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PROGRAMMABLAD V.V. LENS SEKRETARIAAT :

I

TERREIN EN KIUBGEBOUW ESCAMP 'I

ELOIAAN - TEL.: 070-3óó1314
ENHAAG,NL



Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag

KoÍbootitraat 13 - 2583 CT Scheveningen'

Tetefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112

E-maiI edauw@euÍonet,nl

E"d"à u,w7 J,.o hannis-sen

lensleden opgelet:

Bestel dnrkverk bij Eilauw en Johannissen

"ï;.r;;; 
;t'" *' tet oÍderbedns voor de club'

HOOFDSPONSOR VAN LENS

t-

'i
:l

{

I'j .'" 
.

,.1.

_+

ti

Café , ' l.

Eikskool | . 25ó5 Mi Den Hoo§ - Tel.: (070)3ó037iS
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. Nlflllemachtfs, ,'
wat een assortiment !!!

i

- vooÍ oÍds auto's

Auto-ondertlèlen
È. -

. Groot assortiment auto onderdelen 'l ...'

. Toolshop (voor een zeerj'complete gereedschàpplntijn

. Alle topmerken auto-onderdelon.uit voorraad leverbaàr

oÍ nieuwe auto's

G.z.G. Auto-onderdeLn e.ï. '

le v.d. Kunstslraat 2eg, esei nV Den Haagi ' , "
Telefoon: 070-3807070, Fax:070-384OOeg ' 'l jl'

'- Op6nlngslilUen: ma. Um vnld. 08.00 -'18,00 uur zat.09.00. 16.00 irui

Verkeersschoolffiil ÀL àIEER OAN 45 TÀAR r,rtfatffi@
Schakel & automdat

,t\

.Voor alle rijbewijzen

. OpleidinS

. l0 daags spoedopleidingen

.'Diverse caGgorieën moterriilessen

ffi
tHE

i ::-".t' ;
Valkenboslaan 173.- 7563 CK 

. Dén Haag
Tel.:070-3451 153 13634671- Fax BT_0-363ó662. J+'

LENS LEDEN SPECIALE KORTING
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk

Free KiËk 5port
t

DE VOETBALSPECIATIST
. 
Weimorskoot 3y'3 D.en Hoog

.\'.i
EXCIUSIVE "
Thomsonloon 124 Den Hoog

Telefoön 070-3ó3ó323'

, l!l''.: .i'
''ieleÍoon 070-3ó5242ó

'' .' , :

í, FREE KICK SCUrVrruiNCrt
. Keizershoot 74 Schweningen 'TeleÍoon 

070-3ó'1737ó

voor ol uw sportkleding, lens leden 10% korting I

www.íree-kick. nl

FYSIOTHERAPIE . MANUEIE THERAPIE-
., MEDICAL FITNESS - HOUÏWUK . .

'' t' .'r 
" 

.-" 'l ':', "' *

Gespecioliíeerd.in het leven von odviezen en poràmedische 
"'.; .behondeling von de werielkolóm en lspoi4lerrÈk - t .

'Fysio.Monueel Therapeut
. Fysiotheropeu,-- Fysio-Monueelfhdropeut

UlÀ.,Zoutendiik
E.P.A, Coret
SJi K6nig .

Eehondeling volgens ciísprook - .

C.A. von Beverplein l6 - 2552 HT Den Hoog
Teleloon: 070-3973013

i.



l' rerrein a ctubscboulv
lspoÍpaÍk 

* Escarrp I "
lHeagelolaan (geen po* odres I
lDes HÉsg tel 070-3661314

l**t0,",
lPostbus43337

12501 

AH DeD Hrac

löortributie betaling
Postbsok 33.67.11

ln*otaot tZg,gZ+.Zg

Srmeustclling bcstuur
Rvogeer (rz) tel. 070 - 36613,14
P.6Ícns (srcÍ) tql.0l| - 452'1327
P.v.d.slrar rct. 070 - 4400603
C.Vcldink (pcnn) tÉl 079-3314348
H.Y.d.sne tcl.070-3257887
T

§crioren zoudag en zarl
WJ.M.HcÍncn tcl.070-3461088
t
Scnloreo zaterdag
J;C. HarD la,l.07}-3619687

JJUgd
P.v.d,Stecn rel. 070 - ,1400603
i
Club van 100
IlHoppmbrou§lrs tcl. 070- 3250789

AccoEmodatie cn EateÍirletr
Yacaturc

Sponsorra kcn
Rv.d.Hock tel.030-6036157(ooytnga tr,L070-3917294

öo0rdinator techn. Zrkco
F. van Diik t!1. 070-3634818

Bar
I
TraiDcrg
?ondag
H, L€ficn§
h.'s{ÍBvendijk

ZalÍdag
C. Cakmrk

tcl. 070-3455?87
tel. 070-39660951

Rcdaktie
tcl.070-3661314
tel. 070 -3661314

èErlI w.l.D!@12Eov..rl

8cdlktie internet
Jarp Colpa: webm&steÍ@lcns{cnhaag;nl

ec.s Àtirg cj8lting@wan8doo.nl

Itrtcrnct-sitc:

' www.lens-denl8ag.Dl
i

rcI.06-14699183

C.tamen
H,v.d.Smaí

LEtTISREVUH
Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS

75c jaargang, nummer 19, 8 mei2002
Opgcttcht 18 decentet 1920

MEDEDELINGEN VAI\[ IIET BESTUUR
LENS 1(ZAT) IN DE NACOMPEIMIE
Op zaterdagzT apil wist LENS I (zat) keurig do nacompetitie te halen door een 0 - 0 gelijkpel
bij Kranenburg dat hierdoor zclf kansloos werd voor tlezelfde nacompetitie. Inmiddels is de

eerste wedstrijd op zaterclag 4 mei in deze nacompetitie gespeeld €n er .werd met 3 - I verloren
bij Vredenburch uit. In de return, op zateÍdag ll mei thuis om 18.00 uur, kan e.e.a, nog
rechtgezet worden, Luli dit dan speelt LENS I (zat) op zaterdag I 8 mei om I 8.00 uuÍ thuis tegen
de winnaar van DZS - SJC. Op zaterdag 25 mei is yervolgens de retum. De winnaar van deze

laatste twee wedsrijden gaat uiteindelijk over naar de vierde klas. Heel veel succes!!l

LENS 1 (ZON) NIET IN DE (NA)COMPETITIE
LENS I (zon) moest minimaal gelijlspelen tegen SOA om de nacompetitie te berËiken. 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 laabte stapje te maken.

LENS 2 (ZOr9 rN DE (NA)COMPETTTE,
Het kan niet op watrt ook LENS 2 (zon) wist zich te plaats€n voor de nammpetitie. Op
donderdag 9 mei wordt nu in deze nacompetitie om 17.fi) uur gespeeld bij Concordia aan de
Brasserskade in D€Ift. De retum is op zondag 12 mei waarschijnlijk om ll.fi) uur op LENS, De
winnaar van deze tweekamp speelt vervolgens op maandag 20 mei lhuis tegeD de winnaar van
een andere tweekamp waarvan tot nu toe slechts DWO 2 bekend is. Op zondag 26 mei is de
reh.lm, Tenslotte speelt de winnaar ran deze laatste tweekamp op zondag 2 juni op neufaal
terrein om één plaats in de reserve eéEte klas. Za[ het sixestoemooi wel door kuruien gaan dit
jaar??? Ookjullie heel veel succes!!!

LENSLEGIOEN OPGEI,ET.
De trouwe LENSsuppoÍteB zullen de weg naar bovenstsande wedstÍijden wel wetetr te vitrden.
Toch doen wij een oproep aan aIIe LENSers om zowel LENS I (zat) als LENS 2 (zon) in hun
nacompetitiewedsrijden zoveel mogelijk te volgen. lvli zullen proberen u zo goed mogelijk io te
lichten omtent de tegensta.nders en het tijdstip van spelen. Mocht u twijfelen schroom dan niet
om even naaÍ LENS te bellen ofliever nog bemek de website van LENS.

STEEDS MEER VACATURES
Vele LENSleden en ouders van onze jeugdleden slapen nog steeds!!!! De vacahlÍes bU LENS
stapelen zich op en de vaste medewerkers van LENS lopor echt op hun laatst€ benen. Echt, het
is niet ver meer weg dat een aantal vaste Irachten het bijltje er bij neer gaat gooien. De vraag is

dan ook echt gerechwaardigd of LENS nog lang op deze manier zal kunnen blijven bestaan' Het
is echt vijf voor twaalf geweest en het wordt hoogste tijd d8t een aartal "LENSers" wakker gaat

worden. De belangrijkste vacshrÍes zetten wij nopaals, in willekeruige volgorde, op een rijf e:

- barmedewerkers
- tainer/coach LENS 3, A2,83, D4 en vele E- en F-teams
- begeleider LENS I

- grensrechter LENS 2
- begeleider en grensrechter LENS Al en LENS B I
- contributie-administratie (Aldré de Ket siopt er zeeÍ bhnenkoÍt nee)
- hulp voor zowel de senioren als dejeugdafdeling in het weekend

LENS

REDAKTIE
Alle kopy moet vóór maandag 20 mei 2002.. bij de redaktie binnen zijn.
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**.* LENS OP HET INTERNET rr** w\À'\v.lens-denhaag.dl '***+
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BELA}IGRIJKE DATA
- Zaterdag I juni 2fi)2: 13.00 uur LENS Sixes+oemooi- Dinsdeg 4 juri 2d02: 20.30 uuÍAlgemene Ledenvergadering op LENS- Zaterdag 8 juni: 20.30 uur Medewerkenavond op LÉNS I '

,
I
I
I

i
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Í

VERANDERING OF BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

lndien er leden zijn die am het eind van dit seizoen hur l[dmnat5ghsp van onze vereniging willen beëinctigen,e
omdat z€ stoPpen met voetbal of naar een andere vereniging gaan, dan dienen zg ae ondinËanoe regets in àcht -
te nemen:

]. opzeggen kan uitsluitend §CHRIFTELIJK aan Paul v.d.Steeq Chopinshaat 103, 2551 SV Den Haag. i' 2. opzeggen diente gebeuren vööR sl met 2002 (mondeling opzeggön is NIET vóldoende!!) - i3. leden die naar een-andere vereniging willen gaan moeten bi.l hun- oieuo," vereniging een óverschrijvi4gsformulier
halen en dit vèèr 29,mei 2002 inleveren bij paul van den Steen op LENS (r) i4. ondertekening zal alleen geschieden als u aan uw financiële verplichtingen'hebt voldaan (dit geldt ook voor boeteÈ)
en/of ontvangen sportspullen heeft ingeleverd. Het fonnulier onwangt u pas een paar dagen Éer terug omdat eeÀt
een ledenmutatiekaart (LMK) moet worden bijgevoegd vanuit de computir. i

C) I t v9lg91d9 dagen is Paul van den St€en aanwezig onuw ovimckijvingspapËren in ontvangst te neroen: maanrtag 13 mii
-vin^lt.Oo^tl_m- le:0 uur, dinsdag 2l mei van 19.00 ím 20.00 uur, woensdagZZ óói van 18.00 ih 20;00 uur, donrlerdag 23-mei v{n
19.00 Vm 21.00 uur en dinsdag 28 mei van 19.00 t/m 21.00 uur. 

i
I{:ll{"j lqfggs bovetrstaanie regels opzegt, blUft u^ions ledenbestand en dat van de KNVB gehandbaafd met ots gevolg dat,u
CONTRIBUTIEPLICHTIG beDt ook voor het seizoen 2002D003.

Ook komt het voor dat leden hun "sooí lidmaaschap. willen wiizigen bijvoorbeeld: t
- niet spelend wordt donsreur ofsp€l€nd lid scnioren (zat) of(zon) - veld wordt zaal (v.v.) - Iln bownS,enoemde gevallen geldt ook uiterliik 3l mei SCHBIFTELUK bericht suren aan paul v.d.Steeo, Chopinstraat lO3, 25jtSVDenHaag 

I

I

!
I
I

Het BestuuÍ

STEEDS MEER VACATTJRES
Vele LENSleden en ouders van onze jeugdleden slapen nog steeds!!!! De vacahnes bli LENS stapelen zich op eD de vaste
medewerkers van LENS lopen echt op hun laatste benen. Echt, het is niet ver meer weg dat een aantal vaite laachten 6et bijltje er bij
neer saat gooien. De waag is dan ook echt gerechtvaardigd of LENS nog lang op deze manier zal kurnen blijven bestaatr. Het is echt
vijf voor twaalf geweest en het woÍdt hoogste tiid dat een aantal wakker gaat worden. De belangijkte vacahres zetten
wij nogrnaals, in willekeurige volgordg op een rijtje:
- bannedewerkers
- tainer/coach LENS 3, A2, 83, Drl en vele E- en F-t€ams .

- begeleider LENS I
- grensÍechteÍ LENS 2
- b€geleider en grensrechter LENS Al enLENSBI
- contributie-administatie (André de Ket stopt er zeer biruEnkort m€el!!)
- hulp voor zowel de senioren- als dejeugdafdeling in het w€ekend

ï
I
I

t

I
i
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Donderdag 9 mei 2fi)2
17.00 uur Concordia 2
10.00 uur LENS 5

- LENS 2 (nacompetitie) Brasserskade/Delft
- HDv-veteranentoemooi Zuiderpark

t3i* LENS OP IfiT INTERNET tr+* !n rvw.lensdenhaag.nl *r**

LENS

SEIYIOREN ZONDAG
Algemene informatie
ConractpeE. W.J.M. HeÍen tel: 070 - 3461088

Weds;tijddag B. Vierling sema: 06 - 65000816
Mob. 06 - 17406344

SEMORENZATERDAG
Algemene infonnatie
Contactpers. J. Ham tel:

J. Verkijk tel:
070 - 3679687
070 - 36t7033

Afl<euringinformatie ( niet bij vrieodschappelijke wedsrrijden) tNFothuis / teletekst pag. 603 of
De afl<euringlijn KNVB Dishict West 3 tel: 0900-9008000

P€lha 2
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Zaterdag ll mei 2fi)2
18.00 uur LENS 1 (zat)

Zondag 12 mei 2002
I1.30 uur LENS 2
10.30 uur LENS 3
10.30 uur LENS 5

- Vredenburch 1(nacompetitie) Veld I

Veld I
Veld 2
Veld 3

342274

269810
280545

L!
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Zaterdsg 18 m€i 2fl)2 (onder voorbehoud!!)
18.00 uur LENS I (zat) - winnaar DZS-SJC (nacompetitie) Veld I

Maandag 20 mel 2002 (onder voorbehoud!!)
I I .00 uur wimaar Concordia 2 - LENS 2 - winnaar kampioen derde periode R2B - DWO 2

EVENTUEEL RESTAI{T PROGRAMMA NÀCOMPETITTE IN VOLGENDE LENSREVT]E!!!

- Concordia 2 (nacomp*ittQ
- Forum Sport 2
. RAVA 6

- Loosduinentoemooi
Zalerdsgzs mei2002
....... uur LENS 4 Madesteijn

ZATERDAG l JI'hTI2OO2
13.00 uur LENS Sixes-toemooi

BOYSVANLENS3
Dlnsdag 4 Juni 2002
20.30 uur Algemene kdenvergadering op LENS

Zaterdag 8 junl
20.30 uuÍ Medewerkersavond op LENS

Els en Tineke bedanken de Jongens voor de mooie
bos bloemen en hopelijk tot het volgend Eeimctr.

Aa ovoerders:
LENS 3: Michael van der Vooí leli 070-3664625
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers tel:070-3250789
LENS 5: Jan Muns tel: 070-397í59

PROGRAMMÀ SEhIIOR}N ZAALVOETBÀL

§TEEDS MEERVACATURES
Vele LENSleden sn ouders van onze jeugdleden slapen nog steeds!!!! De vacatures bij LENS stapelen zich

vijf voor twaalf geweest en het Eordt hoogste tijd dat eon aartal "LENSers" wakker gaat worden. De belangrijkste
wij nogrraals, in willekcurige volgorde, op een rij{e:
- barmedewerkers
- trainer/coach LENS 3, A2, 83, Dt en vele E- en F-teams
- begeleider LENS I
- gÍensrechter LENS 2
- begeleidcr en grensrecht€r LENS A1 en LENS 81
- contributie-administsatie (André de Ket stoPt er zeer biDnenkort mee)
- hulp voor zowel de senioren als de jeugdafdeling in het weekend

ZATERDAG 1 JIJNI 2OO2

13.00 uur LENS Sixes-toemooi

I
i

I
I
l
i
I

t

it
1í,,
íil

op e[ de vaste

medewe*ers van LENS lopcn ccht op hun laatste benen. Echt, het is niet ver meer weg dat een aantal vaste laachten het bijltj
neer gaat gooien. De vraag is dan ook echt gerechtvaardigd of LENS nog lang op deze manier zal kunnen blijvetr bestaff. Het

e er pij
is echt

vacatues zettcn

,
1

,i

Dinsdag 4 juni 2002
20.30 uur Algemene Ledervergadering op LENS

Zoterdag 8 iutri
20.30 uur Medewerkersavond op LENS

Aanvoerders:
LENS l: Oscar van der laar
LENS2: Andre Kuypem
LENS 3 Ed Vuijk
LENS4: Nico Vastenburg
LENS DSI: Beuie Driessen

LENS zssl I +zosl3 opgelet:
Graag zs.m, alle getekende
spelerspasj es voorzien van
een handtckening en pasfoto
inleveren op LENSI!!t!l!

teli 06-22669238
tel:070-325M71
tel: 070-3960448 (0 6:20247367)
teli 010-3294254
tel:070-329559E

**** LENS OP HET INTERNET trr+ w*w.lens-denhaag.nl trrr
PaEin 3



NIETIWS VAI§ DE JEUGDCOMMISSIE

CONTACTPER§OI\EN JEUGDCOMMISSIE SEÍZOEN 2OO1r2OÍl2
Algemeen contactpersoon: Paul van den Ste€n, Chophstraat 103, 255 t SV Den Haag. Telefoon: 0704400603 (tussen 19.00 en 20.30

uur).
Hoofdleider A- en B-klasse: Paul van den Steen Tel: 0704400603 bij geen gehoor 07&3615208

Hoofilleider c- en D-klasse: Hans van Rijthoven Tel: 070-3615208 bij geen gehoor 070-4400603

Hoofdleider E- en F-klasse: ParÍ 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 b€PeÍken 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 mogeliik)

:

I

{
l
í

Vertrek vatr
LENS:

VervoerUit of
Thuis

VelÍUTcrreinTcrm Dstum AsnYangs-
tlid

Tegcnstrnder

08.00 uur Auto/husZie kopiellA1 09 mci 09.30 uuÍ GravcnzandeSVtoemooi uit
ll mei VRUI!

18.00 uurRKAW nieuw Al Thuis zie kopie!!Nicuw I3 mci 19.00 uuÍ
14.00 uur19 mci 14.30 uur Sixestoemooi + fcest Thuis Zie kopie!l

22mei Groepen 2002l/2fr)3 Thuis Zie kopiell
Autouit Zie kopie!! 08.00 uurEI 09 mei 09.30 uur Grsvstrzs.ndeSvto€mooi

II mei VRIJII
18.00 uurNieuw RKAW nieuw Al/Bl Thuis Zie kopie!l13 mei 19.00 uuÍ
14.00 uurSix€stoemooi + fÉí Thuis Zic kopic!!19 mei 14.30 uur

Zie kopie!lD. $ei GÍospen 2002/2003 Tbuis
Zic kopicl! 10.15 uur82 ll mci I 1.00 uur LENStoemooi Thuis

18.00 uurNleuw RKAW nieuw AllBl Thuis Zie kopicll13 mei 19.00 uut
14.00 uur14.30 uur Sixestoemooi + fesst Thuis Zie kopie!!19 mci

22 mei Grocpcn 2002003 Thuis Zie kopie!!
Zie kopiell I1.00 uuÍDii ll mei 11.45 uur LENStoemooi Thuis

Thuis Zie kopie!! 14.00 uuÍl9 mei 14.30 uur §ixcslo€rrooi + feest

Groepcn 2002/2003 Thuis zie kopie!l22 mei
0E.00 uur Autoct 09 mei 09.30 uuÍ GmvenzandcSVtocrnooi uit Zie kopicll

ll mei VRIJ!I
Thuis Zic kopic!! 18.00 uurNicuw l3 mei 19.00 uur RKAW nieuw Bl

09.30 uurThuis Zie kopiclll8 mei 10.30 uuÍ LEN§toernooi
22 mei Croeper2002D003 Thuis Zie kopie!!

Zie kopie!!23 mci GroEp€n 200212003 Thuis
10.00 uurThuis Zie kopicllc2 09 mei I1.00 uuÍ LENStoemooi
12.00 uur AumRKAVvtoemooi uit zie kopie!lll mei 13.30 uur

lE mei VRIJ!!
Zie kopie!!22nei Groepcn 20022003 Thuis

GroeD€Ír 200212 003 Thuis Zic kopicu23 mci
10.45 uurThuis Zic kopiellc3 09 mei I 1.30 uur LENStoernooi

Autozic kopiel! 12.00 uurRKÀWtoemooi uirIlmei 13.30 uur
l8 mei VRIJ!I

Thuis zic kopie!!22mei Groepen 20022003
Thuis Zie kopiel I23 mci Groepen 2002003

10.45 uur' Zie kopie!!LENSto€mooi Thuisc4 09 mei I1.30 uuÍ
ll mei VRU!!
l8 mci VRIJIT

Zie kopie!!Grorpen 2002/2003 Thuis22 rnLi
Thuis Zic kopicl!23 mei cm€p€n 200m 003

AutoZie kopie!! 08.00 uurSoccsI Boyíoemooi uirDI 09 mei 09.30 uur
08.00 uur Autouir Zie kopiellll mei 09.30 uur RXAWto€mooi
09.00 uurLENStoemooi Thuis Zic kopie!!lE mei 10.00 uur

Thuis Zie kopie!l23 mei Grocpen 2002003
Auto08.00 uuruit Zie kopie!!D2 tl mei 09.30 uur RKAWtoemooi

12.00 uur Auiouir Zie kopiel!DWOtocmooil8 mci 13.30 uuÍ
Zie kopie!!Groepen 20022@3 Thuis23 mei

08.15 uw AutoZic kopiettRKAwto€mooi uitD! ll mci 09.45 uur
Auto17.15 uuruit van Tuylsprprldzoetermecr19.00 uur DSO D513 mei

I

I

*.** LENS OP HET INTERNET rttt rlTylÀr.lensdenhaag,nl r*rt
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V€rvoerVertrek vsn
LENS:

Uit of
ïhuis

Vel TerrclnTelm Dotum Aanvrrgs-
tiid

Tcgctrstrllder

Auto07.45 uuruit Zie kopiell18 mci 09.00 uur DWOtoernooi
Zic kopiell23 mei Grocpetr 2002/2003 Thuis

AutoZie kopic!! 08.15 uurD4 RKAwtoemooi uitll mei 09.45 uur
AutoZie kopie!! 07.45 uur09.00 uur D'WOtocmooi uitl8 mei
AutoZie kopie!l 07.45 uurl9 mei 0t.00 uur vertek naff Limbure Uit

Zie kopic!!23 mei Groepen 20022003 Thuis
08.00 uur Autouit Zie kopic!lEI 09 mci 09J0 uur SocceÍ Boysloemooi
09.30 uurThuis zic kopiel!ll mci 10.00 uur LENStoerflooi

Auto15.30 uuruit Zie kopie!ll4 mei 16.30 uur 4 teger 4 bij Wilhelrnus
Busies08.45 uurVerftk Limburs uit Zie kopie!!l8 mei 09.00 uur

22 mei GÍoepm 2002/2003 Thuis Zie kopic!!
Zie kopie!!23 mci Ctrocpq2007J2003 Thuis

08.00 uur Autouit Zie kopiellE2 09 mei 09.30 uur Soccer Boystocrnooi
10.00 uurLENStoemooi Thuis Zic kopicllll mci 10.30 uuÍ
15.30 uur Auto4 teeen 4 bii Wilhelmus Uit zie kopie!ll4 mei 16.30 uur

BusiesZie kopie!l 0E.45 uurl8 mei 09.00 uur Vernek Limburg uit
Groepen 20022003 Thuis Zie kopie!l22 mei

23 mci Groepcn 20022003 Thuis Zic kopie!l
Auto13.00 uuÍE3 09 mei 14.00 uur RAVAtocmooi uit Zie kopie!!
AutoUít Zio kopiel! 08.15 uuÍll mci 09,45 uur RKAW!oemooi

12.15 uur AuloVitess€ D€lfttoemooi uit Zic kopie!ll8 mei 13.30 uur
22 mei Groepsn 2002003 Thuis Zie kopie!!

Zie kopie!!23 mei Gmepcn 2002003 Thuis
AutoUit Zie kopiq!! 08.00 uurM ll mei 09-30 uur RKAVVtoeÍnooi
AuloVitcsse D€lfttoemooi uit zie kopie!! 12. t 5 uurl8 mei 13.30 uur

Thuis Zie kopie!!22 mei Groepen 2002/2003
Thuis Zic kopicll23 mci Grceoen2002J2003

08.00 uur AutoE5 09.30 uur RKAWoernooi Uit Zic kopie!!ll mei
07.45 uuÍ Autol8 mei 09.00 uur Vitcssc DÉlfttoemooi uit Zie kopie!!

22 mei Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!
Zic kopiel!23 mci GtoerÉÍI200212003 Thuis

AutoUit Zic kopiell 0E.00 uurD6 llmei 09.30 uuÍ RKAVVtoemooi
Autouit Zie kopiell 12.15 uurl8 mei 13.30 uuÍ Vitesse D€lfroemooi

Thuis Zic kopiell22 mei Groepen 2002/2003
Thuis Zie kopie!!23 mei Groepen 20022003

Zie koDie!! 13.30 uurFI ll mei 14.00 uur LENStoemooi Thuis
AutoUit Zie kopie! I 07.30 uur18 mci 09.00 uur vvSBloemooi

Groepen 2002003 Thuis Zie kopiell22 mei
Zie kopiell 14.00 uuÍF:I lI mei 14.30 uur LENStoemooi Thuis

Autouit Zic kopiell 07.30 uurlE mci 09.00 uur WSBtoemooi
Thuis Zie koÉie!!22 mei Groepen 2002/2003

Auto08.00 uurRKAWtoemooi uit Zie kopie!!F3 It mei 09.30 uur
AutoI1.30 uuruit Zie kopie!!t8 mei 13.15 uur WSBtoemooi

Thuis Zie kopie!!Gtoepq20O2|2OO322 mei
08.00 uur Autouit Zic koDiellF4 ll mei 09.30 uur RKAwtocmooi
I1.30 uur Autouit Zie kopie!!18 mei 13.15 uuÍ WSBtoemooi

Zic kopie!lThuis22mei Groepen 2002/2003
Auto08.00 uuÍuir Zie kopie!!F5 llmei 09.30 uur RKAVvtocmooi
Autouit Zic kopie!l 10.45 uutKMDtoemooi18 mci 12.00 uur

VRIJ!!F6 ll mei
AutoZie kopiel! 10.45 uurKMDtoemooi Uitl8 mei 12.00 uur

Thuis Zie kopie!!Goepen 2002200322 mei

I

BIJZO NDERHEDEN:

- AÍbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdteider thuis tussen 19'00 en

20.30 uur. In uitórste nood mag dit n'og op LENS (070-3661314); doordeweek rranaf 16.00 uur en op uterdag Pas vanaf 07.30

uttÍ.
AÍbellen tainingen: bel pas na 16.00 uur afop LENS (070-3661314)

Wedsrijrfen afgikeurd oiniet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uuÍ raar de LENSafl<euringslijn (070'3670522)' VooÍ 0E.15 uur

bellen heeft gein zin; wij rleten dan nog niets!! Bel nooit traar de hooftlleider thuis!!

Avondwedsrijden afgekeurd?? Bel alleen naaÍ LENS (070'3661314) maar pas na 16.00 uur!l
Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit belletr ! !

Vragen, opmerkingéÍL ideeën: bel alleen 's-avonds naar de hoofdl€ider tusseD 19.00 en 20.30 uur.

r*r+ LENS OP HET INTERNET +*** www.lensdenhaag.n[ **+*
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De laatste LENS-revue van dit seizoen verschijnt op dondudag 23 mei
Aanwezig jeugdmmmissie op: - 09 mei vanàf 07.45 uur Gerard Mainus en paul van den steen

I I mei vanaf 07.30 uur Diana en Hans van Rijthoven
I E mei vanaf 07.30 uur Peter van Fessem etr paul van den Steeo

Opstellingen als bekend

TOERNOOIENAFGEKEURDOFMEÏ??? 
:
I

Toqtrooien-*osten.de verenigingen heel veel geld en worden alleen in uiterste nood en als het moet pas op het laatste mopent
"F"\:*9' Wij adviseren iedereen dan ook om gewoon te komen verzamelen. Ter plekke betijten wll aan ofhei toemooi doorgàt of
det. Wilje to€h bellen, bcl dan alleen naar de LENSafteuriígs tijn 070-3670522 en nooit naar de hoofdleider thuis want die weet ccht
niet ofeen toemooi dooÍgaat ofniet!l Is het toertrooi afgekeuid d'an wordt er door geen enkel team letrain6.

I

I
t
I

i
I
I
i

TOERNO OIBIJZOIYDERIMDEN

Ouders: toemooien duren vaak de 
-h.ele 

dag dus geef uw zoon voldoende eten en drinken mee of geld om iets te kopen. ook een
fiainingspak is vaak echt noodzaketijk!!! Daamaait zijn er voor de uiuoemooien alrljd 

";tbrJ;;À!il te rijrleo Zorg er voor dat u
ook regelmatig met de auto aanwezig bent om voor h-et vervoer te zorgen. Het yervoer is z€er zeker ook uw probleemlll! Daamaast
spreken wij nogmaals met alle leiders.af dat wij als,verenigin€ altijd mit het hele tearn À".rig [i1À tot * de pÍijsuireikingl Dit
staat netics tegen over de organiserende vercniging die veel tijà en geld in deze toemooien stekeí OËriii- 

: - ' "- -.-=i -

- LENSÀI: gaàt oP donderdag 9 mei,.Hemelvaartsdag, naar de Koningin Julianaweg io 's-Gravenzatrde. De tege6ta1ders zijnlnog
niet bekend maar wel weten wii dat iullie 5 wedsfijàin spelen van ix tz y, mirruít, a"t "* g"rfr"p.l-..t Eà+ïË, iiri,t"i
opleveÍ€n een gelijkspel zonder doelpunt slechts éètr puni. ook belangrijk om te wien is aat àíri à. .o"l;;Ë d" É;*;i.ffi;
een overheerlijke lunch aangeboden kijgeo. rraardeeidit!! ! Einde toeÀooi om 16,00 uur. --'-'-'í-"'

- LENS Bt : 
Ëaat op donderdag 9- mei, Hemelvaartsdag, naar de Koningin Julianaweg in 's-craveozande. De tegenstanders ziin ïog

niet bekend msar wel weten wij rlat jullie S-wed*ijàen spelen van_2-x 12 % minuït, dar ee, ciljkp;ilfi;*lp-;;; r;rË;
opleveÍ tn ee.n gelijkpel zonder doelpunt slecht eèn punt. ook belangriik om te weíen is À àíei de spelers als de beseleiding
een overheerliike lunch aangeboden kijgen. waardeeidirlr! Einde toeÀ;oi om 16.00 uur. -- --'-- - -- ---'- -i-=

- !Il'l! I?t .p"elt op zaterdag I I mei het LENStoemooi. Tegensta.nders zijn: DHC, DSo en WSB. Einde: 15.30 uur. i ,- LENS 83: speelt op zateÍdag 1l mei het LENsto€mooi. Telenstanders zijn: DHc, pso en vviÉ. Éinde: 15.30 uur. I .,- LENS cl:.gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naai de Kodngin Juliana;eg io 's-cmvi1zand; 
-p" 

àg.*tuna." tint
nog niet bekend maar wel weten wij datjulrie o wedirijaen speren vin 2 x 12 % iinuuL a"r "* e.iiikprl ,ïi d;;È;i.t?
Punten- opleveË en een gelijkpel zonder doelpunt slechÈ eén punt. ook betangrijk om tr*"eten is"dai;il;; .peÉ-;hld.
begeleiding een overleerlijke lunch aangeboden kri5gen. waardeer ditlll Einde t-oe-mooi om rr.oo ,*. d*.ii 

""--tï.1ï" 
rï Ér-"i

het .LENstoernooi. Tegenstanders zUn: GDA, Lyra en Sportlust'46. Eent poulewedrttjd".;'j;; m-lrda-.- í.r,finalewedsnijden. Einde: 16.30 uur. '--*'--- i--,'- 
-L.ENS 

C!; speelt op donderdag 9 mei, Hemelvaarudag, op LENS tegen VELO, Soccer Boys, euick en ODB. Oe pri;suirei*re,
(daar zijn _wij allemaal bij) is om 16.45 uur. op àerdag lt mài naar {«ew *i à" x*t.Ë*ir.'àÉl;;;ffiil:
Teg€nstatrders zijo: DHla RKAVV en DSo. prijsui:treiking o; 16-.30 uur. vervoer is echt noaigtt---'- -----ï 

,- 
!']nns CSr speelt op donderda.g 9 mei,Ilemelvaartsaag, op Lehls tegen VefO, Socru noys,ïuict< en Oos. oe prijsuireiking
(daar zijn wij allemaal bij) is om 16.45 uur. op àteidag tt mèi naar {rew aari Í.- x^t.È*i"" à;H;;;dj-'.:
Tegarstanders ziin: sEV, RKAV^V en_DSo. Hjsuitreiking oÀ 16.30 uur. vewoeris echt nodig!! - - - - -T-

- r 'lNS C4: speelt op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, op LENS tegen VELO, Soccer Boys,"euick en ODB. De prijsuitseiking

Í{:g-rjl yii allemaal bij) is om t6.4s uuÍ. ' "--- --f,"l
- LENS Dl: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar, de Gorzenhainsingel in Bleiswiik De tegenstanders zi]n:'

Soccer Boys, ARC, Laakkwartier en SHO. Einde toemooi om 16. 1 5 uur. Op za terdag I I mei naar rixaw aan de Kastelerins
te Leidschendam. Tegenstanders zijn: Laakkwartier, RXAVV en DWo. Prijsuitreiking om 13.30 uur. Speelt op zaterdal ta fiel
het lENStoemooi. Tegenstanders zlin: VVSB, Docos en Forum Sport. Eent po-ulewedstrijden en daama kuisfinale- en
finalewedstrijdeo Einde: 16.30 uur. ' i- _L!!S D?: gaat op zareÍdag I I mei naar RKAYV aan de Kastelenring te Leidscbendam. TegenstandeÍs zijo: SEV, RKAW on'.
DSO' Prijsuiteiking om 13.30 uur- Verv-oer is echt nodigt! Speelt op-zaterdag 18 mei het D-Wotoemooi óp Sporpa* West teu
zoetermeer- De tegeDstandeN zijn: DWo, taakkwartier, vCS èn RCL.- Einde: 17.00 uur. vervoer is ook hier echtnood?qkelijk!, i :- 
!-EIS-D.3-: qaat. o! zaterdag I I mei rnar RKAVV aan de Kastelenring te Leidschendam. Tegenstanders zijn: DHL, RKAVV en'
DSo. Prijsuibeiking om 13.30 uur._V_ervoer is echt nodig!! Speelt op-zaterdag I8 mei het DWOtoemooi op Sportpark West te
zoetermeer. De tegenstanders zijn: DWO en Quick Boys en eèn tegensrardeÍ Ít een atrdere poule. Einde: rà.:ö uË. Vervoer, is
ook hicr echt noodzakelijk! !!

- LENS D4:. gaat oI. zterdag I I mei naar RKAW aan de Kastelenring te Leidschendam. Tegenstatrders zijn: SEV, RKAW en
Docos. Prijsuiteiking om 13.30.u 'r. _V-ervoer 

is echt nodig!! Speelt op zatordag l8 mei het DïOtoemooi'op Sportpark west te
zoeterme€r. De tegenstanders zijn: DWO en DSo en een tegensunder uit een aidere poule. Einde: 12.30 uur. Veryoer is ook hier
echt noodzakelijk!!! I- LENS El: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Goarnbainsingel in Bleiswijk. D€ tegenstanders zijn: Socà,

ri{r LENS OP HET INTERNET *r*+ wwulensdenhaag.nl ++.+ 
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Kerketuinenweg 6
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CW Den Haa

r DIBECT-MAIL

T FOLIEVERPAKKING

I FULFILMENT

I COMPUTERCENTRUM

r LASEHPRINTING

r KLEINOFFSET

r FOTOKOPIESEBVICE

070 3590707

d

Technische Handelsonderneminq
'1ÍPr' : rjí'1. -.1 - -, rrr'';-

€a..Altu,

-Voor 

al uw Sanitair
Blandstraat 4ja - 45 . 251j GI Dm Haag

r r' ! .I .- '-. - ., t . ' " ";,i"-rf . ... ,r- shourMm: ' r
\ ! : Piet ehnlraatT0-76 r ..- !.{

Teilefoon 346 92 36 - 345 28 28 "

Speciaal Chinees Restaurant
' 

. toorhgen.Res[4piant,'LOTlJS'l

PRosrnn
à,#,& ] i.

2545 GG Den Haag
TsleÍoon 070 - 3681777

".)

DagelUks gsopend van 12.00 uur tot 22.00 uur. Dinsdag gesloten.
Wil zoÍgen ook bij u thuis tussan 16.00 - 20.00 uur.

U kunt uw telefonischs bssl6lling doen vanaf 12.00 uur.

DATA CIRGUIT B.V.
BEKABELING

!
. rt_

Delttweg 65 : 2289'BA RUSWUK CZH)\The Netherland
Tel.: +31 (o)70 319 21 72 -Faxi +31 (0)70 319 22 35
,- !.i / ..

tu.t iË,H.::.;

'CARM'It

"f{i
I

it

t !t.'"

í

t, ,
CHINEES / INDISCH

SURINAAMS RESTAURANT

Piet Heinstraat 29
2518 CB Den Haag
Tel. 070 i 345 03'25 ''

!

'Elke dag geopend
maandag tlm vriidag 11.00 - 23.00 uur
zaterdag en zondag 14.00 - 23.00 uur

.. ï ,CH

-à HOLLA

'.:
I

INEES.SURINAAMS EETHUIS
NDS SNACKBAR / LUNCHROOM

'.t.

+

Westeinde M
l

i!

, l-j2512 FIE Deri Haag
.: ' Tel. 07O ; 380 62 62

. j.,

', 'Thuisbezorgen

v.a. -€ 12.50 gralis thuisbezorgd . ."
onder.€ 1 2.50, € 1 .50 bezorgkosten

, Bezorgkosten 1,7,00 tot 22.00 uur '

"l;

. THUISBEZORG SERVICE

Sirinaams BEL:070 - 345 03 25
lndisch

Voor: Chinees '

Surinaams BEL:070 - 380 62 62
Hollands

,!i

Voor: Chinees



J VAN DER.VELDE & VAN HAL
WAARDERSKANTOOR

. ': l .c- -",", '-;i

't- ,- .rt .

",!Als het
" 

.' rli

'echt om'scoren'gaat"
..lt

I i.r,rr'";.í:l;'lrrngen -
.i.

. Voor uw incassovorde
l",' --'r..-'
r. i. -., 'r i:.''. ,. r

2585 EC 's-Gravenhage
070 : 3460707

' 070 - 3469755
Telefoon
Telefax

, ' . li

. verhuizingen binnen- én.buitenlqnd

. kantoor- eh bedrijfsvèlhuizingen

i . archiefopslag

. Verpakkingen voor ovezee

. opslag in'containers ''

-'"t.=' .'..1 ..,' ,"i
Digítalisering

,:;

a

T
::r. .:: '

Van der Velde
't Veentie verhuizingen

VERHUIZERS
ERKENDE

Vraag vrijblijvend prijsopgave

ZinkwerÍ 27 - Den Haag

fax 070 - 3099079 3663134070 -
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Boys, SHO, Argon en ARC. Einde toemooi om 16.15 uur. Speelt op zaterdag ll mei het LENsto€mooi. Tegerstanders zijn:
DHC, DWO en GDÀ. Einde: 13.00 uur.
LENS E2: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag,' naar de Gotsenhainsingel in Bleiswijk. De tegeDstatrders zijo: Soccgr
Boys, JSV, LHC en DWO. Einde toemooi om 16.15 uur. Speeltop zaterdag ll mei het LENstoemooi. 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 tegenstandeB zijn:
Naaldwijlq RAVA, RVC/Rijswijk en Vredenburch. Eindc toemooi om 16.00 uur. Op zaierdag I I mei naaÍ RKAVV aan de
Kastelenring te Leidschendam. Tegenstanders zijn: SEV, RKAW en DSO. Prijsuireiking om 13.30 uur. Vervoer is echt nodig! !

Gaat op zaterdag l8 lnei naar het Vitess€ Delftto€mooi op Sportpark Tanthof-Zuid in Delft. De tegeostandcÍs zijn: Heerjansdam,
Vitesse Dclft en DSVP. Einde: 16.30 uur en vervoer is echt noodzakelijk!!
LENS E4: Baat op zaterdag I I mei naar RKAW aan de Kasteleffhg te Leidschendam. Tegenstanders zijn: DHL, RKAW en

DSO, Prijsuineiking om 13.30 uur. Vervoer is echt nodig!! Gaat op zterdag l8 mei naar het Vitesse Delfto€mooi op Sportpark
Talthof-Zuid in Delft. De tegenstandes zijn: Fonrm Spor! Vitesse Delft en DSVP. Einde: 16;30 uur en vervoer is echt
noodzakelijk!!
LEÀIS E5: speelt op zaterdag I I mei naar RKAVV aan de Kastelenring te t eidschendam. Tegenstanders zijn: SEV, RKAW en
DSO. PÍUsuitreiking om 13.30 uuÍ. Vervoer is echt nodig!! Gaat op zaterdag l8 mei naar het.Vitesse Delfttoemooi op Spoípart(
Tanthof-Zuid in Delft. De tegenstanders zijn: Quick Boys, Vitesse Delft en DHC. Einde: 12.00 uur en veryoer is ccht
noodzakelljk!!
LENS E6: Op zaterdag I I mei naar RKAW aan de Kastelenring te kidschendan, Tegenstanders zijn: SEV, RKAVV en DSO.
hijsuitreiking óm 13.30 uur. Veryoer is echt nodig!! Gaat op zz;teÀa1 18 mei naar het Vitesse Delfttoe mooi. op SpoÍpark
Tanthof-Zuid in Delft. De tegenstanders zijn: Heerjansdam, Vitesse Delft en Barendrecht. Einde: 16.30 uur en yeÍvoer is echt
noodzakelijk!!
LENS Fl: Speelt op zaterdag ll mei het LENsioernooi. Tegenstanders zijr: Lyr4Velo en GDA. Einrle: 17.00 uur. Gaat op
zaterdag 18 mei naar WSB aan de dr.Scheepmanlaan in Noordwijkerhout. De tegenstanders zijn: VVSB, Leiden en FC Lisse.
Einde: 12.30 uur. Vervoer is echt noodzakelijk!!
LDNS EZ: Speelt op zaterdag 1l mei het LENStoemooi. Teienstanders zijr: Lyr4 Velo err GDA. Einde: 17.00 uur. Gaat op
zaterdag l8 mei naaÍ WSB aan de dr.Scheepmanlaan in Noordwiikeràout. De tegenshnders zijn: VVSB, FoÍeholte en FC Lisse.
Einde: 12.30 uur. Vervoer is echt noodzakelijk!!
LENS FÍtr Op zaterdag I I mei naar RKAW aan de KasteleDring te Leidschendam. Tegenstahders zijn: RVC/Rijswijlq RKAW
en DWO. Prijsuitreiking om 13.30 uur. Vervoer is echt nodig!l Gaat op zaterdag l8 mei naar WSB aan de rlr.Scheepmanlaan in
Noordwijkerhout. De teBenstandeÍs zijn: WSB, Foreholte en Sizo. Einde: I 6.45 uur. Vervoer! ! ! '

LENS F4: gaat op zÀterdag 1l mei naar RKAW aan de Kastclenring te Leidschcndam, TegeDstaDders zijn: DHL, RKAVV etr
SEV, Prijsuiheiking om 13.30 uur. Vervoer is echt nodig!! Gaat op zaterdag 18 mei nsar WSn aan de dr.Scheepmar aan in
NoordwíjkerhouL De tegenstanders zijn: WSB, Hillegom en SJC. Einde: 16.45 uur. Vervoer!!!
LENS F5: Op zaterdBg ll mei naar RKAVV aan de Kasteleming te Leidschendam. Tegenstanders zijn: SEV, itXAVV en
DWO. Prijsuiteikirg om 16.30 uur. VeÍvoer is echt nodigl! Speelt op zaterdag 18 mei het KMDto€mooi aan de Noordweg te
WaterinBen. D€ tegenstanders zijn: KMD, Sportlust'46, Verburch en Koudekerk. Eínde: 15.00 uur.
LENS f,'6: speelt op zÀt€rdag 18 mei het KMDtoemooi aan de Noordweg te'Wateringen. De tegenstanders zijn: KMD,
Koudekerk en Verburch. Einde: 15.00 uur.

NIETIW LENS A1 EN B1 TEGEN RKAW.

Op maandag 13 mei spelen een nieuw LENS Al en B I om 19.00 uur thuis tegen RKAW. De spelers die mogen spelen worden deze

week door Fred Grens en Peler 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/lVÍ LENS B3

Op zondag l9 mei organiseert de jeugdcomrnissie een sixestoernooi op LENS uitsluitend bestemd voor alle spelers van LENS Al tim
LENS 83. Na het voetballen (14.30 t/m 17,00 uur) gaan we ook nog barbecuen (gratis) en natuurliik draaien wij een videofilm of
pÍaten wij heerlijk ua aan de bar (drankjes voor eigen rekening), Neem eventueel ook dartpijlen meell Het spreekt voor zich dat wij
alle spelers, trainers en begeleiders hierbij verwachten. Spelers, neem je eigen voetbalkleding mee!! Kan je echt niet komen b-el dan

alleen af bij Paul van den Steen en dus det bij je trainer/coach. In verband met de nodige inkopen verzoeken wij je wel om uiterlijk
wijdagavond 17 mei afte bellen. Ons advies: gewoon komen en moak er iets leulc van.

TRAII\IEN EN SPELEN MET I{IEUWE GROEPEN

In mei gaa.u w!! al wat activiteiten (tainhg€n en/of wedstijden) opstaÍetr met de groepcn voor het nieuwe seimen. Dc tainers
kunnen dan alvast wat inzicht laijgen (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 uuÍ training F-klassers seizoelZQ0220O3 (alle spelers geboren in 1994, 1995 en 1996)

16.00 utJI tcaining E-klassers seimen 20022003 (alle spelers geboren in 1992 en 1993)

í**r LENS OP I'IET INTERNET rlti wlvw'lensdenhaag.nl r+**
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18.00 uur taining B-klassers seizoen 2002003 (alle spelen geboren in l9E6 on l9g7)
19.30 uuÍ trainiDg A.klsss€rs seizocn 20022003 (alle speters geborcn in 1984 en l9E5)

- donderdag 23 en 30 mei: 17.30 uuI tainin! D,klassen se hoen20021003 (alle spelen leboren in 1990 en l 99 l)
19.00 uur taining C-klassers seizoen 20022003 (alle spelers [eboren in 1988 en 1989j

Zorg er nalulrlijk voor dat jc op tijd (30 minuten voor sanvang) aarwczig bent op bovenstaande rrainingen, De tainers stelletr o.&naar.aanleiding van deze trainingen hln t'ainingsgroepen samí voor kom'end seàeu. B;;l;;;-"il;rig op deze rainingen dan
kan je dus nies laten zien en loopje de kans dat dË eainerje overslaat De samenstelling van de nieuwe trainingsgroepen (niet van detcafis) komt iE dc JONG LENS te staatr die medio juni zal íenohlJnen.

LENS D4 NAARLIMBI]RG

GEEN TRAINING OP!!!

9p Toa'g 19 mei vertekt LENS Dl naarlimburg. Wrc verwachten de spelers en de chauffeurs om 07,45 uur op LENS met bij zich:
het 

-LENStenue, 
Yo€tbalscho€nerL zwembroe\ ioldoende schone Hàing dor.h.rilfi i-h#àoeteÍL kam, htrdenbo6tel,tadpasq pyam4 slaapzalg tuchtbed of.matasje-(geeu sretcher!!!1, tunctpikaot, wat à snoepen en te drinlen en ein portemotrnee

Ínet tenioogste l0 Euro zakgeld. vertek om 08.0o uur.ricàting urírnd waar geslapen wordt in een huis van de scouting. op zondag
9."* t:*: lingen doen (Vatkenburg, zwemmen etc.). op i'aandag een toernooi bij Vaesrade in Nuth. De tegenstanders zijn: FC
Geleen-zui4 RKTSY en SV Hulsberg' Pt 1!!T* t én 2'in de poul-e spelen nog een kruisfinale- en finalewedstijd. Einde toemooi

3._ l-6'Ílly:l *rug op. LENSomsteeks 21.00 uur. Een verzoei aan dL ouders-om uw zoon dan wel even afte haten!!! Tijdens de
Erp- rs Lts'N§ D4' allear ln noodQevaaen, wel te b€reikeD op de mobiel van Gerard Marinus (06-22673658). Spelers en begeleiders:
heel veel plezier! ! !!!!! ! !! ! !! ! !!

LENS El EN E2 4 TEGEN 4 BIJ TVILIIELMUS (dus nier bij GDAIID

pc dinsdag 14 mei doen LENS EI en E2 mee aan hct 4 tegetr 4 shetlstraatvoetbaltoemooi bii wilhelrnus aan de weswlietweg te
'Vooóurg. Dit wordt even haasten ra school want we verzamÉen al om 15.30 uur op LENS. meo neet àe teams al samengesteli enjullie begimen om 16.30 uur met loetballen. Tegenstanclers en programma zijn nóg niet bekenrt. Wat wii wel weren is à'at het de
bedoeling is dat begeleiders en ouders zich nergens mee bemoeien. öat ,o"t l-ulkeol De spelen etr evetrtuee[ een spelleider moeren
!*.TIf 3*.,: l.g:len.-wÏ sPelen eerlijk en sportiefr!!!!l! Om 19.00 uur zijn de regiowinnaars bekend en deze spelàtr op urerdag I.juoi de districtsfinale. Vee[ succes en meer informatie via Theo. :

pg zatedag 18 mei YeÍtekken LENS El en E2 naar Limburg. Verzamelen om 08.45 uur op LENS. Do overige infonaatie vindenjullie op het stencil van Theo. Neem oak wat zakgeld thoogstins 10 Euro) mee io e"n p.rtÀo*." Op'rnaanaig zo mei zijn juflie
omsteels IE.00 uur weer terug op LENS. Heel veet plezierli!

Op de onderstaande dab is er géén training voor de jeugd:
- woensdag 8 mei voor LENS A l, B f ,El,E2enE3(derestfaintlvel!!!)- donderdag 9 mei voor de gehelejeugd
- wijdag l0 mei voor de gehele jeugd
- woensdag 15 mei voor LENS El en E2 (rest naint wel!!!)
- wijdag l7 mei voord gehele jeugd
- maandag 20 mei voor de gehelejeugd

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. Meàio juni -&t deze in de bus valten bij onà jeugdlcden-en het Éder
van onze vereníging. Voor het zo ver is vragen wij alle nainers en leiden om ieb leuks over hun team óforer-d"-ufronderlilke spelers

l:.schdjve.n over het aftelopen seizoen. Lever dit uiterliik 2 juni in bij Paul van den Steen. Doc dit bij voorkeur op flop en ín ivord,
Niets schrijven l<an echt niet maar beperk het \vel tot I of 2 A-vistjesi !! De jeugdcommissie ut in deze JONC LÈNS ook alvast wat
vooruitblikkcn op het nieuwc seizrcn 20022003 door de nieuwe tainingsgroipe-n en divenc informatie publiceren.

SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT; PASFOTO Z.s.M. INLEVEREN!!!
Geloofhet ofniet maaÍ er zijn nog steeds spelers die op dit moment nog steËds I pasfoto moeten inteveren (met hun naam achter op
de fotQ bij Paul van den Steen. DOEN!!!!!!t!!!!!!!!!t!!!!!t!!!!!!!!!!!!!!!!!t!!!!!!!!!t!!i!!

*t*'t LENS OP HET INÏEINET ***+ www.lensdenhaag^u,l *r*r
p.Cns €
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- P.Llgano, P.SUfo, ry.de Sousa en E.Xavier van LENS Al, C.Aorhayi en S.Kalpoe vaa LENS 82, J.Vemee van LENS 83 en
A,de Randamie van LENS.CI.

NOG MEER KAMPIOEI\EN OP LENS
Na.LENS. D3 werdeS ooJ< nog LENS El en- LENS F5 ksmpioen!l!!!!!!!!!!! Spelers, tsainers en begeleiders var harre gefelicíteerd.
Helnq§ wist LENS D4 tet afgelopen.zaterdag ret niet te iedden tegen concuÍrent FC Zoetermeir DlO. In de bles-uretij<l werd
verloren, waar een-gelijkspel voldoende was geweest. Hierdoor ging Iet karupioenschap naar Fó À"à*rr"r. Toch mag lÉNs o+
terugkijken op een heel goed seizoen!!!

STEEDS MEER VACATT]RES
Vele LENSleden en ouders van onï jeu€dleden slapen nog steedslll! De vacatr:res bij LENS stapelen zich op eu de vaste
medewerters van LENS lopen_echt op hun laatste benen. Ech! het is niet ver meer weg dat e,-en aantal vastc l@chten het bijttje erbi;
ne.er ga.:it gooien. De Vraag is dan ook echt gerechtvaardigd ofLENS nog lang op dezeïanier zal kurren blijven bestaan. É"ï i. ""tiviif voor twaalf geweest en het wordt hoogste tiid dat een aantal "LEN§ers'ïakker gaat worden. De belangrijtate vacaturEs zettcg
wij nopaals, in willekeurige volgorde, op een riJ{e:- barmedewerkers
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trainer/coach LENS 3, A2, 83, Bl en vele E- en F-teams
begeléider LENS 1

gÍensrechter LENS 2
begeleider en gensrtchteÍ LENS Al en LENS Bl
contibutie-admiàistratie (An&é de Ket stopt er zeer bitrneÍkort mee)
hulp voor mwel de senioren als de jeugdafrteling in het weekend

VERANDERING OF BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

MEI- is de maand waarin spelers,moeten beslissen ofze nog een jaar doorgaan als voetballer bij LENS of.niet.@
Wij hopen natuurlijk van wel, maar toch zlin er altijd speleri die besluiten ti stoppen of die ergeis anders wilten -
gaan spelen.
De volgende regels zijn er

' l. Stop je met voetballen dan moet je dit VÖÖR 3l mei 2002 PER BRIEF kenbaar ma}.en aan Paul van den Steen,
Chopinstraat t03, 2551 SV Den Haag.

2. Doeje dit NIET dan blijfje automatisch lid van LENS. (mondeling opzeggen is NIEI' voldoende!!)2. wilje bij een andere vereniging gaan spelen dan moetje bij die verenigin[een overschrijvingsformulier gaan halen,
dit invullen en dit inleveren vöör 29 mei 2002 bij Paul van den Steen (r), Wij hebben dan nog een paar dagen nodig
om de nodige administatieve handelingen te verrichten. , :.,3. oDdeíekeÍing zal alleen geschieden als je aan je financi0le verplichtingen hebt voldaqn (dit geldt ook voor boetes)l
en/of onwangen sportspullen hebt ingeleverd. i

(t) Op de volgende dagen is Paul van den Steen aanwezig om uw overschrijvingspapieren in ontvargst te nemen: maandag 13 mei
van 18.00 t/m 19.30 uur, dinsdag 2l mei van 19.00 tim 20.00 uu, woensdag 22 mei van 18.00 Vm 20.00 uur, donderdag 23 mei van
19.00 Um 21.00 uuÍ en dinsdag 28 mei van 19.00 ím 21.00 uur.

Dit bovenstaande dient vöèr 29 fiei ?;002 geregeld te zijn, anders ben je te laar, OÍls advies is echter: BLUF LEKKER
VOETBALLEN BU LENS er Iaat je wiendjes ook Iid worden.

Zijn er problemen, probeer ze dar 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

1ryEDSTRIJDYERSLAGEN JEUGD
LENS C2-RKAW C2: S0

LENS C2 heeft dit seizoen al een aanal hele mooie wedshijden 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 dsar hebben we hele mooie wedshijden
lalen zien. Dan denk ik vooral am de thuiswedstrijden tegen Die Haghe Cl (9-2), GDA C2 (61) en Cromvliet Cl (3-0). Het is alleen
jammer dat het bij ons altijd misgaat teg€Ílde wat rysiekere tege$tanders en daar laten we altijd de punten tegen liggen en komen dan
ook niet meer tot goed voetbal. Vanda,g moesten we tegcn een f,siek gelijkwaardige tegenstander en dus had ik er alle vertouwen in
dat rve gingen winnen. We begomen heel goed en fel aan de wedsrijd en scoorden al blina na I minuut. Twee minuten later was het

*8tt LENS OP I-IET INïERllEl' .rrÍ www.lens-denhaag.trl tat. 
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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 helff voetbalden we afen toe ook weer heel goed maar we gingen pas laat scoren. Eeist scooÍde
Chaheen en vlak daama konden Andy cn ES mooi inkoppen na twee hele goedé voorzetteo van MarlL Tot slot maalde Andy er ook
nog 5'0 va na een hard schot, Als team geven we ook steeó minder weg en zo kan Serkan steeds valer de nul houden etr dat iil
harBtikke loap. Fouad stond vandasg voor h€t eerst laatste man en deed dat heel goed. Hij zette elke aanval heel verzoigd op.
Conclusie: Het was vand'ag weer een mooie wedstrijd waarin LENS haÍstikke leuk voetbalde en waarin duidelijk te zien was dat
iedereen elkaar de bal gunde. Blijfm voetballen!!
Dennis

Wedstrijdverslagen van LENS D3: door Ruud van Herp

Zaletdae 77 aoril2002: Valrlaqg de vriendschappetijke uitwedstijd bij onze buunran Spoorwlik Dl. Het was te meÍken dat de
speleÍs van D3 gisteravond laat thuis waren gekometr want de lc helft liepen de meeste spelers nog te slaapwandelen. Helaas kwamen
we ougelukkig met 14 achter, Na dit doelpunt laeeg LENS even een opleving en scoorde maar snel de gelijhraker. Veelwldig werd
er door LENS onnodige fouten gemaakt. Het middenveld en de verdediging waren niet go€d op elkaar afgestèmd en bierdoor wist
Spoorwijk 2-l te scoÍen. Il de nrst een kleine omzetting en LENS ging voorwarend van itart al-*"I. We sioorden 2-2 en 2-3 en de
kopjes van de Spoorwijkers gingen zakken. Nog een fraaie goal van LENS 2-4 en we daohten hierdoor weer eens veilíg te zijn. MaaÍ
D3 weet altijd weer de spanning in de wedstrijd op te voeren door de tegenstandeÍ te laten scoren, LENS Dll mocht ook spelen op het
goede veld van Spoorwijk en haden aan tegetr Vredenburch. Oeze Èuke sportieve wedstijd werd met soms heel Èuk voetbal
gewomen. We zagen D4 weer eens positie voetbal spelen en dat was een lust voor het oog. . i.

Mannen volgende week de laatste wectstrijd en eigenlijk de laaker tegeD Zoetermeer, Als jullie die weteE te winnen worden jutlie
terectt Kampioen. Een paar goede tips van de haineÍs: voetbal vanuit jè positie, werk voor àlkaar, probeer sneller en harder te spelen
darje tegenstander en blijften alle tijden sponiei Namens LENS D3 veel succes gewenst!! !!
Zatf,rdzg 04 mei 2002: LENS D3 speelde vandaag de wiendschappelijke partij uit bU RKSvIvÍ D2. EeD leuke wedstrijd met veel
doelpunten. Helaas mnder Sandeep Poeran (afgebeld) en Oennii 

-aoàteng 
foO ,ó met twee speleÍs uit LENS E6 (Jouad en

Mohamned). Iongens beclankt voor het meespelen. Het werd yandaag 4-4 een terechte uitslag naar mijo mening. :

De teleustelling was goot bii D3 toen u,ij vemamen dat D4 had verloren bij Zoetermeer. Maar O+ èen tweeàe plaàr. in de Poule is
ook een heel goed resultaal -. 

I

I

Maandagavond vieren rvij het kampioenschap van D3 en nemen wij afscheid van trainer Peter van Fessem bii Dí. Bij deze wil ik
P_eteÍ nemens alle spelers en begeleiders alvast van haÍt€ bedanken voor zijn inzet de afgelopenjaren voor ffN§ Dzl. Persoonl[jk hcb
ik altijd heel goed en heel fijn met Peter kunnen werken op en rond het velà. Voor I-fuS o4 zal het echt een gemis zijn om zo'n fijDi
en goede tainer te moeten missetr. Wlj wenseu Peter heel veel succes met zijn team C3 en de verdere activit€iten Ll3 feils. fetef
hartcliik dank voor je toewijding en wiendschap de afgelopen jaren. Het ga ji 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 liomend seizoerte gaartrain;n op de maandagavond en
eventueel te begeleiden op de zarcrdag
Nogmssls LENS D3 €n D4 hartelijk dank voorjullie inzet het aÍgelopen seizoer jullie wsren stuk voor stuk toppers!!t Het
trainingsPcrceEtage yEn D3 was erg hoog. Maar liefst 9570 van de trainitrg€n werd gevolgd en blj D4 87%. IIet was een leuk !

s€izoen, Ik hoop dst jullie kouend Beizoen net zo zulleD presteren als efgelopen seizoen. 
- - 

,.

Groeten van Ruud van Herp en heel veel succes. i

ZOETERMEERDIO LENSD4 3-2

Vandaag moest de D 4 woeg naar Zoetermeer, voor een belangrijke wedsaijd want wie de wedstrijd zou winnen was KAMPIOEN.

!e spanning was voelbaar bij dejongens en ouders. Iedsrcen was op tijd dus gíngen wlj met zeven wagens op weg traar Zo€tcrmeer.
Toen de wedstriid begint zette ZoeteÍneer LENS onder dnk 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 lvas het daa 1-2. Na de ruit tci;gen wii nog wil ,"aikarseo
maar die gingen er niet in. Toen ging Zo€temreer alles ofniets spelen en voerde de dnrk hoog op en LENS keeg da 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 tlid er bijna op zat trok de scheids er nog wat bij (6 min) en toen gebeurde heq op de steep raakte LENS het
kampioenschap kwijL JONGENS jullie zijn voor mijn de echte kampioen ik heb jullie het hele seZoen getraind en ik ben tots op
dezt goep.lk neem afscheid van de D groep en ik hoop datjullie volgend seizoen ook weer zo goed voitballen Lanjers BEDANKT
voor een leukjaar. En niet te vergeten de Ieider en ook G. MARIMJS.

:
íj

f

l

Trainer Peter van Fessem.

rrr. LENS OP fET INTERNET rrr. 14,1v'w.lens-denhaag.nl trrr
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DOOR EEN TECHNISCTIE STORING KONDEN WIJ GEEN STI,JKIES DIE BU E-MAIL TOEGESTI]I]RD WAREN NIET
PLAATSEN. HIERVOOR ONZE EXCUSES
DE REDACTIE
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* VERZEKERING 'r FINANCIERINGEN * SPAREN

* HYPOTHEKEN ,! PENSIOENEN /. BELEGGINGEN
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VOOR TOPPRESTAIIES OP HEI GEBIED VAN
VERZEKEREN EN HYPOTHEKEN KUNT U

ATIIJD BIJ ONS TERECHI. BET GERUSI
VOOR EEN SPORTIEF ADVIES.

BEt VOOR INFORMATIE OF EEN OTFERTE

070-3ó8 77 64
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AL 35 JAAR. EEN BEGRIP AtS HET GAAT
OM PERSONEN VERVOER OP MAATII

Fohrenheitsho'ot 20 -.2561 EC Den Hoog
Telefoon: 070-364329 5' / 07o.34ó0792

tox: 070-3609127

Bij ons kunt u terecht als het gaat om:

Schiphol vervoer (24 uurs service)

Groepsvervoer (8 pers. per bus)
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Zakelijk vervoer
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. de scheroste oriis in Neöerland'\...
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PROGRAMMABLAD V.V I.ENS SEKRETARIAAT :

TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP I

HENGELOIAAN - TEL.: 070-3óó1314
WWW. LENS.DENHAAG.NL
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Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112

E-maiI edauw@euronet.nI

IE-d-à wT Jiohannissen

hii Eitrauw en Johantrissen

,r"n h"t orderb"drag voor de club'Bestel dnrkwerk

en Yerdien 10%

lensleden opgetet:

5

HOOFDSPONSOR VAN TENS Alllllemachtig .

wat een assortimeht !!!

voor oudo autob '

Auto-onderdelen
. Groot assortiment auto onderdelen :.

. Toolshop (voor een zeer) complete gereedschapp€nlijn

. Alle topmerken auto-onderdelen Lrit voonaad leverbaar

. Eigen bezorgdienst

of nieuwe auto's

. G.z.G. Auto-onderdelen B.V.
1e v.d. KunststÍaat 288,2521 AV Den Haag.

" " OpenlÍEsliiden: ma. Vm vdjd. 08,00 -18,00 uur zal. 09,00 - 16,00 uur

f
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'café

$

Eikskoot I - 25ó5 MT Den.Hoog - Tel.: (070)3ó03738-

É
i!

FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE.

MEDICAL FÍTNESS - HOUTWUK ,

i
Gespecioliseerd in hel geven von odviezen en poromedische

behondeling von de wervelkolom en (sport)letsels.

JJ.A. Zoutendiik
E.P,À Coret
5J. König

È..

Behondeling volgèns oÍsprook

Fysio-Monueel Theropeut.
Fysiorhercpeul
Fysio-Monueel Theropeut

C.A. von Beverplein 16 - 2552 HT Den Hoog
Tele[oon: 070-3973013

VerkeersschoolrH:il N ÈIEER, DAN 45 JAARmlSP{D
Schakg, e automaal

. Voor alle riibewijzen

. Opleidin8

. l0 daags spoedopleidingen

. Diverse categgrieën moterrijlesren

Valkenboslaan 173 ;- 7563 CK Dgn Haag

Tel.: 070-3451 153 I 363467 - hi: 070-3636662

LENS LEDEN SPECIALE KORTING
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswiik

Freè KicR Spprt
DE VOETBA§PECIAIIST
Weimorstrool 343 Den Hoog

EXCLUSIVE'
Thomsonloon 

'124 
Den Hoog

,tl 'l

Telebon o7b-3ó3ó323 '

flu# àro-ro.rrro

FREE KICK SCHEVENINGEN
: Keizershoot 74 Schweningen leleÍoon 070-3617376

voor ol uw sportkleding, lens leden I 0% korling !

www.Iree.kick. nl

L
I



Terrein & Clubgebouw
SpoÍtpark " Escarnp l'
He{lgclolEln ( geen post adfts )

Cootributie bctslirE
Poslbq* 33.67.1I
R bobgr* 129.94.229

§rEctrstellitrg bcstuur
(t z) lcl.070-36613,14

F.GÍcns (s€cr) trl.ll| -4527327P-v.d-Sksn r.1.070-4400603
C.V€ldiok (!cm.) lrl 079-33t4348
H.v.d.SEBo tEl.070 -3251881
l
§criorcn zondag tn zaal
wJ.lvl_ Heijnen tet. 070-3461088
i

§erioreo zaterdag

Club van lfl)
H.HoppenbrouBcÍs !tr,l. 070 - 1250789

hccommodrlie en ulaterirleo
Yardurc

Öoórdiostor techn. Zakcn
F. Yar Dijk tcl.070-3634818

É-mail w.lens@l Zmove.nl

itedaktic interoct
Jaap Colpa: wcbrnrser@llnsd.ohsst-
Cr.s Altiíg: cjalting@waisdoo.nl

Iotertret-sitc:

www.leDs-detrhaag,nl

tgl. 070 - 3679587

tel. 070 - 4400603

tcl.06-14699183

,2

I

Cafoak

ktic

Ho€k

h. Lamcns

ponsorzakeo

À'sGravcndijk

L8lncÍs
v.d.Smaa

eugd

,C. HEÍt

Haag El 070 - 36613t4

tel. 070- 3;55787
tcl. 070- 3966095

1e1.070-3661314
let.070-3661314

Postldrc3
Postbus 43337
2504 AH Der Haag

tsl. 030-6036157
k,l. 070 - 3977294

Brr

Trsinerg

P.v.d,Stren
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LE,NSREUUE
T*eewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS

75" jaargang, nummer 20, 2t mei2002
Opgedaht 18 tlËcntbe, 1920

MEDEDELINGEN VAI\I IfET BESTUT]R

LENS I (ZÀT) tnT DE NACOMPETTTTE
Helaas lukte het LENS I (zat) niet om Vredenburch over twee wedstrijden te verslaan. Uit werd
al met 3 - I verloren en thuis l erd het slechts I - l. 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 waÍrntree nu wordt getaind en gespeeld door een deel
var de groep echt mo€t€n verandererl Denk daar eens over na als je aan het nieuwe seizoen
begint. De sponsor heeft imriddels te kennen gegeven nog een jaartje door te gaan. P6ter Krol
bedankt voor je inzet! ! !

LEN§ 2 (ZON)rN DE (NA)COMPETTTTE
LENS 2 (zon) ontdeed zich oiddels twee overwinningen wij gemakkelijk van Voorschoten '97
en sp€elde inmiddels in de tweede ronde de thuiswedstijd tegen Concordia 2. Dit werd een l-l
uitslag. Op zondag 26 mei is de return om 13.00 uur bij Concordia aan de Brasserskade in Delft.
Supporten van LENS zijn van hane welkom!!!l! Weet LENS aIs. st€rl$te over deze twee
wedstijden uit de bus te komen dan volgt op zondag 2 juni een beslissingswedsrijd op neutraal
0erÍ€in tegen de winnaar van Laakkwartier 2 - DWO 2 om één plaats in de reserve eerste klas.
Spelers en begeleiding heel veel succesl!!

TRAII\IEWCOACH VOOR LENS 3
Gelukkig hebben we voor het eind van dit seimen eeD tsainer/coach voor LENS 3 (zon)
gevonden. Dit geeft rust €n verrouwen in de groep dic zich gestaag aaD het uitbreiden is door een
zeer positieve houding van een aantal speles van deze groep. Hulde!!! Itek Kumaz is de naam
van deze nieuwe t'ainer/coach. Itek heeft zBIf gevoetbald bij o.a. TAC'90 en Toofan. Momenteel
is hij trainer/coach van Toofan en hij is dit seizoen geslaagd voor de trainencursus. Hij heeft er
veel zin in en gaat in eerste instantie samen met HaDs Lamens en Ronald Bogisch in augustus
fanatiek van start Later in de rnaand, als de groepen gesplitst worden, is hij de verantwoordelijke
man vooÍ LENS 3. Iteh \ryelkom bij LENS ! !!

SIXESTOERNOOI + BARMEDE\ryERKER§ GEVRAAGDIIII!
Op zaterdag I juni is het sixesto€mooi op LENS. Dit is altijd een groots festiin waarbij naast
goed voerbal ook altijd de gezcllige sfeer een belangrijk aspect is. De aftrap is om 13.00 uur en
we ziin benieuwd of het team van Peter Scherf dit jaar wecr met de hoogste eer gaat strijken of
dat het team yan Hans Lamens ofde "oud" LENssterÍen hem dit keer te slim afzijn. Het spreekt
voor zich dat wij ook rekenen op heel veel LENSers om de verrichtingen van slle teams te
komen bekijken. Na het voetballen gaan degene die zich hiervoor opgegeven hebben nog lekker
eten en daama is er nog een feestavond voor iedereen van 16 jaar en ouder. Kortom: feest tot in
de kleine uunjesll!! Een heel dringend verzoek aan de echte LENSers om ook even te helpen
achtcr de bar. De barbezettiog is tot 17.00 uur geregeld maar hiema ls het nog steeds een groot
vrdagteken. Geef je op voor één of twee uutjes en het probleem is snel opgelost. r e zijn
benieuwd???

LENS

, REDAKTIE
Alle kopU moet vóór maandag 2juni bij de redactie binnen zijn.
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ALGEMENE LEDEITIVERGADERING
Op dinsdag 4 juni wordt om 20.30 uuÍ de algemehe ledenvergadering op LENS gehouden en het spreekt voor zich dat wij ialJeLENSers"(inclusief de ouders van onze jeugdleden) bij deze vergadering verwachten. Hct wel en wee van LENS gaat unmelsl alle

iëlëleden en ouders van onze jeugdleden aaÍI. Er worden op deze voorjaaÍsvergadering immers besluiten genornen over de financ
aken van LENS. Hoe hebben wij dit seizoen frnanciecl gedraaid ím april. Ikijgen wij de begroting voor komend seizoen rond of
moet de contributie weer omhoog doordat wij steeds meer beualde Iaachten moeten inhuren??? Zaken war wij het met de leden van
LENS over willen hebben op deze avond. De agenda voor deze vergadering is als volgl:

l) Opening
2) Mededelingen
3) Ingekomen stukken
4) .Financieel jaarverslag seimen 20012002 Um eind april
5) Voorlopige begroting seizoen 200212003
6) Voortgang ontwikkelingen LENS, Gemeente Dèn Haag eD Escampcommissie
7) Rondvraag
E) Sluiting

De benodigde documenten voor deze vergadering zijn vanafmaandag 27 mei beschikbaar op LENS.

KEI\IMSMAKINGBIJEEÀIKOMST NIEII1VE ZONDAGSELECTIE
Op wijdag 7 juni verwachten wij alle spelen, tainers en begeleiders van de zondagselectie (LENS l, 2 en 3) voor het setzoen
2002n003 on 19 .30 uur op LENS voor een kennismakingsbijeenkoms (voor zover dat nog nodig is). Daamaast hijgen alle spijers
een fraai boekwerk mct daarin de huisregels en het oefenprogramma. Wij verzoeken de spelers om hun vakantiedata mee te nemetr en
voor degene die nog een pasfoto moclen inleveren voor de spelenpas is dit voorlopig dc laatste moegelijkheid om dit te doen. rroJn.t
dan ook want zonder spelerspas volgend seizoen echt niet voetballen!!!

t(

MEDElVERKERSAVONI)
Op zateÍdag 8 juni worden alle medewerkers met of mndeÍ partler om 20.30 uur op LENS verwacht voor een gczellige a

I
I

I
vbnd

@aÈecue, wat drinken en wat kletsen). We zijn sl begonnen met het uitdelen vatr de uitnodigingen (we stureo ze niet op) aad ae
medewerkers van LEN S maar ook zonder deze uitnodiging benje natuuÍ[jk van haÍte welkom op uterdag Sjuni op LENS. Laat deze
I<aDs niet aatrje vooÍbíj gaatr want heus het is verdiend om ook eens een avondje in het zonnetje te worden gezet.

VERANDERING OF BEEINDIGING LIDMAATSCHAP

I-udien er leden zijn die aan h€t eind van dit seimen hun lidmaatschap van onze vereniging willen beëindigen,Q
omdat ze stoPPen met voetbal ofnaat een andere vereniging gaan, dan dienen zij de ondèntaande regels in acht
te nemen:

opzeggen kan uitsluitend SCIIRIFTELIJK aan Paul v.d.Steeq Chopinsraarl03, 2551 SV Den Haag.
opzeggen dient te gebeu€n VÖÖR 31 mei 2002 (monrteling opzeggèn is NIET vàldocnde!!)
leden die naar een andere vereniging willen gaan moeten bij hun nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier
halen en dit vöör 29 mei 2002 inleveren blj Paul van den Steen op LENS (r)
ondertekening zal alleen geschiedeu als u aan uw financiële verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor boetes)
er/of onwangen sportspullen hecft ingeleverd. Het foÍmulier onwangt u pas een paaÍ dagen Èter terug omdat eerst
een lederunuEtiekaart (LMK) moet worden bijgevoegd vatruit de computer.

(+) Op de volgende dagen is Paul van den Steen nog aanwezig om uw overschrijvingspapieren in ontvaDgst te nemen: donderdag 23
mei van 19.00 Vm 2l,00 uuÍ en dinsdag 28 mei vatr 19.00 r/m 21.00 uur.

Indien u niet volgens bovenstaande regels opzegt, blijft u in ons ledetrbestand en dat van de KNVB gehandhaafd met ats gevolg dat u
CONTRIBUTIEPLICIITIG bent ook voor her seizo€n Z OOZÀ\B .

Ook komt het voor dat leden hun "soort lidmaatschap', willen wijzigeí bijvoorbeekl: i

- niet spelend wordt donateur ofspelend lid se oren (zat) of(zonl - y"16 t o16, zaal (v.v.) - j
In bovengenoemde gevallen geldt ook uiterlij'k 3l mei SCIIRIF'TELIJK bericht sturen aan Paul v.d.Stcen, Chopirstraat 103,2551
SV Den Haag.

l.
2.
3.

4.

LEiIS
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Zsterdag 25 mEi 2002
13:00 uuÍ LENS 4

Zondag 2ó mei 2002
13.00 uur Concordia 2

Zaterdag I Juni 2002
13.00 uur LENS Sixes-toemooi + feestavond

PROGRAMMA SEMOREN ZATERDAG EN ZONDÀG

- Loosduinetrtoernooi Madeí€ijn

- LENS 2 (nacompetitie) Brassenkade/Delft
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Zo-ndag 2 junt 2002 (aÍhanketljk van resulbat Concordia 2 - LENS 2)
???? uur beslissingswedstijd op neutraal terrein voor promotie naar reserve lc klas (zie website van LENS na 26 mei)

Dinsdag 4 juni 2002
20.30 uur Àgemene Ledenvergadering op LENS

Vrijdag 7 juni 2002
19.30 uur Bijeenkomst Zondagselectie LENS 1,2 en 3 voor seizoen 2002DÍ[3

Zsterdog 8 juni
20.30 uur Medewerkersavond op LENS

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL

ZateÍdag I juni 2002
13.00 uur LENS Slxes-toernooi + feestavond

Dinsdag 4 juni 2002
20.30 uur Algemenc Ledenvergadering op LENS

Zaterdag 8 juni
20.30 uu Medewerkersavond op LENS

WEDSTRIJDVER§LAGEN SEIIIOREN
De schoÍIies ystr 3

Nog een eantal spclers van
LENS 4 moeten zs.m. hun
spelerspss t€kenen el/of c€n
pasfoto inl€yeren op LENS,
Meer nieuws via Henk!!!

Forum Sport 2 was afgelopen zondag te gast bii LENS 3. vooÍ ForuD Sport was het nog mogelijk om een plaats te kiimmen in de
rdnglijst (naaÍ 2), voor LENS was het (weer) een wedstijd om van die onderste plaats afte komèn (LENS l0' na onverwachte winst
van Laakkwartier). De zondag begotr zoals het eÍ in het begin van het seizoen aan toe ging: E man pÍesctrt, 3 maD in bed. Je bfijft het
berhalen tegen de 'Jongetjes", maar het blijft blijkbaar moeiluk om edge veÍatrtwoordelijkheid re ouen en op tijd te komen.
Opmerkingen als 'moetetr we vo€tbsllen dan?' en "Hoeveel man hebje? 9? Sorry, maar ik kom echt niet, ik gailapen,' zijn dingen
waarje broek van afzakt. Het is sneu dat een minderheid het nog altijd zeer goed weet te verpesten voor de meerderheid, fe vraagtje
afwaarom mensen dan een dergelijke verplichting aangaar als zij niet op zich latcn rekenetr. Het nieuwe seizoen komt eÍaan.
Wellicht kunen bepaalde tea$genoten een duidelijke keuze maken, Aao halve paÍticipanteÍl heeft LENS 3 helemaal nletsl!

SEI\IIOREN ZONDAG
Algemeae informatie
Contactp€rs. W.J.M. Heijen tel: 070 - 3461088

Wedstijddag B. Vierling sema:06 - 65000816
Mob. 0ó - 17406344

SEI\IIOREN ZATERDAG
Algemure informatie
Contactpers. J. Ham tel:070 - 3679687

J. Verkijk tel:070 - 3617033

Afl<euringinformatie ( niet bii vriendschappelijke wedsrijden) INFOthuis / teletekt pag. 603 of
De aÍkeuringlijn KNVB Disticr West 3 tel: 0900-9008000

t+rr LENS OP HET INTERNET ++*t www.lens-denhaag.nl ,r*ti
P.glm 3



De_wedstijd kon gelukkig met voldoende Telsetr gestart woÍden (Ric§ en Roy bedanld). De eersre 15 minuten ging het aaÍdig
gelijk op. Kansen over en weer, totdat...LENS een wije trap keeg op nina aoetgebied. Rics werd diep in do ogà àmgekekeien de
bal werd aangereikt. Met een lrul ó la van Hooijdonk wcrd de bal nauwkeurig achter de keeper geplaaGt. De voórspron! was een feit,
Forum Spon kwam helaas El sn€l weer op gelijkspel wat de wedshijd weer openlegde. LENb ging op zoek naar hei doel van tle
tegeÍlstander, maar kon niet vooÍkoreu dat Fonrm Spoí koÍ daarop nog een§ 3 maal onze reChtsLaik wist te passeren Van l-0
biDnen e€n kwaÍtier naar l-4. Het moraal was gebroken en de score liep uit naar een l-13 die tle aanwezige teamgenoten DIet is aan te
rekenen. Na de wedsrijd werd de nieuwe tainer (awel, gevonden!) voorgesteld aan het t"u-. o"Gin{Ék, iJzowel pmktisch als
theoretiscb onderlegd en lijkt mij dan ook een zeer goede aanwinst voor |ENS 3. In het kort schetste hij zijn verwaótingen van ons
voor vol8end seizoen: discipline. Liikt mij geen onredelijke man. Rbus en Emile werden namens het tiam bedankt vooide positieve
en gezellige noot gedurende het gehele seizoen (l maal winst op Laakkwartier) en Rinus rverd succes gewenst met het maken van zijn
keuze tussen leiderschap LENS 3 ofLENS I voor volgend seizoen.
AI met al weer een zeer bewogen zondag. Voor de teamgenoten: er liggen nog 2 donderdag-Fainingen en een sixes-toemooi voor de
boeg. Daama is het even over en sluiten en kan één ieder zijn zonden gaan overdenken.

Tot dondeÍdag her€n, Jim

NIEIIWS VAN DE JEUGDCOMI/ilSSIE

CONTACTPER§ONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2llOI/2OO2
Algemeen cotrtactpersoon: Paul van den Stcen, Chopinstrast 103, 2551 SV Den Haag. Telefoon: 070-4400603 (tussen 19.00 en 20.30
uuÍ).

Hoofdleider A- en B-klassq: Paul van den Steen
Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven
Hoofdleider E- en F-klasse: Paul van den Steen

0704400603 bij geen gehoor 070-3615208
070-3615208 bii geen gehoor 070.4400603
070-4400603 bij geen gehoor 070-3 6 15208

Tel:
Tel:
Tel:

Aangezien de hoofdleiders ook nog een gewone baan hebbcn verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot 's-avonds tussetr
19.00 en 20.30 uur. Graag ieders medewerking. Is de hoofdleider niet thuis bel dan genut naar de andere hàfdleider.

Wedstrijdprogramma JEUGD (tiid)wijzigingen mogelijk)

Team Datum Aanvalgs-
tiid

TegenstrDder Uit ot
Thuis

Veld/Ierrein Vcrtrck vno
LENS:

VerYoer

AI 25 rl,ei VRUI!
29 mei Grocpen 2002,/2003 Thuis Zie kopic!!
01 iud VRIJII

BI 25 mci VRIJ!!
29 mei Groepcn 20022003 Thuis Zic kopic!!
0l juni 08.00 uur VeÍtÍek raff Tilburg uit Zie kopicll 07.45 uuÍ Busjes??

82 25 mei 14.00 uur KMDtoemooi uir Zie kopiell 12.30 uur Auto/fiets
29 tr,ci Groepcn 200212003 Thuis Zic kopie!l
0l iud 0t.00 uur Verfek Six Flass uir Zie kopie!l 07.30 uur Busje??

B:t 25 mei 10.00 uur KMDtoemmi uit Zie kopie!! 08,45 uur Auto/Íiets
29 mei GÍospen 20022003 Thuis Zie kopie!!
0l juni VRU!!

cl 23 mei Grocpen 20022003 Thuis Zic kopic!l
25 mei VRJJ!!
29 mei Groepcn 2002r/2003 Thuis Zie kopicll
30 mci Gm€psn 200212003 Thuis Zie kopie!!
0l juni VRJJ!!

c2 23 mei Groepen 2002003 Thuis Zie kopiell
25 mei 13.30 uur VELOtoemooi uit Zie kopiel! 12.00 uur Auto
29 mei Groepcn 2002/2003 Thuis Zie kopie!!
30 mei Groepen 2002003 Thuis Zie kopie!!
0l juni VRU!I

c3 23 mci Groepea 2002@3 Thuis Zie kopie!!
25 mei 13.30 uur VELOtoemooi uit Zie kopie!l 12.00 uur Auto
29 mei Gm€pen 20022003 Thuis Zie kopie!!
30 mei Groepen 2002/2003 Thuis Zic kopic!l
0l .iuri VRIJ!!

al 23 m€i Gro€pen 20022003 Thuis Zic kopie!!
25 mei 13.30 uur VELOtoemooi uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto
27 mei 19.00 uur RvC/Rijswij k C5 Thuis Vcld I lE.l5 uur
29 mei Groepen 2@22003 Thuis Zie kopie!!

*ttt LENS OP HET INTERNET +++t www.lensdenhaag.d *tr+
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Tcsm Datun Aarvangs-
tiid

T!genstatrder Uit of
Thuis

Veld/Terrei n Vertrck vflD
LENS:

Vervocr

30 mei Groepcn 20022003 Thuis Zie kopict!
0l iuni 10.00 uur VeÍtsck DuinÍcll Zie kopie!! 09.30 uur Auto'

DI 23 mei Groepqr 2002.2003 Thuis Zic kopie!!
Nierw 25 mei 10.00 uur WSBtosmooi uir Zie kopie!! Auto08.15 uur

30 mei Groepq! 20022003 Thuis Zie kopiel!
D2 23 mei GÍoepen 20022003 Thuis Zie kopie!!

26 mci 13.00 uur DSOtocrnooi uit Zie kopiel! I1.30 uur Auto
30 mei lQocpen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!
0l juni VRIJII

D3 23 mei Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!
26 mei 09.30 uur DSOtosmooi uir Zle kopie!! 08.00 uur Aulo
30 mei Groepen 20022003 Thuis 4e kopie!!
0l jmi VRIJ!t

I'4 23 mci Grocpen 200?12003 Thuis Zie kopie!!
26 mei 13.30 uur DSotoemooi uit Zie kopie!! Auto12.00 uur
30 mei Groepen 2002003 Thuis Zie kopicll
0l iuni VRU!!

EI 23 mei Groepen 20022003 Thuis Zie kopie!!
25 mei VRIJ!I
29 mei Groepen 20022003 Thuis Zie kopie!!
30 mci Groepen 2002003 Thuis Zic kopie!!
0l juni I3.30 uuÍ DWotoemooi uit Zie kopicl! 12.15 uur Auto

E2 23 mei Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopiel!
25 mei VRUII
29 ma GÍoepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!
30 mei Groepen 20022003 Thuis Zie kopie!l
0l juni 13.30 uur DWOtoemooi uit Zie kopic!! Auto12.l5 uur

E3 23 mei Grocpcn 2002003 Thuis Zic kopiel!
25 mei 10.00 uur LEN StoerÍooi Thuis Zie kopie!! 09.30 uur
29 mci Groepen 20022003 Thuis Zie kopie!!
30 mci Groepen 20022003 Thuis Zie kopie!!
0t juni 13.30 uur DWOtoemooi uit Zie kopie!t 12.15 uur Auto

M 23 mei GÍoepen 20022003 Thuis Zie kopie!!
25 mei 10.30 uur LENStoemooi Thuis Zie kopie!! 10.00 uuÍ
29 ÍÍei Groepcu 20022003 Thuis Zie kopic!!
30 mei Grocpen 20022003 Thuis Zie kopiel!
0l iuni 13.30 uur DWOtosrnooi Uit Zie kopie!! 12.15 uur Auto

,E5 23 mci Gm€p€n 20022003 Thuis Zic kopie!!
I 25 mei 10.00 uuÍ LENStoemooi Thuis Zie kopie!! 09.30 uuÍ
l 29 mei Gro€pen 20022003 Thuis Zie kopic!!

30 mei Grocpen 20022003 Thuis Zie kopiel!
t 0l iuoi 09.00 uur DWOtoemooi Uit Zie kopie!! 07.45 uur Auto
1E6 23 mei Grocpcn 20021003 Thuis Zie kopie!!

25 mei 10.30 uur LENStoemooi Tbuis Zie kopiell 10.00 uur
I 29 mei Grocpen 2002/2003 Thuis Zie kopiell

30 mci GroepeÍr 2002/2003 Thuis Zic kopic!!
i 09.00 uur Dwotoemooi uir Zie kopie!! 07.45 uur Auto
lrr

iU,-!L
26 rnei 10.00 uur DWOoemooi Ui! Zie kopic!! 09.00 uur Auto
29 mei Groepen 20072003 Thuis Zie kopie!!
0l iuni VRIJI!

lF2 26 mci 10.00 uur DWOtoernooi uit Zie kopie!! Auto09.00 uur
i 29 mei Groepen 2002/2«)3 Thuis Zie kopie!!
I 01 iuni VRIJ!I
iF3 25 mei 14.00 uur LENStoernooi Thuis Zic kopiel! '13.30 uur

29 mci Groega200,2DN3 Thuis Zie kopie!!
I 0l juni VRIJII
iF4 25 mei 14.30 uur LENStoemooi Thuis Zie kopie!l 14.00 uur
I 29 mei Groepen 20072003 Thuis Zie kopie!!

0l iuni VRIJ!!
T5 25 mei I4.00 uur LENStoemooi Thuis 13.30 uurZie kopie!!

29 mei Groepen 2002003 Thuis Zic koDie!!
0l iuni ]rRIJ!!

F6 25 mei 14.30 uur LENStioemooi Thuis Zic kopic!! 14.00 uur,
29 mci Groepen 2002003 Thuis Zie kopie!!
0l juri VRUII

I

-
I E

I
I
r
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IIGEEN TRATNTNGEN EN WEDSTRTJDEN MEER NA ZONDAG 2 .lIlM!! i

BIJZONDERHEDEN: i- AÍbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de weitstijd alleèn bij de hoofdleider thuis tussen l9.00len
20.30 uur. In uitente nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag pas vanaf 0730
uur. 

I- Albellen tainingen: bel pas na 16.00 uur afop LENS (070-3661314) Í- Wedstrijden afgekeurd ofniet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naaÍ de LENSafteuringslijn (070-3670522). Voor 08.15 uur
bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naaÍ de hooftlleider thuis!! I- AvondwedsÉjden afgeÈeurd?? Bel allein naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!! í- Trainingen gÀ altijà door, hieroveÍ dus nooitbellen!! [- Vrageq opmerkingen, ideeën: bel alleen 's-avontls naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur.

- De laable LENS-rewe van dit seizoen venchijnt op donderdag 23 mei
- Aanwezig jeugdcommissie op: 25 mei vanaf 07.30 uur Gerard Marinus en Paul van den Steen
- Opstellingen als bekend met uiEondering van:

o LENS B2: mnder A.Bingol (afgevoerd als lid wegens herhaald et opkomen)
o LENS 83: zonder C.Coskun (afgebeld)
o LENS C2: mnder A.v.d.Veen (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen)
o LENS C3: zonder A,Ismai.l (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.Cifrci (gebroken arm)
o LENS F5: gonder RDogan (afgevoerd als lid wegeiu herhaald niet opkomen)
o LENS F6: mnder D.Meijer (afgevoerd als lid wegens heÍhaald niet opkomen)

TOERNOOIEN AT'GEKEURD OF NIET???

Toernooien kosten de verenigingen heel veel geld en worden aIleen in uiterste nood en als het moet pas op het laarste moIII!nt
afgekeurd. Wij adviseren iedereen dan ook om gewoon te komen verzamelen Ter plekke bekijken wij dan ofhet
niet Wil je toch belleD, bel dan alleen naar de LENS-aÍkeuringslijn 0703670522 en nooit naar de hoofdleider
echt niet of een loernooi doorgaat of niet! I Is het toemooi afgekeurd dan wordt er door Beetr enkel team gehaind.

TOERNO OIBIJZONDERIIEDEN

OudeÍs: toernooieD duren vaak de hele dag dus geef uw zoon voldoende etetr en dÍfuken mee of geld om iets te kopeD, Ook gen

rainingspak ls vaak echt noodzke[jkl!! Daamaast zijn er voor de uitto€mooien altijd ouden nodig om te rijden. Zorg eÍ voor ait,
ook regelmatig met de aldo asDwezig beDt om voor het vervoer te zorgen. Het vervoer is zeer zeker ook uw probleem!!!! D*&
sprekur wij nogmaals met alle leiders af dat wij als vereniging altijd met het hele team aanwezig blijven tot na de prijsuitreiking. pit
slaat netjes tegen over de organiserende vereniging die veel tijd en geld in deze toemooien steken. Doen! !! I

I- LENS Bl3 gaat op I juni in aller vroegte naar Titburg en speelr daar mee in een toemooi bij \VSJ aan de Centaurusweg. Na ïet
toemooi een oveÍàerÍlijke barbecue en daama met de spelers van WSJ naar de disco's van Tilburg. Slapen doen jullie inide
kleedkamers van WSJ dus luchtbed/slaapmatje, kussen, slaapzak en kussensloop meenemen. Op zondag hang het programma. af
van hoe laat jullie wakker worden maar een bezoek aan eetr zlvembad zit er natuurlijk dik in (zrvembroek en handdoek
meenemen). Veel plezier en gedraagje ne§es en omstseeks 20.00 uur zijn jullie weer terug op LENSI!! ! í

- LENS 82: speelt op zateÍdag 25 mei het KMDtoemooi aan de Noordweg in Wateringen. Kom op de Íiets als je vader of moeder
niet met de auto is!!! De tegenstuders zijn bij ons nog niet bekend msaÍ om 17.30 uuÍ is het toemooi afgelopen. I

- LENS B:l: speelt op zateÍdag 25 mei het KMDtoernooi aan de Noordweg in \ ateringen. 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 uuI is het toemooi afgelopen.

- LEN§ C2: speelt op zzla;tdag 25 augushrs h€t VElotoemooi am de Noordweg in Wateringen. De tegenstanders in een hcle'
competitie zijn VELO en VCS. Einde: 16.30 uur. Vervoer is noodzakelijkl!

- LENS C3: sleelt op zaterdag 25 augustus her YELotoemooi aan de Noordweg in Wateringen, De tegenstand€rs in een hele
competitie zijn VELO en FC Zoetermeer. Einde: 16.30 uur. Vervoer is noodzakelljk!! :

- LENS C4: speelt op zaterdag 25 augustus het VElotoemooi aan de Noordweg in WateÍingen, De tegensts.nders in een hele

competitiezijnVELoenFCZoetermeer.Einde:l6.30uur.Vervoerisnoodzakelijk!!
- LENS Dl (nieuw): speeh op alerdag 25 meÍ het WsBroemooi aan de Dr.Scheepmaniaan te Noordwijkerhout. De

tegenstanders zijn: SJC, VVSB en v.v.Trigt. Na de poulewedstrijden nog een finnlewedst'ijd. Einde: 14.15 uur. De opstelling is:
B.ArslaD, M.v.d.Bu& K.Ge"grn, O.Goglas, A.Hoseq Y.Irzi, R.Reddan, M.Resodiwirjo, S.Resodilido, RRoch4 J,dos S8ntos
FreiAs, E.v.d.Spek en l.Tolanak Trainer/coach: RBeck en begeleider: M.Spa- '

- LENS D2: speelt op U!bE2@9! het-DsOtoemooi in het vatr Tuyllsportpark te Zoetermeèr. De tegenstanders zijn: RCL, DSO
D3 en ll. Eirde: 16.30 uur, Vervoer is noodzakelijkl! :

- LENS D3: speelt op fonday2!-ry! helDSOtoernooi in het van TuyllspoÍtpaÍk te ZoeteÍmeer. De tegenstandeÍs zijn: Docàs,

'rr LENS OP IIET INTERNET rr" www.lensdeDhaagrl r*** 
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Westlandia en DSO. Einde: 13.00 uur. Vervoer is noodzakelijk!!
LENS D4: speelt op Zg&&.t rglhelpSotoernooi in het van TiryllspoÍtpark te ZoeteÍmeeÍ. De tegenstandeÍs zijn: Docos, Full
Speed en DSO. Einde: 16.30 uur. Vervoer is noodzakelijk!!
L'ENS Ef : speelt op aterdag I juni het DWotoernoói op spoÍpad( West te Zoetermeer (op de A4 afrlry Leidschendam en

daarna richting Leidseveen). De tegenstanders zijn: DSO, DWO, Llra en RYYH. Einde: 17.15 urn. Vervoer is nodig!!
LENS E2: speelt op zaterdag t luni tet DWotocmooi op spoípaÍk 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: sp€elt op ut€rdag 25 augustus het LENStoemooi tegen DWO, SEV en DHC. Einde: 13.00 uur. Speelt op zaterdag I
juni het Dwotoemooi op sportpark Wesl te ZoeteÍmeer (op de A4 afslag Leidschendam en daama richting Leidsevèen). De
tegenstanders zijn: DUNO, DWO en RWH. Einde: 16.00 uur. Vervoer is nodig!!
LENS E4: speelt op zaterdag 25 augustus het LENstoemooi tegen DWO, SEV en'DHC. Eindeí t3.00 uuÍ. Speèlt op zaterdag I
juni het DWOtoemooi op sportpark Wesl te ZoeterÍneer (op de A4 aBlag Lcidschendam en daoma richting Leidscveen). De
tegenstanders zijn: DSO, DWO en Laakkwartier. Einde: 16.00 uur. Vervocr is nodig!!
LENS E5: speelt op zaterdag 25 augustus het LENStocmooi tegen DWO, SEV en DHC. Einde: 13.00 uur. Speelt op zaterdag I
juni het Dv/Otoemooi op sportpark West te ZoeteÍmeer (op de A4 afslag Leidschendam en daama richting Leidseveen). De
tegenstanders zijn: RKAVV, DWO, taal*u,aÉier. Einde: 11.30 uur. Vervoer is nodig!
LENS E6: speelt op zaterdag 25 augustus. het LENstoemoói tegen DWO, SEV en DHC. Einde: 13.00 ÍuÍ. Speelt op zaterdag I
juni het DW0oemooi op s?ortpi* Vy'est te Zoetermeer (op de A4 aftlag Leidschendam en dauma richting kidseveen). De
tegenstanders ziin: Kagiq DWO en Gravenzande. Einde: I 1.30 uur. Vervoer is nodig!!
LENS FI: speelt op undap 26 auquslus het DWOtoemooi op sportpark West te Zoetermeer (op de A4 afslag Leidschendam en
daama richting Leidseve€n). De tegenstanders zijn DWO, Westlandia, DHC en DOSR Einde 13.30 uur.
LEN§ T2: speelt op g1lgj!§ggg het Dwotoemooi op sportpark West te ZoetermeeÍ (op de A4 afsla! Leirlschendam en
daama richting Leidseveen). De tegenstanders zijn DWO, DHC, Westlandia en DSO. Einde 13.30 uur.
LENS FIi: speelt op zaterdag 25 augustus het LENstoemooi tegen VELO, SEV en DSO. Einde: 17.00 uur.
LENS F4: speelt op zt€rdag,25 augustus het LENsto€mooi t€gen VELO, SEV en DSO. Einde: 17.00 uur.

LENS F5: speelt op zaterdsg 25 augustus het LENstoernooi tegen VELO, SEV en DSO. Einde: 17.00 uur.

LENS F6:'speelt op zaterdaB 25 augustus het LENStoernooi tegur VELO, SEV en DSO. Einde: 17.00 uur.

LENS 82 NAARSIXFLAGS
Op zaterdag I jrni gaat LENS B2 gezellig een dagje w€9. Wel vroeg vezamelen (07.30 uuÍ) en natuurlijk ook \Èat te etcn
(luuchpakket) en wat te drinken en tc snoepen meenemen. Ook zakgeld is nooit weg want de reis gaat naar Six Flags. Een aantal
sp€lers moet nog l0 Euro @ijdmge in de kosten betalen). Do€ dit voor vertrek!!! Omstseeks 21.00 uur zijnjullie weer terug op LENS.
Heel veèl plezieÍ!!! ï !

LENS C4NAARDUINRELL
Op zaterdag I juni gaan jullie naar Duinrell. Neem je zwembroelq handdoelg lunchpakke! wat snoepgoed en wat drinken mee. Ook
wat zakgeld (niet te veel) is nooit weg. Het geheel kost l0 Euro. Dit geld moet vooÍ het veÍtek aan GeraÍd Madnus betaald worden.
Het lieGt al op zaterdag 25 mei bij het VElo-toemooi!! Wii willen op deze dag ook uiterlijk weten wie er mee gaan en wie niet.
Maakereenleukedagvan!!l!!!l!Omstreeks18.30uurzijnjullieweerterugopLENS..,

}IIETIWS VAN IIET TRAINERSFRONT
We zijn weer een pair stappen verder met het invullen van het trainersplaatje bij de jeugd, Tot nu toe;staan Íast: Fred Grens (Al),
Peter Vonk (Bl), Abmed Zambib (82), Dennis v.d. Steen (Cl), PeteÍ van Fessem (C2), Liaget Aaw.u (C3),'Raymond Bcck @l),
Amold Oosterveer en Nino Rampone (D2), Ruud van Herp (D3), Theo Hoefragel @l+E2), Halil Bulut (83+E4 en Fl+F2). Vacatures

. zijn er ëchtèr nog bij: LENS 83, LENS C4, LENS D4, LENS E5+E6 en LENS F3 t/m F6. W[i ziin nog in gesprek met enkele
kanilidaten maaÍ zelfaanmelden bij Paul von den Steen mag tratuurlijk altijd!!!!

TRAINENEN SPELEN MET I§IEII1VE GROEPEN
In mei gaan wii al wat activiteiten (t'ahitrgen en/of wedstrijden) opstaÍten met de groepen vóor het nieuwe seizoen. DÉ sainels
kunnen dan alvsst wat inzicht kijgen (voor zo ver dat nog nodig is) in de kwaliteiten binnen hun nieuwe groep. De geplande

activiteiten tot nu toe zijo:

- woensdag 22 + 29 mei:14.30 uuÍ training F-klassers seimen 20022003 (alle spelen geboren in 1994, 1995 en 1996)

16.00 uur training E-klassers seizoen 20022003 (alle spelers geboren in 1992 ei 1993)

18.00 uur training B-klassers seizoen 20072003 (alle spelers geboren in 1986 en 1987)

19.30 uur training A-klassers seizoen 20022003 (alle spelers geboren in 1984 en 1985)

- donderdag 23 + 30 mei: 17.30 uur aaining D-klassers sehoen2002D003 (alle spelers geboren in 1990 en l99l)
l9.00.uur training C-klassers seizoen 2002003 (alle spelers geboren in l9E8 en 1989)

Zorg er natuurlijk voor dat je op tijh (30 minuten voor aanvang) aanwezig bent op bovenstaarde hainingen. De trabers stellen o.a.

naar aanleiding van deze tsainingen hun rainingsgroepen samen voor komend seizoen. Benje niet aanwezig op deze t'ainingen dan

kanje dus niets laten zien en loop je de katrs dat de trainerje overslaat. De samenstelling van de nieuwe rainingsgpeP€D (niet van de

teams) komt in de JONG LENS te staan die medio juni zal verschíjnen.

*.++ LENS Op HET INTERNET +a+' www,lens{enhaag.nl rr++ 
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WA:IRDEVOLLE SPIILLEN IN BEIVÀRING!!!
Ook afgelopeu weck is het helaas weer gebleken dat je geen waardevolle spullen in het kleedlokaal acbter moet laten bij wedstijdep
en bij trainingen, hat mveel mogelijk waardevolle spullen thuis en hebje toch icts bij je geef het dan altijd afaan de tsainer/coach.
Wij hebben dit al zo yaak gezegd maaÍ toch blijkt steecls weer dat dit niet wordt gedaan met hele nare gevolgen (diefstal) als resultaat.

GEEN TRAINING OP!I!
Buiten het t'ainen met de nieuwe groepen (zie kopie hierboven) vervallcn met ingaog van heden alle trainingen voor dejeugd.

! IGEEN TRAININGEÀI EN IIEDSIRI.]DEN MEER NÀ ZOIiIDAG 2 JT'NI!!

JONGLENS
H* is de bedoeling om ook aan ha eind van dit seizoen een speciale uitgave van de LENSrewe uit te geven alleen gericht op de
jeugdafdeling van LENS. Dit noemen wlj de JONG LENS. Medio jrmi moet deze in de bus vallen bij onze jeugdleden en het kadcr
van onze vereniging. Voor het zo ver is vragen wij alle rainers en leiders om iets leuks over hutr team ofover de afzondeÍlijkc spelers
te schÍijven over het afgelopen seizoeD. [.€ver dit uiteÍlijk 2 juil in bij Paul van den Steen. Doe dit bij voorkeur op flop en in rUord.

Niets schrijven kan echt niet maar b€perk het wel tot I of2 A-viertjes!ll De jeugdcorunissie zal in dez: JONG LENS ook alvast wat
vooruitblikken op het nieuwe seizoen 2002003 door de nieuwe tainingsgÍoepen etr divene informatie publiceren.

EINDE SEIZOEN
Het seizoen is bijna ten eiode. Na 2 juni zijn alle vélden van LENS gesloten en worden door de gemeente DeD Haag opgeknapt voor
het nicuwe seizoen. Het betekent tevens het einde van het seim€n 2001nW2 en het einde van de trainingen, de wedstijden en,de
toeÍnooien, Wij gaan alles opruimeo en klaarmake[ voor het nieuwe seimen en dat is echt heel veel werk Hulp is zeer zeker welkom
en lieftebbeÍs mogen zich altijd melden bij Paul van den Steen. Het gaat gÍolendeels om opruinwerkzaamheden en dat kan
iedereenl!! De spelers worden pas medio augustus op de eente tainingen verwacht Meei nieuws in de JONG LENS die eindjuni zal
verschijnen. Rest oDs iedereen een hele prettige zomerstop toe te wensen en de medewerkers van onze jeugdafdeling verwachten wij
natuurliik allemaal op de medewerkenavond (zaterdag 8 juni vanaf 20,30 uur) en de ouders van onzc jeugdleden op de algemene
Iedenvergadering vatr LENS (dinsdag 4 juni 20.30 uur. Voor meer nieuws omtent beide activiteiten zie elders in deze LENSrewe!l

VERANDERING OF BEHNDIGTNG LIDMAATSCHAP

@,
MEI is de maand waarin spélers moeten b€slissen of ze nog een jaar doorgaan als voetballer bij LENS of niet.
Wii hopen natuurliik vatr u,el, maaÍ toch zijn er altijd spelers die besluiten te stoppen ofdie ergens anders willen gaan spelen.

De volgende regels zijn er:
l. Stop je met voetballen dan moet je dit VÖÖR 3l mei 2002 PER BRIEF kenbaar maken aan Paul van den Steen,

r Chopinstaat 103,2551 SV Den Haag.
2. Doeje dit NIET dan blijfje automatisch lid van LENS. (mondeling opzeggen is NIET voldoendell)
2. wilje bij een andere vereniging gaan spglen dan moet je bij die vereniging een overschrijvingsformulier gaan halen,

dit invullen cn dit inleveren vöör 29 mei 2002 bij Paul van den Steeo (*). Wij hebben dan nog een paar dagen nodig' 
om de nodige administatieve handelingen te verrichten.

3. ondertekening zal alleen geschiedeo als je aan je financiële verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor boetes)
en/of ontvangen sportspullen hebt ingeleverd.

, (r) Op de volgende dagen is Paul van den Steen nog aanwezig om uw overschrijvingspapieren in ontvangst te nemen: donderdag 23
mei van I 9.00 t/m 2 I .00 uur en dinsdag 28 mei van I 9.00 Um 2 I .00 uuÍ
Dit bovensbande dient vöör 29 meí 2002 geregeld te zijo, anders ben je te laat. Ons advies is echter: BLIJF LEKKER
VOEïBALLEN BU LENS en laatje wiendjes ook lid worden.
Zijn er problemen, probeer ze dan eerst uit !e praten i.p.v. op de loop te gaan naar een andire vereniging. De jeugdcommissie is bijna

De jeugdcommissie
iedere maandagavond op LENS aanwezig

! IGEBI I&AININGEN EN }TEDSTRTdIDEN MEER NA ZOIIDÀG 2 .'t'NI! !

++++ LENS OP HET INTERNET rrtr wr w.lsns-denhaag.rl Ít'*
Pagi'r.8



WEDSTRI JDVERSLAGEN JEUGD
Duinoord Cl - LENS C3 (7-12)
Zatedag 27 aprtl oDze laatste competitie wedstijd tegen een mo€iluke tegenstander. Oussama en Jordy waren een hatfuur te laat.
Maar het ergste vinden we dat er drie spelers niet op komen en hun ploeg in de steek laten. Dit waÍen Friki, Amouki en Abdie. Osama
had alleen maar zwemkleding bij zich zodat wij eerst langs zijn huis moesten om zijn voetbalspullen op te halen. Als wij bii Duinoord
aankomen is het gauw omkleden en vlug even warm lopen, Dan fluit de scheids en de wedstijd kan beginnen. LENS komt go€d uit
de sÍartblokken en zet de tegenstander onder dnrk en scoort al gauw de één nul. Dan een lange bal en de smnd is weer gelijk. LENS
kijgt de kansen en scoort weer. Dan lveer een lange bal en de statrd is \f,eer geliik LENS speelt veel op de helft van de tegenstander
en scoort weer. Duinoord hanteeÉ alleen meer de lange bal op hun spiben. Bij de rust staar wij voor. Na de rust komt LENS nog in
noeilijkàeden zij kijgen de bal niet van het doel maar de tegeístander verzuimt om te scorÈn. Dan gaat LENS combineren en scoort
het ene tra het anderc do€lpunt. Dan is het over en sluiten en Duinoord is gebmken; LENS loopt uit naar een monsterscore . . . .. maar
dik verdiend- Mohamed Omri en Turgay Bektes bedankt voor het me€ spelen . Doelpuntenmakers (3x) Michael - Sercan í (2x)
Ric§ de Wit - Oussama * (lx) Roman - Turgay Mannen van de wedstrijd zijn: AMel Boutkabout en Ric§ de rtrit.
Trainer PeteÍ & leider Parick,.....,

SV Drasmus C? - LENS C3 (7-4)

Vriendschappelijke wedstrijd op zaterdag 04 mei: ,9oms zre I het mee, soms zit het tegen. Jaa:urreÍi frÀa. we moeten eerlijk zijn. De
te8enstander deed er wat aan. Helaas wij niet zo. We beginn'en sterk en scheppen kansen. Tsjq de tegenstander ook. Dus kort
samengevat: een beste l' helft en de 2'helft ging, althars voor ons, uil als een nachtkaarsje.
Doordat Peter moest fluiien, de wedstijd later begotr en omdat deze verslagen op zondag al bii de redactie binnen moeten zijn, een
super kort verslag. Man van de wedstrijd: Peter z€i het lvel tegen me. Maar, door de snelheid waarmee wat informatie uitgewisseld
werd ben ik de na.Bm vergete[,. Sons zit hel meq so,ns zil het tegen,
Onze Iaatste wedshijd van dit seizoen. Rest ons nog toemooien en dan is seizoen 20012002 verleden tijd.

Cees Alting

LENSE I KAMPIOEN

Het ]Yas tot de laatste weilstijd spanaend, De koplopers werden met de week zetruwachtiger en verspeelden puntetr. Op de laabte
speeldag waren er uog vier kanshebbers voor het karnpioeDschap. LENS moest tegen de nummer drie, RKDEO aantreden. Ilet werd
een zeer spannende snijd, waarin LENS vanafde aftrap het initiatief nam. Er werd zeer fel gespeeld en de vele aauvallen zorgden
ervoor, dat de tegenstander niet in zijn spel kwam en LENS enkele goede kansen lceeg. Uit een van die aanvallen scoorde Marco met
een schitterend schot in de kuising. De prima fluitende ko va! Rijn floot met dezo stand voor de rust. Na rust even een amdÍirgende
tegenstander, dat ook overeen uitstekend team beschikte. Het werd zelfs onverwacht l-1, omdat de dekking wat verslaple. Evèn
gingen de koppies naar beneden, want een gel[jlapel was niet getroeg. Maar rflat dit team zo sterk maakt: ze blijven combineÍ€n etr
met veel inzet op techniek proberen de tegenstander klein te laijgen. Na een goede aanval over links was het Kagan, die al snel voor
een nieuwe voorsprong mrgde. Hel talrijke publiek ( heel E 2 moedigden hun trainingsmaatjes aan) zag daama, dat de voorsprong
met mooie doelpunten wod uitgebouwd en de overwinning niet meer in gevaar kwam. 4-l en

KAMPIOEN. rrg L"p in dez€ sterke poule en met €en team, dat aiet voor zichzelf voetbalt, maaÍ eÍ SAMEN eetr

geweldig seizoen van heeft gemaakt.

KLASSE van Burak, Habin, Maurizio, Marco, Ajie, Kagsn, Mitchel en Reda.
Eindstand:
r LENS 2249 8941
2 VELO 2249 784t
3 RKDEO 2243
4 Hoek v. Holland 2041
5 DHC 2241
6 VCS 20-35
7 Westlandia 2l-36

LENS E- elftal ColtonJFC (LEEDS) 3-2

De tu,eede-jàars E-klassers speelden vandaag tegen een Engelse tegenstander. Hoewel het pas onze derde wedstrijd óp een goot veld
was, kon iedereen zicn, dat we tegen de tweeja{ oudere tegenstander toch goed partij konden gwen. Het werd een gelijkopgaande
wedsfijd. Na een l-0 voorsprong kwarnen de §siek sterkere Engelsen verdiend op een 2-l voorsprong. LENS gafde moed niet op en
met verzorgd spel werd de tegeNtander teruggedrongen. Een penalty zorgde voor de gelljl«naker en daama werd nog een van de vele
kansen bebu( waardoor LENS de wedstsijd met een 3-2 overwinning kon afsluiten. '

Kaap hoor.

Theo
++++ LENS OP HET INTERNET +ttr www.l€Dsdenhaag.nl trr*
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Pupil van de week Musíafu Karahocek

Op batrijdingsdag speelden LENS I en SOA
I een conpetitiéwedstriid. Beide teons
wilden graag nacompelitie spelen dus v,aren
de verwachtingen bij telen hoog.
De pupil van de week yterd dae keer
geleverd door de D2. ZUn naan is Mltstda
Karabocek

De I l-jarige Mustafa zil in groep 7a bij jufrouw Dora op Nutsschool
Morgenstond.
De spelers van de D2 zin in de compelitie 4" geworden (van de l2 elfta en).
Mustafa ornschrijtl zijn trainer Nino Rampone als een goede trainer die precies

,^ weel tanneer spelers gewisseld moeten worden. Soms maken de jongens van de
',, D2 onderling naie. Mustala hoopt dat volgend seizoen de trainingen gezelliger
! worden.

Mustofa speelt meestal linksback en of en toe linksholf. Linksback speett hij
beter. Zijnlavoriete buitenlandse voetbalclub is Galalasarry. Ondanlís dst
enkele goede spelers weggegaan zijn bij Galatasarry presleren ze nog sleeds
goed U NDSKAMP lO EN TU RKIJ E. MustaÍa's Íavoriete N ederlandse
voelbalclab is (eveneens landskanpioen) AJAX.
Ooh heeft hij een voofieeldliguu in het voetbal, Die voetbalheld is Robe o
Cqrlos van Real Madrid- Deze verdediger is snel, heeft een goede conditie en
goat soms mee naat voren, Allerlei welenswaardigheden:

- Orue pupil van de week hoopt ldter advocaot ofprofvoetballer te
worden;

- Is hele goeie vrienden met onder andere Orelio, Mike, Jeffrey, Danië!
i enÀmrisch;

- Kan naast goed voelballen ook goed zwemmei en zit ook nog op zwemles voor zwen»iardigheid 3;
- Ziet z'n vader als z'n allergrootste supporter;
' Droonl er van later een W-Jinale te spelen en daarbij dee! uit te maken vsn het eerste eulal van Turhije:
- Helwww.startoaeina.nl alsÍavofiete interuelpagina:
- ls erg goed inverdedigen en kan nog groeien met betrckling tot koppen en lange ballen;

Zit ol 6jaar op LENS en omschrijft het mooiste momenl op LENS het kanpioen worden met de EZ;

Mttstolas vindt het tijn dat LENS een kunstgrasveld lq|g en hoopt dat in de líantine meer dingen komenioor kinderen.

SponsorÍoto's pupll van de weeh:

ffiF$ Éf#RdFÉ #trffi Ëf#e##'{,

luur soelservice ldeinbeeld en AP§ >> De Stede 23- Den Haag - tel: 070-367 94 3l
Een korte tenQblikvan Musta{a oo de wedttriid LENS I -SOA I (eindstond 2-5):

Ik wist niet dat de voorbespreking van het eerste elft8l ran LENS plaatsvindt in de bestuurskamer. Tudens de voorbespreking vertelde
trainer Hans Lsm€ns de spelers wat ze moesten doen en dat ze vandaag moesten winnen om.nacompetitie te kunnen ipelen.
LENS deed in het begin te makkelijk en kreeg daardoor 2 doelpunten tegen. Daarna probeerde LEN§ in de eerste helft nog terug te
komen. Eigenlijk had LENS in de eerste helfl nog op 2-l moeten komen. Omdat dat niet lu.liÍe ging het in de 2" helft ook slecht.lENs
kreeg nog een tegendoelpunt. Ze scoorden een beetje te laat in de wedstrijd waardoor ze niet mèer1erug konden komen. LENS had de
kansen beter afkunnen maken, beteÍ kunnen spelen en minder risico's moeten nemen.
Het mooiste moment van de wedsrijd 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 2OOI-2002 DANKEN WIJ DE TRÀINER, SPELERS EN BECELEIDING VAN LENS I EN
WENSEN HUN EEN FUNE VAXANTIE TOE.

*t*' LENS OP HET INTERNET 'rí' www.lens-denhaag.nl t.tr
PsEin€ 10
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Van der Velde
't Veentje verhuizingen

VERHUIZERS
ERKENDE

. verhuizingen binnen- en buitenland

.'karitoor- eà beàrijÍsverhui2ingen

. archiefopslag

. verpakkingen voorovezee

. opslag rn contarners
. L' -I. Digitalisering.

Vraag vrijblijvend prijsopgave

Zinkwerf 27 - Den Haag

fax 070 - 3099079 3663134070 l
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Kerketuinenweg 6
CW Den Ha

r DIRECT.MAIL

! FOLIEVERPAKKING

I FULFILMENT

r COMPUTEHCENTRUM

I LASEHPHINTING

r KLEINOFFSET

I FOTOKOPIESEHVICE

070 3590707

Technis che uan{qls"qn§grneming 
. "

€a. ohltur' 
" i..

-Voor 

al au Sanltalt
Elandstraat 43a - 45 . 2513 Gl Den Haag

- ! 'i 'showrooni:

Piet Heinstraat 70-76

Telefoon 346 92 36 - 345 28 28

. Speciaal Chinees Restaurant
Voorheen Restaurant'T,OTUS"

PROSP'ER

Ë .s&
Leyweg 533c

2545 GG Den Hasg
Tel€Íoon 070 - 3664777

Dageliiks geopend vaÍr 12.00 uur tot 22.00 uuÍ. Dlnsdag gosloten,
WI zorgen ook bij u thuis lussen 16.00 - 20.00 uur.

. U kunt u$, telefonische bestelling doen vanaÍ 12.00 uur,

: l.

DATA CIRCUIT B.V.
BEKABELING

Delftweg 65 - 2289 BA RIJSWIJK (ZH) The Netherland
Íel.: +31 (0)70 319 21 72 - Faxi +31 (0)70 319 22 35

!

,*,F 4tu.2

CeRl'I'lt
CHINEES / INDISCH

SURINAAMS RESTAURANT

Piet Heinstraat 29
25í8 CB Den Haag
Tel. 070 - 345 03 25

-.t -,
'Elke dag geopend

maandag tlm vrijdag 11.00 - 23.00 uur
zaterdag en zondag 14.00 - 23.00 uur

. cHTNEES sUR1NAAMS eernuis
HoLLANDS SNACKBAR / I-UNCXNOONA

Westeinde 4
2512 HE Den Haag
Tet. 070 j sgo 62 62

Thuisbezorgen
v.a. € 12.50 gratis thuisbezorgd ,

onder € 1 i.50, € 1.50 bezorgko,sten
Bezorgkosten 17.00 tot 22.00 uut

THUISBEZORG SERVICE

Voor: Chinees
Surinaams BEL:070 - 345 03 25
lndisch

Voor: Chinees
Surinaams BEL:070 - 380 62 62
Hollands
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't Schnenmafr,utle
,t ooi ouíeruvets íryelijÉ. wkw ofr.

Harry Douw
Openingstiidetr ma t/m vr 09.00 t/m 1?.00, zatcrdog tot 19.00

Ooh u@t sleutels, schoencreme, LcleÉ, inlcgzolen, clc
' Aanneemihpotuoorstomarijgoedelcn

í Naambotdcn en uohdelstohhen op-beBtellinE le\etbaat

Harderwiikstraat 260, 2573 ZT DcÀ Haag, Tel.: 070-3885127

il SUDMEUER. :

ZONWERING .
*, I

- oluminium - Lr-,itenzonwering - morkiezen - lerrossthermen '

rolluiken . ioloezieen - rolgordiinen - lomellen -

gorogédeuren - kunslsloI koziinen

tevens 2y' uur íepoíolieservice.. beloolgemok

Lens leden 5% korting f

Thomsonlcqn 85 - 2565tHZ Den Hqqg
TeleÍoon O7Or3ó20290 :, Fqx 070.3ó20435

GARAGE ASSENDELFT B.\í
Koboltstroot 2ó.

:APK en WN Keurstotion , '

. Reooroliei von olle merken

. Bonden-'en. uilloolservice
r Plool' en souilwerk

2544 EV Den Hoog

OP ALIE BRANDSÍOFFEN CELDr VOOR CLUBLEDEN

. EEN.KORI'NG UAN € O,O5

Werkploors: 07 ol321 0523 ;- Plootwerkerii: 07 A32l 17 1 3

t'iiI'itttu n. rcStlíjkhtlitl
t'n21 tÍprlry
Ít tt.]tk,rn:n t'it1ec',
crctlitrn lsvst.:un

GEBR. SPA W. -EN .l:.;

Í

KANÍOOR
Ellekomstoot l3
2573 XA iDen"Hoog

WERKPTAATs
Íel. 07O3óO7ó52

I.OODGIETERSÀFD.
'Te|.07G3901430 -

fli/ti EnaFD.
' Íel. 0703456124

W

TIMMER., LOODGIÉÏERS. EN AANNEMÉRSWERK
. ONDERHOUD vAN HUIZEN . ERKÉND GAS.EN WATERFITTÉR

. MACHINALE HOUÏBEWERKING . SCHOORSTEENVEGEN

DAG EN-iNACHT

VROLIJK
SCHOONMAAKSER:VICE BV

.,:
a

GEYEI,SANER/NG BY.
a

BRANDSCHADESANER/NG

ERKEND silCHflNG SALUAGE,

, DIENSIVERIENER NA BRAND

. i Plolino 19 - 2544 EZ Den Hoog
. Telefoon: 070-3294122 - Fox: 070-3294409

Assurantiekantoor
STREEKSTRA" '

A* 'Oeioing" Soestdiiirsekods t/6 285,2574 ÉZ Den Hoog -

E-moiL inÍo@clr-eeklro. nl - tox 070 . 3ó81417

,., :'4

-^.

*

. VERZEKERING * FINANCIERINGEN * SPAREN

" HYPOTHEKEN . PENSIOENEN * BEI,EGGINGEN

VOOR TOPPRESTATIES OP HET GEBIED VAN
VERZEKEREN EN HYPOTHEKEN KUNT U

ATTIJD BIJ ONS TERECHT. BEt GERUST

VOOR EEN SPORTIEF ADVIES.

BEI. VOOR INIORMATIE OF EEN OFFERIE

070-3ó8 77 64

Onda,í8orw9on4di'-,
S.h.@Ni s 9(.nJ)d$r6
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At 35 JAAR EEN BEGRIP ATS HET GAAT
OM PERSONEN VERVOER OP MAATI!

Fohrenheitihàot'20'- 2561 EC. Den Hoog
Telefoon: 070-364329 5 / 07A3460792

, Fox: 070-3609127.

Bij ons kunt u terecht als het gaat om:

Schiphol vervoer (24 uurs service)

Groepsvervoer (8 pers. per bus)

lnvalide en rolstoelvervoer

Zakelijk vervoer

. 40 kindercentra in'.DËi'Haas'--"-- "í--" i'*-o

. de scherpste prils in Neilerland

. Volledige 'dienswerlèning .. ''.

. moderne, professionele organisatie
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PROGRAMMABLAD V.V. LENS SEKRETARIAAT

TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP I
HENGELOLAAN - TEL.: 070-3óó1314
WWW. TENS-DENHAAG.Nt
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Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag

Korbootstraat 73 - 2583 CT Scheveningen

Tetefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112

E-maiI edauw@euronet.nI

tensleden opgelet:

Bestel drukwerk bij Eilauw en Johannlssen

"ï;;;,;'" 
*,' t"t orderledras voor de club

í"r"*.,'

.>

HOOFDSPONSOR VAN LENS ; Alllllemachtig
wat een àssortiment ! I I

l- 
,' " ,io1ora9 ",itot 

'" 
,-' . 

':

Auto:onderdelen
.:

. Groot assortiment auto onderdelen

. Toolshop (voor een zeer) coihpletè gereedschappenlijn

. Alle topmerken ado-onderdelen uit voorraad leverbaar

. Eigen bezorgdienst '

oÍ nieuwe autob

G.z.G. Auto-ondiidetenrB,V.'
1e v.d. KunststÍaat 2S8, 2521 AV Den Haa'g. " .

,'. TeleÍoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 . .,.,,
Openingsliden: ma. Um vdid. 08,00 - 18,00 uur zat. 09.00 . 16.00 uuri,

i
I

.t

Ca,fé,,' ,

bfu
Eikskoot I -,25ó5 MT Den Hoog - Tel.: (0201-3ó03238 .

*
-.,'..t.

Frg g.Kfck Sport
DE VOETBAEPECIALIST
Weimàrctroo1 343 

.Den 
Hoog Telebon 070-3ó3ó323

'' .:, .. 'EXCLUSIVE.' . --i- I. .Thomsonloon I 24 Den Hooo Telelan 070-3652426- in+ ' 1')
, TREE KICK SCHEVENINGEN

. Keilrstroot 74 Scheveningeri '' Ielehon 070.361737ó

voor ol uw sportkleding, lens leden l0% korting!
www.free.kick.nl

FYSIOTHERAPIE .'MAN UELE THERAPIE.

MEDICAL FITNESS . HOUTWUK

Gespecioliseerd id het géveil von odviezen en poromedische
behondeliàg von de wervelkolom en §port)letsels.

JJ.A. Zou§ndilk
E,P.A. Corel
S.l, König

Fysio-Monueel Therqpeut
Fysiothèropeut "

. fysio-Monuéel Tteropeut

Behondelinq volgens q[sprook

C.A. von Beverplein 16 - 2552 HT Den Hoog
Teletoon: 070-39730I 3

VerkeersschooltrHTil AL TTEER DAN 45 IAARmtB@
Schakel & aulomaal

.Voor alle rijbewilzen

. Opleiding

. l0 daags spoedopleidingen '.

. Diverse cateSorieën morerriilessen

Valkenboslaan 173 - 2563 CK Deh Haag 
*

Tel.: 070-3451 153 t 3634671 - Fax: 070-3636662

LENS LEDEN SPECIALE KORTING
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijl<

F

.dà J,O annlssen
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Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS
75' jaargang, nummer 27,20 juni2002

Opqerichl 18 decenber 1920

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

I{et 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; HOIJDT LENS JONG MAAR HOE
LANG NOG????????? Het vooÍbestaan 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 getromen 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 (steetls dezelfde personen
moet avond aan avond en op zaterdag aanwezig zijn) ofhet schrappen van een groot aantal lagere
teams (speleÍs blijven te vaak weg zonder af te bellen, ouders weigeren om voor het vervoer te
zorgen ofom welke activiteit dan ook rondom het team uit te voeren, wel hebben ze altijd te veel
coÍunentaar op mensen die wel iets rvillen doen bii 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 rvel blijven doen?????????????????????????????????? Zaken waar komend seizoen echt
een artwoord 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), hct fluiten van jeugdwedstrijden (senioren, ouders van jeugdleden en A- en B-
k.lassers) of het vervoeren van het jeugdteam van hun zoon (ouders). Zaken die voor ons de

normaalste zaak van de wereld zijn maaÍ 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 etr gemakzucht?????
In deze JONG LENS blikken veel leiders (helaas niet alle leiders) terug op hun team in het
afgelopen seizoen etr de jeugdcommissie zet de eindstanden van alle jeugdteams op een rijtje en
blikt alweer vooruit op het komende s eizoet 200212003 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 gerraagd om iets (positiefs) over hun team te schrijven. Veel leiders hebben dit
ook gedaan en iedereen deed dit op zijn eigen manier. Er zitten geluliJ<ig 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
opgetokken is. Doe erje voordeel mec!l!

LENS
{..Í, Terrei[ & Clubgebouw

Sp.o*paÍk " Escamp I "
Hengelolaan (geet pott adru I
Den'Haag tel 070- 3661314

Pöstadres
Pdstbus 43337
2504 AH Den Haag

Cotrtrilrutie betaling
Postbank 33.67.1I
Rabobank 129.924.229

Sameustelling bestuur
R.Vergeer (vz) tel.070-3661344
F.Crens (secr) tel.0l0 - 4521327
P.v.d.Steen tel. 070 - 44t0603

feldink (penn,) tel 079 - 3314348
Htv.d.SíuÍr tel.070-3257887

Sdtrlbren zondag etr zaal
WJ.M. Heijnen tel. 070 - 3461088

CIub van 100
H.HoDDenbrouwrÍs tel. 070 - 3250789

)tccommodatie etr materialer
Vacature

§iionsorzaken
Rv.d.Hoek teI.0182-521353
H.Kooyenga tcl,070 - 3977294

bördinator techn. Zaken
'VaÍ Dijk tel. 070-363481

i'le-mail rv.tcns@l2move.nl

H.lo"tti. int..n"t

fnternet-site:

rl . www.lens-denhaag.nt

tel.070 - 36796

tel. 070 - 4400603

tel. 06 -14699183

Ham

{
C
F.

ËH

íï"

s.d teen

Col {enIens npa: bmaste@ haag.

tin ti .nwanadooc cJa n8@

zaterdag

{Íui,.,,
2ànaae
H. l-amens

{liscmvendijk
;.,j
z^ledag
é. cuk rk

Redaktie
C.Lamers
H.v.d.Srnar

tel.070 - 3455787
tel.070 - 3966095

tel. 070 - 3661314
tell070 -3661314

fi..'
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Paginr 1



I

I

I



i-i,

l;i

it, .

t

.LENS À1jj,
was voldoende,

dat bctckcnt dat het niet een goed seizoen was, en dat het niet ecn slecht seizocn was. Wat dan resteert is: voldoende.
Voldocnde punten, voldoende tegengoals, nee veel te veel tegengoals, met een 9-0 nederlaag en e€n 7-0 verliespartij als uitschieters, en gelukkig

voldoende voorgoals (als dat woord bestaat ?) om vcilig op dc negcnde plaats te eindigen, net boven de degradatieplekkcn

oldocnde spclcrs? Soms, maar vaker niet, ofnauwelijks. 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 vafl
Wim Gombault. Soms reed ook Dcnnis van den Stecfl mcc in de optocht, en zelfs hebben we een znterdag per tÍam de reis naar Full Speed gemaakt.

: Alles ging prima" behalve de wedstrijd, waflt die werd met 9-0 v€rloren. Nooit meer met de tram dus.

i Voldocndc inzet was er regelmatig, met uitschieters in vedstrijden tegen Vitesse Delft (winst in de uitwedstsijd), RKDEO uit, in de stromcndc' ijskoude regen van een l-0 achtcrstand naar ccn 4-l overwinning, en bijvoorbeeld de ccrstc wedstrijd van het seizoen bij HS Texas DHB, waar we

, 
. met 2- I wonnen, cn daarna de vechtpartij verloren, Gelukkig werd HS Texas DHB later uit de compctitic gcnomen.
l' Voldoende over dit bijzondcrc scizocn, bijzonder vanwege allcs wat hierboven staat geschreven, en ook bijzonder vanwege een aantal andeÍe

]. dingen, zoals:

ll'- de wedstrijden die door Dennis gecoachcd werden, en die veel belangrijke puntcn opleverden;

lli- de prachtige smeltkoes die A I ook was, met een Pakistaan, 4 Angolezen, 2 Togolezen, 3 Turken, een MaÍokkaan en wat

ll',nog meer aan kwam waaien;

li.! de leuke dingen die in de grocp gebeurdcn, vooral door de bonte samenstelling

i! r- 
het uitstekcnde en bezielende vlaggen en meedenken van Wim Gombault

I ["
lllEr is nog me"r dan voldocnde te vertellen, maar ik dcnk dat het beter is als elke speler zijn eigen herinneringen levcnd houdt aan dit apaÍc seizoen.

i ten slotte een lijstje met spelers die meer dan voldoende hebben bijgedragcn aan het toch prima eindresultaat:

ïir ''
N' Joey, Orhan, Alex , Maíijn, Yateme, Feki, Paulo, Emanuel, Sebastiaan, Maurice, Ferdi, Scrkan, Liaget, Soner, Ghalat, Bruno, Nibo, Prince,

Steen, die altijd optimistisch bleet en vooral realistisch. Zoals ieder jaar ook dit seizoen wecr ccnl:Dc laatste woorden zijn voor Paul van den

( iewetdige steun en inspira(or. Dankje wel.
1, Spelers bedankt,

i'
Fred Grens 4LENS 81

l. Vol enthousiasme werd begonnen aan de nieurve competitic. Voor een aantal was het allemaal wel even wennen; een andere traincr, een andere

l, leider cn voor de spelerc uit de Cjeugd, een hoger voetbal tempo met hardcrc ovcÍtrcdingen.
',tlZaterdag 18 augustus, de ecrstc oefenwedstrijd. De tegenstander was Soccer Boys B I uit Bleiswijk. Na drie trainingen was het lastig te voorspellen

ii.wdt er zou gaan gebeuren maar ik denk dat de toeschou\,veÍs toch al snel cen positieve indruk kregen. H€t was toer al duidclijk geworden dat er

li"mooie dingen konden gaan gebeurcn ditjaar, aanvallend vonden €r leuke actics plaats, verdedigend werd er haÍd gewerkt.

i1.be eerste competitiewedstrijd vcrliep echtcr minder rooskleurig. In een regenachtig Zoetermeer konden wij slechts één punt meenemen, waardoor

ir"ïvc,al gclijk weer met beide benen op de gÍond kwarnen te staan.

I bok de oefenwedstrijd tcgen HFC Den Haag werd omgezet in winst, en alledrie de bekcrwcdstrijden werden gcwonn€n. Toch kon ik zeker tot de

í.iwinterstop niet zeggen, dat we gocd cn constant voetbaldcn. De ene wedstrijd was perfect, de andere soms om te huilen. Wc hadden ook nog de

t: nodige pech. Wedstrijden die een gelijkspel werden cn die wij eigenlijk haddcn moeten winnen geaien het wedstrijdbecld cn ook wedstrijden waar

| 'wij echt mcer verdienden dan een nederlaag. Toch begon langzaam aan het juiste ritme in het team te komen en de punten kwamcn binnen, De

I , ivinterstop was een ommckeer. Dit kwam misschien door het kerstdiner. ledereen kon gcnicten van diverse meegenomen gerechten. Het was echt
: ggzellig!!!

"1, Na de winterstop kwam werd het voetbal beter. Iedcrecn ging elkaar steeds makkelijker vinden- Passes werden soms in de 'blind" gegevcn en

1 -kwamcn ook nog aan. De achterhoede die meestal bestond uit hct sluitstuk John, met daarvoor zijn veÍdediging Matthijs, DaYid, Stcphao, Ozkan,
' Mitchel weÍd maÀ 3 I keer verslagen door een tegendoelpunt. Slechts Forum Sport was hier iets beter in want zij kegen maar 30 tegendoelpunten.

Het middenveld, meestal bczct door BaÍt, Khalid, Ibo, en Nordine, wist hun mannetje goed te staan. Dc voorhoede werd vaak samengesteld door
'Ali, Ricky en Ramazan. We scoorden 46 doelpunt€n.
In het hele scizocn kondcn we 12 wedstrijden omzetten in winst, 3 in ecn gclijkspel en helaas 7 wedstÍijden leverden een verlies op. Dit had als

Íesultaat dat we toch netjes 4e wcrdcn mct 39 punten

{lt
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l..,.Tot slot wil ik de ouders bedanken voor het rijden naar de uitwedstrijden, de dames bedarken voor de maandelijkse diners na het tsainen en verder
lÍ iedercen die het elthl een warm hart heeft toegedragen.

André de Ket ,a=\
@LENS 82

il

l. Zoals gcbruikclijk moeten de leiders aan het eindc van hct seizoen een srukje in de JONG LENS schrijven. Dus dat gaan we even docn. We zullcn
'i beginnen bij het begin: voor dit clftal was cr gecn vaste trainer4eider. Dus ging Paul op zoek naar iemald die dat wel wilde doen. En dat lukte, de

il trainer van onze zaterdagselectie Cetin Cakmak wilde ook LENS 82 wel gaan traincÍr cn Hans van Rijthoven wilde wcl leider worden. Dus gingen

f. -deze twee aan de slag met cen op papicr gczellig en leuk elÍtal, dat ook nog eens gocd kon voetballen. Uiteindelijk werden we tweede in plaats van

i,.èerste in de competitie en sloten we het seizoen positief afmet een leuk rcisje (t juni naar Si\-flags, met dank aan de familie Gogtrs voor het busje).

l-'Nu even een persoonlijk woordje over de spelers;

ii."
;. Rotrald: keeper, een gezellige drukkejongen die qua keepen heel erg vooruit is gegaan. Zeker met coachcn cn mcc voetballen heeft hij laten zien

! dat hij zich goed aan hct ontwikkelen is. Ca zo door.
ii Kamll: laatste man, een fanatieke laatste man, die hclaas door zijn school een aantal wcdstrijden hceft moeten missen, Dit was voor 82 heel erg

l" jammcr, omdat er maar wcinig voetballers dvze positie zo goed kunnen invullen. (Kamil wij hopen datje volgensjaar toch nog blijft voetballen).

I' Serdar: aanvoerdcr, Scrdar is een leuke sociale jongen die heel erg zijn best doet om als een echte aanvoerder zijn team te steunen. Soms hccft hij
í . wel eens problemen om dingen te accepteren, maar ondanks dat zict hij zclf wel in hoe belangrijk hij kan zijn voor een elftal.

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

zeker een kans om in ccn eerstc elftal te spelen. Dus doc daar wat aan.

pomingos: rechtshalf, een echte Braziliaansc vcdctte, die alleen flog iets te licht is, Maar ondanks dat hebben we zeer zeker van je genotcn. Ga zo

door,
Jeffrey: rechtsbuiten(spits), Jcffr€y is gekomen als nieuweling, maar heeft zeker laten zien dat hij een voetballer is in hafi en nicÍen, met heel veel

. enthousiasme. Hij heeft heel veel voetballend vermogcn cn ons iedeÍe week laten genieten.

Jorg: Íechtsback: ook dit is een nieuweling, en ook dezejongen was heel enthousiast en gedrcven, Hij hceft laten zien dat hij een echte verdediger is

(Éorns mag je bcst wcl schoffelen), Dus ga op deze marier door met voetballen in de A en veel succes.

iohnuy: linkÉback, als er één icmand is mct blauw LENS bloed dan is dat onze Johnny. Hij is betrouwbaar, gezellig, fanatiek, Ieuk in de omgang,

kortom een toppenje. En goed voetballen kan hij ook nog.
Àhmet: voorstoppcr, zonde dat we hem de laatste paar v/eken niet gezien hebben, maar uitgszonderd daarvan, heeft hij zich goed ontwikkeld tot

y.éeh gezellige voetballeÍrde voorstopper. Jammer dat hij gaat stoppen bij LENS (we hopen eigenlijk datje blijft).
ëhastb: voorhoede, Chaaib kwam na een langdurigc blcssurc na de winterstop ons leam versteÍken. Dit ging in het begin wat moeizaam, maar hij
hccft zich sterk ontwikkeld. Nog een beetje meer conditie op doen en de vonkcn vlicgen vanje af.

.Maurice: mid-mid, Mauricc is bij 82 gekomen, nadat hij in Al zijn draai niet kon vinden. [n het begin was je ÍIog wel wat onwennig maar later hcb
jij bcwezen dat er in Maurice een betrouwbare, eerlijke en socialejongen schuilt die best aardig kan voetballen (we hebben vanje genoten).

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

íls persoon ook sterk ontwikkcld. Blijf zo doorgaan.

Paulo: achterhoede, Paulo is bij 82 gekomen door de personcle problemen bij 82. Het enige wat deze geznllige, enthousiaste spring in hct vcld
inoct lcrcn is wat serieuzer te zijn tijdens de wedstrijd, Dan zal dat allemaal nog bctcr gaan.

Gary: voorhoede, Gary hccft cen ongelukkig seizoen achter de rug. Hij brak bij een uitwedstrijd bij Laakkwartier dric middenvoetsbeentjcs en heeft

daama niet meer voor 82 gevoetbald. Dus jc kunt wel spreken van een pcch seizoen, maar als supporter blonk hij uit. Volgend scizocn als het weer
goed gaat gewoon weer bij LENS gaan voetballen hoorl!l!

Verder wil ik atle spelers bedanken voor het invallen bij 82. Cetin namens de jongens en ouders bedankt voor jc inzet en je enthousiasme. Paul

bedankt voorje inzet en het regelen van al die gezellige wicndschappelijke wedstrijden en toemooien. Verder voor dejongens dic naar dc A gaan
' én die blijvcn in de B veel succes en voetbal plezier. Voor iedereen een preftige vakantie cn tot het volgende seizocn.

t

.1 firnu "un 
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I hct seimen 2001-2002 was voor de C-l een moeilijk seizocn. Nct gcpromoveerd naar de C-landelijk 3e divisie was het voor atle spelers in cerstc
., lnitantic crg wennen. Aan wcrklust en motivatie was er gelukkig geen gebrck maar mct naÍne het fysieke geweld van sommige tegensarders bleek
' ,Vàak €en breekpunt in de wedstrijd te zÍn, Toch werd er door hard rverken vaak een goed resultaat nceÍgozet en met name de eerstejaars Gspelers

. froet ik hierbij dan ook sen goot complimcnt maken. Mede door hct in technissh, tactisch en fysiek sterker worden van duz e groep kon de C- I mel
, . hame na de winterstop langzaam maar zeker puntcn gaan pakken. De tweedejaars C-spelers konden verder de lijnen uitsetten en als team stond er

, ledurende het gchclc seizoen en met name na de winterstop een stevige hechte groep dic gezamenlijk ging voor maar één doel en dat was winnen
.!!!!!!!

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

frestatie maar al met al was het denk ik voor iedereen een zeer leerzaam scizocn, De tweedejaaE zullen in de B-groep hun technisch en tactisch

vermogen, welke zij hebben ontwikkcld afgelopenjaar, verder uit moeten breiden en de eerstcjaars zullen voor volgend scizoen de basis moeten zijn
voor het nieuwe CJandelijk. Succes!l!
Mijn dank gaat uit naar Steven Alting voor zijn nirnmer aflatende inspanning t.a.v. het vlaggen en het begeleidm van het clftal,.,. , Klasse,..!!!!!!
Ik zou $aag meer mensen zien die zijn voorbeeld zoudcn willen volgen!!! Tevens gaat mijn dank uit naar een aantal oudcÍs dic altijd maar wcer

{
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, .ganwezig waren om mij ccn ruggesteun te geven en die altijd bereid warcn om ons te vervoeren door half Nederland!!l Hct was voor mij een heel
- gezellig en mooi seizoen met ups en downs maar met name met hardweÍkende, gemotiveerde en steeds beter voetballende spelers die ik hopelijk i€ts
, fqp mee kunnen geyen (zowel t a.v. hct voetballen als t.a.v. gedrag, mentalireit en respect).

I
Peter Vonk

LENS C2

LENS C2 begon ditjaar in de dcrde klasse, maar de eerste wedsrijden werden met dubbcle cijfcrs en goed voetbal gewonnen en daarom gingen we
naar de tweede klasse. Ook daar begonnen we weer met uitslagon van 6-l tegen GDA en 9-2 tegen Die Haghe. tn deze wedstrijden lict LENS C2

-zien dat het echt heel goed kan, maar ook wil voctballen. Vaak heb ik echt genoten van jullie mooie cornbinaties en doelpunten. Jullie wilden elke
wedstÍijd hard werken voor de punten. Daama kregen we even een periodc dat het wat minder ging en kwamen we ook wat fysieker sterkere
tegenstanders tegen, Daar bleken wij het heel moeilijk tcgcÍl tc hebben en in die wedstrijden kwamen we ook helcmaal niet meer aan voctballen toe
en dat was wel jalnmer, In dat soort wedstrijdcn wilden we wel ons best doen, maaÍ dan moet je toch ook wel wat fcller de duels ingaan om te

.' kunnen winnen. Toch pakten we, aan het eind van het seizoen, het wccr gocd op en werden we dankzij een mooie eindsprint met weer een paaÍ
goede overwinningen als 7-l tegen ODB, 5-0 tegen RKÀW en 3-0 tegen Cromvliet toch nog vijfdc (van de l2) in de poule tcrwijl we eigenlijk nog
2 wedstrijden moctcn inhalen. lk denk dat die vijfde plaats het maximale is wat we kondcn bsciken ditjaar en dan mogen we er trots op zijn dat we

, dat ook gehaald hebben, Ik wil alle spelers van LENS C2 volgend seizocn vccl succes wensen in de nieuwe teams en maak er wat moois yan. In
r LENS C2 speelden:

Serka!: Is eigenlijk nog een D-klasser, maar keepte ditjaar al in dc Gklasse. Als je wil kan je heel goed keepen en als je volgend jaar naar elke
keepeGtraining gaat, wordtje nog veel bet€r, want dat hcb jij echt nodig. Onthoud dit!!
Johnathar: Houdt erg vcel van zijn bed, maar dat ging na cen tijdje gelukkig een stuk beter. Als rechGback wes je dit jaaÍ een hele snellc cn
bctÍouwbare verdediger die ook af cn toc goed op kon komen. Je gaat nog steeds met sprongen yooruit en bent een hadstikkc gczelligejongen om in
dc gÍocp te hebben.

Arvinash: Begon dit jaar met een becnbreuk, maar daama ben je gelukkig weer goed hersteld. Als yoorstopper heb je dit jaaÍ echt hele goede
wedstrijden gespeeld en hier speel je ook veel beter dan als aanvaller. In de duels benje bijna niet te passcren, maar tcchnisch kan het nog stukken
bcteÍ. Blijfhicraan wcrken, want dit wordt steeds belangrijker in het voetballen!
SeÍkan: Kwam van Spoorwijk en bleek ook cen heel moeilijk te passercn vcrdediger te zijn. Is alleen ook te onrustig aan de bal, maar dat ging de
laatste wedstrijdcn gelukkig al veel beter. Ook voorjou geldt datje veel aanje techniek moet blijven werken.
Aslm: Als twccdcjaars toch flog een van dc kleinste spelers, maar als laatste man speelde je alttd zoals ik het gaag ng. le probeerde altijd
ierzorgd op te bouwen en gaf heel goed rugdekking. Als een tegenstander doorbÍak wist jc vaak nog net redding te brengen omdat je ook nog
beschikt over een zeer goede sliding.
Kaslm: Bijna het helejaar heb je linksback gestaan eD dat d€ed je gewoon goed. Je gaf nooit op en je won daardoor altijd vcel duels. Probeer wat
rustigcÍ aan dc bal tc blijven alsje wordt ingespeeld, zodat de opbouw lvat makkelijker gaat.

Mark: Je speelde ditjaar op het middenveld omdat ik vond dat je veel te licf in dc duels was. Datje een goede voorzet en mooie schijnbewegingcn

[ebt weet ik wcl, 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
yind hetjammer datje weggaat, maar ik wensje veel succes bij VELO, wantje bent een hele aardige gozcr.
Niels: Je bent aan de bal heel sterk en hebt een hele mooie pass in huis. Ook zieje het spellele goed. Daarom vind ik datjij je veel meer moet laten
zien in het veld en ook haÍdcr moct werkcn. Te vaak zag ik je ditjaar wandelen in het veld en dat is zonde, want ik zic en weet zckcr datje nog v€el
beter kan. VolgeDd seizoen reken ik hier dan ook op!!!!
Effy: Je scoorde ditjaar als spits veel en mooic doelpunten en je kan alsjc wilt goed voetballen. Alleen als je naar het voetbal komt, moetje dat wel
leuk vinden, maar bijjou had ik het idec datje stccds mindq zin keeg in het voetbal en dat lietje in je gedrag merken. Aan het begin yan hetjaar
Éing dat veel beter en tocn spccldcje ook veel beterl!
Fouad: Is op veel plek*en inzetbaar, maarje bent toch op je best als rcchtsback of rechtshalf. Je bcnt altijd bereid om je duels aarl te gaan en hard te
werken en kan daarbij ook nog eens lekkcr voetballen. Je hebt alleen dc neiging om alles te mooi te willen doen, waardoor je niet altijd het bcste
resultaat hijgt.
Chaheetr: Is nog stccds hecl snel, heeft ecn mooie actie en vooruet, maar heeft het heel moeilijk tegen gÍotere tegenstandcrs. Hct blijft als
rechtsbuiten belangrijk datjij je acties aan de zijkant van het vcld begint en dan naar binncn komt. Jij staat Dog te vaak in de spits en daardoor ben je
minder gcvaarlijk, terwijljejuist buitcn heel gcvaarlijk kan zijn mctjouw snelheid.
Cumali: Je bert een heel technische speler en het is af en toe heel mooi om jou te zien voetballen, Je moet alleen veel mecr durvcn in hct vcld en
ieel mesr overtuigd zljn van jezelf,, dan komt alles goed, want voetballen kan je echt wel.
Fatih: Je hebt een mooie techniek, maar ook duels horen bij het voctbal. Jc zal vecl feller moeten worden wil je meer aan de bal komen. Nu ben je
veel te onzichtbaar in het veld, teÍwijlje wel altijdjc bcst wil doen.
Andy: Als linksbuitcn wcrd jc dit seizoen topscorer, maar je liet ook vaak je medespeleÍs na een mooie voorzet scoÍen. In dc mocilijkc wcdstrijdcn
lingjc atleen te veel mopperen op anderen. Probeer dan zelfhetgoede voorbeeld tc geven!
i
Dennis v.d.Steen
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LENS C3

Het slotwoord van de trainer/coach:
Het seizoen zit erop en ik kan tevreden met deze grocp. Wij zijn geen kampioen geworden
Maar dat zat er ditjaar riet in. De eerste helft van het seizoen moesten wij het zondeÍ een echte
keeper doen en dat kost punten maarjullie blevcn voetballen en dat vind ik zeer bclangrijk.
Na de winterstop ga8t C3 beter voetballcn cn pakt de puDten en kan daardoor meedraaien bij de eercte drie. De mooiste wedstrijd
na de winterstop was RAVA thuis en de minste was Scheveningen. Maar al met sl heeÍl LENS C3 een leuk en goed scizoen achter de rug. Dcnk aan
het reisje naar België, zweÍxrcn en bowlen.
Ouders: zondcr dezc mcnscn kan cefl team niet draaien. Ik heb veel steun gehad van veel ouders en ook veel met ze gelachen denk maaÍ aan hct
reisje. Ouders bij een elftal zijn zeker net zo belangrijk als een trainer ofeen leider.
Tot slot schrijfik nog cvcn icts persoorlijk over de spelers en traditie g€trouw 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 Luitgaretr: KEEPER: Van voetballcr naar keeper is ccn grote stap maar Jordy nam die beslissing en hij is een prima keeper geworden die
veel puntcr voor de ploeg heeft gepakt. Jordyje bent een kanjer.
Robin v.d. Oever: RECHTSBACK: Is later bij het team gekomcn maar was al gauw een vaste waarde voor dc plocg. Robin is cen stcrkc
verdcdiger, maar gast ook met de aanval mee; een klasse voetballer.

Fikri Boutkabout: LINKSBACK: In het begin een verlegen voetballer maar uitgegÍoeid tot een steÍke verdediger die veet aanvallers in het stof liet
bijten.
SouÍiatre el Arnoukl: LINKSBACK: Een sterke voetballer die ook als laatste man kan spclcn, cn het overzicht kan behouden zodat de keeper niet

in gcvaar komt.
Abdi Ismail: LAATSTE MAN: Een voetballer die een trainer hartslag 180 kan bezorgen als hij aan de bal is maar mct zÍn laÍrge benen redde hij het
elke keer toch weeÍ.
Rick v.d. Berg: VOORSTOPPER: Ecn hard wcrkendc voctballcr die menig spits te snel af was ert daardoor een betrouwbare achterspeler. Jammer
datje laatste wedstrijden was uitgeschakeld door een vervelende blessure.
Viresh Autar: MIDDENMID: De kleinstc van het hclc stel maaÍ met een haÍt yan een leeuw. Zo heb ik hem lcrcn kcnncn. EeÍr doorbijter altijd
"vechtend" op het middenveld is hij uitgcgrocid tol een prima voetballer.
Sercatr Sahin: RECHTSHALF: Een voetballer met yeel loopvermogen en inzicht in het spel. Kan ook op meerderc posities spelen en is ook een

vaste waarde in de ploeg en een zeer harde werker.
Roman Rasla: LINKSHALF: Een sierlijke speler mct ccn gocd linkcrbccn waarmce hij veel doelpunten heeft gemaakt. Hij heeft een goed

loopvcrmogcn cn oog voor hct spcllctje.
Abdelrahirn Boutkabout: LINKSBU1TEN: Ook een slimme voetballer maar moet leren datje voetbalt met je voeten en niet metje mond. Eenmaal
àan de bal is hij sterk en kan hij een verdcdiging omspelen en scoren.
Ricky de \ryit: SPITS: Ecn voctballq die altijd op dejuiste 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 lateÍ bij de groep maaÍ paste zich goed aan en speeldc soms d€ stc[Íen van de hemel. Is zcer
iloclgcricht en hecft ook een hard schot. Ecn hjne jongen om in je groep te hebben.

Michael van Eersel: LTNKSBUITEN: Michael is een voetballer die op meerdere plaatsen in het team kan spelcn cn heelï ditjaar meestal achter

lespccld in dienst van de ploeg. Klasse gozer; maaÍ als hij voorin speelt is hij doclgcricht cn scorcn kan hij ook.
Zo dc competitie zit crop. Hct seizocÍI 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 Íliet:

YEN internationale versmarkt (shirtsponsor)

en

RIJSWIJKSE HOUTHÀNDEL (tassponsor)

6t

Pet€r van Fesscm
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LENS C4

Als ik in mijn geheugen graaf herinner ik mij LENS C4 voor 't eerst toen zc een KNVE|-enquéte inwlden. @eloning: een KNVB-pen). Zij deden
dit het enthousiast van alle juniorenteams. Martijn de Korver en Joey Pronk tÍainden en begeleidden onze C4-spélers. Al snel werd ik door de C4-
spclcrs in dienst genomen als chauffeur/begeleider openbaar vervoer voor de uitwedstrijden. De tegenprestatie van de C4 was mij tralÍeren op leuke
en spannende voetbalwedstrijden.
Celukkig heeft Martijn bij ADO-Den Haag veel geleerd over de'tnobielc ccnhcid". De spelcrs van LENS C4 zitten namelijk allemaal in de

lubeíijd en willen ondcrling afen toc 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 sp€len op dezelfde tijd was ik een enkel keer reserveleider. Tijdens die wedstrijden moest ik veel
veÍtouwen op aanvoerder Quido (opstelling en spelend de wedstrijd leiden) en het zelfstandig kunneÍr voctballcn zondcr aansturing van hct hclc
clftal.

laak dacht ik na over de ouders van de C4. Veel ouders zijn (bijna) nooit ftunnen) komen kijken. Dat is bijzonder jamÍner want zoals de jongens

ioetballen is dat mooi om tc zien. Ovcr ccn paar jaar voctballcn zc misschicn nict mcer cn is het nooit meer in tc halcn. De jongcns vcrdicncn in
mijn ogen veel meer belangstelling van de ouders dan ze nu hebben gekregen,
Mourad, Mohammed, Taoufik, TuÍgay, Andy, Noudin, Farid, Ali, SeÍdal, Mohamed, VolkaÍr, MuÍaL Ali cn Quido, jullie hebbeÍr goed je best gedaan, Na de
zom€flakantie hoop ikjullie weer allemral terug te zien op LENS voor een nieuw voetbaljaÀr,

Gerar

LENS Dl Marin
d

Dit seizoen stond in hct teken dat dejongens moesten proberen om goed te voetballen en dat
kwam omdat dczc lichting niet zo sterk was als voorgaardejaren. De selectie zag er als volgt
3.Rodney van Herp, 4.Hafiez Rahiembaks, 5.Rafael Rocha, 6.Arafat el Boustati, T.Camarqui
lo.Sergio Resodi\virjo, I l.Olkan GogtLs, l2.Mehmet Ozyrek en l4.Ravinash Moennasing.

us

@
we in de Hoofdklasse zouden blijven. Dit
uit: l.Tommy Fisher, 2.Omer Akkuzu,
Wilson, S.Tolga Inan, g.Danny Mensah,
Met deze dertien speleÍs moest het dan

maar gebcurcn. Het bcgin van het seizoen was alles nog een beetje wennen en aanpassen, maar na een paaf, wedstrijden kregcn we het een beetje

door. Voetballend was alles nog niet zo best, veel ballen werden naar voren geschopt zonder enkele bedoeling. Langzaam kwamen dc punten ook
ívat binnen cn zo konden we aan heel LENS toch laten zien dat we aardig konden voetballen- Het einde van het seizoel kunnen we een beetje
vcrgclijkcn als het begin van het seizoen. Er werden veel fouten gcmaakt cn op momenteÍr dat we er moesten staan stonden we er niet. Dit seizoen

was de training opkomst wcl hcel erg gocd cn daarom kondcn wc ook lcl'lccr wocg beginnen en wat langer doorgaan. We hebben een gemiddelde
gehaald van ll,6 spelers per training en ik hoop dat jullie dit volgend jaar ook zo yolhouden. Dan hebben we ook nog een paar tocmooitje's
gespeeld maar daar kwam niet zoveel uit omdat we altijd moeitc hadden met de concentratie en dan meestal de eeÍste wedstrijd verloren en dan geen

kans meer hadden op dc ccrstc plaats. Maar er was gelukkig ook nog een lichpuntje in een toemooi en dat was toen we een gezellig tripje hadden in
Tilburg. Op dit grote intemationale toemooi wister we 2e te worden. Helaas ging de le prijs aan onzc ncus voorbij omdat we één doelpunt minder
hadden dan de winnaar. Op dit toemooi hadden we nog een ovenvinning want Arafat werd speler van het toemooi en dat had hij nooit kunner
worden zondcr hct tcam. Hierbij willcn wij jullie veel succes wensen voor volgend jaff en dejongens die in dc D groep blijven zien we vanzelfweer
op het trainingweld.
Raymond, Marko en Joop

i
LENS D3

LENS D3 w€rd afgelopen seizoen KAMPIOEN IN POULE 4 en behaalde op alle gespeelde toemooien de [§ p)aats. Jongens bedankt voor het
flijne seizoen; ik hcb stuk voor stuk van jullic genoten. Ik wensjullie veel succes in het voetbal en wcnsjullie alvast een Írjne vakantie. Hopelijk zien
we elkaar weer in het nieuwe seizoen bij LENS. Groeten van een hotse hainer.
Wc begonnen dit seizoen met 13 spelers maar helaas kwamen 2 spelers (Jenel & Emrah) niet meer opdagen bij trainingen en wedstrijdcn dus
haddcn wij een vacature bij D3. De wedstrijden werden in hct begin van het seizoen redelijk goed gespeeld en naar mate het seizoen vorderde werd
èr steeds beter gepresteerd door de spelersgroep. Halverwege het seizocn wcrd Dcnnis Boatcng gcwaagd om bij ons team te komen spelen en wij
hebben daaÍ geen moment spijt van gehad. Het team was een (tOecht team, een vriendeflteam wel te verstaan, g€en moment is er sprake geweest van

onenigheid of iets dergelijks. Als traiÍrcr/leidcr kan ik terug kijkcn op ecÍr fantastisch seizoen met gigantische leuke spelers cn hclc leuke contacten

Ínet ouders. Nu even iets korts over de begeleiders & spelers:

Àllirccrst de leider: Richard Wlr; Een aardige kercl die eigcnlijk altijd het beste voor had met de boys uit D3, opvoedkundig en zeer beheect
Veíelde hij de boys wat ze mocstcn docn. Richard namens D3 hartstikke bedankt voorjc inzet als leider.
Onze vaste Grensrechter Leo: Een rvcreldvent die kijk had op hct voctbal cn nooit te beroerd was om iets te doen, net als zijn vr0uw (ons

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

Dc hainer/leider; Ruud van Herp (ik dus) vanafhct begin van het seizoen heb ik hard getraind met deze groep. De boys rvi)den graag hainen en dat
was tc mcrkcn aan de opkomst. D3 had een hoge scorc. Op de maandagmiddag weÍden 92yo van dc trainingen bezocht door alle spelers en op
wijdagmiddag kwam ik uit op 85%. Niet slecht voor cen D3 team. Jongcm grandioos. Dan nu een woordje over mijnjongens:
Warhel Kocer: Werd opeens keeper in ons team, een fartötische knul met een heel hjn karakter, echt een knul waarjc op kunt bouwen,
Sandeep Poeran; Een eigenwijze rcchtsback, met veel snelheid en soms onrust in zijn spel, later in het seizoen werd hij steeds beter, ook ccn
gezellige knul om mee samen te wcrkcfl,
Umlt Tokmqk: Onze laatste man, ik heb maar één woord voor deze gozerl!! KLASSE Umit, jc was ccn prima aanvoerder en je inzet was echt

grandioos. Echt een hele fijne knul om mcc samen te werken.
De!tris Boateng: Onze linksback Isvam wat lateÍ in het seizoen de geledcren van D3 versterken, hij nam dit makkelijk op, je hoorde nooit
commentaaÍ van hem, wat hebben wij genoten vanjouw snelhcid cn passie.

l
i
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Abdul Yazlcl: Ja wat kan ik verkcerds zeggen over onze vooÍstopper, niets dus, een gigant in dc verdediging, hoe groot ze ook waren Abdul ging
niet op zij.
Pstrick Maduro: Onze rechtshalf, een harde wcrker die bijna niet af te stoppen was. Patrick ging er altijd voor, wat hebben wij van jouw actics

lenoten Patrick. Echt een wereldgozer.
Demory Wir: samen met Gurkan Samburkau de spelers op de midmid positie, soms wilde je wel eens bij dezejongens ecn Spaansc pcper in hun
achterste duwen maar vaak lieten zeje weer genieten van een actie van onweerstaanbare klasse, deze boys waren ook geweldenaars.

Isyan Genc: Onze linkshalf, jammer dat Isyan even een tijdjc nict kon voctballen vanwege een blessure en Astmatische aanvallen, Deze knul heeft
tcchnick gcnoeg maar allccn hct loopvcrmogen laat wel eens te wensen over, toch kan ik over lsyan zegg€n, een speler waar soms het kwijl van uit
je mond liep.
Izaak v,d. LiDd€tr: Ecn klcine man met grotc daden op de rechtsvoorpositie, een fluwelen techniek, een puike inzet en ook nog scorend vermogen.

lzaakje was echt een toppertje.
Rodrey Matthee: Onzc spits zorgde wel eens voor gierende hartkleppen langs de lijn, in het begin had Rodney nog wat last yan €goilme 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 tc maken, ik was

dan ook zeeÍ tevreden met zijn inzet voor cn in het tcam.
Parvesh Dewkali: Hij begon als een schuchtcr mannc§c op dc linksvoor positie, soms moestje hem eveÍr wakker schudden maar kwam hij op gang
dan kon hij cen tcgcnstaÍder vaak op het verkeerde been zetten, ook doelpunten maken was hem niet weemd. 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 stan voor Ercan, Dennis, Muhammet, Cengiz, Izzet, Rishwen, Adil, Jaffar, Mattheus, Abdul,
Cém, folga, 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 Íuilen mct collega's om toch het team te kunnen leiden.
Klassclll Dc oÍnschakcling naar hct spelen op een heel voetbalveld is altijd even wennen, Al snel leerden de jongens dat ze moesten oppassen voor
ibuitenspel'. Dejongens deden hun best hun positie vast tc houdcÍl in hct vcld cn goed ovcÍ tc spclcn. Vooral als één van de trainers (Ruud ofPeter)
langs de kait stonden ging dat heel goed. Uiteindelijk lukte dat ook zonder de Fainers langs de kant. Al snel was de D4 €en hecht team dat werd
àngemoedigd door een heleboel oudeE. OUDERS BEDANKT!!! Het warcn dczc oudcrs die wekelijks werden getrakteerd op een sportieve pot
voetbal, Bijna iedere wedstrijd werd gewonnen, Winnen is natuurlijk belangrijk, maar nict het allerbclangrijkst. Ecn 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-Ícvuc schrcvcn. Hct duuÍdc nict lang ofhet eerste succes diende zich bij de D4 aan: KaÍnpioen van de najaarsreeks.

De spelers van D4 waren vaak teleuÍgesteld over veld 3 dat veel te vaak afgekeurd is. Het verdriet hierover moest worder weggewerkt door twee
kecr tc gaan zweÍnmen, tc bowlen en een paar avondwedshijdjes.
De laatste competitiewedstfijd tegen Zoetermeer Dlo werd hclaas verlorcn. Wij zagcn 2 teams keihaÍd werken voor de oveÍwinning, Daardoor nct

Eeen kaÍnpioen van de vooiaarsreeks. Ook dat hooÍ bij het voetbalspel. Ogur, de directeur yan de D4, woeg gedurende het seizoen ongcvccr
t0.895.632 keer aao Cerard ofde D4 niet naar een voetbaltocmooi kon en daar ook kon blijven slapen. Oh, j4 he1 moest ook nog eens een week
durcn. Er was geen ontkomen aan dus vertrok de D4 met een aantal oudcrc tijdcns het Pinktcrweekend naaÍ Zuid-Limbirg, Ook hier hadden we
veel plczier. Tot slot: Als ik terugkijk op dit seizoen denk ik dat dc jongens gclecrd hcbben om eÍgens keihard voor te werken. Ook hebben ze
'leleerd respect te hebben voor elkaar en anderen. Ze hebben kunnen zien dat alsje ergem gocdje best yoor doctjc vcel kunt bereiken, Dat blijft je
heie leven m. Door voetbal tc beleven zoals de D4 dat afgelopen seizoen beleeft heeft wordtje karalrter gevormd. Daar heb je als je gÍoot bent nog

steeds nut van.

Jongens, bedarkt voor de mooie wedstrijden en het plezier dat we beleefd hebben, prettige vakantic en tot ziens in het nieuwe voetbalscizocn,

Gdrard Marinus

LENSE1EN LENSE2 
-Ëe .tl

LENS El enE2 zijn teaÍns om tÍots op te zunlll É
Half augustus bcgint 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 duidclijk wie er in Et cn in E2 kwamen. Al gauw konden we toch met de vaste teams ocfencn.
LENS E1 : Dit team begon met een gedeelde eerste plaats op het RKS\M.toernooi en ook de competitie íarttc uitstckcnd: twee overwinningen (7-
0 en 6-l). Daama strafte DHC met veel duw- en tÍekweÍk ons af(een 3-l nederlaag). Zo ging het eigenlijk het hele seizoen. Voetballend warcn wc
bijna altijd bcter, er zÀ t vccl vooÍuitgang in ons spel en het was vaak een genot om naar tc kijken. Alleen fysiek (we hebben allemaal van die kleine
mannetjes!!) kwamen we af en toe tekoÍt. Vaak konden we het redden met felheid, snelheid en slimhcid, maar soms was de KRACHT yao de

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

die streden om de titel cn 5 wat mindcre. LENS Et stond lang op de derde ofvierde plaats, maar na de laatste wedstrijd waren we wel KAMPIOEN!
erder u,as het een superseizoen: Een geweldige sportdag (met zwcmncn) in dc hcrfstvakantie. Een geweldige wedstrijd tegen Feycnoord. Veel

I strijd, fraai voetbal en een 2-0 overwinning. In maaÍ wonnen we ook het toemooi bij ADO- DEN HAÀG El,
LENS E1

Burak Onze keeper is op de lijn zeeÍ gocd en heeÍl zeer veel goede reddingen verricht. Zijn uitkomen mo€t nog wel wat beterworden.
Habin: Eerstejaars rechtsback. Had het in het begin erg mo€ilijk, maar hicld zich goed staande. In de loop van het jaar werd hij een prima

ïerdediger, die in de aanval ook vaak gevaarlijk werd.
Maurizlo; Laatste man met een geweldig overzicht. Neemt weinig risico en is opbouwcnd stcrk. Is lekker fcl, 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 opkomcn aan de linkerkant. Scooí rcgelmatig met zijn fraaie linker. Concentreerje vooral opje eigen spel.
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KagaD: Middenvelder met veel loopvcrmogen. Kan op verschillende plaatscn van gÍoot belang zijn voor €en team. Goed schot en een gÍote wil om
tc winnen. Pas op, niet te veel lopen met de bal.
AJIe: Speelt mcestal op het middenveld. Is fel en werk zeer hard. Kan op bijna alle posities spelen. Blijft altijd gocd kijken en zo€kt voctballende
öplossingcn. Iets te onrustig aan dc bal.
Mitchel: Eerstejaars ÍechteÍspits. Moest erg wenncn aan de E, maar iedereen kon zien, dat hij geweldige passccrbcwegingen heeft. Mannetje
uitspelen en dan een heerlijke voozet ofeen keihard schot. Door zijn wcndbaarheid is hij fysiek sterkere tegenstanders vaak toch de baas.
Reda: Linkerspits. Kapt cn kapt en kapt! (soms wat te veel) Heerlijk om naar te kijken. Hij zct veel tegenstandem op het vcrkeerde been en veel
medespelers wij yoor de keepcr. Moet wat feller (kachtiger) en scoort te weinig.

LENS E2: Dit team begon het seizoen \,,/at onrustig. Veel balverlies en afen toe gemopper. Toch was er al snel veel vooruitgang cn rverdcn cr goede
wedstrijdcn gcspccld. Het voetbal werd ook steeds beter. In de eerste compctitieronde werd dan ook cen prima twcede plaats (achter §cheveningen
El) behaald. Na de herindeling kwamen er nog \vat stcrkere teams bij. LENS E2 bleef bovenin meedoen, maar kon niet voorkomen, dat DIJNO El
en VUC El nct boven hen cindigden. PRIMA RESTJLTAAT! Ook E2 speelde tegcn Feyenoord. Na een l-0 voorsprong met de Íust trok Feyenoord
toch aan het langste eind (3-7).

2csps!e!§-@N§-U.
Bulertl Eerstejaars keeper. Vrolijk en enthousiast. Gaat steeds beter keepen. Uitkomcn en hoge ballen kunnen beter.
KocD: Eerstejaars Íechtsback. Snapt hct spellctje goed. Mocst erg wennen aan de snelheid en felheid in de E. Het gaat echter steeds betcr.
Raylison: Eerstejaars laatste man, Je komt hem haast Íliet vooÍbij, Ccweldig schot. PÍobecrje wat bctcr te conc€ntreren.
Enzo: linkachter. Moeilijk te passeren. Sterk vooruitgcgaan. Veel inzet, altijd positief. Passen en schieten moeten beter.
Karim: Eerstejaars middenvelder. Geweldige passeerbelvegingen, Werkt hard en zat dicht tcgen de El aan (mocht in Limburg zelfs cvcn mccdoenl)
Jammer, datje er afen toe niet bent.

Stanley: Middenvelder en steunpilaaÍ van dit tcam. Helpt de vcrdediging en scoort ook vaak met zijn prima schot. Toch is ecn plaats in de
verdediging het beste voorje,
Diego: Speelde overal en zonder mopperen, Is eerstejaaE en \,r'erkt altijd hard, Probecr wat sneller te handelen.
Erditrc: Ecrstcjaa$ rcchtcrspits, Spcelt wisselvallig en soms te aanvallend. MaakÍ mooie acties, geeft goede voozetten eÍl scoort veel.
Nabil: linkerspits. Hij is sterk aan de bal en heeft een mooi schot. Is soms wat dromerig en een beetjc lui.

Aart het eind van hct scizocn spcelden El en E2 nog het 4 tegen 4 toemooi, waarbij de Íinale 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 supermodeme LIMBURG PARK STADION
van RODA JC, zwemmen in het subtropische zwemparadijs van Gulpen, een bezock aan Valkenbug, natuurlijk LEVEND STRATEGO en een

leiíeldig toemooi bij FC CRACHT. LENS El wcrd EERSTE (van dc l8 teams) en LENS E2 haalde net de halve finale niet maar won wel de
SPORTMTEITSPRIJS. 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 seizoenll!!!!!!!!

TrainingsopkoÍnst:
l. Mitchel 6lx
2. Reda 60x
2. Maurizio 60x
4. Habin 5'lx
4. Diego 57x
6. BuÍak 56x
7. Stanley 54x
8. Kagan 53x
8. Ajie 53x

10. Bulent
tl. Enzo
12. Koen
13. Erdinc
14. Karim
14. Marco
16. Ray)ison
17. Nabil

52x
49x

47x
46x
46x
38x
37x

48x

PRETTIGE VAKANTIE en tot hct volgcnd scizocr.

,iEo
i

!

LENS E2

Hallojongcns,
Eerst wil ikjullie 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 toc hadden de
jongens hun dag niet. We verloren dan toch de wedstrijd ondanks hun goede inzet. Tot aan de winterstop dedcn we mee in de top drie. We werden
uiteindelijk zelfs eerste!! We speelden eerst in dc 3e klasse, maar na de winterstop waÍcn wc gcpromoveerd naar de 2e klasse. Dejongens gingen na
de wintcrstop gcwooÍI vcrdcr mct wcdstfijden winnen, maar we verloren ofwe speelden natuurlijk ook wel eens gelijk. Dit hoon allemaal bij het
voetballen. Ze deden wel altijd hun best. In de 2e klasse deden dejongens weer mee in de top drie. Het was een spannende reeks van rvedstrijden
maar uit eindelijk werden we 3e. Goed gedaan JONGENS van LENS E2. Ik bcn hcel trots opjullie. Bedarktjongens vooÍ het leuke seizoen. Voor
de jongens die naar de D gaan heel veel succes en doe jc best op dat $ote vcld. En voor dc jongcns 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.
Verderwens ik iedereen een lrjne vakantie toe en tot het volgende seizoen op LENS.

Gioetjes Arnold

í
LENS Fl
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Ferhat: kan heel goed keepen, maar wil licv$ voetballen. Daarom mocht hij na de wintcr vaker voetballen. Hij is ecn felle voetballer die ook kan
Scorcn. Maar volgendejaar bij E-tjes moet hij een kcuze maken tussen voetballen en keepen- Het Ieuke aan Ferhat is dat hij altijd benicuwd naaÍ mij
kijkt als hij een mooie actie maakt. Dezc lukt meestal maar soms ook niet maaÍ 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 rcddingen
gemaakt als kccpcr en als hij voetbalde werkte hij heel erg haÍd. Hij moet volgcnde jaar mecr gaan prirten vind ik, ook op het vcld zodat zijn
medespelers weten dat hí er al staat. Veel plezicr volgendejaar.
Okan: is onze linksachtcr mct altijd een glimlach op zijn gezicht. Dat veranderde een keer nadat hij "hands" had gemaakt tegen VCS toen we met ?-
0 voor stonden- Volgens mij maakt hij nooit meer hands. In dezclfde wcdstrijd maakte hij ook net als MaÍadona cen doelpunt door een hockschop er
in één keer in te krullen. En zijn vrijc trapper gaan er ook net zo makkelijk in. Verdcr is een hil goede vcrdcdiger dieje moeilijk voorbij komt.
Murat: is onze laatste man mct de beste timing. Hij heeft een goed inzicht en hij schiet net zo makkelijk met links als met rechts. Volgende jaar
moct hij iets feller en sterker worden (meer op straawoetballen). Als laatste man is hij net zo stil als Cem. Als dat veÍanden weet ik zcker dat de
verdediging een goede leider heeft die goed kan organiscrcn.

Tugay: is maatje mini in onze team nct als Mouad, daarom zaten deze twee voetballertjcs ook altijd in de kleedkamcr tc strijden om het enige shirt
met M-maat die we hebben. Deze strijd was gelukkig ook bij Tugay te zien op hct veld om de bal met de tegenstander. Hij speelt rechtsachteÍ, heeft
een gocde tcchniek en hij gaat altijd voor volle 100%. Volgende jaar is hij.de vaste man biJ' Fl.
Arda: is cen linkbenige technische voetballer met goede inzicht. Hij speelde linksmiddcn of linksachter en zijn haar zit altijd goed. Volgende jaar
moet hij fcller worden en meer een \vinnaars mentaliteit hebben net zoals Habin, Dat betekent veel op stÍaat voetballen en altijd spclcn om tc
winnen. Zorg datje niets breekt en doe de groeten aan Sung Lee.
Mousd: Dit is onze 2e maare mini. Mouad is technisch hccl crg vooruit gegaan, hij wil altijd winnen en heeft naast een goed inzicht ook een goed
schot. Daarom lijkt hij wel hccl erg op Zinadine Zidane, (maar nog steeds wel lelijk). Hij is de leider in het team die op bclangrijke moment€n niet
öp geeft. Ga zo door en luister heel erg goed naar Thco.
ilouad: heeft afen toe gekeept maar is voelballend veel beter. Hij is lcchnisch en zeer sterk aan de bal, zijn acties zijn vaak venassend en hij maakt
veel doelpunten, Voor volgendjaar moct hij iets sterker worden, meer oefenen op een goed schot en hij moet icts meer om zich heen kijken.
Kevln: is "the Kalou" van LENS. Hij is zeer sterk, technisch heel erg goed en maakt veel doelpuntcn, HÍ is nog iets te lui maaÍ dat moet vcrandcrcn
volgutde jaar. Hij stan heel goed bij sprinten naar de bal cn hij neemt gelukkig geen koflicpauzes (zonder koflie) meer net als vorig jaar. Kevin
wanneer neem je Eriyya een keer mee naar het voetbal?
Nubar: is latcr bijgckomen bij Fl omdat we twee geblesseerden spelers hadden (Ferhat en Arda hadden een gebroken arm). Hij voctbalde zo goed
dat hij bij Fl mocht blijven. Hij is sterk aan de bal en kan goed schieten. HÍ hccÍl ook iuicht, maar hij is helaas soms heel erg lui, hij moet dat
Volgend jaar veranderen en ook zijn conditic op peil houden, zodat we kunnen genieten van zijn mooie goals.
Ik hoop datjullie afgelopen seizoen veel hebben geleerd en veel lol hebbcn gehad met mij als jullie traincr cn lcidcr. Ik vond jullie allemaal leuke en
vooral lieve en nette jongens. Ik heb genolen van jullie acties en vond hct soms ook heel erg spannend. Ik wens jullie allen veel succes in jullie
íerderc voetballeven. Ook de ouders bcdankt voorjullie steun namens mij en de spelers van LENS Fl.

IIatil Bulut

0l) Dwo Ar
02) Triomph Al
03) VELO Ar
04) Naaldwijk Al
05) Vitesse Delft Al
06) Full Speed Al
07) Oliveo Al
0E) LENS Al
09) Delfia Al
IO) RKDEO AI
ll)ConcordiaAl
tz)

0l) vELo 83
02) LENS 83
03) HonselcÍsdijk B2
04) Dcn Hoom 82
05) LYRA 83
06) HBS 83
07) Vitesse Delft B3
08) Olivco 83
09) Quick 84
l0) Verburch 82

Zoetermeer Bl
Forum Spoí Bl
DI,NO B I
LENS BI
Cravenzande SV Bl
VELO BI
Teylingcn Bl
Vitesse Delft Bl
Scheveningen Bl
DWO 82
vcs 82
Oliveo Bl

Oranjeplein Bl
LENS 82
Laakkwartier B2
22-19 Duindorp SV Bt
Cromvliet B I

PEC Dcn Haag Bl
RV(ÍRijswijk 83
Haagse Hout Bl
Triomph B I

Te Werve B I

Jai Haruman Bl
Loosduinen B2

EINDSTANDEN SEIZOEN 2OOI I 2OO2

2049
2048
20-37
20-34
20-32
20-30
20-29
20-24
20-18
20-09
20-06

22-54
22-s3
2242

22-37
22-16
22-30
,r)_11

22-22
22-20
22-t4
22-06

22-61
2249
2240
22-34
22-32
22-30

22-24
22-24
,'r_'r1

2t-5t

22-38

2Z-34
22-28
22-28
2t-27
7r-7'l
22-24
22-20
'rr_1',

2242

22-36

20-29

20-28

22-54
2245
2241
,r_1<
)7-11

22-12
22-3t
22-30
22-26
'rr_'r<

20-50
2047
2045
l9-38

SpaÉaan '20 Cl
swsMc cl
DHC CI
Sportlust '46 Cl
vcs cl
FC Lisse Cl
LENS CI
Katwijk cl
Sparta (AV) Cl
Voorschoten '97 Cl

RvCYRijswij k C2
Kranenburg Cl
Schevcningcn Cl
ODB CI
LENS C2

Quick Steps Cl
22-29 VCS C2
GDÀ C2
Cromvliet Cl
Die Haghe Cl

20-29

20-21
20-t7
l9-04

'Èr.,r:* LENS Op HET INTERNET *r(** .\À^pv,.lens_denhaag.nl *r*+
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I r) KMD 82

12) oDA 84

i
0l) RAVA cl
02) RVC,rRijswijk C4
03) LENS C3
p4) Duinoord Ct
05) Schcvcningcn C2

06) SV Erasmus C2
07) Dynamo '67 Cl
08) HBS C3

09) Toofan Cl
10)

I l)
t2)

Olympia Cl
EDS Cl

Quick C5
RVC/Rijswijk C5
Vredenburch C3

TAC '90 Cr
HBS C4
LENS C4
16-20 Juvcntas Cl
vtos c2
vcs c4
Hocksc Boys C3

DI,,INO C3

LENS D3
DSO D5
Duindorp SV Dl
Quick D4
Zoctcrmccr D4
HBS D3
Loosduinen D2
WlK D3

DUNO EI
VUC EI
LENS E2

Loosduinen El
GDA E3

Quick E2
wIKE2
Cromvliet E2

Toofan E I
KMD E3
LENS E5

Semper Altius E3

GDA EIO
Graaf WIIVAC E8

Forum Sport E9

Tonegido E4

Die Haghe Fl
HW F2
DI'NO FI
JAC FI
Quick F3
LaakkwaÍtier F I
LENS F2
Zoetermeer F2

22-15 RKAWC2
22-14

Rvc/Rijswijk Dl
DHC DI
HFC ADO Den Haag Dt
CDA DI
vcs Dl
20-32 Westlandia Dl
20-27 Toregido Dl
LENS DI
Quick Dl
Forum SpoIt Dl
DIJNO DI
HBS DI

14-14
l4-31
t4-29

Zoetermeer Dl0
LENS D4
Vredenburch D5
l4-18 Zoctermcer D9
vcs D4
Scheveningen D4
SV Erasmus D3
HBS D6

l4-t6
l4- 13

l4-13
t4-07

t4-36
l4-35
t4-2't
t4-24
t4-17
l4- 10

l4-08
l4-03

Schipluidcn E2
LENS E3

TEDO EI
Quick Stcps E2
RVCI/R ij swijk Bt

22-t8
22-12

22-66
22.53
22-37
22-3'l
22-36

20-o3

'r'r_'r1

22-20
22-t8
22-06

2048
2046
20-19
20-37
20-13

t6-10
r6-08

20-22
20- l5
20-t4
20-12

t6-39
l6-29
t6-27
t6-26
t6-25
t6-zt

t4-34
l4-3 t
t4-26
t4-25
t4-20
t4-12
l4-11
r4-02

t4-34
t4-25
t4-u
t4-23
t4-20
l4-15
t4-ll
t4-01

'r'r_70

22-28

22-22

t4-17

0l) De JageÍs Dl
02) oDB Dr
03) RVC/Rijswijk D3
04) wIK Dl
05) LENS D2
Ö6) hakkwarrier D2
ö7) JAc D2
08) HBS D2
09) Vredenburch D2
I0) Scheveningen D
i l) Tonegido D2
l2) Die Haghe D2
0l) LENS El
02) VELO Er
03) HoekvHolland El
04) RKDEO El
05) DHC El
06) vcs El
07) Westlandia El
08) Cromvliet El
09) Rvc/Rijswij k E2
l0) Den Hoom El
I I) RKSVM EI
i2) Bsc '68 Er
I

0l) RAS Er
02) wrK B1

03) LENS E4
04) iAc Bl
05) Nootdorp E2

ö6) Hw E3

OD TEDO E2
08) Laakkwartiq Bl
I

0l) vELo Ft
02) RKSVM Ft
03) Quick Fl
04) Westlandia Fl
05) Oliveo Fl
06) vcs Fr
07) LENS Fl
08) Tonegido Fl

iil ) Scheveningen F4

02) LENS F4

93) SEv F3

Q4) Voorschoten Fl3
05) LaakkwaÍtier F3

06) Stompwijk '92 F3
07) Quick Fl I

22-55
22-52
22-50
22-37
22.3'l
22-35

)7 -)\
1)-17

22-20
22-09
22-09
22-49
22-49
2244
2243
2241
224t
22-39
22-20
22-t8
22-16
22-14
22-O9

l4-36
l4-34
t4-22

l4- l6
t4-14
14-14
l4-09

Quick E6

Vitesse Delft E2
VELO E2

t4-25
l4- 14

t4-l3
t4-t2
l4-04

t4-34
14-33

t4-29

t4-34
t4-32
l4-30
t4-21
t4-16
l4-13
l4-08
t4-0't

Semper Altius E4
HBS EI3
DWO Et I
Laakkwartier E6

DSO El2
LENS E6
SV Erasmus E3

Postduiven E2

HBS F5

LENS F3

Haagse Hout Fl
HWF4
Vrcdcnburch F2
WCF2
RvC/Rijswijk Fs

t442
l4-33
t4-23
14.2t
t4-19
t4-17
t4-o7
l4-0 t

t2-33
t2-25
t2-19
t2-t6
l2-15
t2-14
t2-01

l0-25
t0-19
l0-16
t0-t3
l0-12
l0-02

l4-31
t3-26
t4-25
t4-2t
t4.2t
l4-19
l3-09
t4-05

t4-39
t4-32
t4-28
t4-t8
l4-t8
14-15
14-t2

r4-30
t4-25
t4-24
t4-20
t4-t9
l4-19
t4- t4

Oliveo Ft I
Oliveo Fl0
Verburch F5

DWO Fl2
VELO F 15

LENS F6

LENS F5
Vredenburch F4
Scmp€r Altiu§ F3

DUNO F5

WCF4
RKÀvvF8
Schevcningcn F8
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0E) Blauw Zwart F9 l4-00 Wasscnaar FE l4-03

KLEDINGRETOUR!!!

Nog lang niet allc klcding is terug op LENS en dit is heel vervelend. Wij willen gaan inventariseren en alles klaar maken voor het nicuwe seizoen
maar dat kall nu nog Íriet. Op zondag 16 juni misten wij nog steeds:

diverse tassen, trainingspakken enjassen van LENS Al
trainingspak en jas van LENS Bl §.Amkhaou)
twee tassen, trainingspakkcn en regenjacks van LENS CI
I LENSshirt met opdruk Westcoöt en diverse trainingspakken van LENS C2
div€Íse tassen, trainingspakken en regenjacks var LENS Dl
divcce trainingspakken en LENSvoetbalbroekjes van LENS D2
I shin van LENS E3 met opdruk Hypotheker
alle shirts van LENS E4 en LENS E5

I shirt met EMEK-reclame van LENS F4

t
SPONSORS BEDAI{KT

Ook de jeugdafdeling van LENS kan niet zonder zijn sponsors. Voor een vereniging is het ccht nict op te brcngcÍr om tcaÍs te sponsoren uit de
begroting. Onze dank gaat dan ook uit naar ATC-TAXI (bcschikbaar stcllcn van diverse personenbusjes gedurende het seizoen), MARCEL
FOTO'S (hct afdrukkcn van dc foto's van de spcler van de wcek, RIJSWïJKSE HOUTHANDEL (tassen LENS C3), VEN INTERNATIONALE
VERSMARKT ftleding LENS C3), KPN (regenjacks LENS Dl, GUNTEC (broekjes D2), ALTAY (kleding El en E2), SEVGIN ftleding E5).
Ook voor komend scizoen zoeken wij flog voor diverse teams sponsors. Shirts, brockjes, kousen, tassen, traiDingspakken etc. etc. Alles is welkom!!!
Intcrcssc of informatie bel dan naar Paul van den Steen (070-4400603)

YOETBALMAANDBLAD ELF
Deze week start het voetbalmaandblad ELF onder de LENSleden een ledenwerfactie. Zij sponsoren onze jcugdafdcling mct 25 trainingsballen en

nog ander spoímateriaal in ruil voor orls ledenbestand. De bedoeling is dat zij abonnccs wcrvcn order de LENSleden voor hun maandblad. Lukt dit
dan kijgen wij nog meer trainingsballcn van ELF maar natuurlijk bent u niet verplicht om hier op in te gaan.

ÍIET SEIZOEN 200212003
Aan het eind van vorig seizoen (mci 2002) hcbben wij al wat getraind en soms ook al wat gevoetbald met de groepen voor het seizoen 2Q0212003.
Dit is nodig om de trainers inzicht te geven in de nieuwe spelersgroepen. [n enkcle gcvallen heeÍl het al geresulteerd in het samenstellen van aparte
trainingsgroepen (bij C-, D en E) en in andere gevallen is beslotcn om mct dc totale lceftijdsgroep de Fainingen te staÍen (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 avonduÍen en dan nog van 19.00 t.m 20.30
uur!!!!!!!!!!!!!l!!!!

A.KLASSERS 2OO2DOO3

p.Aldemir, O.Arslan, S.Arslan, R.Bahadocr, 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.Tenones, J.Vermeulen, J.Vemee, M.VisseÍs,

-Y.Yentougl i en A.Zambib.
Training op maandag en woensdag van 18.00 t/m 19.30 uur, Aanwczig 17.45 uur. Ecrstc training op maandag 12 augustus. Trainers: Fred Grens
(Al) cn Ali Ozdcmir (A2). Deze groep wordt later ir augustus opgedeeld in een Al- en een A2-selectie waarbij LENS A2 dan gaat trainen op
paandag van 19.15 t/m 20.30 uur.

I
B-KLÀSSERS 2002/2003
M.Abarqi, E.Akdag, E.Aktas, A.Aliabadi, C.Arnhayi, A.Ancharad, S.el Amouki, J.Arom4 O.Arslan, S.el Ayadi, T.Ayyadi, P.Baros, T.Bcktes, H.el
Boubkari, A.Boutkabout, F.Boutkabout, J.Bruystens, R.da Cruz, M.v.EeÍsel, A.Eljabli, N.Essiad, T.Hassan, J.Imambuk, A.Izidogru, K.Izidogru,
À.Kaya, C.Karabulut, D.Lopes de Brito, M.el Mahi, O.el Mhamdi, M.MiÍkarimi, K.Muskict, R.Rast4 G.Sheombarsing, R.de Wit, M.Yildirim,
S.Yildirim en A,Zaod.
Training op maandag cn wocnsdag van 19.30 t/m 21.00 uur. Aanwezig 19.15 uur. Eerste training op maaÍrdag 12 augustus. Tminers: Pcter Vonk
(Bl), Ahmed Zambib (82) cn voor LENS 83 is deze helaas nog niet bekend. Deze groep wordt later in augustus opgedeeld in een Bl-, een 82- cn
een B3-selectie. LENS 82 gaat dan trainen op dinsdag en donderdag van 18.00 ym 19.30 uur en LENS 83 op woensdag yan 19.15 t/m 20.30 uur.

VOORLOPIOE CI- EN Cz-SELECTIE 2OO2NOO3

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.HeD, J.lmperator,
T.lnan, F.el Kanfaoui, A.Loilargosain, O.Lopes, J.v.d.LuitgaÍen, N.Meijer, D.Mensah, R.Moennasing, S.el Mokadam, R.v.d.Ocvcr, M.cl Ousrouti,
E,Ozkan, M.Ozyurek, D,v.Poorten, H.Rahiembak, A,dcRandamic, I.Rasul, S.Sahin, A.Thohamachsun, F.Turkoglu, J.Verschuyl en C.Wilson

fraining op dinsdag en donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur. Aanwezig 17.45 uur. Eerste training op donderdag I augustus. Aanwezig 16.30 uur
want jullie tEining begint op deze dag om 17.00 uuÍ, Op zatcrdag 3 cn l0 augustus van 10.30 t/m 15.00 uur hainingsdagen (lunchpakket
1..i ,r.+:t,t LENS oP HET INTERNET **** wrvw.lens-denlaag.nl ****
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meenemen!!). Aanwczig 10.00 uur. Trainers: Dennis v.d.Steen (CI) cn Pet€r van Fessem (C2). Dcze groep wordt later in augustus opgedeeld in een
Cl- en een C2-selectie bestaande uit zo'n 26 spelers (een aantal spcleÍs uit bovcnstaande groep gaan dus nog naar de C3-selectie!!!), LENS C2 gaat
dan trainen op maandag en woensdag van 18.00 t/m 19.l5 uur.

VOORLOPIGE C3- EN CTIE 2002n003
M.Ahlik, P.Dewkali, F.Imouhay, Z.lpek, A.KaÍadag, WKocer, P.Maduro, R.Matthee, M.Orui, S.Poemn, G.Samburkan, V.Tarba, U.Tolonak,
D.Wir, A.Yazici, A.Yildiz, U.Yildiz cn Q.dc Zwart.
,Training op woendag van 17.00 Um 18.00 uur. Aanwezig 16.45 uur. Eerste tÍaining op rvoensdag 2l augustus. Trainers: Liaget AnwaÍ (C3) en
voor LENS C4 is deze helaas nog niet bekcnd.

'vooRLoPIGE D1 EN D2-SELECTIE 2002n00i
A.Achalchi, Mohamed Ahjar, F.Aldogan, B.Alslan, D.Boatcng, N.el Boustati, M.Bulut, M.v.d.Burg, E.Cesin, [.Oenc, K.Gezgin, O.cogtas, S.dc
Haan, A.Hosen, Y.lzi, J.Khoulali, I.v.d.Linden, K.el Margi, F.Mustapha, E.Nooitmeer, M.Ouellaf, R.Reddam, M.Resodiwigo, S.Resodiwig'o,
R.Roch4 J.dos Santos Freitas, B.Sba4 E.v.d.Spek en l.Tokmak,
Training op dinsdag en donderdag van 16.45 ím 18.00 uur. Aanrvezig 16.30 uur. Eerste training op dinsdag 13 augustus. Tmincn: Raymond Beck
(Dl) en Amold Oosterveer (D2) en Nino Rampone (D2). Dezc gÍoep wordt later in augustus opgedeeld in €en Dl- en een D2-selectie bestaande uit
ào'n 26 spelers (een aantal spelers uit boyenstaande grocp gaan dus nog naar de D3-selectie!l!). Spelers zomervakartle (o0k als je triet gaat)
doorbcllcn naar Raymond Beck (06-14185199)!
'i

VOORLOPIGE D3 EN D4-SELECTIE 2OO2/2OOJ

§.Abdall4 L.Acer, Mourad Ahjar, E.Aktrs, C.Burkan, T.Cav, LCelik, M.Chaaibi, H.Devrilmez, J.Elfergougui, Y.Erdogan, O.Ergul, R.Ghisaidoobe,
h.Gungor, A.el Haddioui, M.Imouhay, H.Ipek, T.Jankie, E.Mermi, G.Narvaez, M.Neto, A.Ozdilck, U.Sahin, C.Senturk, H.Simsc( T.Tckdcmil
O.Yalcin en M.Yalmon,

Jraining op maandag van 16.45 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.30 uur. Eerste training op maandag 26 augustus. Trainers: Ruud van Herp @3) en voor
LENS D4 is deze helaas nog niet bekend. LENS D3 gaat na I sept€mber ook op vrijdag trainen vao 16.45 t/m 18.00 uur.

'E L EN E2-SELECTIE 2002D00i
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.
TGining op maandag van 16.45 Um 18.00 uur en woensdag van 15.45 t/m 17.00 uur, Eerste training op maandag 19 augustus. Traincr: Thco
Hoefnagel.

E 31T/11 EGS E L E CTIE 2 0 0 2n 0 0 3
J.Àbrahams, A.Achahchah, S.Algoe, R.Audhoc, A.Bingol, W.el Boubkari, C.Burkan, O.Coskun, C.Erdogan, G.Ergul, A.Genc, F.Hoke, A.Jama,
M.Kesenek, L.Khala[, C.Neto, R.Nijbackcr, K.Nyamckye, A.Ouellaf, F.Ozcelik, M.Oztas, S.Senturk, M.Smuller, F.Souna, J.Susanto, E.Tekdemir,
F.UIas, C.Yavu4 S.Yildirim en S.Zimmerman.
Training op woensdag van 15.45 t/m 17.00 uur. Aanwezig 15.30 uur. Eerste kaining op woensdag 2l augustus. Tminers: Halil Bulut, Fekri Fellah
èn 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.Gcnc, L.cl Kanfaoui,
M.Kanyonyo, S.Keskin, A.Khodabak, 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.SGJago, B.Tuna, T.Tuzlacik, B.Ulas, E.Yanik, F.Yavuz, C.Yildirim, C.Yildiz.
Training op woensdag var 14.30 ím 15.45 uur. Aanwezig 14.15 uur. Eerste training op woensdag 2l augustus. Trainers: Halil Bulut (Fl en F2),
Feki Fellah (F3 en F4) en Marco Poot (F5 en F6), LENS Fl en F2 gaan na I septcmber ook op wijdag trainen van 17.00 Um 18.00 uur.

KEEPERSTRAINING

Op dinsdag 20 augustus begint ook de keeperstraining weer o.l.v. Hans van Rijthoven en Amold Oostervesr. Wie hen verder nog gaan assistercr is
op dit moment nog niet bekend maaÍ we verwachten op deze dag om I8.00 uur op LENS:

A-klasse: D.de Jong en R,Oostervcer
B-klasse: O.Arslan, J.Imambuks en A.Kaya
C-klasse: S.Akbal, T,Fisher, J.v.d.Luitgaren en V.Tarba
p-klasse: A.Achalchi, B.Arslan en M.Yalmon
E-klasse: B.Altay en H.Syed

ivlochten er spelcrs zijn die ook interesse hebben om keeper te wordcn (vooral bij de D-, E- en F komer we keepers te kortlltt!) kom dan ook gerust
naar dcze ecrstc ofcen latcre training toe. Op 20 augustus eerst pEten en vervolgens de eerste training. Veel plezier!!

,t

TRAIMNGSSCIIEMA VOOR DE MAAND AUGUSTUS

Zoals we bij dc tÍainingsgÍoepen al aangaven is dit cen voorlopig trainingsschema er zal dit eind augustus of begin september aangepast gaan

worder. Zeker is hct nu al dat LENS A2 dart zal gaan train€ÍI op maandag van 19.15 t/m 20.30 uur, LENS 82 op dinsdag en donderdag van 18.00
ím 19.30 uur, LENS 83 op woensdag van 19.15 ím 20.30 uur, LENS C2 op maandag en woensdag van 18.00 ím 19.15 uur, LENS D3 ook op
vrijdag van 16.45 t/m 18.00 uur en LENS Fl en F2 ook op vrijdag van 17.00 ím 18.00 uur.
MAÀNDÀG LOKÀAL
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16.45 - 18.00 uurEl en E2

.16.45 - 18.00 uur D3 cÍr D4
i8.00 - 19.30 uur Al cn A2
i9.30 - 21.00 uur Bl, 82 en B3
20.30 - 22.00 rw Zat I

DINSDAG
,16.45 - 18.00 uur Dl en D2
18.00 - l9.30 uur Cl enC2
18.00 - 19.30 uur Kcepers
19.30 - 21.00 uur Zon 1,2 en 3

WOENSDAG
14.30 - 15.30 uur F I, F2, F3, F4, F5 cn F6
15.45 - 17.00 uurEl en E2
15.45 - 17.00 uur E3, Bl, E5 en E6
17.00 - 18.00 uur C3 en C4
18.00 - 19.30 uur Al cnA2
19.30 - 21.00 uur 81, 82 en 83
20.30 - 22.00 lur Zat I
20.30 - 22.00 uur Hague Royals
t"

DONDERDAG
i6.45 - 18.00 uur Dl cn D2
i8.00 - 19.30 uur Cl en c2
19.30 - 21.00 uul Zon l,2en 3

20.30 - 22.00 uur zon 4 en 5

VRIÍDÀG lna aflooo verDlicba klccdlokalen schoonmrken!!)
19.30 - 20.30 uur Zon I, 2 en

19.30 - 21.00 uur Hague Royals

5+6
7+8
2+4
5,6+7

5+6
7+8
4

1,2+3

7 +8
5+6
3+4
7+E
2+4
5,6 + 'l
8
z+ 4

5+6
7+ I
1,2 + 3

5 +6

i:i

3 1,2+3
7 +8

CONTRIBUTIDBRIEVEN
Dcze JONG LENS valt bijna gelijktijdig (een wcc§c cerdcr) in de brievenbus met de contributiebrieven en de lidmaatschaps-kaarten voor het

komende seizocn, Gaje naar een hogere leeftijdsklasse dan moet jc ook meer gaan betalen. Pas eventuele periodieke overschrijvingen hier op aan

zodat het juiste bedrag wordt betaald, SoÍns staan €r nog kleine bedragen over m.b.t, het afgclop€n seimen Oetaal deze s.v.p. direct!!!) en soms

krijg je een apaíe brief als deze acht€rstand te hoog is opgelopen. Een nieuwe contributiebrief kijg je in dit laatst€ geval pas als de volledige

achterstand is betaald. Doeje dit niet dan voeren wij je afals lid van LENS cn dc contributieschuld gaat door naar ons incassoburcau. Laat het niet

zo ver komen en betaal direct. Dit geldt ook vooÍ de nieuwe contributies. Ga direct over tot betalen cn het liefst het gchele bedrag.

DE VOLGENDE LENSREVUE
öe eerstvolgende LENSrevue valt pas cindjuli in dc brievenbus. Hierin worden nogmaals de trainingsgÍoepen voor komend seizoen opgenomen cn

Ëovendien vcrmelden wij dan de eerste oefenwedstrijdcn voor de selcctieteams (senioren en jeugd). Dc tweede LENSrevue van het §eizoen

iOOZIZOOZ komt pas eind auguslus uit en daarin vermelden wij o.a. de eerste bckeronde (knock-outsysteem op 3l augustus) cn de eeÍ§te

dompetitieronde (7 september).

CONTACTPERSOON JEUGDCOMN{ISSIE
ln het komende seizoen is Paul van den Steen voorlopig het enige aansprcekpunt voor de gehele jeugdafdeling, Dit betekcnt dat alle sPelcrs en

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

overige familieledcn de vragen toch niet kunnen beantwoorden, lrzgcn wij iedereen om het bellen te bepgrken tot de avonduren tussen 19.00 en

21.30 uur.

TOT SLOT
Tot slot rest ons riets andcÍs dan iedereen te bedanken voor hun inzet, Wij dcdcn het meestal met plezier en hop€n datjullie het allcmaal naarje zin

irebben gehad op LENS. Voor we het seizoen 2001/2002 definitief afsluitcn en iedercen ccn frjne, gezcllige en zonnige vakantie toewensen (hcbbcn

wij het ook) vragen wij jullie om de eerste pagina nogmaals gocd te lezen en serieus na te denken, in deze zomeÍ zonder voetbal, watje volgend

seizocn voor dejeugd van LENS kan en wil betekenen,

Heel veel plezier cn tot in augushls op LENS!!!!!!!!!l!!!!!

I,
!
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wor ouíeÀuets {EeÍíjE taÍwafr.

Hàrry Douw
OpcniDgstijdcD ma t/m vr 09.00 t/m U.00, zaterdag iot 13.00

, í Ooh t ooÍ sleulek, schoencrcme, tyterc,-inlegzolen, etc
- Aonneeidepot wot stoienjgoedenn

, ' 
nNaomhordcn ci'u;onQelslolàen ol beslelling htuerbaar -

Hordcrwijkstraat 260,25?A ZT Den lIaag, Tel.t 070-3885127

. ír'r

' suDMEUf f, *;"i-i;[,
ZONVYERING;I

ï
oluminium - buitenzonwering. mo*iezon - tenoèschermen.,

' " .,-rglluikei. loloezieen' rolgordiinen. lömellen -

_ :' gorogedeuren'-kunststoftoziinen

J levens 24 uur repdrolieservice - betoolgemok .

fhomsonlqqn 85 - 25ó5 HZ Den Hqog l_
Ielefoon O7o:3ó2o2ib - Fqx o7G3ó2oÀ35 '?

GARAGE ASSENDEIFT B.V.
Kobolisiroot 2ó. i.' 2544 EV:Den Hoog

e APK en WN Keursiolion '

.:ReÉorolies von.olle.merken

. Bonden- en uitlootiLrvice "

. ilooi- 
"n 

sp0itwèrk '^- 
.

OP.ALLE 9R,ANDSÍOFFEN GEIDT YOOR CLUBLEDEN

EEN KORTINC UAN € O,O5

Werkptoots: 07 G32l O 523 - Pl;óhuerk;;ii: 07 U3?1 17 I 3

1t'iibÍcn tu t,Sttijktrcítl
ottt2tIr rp.rnn9
lt, pn*Èc ttii t:t
c lilÍnnlslJsl?t t

ÍIMMER., LOODGIETERS. EN AANNEMERSWERK
. ONDERHOUD vAN HUIZEN . ERKEND GAt EN WAIERFIÍER

. MACHINAIE HOUTBEWERKING . SCHOORSÍEENVEGEN

KANTOOR ' '-!
- Ellekomskoot l3
a 2!i;573 xA bèd xoog -

... :;;
Swrnxpuars *'

rel. oiÉà07ós2

§ " í-, i TOODGIEIERSAFD. d

. Tel.07O3901d30. r'

@
JIMMERAFD.
Íel.07G3456124

. J' 1r{. -

DAG EN.NACHT

VRot JK
.: s'rí.L:. '

SCHOONMAAKSERVICE BV
r:rr . .l 1

a

GEYELSANERING BV '.a

BRANDSCHADESANER/NG

l:. -'"r.

ERKEND §T'CHI'NG S ALUAGE

D'EN5ryERIEIVER NA ERAND

sa. Plotino 1g.- 2544 EZ Den Hoo
"- lelefoo*n, ozo-ài 941 22 - tox: O7O.329 4409

A.ssurantiekantoor
STREEKSTRA

À* aàoining" Soestditlsèlodè t/o 285, 2574 ÉZ Den Ho!g:
E-ínoil: inÍo@skeelsko.nl : Fox 070 - 3681117

^.
*

* VERZEKERING * FINANCIERINGEN ' SPAREN

r HYPOTHEKEN * PENSIOENEN * BEIEGGINGEN.Ë:

VOOR TOPPRESTAIIES OP HET GEBIED VAN
VERZEKEREN EN HYPOTHEKEN KUNT U

ATIIJD BIJ ONS TERECI{T. BEI GERUST
VOOR EEN SPORTIEF ADVIES.

BEL VOOR INTORII1AIIE OF EEN OTTERTE

070-3ó8 77 64

Od@@e§§on4o ?

schrymi S 9Í<nÍ!orLsrr@
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DEN HAAG: KORïE POTEN & LEYWEG 104ÈBANKASTRMT 62
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MEN: PLEIN 24 |NFoLUN 07È36m241
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At 35 JAAR EEN BEGRIP AtS HET GAAT
Oltl PERSONEN VERVOER OP mAAT!!

Fohrenheiístroot 20'- 2561 EC Den Hoog

TeleÍoon: 070-364329 5 / 070-3460792
Fox: 070-3609127

Bii ons kunt u terecht als het gaat om:

Schiphol vervoer (24 uurs service)

Groepsvervoer (8 pers. per bus)

lnvalide en rolstoelveÍvoer

Zakelijk vervoer

. moderne, professionele organisatie
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PROGRAMMABLAD V.V. LENS SEKRETARIAAT :
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TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP I

HENGELOLAAN - TEL.: 070-3óó1314
WWW. LENS-DENHAAG.NL
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Postlus 84052 - 2508 AB Den Haag

KorbootstÍaat 13 - 2583 CT Scheveningen ,

Tetefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112

E-maiI edauw@euÍonet.nl

lensleden opgetet:

Bestel dnrkwerk bij Edauw en Johannissen

.Ï;;r;'" *; tet orderbedras voor de club'

vt

c

HOOFDSPONSOR VAN LENS

lr",

café

$
lil

Eikskool I ;25ó5 MT Den Hoog - Tel.: (0701:3ó03238

FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE.

MEDICAL FITNESS - HOUTWUK,,.
Gespeciolkeerd in hef glven ion àdviezen en porómedische

" behondeling von de wervelkolom en (sport)letsels_.

J.J.A. Zourendiik

§.1. König

Behondeling.volgens oÍsprook..
'.,1'

Fysio-rtlqnueel Therqpeut
Fysiotheràpeur ..
lysio-Monuéel Theropeut

C,A. von Beverolein 16 - 2552 HT Den Hooo
Telefoon: 070-3973013

;.\

, .Alllllemachtig
wat een assortiment ttt

Autö-onderdelen
. Groot assortiment auto ondord€len -l

. Toolshop (voor een zeer) complete g'ereedschappenlijn.

. Alle topmerken auto-onderdelen uit voonaad leverbaar

. Eigen bezorgdienst
_ Éi.

o, nleuwe auto'

1!. G.z.G. Auto-onderdelen B.V.
r:. 1€ v.d. Kunststraat 288,252i nV Oen Hàag.

:'! Telefoon: 070-3807070, FaxrÖ70-3840ob3
Openlngstljden: ma. ym vdjd. 08.00 - 18.00 uur zat. 09,00 - 16,00 uur

VerkeersschooltrH=il AL fiIEER OAN,45 IAARmlEB@
Schdkel & automaat

t:
. Voor alle rijbewiizen
. Opleiding
. l0 daags spoedopleidingen ,:
. Diverse carcgorieën moterrijlessen',

{-l mtil!

t 'tl r. -
Valkenboslaan 173 - 2563 CK Den,Haag

Tel.: 070-345 I I 53 I 3 63467 l. - Fax: 070:3636662

LENS LEDEN SPECIALE KORTING
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswiik

,tl

Free KicksPorf
DE VOETBALSPECIATIST
Weimsrshoot 343 Den Hoog

,3 i' ' ;'
Thomsonloon 124 Den Hoog ..

,: " r.

releÍoon ozdlsa:oàzi-

f

Teleio,on: 07 0.36 szlzó

. FREE KICK SCHEVENINGEN
1. Kèizerstràot 74 Scheveningen Íeleloon O7Q-3617376

voor ol uw sporlkleding, lens leden l0% korting!
www.free-kick. nl

I

' 
vdor oude autoÉ'



Terr€in & Clubgebouw
SportpaÍk " Escamp I "
Hengelolaan (geen post odres)
Den Haag tel 070-3661314

ContÍlbude betaling
Postbank 33.67.1I
Rabobank 129.924.229

Samenstcllltrg bestuur
R.vergeer (rz) tel.070 - 3661344
F.crens (secr) t l.0l0 - 4527727
P.v.d.Stecn tel.070-4400603
c.veldink (penn.) tcl 079-3314348
H.v.d.Srnan tel. 070 - 325788?

SetrloreD zoDdag etr zaal
W.J.M.HeÍnen tel.070-3461088

Sellioren zaterdag
J.C. Ham
ll:

36i,ga

Fr,d.Steen

liii'b var roo
H.Flóppenbrouwers rel, 070 - 1250789

Ittbmmodatic ctr materialen

f,óèature

§ponsorzakenRv.d,Hoek tel.0l82 -521353
il.Kooy-gn tel. o7o -3977294

Coördinator teshn. Zaker
F. vaÍ Dijk tel.070-3634818

Í{iu*,
E,lcaknÉk tel.06-14699183

crii
Redakde
C.Lamers tel.070-3661314

d.Sman tel.070 -3661314
oll w.lens@l2move.nl

Rcdaktie ioternet
i.iap Colpa: webmaster@tens{eíharg,nl
Cees Alting: cjalting@w!nadoo,nl
I

ItrterÍlet-sitc:

' www.lens'denhaag.nl

tel,070- 3679687

tel. 070 - 4400603

L: r.

HI
C-m

Bar

rel.070 - 3455787
rel.070 - 3966095

Postadres
Postbus 43337
2504 AH D€n Haag

TraiÍrers
ZoÍdag
H. LÀmens

A,',S-UlEVendUK

Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS
76'iaargang, nummer 1,25 juli 2002

) Opgericht 18 dece,rrber 1920

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden van onze medewerkster

RINAPRONK

Hoewel dit bericht niet geheel onverwacht kwam was de schok er niet
minder groot om. De vereniging verliest in Rina een toegewijd
medewerkster die al jarenlang nauw betrokken lvas bij de
barcommissie, Zij stond altijd klaar om de leden van hun natje en
droogie te voorzien, Het zal zeer moeilijk zijr om te accepteren dat rvii
haar vertrouwde gezicht niet meer achter de bar zullen aantreffen.

De Ieegte die zij achterlaat is echter het grootst bij haar naaste familie,
Wij zijn dan ook in gedachten bij hen in deze moeilijke tijden.

Het bestuur

EEN NIEUW SEIZOEN

In de zomeqperiode is onze accommodatie weer grondig opgeknapt. Een ver{e hier, een ver{e
daai aangevuld met ander herstelwerk zorgt er voor dat ons complex er weer ne§es uiEiet. Hulde
aan de medewerkers van LENS die dit toch maar weer hebben gedaan. Ook het voetbalmateriaal
is weer aangevuld en de tainingen en wedsrijden kunnen wat ons beteft beginnen. Wij zijn er
klaar voor op een groot aantal vacatures na die nu nog ingevuld moeten gaan worden door de

leden en de ouders van onze jeugdleden. Daar komen we elders in deze LENSrelue (eerste

pagina) op terug. Wij wensen al onze lederL wiendetr, sponsors etc. een gezellig en sportief
voetbalseizoen op LENS toe.

NIEUWS OMTRXNT IIET REPÀRATIESCIIEMA VELD 1, 2 EN 3

Het zat niet echt mee in het begin van de zomerperiode. Veld I ontsprong de regendans en de

heÍstelwerkzaarnheden verliepen volgens schema. De oplevering houdén wij voorlopig op 30
augustus. HeEelfde geldt voor de tÍainingsshook alleen wordt deze al op 29 juli opgeleverd.
Veld 2 ging volgens schema in reparatie maaÍ het inzaaien liet door de vele regen lang op zich
wachten. Of dit consequenties heeft voor de oplevering (was 26 augustus) kunnen wU nu nog niet
zeggen. Veld 3 was een verhaal op zich. In eerste instantie zou op 27 mei begonnen worden met
de werkzaamheden. Dit 'À,erd uitg€steld naar 3 juni tot de gemeente er achter kwam dat de grond
van veld 3 bestaat uit veen en klei en dat betekent weer kans op verzakkingen en extra
voorwerkzaamheden waardoor de reparatieperiode met twee maanden werd verlengd. Snel

beginnen zou je denken maar dat was helaas niet mogelijk?? De eercte activiteiten wcrden pas op
24 juni 

'rvaaÍgenomen met als gevolg oplevering van het kunststofreld pas op I november.

LENS

REDAKTTE
Alle kopy moet vóór maandag 26 augustus bij de redaktie binnen zijn.
De kopy kunt u kwijt in de brievenbus in de hal van het clÍbgebouw
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, Dit betekent uitwijken voor hainingen en voor wedstrijden die op veld 3 gepland staan Ínaar waar naa! toe???? Overleg met de

gemeente en buurtverenigingen liet zien dat er t/m 4 augustus geen oplossingen aanwezig zijn. De velden zijn dan nog allemaal

gesloten. Dit betekent uitwijken naar de trainingsstook of naar een locatie buiten LENS (Waterpartij, Zuiderpark etc. etc.). Vanaf 5

augirstus hopen we betere altematieven aan te kunnen bieden.

DE SPELERSPAS

l;

!
t.

], .f"

. AATIMELDEN IYIEIIWD LEDEN
:Wii *i.1r., alle secretarissen er op dat alle nieuwe leden (zonder uieondering) vanaf heden echt verplicht zijn om naast hun
' aanmeldings-formulier van LENS ook gelijktijdig in te leveren: 50 Euro als eerste deel van dc contributie, een pasfoto met naam
' achterop voor de spelerspas en een kopie van een geboortebewijs (verplicht door KNVB). Zor,der deze zaken kan er niet begonnen
' worden met voetballen.

Het bestuuÍ
i
i.

SENIOREN Z,ONDAG
Algemene irformatie
Contactpers. W.J.M. Heijen tel: 070 - 3461099

SENIOREN ZÀTERDAG
Algemene inforrnatie
Contactpers. J. Ham tel:070 - 3679687

J. Verkijk tel:0?0 - 3617033

Wedstrijddag B. Vierling sema: 06 - 65000816
Mob. 06 - 17406344

AÍkeuÍinginformatie ( niet bij wiendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekt pag. 603 of
De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000

I DE SPELERSPAS
i,2oals we boven al sckeven moesten op het moment van dit schrijven (3/7) een aantal spelers nog steeds een pasfoto inleveren. Het

' gaat om:
- zondagsenioren: E.Toet en Rv.d.Tol
- zaterdagsenioren: S.Aboubacar en H.Diemel

, - zaal: R.Isbrucker, F.Martimes en M.Zoutendijk' 
Graag z.s.rn afgeven of opstuen aan Paul van den Steen, Chopinshaat 103, 2551 SV Den Haag. Zonder pas niet spelen tenzU de

fUW (tijaetijL) t.rugkomt op dit besluit en de meer kosten voor de spoedprocedure aanmaken spelerspas wordeo natuurlijk verhaald

,Dinsdag 30 juli 2002
i9.30 uur. staÍ t'aining senioren selectie (zon) op de Waterpartij (vertrek LENS 19.00 uur)

i. Woensdog 31 juli 2002

] 19.30 uur start training senioren selectie (zat) op tÍainingsstook

i:
i

de elers.

ZondaB 4 augustus 2002
10.30 uur start trÀiningsdag senioren selectie (zon)

.. z,alerdagS augustus 2002
! 12.00 uur start trainingsmiddag senioren selectie (zat)

BARI}IENSTEN ELT'TALLEN
dit

onvermij
vrijw

zii

o CDrenelftallnteu selzoewe don ro ed senh the estub aur a ad voortde atsa ledte enve eeftderio ngekondigdrga Dgp
ke ama tr ls d elien ed dsrv€ tr dd verDezekers nzulle octenm ord gele opmedbar ewer egeloP ij agcn. plichgeleverd

an de zr wordal eneste ou elke hetze eeendeIn vo d LENSTeYc ueaankte ta ingevuldp wijlligers, genbeper
1IN fo rveken4n ens orb Iecld erketer das ut hztc ee bardivooraa rd n su esties m.welko 0N be opbijvogeeftopUjter

me i1lV nen 1nku daar o koor taktn nemenU 088).Eeij (346opdag.
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t Dit seizoen komt de spelerspas terug. Het heeft heel wat moeite gekost om alle pasfoto's biÍmen te laijgen" Sterker nog: oP dit moment

moeten wij nog steeds enkele pasfoto's binnen krijgen en dat betekent extra kosten die wij natuurlijk verhalen op de betreffende

De spelerspas is verplicht vanaf 1 september (geen pas niet voetballenl!!) en van de KNVB hebben wij instructie gekegen
'hoe met de spelerspas moet worden omgegaan, hoe de contole zal gaan plaatsvinden etc. etc. In de volgende LENSrevue komen wrJ

hier zeker op terug en ook zullen de aanvoerders en leiders van de elftallen nog een aParte instructie ontvangen.
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IWoensdag 7 augustus 2002
;li 19.00 uur 's-Gravenzande SV I
ii--.

- LENS 1 (zon) Cemeentelijk Sportparlg Kon. Julianaweg in's-Gravenzande

'Zàlerdzg 10 augustus 2002
14.30 uur Quick Steps 1

Znndagll augustus 2002
13.00 uur Excelsior'20 I
I1.00 uur Excelsior'20 2

Dinsdag 13 augustus 2002
19.30 uur Oranjeplein 1

19.30uur Oranjeplein 2

- LENS 1 (zat)

- LENS 1 (zon)
- LENS 2 (zon)

- LENS 1 (zon)
- LENS 2 (zon)

- LENS I (zon) beker
- LENS 2 (zon)
- LENS I (zat)

i Donderdag l5 augustus 2002
;l 20.30 uur Strrt training LENS 4 en 5

i.r
ji.vrijdag 16 augustus 2002
:r 19.00 uur GDAtoemooi - LENS I (zon)
,i r!'

.l Zíterdagl7 augustus 2002
i,' l?.00 uur start trainingsmiddag senioren selectie (zat)

. Zondag 18 augustus 2002j ????? uur GDAtoemooi - LENS I (zon)

l; 12.00 uur GDA2 - LENS 2(zon)

Dinsdag 20 augustus 2002
19.00 uuÍ Semper Altius 1

20.00 uur Die Haghe 2
19.30 uur JAC I

Nijkerklaan

Sportpark Thurlede, Parkweg in Schiedam
Sportpark Thurlede, Parkweg ín Schiedam

Zuiderpark
Zuiderpark

Madesteijn

Madesteijn (aanvang aÍhankelijk van resultaat op l6 augustus)
Madesteijn

Sp.Hoe§older,' eidedreef, Rijswijk
Ockenburgh
'Waalsdorperlaan/Wassenaar

Zater dag 24 augustus 2002

,r 14.30 uur PEC Den Haag I - LENS I (zon!!!) Vredenburchweg @EMO)
ri 12.00 uur PEC Den Haag 2 - LENS 2 (zonl!!) Vredenburchweg @EMO)
i 14.00 uur HS Texas DHB 1 - LENS 1 (zat) Wijndaelerweg/Ockenburgh
ï l)'

.i iiiosdag 27 augustus 2002
I. t?,tZt uur LENS I (zon) speelt tweede bekerwedsnijd (tegenstander nog onbekend => bel LENS, zie website LENS ofHaagse lftant)
. 19.00 uur JAC2 -LENS 2(zon) Waalsdorperlaan/Wassenaar

Woensdag 28 augustus 2002

I 20.00 uur Loosduinen I - LENS 1(zat) Madesteijn
I 19.30 uuÍ GÍaveDzande SVI - LENS1 (zon) Julianasportpark 's Gravenzande

Vrijdag 30 augustus 2002
10.00 uur Vertrek trainingskamp LENS 1 en 2 (zon) in Nijverdal
19.00 uur SWN 1 -LENS I (zon) RossinistraatÀ.Iijverdal
19.00 uur SWN 2 - LENS 2 (zon) Rossinishaat/Nijverdal

i Zaterdag 31 augustus 2002

. 14.30 uur GDA 1 - LENS I (zat) Madesteijn

ï Zondag 1 september 2002

f. i4.00 uur Rvc/Rijswijk I - LENS1 (zon) beker Schaapweg, Rijswijk
:i !.v.m. trainingskamp wordt deze wedshijd mogelijk verplaatst naar dinsdag 3 september

i irl.OO uur SOA2 - LENS2 beker Machiel Vrijenhoeklaan
:l i.ï.rn trainingskamp wordt deze wedsrijd mogelijk verplaatst naar dinsdag 3 september
.: 13.00 uur LENS3 - Laakkwartier 5 beker veld2
' i2.00 uur Laakkwartier 4 -LENS4 Jan v. BeerstÍaat

ib.OO uur LENSS -GSC ESDO 3 beker veld 2

++** LENS OP HET INTERNET **tN www.lens-denhaag.nl ++++
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NIEU\ryS VAN DE JEUGDCOMNIISSIE

i CONTÀCTPERSOON JEUGDCOMMISSM SEIZOEN 2Ot)2/2()()3

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

i,. spelers en ouders met wagcn of om af te bellen voor de wedstrijden (niet voor de trainingen!!!) alleen terecht kunnen bij Paul van den

,l Sieen Aangezien hij ook nog gewoon een werkgever heeft, en de overige familieleden de wagen toch niet kunnen beant$,oorderL

.] i,uCen wi.; iedereen om het.bellen (0704400603) te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 20,30 uur. De belangrijlate

'r-egel§es:
::i1' efbellcn wedstijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedshijd alleen bij Paul van den Steen thuis (070'

l ++OOOOS; en atleen russen 19.00 en 20.30 uur. h uitersíe ood ri g ditnogop LENS (070-3661314); doordeweeks pas na 16.00
.1. uur en op zaterdag pas na 07.30 uur.' .'. Vrage4 opmerkingen, ideeën: bel dan ook naar Paul van den Steen maaÍ ook alleeu tussen 19.00 en 20.30 uur

-' Afbellen tainingen: bel pas na 16.00 uur af en alleen op LENS (070-3661314)

Comtrletitiewedshijden afgekeurd ofniet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSaÍkeuringslijn (070-3670522). Voor

08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel nooit naaÍ Paul van den Steen thuisl!
- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3ó61314) maar pas na 16.00 uurl!
- Trainingen gaan altijd dool hierover dus nooit bellenl!

BIJZONDERIIEDEN
- De volgende LENS-revue verschijnt pas op donderdag 29 augusnrs (deze dus heel goed bewaren!!!)
- Aanwezig namens jbugdcommissie op zaterdagen: 17 augustus en 24 augustus: Pau[ van den Steen

Wedstri d AMInA JEUGD d en k
Yervoe
r

Vertrek
van LENS:

Uit of Thuis veld/TerreinAanvangs
-tiid

Teg€nstandeream Datum

17.30 uurZie kopie!!Start taining ThuisAt 12 aug 18.00 uur
13.00 uur AutoSpprk.Polanen/MonsterRKSVMAI uirl7 aug 14.30 uurï.
18.15 uur Autouit Kastelenring/Leidschendaml9 aug 20.00 uur RKAWAI.!

Auto13.00 uuruit Noordwegl ateringen14.30 uur VELO AI24 a:ug
17.30 uur AutoBuurtwegA assenaarJAC AI uit28 aug 19.00 uur

17.30 uurThuis Zie kopie!!18.00 uur Start tsainingN 12 aug
19.00 uurZie kopie!!StaÍ taidng ThuisB1 12 aug 19.30 uur

Auto1 1.15 uuruit Mr.Nolenslaan17 aug 12.45 uur DUNO 81
Auto17.15 uuruit Kastelenring/Leidschendam19.00 uur RKAWBl19 aug

10.30 uur AutoNoordweg/WateringenVELO BI uit24 aug, 12.00 uur
17.30 uur Autouit Spprk.PolanenÀ{onster28 aug 19.00 uur RKSVMBI
19.00 uurThuis Zie kopie!!19.30 uur Start hainingB2 l2 aug

Auto13.00 uuruit Noordweg/TVateringen14.30 uur YELO B224 aug
17.45 uur AutoKastelenrin g/LeiclschendamRKAW82 uit26 a.up, 19.30 uur
19.00 uurThuis Zie kopie!!19.30 uur Start trainingB3 12 aug
16.30 uur!!Zie kopie!!Start training Thuis01 aug 17.00 uurc1
10.00 uurThuis Zie kopie!!10.30 uur Trainingsdag03 aug
10.00 uurZie kopiel!Trainingsdag Thuis10 aug 10.30 uur
16.45 uur AutoJ.Persiinstr/Ouderkerk Amst.uit19.00 uur NEA Cl14 aug

Auto09.30 uuruit Mr.Nolenslaan11.00 uur DUNOCIl7 aug
Auto17.l5 uurKastelenring/LeidschendaRKAWCI uit19 aug 19.00 uur
AutoZie kopie!!Uit24 a:ug EDOtoemooi

17.30 uur Autouit Spprk.PolanenfivÍonster19.00 uur RKSVMCl28 aug
16.30 uurThuis Zie kopie!!17.00 uur Start tÍaining-c2 0l aug
10.00 uurThuis Zie kopie!!Trainingstlag03 aug 10.30 uur
12.30 uur AutoNoordweg/WateringenUit24 alup, 14.00 uur VELO C2

Auto17.15 uuruit Kastelenring/Leitlschendam19.00 uur RKAWC226 aug
16.30 uurZie kopie!!Start trainitrg Thuis21 are 16.45 uurC3
16.30 uurZie kopie!!Thuis16.45 uur Start EainingC4 2l aug
16.30 uurZie kopie!!Start training Thuisl3 aug 16.45 uur-Dl

Auto08.00 uurMr.Nolenslaanuit09.30 uur DUNODl17 aug
Auto16.45 uurKastelenring/Leidschendamuit18.30 uur RKAWDl't:. 19 aug

09.30 uur Autouit No ordweg/WateringenVELO Dl24 a:ug I 1.00 uur
17.15 uur Autouit SpprkWesUZoetermeer19.00 uur D! ODI28 aug
16.30 uurZie kopie!!Thuis16.45 uur Start trainingD2 13 aug

**tí LENS OP HET INTERNET **** www.lens-denhaag'nl ****
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24 a\e 13.00 uur VELOD2 uit Noordweg/ïVateringen 11.30 uur Auto
26 a,tE 18.00 uur RKAWD2 uit Kastelenring/Leidschendam 16.30 uur Auto
28 aug 19.00 uur DWODl Uil Spprk.Wcsl/Zoetermeer 17.15 uur Auto

D3 26 aug 16.45 uur StaÍ taining Thuis Zie kopie!! 16.30 uur

D4 26 aug 16.45 uur Start taining Thuis Zie kopie!! 16.30 uur

EI 19 aus 16.45 uur Start tahing Thuis Zie kopie!l 16.30 uur

24 arsg I 1.00 uur Dclft E1 uir Kerkpolder/Delft 10.00 uur Auto
28 aug 15.00 uur Quick El Uil Savorninlohmanlaan 14.00 uur Auto

E2 l9 aug 16.45 uur Start training Thuis Zie kopie!l 16.30 uur

24 at:g I I.00 uur Delft E2 uit Kerkpolder/Delft 10.00 uur Auto
28 aug 15.00 uur Quick E2 uit Savominlohman.laan 14.00 uur Auto

tE3 2l aug 15.45 uur Start training Thuis Zie kopie!! 15.30 uur

24 atJg 10.30 uur Exta taining Thuis Trainingsstrook 10.00 uur

.FA 21 aug 15.45 uur Start haining Thuis Zie kopie!! 15.30 uur
li" 24 a:ug 10.30 uur Exta trainitrg Thuis Trainingsstook 10.00 uur
'85 7l atg 15.45 uur StaÍt Eaining Thuis Zie kopie!! 15.30 uur

24 a:ug 10.30 uur Extra training Thuis TÍainingsstÍook 10.00 uur
':E6 2l aug 15.45 uur Start training Thuis Zie kopie!! 15.30 uur

24 a'te 10.30 uur Extra training Thuis Trainingsstrook 10.00 uur

F1 2l arg 14.30 uur Start Eaining Thuis Zie kopie!! 14.15 uur
24 au9 10.30 uur Exta training Thuis Trainingsstrook 10.00 uur
28 a'tg 16.00 uur Quick F1 uit Savominlohmanlaan 15.00 uur Auto

-F7 2l a',8 14.30 uur StaÍ tÍaining Thuis Zie kopie!! 14.15 uuÍ
24 àng 10.30 uur Exta Eaidtrg Thuis Trainingsstrook 10.00 uur
28 aug 16.00 uur Quick F2 uit Savominlohmanlaan 15.00 uur Auto

F3 2l a:'te 14.30 uur Start Eaining Thuis Zie kopie!! 14.15 uur
24 a,ug 10.30 uur Extra training Thuis Trainingsstrook 10.00 uur

,,r'4 2l a:ug 14.30 uur StaÍ training Thuis Zie kopie!! 14.15 uur

24 atz 10.30 uur Extra training Thuis Trainingsstook 10.00 uur

..X'5 2l aug 14.30 uur StaÍ training Thuis Zie kopie!! 14.15 uur
24 a,ug 10.30 uur Exha tÍaining Thuis Trainingsstrook 10.00 uur
2'l alug, 14.30 uur Start training Thuis Zie kopie!! 14.15 uur

24 alup, 10.30 uur Extsa training Thuis Trainingsstrook 10.00 uur

|YERPLICET yDRPLICIIT VER}LICHT VERPLICET VER}LICET YERPLICHT

lDe laatste.laren is gebleken dat de weinige wijwilligers van LENS overbelast zijn. Om te voorkometr

i dat zowel de jeugdwedstrUden en het open blijven van de bar rvegvallen heeft het beshruÍ van LENS
i de volgende huisregels voor het komende voetbalse2oen ingesteld. Deze regels gelden voor zowel de

lAen B jeugd als de seniorenleden.

i pn rp IS WnpLICHT I x PER MAAND EEN BARDIENST TE DRAAEN OF EEN WEDSTRIJD TE FLUITEN.
Íoe SARDEI.{sTEN ZIJN vAN l l ror l oF z uuR NA DE ! EDSTRIJD.

OREN DIE IN HET WEEKEND NIET DE MOGELIJKHEID HEBBEN HUN BARDIENST TE DRAAIEN KIJNNEN DEZE

goed geoliede voetbalvereniging blijft draaien dan zal een ieder hieraan moeten voldoen.

t.rr
1TRPLICHT VERPLICET VERPLICHT \'ERPLICHT VERPLICET YERPLICHT.

ii
il men dat LENS als een

TSEN NAAR EEN DOORDE WEEKSE AVOND.

DE TE FLUTTEN WEDSTRIJDEN ZLIN OP ZATERDAG.

zijn allemaal viiendschappelijke wedstrijden! !!
!!!z()RG ZELF VOOR JE EIGEN LENSBROEKJE EN LENSKOUSENIII

'í-l'

,l.rmr suzoEN 2002/2003 cAÀT vAI\t srART
l: Nog lang niet iedereen is terug van vakantie. Dit weten wij best. Sterker nog, sommige spelers gaan nu nog op vakantie. Toch is het

{'noodzakelljk, om straks goed aan de conpetitie te kurnen beginnen, dat wij woeg in augustus weer moeten beginnen met de

j" voorbereiding op het nieuwe seizoen. In onderstaand schema kan je precies zien warmeer en hoe laat voor jou de training begint. Heb
:; je ondank dit overzicht toch nog vragen bel dan alleen tussen 19.00 en 20.30 uur naar Paul van den Steen (070-4406003).
lr
!

'il: +*+i LENS op HET INTERNET *t*+ www.lens-denhaag.nl ****
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iJSTARTTRAINING
-4ln onderstaand schema herhalen wij de kopie vanuit de JONG LENS. EÍ zijn wat zaken gewijzigd dus lees e.e.a. nog eens heel goed

liddor!!! De opstellingen van de bovengenoemde wedstrijden worden door àe trainers beÈendge-maakt na de laatste taining. Was je
iiidaarbij niet aanwezig dan hoef je dus niet te voetballen en kom je gewoon naar de eerswolgende tsaining toe. Neem in de
iï:.oefenperiode ook altijd je sportschoenen mee naastje voetbalschoenen. Je weet immers maar nooit!l!!
!i r
ti,l-xtlssans zooznooi

.1.O.Aldemir; O.fuslan, S.Arslan, R.Bahadoer, S.Duralg H.Erol, G.Fabias, L.Hajjari, RHato, M.Henrlriks, G.Ismail, D.de Jong,

,.R.Kaynak, S.Kirli, A.Koc, M.Kuik, B.Lamers, M.v.d.Luitgare4 R.OosterveeÍ, M.Resmann, G.Rijkers (??), J.Shang, D.Terrones,
J.Vermeulen, J.Vernee, M.Vissers, Y.Yentougli en A.Zambib.

: TÍaining op maandag en woensdag van 18.00 y'm 19.30 uur. Aanwezig 17.45 uur. Eeste Eaining op inaandag 12 augustus. Trainers:
' Fred Grens (Al) en Ali Ozdemir (A2). Deze groep wordt later in augustus opgedeeld in een A1- en een A2-selectie waarbij LENS A2

dan gaat tainen op maandag van 19.15 t/m 20.30 uw.

B.XLASSERS 2OO2/2003
' M.Abarqi,,E.Akdag, E.Aktas, A.Aliabadi, C.Amhayi, A.Ancharad, S.el Arnouki, J.Aroma, O.Arsla4 S,el Ayadi, T.Ayyadi, P.Barros,

- T.Bektes, ,H.el Boubkari, A.Boutkabout, F.Boutkabou! J.Bruystens, R.da Cruz, M.v.Eersel, A.Eljabli, N.Essiad, T.Hassan,
, J.Imambuls, A.Izidogm, K.Izidogru, A.Kaya, C.Karabulut, D.Lopes de Brito, M.el Mahi, O.el Mhamdi, M.Mirkarimi, K.Muskiet,

1i RRasta, G.Sheombarshg, R,de Wit, M.YildiriÍL S.YildiÍim en A..Zard.
Í Íraining op maandag en woensdag van 19.30 t/m 21.00 uur. Aanwezig 19.15 uur. Eerste training op nraandag 12 augustus. Trainers:

,i [etei Vonk (Bl), Ahmed Zambib @2) en voor LENS 83 is deze helaas nog niet bekend. Deze groep wordt later in augustus

iruË,Ëgedeeld in een Bl-, een 82- en een B3-selectie. LENS 82 gaat dan trainen op dinsdag en donderdag van 18.00 Um 19.30 uur en

;i.I:1FNS 83 op woensdag van 19.15 ím20.30 uur.
'l,ft:

YOORLOPIGE C3. EN C4-SELECïIE 2OO2NOOJ

l$.Ahlit P.Dewkali, F.Imouhay, Z.Ipelg A.Karadag, W.Kocer, P.Maduro, R.Matthee, M.Omri, S.Poeraru G:Samburkan, V.Tarba,
IJ.Toknal D.Wir, A.Yazici, A.Yildiz, U.Yildiz en Q.de Zwart.

,[rlining op woensdag van 17.00 ttm 18.00 uur. Aanwezig 16.45 uur. Eerste haidtrg op woenstlag 2l augustus. TÍaine$: Liaget
i{nwar (C3) en voor LENS C4 is deze helaas nog niet bekend.

YOORLOPIGE D] EN D?-SELECTIE 2OO2NOO3

$..Achalchi, Mohamed Ahjar, F.Aldogaq B.Arslan, D.Boateng, N.el Boustati, M.Bulut, M.v.d.Burg, E.Cesin, I.Genc, K.Gezgin,

Ö.Gogtas, S.de Haan, A.Hosen, Y.Irzi, J.Ktroulali, I.v.d.Linden, K.el Margi, F.Mustapha, E.Nooitnreer, M.Ouellaf, R.Reddanr,

M.Resodiwi{o, S.Resodiwirjo, R.Rocha, J.dos Santos Freitas, B.Sbaa, E.v.d.Spek en I.Tolcnalg
Training op dinsdag en donderdag van 16.45 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.30 uur. Eerste tÍaining op dirsdag 13 augustus. Trainers:
Raymond Beck @1) en Amold Oosterveer (D2) en Nino Rampone (D2). Deze groep wordt later in augustus opgedeeld in een Dl- en

ti
l.
:I
I
§
ir.

à:
!I
Í
"|.

-EN -SELECTIE 2002n001
.Abdellalu S.Akbal, S.Akgrrl, O.Akkuzu, V.Autar, H.Baycuman, R.v.d.Berg, A.el Boustati, J.Farury, T.Fisher, C.Hansen, R.v.Herp,

.i Í.Imperator, T.Inan, F.el Kanfaoui, A.Loilargosain, O.Lopes, J.v.d.Luitgarerq N.Meijer, D.Mensah, R.Moen-nasing, S.el Mokadarq
r R.v,d.Oever, M.el Ousrouti, E.Ozkaq M.Ozyurek, D.v.Poorten, H.Rahiembak, A.deRandamie, I.Rasul, S.Sahiq A.Thohamachsun,

, F.Turkoglu, J.Verschuyl en C.Wilson
Training op dinsdag en donderdag van 18.00 ím 19.30 uur. Aanwezig 17.45 uur. Eerste training op donderdag 1 augustus. Aanwezig

'. 16.30 uur wantjullie taining 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. TÍaineÉ: Dennis v.d.Steen (Cl) 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!!l). LENS C2 gaat dan trainen op maandag en woensdag van 18.00 t/m 19.15 uur.

r een D2-selectie bestaandc uit zo'n 26 spelers (een aantal spelers uit bovenstaande groep gaan dus nog naar de D3-selectie!! !).

, VOORLOPIGE D3 cTrE 2002D003
S.Abdalla, L.Acer, Mourad A}jar, E.Altas, C.Burkan, T.Cav, I.Celik, M.Chaaibi, H.Devrilmez, J.Elfergougui, Y.Erdogan, O.Ergul,
R.Ghisaidoobe, A.Gungór, A.el Haddioui, M.Imouhay, H.Ipek, T.Jankie, E.Mermi, G.Nawaez, M.Neto, A.Ozdileh U.Sahh,

, C.Senturh H.Simsek, T.Tekdemir, O.Yalcin en M.Yalmon.
Training op maandag van 16.45 t/m 18.00 uur. Aanrvezig 16.30 uur. EeÍste taining op maandag 26 augustus. Trainers: Ruud van

, Herp (D3) en vooÍ LENS D4 is deze helaas nog niet bekend. LENS D3 gaat na I september ook op wijdag trainen van 16.45 tJm

t i8.00 uur.

i?;:r
a E1- EN E2-SELECTIE 2002/2003
.l Irl{kalai, B.Altay, O.fuslan, E.Boatey, N.Bozbey E.Cetin, K.Chtatou, H.Kocer, K.Mawete, C.NooitÍneeÍ, R.Putte$, M.Reddanu

1 H.Syed , R.Vasilda, M.Vrijenhoek en D .de Zwarl.

:i T" iaining op maa«lag van 16.45 ím 18.00 uur en woensdag van 15.45 t/m 17.00 uuÍ. Eerste taidng op maandag 19 augustus.

,r Trainer: Theo Hoefitasel.
I

CTIE 2002n003EJ- TNÍ E

t*** LENS OP HET INTERNET +t*+ www.lens-deDhaag.nl +**t
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. J.Àbrahams, A.Achahcha\ S,Algoe, R.Aurlhoe, A.Bingol, W.el Boubkari, C.Burkan, O.Coskuq C.Erdogan, G.Ergul, À.Genc,

F.Hoke, A.Jama, M.Kesenek, L.Khalat C.Neto, R.Nijbacker, K.Nyame§e, À.Ouellaf, F.Ozcelik, M.Oztas, S.Senturk, M.Smuller,

F.Souna, J.Susanto, E.Tekdemir, F.Ulas, C.Yaru, S.Yildirim en S.Zimmerman.
. Training op woensdag van 15.45 t/m 17.00 uur. Aanwezig 15.30 uur. Eerste trainhg op woensdag 21 augush§. TÍainers: Halil Bulut,
Felci Fellah en Marco Poot.

, F4WN.2!!4!!1
,: R.nUdalla, S.Akharnich, M.Ascencao, B.Bingol, E.Bingol, R.Bisai, I.el Boustati, A.Ciftci, B.Dosun, A.Ezammouri, O.Faik, Z.Genc,

,:,.t:el Kantaoui, M.Kanyonyo, S.Keskin, A.Khodabaks, S.Kilic, M.Lopes, R.el Margi, S.v.Marwijk, T.Meijer, H.Ozdilelc, K Ozdilek,

il M,Ozdilel(, M.Ozen, B.Sahan, W.da Silva, N.Solma, M.Sperwer, M.St-Jago, B.Tuna, T.Tuzlaci( B.Ulas, E.Yanik, F.Yawz,
i, C.Yildirinl C.Yildiz.
i. 'i6ining op woensdag van 14.30 t/m 15.45 uur. Aanwezig 14.15 uur. Eerste traidng op woensdag 21 augustus. Trainers: Halil Bulut

l. 6l en F2), Feki Fellah (F3 en F4) en Marco Poot (F5 en F6). LENS Fl en F2 gaan na 1 september ook op wijdag rainen van 17.00

t/m 18.00 uur.

KEEPERSTRAI}IING
Op dinsdag 20 august_u" begint ook de keeperstraining weer o.[.v. Hars van Rijthoven en Amold Oosterveer. Wie hen verder nog gaan

assisteren is op dit móment nog niet bekend maar we verwachten op deze dag om 18.00 uur op LENS:

,:l fuochten er spelers zijn clie ook interesse hebben om keeper te rvorden (vooral bij de D-, E- en F komen we keepers te koí!!!!!) kom

i lan ook geruit naar dèze eerste ofeen lateÍe training toe. Op 20 augustus eerst pÍaten en vervolgens de eente tÍaining. Veel plezier!!

;i ,i'r' '

' i&..unrxcsscmMA vooR DE MAAI{D Aucusrus
' 
Z'oals we bij de trainingsgroepen al aangaven is dit een voorlopig trèiningsschema en zal dit eind augustus of begin september

. i{og.past gian worden. Zèkeiis het nu al dat LENS L2 dan zal gaan trainen op maandag van 19.15 t/m 20.30 uur, LENS B2 op

a'irsOàe etr donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur, LENS 83 op woensdag van 19.15 t/m 20.30 uur, LENS C2 op maandag en woensdag

ian tS.OO t/m 19.15 uur, LENS D3 ook op wijdag van 16.45 Ym 18.00 uur en LENS Fl en F2 ook op wijdag van 17.00 t/m 18.00

uuÍ,

A-klasse: D.de Jong etr R.Oosterveer
B-klasse: O.Arslan, J.Imambuks en A.Kaya
C-klasse: S.Albal, 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

MAANDAG
' 16.45 - 18.00 uur El en E2

16.45 - 18.00 uur D3 en D4
18.00 - 19.30 uur Al en 42
19.30 - 2l.00 uur 81, 82 en 83
20.30 - 22.00 ]urÍ ZÀt I

LOKAAL
5+6
7+
2+
5,6
8

5+6
7+8
4
1,2+3

7+8
5+6
3+4
7+8
z+4
5,6+7

2+4

5 +6
7+8
1,2+3
5+6

8

4
+7

DINSDAG
16.45 - 18.00 uur Dl cn D2

: -i6.oo 
- lg.3o uuÍ cl en c2

. í8.00 - 19.30 uur Keepers

, 19.30 - 21.00 uur Zon l, 2 en 3

,]ivoBxsulc
i;i,lo - ts.:o u* rl, F2, F3, F4, F5 en F6

15.45 - 17.00 uur El en E2
' i5.+5 - 17.00 uur E3, E4, E5 en E6
' 17.00 - 18.00 uur C3 en C4
' 18.00 - 19.30 uur Al en A2

19.30 - 21.00 uur Bl, 82 en 83
20.30 - 22.00 wr Zat 1

20.30 - 22.00 uur Hague RoYals

À
--ff
r-0

T

Ë
DONDERDAG
16.45 - l8.00uurDl enD2
18.00 - 19.30 uur C1 en C2
19.30 - 21.00 uur Zon l, 2 en 3

20.30 - 22.00 uur Zon 4 en 5

;

'j

**** LENS OP HET INTERNET t*+* \*rvw.lens-denhaag nl í+**
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'YRUDAG (na sÍloop verplich
; 19.30 - 20.30 uur Zon l, 2 en 3 1,2 + 3

19.30 - 21.00 uur Hague Royals 7 + 8

EDOTOERNOOI VOOR LENS CI
Op zaterdag 24 augustus gaan jullie naar het sterk bezette (alleen landelijke teams) toemooi van EDO aan de J.Gerritszlaan in
HàarlemNoord. De tegenstanders en het programma zijn op dit moment nog niet bekend. Meer nieuws op de laatste training voor dit
toemooi.

EIGEN LENSBROEIíIE EN LENSKOUSEN BIJ WEDSTRIJDEN
r ij willen àlle jeugdspelers er op wijzen dat wij tijdens de oefenperiode alleen shirts van LENS beschikbaar stellen. Alle spelers

moeten zelf voor het originele LENSbroekje en de originele LENSkousen zorgen. Deze zijn alleen te koop bij FREE KICK SPORT

aan de Weimarstraat. Zonder deze attributen det voetballen!!!

IYIEU\ryS OMTRENT HET REPARATMSCIIEMA VELD I, 2 EN 3
i{ct zat niet echt mee in het begin van de zomerperiode. Veld I ontsprong de regendans en de herstelwerkzaamheden verliepen

volgens schema. De oplevering houden wij voorlopig op 30 augustus. HeEelfde geldt voor de trainingssEook alleen is hier de

oplevering al op 29 juli. Veld 2 ging volgens schema in reparatie maar het irzaaien liet door de vele regen lang op zich wachten. Of
$-it consequenties heeft voor de oplevering (was 26 augustus) kunnen wij nu nog niet zeggen. Veld 3 was helemaal een drama. In

lerste instantie zou er op 27 mei begon:ren worden met de werkzaamheden. Dit werd uitgesteld naar 3 juni tot de gemeente er achteÍ

tïam dat de grond van veld 3 bestaat uit veen en klei en dat betekent kans op verzakkingen en extra voorwerkzaamheden waardoor

dc reparatieperiode met twee maanden werd verlengd. Snel begir:nen zou je denken maar dat was weer niet mogelijk?? De eerste

echte activiteiten werden pas op 28 juni waargenomen met als gevolg oplevering van het kunststofreld pas op 1 november. Dit
betekent uitwijken voor de §.ainingen en voor de wedstijden die op veld 3 gepland staan Ínaar waar naar toe???? Overleg met de

gemeente en buurtverenigingen liet zien dat er t/m 4 augustus geen oplossingen aanwezig zijn. De velden zljn dan nog allemaal
gesloten. Dit betekent uitwijken naar de trainingsshook of naar een locatie buiten LENS (Waterpartij, Zuidelpark of .....). Vanaf 5
augustus hopen we betere altematieven aan te kunnen bieden

VACATIJRES BINDIEN LENS
Op dit moment zun er vele vacatures birmen LENS. Kortom: we zoeken "wijwilligers" onder onze (ieugd)leden en oudeÍs van onze
jeugdleden. Vrijwillig is eigenlijk niet het juiste woord meer want wij zijn aangekomen op het punt dat wij het uiWoeren van

Werkzaamheden binaen onze vereniging moeten gaan verplichten ook voorjeugdleden en ouders van onze jeugdleden. Wij verwijzen
hiervoor naar de kopie op blaclzijde 1 van deze LENSreure en beloven onze jeugdspelers en huu ouders dat wij hier birmenkort

iiirsoonlijk bij hen op teÍugkomen.

Jf,UGDTRAINERS GEZOCET
OÉ dit moment zoeken wij nog een trainer/coach voor LENS 83, LENS C4 en LENS D4. Ln augustus vangen wij dit, door de late

íakanties, nog wel op met de huidige tainers maar vanaf begin september is dit niet meer mogelijk. Natuurlijk gaan wij op zoek naar

làndidaten rnaar zelfreageren is een shrk makkelijker voor off. Iateresse, bel dan naar Paul van den Steen (0704400603).

CONTBIBUTIEBRIEVEN + LIDMAATSCIIAPSKAAR'IDN
Alle jeugdspeters hebben begin juli een contributiebrief met eetr liilmaatschapkaart in de brievenbus gekegen. Niet gekegen; dan

even ÍeageÍen naar Paul van den Steen. Het is de bedoeling dat je eefft de contributie betaalt (liefst alles) voordat je begint met

tainen. Het is eigenlijk net als bij het kopen van kleding ofhet kopen van andere zaken. Eerst betalen en dan pas er van profiteren. De

contributiebrief en de lidmaatschapkaart kunnen sommige ouders, die in het bezit zijn van de Ooievaarspas, ook gebruiken voor het

aanvragen bij de sociale dienst van een financiële bijdrage. Wel eerst betalen etr samen met het betalingsbewijs en de rest de aanwaag

zelfgaan regelen.

DE YOLGENDE LENSREVI'E
De tweede LENSrevue van het seizoen 200212003 komt pas op donderdag 29 augushs uit en daarin vermelden wij o.a. de eerste

tekenonde (knock-outsysteem op 31 augustus) en de eerste comPetitieronde (7 september).

ii(,EDtr{c REToUR!!!
Nog lang niet alle kleding is terug op LENS en dit is heel vervelend. l{ij wilden in juni gaan inventariseren en alles klaar maken voor

hèt nieuwe seizoen maar dat kon toen nog niet omdat niet alles terug was. Op dit moment missen wij ook nog steeds (graag inleveren

bï de eerste tÍahing!!!!):
diverse tassen, trainingspakken enjassen van LENS Al
1 trainingspak en jas van LENS 81 §.Amkhaou)
5 witte voetbalbroekjes vanLENS Cl
t shirt van LENS C2 met opdruk Westcoast en diverse tainingspakken
voetbaltas ff 6, taidngsjack nr l3 en regenjacks nrs 10, 11,12 enl3vanLENSDl
I tainingspak nr 13 en 4 LENSvoetbalbroe§es van LENS D, 

@I shirt van LENS E3 met opdruk EyPotheker
alle shiÍs van LENS E4 en LENS E5

i

+**r LENS OP IDT INTERNET +**+ www.lens-denhaag.nl ++++
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Scfwerutwfrerq

-.'Í scfnerlTnnfurt)e
n àír oií"i**t lEeÍíjË wiwoí

Harrv Douw
OpeÀiÀgstijdeÀ ma t/m vI 09.00 t/m 17.00, zoterdag tor 13.00

-. 1 Ooh uoor sleulels, schoencrcme, uelarc, tnlegzolen, etc I 1
Aonneemdepol ooor slómerijeoederen

. i 1'; ) Noomboden en dö.ndclitohlcn op bestellin! !*ibaot ,\.\

Hordcrwijkstroat 260,2673 ZT Den Haag. Tel.:0?0-388512?
.{.:l'- '

,, ..",Ë",
l:'

ii';".rii"4

»il ,u'rr*"".,,.SUD .,''i/11

I

ZONVYERING

.T
oluminium - builenzonwering .'.moilii . ,érros schermenezen

l-t,irJll"n.luiken : ià loezieen - rolgordiinen

n . kunslsíof:'" gorciged eure koiijnen
- belodlg
ng''Í

tevons 24 uur ,ÍePo íotiesérvicè
"rók

t.
Lens leden 5% lcoiti ,t

Thomsonlqon 85 -'25ó5 HZ Den Hoqg
f:'TeleÍoon 070:3ó20290'- Fox O70.3ó204it5

;,
GARAGE ASSENDEIFT B.V.
KobólÈkoot.2ó'.. 1 ', ..

--Y .. ' -,+-à11

.APK en WN Keurslolion.-'

. feiibrolies von olle merkà
a BóhCen- eii uitlooheÍvice.
. Ploqt- en spuih,,rerk
'-r.!.r:'- ;

2544 EV Dèn Hoog

OP ÀIIE ERAND TOFFEN GELDÍ VOOR CIUEIEDEN

. EEN KORT'NG UAN € O,O5

Werkploots: 07 U321 O 523 - Plocitwerkeri i: 07 A321 17 I 3

lrii Ir iult,t lc Dtogc lij khtitl
t t,r2t ,tut $r ln(
to t,ntkltc lti t!
ctcdítcndrlsttc t

-rN .l i,i.:
i

il I3

rit
KANTOOR ' ';

' Ellelomstoàt l3
;" '2573 X1, De'n Hoog '^ :Ir_:i" i. '_r, .

. wrÉr(pdÀri . i":
Ë-l.07a3ó07652 ,.

'j , 1,-

g.

I.OODGIEÍERsAFD.'t't"t. ozoggotagoÈ ïr

@

ra.

ÍtMt#naFD. ..,;"+
Íel.O7G345ó124'
, ; ,. -:- :
' .-i.', ' 'i " i

TIMMER., LOODGIEÍER$ EN AANNEMERSWERK
. ONDERHOUD VAN HUIZEN . ÉRKEND GA$ EN WAÍERFINER

. MACHINALE HOUIEEWERKING . SCHOORSÍEENVEGEN

ir, ..t -,,.Í

DAG EN.:NACHT

i
, *n ,ï.

sc
ï
HOONMAAKSER.VICE BV

-. .i i.-.
a

GEYEI.SANER/NG 8Y t
a

BRANDSCHADESANER/NG

ERKEND SÍICHÍING SALUAGE . . .
. , DIENSIYERIEIIIER NA BRAND

.í \t

' ï''" 
Plotino 19 -'2544 EZ Den Hoog ,

I Telefoon: 070-3294122 - Fox: O7O-32944b9 ;

O.d@Frosonaohr
s.h@a À 3Rrijl:drsr.í

Assuraiitiekantoor ;,.*

STREEKSTRÀ ;'",
,:t

- À* "Dcinini" eltdltk elode t/o 285; 257À EZ Deir Hoog -,

E*noil: inÍo@srrselsho.nl - Fox 070 - 3ó81417 ,.
.. ;

^^.

*

!

* VERZEKERING"* FINANCIERINöEN - SPAREN

* HYPOTHEKEN 1 PENSIOENEN * BE[EG.GINGEN

VOOR TOPPRESTAI]ES OP HET GEBIED VAN
VERZEKEREN EN HYPOTHEKEN KUNT U

ATTIJD BIJ ONS TERECHT. BEt GERUST
VOOR EEN SPORIIEF ADVIES.

BEL VOOR INTORMAÏIE OF EEN OTTERTE

070-3ó8 77 64
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ELMFIÉNNAMOP x0136 AAÍBMoFGROOT

DEN HAAG:KoRïE FOTEN & LEYWEG ío4GBANIOSTRAAT62

IASIR. 2S.FR.HENDRIKIJ.I 243A.APELDOORNSEI"II 2í94

NGEN:PLEIN 24 tNFoUJN 070.3666243
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EBO
)NE

AL 35 JAAR EEN BEGRIP ALS HET GAAT
OM PERSONEN VERVOER OP LTAAII!

Fohrenheitskoot 20 :2561 EC .Den Hoog
Telefoon: 070-364329 5 / o7a346o792

- tox:07O3609127

Bij ons kunt u terecht als het gaat om:

Schiphol vervoer (24 uuÍs service)

Groepsvervoer (8 pers. per bus)

lnvalide en Íolstoelvervoer

Zakelijk vervoer

EiPCIFTETIISCTE ;]' ,.\

.40 kindercentra in,Dfr.Haag '
,r

. de scherpste prijs in Neöerland

. Volledige diensweilening 1

. moderne, professionele organisatie

triodus
a

Voor e n
en particulie

o .'"
(070) 3 12 00 00' 24 uur bereikbaar
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PORT BETAALD
PORT PAYÉ
DEN HAAG

lqq

POSTBUS 43337 -- 2504 AH
1
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PROGRAMMABLAD V.V. LENS SEKRETARIA,AT :

TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP I HENGELOLAAN ó00 - TEL.: 070-3óó1314
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|Café,.
t

&

. Eikrkool I - 25ó5 MT Den Hoog'- Teli: (O7Ol-3ó03738.

t

1*"r-.

titeit,
kwatiteit,
advi

tast-mi
(i Íl

uidige

udbk get,eoÍvokwerkKwatiteitsdÍu k.0ebtotekaartivisitevan
biftexi
eidhesnnees
kwerkÍuduten
ne DrP)ntweÍP0nct' eedkoP0skankwerkudrhwu

erte'offeneÍ0v0uneb

Postbus 84052 - 2508 AB Den Hàag ' =:.r
Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen

Tetefoon 070 3550005 - tax 070 3505112

E-maiI edauw@ euro net. n I

n
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HOOFDSPONSER
SEIZoEN 2000 - 2001

:"Al
wat e
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ll!l
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àchtig
ortiment ilt.!tl
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r- 1'
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n
voo auto's

I ondeide I
. GrootassoÍtimentauto-onderdelen
. Toolshop (vmr een zee0 complele gereedschappenlijn
. ,Alle topmerken aurÈonderdeten uit vóoÍÍaad.leverbaar
. Eigen bezorgdiensl , ..1. .:, 

- t''

oÍ nieuwé auto's

:. G,zG. Auto.onderdelen B.V.
," í" ,.d, KunststEat 2ag,25214Í öen.xaag,
' . TeleÍoonr O7O.38O7O7O Fax; 070-3840023 .

Openingstilden: ílà. Vm vÍljd. O8:0GI8:@uuí zat. Og.G16.00uuÍ

Verkeersschool AI MEER DAN 45 TAAfrffi
B@UtsP@ Moter le 4 t"1ià" I trS,i . Í

Auto le 5lessen /.295,-'Schakel & aulomaat

' . Voor olle riibevriizen
. Opleiding bromÉetsceaiff cool
o l0 doogs spoedopleidingen
. Diverse cotegorieën motenijlessen

Volkenboslrion 173'- 2563 cx 
to* 

H"ig*'
Tel.: 070-3451 153 / 3634671. . Fox:o7o-3636662

ffi
Eilt

TENS 1EDEN SPECIAIE KORIING
voor inlirhtingcn: Arno v. Blilterswiik

F
DE

imorshoot 343_.Den Hoog Telefoon: 070-3ó3ó323 ir
(lussen Valqen.boalaan qn Bee4laan)

ree Kipk'' §port. '

" 
.,- .'..'i..i.*' ,!vorrahrspÉcnrisr '

'1 '-
EXCLUSIVE ': ; §
-Thomsonlóon l24 Den Hoog ,'TeleÍoon: 070.3652426

t aNixop :' '";:\ ! '
-;.,.Thómsoàlóon ó3 Den Hoog . Telefoon: 070-3617376

..(vanal maa Zmt, Weinarsl@al 343) .
voor ol uw sportkleding, lens leden l0% korting I

www.free-kick.nl

- Gespecioliseerd in het geven von odviezen en poromedirche
- '. beho'ndeling von de wervelkolom en {sport) leheh.

FYSIOTHERAPIE : MANUELE THERAPIE-

MEDICAL FITNESS - HOUTWUK

JJ.À. Zoutàndílk ' - Fpto-iÀo,ruocl thcrdpout

SJ KönIg - - rÍyrlo-i/lonuoel fheropout
t-

Be[ondeling 
"olgens 

ofsprook. r' .-.: ,-:

C.A. von Beverenplein ló - 2552 HT Den Hoog

Telefoon: 070-39730'l 3

t:,

h a n n i s.s e nJ

.,ii

-*fBts,

1,! li'
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POSTBUS 43337 - 2504 AH DEN HAAG

?

PROGRAMMABLAD V.V. LENS SEKRETARIAAT :

TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP I

GETOLAAN - TEL.: 020-3óó1314
S.DENHAAG.NL

\

\

.rl

,,',llí
tittt"

/r

)

'- 'l..,.rrrl

rlllllllll irl
Itlttllll

'-

_- l.;'



t

I

.Caf[:,j. ','

&

Eikskool 1 - 25ó5 MT Den.Hoog - Tel:: (O7O).3ó037J8

t

,1 FYS|OTHERAPTE - MANqELE THERAP|E-.

, . MEDICAL FITNESS . HOUTWUK :

Gespeëioliseerd in hel geven vàn odrieàen en poro.ediréh"
' behondeling von de wervelkolom-en {sport)letsels. *."1 '

JJ.A. Zoutendiik ..

E.P.A. Coret '

5J. König .. " .

Behonïelino voloens oísórooli 1' -"

Fysio-Monueel Íheropeut,
' Fysiàtheropeut .,
Fysio-Monueel Therqpeut --

C.A. von Beverplein | 6 - 2552 HT Den Hoog
Telefoon: 070-397301 3

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag

KoÍbootstraat 73 - 2583 Cï Scheveningen,

Te[efoon 070 3550005 - Fax 070 3505172

E-maiI edauw@euronet.nl

J,ohannissen4Ë"à'1. u,w
=

lensleden oPgelet:

Bestet drukwerk bij Edauw en Johannissen

.. ;;';;'' "; 
tet orderbedÍas voor de club

.;,
I

HOOFDSPONSOR VAN TENS

'ií-.' ' ; '. {''3 ,,-

, Alllllemachtig,'.'. 
', 1l :

wat een abSortiment !!!

voor oud6 autob i :

Autó-onderdelen
i

. Groót assortiment auto onderdelen" -. ' "' ' "

. Toolshop (voor een zeer) complete gereedsihappenlijn

. Alle topmerken auto-onderdelen uit vooÍraad leverbaar

. Eigen bezorgdienst .: .i., -. ,

of nieuwe auto's, j ' ,l

G.z.G. Auto-onderdelen B.V.
1e v.d. Kunststraat 288, 2521 AV Ddn Haag.

Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 . :-
Opealngstuden: ma, t/m vrud. 08.00 -18.00 ÍuÍ zat, O9.OO :.16.00 uur

VerkeersschoolE-H:il AL 
'AEÉR 

DAN 45 JA,n
!3ta@H@ -iï..'
Schakel & automaal 1,.,.

.. 
Voor alle rilbewijzen

. Opleiding

. l0 daags spoedopleidingen

. Dlverse caretorieën moterrijlessen ffi I

Valkenboslaan 173 - ?563 CK Den Haag
Tel.:070-345 I lr53 t 3631671 -rFax 0Z0-3636662

LENS LEDEN SPECIALE KORTING
voor inlichtingen: Arno v, Blitterswiik

F
t Kick Sree Pgrt

DE VOETBATSPECIATIST
Weimorstroot 343 Den Hoog Telefoon 070-3ó3ó323

.'-t'. ' .:ExctuslvE' ' ^j- ".,it"ï,o.ia'i1ïiz DenHoos .ritËànbzo-aeszazo
.;.-, .: ..
, FREE KICK SCHEVENINGEN
*KeizerstrootTA Scheveningeh' Telebon0T0-3ó1737ó

voor ol uw sportkleding, lens leden l0% korting!' www.i'ree-kick. nl

_!:

L
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Terrein & Clubgebouw
SpoÍtp8rk " Escamp I "
Hcngelolasn (geen post adfts)
DenHaag tel 070 - 3661314

Postadres
Postbus 43337
2504 AH Den Haag

Contributie betaling
Postbank 33.67.11
Rabobank 129.924.229

Samenstelllng bestuur
ÍLVeEeer (vz) tcl.070-3661344
E.C.€ns (secr) t l.0l0 -4527327
P.v.d.Stccn ret. 0?0 - i1400603

C,Veldink Gcnn.) tel 079-3314348
H.v.d,Sman tel.070-3257887
D.var Rijtloven t.l 070-3615208
)

Seniorer zondag en zSal
IV.J.M. HeljneD tet.070- 346t088

Senioren zaterdag
J.C. Ham tel.070- 3679687
l-

Jeugd
P.v.d.sreen tel.070-,900603

Clrb van 100
i{.lloppenbrouwen tel. 070 - 3250789

Àccommodatie en materialen
,VacetuÍe

§ponsorzakenRr,d.Hoek rel.030-6036157
it.Kooyenga tal.oio-3gi7zg4

boördinator lechn. Zaken
i. van Dijk rel. 070-36348t8

P".

Trainers
ZondsB
H. Lamcns
h.\.cravcndijk

LauÀag
C. Calstlak

Iel, 070 - 345578?
tcl. 070 - 3966095

tel. 06 -14699183

I
Redaktie
C.tarÍcrs
ll.v.d.Sm r

iel.070-3661314
tel.070 -3661314

.-moil wkns@l2rÍovc.nl

Redaktië intern€t
laap Cotpo: wcbrnutcr@lcns.dEóaa8.nl
CcEs AllinE: cj al ting@wonsdoo,nl

I
I
nternet-site:

www.lens-denhaag.nl

Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS
75" jaargang, nummer 2, 26 augustus 2002

Opgeticht l8 decenbet 1920

MEDEDELINGEN VAN IIET BE§TUUR

CLUBGEBOIIW GESLOTEN??!.. .

Ook de afgelop€n periode voor etn gesloten clubgebouw g€staan???? Dit is heel vervelend maar dit zal dit
seizoen doordeweeks zeker vaker gaan gcbeuren als cr nict heel snel nieuwe barmedewcrkers gevonden

worden. Wij schreven in de vorige LENSrevue al dal allc scnioren en A- cn B-.iunioren, die nog geen andere

activiteitel buiten het voctbatlen in onze vereniging venichten, dit seizoen yerp]icht worden om Yoor ofna 
I

de wcdst jd van hun elftal ecn paar uur bardieflst te draaien in het weekend. Natuurlijk mag dit ook 
I

omgezet worden in een bardienst op een avond of in hct fluiten op dc zstcrdag van een jeugdwcdstrijd

Waar het ons om gaat is dat er medcwcrking (vrijwiltig of niet) vanuit de vereniging (geldt ook voor ouders 
]

van onze jcugdledcn) moct komcn om het gcringe aantal kaderledefl die wij nu hebben tc ontlasten, Het
beste zou het natuurliik zijn als LENSers zich nu spontaan aan zouden mcldcn bij icmand van het bestuur

Wij zittcn's-avonds bij de telcfoon (Rob vcrgccr: 070-3661344, HanÍIie v.d.Sman (070-3257887) er Fred

Grens (010-4527327).

NIETIWS OMTRENT HET REPARATTESCHEMA VAN VELD I,2 EN 3
Veld I en veld 2 zijn vanaf maandag 26 augustus we€r bcschikbaar voor het spelen van wedstrijden

Trainen op veld 2 is niet toegestaan voor wctk tearn dan ooklll!! Ook over veld 2 lopen naar de

lrainingssEook is nict dc bedocling. Daar is het looppad achtcr veld 2 voor. Gebruik dit dan ook!! veld 3

laat nog lang op zich wachtcn (schatting I november) en de medewerking van de omliggendc verenigingc
en de gemccnte Den I{aag bij het zockcn naar vervangcnde trainingsruimtc is niet echt gewcldig. Wc zij
benieuwd hoc dit dadclijk gaat als er in hct wcck€nd wcdstrijden moeten \vordcn verschoven. De
lrainingsskook is al vanaf bcgin augustus besch,kbaar cn daBr wordt dan ook driftig gebruik van gemaakt.

VooÍlopig is dit voor veel groepen de enige mogelijkheid om op tc uainen- wij vragen de tainers en spclers

om be$ip te tonen voor deze situatic en om rckening mct clkaff te houden, Iedere groep heeft evcnveel
rccht om ruíig te Eaincn. Ga desnoods ergens buiten LENS traiÍlen als jc larger door wilt gaan of ecrder
wi)t bcginncn. Er zrJn mooie trainingsplaats€n genoeg in de buurt.

SPONSORNIEUWS
Er is hecl wat gebeurd op sponsorgebicd binnen LENS. Free Kick Spoí en Philippo schonken samen LENS
t en 2 het officiëlc LENStenue en de Hypotheker zorgde voor nieuwe trainingspakken voor LENS 2

Brunotti schonk tevens 20 flieuwe jasjes en plaatste drie bordcn op de tribunc. Bcidc teams en dc tribuno
(binnenkort) zien er mede hierdoor weer picobello uir. Mc Kcsson Software (gezondheidszorg) sponsorde

de zatcrdagafdcling weer met een mooi bedrag. Daar kunncn wij leukc dingen mee doen. Petcr bedankt voor
de bcmiddeling. Frcc Kick Sport (Weimastraat .n Keizersraat) verwende ook LENS Al en LENS Bl door

mcdesponsoring van het officiële LENStenue, sporttasscn cn traioingspakken. Ron Lamers zorgde levens
voor fraaie T-shirs. Tenslotte het maandblad ELF. In de taatste LENSrovue schÍeven'wii al ovcr hun sctie

om in ruil voor ons lederbcstmd 25 ballcn beschikbaaÍ te stellen. Zij probecrdcn telefonisch bij dc

LENSlcd€n dc ELF te verkopen. Dit schijnt goed gelukt te zijn want wij onajngcn nog eens 7 ballen cxtra
van hcn. Gocd gcwerkt cn allc sponsors bedankt!!!

ADRES+TELEFOONWIJZIGINGEN
Stecds vaker krijgcn wij post onbeslelbaar terug ofis de lelefoon die wij bellen afgesloten. Dit is soms heel

vervelend en vij vragen onze leden dan ook om gcwljzigdc adrcs- cn tElefoong€gevcns altijd direct op tc
sturcn naar postbus 43337,2551 SV Dcn Haag. Mochten train€rs of leiders nieuwc gegevcns doorkrijgen
speel dezc dan ook altijd door naar Paul van den St€cn.

LENS

REDAKTIE
Alle kopy moet vóór maandag .2 september bij de redaktie binnen zijn.

t
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CONTR]BUTIEBRIEVEN
Alle LENSers hcbbcn begin juli hun contributicbrief cn hun lidmaatschapskaart van LENS ontvangen. wij vezoeken iederccn om deconlribltie nu direct te betale' (als het kan aJlllin één kcer). Dit schcelï onslcht veel exrra werkl uiesinw*g"i'oi t"n onr""t t" irccm dan contact op mctPaul yan dcn Steen (0?0-4400603).

AANMELDEN NIEII1VE LEDEN-

Yerschuld
ets

een

wij wijzen alle secrËtarissen er op dat alle-nieuwe Jeden (zonder uirzondcring) vanaf hcden echt vcrplicht zijn om naast hun aaflmeldingsvan LENS ook geliiktijdig in te leveren: 50 Euro als cersà deel urn a. .onirióuti., 
".n 

pasfoto mer naun achreÍop yooÍ dè speterspö envan een geboortcbcwijs (vcrylicht door KNVB). Zonder deze zakcn kan er niet begonncn ,,,orden mct voetballen.

VOLGEIYDE LENSRXVUE
De volgende LENsrevue vcrschijnt al oP dolderdag 5 septcmber, Daama weer zoals gebruikelijk om de twce rveken!!!

o SE EN A

Dinsdae 27 augus tus 2002
I9.00 uur JAC 2 - LENS 2 lVaalsdorperlaan/Wassenaar

Het bestuur

10.00 uur Vertek bainingskamp LENS I en 2 (zon) in Nijverdal
19.00 uur SVVII I - LENS I (zon) RossinistraatÀ{ijverdal
19.00 uur SVVIrl2 - LENS 2 (zon) RossinistraaíNijverdal

Zaterdag 3l ausustus 2002
l4.30uur ???? - LENS I (zaQ

Woensdas 28 aueustus 2002
20.00 uur Loosduinen t
19.30 uur Gravenzande SVI

Vriida s 30 aus 2002

Zondag 1 seotember 2002
14.00 uur RVC/Rijswijk I
.l 1.00 uur SOA 2
13.00 uur LENS 3

12.00 uur Laakkwanier 4
10.00 uur LENS 5

Aanvoerdcrs:
LENS 3: Itek Kurnaz
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers
LENS 5: Jan Muns

- LENS I (zar)
- LENS I (zon) beker

Madesteijn
Julianasportpark /'s-Gravenzande

- LENS t (zon) beker
- LENS 2 beker
- Laakkwartier 5 beker
- LENS 4 beker
- GSCESDO3 beker

Schaapweg/Rijswijk
Machiel Vrijcnhoeklaan
veld 2 43014
Jan yan Beersstraat
veld? 49893

rel:06-13379733
tel: 070-3250789
tel:070-3975459
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lYij feliciteren Oscar, Monique en Bri van de Lnnr met de geboorte van Itun'dochter cn zasje TESS.
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He!, Vijftig het was toch Honderd!!!
Hierboven het nieuwe logo van een nog gezelligere, leukere, intiemcre,aardigere Club van leden die een financiële bijdrage willen
Ieveren aan w. LENS. Na de laatste Algemene Ledenvergadering in juni 2002 is besloten de Club van Honderd om te zetten naaÍ de
Club van Vijftig. De CIub van Vijftig heeft als uitgangspunt dat vele leden, het liefst meer dan honderd, E50 over maken naar LENS
om naast de sportieve steun ook e€n financiële steun aan LENS te leveren. De Club van Vijftig doet die dingen die niet op de
begroting zijn opgenomen en toch belangrijk zijn voor een voetbalverenging. Zo zijn in de afgelopen jaren een nieuwe
geluidsinstallatie, televisie, satelliet ontvangstinstallatie, presentatiemiddelen, keukenfaciliteiten, etc. dankzij de Club van Honderd
aangeschaft' Met de Club van Vijftig zal deze doetstelling niet veranderen, rvel de bijdrage die gemakhalve is afgerond op 50 Euro.
Ik hoop dat er in nieuwe seizoen vele leden zullen zljn die bij deze beruchte beroemde Club willen horen. Wilt uirbij horin maak E
50 overop 33671 I vv LENS o.v.v. Club van Vijftig ofgeefhet cash aan ondergetekende. U bent nu helaas al niet meer de eerste.
Ronald Bogisch, Rob Vergeer Paul v,d Steen en ondergetekende hebben hun financiële bijdrage al geleverd. Hopelijk volgen na deze
voorbeeldige leden er nog vele. O. ja D 100 overmaken mag natuurlijk ook

Met een sportieve Club van Vijflig groet,
[Ienk Hoppenbrouwers
p.s. Het gras op het 3" zal attijd groener zijn!!!!
I

PRJJZEN VAN DE LOTERIJ VAN HET SIXESTOERNOOI DTE NOG NIET ZIJN OPGEHAALD.
vIDEoBANj{r
SCHEENBESCHÉRMERS

i cLt-rsLpe

IIONDERIEM

RODE HOND
I
TAS

FOTOROLLE-flES

gVENSCH 
^Lrlrs wlrH

FLES M,IN

RANCEMETER

ioronollsuEs
óoNnLo oucr sopr
KOP EN SCHOTEL
i

T.SHIRT

EOTOLIJSTJE

ONDERZET KILIAN

T-SHIRT

BALLETJE ADO

EXTRANTAS

BROODTROMMEL

PHILLIPPO LES

§CHAAL

EXIRANTAS

CALCULATOR

DARTSPEL

EXTRANBAL

PHILI-IPPO LES

155 ROSE

t75 ROSE

21I ROSE

212 ROSE

252 ROSE

26 ROSE

292 ROSE

320 ROSE

364 Wrr

466 ROSE

l+r: noss

482 ROSE

501 RosE

530 ROSE

532 ROSE

635 ROSE

701 RosE

728 ROSE

736 ROSE

833 ROSE

847 ROSE

874 WtT

89t r.vtr

892 WrT

899 Wrr

903 Wrr

9M ROSE

910 ROSE

Í

I

r NTEUWS VAN DE JEUGTICOMMISSIE
CONTACTPERSOON JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2OO22OO3

!n het komende seizoen is Paul van den Steen voorlopig het enige aanspreekpunt voor de gehele jeugdafdeling. Dit betekent dat alle
ipelers en ouders met vragen of om af te bellen voor de wedstrijden (niei vooi de trainingen!!!) alÈen rerecht kunnen bij Paul van den

§teen. Aangezien hij ook nog gewoon een werkgever heeft, en de overige familieleden de wagen toch niet kunnen beantwoorden,

lvragen wij iedereen om het bellen (0704400ó03) te beperken tot de avonduÍen en wel tussen 19.00 en 20.30 uur. De belangijkste

;egeltjes'I Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij Paul van den Steen thuis (070-
ii 4400603) en alleen tussen 19.00 en 20.30 uur. IÍt yiEÉ!E!!!!! mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks pas na I6.00

i +t+* LENS op HET INTERNET itr* www.lens-denhaag.nl ++**
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SENIOREN ZONDAG
Algemene informatie
Contactpers. W.J.M. Heijen tel: 070 - 346108g

Wedstrijddag B. Vierling sema: 06 _ 65000816
Mob. 06 _ 17406344

SENIOREN ZATER.DAG
Algemene informatie
Contactp$s. J. Ham tel:070 - 3679687

J. Verkuk tel:070 - 3617033

AÍkeuringinformatie ( niet bii vriendsch
De afkeuringlijn KNVB District Wesr 3

appelijke wedsni.iden) INFOthuis / reletekst pag. 603 of
tel: 0900-9008000

},À1 j.' ] . a rpF 
', 'i I ^ .. i= rr=- rT ti.

Me cdelin
Helaas is het niet gelukt om voorafgaan de aan de competitie een zaal te huren. Jullie zullen dus moeten vertrouwenuitgevoerde trainingsschema,s tijdens de vakantie. Overigens heb ik voor jullie een altematief. Donderdagavond 220.45 wordt €r getraind op het veld bij LENS door de veldvoetballers. Jull ie zijn rvelkom.In elk geval wil ik de ainvoerders op donderdag 29 augustus om 19.30 uur op LENS uihod lgen voor allerleizaken zoals uiteiken spelersp as, wedstrijdformulieren, nreuwe spe Irege ls etc. Mochten jullie niet kunnen, bel mij dan voor een andereafspraak (tel: 3461088)

r
I
{
I
I
I
h

[Í

I
op de zelfstandig
9 augustus vànaï

I
organisatorisbhe

Tot slot kan ik nog mededelen dat een 5. heren zaalteam zich heeft aangemeld. Met de KNVB wordtvan LENS I wordt ingedeeld in de 4. klasse en LENS I vervolgens een klasse
gekeken ofdit team in de plàats

hoger wordt ingedeeld. Zodra ik meer weet neem ik
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contact op met Oscar van der Laar.

Maanda s 2 seDt€mb er 2007
20.00 uur JuVentaS DS2
20.00 uur LENS 2

Woen sdas 4 seDte mber 2002
2l.00 uur Arentsbug 2
2l.00 uur LENS 4
22.00 uur TEDO 2

Maandag 9 seDtem 2002

LENS 4: Nico Vastenbur

Ligglns Sporthallen:
Loosduinen : Groen van prinste rerlaan 276,
9ranjeplein : Slichershaat ll,
Lipa : Paets van Troostwijkstraat 93a,
Zuidhaghe : Melis Stokelaan t201,
. Ingang Beresteinlaan
Forum Kwadraat : Badhuislaan 3, Voorbug
de Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,

Àanvoerders:
IENS l: Oscar van der Laar
t ENS 2: Sammy de Nennie
[,ENS 3 Ed Vuijk

tcl:070-3236'106

tel: 070-380091 'l

tel:070- 3996869
tel: 070-3671508

tel: 070-3870800
tel070-3941507

tel:06-22669238
tel: 070-3935936
tel; 070-3960448 (0 6-20247367)
tel:070-3294254
tel: 070-3295598

{an

CL VAN VI. TIG

Wil Heijnen

. LENS DSI
- Snoekie 4

- LENS I
- Gymnova 7
- LENS 3

Lipa
Zuidhaghe

Forum Kwadraat
Oranjeplein
Oranjeplein

S.Bektas
NN

RJ.Stap
J.A.Ouwejan
A.N.Hassanin

NN

s7931

59186

19.00 uur CLIVO I - LENS Z de Schilp
19.00 uur LENS DS I - WIK DSI Lipa
20.00 uur LENS I - yellows 2 Lipa
21.00 uur LENS 3 - VCS 7 Lipa
22.00 uur LENS 4 - RAVA S Lipa
Let op nog geen scheidsrechters aangewezen: onderling regelenl!!!

59765
57 845
57964
5917 4

T

t

ENS DSI: Bettie Driessen
6
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Technische Handelsondernemins'
f 1/r>'. '*,' -.r_-. (rr'

€a. .Attte, 
i ir ' n

-Vóor 

al aw Sanitair
Elandstraat 4Ja - 45 . 251j GIDen Haag

',,1t t'.*'- trho**ór,.' .'. ;r+:, i : :

'., .'."- Pjet!einstraat'70-.76. ;ï.r, L";.:,
Telefoon j46 92 36 - 345 2E 28

Speciaal Chinqes Restaurant
r .. Voor.ny-a Restlypant "LOTUS»-..j.ï ''. '' PKOSPER:.r,.,

.if.'.:, ',; .'. ':

1.,,_-Ë_ #"&,.
'- "';. , i '''- , Levweg s'33c -
i . .: " I r 25,45 cG Den Haag '' r'' ,

Telefoon 070 - 3664777

Dagelilks geopend van 12.00 uuÍ tot 22.00 uur. Dinsdag gesloten.
Wl zorgen ook bll u lhuis tussen 16.00 - 20.00 uuí

. U kunt uw telefonlsche bestelling doen vanaf 12.00 uuÍ.
5

DATA CIRCUIT B.V.
BEKABELING .

,"

'li.r

-L.
De!ífll/eg 65- 2289 BA ,RUswuK (zH) ïis'Nèthertand

Tel.: +31 (0)70 319 21 72 - Far<i +31 .Í0)70 319 22 35

Kerketuinenweg 6

adre

CW Den H

DIRECT
p.qk

,, .i,

r DIRECT-MAIL

I FOLIEVERPAKKING

I FULFILMENT

r COMPUTERCENTBUM

r LASERPRINTING

I KLEINOFFSÉT

I FOTO KOPIESERVIC E

070 3590707

* iË,k; ffi

=c{Rï'Itt
r. j-t r .a l''- a.- "- 1+.t __J

CHINEES / INDISCH
SURINAAMS RESTAURANT

Piet Heinstraat 29
2518 9B Den Haag

: r: '
Tel. 070 .'345 Og 25 '

.li'.--t'il:;i r. . \.
Elke dag geopend

maandag tlm vrijdag 11.00 . 23.00 uur
zaterdag en zondag 14.00 - 23.00 uur

H
;;'GHINEES SURINAAM§ EFTHU|S "
OLITNDS SNACKBAR I LUNCHROOM

.-1 i ' Westeindi'g A4:.' "

.;' 25.,l2,HE D."eh l'{aag .:
. ;Tel. 070 - 380 62 62 ?

r-1 i;+,, i' rr' |- '!'\trr- 
'l'

" ;- 
".- +ï,

Thiisbtèzo
!

rgg",n.:: 
.:,

4-r
v.a.:§.12:5Q s ratis thuisbezoigdi' ,",i

o Ëezorljkóstèn'"bnder €12.50 €,'1 .5
Bezolg kosten;17.00 tot 22'00i uur

t..Í .ji Jr tl

THUISBEZOBG SERVICE

BEL: 070 - 345 03 25

-" -. rd. 1tI'

BEL: 070 - 380 62 62
Voor: Chinees

Surinaams
Hollands

Voor:
['-

Chinees
Surinaams
iidisch

!

1,



,VAN DER VELDE & VAN HAL
, GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR

...,,.,,
't'Als het echt om scoren gaat ,,

I

Voor uw incassovo rderingen
:. I

t
f-ï ii

I

Nassauplein 2'! Telefoon
Telefax

070 - 3460707
070 - 34697552585 EC 's-Gravenhage

Van der Velde
't Veentje verhuizingen

VERHUIZERS
ERKENDE

. verhuizingen binnen- en buitenland

.. karÍtoor- en bedrijfsverhuizingen

. archiefopslag . _

. verpakkingen voor oveÍzee

. opslag in containers

. Digitalisering

à'

Vraag vriiblijvend prijsopgave

Zinkwerf 27 - Den Haag

fax 070 - 3099079 3663134070

v
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uur en op zaterdag pas na 07.30uur. I
vragen, opmerkingen, ideeën: bel dan ook naar paur van den steen maar ook alreen tussen 19.00 en 20.30 uur iAfbellen traininge_n: bel pas na 16.0-0 uur afen alleen op LENS (Oi0_àiOf:r+; !c^ompetitiew-edstrijden afgekeurd ofniet?? Bel alleen op zat..au! nuói.ts uui naar de LENSafkeuringstijn (o7o-3670s22).iyoot
08' l5 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog nietstl sËinooit nrm paul van den steen thuis!I 

t \w ' v'Jv 'vJ4)' .1 
vlJt

Avondwedshijden afgekeurd?? Ber alreen naar trNS (ozo-36613 l4j maar pas na 16.00 uur!! 't
Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit befienli I

BIJZONDERHEDEN
J

t
!

bel dà op
ergensimee
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De. oPstellingen worden na de laatste training bekend gemaakt door de trainers. Kom je net terug van vakantievrijdagavond tussen 19'00 en 20.30 uur allein naar Pól van den Steen (070-4400603). Misschien kan je nogvoetballen.
De volgende LENS-revue verschijnt op al weer op donderdag 5 september
Aanwezig namens jeugdcommissie vanaf07.30 uur: zat;dag à I augustus Gerard Marinus en paul van den Steen

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

tijd
Tegenstandèi Uit of

Thuis
Veld/Terrcin v vÀn

LENS:
VerYoer

AI 28 aug 19.00 uur JAC AI uit Buurtweg/Wasscnaar 17.30 uur Auto
3l aug 

-
14.30 uur- IrBS Al (b) Thuis Vcld I 13.30 uur

sep 19.30 uur HqnseiersdÍÈA l- uit Dc StrijphoisllnonselÈrsti k 18.00 uur Auto
A2 Íij !!
BI 26 aug 19.30 uur RKAWE, uir dam 17.45 uur Auto

28 aug I9.00 uur RKSVM BI Thuis Veld 2 18.00 uur
3l aug 14.30 uur QuickStepsEf@f uit I3.00uur Auto
04 sep 19.00 uur Monster Bl Thuis Veld 2 lE.00uur

82 02 scp 19.30 uur Die Haghe Bt uit Ockenburgh l8,00uur Aulo
B3 3l aug 14.30 uur DSVP 82 (b) Thuis Vcld 3 13.30 uur
CI 26 aug 18.00 uur HfC ADO DH CI Thuts Veld 2 17.00 uur

29 aug 19.30 uur UVS CI Thuis Veld 2 [8.30 uur
3l aug C I speelt niet maar dc speleIs wo \Yaa$chij n lijk bij diverse !!!!l

c2 26 aug 19.00 uur RKAVV C2 uit Kastelenring/Lcidschendam 17.30 uur Auto
28 aug 19.00 uur RKSVM CI uit rk.PolanedMonstcr 17.30 uur Auto '
3l aug I1.00 uur Loosduinen Cl (b) Thuis Vcld I 10.00 uur

c3 3l aug I 1.45 uur D(JNO C3 (b) uir Mr.Nolenslaan 10.30 uur Auto
c4 3l aug 12.30 uur Spoonvijk Cl (b) Thuis Veld 2 11.30 uur
D1 28 aug l9.00 rur DWO DI Uir Spprk.WesUzoetermeer 17.15 uur Auto

3l aug 12.30 uur Quick D2 (b) Thuis Veld I I 1.30 uur
'D2 26 aug | 8.00 uur RKAWD2 uit Kastelenring/Leidschendam 16.30 uur Auto

28 aug 19.00 uur DWODI uit Spprk,West/Zoctcrmeer 17.15 uur Auto
3l aug 09.30 uui HBS D2 (b) Thuis Vcld I uut

D] 26 aug 16.45 uur Start training Thuis Zie kopic!! I6.30 uur
3l aug I I.00 uur vros Dl (b) Thuis Veld 2 10.00 uur

D4 26 aur 16.45 uur StaÍt uaining Thuis Zie kopie!! 16.30 uur
3l aug 09.30 uur HMSH D2 (b) Thuis Veld 2 uur

EI 28 aug 15.00 uur Quick El uit Savominlohmanlaan 14.00 uur Auto
3l aug 10.00 uur RKAVV EI uit Kastelenring/Lsidschcndam 08.45 uuÍ Auto
05 scp 18.00 uur VELO EI uit Noordweg/Watcringen 17.00 uur Auto

E2 28 aug 15.00 uur Quick E2 uit Savominlohmanlaan 14.00 uur Auto
3l aug I0.00 uur RKAVV E2 uit am 08,45 uur Auto
05 scp 18.00 uur VELO EI Uit Noordweg/W 17.00 uur Auto

E3 3l aug 10.00 uur RKAVV E5 uit Kastelenring/Leidschèndam uur Aulo
E4 3l aug 12.00 uur RKAVV E7 uir Kastelcnring/Lcidschendam 10.45 uur Auto
E5 3l oug rl
E6 3l aug Vrij
FI 28 aug 16.00 uur Quick Fl uir Savominlohmanlaan 15.00 uur Auto

3l aug I1.00 uur RKAWFI uit Kastelenringn eidschendam .45 uur Auto
05 sep t8.00 uur VELO EI uit o ngen 17.00 uur Auto

Ët 28 aug 16.00 uur Quick F2 uit Savominlohmanlaan 15.00 uuÍ Auto
3l aug I 1.00 uur RKAVV F2 uit Kastelenring/Leidschendam uur Auto
05 sep 18.00 uur VELO EI uit Noordweg^Vateringen 17.00 uur Auto

,F3 3l aug 09.00 uur RKAVV F4 uit Kastelenring/Leidschendam 5 uur Auto
rF4 3l aug 09.00 uur RKAVV F6 uit K am 07.45 uur AUto
F5 3t aug \tU
F6 3l aug Vrij

t**'r LENS Op HET INTERNET *+** www.lens_denhaag.nl *+++
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tHET SEIZOEN 2(}(}2i2(}()3 IS GESTART
Op maandag 2 september beginnen de scholen weer en moet dus iedereen terug zijn van vakantie. Wij k'unnen dan pas de laatste hand
leggen aan het invullen van de definitieve tearns en de begeleiding. Veel werk op het laatste moment, waar rrye zeker nog wel een paat
weken voor nodig zullen hebben. Zeker is het dat wij ook een beroep zullen doen op de ouders van onze jeugd. Stel ons dan hiet
teleur!! Wii kunnen het echt niet alleen. Lees alte kopi e in deze LENSrewe eens heel goed door. Heb je nog vragen bel dan a lleen
tussen 19.00 en 20.30 uur naar Paul van den Steen (070-4406003).

DE TRAININGEN ZIJN BEGONNEN!!!

R.v'd.Oever, M.el Ousrouti, E.Ozkan, M.O4,llrek, D.v.Poorten, H.Rahiembaks, A.deRandamie, LRasul, S.Sahin, A.Thobamachsln,
E.Turkoglu, J.Verschuyl en C.ïV'ilson I
Training op dinsdag en donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur. Aanwezig 17.30 uur. TraineÍs: Dennis v.d.Steen (Cl) en Peter ytm
Fessem (C2). Deze groep wordt vanafg september opgedeeld in een Cl- en een C2-selectie bestaande it zo'n 26 spelers (een aaí1al
spelers uit bovenstaande groep gaan dus nog naar de C3-selectie ! ! !). LENS C2 gaat dan traincn op maandag eÍi woensdag van l8h0
t/m 19.15 uur. I1l
vooRLoPrGE c3- EN C4-SELECT\E 2002/2003 II
M.Ahlik, P.Dewkali, F.lmouhay, Z.Ipek, A.Karadag, W,Kocer, P.Maduro, R.Matthee, M.Omri, S.Poeran, G.Samburkan, V.Tarba,

Q.Tokmak, D.Wir, A.Yazici, A.Yildiz, U.Yildiz en Q.de Zwarr. t
! !!! lBovenstaande C3/C4-spelers moeten voor de eerste rvedstrijd het nieuwe LENSshirt gekocht hebben bU FREE KIdK
§port! !!
Training op woensdag van 17.00 ím 18.00 uur, Aanwezig 16.45 uur
riog niet bekend.

Trainers: Liaget Anwar (C3) en voor LENS C4 is deze helaas

t
VOORL D] END 2002/200i
À
ö

.Achalchi, Mohamed Ahjar, F.Aldogan, B.Arslan, D.Boateng, N.e[ Bousrati, M.Bulut, M.v.d.Burg, E.Cesin, I.cenc,

.Gogtas, S,de Haan, A.Hosen, Y.lrzi, J.Khoulali, Lv.d.Linden, K.el Margi, F.Mustapha, E.Nooitmeer, M.Ouellaf,
K.Gezgin,

R.Reddam,
M.Resodiwirjo, S.Resodiwirjo, R.Rocha, J.dos Santos Freiras, B.Sbaa, E.v.d.Spek en l.Tokmak, r

Training op dinsdag en donderdag van 16.45 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.30 uur. Trainers: Raymond Beck (Dl) en Amold Oosterveèr
(D2) en Nino Rampone (D2). Deze groep wordt vanaf 9 september opgedeeld in een Dl- en een D2-selectie bestaande uit zo'n 26
§pelers (een aantal spelers uit bovenstaandè groep gaan dus nog naar de D3-selectieu). i\r

D3 EN 2002/2003
S.Abdalla, L3cer, Mourad Ahjar, E.Aktas, C.Burkan, T.Cav, LCelik, M,Chaaibi, H.Dewilrnea 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,
è.Senturk, H.Simsek, T.Tekdemir, O.Yalcin en M.Yalmon. 

-

-lraining op maandag van 16.45 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.30 uur. Trainers: Ruud van Herp @3) en voor LENS D4 is deze helaas
hog niet bekend. LENS D3 gaat na 9 septembeÍ ook op vÍijdag tminen van 16.45 Vm 18.00 uur.
,
i
! +++* LENS Op HET INTERNET *Ír* www.lens-denhaag.nl ++rr
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b-xttsstns zooznoot
M .Abarqi, E.Akdag, E.Aktas, A.Aliabadi, C.Amhayi, A.Ancharad, S.el Amouki, J.Aroma, O.Arslan, S.el Ayadi, T.Ayyadi, P

.Bektes, H.el Boubkari, A.Boutkabout, F,Boutkabout, J.Bruystens, R.da Cruz, M.v.Eersel, A.Eljabli; N.Essiad, T.H
J.lmambuks, A.Izidogru, K.Izidogru, M.Kaltih, C.Karabulut, A.Kaya, D.Lopes de Brito, M.et Mahi, O,el Mhamdi,
K.Muskiet, R.Rasta, R.de Wit, M.Yildirim, S.Yildirim en A.Zand,.
Training op maandag en woensdag van 19.30 ím 21.00 uur. Aanwezig 19.00 uur. Trainers: Peter Vonk @ 1), Ahmed Zambib en
voor LENS 83 is deze helaas nog niet bekend. De totale B-groep \r,ordt vanaf 9 september B3-opgedeeld in een BI-, een 82- en een
selectie. LENS 82 gaat dan trainen op dinsdag en donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur en LENS 83 op woensdag van 19.15 /m
uur.(



I
EI- EN E2-SELECTIE 2OO2NOO3
J Akalai, B.Alray, Ó.erstun, eao'ut"y,.N.Bozbey, E.cetin, K,chtatou, H.Kocer, K.Mawete, c.Nooitrneer,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. Trainer: Theo Hoefiragel.

E3- T/IT E6-SELECTIE 2OO2/2003
J'Abmhams, a.achahcÍah, sa@-e, R.Audhoe,_A,_!ingor, w.er Boubkari, c8urkan, o.coskun, c.Erdogan, G.Ergur, A.cenc,F.Hoke, A Jama, M.Kesenek, L.Khara(, cNeto, R.Nijuir<ór, r.Nyamese,'e.orerrur,'r.ózc"-rii.,'ivr;;"r,ï.ri.ril;ï.il;i;;l
F.Soxna, J.Susaxto, E,Tekdemir, F.Ulas, C.yavuz, S.yildfuir" ;; i.Z;*"n"_.
!!!!lBovenstaande E3umE6-spelers moelen voor de eerste vedstrijd het nieulye LENsshirt gekocht hebben bij FREE KICKSport! !!
Training op woensdag van l5'45 ím 17.00 uur. Aanwezig 15.30 uur. Trainers: Halil Bulut, Fekri Fellah en Marco Spruit.+EL4ssEa§2!!rn!E :
B'A-khannich, M.Ascencao, B.Bingol, E.Bingol, R.Bisai, I.el Boustati, A.Ciftci, B.Dosun, A.Ezammouri, O.Faik, Z.Genc, L.el
5-Tfu9.yi: M'Kanvonvo, s.Keskin, 

.A.Khoda6aks, s.Kiric, u.r-opes, R.er Margí, s.r.M-,"ijk, i.M;ïer, H.ozdilek, K.ozdirek,

Y."1;1ït 
M'ozen, B.sahan, w.da silva, N.sorrna, M.sperwË.,'e.r*u, T.ïuzlacik, u.rÍ.r, e:Lil, F.yawz, c.yldirim,

Training op woensdag van 14.30 ím 15.45 uur. Aanwezig 14.15 uur. Trainers: Halil Bulut (Fl en F2), Fekri Fellah (F3 en F4) enMarco Spruit.(F5 en F6). LENS Fl en Fz gaan na 9 septemÍer ook op vrijdag rrainen van ri.oö ti. ii.ód r",
KEEPERSTRAINING ï
Vanaf dinsdag 20 augustu§ tÍainen ook de keepers weer o.l.v. Hans van Rijthoven en Amold oosterveer. wie hen verder nogrgaan
assisteren is op dir moment nog niet bekend maàr we verwachten op d"ze aa! oo, r s.oó il";LENll' '-" -i

A-klasse: D.de Jong en R.Oostervecr I

B-klasse: O.Arslan, J.Imambuks en A.Kaya rÉS. I
C-klasse: S.Akbal, T.Fisher, J.v.d.Luitgaren en V.Tarba dh i
D-klasse: A.Achalchi, B.Arslan en M.Yalmon \@7 |
E-klasse: B.Altay en H.Syed I

i
Mochten er spelers zijn die ook interesse hebben om keeper te worden (vooral bij de D-, E- en F komen rve keepers te koí!!!!l) rfeem
dancontactopmetHansvanRijthoven(070.36l5208).

I
TRAININGSSCHEMA VOOR DE MAAND ÀUGUSTUS Í
Zoals we- bij de. trainingsgoepen al aangaven is dit een voorlopig trainingsschema en zal dit vanaf 9 september u-g.p*, !u*worden. Meer nieuws in de volgende L^ENSrewe_(ver-schijnt al op s septemberttl). Zeker is het nu al dat LENS A2 ian'zal fiaantrainen op maandag van I9 15 t/m 20.30 uur, LENS 82 op dinsdag en dànderdag ían 18.00 r/m 19.30 uur, LENS B3 op *o"ntsdrg
van 19.15 ím 20.30 uur, LENS C2 op maandag en woensdag van t8.oo ym t9.tiuu., LENS D3 ook op vrijdag van re.qs ym tb.Oó
uur en LENS Fl en F2 ook op wijdag van 17.00 t/m 18.00 uur. 1

iMAANDAG LOKÀAL Ë

16.45 - 18.00 uur Et en E2 5 + 6 - 
í

16.45 - 18.00 uur D3 en D4 ,t + g 
:18.00 - 19.30 uur Al en ,A2 Z + 4

19.30 - 21.00 uur Bl, 82 en 83 5,6 + 7
20.30 - 22.00 u]uÍ Zat I g

R.Putters, Ir4.netaam,

DINSDAG
16.45 - 18.00 uurDl en D2
18.00 - 19,30 uur Cl en C2
18.00 - 19.30 uur Keepers
19.30 - 21.00 uur Zon l,2 en 3
I
WOENSDAG
14.30 - 15.30 uur Fl, F2, F3, F4, F5 en F6
15.45 - l?.00 uur El en E2
15.45 - 17.00 uur E3, Bl, E5 en E6
t7.00 - 1E.00 uur C3 en C4
18.00 - l9.30 uur Al en 42
19.30 - 21.00 uur Bl, 82 en 83
20 .30 - 2?.00 :uur Zat 1

20.30 - 22.00 uur Hague Royals

5 +6
7+8
4
1,2+3

7 +8
5+6
3+4
7+8
2+4
5,6+7

2+4

Ë

DONDERDAG

r*ti LENS OP HET INTERNET **t+ www.lens-denhaag.nl r*it
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I6.45 - 18.00 uur Dl en D2
18.00 - 19.30 uur Cl en C2
19.30 - 21.00 uur Zon 1,2 en3

20 .30 - 22.00 lrtr Zon 4 en 5

5+6
7+8
1,2+3
5+6

YRIJDAG aa cht kl
19.30 - 20.30 uur Zon I en 2
19.30 - 21.00 uur Hague Royals

LENSKLEDING VERPLICHT! !

loka s ma
I +Z
7+8

!
l
I
I

I

I
i
I
,
I

i
t
!
I

iBucprnn nBns cEzocrrr
Op dit moment zoeken wij nog een trainer/coach voor LENS 83, LENS C4 en LENS D4, In augustus vangen wij dit, door d
vakanties , nog ryel op met de huidige trainers maar vanafbegin september is dit niet meer mogelijk. Natuurlijk gaan wU op zoek
Í<andida ten maar zelfreageren is een stuk malkelijker voor ons. Irteresse, bel dan naar Paul van den Steen (070-4400603).

CONTRIBUTTEBRIEVEN + LIDMAATSCIIAPSKAARTEN

diverse tassen, trainingspakken enjassen van LENS Al
I trainingspak en jas van LENS Bl
5 witte voetbalbroekjes van LENS Cl
I shirt van LENS C2 met opdruk Weslcoast en diverse trainingspakken
voetbaltas nr 6, kainingsjack nr l3 en regenjacks nrs 10, I l,12 en 13 van LENS Dl
I trainingspak nr 13 en 4 LENsvoetbalbroekjes van LENS D2
I shirt van LENS E3 met opdruk Hypotheker
alle shirts van LENS E4 en LENS E5

@

j

!

I

t
à

I
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i

i
I
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ADRES+TELEFOONWIJZIGINGEN
Steeds vaker_ krijgen wij post onbestelbaar terug of is de telefoon die wij bellen afgesloten. Dit is soms heel vervelend en wlj
onze. leden dan ook om gewijzigde adres- en telefoongegevens altijd direct op te sturen naar posrbus 43337, 2551 Sv Den
Mochten hainers ofleiders nieuwe gegevens doorkijgen speel deze àan ook altijd door naar Pauivan den Steen.l
KLEDING RETOUR!!!
I{og lang niet alle kleding is terug op LENS en dit is heel vervelend. Wij
het nieuwe seizoen maar dat kon toen nog niet volledig omdat nog niet
(graag inleveren bij de eerste training!!!l):

dan

De
het

i
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Hàrrj,Douw
Openirgstiider mà rm vr 09.00 t/m 1?.00, z{tcrdog tot 13,00

.l- -Ooh uoor. sleutels, schoencrene, uekrs, inleg.olcn, ctc.,
' Aanhzemilepol uoor stoneríjgoederen .

l-.:Nitpr,borden en wandektohhed op bestellinr leuàrbaoi

Hardérwijkstraat 260, 25?3 ZT Den Haag, Tcl.: 0?M885127
,: -.. ',-.'il i- : r1 -. .{. .rl

I, f I \ ,l.. I- Iàil UDMEUER
d

.+. i

S{
;ZONWERING,: lr

iu,I:'. o inium - builenzonweíin g.- morliÈzen : ldrrossthermén
J ióllliken ' ioloeziee

i]' ' eoàsei"ui"t 
tevens 24 uur repo

n - rolgordi jnen . Itimellen'-,. ïj
n - krinststoÍ kàzi Inen.,
rotiesàrvice . bL1ocilgemok

;r, lens lederi 57" korting t,i
tr',

Thomsontoon ai I 2.5ós HZ D-àn Hoog
TeleÍoon O70.3ó20290 -' Fox 070-3620435

t:

GARAGË:ASSENDEIFT B.v.
Koboltstroot 2ó.' . +.;, r "l*i'
jAPK;e; VVNlfeurstorion

254y' EV Den .Hoog

:.Relioroiiei vr;n olle nieiken,
l Bonden- eniuitloolservice 'i,
r Plsot- en souitweri< . '

OP ÀlJ,É BRANDSIOFFEN GELDI VOOR CLUBLEDEN-i . EEN 
'(ORT'NO 

UAN € O,O5,.}
Werkplools: 07 U32 1 0523 : Plootwerkeri i: 07 A321 1 7 1 3

Ít:ij bicdut lc t'tosctijkhtid
ot,2J n t t'ff ni{
lc pntkult ltil/,nt
ctalitothlstJsUul {1

..:

4,. -
TOODGIEÍERsAFD.
Te|.0703901430.

! lt '

KANTOOR
a.Ellekomshoot l3

i ;,2573.X1Ar Dèrr Hoog 1o.

. WERKPIÀATS i ..

i"t: orunóorciz

ítTt:'"...
l. '---;r i.. ÍI'IA,I\AERÀFD. ,r Íe|.070345ó124 '

I@iE::Ï; """..'

TIMMER., TOODGIETERS EN AANNEMERSWERK
. ONDERHOUD VAN HUIZEN . ERKEND GA$ EN WATERFITTER

. MACHINALE HOUTBEWERKING . SCHOORSTEENVEGEN

DAG EN,NACHT;.'?

vRoLlJ(('.
,t

SCHOONMAAKSERVICE BV, .. ,'i
a

GEYEI.SANER/NG BY
a

BRANDSCHAAESANER/NG

:' ! i.

(-/.
ERKEND SÍICHÍING SALUAGE ,

DIENSIVERIENER NA ERAND

. Í ,, .,, r -l
, .i
. . Plotino. 19.;2544 EZ Den Hoog :.,

Ond@mP69onaoi,i
SahoollrMi È 8ftlnilrcrsr,M

Telefoon: 070-3294122 : Fox: Q7L329.4409

''Assuiàntiekantoor
STREEKSTRA

A* "Deining" S@ttdiihekode t/o 285, 2574 EZ Den Hoog

E-moil: inÍo@srÍeèldÍo,nl - Íox O7O.. ió81417 -

,*

rp

"t'"

t VERZEKERING " FINANCIERINGEN * SPAREN

* HYPOTHEKEN - PENSIOENEN * BETEGGINGEN

1r

VOOR TOPPRESTAIIES OP HET GEBIED VAN
VERZEKERE}I EN HYPOTHEKEN KUNT U

ATTIJD BIJ ONS TERECHT. BEt GERUST
VOOR EEN SPORTIEF ADV!Es.

BEL VOOR INFORITIATIE OT EEN OFFERTE

070-3ó8 77 64
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DEN HMG: KORTE POTEN 8- LEYWEG '104èBANKASTRAAT62

ERESIASÏR. 2S.FR.HENDRIKtN 243A.APELDOORNSELN 2í94

WATERINGEN: PLEIN 24 tNFoLUN 070.3666243
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AL 35 JAAR EEN BEGRIP AtS HEI GAAÏ
OM PERSONEN VERVOER OP MAAÏ!!

Fohienhàitstrciot 20 -.2561 EC Den Hoog

Fox:07O3609127

Bij ons kunt u terecht als het gaat om:

Schiphol vervoer (24 uurs service)

Groepsvervoer (8 pers. per bus)

lnvalide en rolstoelvervoer

Zakelijk vervoer

. 40 kindercentra in,DEh.HaagÍr

. de scherpste prijs iqllederland 
.

. Volledige dienswerlening ' '

. moderne, professionele organisatie
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(070) 312 00 00
24 uur bereikbaar
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SECOND HOME SERVICE

$H§
Postbus:94 I ,'.

,, .26ó5 ZH Bleiswiik
" léi./J'ox Qt o 52l3e8o

HEÏ ADVIESBUREAU VOOR.' UW VAKÀNÍIE

liseerd in
in de Ardennen .

. Vokontie op de boerderii in b.v. Duihlond oÍ Oostenriik.' . Privole Homes in Florido . , .

' : Vrcca càr.r4rllblllvéndc odvtcr 

-

»il
. 

SUDMEIJER ''
ZONWER!NG

oluminium - buitenzonwering I morkieze-n - hrros.cher.en
'rolluiken - ioloezieen; rolgordiinen - lomellen - t

': goroledeurendeurén - kuniÈtoÍ koiijneri
, ,. twens 24."uur réporotieservice , betàolgemok t I '

" ' .' Lens Leden 5% kortino . - , ' iy.":. Si .

Thomsonloàn 8j - 25ó5 ÍZ óen"Hoog

Telebon: 070-3ó20290 -.Fox 020'3ó20435

t

! '..-
T'"',.1 '. ,' . r

GARAOT ASSENDELFT. B.V.
Köboli#odt 2ó ,": . '2544 EV Den Hoog

, } ',, ]:J

. APK EN WN Keirrllolion

. d+orlri", *n oll"-r"À"n i

. B";d... - ,ii*È;."'* ' t

. àoor-'à,+ui*erk ., 

-..

t .',i'- .-
- ii 'r"r..

OP AIIE BRANDSTOFFEN GEIDT VOOR CI.UBI.EDEN

, EEN KORnNG VÀN / 0.r2

Werkploots: 070-321 0523 - Plooharerkerii: 070-321 l 7l 3

WU BIEDEN DE MOGELIJKHEID

OM 2! UUR PER DAG

TE TANKEN VIA EEN

CREDIICARDSYSTEEM

DOMINO'S PIZZA :
:i '' 

'""i -'
TEGEN INLEVERING VAT.I

, DEZE ADVERTENTIE ;.
KR]JGEN LENS-LEDEN: .

ZIE GOUDEN GIDS

" Bii de volgdnde Íiliolen: - . 
! -'-

loon v. meerdervo orl 147o - Torenskooi 140
Goudenregenplein 3 - Oude Hoogweg 3ó

LARGE PIZZA (NAAR KEUZE) VOOR 25,.
2E MEDIUM PIZZA VOOR 'IO -

DAO El!-lrn§Hr. .:r. .i; ': ,i+." : '

VROEIIKï,.
.tr

:SCHOONMA\KSERVICE BV
a

GEVELSANERING BV
a

BRANDSCHADESANERING BV

i

ERKEíYD ST'G,II,,NG SÀLUAGE

D'Eil§TYERIETER ilA ARAflD

L,. 1.,

tucrune rcigontroie
S<h@rlEk.& Bedtí,d€ííen

.. ,r;Plotinoweg'19 - 2544 EZ Den Hoog
-Telefoon: 070'3294122 - to*:070'3294409 .'

ËtïiËï',isïHï
A* -DciÍring- Socrdiilcel(ode t/o 285, 2574 EZ Den Hoog
;' E.moil:'inÍo@sheetGho.nl - Fox O7O - 3ó81dl7

* VERZEKERINGEN - FINANCIERINGEN - SPAREN i
- HYPOTHEKEN * PENSIOENEN " BELEGGINGEN

VOOR TOPPRESTATIES OP HET GEBIED VAN
VERZEKEREN EN HYPOTHEKEN KUNT U
ATTIJD BIJ ONs TERECHT. BEt GERUST

VOOR EEN SPORIIEF ADVIES.

BEt VOOR INFOR'VIATIE OF EEN OFFERTE

o70 - 368 77 64

l: ." , '
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DEN HAAG: K0RTE POTEN 8- LEYWEG 1046-BANKASTRAAT 62

THERESIASTR, 2S.FR.HENDRIKLN 243A-APELDOORNSELN 219A

WATERINGEN: PLE|N24 INFOLUN 070-3666243

NEtíU Ntst'U NETíNts,t'U

NEB BO NEBO NEBO

BO
NE
BO

AL 35 JAAR EEN BEGRIP ALS HET GAAT

OM PERSONEN VERVOER OP MAAT !!!

Fohrenheitstroot 20 - 2561 EC Den Hoog

ïelefoon: 070-3ó43295 / 070-3460792
Fox: O7O-3ó09127

Bij ons kunt u terecht als het gaat om:

Schiphol vervoer (24 uurs service)

Trouwservice

Groepsvervoer (8 pers. per bus)

lnvalide en rolstoelvervoer

Zakeli,k vervoeÍ

I
,I
lt

.40 kindercenua inOèn

".de 
scherpste prUsln NJ

.volledige dienstverlening
rmoderne, professionele oÍganisatieo ,';

(070) 312 00 00
24 uur bereikbaar
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PROGRAMMABLAD V.V. LENS SEKRETARIAAT :

TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP I

HENGELOIAAN - TEL.: 070-3óó,]3,l4
WWW. I.ENS.DENHAAG.NL
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Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112

E-maiI edauw@euÍonet.nl

= 
J,o hannissenE"d'à u,w

bii Edauw en Johannissen

van het orderbedrag voor de club'Bestel drukwerk

en veröen 10%

lensleiten opgelet:

HOOFDSPONSOR VAN TENS Alilllemaèhtig
wat een assortiment !!!'

'' t
voor oude autob

Auto:onderdelen
. Grodt assortiment auto onderdelen
. Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn
. Alle topmerken auto-onderdelen uit voonaad leverbaar
. Eigen bezorgdienst

oÍ nieuwe auto's

G,z.G. Auto-onderdelen B.V.' .

i -r" 1e v.d. Kunststraat 288, 252í.AV" Den Haag.

r' Telefoon: 070-3807070, Fax:070-3840023 ..'- 
OpBningstijden: ma. t/m vdld. 08.00 -18.00 uur zat. 09.00 - '16.00 uur

Verkeersschooltrtllil ÀL MEER DÀN 45 JAARMtaH@
Schdkol I automaal

. Voor alle rlibewiizen

. Opleiding

. l0 daa8s spoedopleidlnten

. Diverse carcgorieèn moterriilessen, ffi

Valkenboslaan 173 - 2563 CK Den Haig
Tel.: 070-345 I 153 I 3634671 - Fax: 070-3636662

LENS LEDEN SPECIALE KORTING
voor inlichtingen: Arno v, Blitterswilk

Café

&

Eikskoor I - 25ó5 MT Den Hoog - Tel.: (020)€ó03238

t

Freé Kick §portí ,' .',,' l'- r

DE V. OETBALSPECIATIST
' Weimorshoot 343 Den Hoog

EXCTUSTVE
'Thomsónlaà 124 Den Hoog '

' TeleÍooi 070-3652426

FREE KICK SCHEVENINGEN
fèii.ntr*rZA Schweningen IeleloonQTO-3617376

Telefoon 070-3ó3ó323

voor ol uw sportkleding, lens leden l0% korting!
www-Íree-kick.nl

FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE-,.

. MEDICAL FITNESS- HOUTWUK.
: t '_

Gespecioliseerd in het geven von odviezen en poromedische

behondeling von de wervelkolom en (sporfllelsels.

Fysio-Monueet TheropËur
FysiotheÍopeul
Fysio-Monueel f heropeJt

JJÀ. Zourendiik
E.P.A. CoÍst
SJ, König.

Behondeling volgens ohprook -1. .'

C.A. von Beverplein 16 - 2552 Hï Den Hoog
Teleloon: 070-3973013



LTDMAATSCHAPSKAART
Bij de thuiswedstrijden van LENS I (zon) vragcn wij ook dit seizoer \yeer toegang aan peÍsonen van 18 jaar en ouder die niet in het bezit zijn van
ecn gcldigc (gclc) lidmaabchapskaaft van LENS. PeEoncn van 18 Um 64 jaar betalcn 2 Euro en personen van 65 jaar en ouder bctalen I Euro. Heb
je een kaart; vergeet deze dan niet mee te nemen!!! Wil jc ecn kaart hebben meld je dan zclf bij Paul van den Steen.

BRIEVEN RICHTING KIYVB
Van de KNVB kregen wij een noodkreet om in het clubblad te vermelden dat brieven, e-mails, faxen, teleloontjes etc. richting KNVB, omtÍent hct
vcrloop van wcdstrijden ardcrs dan van wcdstrijdsccrcta ssen ofvan bestuursleden, niet meer door de KNVB worden behandeld. Het schijnt zeer
regelmatig voor tc komen dat senioren eÍ/of ouders van jcugdleden zich richten tot de KNVB omtrcnt, hct in hun ogcn, onjuist verlopen van ccn
wedstrijd. Nie! meer doen dus!!!

HETLEDENBESTÀND
Tot yorig seizoen werd ons ledenbestand via het KNvB-progcamma "Doelnet" netjes bijgehoudcn, Dc stickcrs van de LENSreyue rvcrden ook
vanuit Doelnet geprint. Het kon bijna niet misgaan tenzij de postbode iets verkeerd deed, In de zomervakantie is Doelnet echter vervangen door de
KNVB erl alles zou letjes wordgn overgezet werd ons verzekerd. Helaas blcek, na hct verzendcn van dc vorigc LENSrcvuc, dat alleen de leden met
een KNvB-nummer waren overgezet en niet de donateurs, sponsors, vrienden en vriendinnen, Een kleine 40 LENSers hebben daaÍom de vorige
LENSrevue helaas niet ontyangen. Onze cxcuses daarvoor masr het geh€el was op het moment van constateren niet meer te herstellen. Vanaf deze
LENSrevue hopen rvij, via een zelf gemaakt bestand, alles wecr in orde te hebben. Foutjes kunncn rvorden gemeld bij Paul van dcn Stccn (070-
4400603).

Het bestuur

IIIVACATURES BIJ DE JEUGD: TRAINER§, LEIDERS, SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT!!!

!!!!IWIE KAN EN WIL HELPEN BELT NU 070.4400603!!!!!

PROGRAMMA SEMOREN ZATERDAG EN ZONDAG

Mededelingen
* Organisatie op zondag. Nu Bert Vierling de organisatie op zondag niet meer op zich wil nemen zullen de elftallen opnieuw meer
zelf moeten doen. Kortom wij zijn allemaal vrijwilliger. Dit betekent hoekvlaggen neerzetten, ballen oppompen, tegenstander
ontvangen en naar de kleedkamer verwijzen, scheidsrechters onNangen, ballen uit de sloot halen, thee in de rust ophalen, na afloop
alles weer opruimen, afstemmen met de andere elftallen etc.
* Bardienster etftallen. Michel Fransen en Dennis Vos hebben zich als dream(bar)team aangemeld. Zij willen in de rust van LENS I
en na afloop bardiensten draaien. Goed voorbeeld doet volgen. Daarom op 8 september de opdracht aan LENS 4 om twee mensen aan

te wijzen die na hun wedstrijd van 13.00 uur tot ca. 14.15 uur een bardienst draaien. Op 22 september heeft LENS 5 deze opdracht.
* Training op donderdag. Van Spoorwijk mogen de lagere senioren vanaf 20.45 uur op veld 2 van Spoorwijk trainen. LENS 3 kan
dan de gehele trainingsstrook benutten. Voorwaarde is uiteraard dat het veld is goedgekeurd. Bij twijfel dan ook niet doen. Dan blijft
op dat moment alleen de trainingsstrook over. Even behelpen tot I november.
Voor de verlichting kan een sleutel in de kantine van Spoorwijk rvorden opgehaald.
* Kontributic!! !!! !

Zaterdag 7 september 2002
14.30 uur LENS I (zat)

Zondag 8 septcmbcr 20!2
14.00 uur LENS 1

I1.30 uur LENS 2

13.00 uur LENS 3
10.30 uur LENS 4 (bardienst)
10.00 uur LENS 5

- RAVA 'I veld I 61940 S.A.Schuch

- Haagse Hout I veld | 132631 H.H.Holtkamp
- HBS 3 veld 1 135275 M.V.Abels
- RAVA 3 veld2 138091 NN
- Oliveo 5 veld2 138355 NN
- Or.Blauw 3 Spoorwijk veld 2 /omkleden bij LENS 147816

SENIOREN ZOIYDAG
Algemene informatie
Contactpers. W.J.M. HeijneÍr tel: 070 - 3461088

SENIOREN ZATERDAG
Algemene informatie
cofltactpers. J. Ham tel:.070 - 3679687

J. Verkijk tel: 070 - 3617033

Afl<euringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedshijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of
De afkeuringlijn KNVB Dishict West 3 tel: 0900-9008000

'ri**{' LENS OP HET INTERNET +ri* www.lens_denhaag.nl ++++
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Zaterdag 14 scptcmber 2002
14.30 uur HMSH I

Zondag l5 september 2002

- LENS 1 (zat) Vrederustlaan

14.00 uur
10.30 uur
12.00 uur
12.30 uur
I 1.30 uur

ODB 1

LENS 2

Quick 5
HBS 5

Duno 4

- LENS I
- Trainen
. LENS 3

- LENS 4
. LENS 5

. VCSg
- LENS I
. DZP 5

- HPSV 2

. LENS 3

- LENS 4

W.van Gool

R.G.Houtrnan

59765
57845
57964
59174

59178

Alberdastraat

tel: 06- 1337933
tel: 070-3250789
teli 070-3975459

De Savominlohmanlaan NN
Evert Wijtemaweg NN
Mgr.Nolenslaan NN

PROGRÀMMA SENIOREN ZAÀLVOETBAL

Mededelingen:
* nieuw zaalteam. Het is gelukt. LENS zaal 5 onder aanvoering van Paul Lensink is ingedeeld in de 6' klasse I . Succes en veel
plezier.
* kontributie!!!! !

Maandag 9 september 2002

Aanvocrdcrs:
LENS 3: Itek Kumaz
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers
LENS 5: Jan Muns

19.00 uur LENS 4
20.00 uur Gymnova 3

21.00 uur LENS 2
22.00 uur LENS 3

19.00 uur CUVO 1 - LENS 2 de Schilp
19.00 uur LENS DSl - \VIK DSI Lipa
20.00 uur LENS I Yellows 2 Lipa
21.00 uur LENS 3 - VCS 7 Lipa
22.00 uur LENS 4 - RAVA 5 Lipa
Let op nog geen scheidsrechters aangewezen: onderling regelen!!l!

WoensdaE 11 seDtember 2002
19.00 uur LENS 5

Maandaq l6 september 2002

- Maz.Stars 4 de Pijl 154502

Lipa
de Fluit
Loosduinen
Loosduinen

NN

P.Masmeyer sr

57937
5',1968

Dinsdae 17 september 2002
21.25 uur Tutor l0 - LENS 5

Vriidas 20 seDtember 2002
20.00 uur GSC-ESDO DSI

Maandag 23 september 2002

- LENS DSI

22.00 uur LENS 2
22.00 uur RKDEO l7

- Semper Altius 3
- LENS 5

Dinsdas 24 september 2002
21.00 uur HPSV DS I

Woensdag 25 september 2002

. LENS DSI

21.00 uur RAVA 3

22.00 uur RKDEO 19

Vriidas 27 sentember 2002
21.00 uur SEV 6 - LENS I

Lieeine Snorthallen:
Loosduinen
Lipa
Zuidhaghe

TU-hal

Blinkerd

Loosduinen
RKDEO

Zuidhaghe

Zuidhaghe
RKDEO

5797 |

Kaste lenrin g

57939 J.C.v.d.Velden

: Groen van Prinstererlaanz7í, tel:3236'106
: Paets van Troostwijktraat 93a, tel: 3996869
:MelisStokelaarl20l, tel:070-3671508
Ingang Beresteinlaan

++** LENS OP HET INTERNET ***t www.lens-denhaag.nl **++
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de Schilp
RKDEO
TU-hal
Kastelenring
De Fluit
De Blinkerd

Aanvocrdcrs:
LENS l: Oscar van der Laar
LENS2: Sammy de Nennie
LENS 3 Ed Vuijk
LENS 4: Nico Vastenburg
LENS 5: Paul Lensink
LENS DSI: Bettie Driessen

dingen die niet op de begroting zijn
de afgelopen jaren een nieuwe
presentatiemiddelen,

de Club van Vijftig zal deze

op 50 Euro. Ik hoop dat er in
Club willen horen. Wilt u erbij
geef het cash aan ondergetekende.

,ii

: Schaapweg 2, Rijswijk, tel: 3941507
: Sportparkweg l, Nootdorp tel:015-3109577
: Mekelweg 8, Delft tel: .....
: Sportparkweg 4, Leidschendam tel:.32789'12
: Fluitpolderplein l,Leidschendam, tel: 07 0-3209314
: Seinpostshaat 150 tel:070-3522169

tel:06-22669238
tel:070-3935936
tel: 070-3960448 (0 6-20247367)
tel:070-3294254
tel:06-53576080
tel:070-3295598

CLUB VAN VIJFTIG
He!, Vijftig het was toch Honderd!!!
Hiertussen het nieuwe logo van de Club van Vijftig. Na de laatste Algemene Ledenvergadering in juni 2002 is besloten de CIub van
Honderd om te zetten naar de Club van Vijftig. De Club van Vijftig heeft als uitgangspunt dat vele leden, het liefst meer dan honderd,

!50 over maken naar LENS om naast de sportieve steun ook een financiële steun aan LENS te leveren. De Club van Vijftig doet die
opgenomen en toch belangrijk zijn voor een voetbalverenging. Zo zijr, tn

geluidsinstallatie, televisie, satelliet ontvangstinstallatie,
keukenfaciliteiten, etc. dankzij de Club van Honderd aangeschaft. Met
doelstelling niet veranderen, wel de bijdrage die gemakshalve is afgerond
nieurve seizoen vele leden zullen zijn die bij deze beruchte beroemde
horen maak D 50 over op 336711 w LENS o.v.v. Club van Vijftig of
A.s zondag 080902 voorafgaand aan de eerste competitie wedshijd is er

een bijeenkomst voor nieuwe Club van Vijftig leden om 13.30 uur in het Clubgebouw.

Met een Club van Vijftig groet,
Henk Hoppenbrouwers
p.s. Iaat andere er niet voor opdraaien
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Niet zo m44r...... m ( per e-mail)

Ook de lensrevue per e-mail ontvangen?
Mail dan even naar:

webmaster@lens-denhaag.nl

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2OO2l2003
Gelukkig heeft Fred Grens zich aangemeld als hoofdleider van de C- en D-jeugd. De verdeling voor dit seizoen is nu als volgt:

- Hoofdleider A- en B-jeugd:
- Hoofdleider C- en D-jeugd:
- Hoofdleider E- en F-jeugd:

Paul van den Steen

Fred Grens
Paul van den Steen

telefoon: 0?0-4400604
telefoon: 015-2131727
telefoon: 070-4400604

@.g.g.015-2131127)
(b.g.g. 0704400603)

@.g.g.015-2131727)

Dit betekent dat alle spelers en ouders met vragen of om af te bellen voor de wedstrijden (niet voor de trainingen!!!) alleen terecht
k'unnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zd beide ook nog gewoon een werkgever hebben, en de overige familieleden de

vragen toch niet k-unnen beantwoorden, vragen wij iedereen om het bellen (070-4400603) te beperken tot de avonduren en wel tussen

19.00 en 20.30 uur. De belangrijkste regeltjes:

AÍbellen voor wedstÍijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedshijd en alleen bij de betreffende hoofdleider
thuis en alleen tussen 19.00 en 20.30 wx.In U!!9NE!!!!!mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks pas na 16.00 uur
en op zaterdag pas na 07.30 uur.
Vragen, opmerkingen, ideeën: bel dan ook naar de hoofdleider en ook alleen tussen 19.00 en 20.30 uur
Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur afen alleen op LENS (070-3661314)

Competitiewedstrijden afgekeurd ofniet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Yoor
08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!l Bel hiervoor echter nooit naÍf Pau[ van den Steen ofFred Grens

thuis!!
Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maarpas na 16.00 uur!!
Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen maar altijd spoÍschoenen meenemen!!

+**t LENS oP IIET INTERNET +++* www.lens-denhaag.nl **** 
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BIJZONDERHEDEN
- De meeste opstellingen woÍden na de laatste training of de onderlinge wedstrijd bekend gemaakt door de trainers (zie ook de

kopie onder het wedstijdprogramma!!!!). Kom je net terug van vaka:rtie of weet je echt niet meer in welk team je moet
voetballen bel dan op wiidagavond tussen 19.00 en 20.30 uur alleen naar de betreffende hoofdleider.

- De volgende LENS-rewe verschijnt op donderdag 19 september
- Aanwezig namens jeugdcommissie vanaf07.30 uur:zaterdag 07 september Patrick en Peter van Fessem en Paul van den Steen

zaterdag 14 september Diana en Hans van Rijthoven en Paul van den Steen

Wedstrijdprogramma JEUGD(tijd)wijzigingcn mogelijk)

Team Dalum Aanvangs-
trjd

Tegenstandcr Uit of
Thuis

Veld/Terrein Vcrlrek van
LENS:

Vervoer

AI 07 sep 16.15 uur Zwaluwen AI uit Zwaluwenlr/Vlaardinge
n

14.15 uur Auto

14 sep 14.30 uur RKSVMAl Thuis Veld I 13.30 uur
A2 07 sep 12.00 uur Loosduinen A.2 uit Madesteijn 10.30 uur Fiets/bus

14 sep 14.30 uur Spoorwijk Al Thuis Veld 2 13.30 uur
BI 07 sep 14.30 uur DIJNO B I Uit Mr.Nolenslaan 13.00 uur Auto

14 sep I 1.00 uur Zwaluwen B I Thuis Veld I 10.00 uur
BZ 04 sep 19.00 uur LENS B3 (*) Thuis Veld 2 18.00 uur

07 sep 12.30 uur VCS 83 Thuis Veld I I 1.30 uur
09 sep 19.00 uur Quick 82 (b) uit Savominlohmanlaan 17.45 uur Fiets/bus
14 sep 12.00 uur Concordia Bl uir Brasserskade/Delft 10.30 uur Autoll

B3 04 sep 19.00 uur LENS B2 (*) Thuis Veld 2 18.00 uur
07 sep 14.30 uur Schipluiden B3 Thuis Veld 2 13.30 uur
l4 sep 14.00 uur SV Erasmus 82 uit Erasmusweg 12.30 uur Fiets/bus

c1 07 sep 12.30 uur DUNO CI uit Mr.Nolenslaan I1.00 uur Auto
ll sep 19.00 uur DSO Cr (+) uit Tuyllspprk/Zoetermeer 17.15 uur Auto
14 sep 12.45 uur EBOH Cl Thuis Veld I I 1.45 uur

CZ 07 sep 12.45 uur Laakkwartier C2 uit J.v.Beersshaat I l.15 uur Auto
l4 sep 12.00 uur RAS CI Thuis VCS veld 4 10.45 uur

c3 04 sep 17.15 uur LENS C4 (*) Thuis Veld 2 16.30 uur
07 sep 13.00 uur SV Erasmus Cl Thuis Veld 2 12.00 uur
14 sep 12.l5 uur Quick C3 uit Savominlohmanlaan I L00 uur Fiets/bus

C4 04 sep 17.15 uur LENS C3 (*) Thuis Veld 2 16.30 uur
07 sep 09.30 uur HBS C3 Thuis VCS veld 4 08.30 uur
09 sep 19.00 uur Spoorwijk CI (b) Thuis Veld 2 18.00 uur
14 sep I l.l5 uur Postduiven Cl uit Madesteijn 10.00 uur FietVbus

D1 07 sep 09.00 uur RCL DI uit De
Bloemerd,/Leiderdorp

07.15 uur Auto

14 sep 09.30 uur VVSB DI Thuis Veld 1 08.30 uur
D2 07 sep I1.00 uur HBS D2 uit Daal en Bergselaan 09.30 uur Auto

l4 sep 09.30 uur ODB DI Thuis Spoorwijk veld I 08.30 uur
D3 07 sep 11.00 uur Laakkwartier D3 Thuis Veld I 10.00 uur

09 sep 18.00 uur Die Haghe D3 (t) uit Ockenburgh 17.00 uur Auto
14 sep 10.00 uur FC Zoetermeer D7 uit Rokkeveen/Zoetermeer 08.30 uur Autol!

D4 07 sep 09.30 uur Quick Steps D4 Thuis Veld I 08.30 uur
t4 sep [ 1.00 uur SOA DI uit Q.de Moorshaat 10.00 uur Auto!!

E1 05 sep 18.00 uur Velo El (*) uit Noordweg/Wateringen 17.00 uur Auto
07 sep 09.30 uur FC Lisse E3 Thuis Veld 2 09.00 uur
14'sep I 1.00 uur VUCEl uit 't Kleine

Loo,Mariahoeve
09.45 uur Auto

8,2 05 sep 18.00 uur Velo E2 (+) uit Noordweg/Wateringen l?.00 uur Auto
07 sep 10.00 uur WIK EI Uit Zuiderpa* 09.00 uur Auto
14 sep 09.30 uur HVV E5 Thuis Veld 2 09.00 uur

E3 07 sep 12.00 uur Vitesse Delft E4 uit Tanthof-Zuid/Delft 10.45 uur Auto
14 sep I1.30 uur HBS E5 Thuis Veld 2 I 1.00 uur

E4 07 sep 09.30 uur Velo E7 Uit Noordweg/Wateringen 08.30 uur Auto
14 sep I 1.30 uur Full Speed E3 Thuis Veld 2 I l 00 uur

E5 07 sep 09.45 uur HBS E9 uit Daal en Brgselaan 08.45 uur Auto
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14 sep 13.30 uur Toofan El Thuis Veld 2 13.00 uur
E6 07 sep I1.30 uur RAVA E2 Thuis Veld 2 11.00 uur

14 sep 10.00 uur HS Texas DHB El uit Ockenburgh 09.00 uur Auto
F1 05 sep 18.00 uur Yelo FI (+) uit Noordweg/Wateringen 17.00 uur Auto

07 sep 09.30 uur GDA FI Thuis Veld 2 09.00 uur
14 sep 09.45 uur HBS FI uit Daa[ en Bergselaan 08.45 uur Auto

FZ 05 sep 18.00 uur Velo F2 (+) uit Noordweg/Wateringen 17.00 uur Auto
07 sep 10.30 uur Westlaldia F2 Uit Hoge BomenÀ{aaldwijk 09.30 uur Auto
14 sep 09.30 uur Velo F3 Thuis Veld 2 09.00 uur

F3 07 sep I1.30 uur Concordia F4 Thuis Yeld 2 I L00 uur
14 sep 09.00 uur Loosduinen Fl uir Madesteijn 08.00 uur Auto

F4 07 sep 08.45 uur HBS F6 uit Daal en Bergselaan 07.45 uur Auto
14 sep 13.30 uur VCS F4 Thuis Veld 2 13.00 uur

F5 07 sep Vrijl!
14 sep Vrij!!

F'6 07 sep Vrij!!
14 sep Vrij!!

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!!
(b) = beker

VOORLOPIGE OPSTELLINGEN LENS A1 TiM LENS F6

Hieronder vermelden wij hoe de voorlopige samenstelling van LENS Al Um LENS F6 tot stand gaat komen. Door de lang
doorlopende vakanties is nog niet alles helemaal duidelijk maar toch moeten wij zaterdag met alle teams gaan voetballen voor de
competitie. De trainers zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van de teams en proberen dit in de komende twee weken definitief
tot een goed einde te brengen. Geloofons maar: dit is een hele klus die zij naar eer en geweten trachten in te vullen. Natuurlijk kunnen
zij het niet iedereen naar de zin maken maar zij stellen echt, het in hun ogen, sterkste elftal op. Dat anderen daar soms een aldere
mening over hebben is iedereen bekend maar eigenlijk niet relevant want nogmaals dat is de verannvoordelijkheid van de trainer!!!
Na de laatste training zal hij je de komende twee weken steeds vertellen in welk team je gaat voetballen. Ben je niet op de laatste
haining geweest, kom je net terug van vakantie of weet je echt niet meer in welk team je moet voetballen bel dan op wijdagavond
tussen 19.00 en 20.30 uur alleen naar de betreffende hoofdleider.
LENS A1:
wordt samengesteld uit: O.Aldemir, O.Arslan, S.Arslan, S.Durak (ook bij A2), M.Hendriks, G.lsmail, R.Kaynak, S.Kirli, B.Lamers,
M.v.d.Luitgaren, R.Oosterveet J.Strang, D.Terrones, Y.Yentougli en A.Zambib. (6 spelers schuiven door naar LENS A2). Leiders:
F.Grens en R.Lamers.
LENS A2:
R.Bahadoer (voorlopig afgebeld), S.Durak (ook bij A1), G.Fabias, L.Hajiari, D.de Jong, A.Koc, M.Kuik (afgebeld), M.Resmann,
G.Rijkers, J.Vermeulen, J.Vemee en M.Vissers * 6 spelers van uit de Al-selectie.

LENS B1 Vm 83:
wordt samengesteld uit: 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.Banos, T.Bektes, H.el Boubkari, A.Boutkabout, F.Boutkaboug J.Bruystens, R.da Cruz, M.v.Eersel, A.Eljabli,
N.Essiad, T.Hassan, J.Imambuks, M.Kallih, C.Karabulut, A.Kaya, D.Lopes de Brito, M.el Mahi, O.el Mhamdi, M.Mirkarimi,
K.Muskiet, R.Rasta, B.Saidi, R.de Wit, M.Yildirim, s.Yildirim, N.Zambib en A.Zand.

LENS Cl:
M.Abdellah, S.Akbal, S.Akgul, H.Baycuman, J.Fanny, C.Hansen, A.Loilargosain, N.Meijer, E.Ozkan, D.v.Poorten, A.de Randamie
en A.Thohamachsun. Leiders: R.Meijer en D.v.d.Steen.
LENS C2:
wordt samengesteld uit: O.Akkuzu, V.Autar, R.v.d.Berg, A.el Boustati, T.Fisher, R.v.Herp, J.lmperatoÍ, T.lnan, F.el Kanfaoui,
O.Lopes, J.v.d.Luitgaren, D.Mensah, R.Moemasing, S.el Mokadam, R.v.d.Oever, M.el Ousrouti, M.Ozyurek, H.Rahiembaks, I.Rasul,
S.Sahin, F.Turkoglu, J.Verschuyl en C.Wilson. (9 spelers schuiven door naar LENS C3 en I speler naar LENS C1). Leiders: P.

v.Fessem (sr) en P.v.Fessem 0r).
LENS C3 en C4:
\ryordt met de 9 spelers van uit de C2-selectie samengesteld uil M.Ahlik, P.Dewkali, F.lmouhay, Z.lpek, A.Karadag, W.Kocet
P.Maduro, R.Matthee, M.Omri, S.Poeran, G.Samburkan, V.Tarba, U.Tokmak, D.Wir, A.Yazici, A.Yildiz, U.Yildiz eri Q.de zwart.
lllBovenstoande C3/C4-spelers moeten voor de eerste wedstrijd het nieuwe LEN§shirt gekocht hebben bij FREE KICK
Sport!!!

LENS Dl en D2:
wordt samengesteld uit: A.Achalchi, Mohamed Ahjar, F.Aldogan, B.Arslan, D.Boateng, N.el Boustati, M.v.d.Burg, M.Carolin4
E.Cesin, I.Genc, K.Gezgin, O.Gogtas, S.de Haan, A.Hosen, Y.kzi, J.Khoulali, K.el Margi, F.Mustapha, E.Nooitmeer, M.Ouellaf,
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R.Reddam, M.Resodiwirjo, S.Resodiwirjo, R.Rocha, J.dos Santos Freitas, B.Sbaa, E.v.d.Spek en I.Tokmak. (2 spelers schuiven door
naar LENS D3).
LENS D3:
Mourad Ahjar, E.Aktas, M.Bulut, J.Elfergougui, R.Ghisaidoobe, A.el Haddioui, M.Imouhay, T.Jankie, C.Senturk, O.Yalcin en
M.Yalmon + 2 spelers van uit de D2-selectie en 2 spelers van uit LENS D4. Leiders: R.Ghisaidoobe en R.v.Herp.
!!!Bovenstaande D3-spelers moeten yoor de eerste rvcdstrijd het nieuwe LENSshirt gekocht hebben bij FREE KICK Sport!!!
LENS D4:
S.Abdalla, L.Acer, C.Burkan, T.Cav, LCelik, M.Chaaibi, H.Devrilmez, Y.Erdogan, O.Ergul, A.Gungor, H.lpek, E.Mermi, G.Narvaez,
A.Ozdilek, U.Sahin, H.Simsek en T.Tekdemir. (2 spelers schuiven door naar LENS D3). Leider:
!!!Bovenstaande D4-spelers moctcn voor de eerste rvedstrijd het nieuwe LENSshirt gekocht hcbben bij FREE KICK Sport!!!

LENS El en E2:
wordt samengesteld uit: J.Akalai, B.Altay, O,Arslan, E.Boatey, W.el Boubkari, 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.
LENS E3:
J.Abrahams, C.Burkan, O.Coskun, A.Genc, M.Oztas, F.Souna, F.Ulas en C.Yavuz. Leider: F.Fellah
LENS E4:
A.Achahchal, F.Hoke, M.Kesenek, C.Neto, M.Smuller en S.Yildirim. Leider: M.Spruit
LENS E5:
S.Algoe, A.Bingol, A.Jama, L.Khalaf, R.Nijbacker, A.Ouellaf, S.Senturk, J.Susanto en S.Zimmerman. Leider:
llBov€nstaande E3/E4+E5-spelers moeten voor de eerste lvedstrud het nieuwe LENSshirt gekocht hebben bij FREE KICK
Sport!!
LENS E6:
R.Audhoe, C.Erdogan, G.Ergul, A.v.6ardingen, K.Nyame§e, F.Ozcelik, A.Ozdemir, E.Tekdemir en A.Tekin. Leider: F.Ergul

LENS tr'l cn F2:
wordt samengesteld uit: B.Akhannich, E.Ayyadi, E.Bingol, O.Faik, L.el Kanfaoui, S.Keskin, A.Khodabaks, S.Kilic, M.Lopes, R.el
Margi, M.Sperwer, B.Tuna, T.Tuzlacik, B.Ulas en F.Yavuz.
LENS F3:
B.Bingol, ILBisai, I.el. Boustati, A.Ciftci, B.Dosun, H.Ozdilek, E.Yanik en C.Yildiz. Leider:
LENS F'4:

A.Ezammouri, M.Kanyonyo, M.Ozen, N.Perera, W.da Silva, N.Solma en C.Yildirim. Leider:
LENS F5:
M.Ascencao, O.Ayas,Z.Genc, S.v.Marwijk, T.Meijer, K.Ozdilek, M.Ozdilek, B.Sahan en M.Yildiz. Leider:
LENS tr'6:
wordt later samengesteld o.a. uit nieuwe F-klassers die zich de komende tijd gaan aanmelden
!Bovenstaande F3/F41F5+F6-spelers moeten voor de eerste wedstrijd het nieuwe LENSshirt gekocht hebben bij FREE KICK
Sport!

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 ofleider thuis. De enige manieren om te weten te komen ofhet competitievoetbal
doorgaat ofniet 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 Al t/m C4.
Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 2l). 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 Kmnt, lnfothuis, Nederland 3 (ook+ teletekst bladzijde 603) of de
LENSafl<euringslijn op vrijdagavond a[ uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangijk hierbij om te weten is dat
alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West ll 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 €n niet zo maar iemand bellen om te vragen ofhet voetballen doorgaat ofniet

HET SEIZOEN 2OO2l2003 IS GESTART

Op maandag 2 september beginnen de scholen weer en moet dus iedereen terug zijn van vakantie. Wij kunnen dan pas de laatste hand
leggen aan het inwllen van de definitieve teams en de begeleiding. Veel werk op het laatste moment, waar we zeker nog wel een paar

weken voor nodig zullen hebben. Zeker is het dat wij ook een beroep zullen doen op de ouders van onze jeugd. Stel ons dan niet
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teleur!! WU kunnen het echt niet alleen. Lees alle kopie in deze LENSrevue eens heel goed door. Heb je nog vragen bel dan alleen
tussen 19.00 en 20.30 uur naar de betreffende hoofdleiders (zie boven wedstrijdprogramma).

DE TRAININGSGROEPEN EN TIJDEN

De komende weken worden ook de vaste trainingsgroepen definitiefgeformeerd. Vanaf 8 september zijn de trainingstijden als volgt:

Al: Training op maandag en woensdag van 18.00 t/m 19.30 uur. Aanwezig 17.30 uur. Tminer: Fred Grens
A2: Training op maandag van 19.15 t/m 20.30 uur. Aanwezig [8.45 uur. Trainer: Denis Tekin
B1: Training op maandag en woensdag van 19.30 ttm 21.00 uur. Aanwezig 19.00 uur. Trainer: Peter Vonk
82: Training op dinsdag en donderdag van 18.00 m 19.30uur. Aanwezig 17.30uur. Trainer. Ahmed Zambib
83: Training op woensdag val 19.15 ím 20.30 uur. Aanwezig 18.45 uur. Trainer: Denis Tekin
Cl: Training op dinsdag en donderdag van 18.00 ím 19.30 uur. Aanrvezig 18.00 uur. Trainer: Dennis v.d.Steen
C2: Training op maandag en woensdag van 18.00 t/m 19.15 uur. Trainer: Peter van Fessem
C3:Training op woensdag van 17.00 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.30 uur. Trainer: Liaget Anwar
C4: Training op woensdag van 17.00ím 18.00 uur. Aanwezig '16.30 uur. Trainer: nog niet bekend
D1: Training op dinsdag en donderdag val 16.45 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.15 uur. Trainer: Raymond Beck
D2: Training op dinsdag en donderdag van 16.45 ím 18.00 uur. Aanwezig 16.15 uur. Trainer: Nino Rampone
D3: Training op maandag en vrijdag van 16.45 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.15 uur. Trainer: Ruud van Herp
D4: Training op maandag van 16.45 y'm 18.00 uur. Aanwezig 16.15 uur. Trainer: nog niet bekend
El+E2: Training op maandag van 16.45 ím 18.00 uur en woensdag van 15.45 t/m 17.00 uur. Trainer: Theo Hoefiragel
E3 ím E6: Training op woensdag van 15.45 t/m 17.00 uur. Aanwezig 15.15 uur. Trainers: Halil Bulut, Feki Fellah en Marco
Spruit
Fl+F2: Training op woensdag van 14.30 ím 15.45 uur en op vrijdag van 17.00 t/m 18.00 uur. Aanwezig 30 minuten voor
aanvang van de training. Trainer: Halil Bulut
F3 t/m F6: Training op woensdag van 14.30 t/m 15.45 uur. Aanwezig [4.00 uur. Trainers: FekiFellah er Marco Spruit

TRAININGSSCIIEMA VANAF 8 SEPTEMBER

MAANDAG
16.45 - 18.00 uur El en E2
16.45 - 18.00 uur D3 en D4
18.00 - 19.30 uur Al
18.00 - 19.15 uur C2
19.30 - 21.00 uur Bl
19.15 - 20.30 uur A2
?0.30 - 72.00 \uÍ Zat I

DINSDAG
16.45 - 18.00 uurDl en D2
18.00 - 19.30 uur82 en Cl
18.00 - 19.30 uur Keepen
19.30 - 21.00 uurZon I en 2
20.30 - 22.00 wr Zon 3

DONDERDÀG
16.45 - 18.00 uuÍ Dl en D2
18.00 - 19.30 uur 82 en Cl
19.30 - 21.00 uur Zon I en 2
20.30 - 22.00 utr Zon 3
20.30 - 22.00 uur Zon 4 en 5

WODNSDAG
14.30 - 15.30 uurF1, F2, F3, F4, F5 en F6
15.45 - 17.00 uur El en E2
15.45 - 17.00 uur E3, E4, E5 en E6
17.00 - 18.00 uur C3 en C4
18.00 - 19.30 uur Al
18.00 - 19.15 uur C2
19.30 - 21.00 uur B1
19.15 - 20.30 uur 83
20 .30 - 22.00 u:r Zat I

LOKAAL
5+
7+
2

4
5

6
4

5+6
'l +8
4
l+ 2
.,

7+8
5+6
3+4
'l+8
2
4

5

6
4

5+6
7+8
l+ z

5+6

6
8

e
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VRIJDAG (na afloop vcrplicht kleedlokalen schoonmaken!!)
16.45 - 18.00 uur LENS D3 7
17.00 - 18.00uurLENSFl enF2 8

19.30-20.30uurZon len2 | + Z

LENSKLEDING VERPLICHT! !

Wij willen alle jeugdspelers en ouders er op wijzen dat wij tudens dit seizoen shirts van een sponsor beschikbaar stellen aan LENS
Al, 42, Bl, B2, B3,Cl,C2,Dl,D2, D3, El, E2, E6, Fl en F2. Bij alle andere teams (C3, C4,D4, E3 ím E5 en F3 t/m F6) moeten
de spelers zelfvoor een eigen LENSshirt zorgen. Bovendien moeten alle spelers (uitgezonderd LENS Al, Bl, Cl en Dl vanaf ?/9)
zelfvoor het originele LENSbroekje en de originele LENSkousen zorgen. Dit alles is alleen te koop bU FREE KICK SPORT aan de
Weimarstraat. Zonder deze atkibuten niet voetballen!!!

VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN! !!
Alle jeugdspelers (en/of de ouders) zijn in principe zelf veranhvoordelijk voor het vervoer naar de uitwedshijden toe. Dit betekent dat
je naar het verzamelen op LENS komt met:
l) de auto
2) de fiets
3) een strippenkaart voor het openbaar veryoer
Komen zonder één van deze drie genoemde items en maar hopen dat er wel voldoende (andere) ouders zijn met vervoer is niet de
juiste manier en kan het team in de problemen brengen. Kom op tijd verzamelen en zorg dus voorje eigen vervoer. Ouders:

HELP BIJ HET VERYOER!!!

VACATI'RES BINNEN LDNS
Op dit moment zijn er vele vacatures binnen LENS. Kortom: we zoeken "vrijrvillige6'' onder onze (eugd)leden en ouders van onze
jeugdleden. Vrijwillig is eigenlijk niet het juiste woord meer want rvij zijn aangekomen op het punt dat lvij het uiwoeren van
werkzaamheden binnen onze vereniging moeten gaan verplichten ook voorjeugdleden en ouders van onzejeugdleden. Wij verwijzen
hiervoor naar de kopie op bladzijde I van deze LENS-revue en beloven onze jeugdspelers en hun ouders dat wij hier binnenkort
pemoonlijk bij hen op terugkomen.

JEUGDTRAINERS GEZOCHT
Op dit moment zoeken wlj nog een trainer/coach voor LENS A2, 83, LENS C4 en LENS D4. In augustus vangen wij dit, door de late
vakanties, nog wel op met de huidige trainers maar vanafmedio september is dit niet meer mogelijk. Natuurlijk gaan wij op zoek naar
kandidaten maar zelfreageren is een stuk makkelijker voor ons. Interesse, bel dan naar Paul van den Steen (0704400603).

CONTRIBUTIEBRIEYEN + LIDMAATSCHAPSKAARTEN
Alle jeugdspelers hebben begin juli een contributiebrief met een lidmaatschapkaart in de brievenbus gekegen. Niet gekegen; dan
even reageren naar Paul van den Steen. Het is de bedoeling dat je eerst de contributie betaalt (liefst alles) voordat je begint met
trainen. Het is eigenlijk net als bij het kopen van kleding ofhet kopen van andere zaken. Eerst betalen en dan pas er van profiteren. De
contributiebrief en de lidmaatschapkaart kunnen sommige ouders, die in het bezit zijn van de Ooievaarspas, ook gebruiker voor het
aanvragen bij de sociale dienst van een financiële bijdrage. Wel eerst betalen en samen met het betalingsbewijs en de rest de aanwaag
zelfgaan regelen.

ADRES+TELEF'OONWIJZIGINGEN
Steeds vaker kijgen wij post onbestelbaar terug of is de telefoon die wij bellen afgesloten. Dit is soms heel vervelend en wij rragen
onze leden dan ook om gewijzigde adres- en telefoongegevens altijd direct op te sturen naar postbus 43337, 2551 SV Den Haag.
Mochten trainers ofleiders nieuwe gegevens doorkrijgen speel deze dan ook altijd door naar Paul van den Steen.

KLEDING RETOUR!I!
Nog lang niet alle kleding is terug op LENS en dit is heel vervelend. Wij wilden in juni gaan inventariseren en alles klaar maken voor
het nieuwe seizoen maar dat kon toen noB niet volledig omdat nog niet alles terug was. Op dit moment missen wU ook nog steeds
(graag inleveren bij de eerste taining!!l!):

diverse tassen, tÍainingspakken enjassen van LENS Al
I trainingspak enjas van LENS B I

5 witte voetbalbroekjes van LENS Cl
1 shirt van LENS C2 met opdruk Westcoast en diverse trainingspakken
voetbaltas nr 6, trainingsjack nr 13 en regenjacks nrs 10, 11,12 en13vanLENSDl
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I trainingspak nr 13 en 4 LENSvoetbalbroekjes van LENS D2
alle shirts van LENS E5

IIIVACATURES BIJ DE JEUGD:
SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT! ! !

TRAINERS, LEIDERS,

!!!!!WIE KAN EN WIL HELPEN BELT NU 070.4400603!!!!!
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LENS C combinatic - Elinkwijk C1: 2-3

Na op 1 augustus al te zijn begonnen met trainen, stond op zaterdag l0 augustus al de eerste oefenwedstrijd gepland. Het bleek gelijk
een hele goede tegenstander te zijn. We speelden namelijk tegen Elinkwijk Cl en die komen ditjaar uit in de hoogste C-klasse (eerste
divisie) en die spelen tegen teams als Ajax Cl en Heerenveen Cl, dus dat beloofde gelijk een zware wedshijd te worden. LENS
begon lekker fel aan het duel en probeerde op sommige momenten ook leuk te combineren. Het was echter Elinkwijk die op 0-l
kwam na een kopbal uit een comer. Daarna kwam LENS sterk terug en scoorden we de l-l via Hasan. Daama kwamen we zelfs op
voorsprong via een doelpunt van Rodney uit een comer en gingen we met 2-1 de rust in. Na rust had LENS het moeilijk en moesten
we ons beperken tot verdedigen. Dit werd echter wel met gÍote inzet gedaan en daardoor maakten we het Elinkwijk wel heel erg
moeilijk. Toch konden we niet voorkomen dat Elinkwijk uiteindelijk op 2-2 kwam en zelfs vlak voor tijd nog de 2-3 scoorde. Al met
al was het een zware \.vedstrijd, omdat het erg warm was en we ook daarvoor al getraind hadden. Toch was het een heel mooi resultaat
en ik ben blij dat iedereen zo goed zijn best gedaan heeft. Jermey nog bedankt voor het keepen.

NEA Cl - LENS combinatie: 1-4

Vandaag verhokken we richting Amsterdam voor een wedstrijd tegen NEA Cl dat uitkomt in de hoofdklasse. We speelden op een
schitterend hoofdveld en bij vlagen werd er de eerste helft ook heel goed op gevoetbald. Al wlj snel scoorde Jorge de l-0 na een
mooie actie op links. De 2-0 kwam op naam van Chaheen die op snelheid de diepte in werd gestuurd en beheerst de bal binnen
schoof. De 3-0 was een mooi doelpunt van Mehmet die vanaf20 meter de bal keihard tegen het net aanschoot. Ook de 4-0 kwam nog
voor rust en zo scoorde Chaheen zijn tweede doelpunt na een mooie pas van Mehmet. Met deze stand gingen we rusten en kon ik
alleen maar heel tevreden zijn, We hadden goed gevoetbald en veel kansen gekegen, helaas misten we er ook nog wel een aantal en
had de score eigenlijk alleen wat groter moeten zijn. De tweede helft was van onze kant erg teleurstellend en in plaats van mooie
combinaties gingen we veel te veel lopen met de bal en daardoor werd het erg rommelig. Gelukkig redde Tommy een paar keer mooi
en bleefde schade beperkt tot I tegeflgoal.

DIJNO C1 - LENS combinatie: 4-3

Tegen DUNO begonnen we erg slap en dat resulteerde meteen in een 2-0 achterstand. Gelukkig maaklen we vlak voor rust na een
mooie voorzet van Jorge op Chaheen nog de 2-l. Na rust ging LENS wat beter voetballen en kegen we ook wat meer kansen. Toch
kwam DUNO op 3-1. Vlak daama was het Serhat die er met een afstandsschot 3-2 van maakte. Helaas kegen we door weer slap
verdedigen de 4-2 tegen en leek de wedshijd beslist. Het laatste kwartier ging LENS opeens veel beter spelen en dat leidde dan ook
nog tot de 4-3 van JoÍge na een mooie vooÍzet van Alvi. LENS zette toen nog even aan maar er was te weinig tijd over. Toch hebben
we een redelijke wedstrijd gespeeld, alleen gaven we te makkelijk de doelpunten weg.

RKAW C1 -LENS combinatie: 0-5

Onze vierde oefenwedstrijd al weer en vanaf het begin afaan leek LENS er zin in te hebben. We zetten de tegenstander direct onder
druk en kegen gelijk een aantal goede kansen. Eerst schoot Hasan nog op de lat, maar vlak daama was het Mehmet die binnen het
kwartier een zuivere hathick maakle, na mooi voorbereidend werk van Hasan (2x) en Amie en dus stonden we 3-0 voor. We bleven
doorgaan en misten nog een aantal grote kansen, maar er werd wel goed gevoetbald. VIak voor rust vr'as het Hasan zelf die de
ruststand op 4-0 bepaalde. Na de rust werd er weer net als tegen NEA veel te makkelijk over gedacht en kegen we ook bijna geen

karsen meer. Gelukkig gaven we de hele wedstrijd ook geen kansen weg en kegen we nu geen tegendoelpunt. Uiteindelijk bepaalde
Mehmet nog de eindstand op 5-0.

***+ LENS OP HET INTERNET +++* www.lens-denïaag.nl **++
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EDO toernooi:

Vandaag hadden we een toemooi bij Haarlem met allemaal tegenstanders uit de eerste, tweede en derde divisie landelijk. In onze
poule speelden we gelijk tegen ElinL:wijk Cl (l-l) en EDO Cl (2-2) en woDnen we van DEM Cl (2-l). Hierdoor eindigrlen we als
eerste in de Poule en moesten we in de kwartfinale voetballen tegen de flummer 4 van de andere poule en dat was VÓS Ct. Oie
wedstrijd wonnen we met l-0. In de halve finale moesten we vervolgens tegen Dordrecht'90 Cl en dii wedstrijd ging helaas verloren
met 2-0. Gelukkig lryonnen we nog de strijd om de derde plaats van UVS Cl met l-0. Uiteindelijk dus derde geworden van de 8
deelnemende teams.

LENS combinatie - DeÈ Haag Cl: 1-0

Den Haag speelt in de tweede divisie en dat beloofde dus een spannende wedstrijd te worden. Een echt Ieuke wedstrijd werd het
echter niet, omdat beide ploegen niet echt veel kansen wisten te creëren. Achterin speelden we heel geconcentreerd en gaven we de
hele wedsfrijd bijna geen kans weg. Aan de bal waren we wel iets sterker dan Den Haag, maar echt veel kansen leverde dat dus niet
op. Er rverd in een veel te laag (bal)tempo gespeeld en daardoor kwam ook de verdediging van Den Haag niet echt in de problemen.
Gelukkig wist Arnie I keer van zijn tegenstander te ontsnappen en kegen we een terechte pingel nadat hij werd gevloerd in de
zestien. Dennis schoot beheerst in en daama gebeurde er niet veel meer. Een knappe overwinning, maar als we de bal wat sneller rond
Iaten gaan, zullen we zulke tegenstanders pas echt in de problemen kunnen brengen.

LENS combinatie - IIVS Cl: 0-1

Ook UVS speelt in de tweede divisie en ook dit werd weer een goede test voor LENS. Opnieuw bleek het voor beide ploegen erg
moeilijk om kansen te creëren en dus werd er weer niet veel gescoord. De kansen die UVS kreeg kwamen met name door nonchalant
verdedigen in de LENS achterhoede, maar gelukkig wist Tom een paar keer goed te redden. In de trveede hetft heuelfde beeld, maar
weer keeg LENS een pingel, deze keer na het neerhalen van Hasan. De pingel werd echter gemist en LENS schrok daar zo van dat
we vergaten te verdedigen en uit de counter keeg UVS een pingel en die scoorden ze wel en dus werd het 0-'l en ging de wedstrijd
verloren. Tegen Den Haag en IIVS hebben we laten zien absoluut niet minder te zijn tegen deze sterke tegenstanders. Alleen zullen
we zelf veel sneller en meer moeten combineren om meer kansen te kijgen en hier zullen we dan ook hard aan moeten blijven
werken. Veel succes in de kompetitie!!!

Dennis v.d.Steen

IIIVACATURES BIJ DE JEUGD:
SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT ! ! !

TRAINERS, LEIDERS,

!!!!!WIE KAN EN WIL HELPEN BELT NU 070-4400603!!!!!

Hallo allemaal

We zijn weer terug van vakantie, en gaan er weer tegen aan met zijn allen. Eerst hadden wij VELO als tegenstander en daar werd best
leuk gespeeld maar wij veiloren toch de wedstijd met l-3. Toen kwam RKAVV en die bleek een maade te groot te zijn. Dus was
eindstand 0-5. Toen gingen wij naar RKSYM en daar speelden wij een behoorlijke wedstrijd en die wonnen wij met 0-8. Dat was
goed voor het moreel want er wacht ons een zware klus tegen LOOSDUINEN voor de beker.

LENS C2 LOOSDTTTNENCl (4-3)
Het is zover de eerste kmchtrneting voor C2 in een bekerwedstrijd. Als de wedstrijd begint zet LENS de tegenstander goed onder druk
en kijgt kans na kans maar er wordt er niet een afgemaakt. Dan een aanval van Loosduinen en die zit er gelijk in. Maar LENS scoort
gaurv de gelijkmaker. Dan twee keer een aanval van de tegenstander en LENS kijkt tegen een achterstand aan. Na de rust is LENS
feller op de bal en loopt een stapje harder als de tegenstander daardoor scoort LENS twee keer binnen twee min. De stand is nu gelijk
maar vijf min voor tijd scoort de kleinste van het team het winnende goal en C2 is een ronde verder.
Peter en Patrick......

**** LENS OP HET INTERNET **** www.lens-denhaag.nl ++++
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- --^ ,r Ook uoor sleutela, schoe-ncrcme, oete's, inle1zolcn, etc ,
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..'Noanborden ea wandcktohlel op bestellins.leucràaar.,*-

Harderwiikstraat 260,25712T Den Haag, Tel.: 070-3885127
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ZONWERING. I
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oluminium - buitenzonwering - mdrkiezen - Éroi.éÉ"rr"n . !.

'rollliken I ioloezieen . rolgordiinen ' lomellen: *1

; gorogedeuren - kunststof

levöns 24 uur ieporclieservice
i l-ens leden 5% korti
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GARAGE ASSENDELFT B.V.
Koboltstroot 2ó . 25i4 Ev Den Hoog

.APK en WN KeuisloÍion ' '

. Reporoties vqn ollé mérken

I Bonden- en uitlootservice
o Ploot en souitwerk -' : .'

. n- ' . -l

OP ÀlJ,É BRANDSÍOFFEN GEIDÍ VOON, CLUB'EDEN
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KANIOOR
Ellekomstroot l3
2573 XA' Den Hoog

.LOODGIETER.SÀFD. :,
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WERKPLÀÀTS '

'Iel. 0703ó07652 '
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a
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Íel. 07G3456124
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TIMMER,, I.OODGIETÉRS. EN AANNEMERSWERK
. ONDERHOUD VAN HUIZEN . ERKEND GÀS.ÉN WATÉRFITTER

. MACHINATE HOUTBEWERKING . SCHOORSIEENVEGEN

DAG EN NAC]HTI

vRoHJK"
scHooNl,lAA{s"E, R y{gE B,y;

a

GEYETSANER/NG BY,
; a

BRANDSCHADESANER'NG

ERTGND SÍICHTINC SALUAGE rr
DíENSIYEhI,ENER NA, ERAND

I

--' ll,"lirl. 19 - 2544 EZ Den Hoog

Ond@ÈnP,s9onqoirr
9chmr É 9€dn,r!o€sí.{

" Telefoon: 07A3294122 - Fox: O7O-32944O9

Assurantigkantoor
STREEKSTRA

À* "D.ining" eetdiikselode t/o 285,2574 EZ Den Hoog

Eíoil: inÍo@srre€tGho.il - Fox O7O - 3ó81d l7

^-.

*

-YERZEKERING * tINANCIERINGEN * SPAREN

- HYPOTHEKEN * PENSIOENEN * BELEGGINGEN

VOOR TOPPRESTATIES OP HEI GEBIED VAN
VERZEKEREN EN HYPOTHEKEN KUNT U

ALTIJD BIJ ONs TERECHT. BEL GERUsT

VOOR EEN SPORTIEF ADVIES.

BEt VOOR INTORMATIE OF EEN OFTERTE

070-3ó8 77 64
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At 35 JAAR EEN BEGRIP AtS HET GAAT
OM PERSONEN VERVOER OP NAAATII

Fohrenheitskàot'20 - 2561EC Den Hoog
TeleÍoon: 07 0-364329 5 / 07 0i460792

Fox: 070-3609127

Bij ons kunt u teÍecht als het gaat om:

Schiphol vervoer (24 uurs service)

Groepsvervoer (8 pers. per bus)

lnvalide en rolstoelvervoeÍ

Zakelijk vervoer
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PROGRAMMABLAD V.V LENS SEKRETARIAAT :

TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP I
HENGELOLAAN - TEL.: 070-3óó1314

LENS.DENHAAG,NL
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Café .',.) ,

§fu
Eikskoot I - 25ó5 MT' Den Hoog - Tel.: (0Z0)-3ó09738 i

; -..
FYSIOTHERAPIE . MANUELE THERAPIE]. .

. MEDICAL FITNESS, HOUTWUK '

Gespecioliseerd in het geven von odviezen en 5loromedische'' 't behondeling von.de wervelkolom"en {sport)letsels.

JJ.A. Zoutendiik
E.P,A. Coret'-.
S.l. Kónig :: "

" Fysio:MonueelTheropeut
FysiotheÍqpeut n . .

' '. fysio-Monueel fheropditt

Behlndelins vgJsens 
!tuti::l: , -"

C.A. von Beverplein l6 - 2552 HT Den Hoog
Telefoon: 070-39730I 3

,l

t.

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen

Tetefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112

E-maiI edauw@euronet.nl

lensleilen opgetet:

Bestel drul$YeÍk bij Edauw en Johannlssen

"^ 
;;;;;,"; ttt orderbedras voor de club
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HOOTDSPONSOR VAN TENS ;- Alllllemachtig
',.....

wat een assortiment !!!
I

&J

!; t:'

Auto- n
voor oude autd's

onderdele
:-' .

.1

. Groot assortiment auto onderdelen :_ . .

. Toolshop (voor een zeel) complete gereedscha6ipinlijn "

. Alle topmerken ado-onderdelen uit voorraad leverbaar

. Eigen bezorgdienst '., ^' 
0 ,, . . 

-.

v
oÍ nieuwe autob

tr..

, G.z.G. Auto-onderdelen B.V.
'o 1e v.d. Kunststraat 288,252t AV Denituag. '

Oponingslijden: ma. Vm vrid. 08.00 - 18.00 uur zat. 09,00 - 16.00 uur

:;,

VerkeersschoolrFil AL fiEER DAN 45 JAARMt!P@
Schaket & automaat

.Voor alle riibewiizen

. Opleiding

. l0 daags spoedopleidingen

. Diverse categorieén moterrijlessen
.a/

?

mtilrl

Valkenboslaan 173'- 2563 CK Deri Haag
Tel.:070-3451 153 t 363467.1-, F&: 070-3636662

LENS LEDEN SPECIALE KORTING
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk

Free KTCi' ' .;.,_
-.: -: , i.

DE VOETBAISPECIATIST

4,. l(sP""grt
\!

{

Weióorslrqot 343 Den Hoog TeleÍo€n 0Z0-3ó3ó323

HkctustvE '' ,.1ï' i\]; ,'.^
Thomsonloon,l24 Den Hooq l'. TeleÍóont}T}-365?426v- - .\..

,.,,' i. i
FBEE KrCK SCHEVENTNGEN
KeiierstrootT4 Scheveningèà'Íeleloon0T0-3617376

(

voor ol uw sportkleding, lens leden l0% korting!
www.freekick.nl
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Contributie betaling
PoÍbaíI 33.67.11
Rabobank 129.94.229

Samenstelling bestuur
R.Vergecr (vz) tel. 070 - 36ó13,t4
F.Grcns (secr) tel,0ls -2131727P.Y.d.Stcen tcl.070-4400603
C.Veldink (peno.) rcl 079 - 3314348
Il;v.d.SÍnar rel. 070- 3257887

Sénioren zondag en zaal
W.J.M,Ileijnen rel.070 - 3461088

Sehioren zrterdag

Aicommodatie en materiaten
Vacature

R.v.d.Hoek !el. 030 - 6036157
H.Kooyenga tel.070 -1977294

Coördinator techn. Zaken
F.rvan Dijk tel.070-3634818

Bar
vàcaturc

\

Terrein & Clubgebouw
Sponpark"Escamp I "
Hengelolaan (geen post adres)
Dcn Haag tel 070- 36613t4

c-mail w.lens@l2moye.nl

Ridaktie internet
Jagp Colpa: vebmÀsÍ!@leDs-denhaag.Íl
Cèes Alting: cjalting@wlrtodoo.nl

I;ternet-site:
i www.lens-denhaag.nl

Trainers

tel.06-14699183

!t
tel.070- 3455787
lEl.070-3937441
tcl.06 - 14182757
tel- 06 - 133?9733

Postadres
Poslbus 43337
2504 AH Dcn Haag

tcl. 070 - 3661314
tcl. 070 -3661314

.C. Hom

ponsorz akeÍr

R.Bogisch
I

l,Kumaz

zioa.s
CI-pokÍnal(

Rcdaktie
C.Lamers
Hiv.rl.Smaa

:.Lamens

Jdugd
P.Ë.d.stecn

Club van 50
H:Hoppenbrouwcrs

tcl.070-3619681

tcl. 070 - 4400603

tel.0?0 - 3250789

i

Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS
76" jaargang, nummer 4, 19 september 2002

OpEedcht It decehber 1920

MEDEDELINGEN VAI\I HET BESTUT'R

AANSPREEKPI]NTEN BINNEN LENS

Binncn LENS hcbben wij diverse aansprcekpuntcn voor alleÍlei zrken. Het is de bedoeling dat dezr
aansprcekpuntcn de bctÍeÍïende zaken, dic zij op zich genomen hebben, zo goed mogelijk regelen. H€t is
natuurlijk ook de bedoeling dat uitsluitend deze pcrsonen aangesprokcn worden als er icts gcreg€ld moet
wordeÍr bimen hun aandachsgebied. Dc bclangrijkte aanspÍcekpunten stasn in de vaste colofon van de
LENSrevuc vcrmcld. Richt u zich dsn ook uiLsluitend tot deze mensen als er iets is op hun gebied. i

ï
LENS l INDEKOMPETITIE 

i
LENS I (zat) kende een zeer gocdc staÍ. Twee gespeeld en zes punten. Bctcr kan het niel LENS I (zo;)
kende daarentegcn ecn zeer slechte staí, Twcc gcspceld cn nul punten. Slechter kan het niet. Voor beidè
tearns is dc weg echter nog lang dus niet me( het hoofd in de wolkcn gaan lopen (zat l) en ook nier bij dre

pakken neer gaan zitten (zon l), De komende twee wcken is het progrïrmma: ,,
- zaterdag 2l september 14.30 uur LENS I (zat) - ttetÀ Oalt I I
- zondag 22 septcmber 14.00 uuÍ LENS I (zon) - Cromvlict I I
- zaterdag 28 scptember 14.00 uur TAC'90 I - LENS I (zat) => lorsin Aagjc DekEnlaaÍr I
- zondag 29 september 14.00 uur Schevcningen I - LENS I (zon) => lgnein Houtrushveg I

IDESPELERSPAS . I

I

De afgelopen hvee weken werd er druk "geoefénd" met de spclcrspas en daar gaan we de nvee komendl
weken nog evcn mee door. Bij LENS is (bijna) alles piekfijn in orde. Slechts cnkele spelerspasjes ontbrekcö
nog cn de mapjes om de spElerspasscn in op te bcrgen zijn nog niet geleverd door de KNVB. B[i veel
andeÍe veÍenigingen blijkt cchter dat dc spclerspas nog lang nict ingeburgcrd is. Toch zal per I oktober as
de rcgel: GEEN PA§ NIEI'SPELEN!! definitief ingoan. i

yELD3 I

I
De gemeente is deze weck g€lukkig wcer gestaí mct dc aanleg van het kunststofoeld op veld 3. Naai
vcrwachting kunnen wij echter pas vanaf I november gebruik mak€l van dit mooie ullramodcmc veld. Toi
die tijd is het noB wat behelpcn met de ruimte voor dc trainingen en moetcn tve soms uitwijkcn voor de
wedstrijdcn naa-r VCS ofSpoorwijk. Improviser€n is dus nog cvcn roodzakclijk marr echt we krijgen er iers

moois voor tcÍug.

CONTRIBUTIE AL BETAALD??

WÍ vragen alle LENSleden, vrienden en dolateurs om de coÍrtributic ovcr het seizoeo 2002/2003 nu direct
over te makcn op giro 33671I t.n.v. penÍlingmeester LENS tc Zoetermcer. Het seizoen is inmiddels al

gcíart cn de contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.

I{et bestuur.

LENS

(
,

REDAKTIE

Alle kopy moet vóór maandag 30 september bij de redaktie binnen zijn.

't

I

++** LENS OP IDT INTERNET +++* www.lens-denhaag.nl Ítt+
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SENIOREN ZONDAG
Algemene informatie
Contactpers. W.J.M. Heijnen tel:070 - 34610gg

SENIOREN ZATERDAG
Algemene informatie
Contactpers. J. Ham tel: O7O - 3679687

J. Verkijk tel:070 - 36t7033

AÍkeuringinformatie ( ni
De afkeuringlijn KNVB

et.bij.wiendschappelUke wedsrrijden) INFOthuis / reletekst pag. 603 of
District West 3 rel: 0900-9008000

I
,
I
I

t

i

ffiffi-,ondag.,Het is even weruren zonder de deskundige bijdrage van Bert vierling. Natuurlijk kan het ctan n,.r ro ,j,
dat alleen de aanvoerders de taken van Bert ovemcmen. De taken virdeien olver l6 tot l8 man íroet geen piobleem zijn. verder viel
oP dat bij LENS I en 2 weinig mensen door hadden dat het scorebord bijna niet werd bediend, zo ooí oriËi* r,.t u- *rt- .o i
eindstanden van de gespeelde wedstrijden in de poule van LENS 1. Op 22 september a.s. is ei vast iemand die ook deze taken heeft
overgenomen.
* Bardiensten elftallcn. Michel Fransen, Demis Vos en Henk Hoppenbrouwerc (telt voor 2) bedankt voorjullie hulp achter
A's. zondag is het de beurt aan LENS 5 (2 spelers) van 13.00 uur tÀi ca. ta. t 5 uur. op 6 október staat LEI,ih 3 ingeràosterd.* Kontributie! !l!!!

i
de bar.

I

Zatcrdàs 21 september 2002
14.30 uur LENS I (zat)

Zondas 22 sentem r 2002
14.00 uur LENS I
I 1.30 uur LENS 2
i3.00 uur LENS 3

10.00 uur LENS 4
i0.00 uur LENS 5 (bardienst)
(

2aterdae 28 september 2002
14.00 uur TAC'90 I

Zondae 29 september 2002
14.00 uur Scheveningen I
I 1.00 uw RKDEO 2
12.00 uur Laakkwartier 4
12.00 uur Wilhelmus 5
10.00 uul HDV 5

Àanvoerders:
LENS 3: Itek Kumaz
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers
LENS 5: Jan Muns
i
Ígitstaeen
LENS I (zat) - RAVA I
IrENS I - Haagse Hout I
I1ENS 2 . }IBS 3
ITENS 3 . RAVA 3
IENS4 - oliveo 5
ÈENS 5 - or.Btauw 3
ÍIMSH I - LENS I (zaQ
LENS I - ODBI
Quick5 - LENS3
TIBS 5 . LENS 4

- Neta Dall I veld I 61950 L.B.C.Merkenstein

- veld I 132625 W.J.A.M. van Bree
veld I t35285 J. de Wit
veld 2 138103 NN

Spoorwijk veld 2/omldeden bij LENS 138367 NN
veld 2 147828 NN

- LENS I (zat) Aagie Dekenlaan R.Smits

- Cromvliet I
- DoCoS 3
. ODB 3
. HMC 3

- DZS 2

Houtrustweg C.P.J.H.Kerkhof
Sportparkweg,Nootdorp O.R.van Hees
Jan van Beersstraat NN
Westvliesveg,Leidschendam NN
Zuiderpark NN

.el: 06-1337933
tel:070-3250789
.el].070-3975459

- LENS I
. LENS 2
- LENS 3
. LENS 4
- LENS 5

I
\

5-t
0 -2
?-l
0-rt
6 -Z
4-8
0- I

t

!

I
I
i
I
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PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL

:* scheidsrechtcrs De komende weken zullen opnieuw een aantal tearns op $sn avond in dezelfde zaal spelen. probeer zoveelmogelijk onderling de scheidsrechter te regelen' bverigens is een ondersteunende cursus te organiseren vóor wie aat wil.
.* kontributie!!l!!

€delin n:

.vr das 20 se Pte mber 2002
20.00 uur GSC-ESDO DSI - LENSDSI

Maandas 23 septem ber 2002
22.00 uur LENS 2
22.00 uur RKDEO 17

Dinsdag 24 seDtem r 2002
21.00 uur HPSV DS I

Woensdag 25 sentember 2002
21.00 uur RAVA 3
22.00 uur RKDEO 19

Vriidas 27 s ember 2002
21.00 uur SEV 6

ILaandas 30 seDtem r 2002

. LENS DSI Zuiöaghe

57939 J.C.v.d.Velden

57971

P.Masmeyer sr.

59774

57854

59183
57973

59777
t54506
57857

57976

A.J.M.Ammerlaan
57949 J.A.Ouwejan

19,00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Q0.00 uur
21.00 uur
22.00 uur

LENS DS 1

vcs 6

LENS I
Honselersdijk 6
LENS 4
LENS 3

Lipa
de Schilp
Lipa
Sosef
Lipa
Lipa

Lipa
Lipa
Lipa
de FIuit
Lipa

Let op spelerspas verplicht vanaf I oktober.

Maandas 7 oktober 2002
19.00 uur LENS DSI
20.00 uur LENS 5

21.00 uur LENS I
21.00 uur G)mnova 7

22.00 uur LENS 3

Yrjidas 1r oktober 2002
20.00 uur Snoekie 4
I

. LENS 2

Maandas 14 oktober 2002

- Semper Altius 3
. LENS 5

. LENS 3

. LENS4

- LENS I

- CSC ESDO DS2
. LENS 2
- Tonegido/Hgs. Bluf 4
- LENS 5
- Maz.Stars 5
- AMOZ r

- Juventas DS2
- ADIO 7

- Arentsburg 2
- LENS 4

- TEDO 2

. LENS 3
- LENS I
.CI]VOI

Blinkerd

Loosduinen
RKDEO

Zuiclhaghe
RKDEO

KastelenÍing

Transvaal

Lipa
de Fluit
Loosduinen

I9.00 uur VCS 7
22.00 uur Yellows 2
22.00 uur LENS 2
l

Woensdag l6 oktober 2002
21.00 uur RAVA 5
I

Vriidae l8 oktober 2002
20.00 uur Maz.StaÍs 4
21.00 uur WK DSI

Dinrdaq 22 oktober 2002
19.00 uur LENS DS I

- LENS 4 Ockenburgh

- LENS 5
. LENS DSI

de Veur
de Blinkerd

. HPSV DSI Zuidhaghe 59786
r
;

l

È

!
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Woensdas 23 oktober 2002
2l.00 uur AMOZ I

Donderd s24 oktober 2002

;
I
I
I

t
{
Ií

a

. LENS 3

- LENS DSI

de Schilp

RKDEO

Ockenburgh
Ockenburgh

20.00 uur Juventas DSz

Vriidaq 25 oktober 2002
19.00 uur LENS 4
20.00 uur LENS 5

- RKDEO 19

- RKDEO 17

59195
154504

Liggine Snorthallen:
Loosduinen : Groen van Prinstererlaan?Tí,
Lipa : Paets van Troostrvijkstraat 93a,
Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,

Ingang Beresreinlaan
de Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,
RKDEO : SportpaÍkweg l, Nootdorp

teli 3236706
tel:3996869
tel:070-3671508

tel: 3941507
tel:015-3109577

Kastelenring : Sportparkweg 4, Leidschendam teli 3278972 i
De Fluit : Fluitpolderplein l,Leidschendam, tel:0?0-32093t4 i
De Bfinkerd : Seinpoststraat 150 tel:070-3522169 iTransvaal : Majubashaat 41, tel: 070-3893330 I
Ockenburgh : Wijndaelerduin 27, tel:3686588 i
9ol9f :Strijphorst l, Honselersdijk, .el 0174-626272 ide Veur : Prismalaan 40, Zoetermeer tel: 079-3615398 

i
Aanvoerders: t
LENS l: Oscar van derlaar teli 06-22669238 I
LENS 2: Sammy de Nennie tel: 070-3935936 I
LENS 3 Ed Vuijk tel:070-3960448 (0 6-20247367) I
LENS 4: Nico Vasrenburg tel:070-3294254 fl

LENS 5: Paul Lensink tel: 06-53576080 ï
LENS DSI: Bettie Driessen tel:070-3295598 

!
I

LENS 1 START SLECHT TEGEN HAAGSE HOUT I
LENS l- Haagse Hout I 0-2 t
8 scptember 2OO2 door Gerard van der Kleij ,

I
Wat staat de LENS-Supporters dit seizoen nog allemaal te wachten? Afgaande op de reacties rfl de ronduit teleurstellendf
seizoensopening tegen iiaagse Hout moet het;rgste wordcn gevreesd. Vlrliezen is sorvieso nooit leuk, zek€r niet in een I
seizoensouverture, maar dc wijze waarop dit gebeurde, lijkt helaas niet veel goeds te voorspellen. Natuurlijk rvaren de bekei- en
oefenresultaten ook al niet om over naar huis te schrijven, maar zodra de strijd om de echte punten begint, verwacht je in ieder gival
een team dat er, om maar in hedendaagse termen te spreken, zichtbaar voor gaat. Dat Iaatste hebben de supporters vanmiddag noàe
gemist. JaÍnmet want tegenstander Haagse Hout bleek beslist niet de lastig en fysiek sterke tegenstander die voorafwerd verwacht.
Integendeel ook Haagse Hout kon de aspiraties, zo het die al had, niet waarmaken. Dit alles leverde een bedroevende vertoning op
met nauwelijks ofgeen hoogtepunten. Door de weinige kansen echter beter te benutten, nam Haagse Hout de 3 punten terecht mée
naar Mariahoeve. Het had allemaal anders kunnen lopen als Johan Oliehoek na l7 minuten de hem terecht toegekende strafschoptniet
op de paal had geschoten. Ofna 26 minuten in eenzelfde situatie weer een strafschop had mogen nemen. Ook een goede combinatie
tussen nieuwkomer Jeftey Hop, een van de weinige Iichpuntjes, en Maurice Schuurman had een beter lot verdiend. Aan de andere
kanthieldkeeperArnoldOosterveerdetegenstandervanscorenafdoorenkelegoedereddingcn.Dóarmeezijnde'hoogtepunten'
van de eerste helft wel genoemd.De hoop was dus op de t'xeede helft gevestigd. Heel even leek dit terecht. Jeffey Hop schoot na een
goed opgezctte combinatie tegen de paal, maar al snel viel LENS weer terug in het vrijblijvende en krachteloze spel dat de supporters
nog van eind vorig seizoen konden herkenncn- In de 5l' minuut werd de rekening hiervoor gepresenteerd. De Haagse Hout-aanval
kon op rechts opvallend gemakkelijk door de LENS-defensie lopen en simpel afronden (0-l). LENS probeerde vanafde kant via
omzettingen en wissels de bakens nog wel te verzetten, maar zonder resultaat. Integendeel vlak hiema besliste Haagse Hout de

wedstrijd defiÍritiefdoor een niet eens zo lastig schot, dat door onze keeper helaas niet goed werd verwerkt (0-2).Met nog 30 minuten
op de klok verwachtje normaliter een ploeg die de mouwen opstroopt en probeert alsnog aansluiting te vinden. LENS was deze

middag echter machteloos en keeg dus \raar het, misschien onbewust, om vroeg: een verdiende nederlaag.Hoe nu verder zult u zich
aforagen? Natuurlijk is het seizoen nog lang en is er nog veel goed te maken. Dat kan echter alleen als de instelling verandert en

spelers bereid zijn in de spiegel te kijken. Natuurlijk zijn de trainingsomstandigheden niet ideaal, naourlijk ligt het falen bijna altijd
aan een medespeler, natuurlijk krunnen randzaken misschien beter vvorden ingevuld maar dit alles mag geen vrijbriefzijn voor het
passieloze spel van deze middag.Aan de spelers de taak om ervoor te zorgen dat het bij één zeperd ofoff-day blijft. Eet volgende
week tegen ODB het gras en daardoor misschien ook wel de tegenstrnder op. Alvast dank namens alle trouwe LENs-suppoÉeÍs.

+++* LENS OP HET INTERNET **** wn+r,.lens-denhaag.nl r***
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Scoreverloop
50. 0-l
57.0-2

Opstèlling :

Ramon Hendriks; oouias Hogervo*f,;l13:ileiffi1,"."), Brian Linger; Fakid cijntje;
Jeffrey Hop, Maurice Schuurman, Manuel da Cruz, Romano Tettero (69.Percy Dahoe);

Johan Oliehoek, James Bility;

LENS 3 biit de í'sDits" af tesen Laakkwartier
De start van dit seizoen ziet er op organisatorisch gebied bij voorbaat al beter uit dan het einde van vorig seizoen: Een vaste trainer/
coach die zich dit seizoen volledig gaat inzetten voor LENS 3 en voldoende spelers (Achmed's back! Welkom Mohammed en
Faizel), zodat het wakker bellen op zondag hopelijk achterwege gelaten kan worden. Helaas moeten we het dit seizoen zonder
l.eiderschap van Rinus v/d Voort doen, maar Emile (& Tineke) Hoos hebben we gelukkig kunnen behouden
LENS 3 heeft na een flinlie voorbereiding van enkele weken trainen afgelopen zondag, I september, haar 1' (thuis)wedstrijd gehad.

Iedereen (hainer, leide(s), spelers én publiek) had er, in tegenstelling tot vorig seizoen, écht zin in. De sfeer rvas goed, strijdlust en
voetbalenthousiasme waren volop aalwezig. Enkel een scheidsrechter ontbrak er nog aan, maar die werd (gelukkig) gevonden in
meerdere personen (Achmed, Dotf en Michael bedankt namens jullie teamgenoten).
Laakkwartier 5 bleek een goede tegenstander voor LENS 3. Beide teams laegen de ruimte om te voetballen en zoals we vorig seizoen
een scoringsprobleem hadden, kwam LENS 3 al redelijk snel op voorsprong! Dit deed ons goed, maar helaas wist Laakkwaftier 5 hpt
snel weer recht te trekken. Na.een Maradonna-goal (met het haÍtdje?) van Mohammed kwam Laakkwartier 5 opnieuw sterk terug en

liep zelfs uit tot 2-1. Het gebrek aan wedstrijddtne kwam toen helaas opzetten en het "effe doorbijten" mocht ons slechts een 3-4 
ieinduitslag brengen

Al met al een aardige wedstrijd waarin we elkaar (spelers én traine, voetbaltechnisch beter hebben kunnen leren kemen. We hebben
íog een heel seizoen om naar Íit te kijken, dus eigenlijk kunnen we ons als team alleen maar vóóruit ontwikkelen. 3 Doelpunten in l/
de l' wedstrijd is al een hele prestatie ten opzichte van vorig seimen! l!

i,
Au revoir, Le noyau de la 3e

I
LENS 3 smacht naar winst
Vandaag scheen de zon en had het 3" de beschikking over 13 man (is vorig seizoen wel eens minder geweest). Quick 5 (uit) stond àls

§lachtoffer van dit weekend genoteerd en het \vas aan ons om dit waar te maken.
De warming-up begon goed. Goede teaming en deelname van iedereen. Dit had zijn eflect op de eerste 15 minuten van de wedstrijd:
Niemand ging voor eigen roem, de (rollende) bal deed het werk en Quick 5 kwam bitter weinig aan de bal, totdat...Quick 5 één van

haar eerste kansen (voorzet uit het boekje) wist te scoren. LENS 3 wer4 ondanks haar betere spel met beide benen op de grond gezét

èn moest ook een score neer gaan zetten...al snel werd het l-1, maar Quick 5 wist dit te beantwoorden met een bijna identieke goal

lls hun eerste en een derde vanuit een onverwacht schot vanuit buiten het l6-meter-gebied.
öe 2' helft wist Quick 5 door micldel van enkele bijzonder ongetukkige ballen uit telopen tot 5- l. Vorig seizoen zou bij LENS 3 de
i'spirit' gebroken zijn, maar ondanks enkele solo-acties wisten we over het algemeen het hoofd koel te houden en te blijven
ioetballen. Deze teamattirude weÍd beloond met doelpunt na doelpunt en Quick 5 begon steeds meer voorhoedespelers naar achteren

te halen ter ondemteuning van de verdediging. Helaas wist LENS 3 het niet verder te brengen dan 5-4, maar de getoonde shijdlust l

geeft ons moed voorhet gehele seizoen

.Heren, jullie hebben een lekkere pot neergezet. Onthoud echter wel het volgende:
I . VerzÀmettijd Thuis-wedstrijden 1,0 uur vóór wedstrijdtijd
i . Verzameltijd Uit-wedshijden 1,5 uur vóór wedstdjdtijd
Laat oveÍige teamgenoten, de tainer en leider niet voor onnodige verrassingen staan (te laatl niet komen).
I

tano
'El 

Caoi
I
'clun vax vr.rruc
illet seizoen is weer begonnen, Ook voor de Club van Viiftig. Helaas verloor het l'zondagelftal op de eerste competitiewedstijd. Je

kan niet altijd winnen en het is nog even wennen. Gelukkig waren er op de eerste comÈetitiewedstrijd wel genoeg mensen die .
'ipontaan 50 Euro gaven.

Mw Juffermans, di vrouw van het overleden erelid Piet Juffermans, stuurde mij een kaartje incl een cheque met de mededeling dat het

IENS !óed mag gaan en dat ik de groeten moet doen aan heel LENS. Bij deze. Ook het nog langst levende LENS-lid Jan Bom (64

jaar LpllS-tiA) Àafspontaan 50 Euro. Verder gaven de volgende mensen 50 Euro Peter Scherf(de man met de altijd blinkende outfit),

-Jan Buitelaar (dè achillespees van LENS4), An Bergehenegouwen (de stille, rustige, altijd aanwezige bar-snacks medewerkster), Fam
Iten Kate (de trouwste LENs-volgers uit Scheveningen), Guido Halleen (woeger in het doel en nu altijd achter het doel te vinden), Jos

hoppenbrouwers (daar heb ik zoveel goede punten over te melden dat ik dat niet allemaal in de LENS-reveu kan opschrijven) en een

i/oor ons allen bekend setectie lid die niet bij naam en toenaam genoemd wil worden (waawan akte). Dit zijn de mensen die het aan
imij gaven en niet diegene die het overgemaakt hebben naar LENS'
t

I

,
I
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Wilt u nu ook bij de gezelligg beruchte, beroemde CIub van 50 horen maak Euro 50 over op 336711 w LENS o.v.v. Club van

{an
vijftig of gee f het cash aan ondergetekende. Hopelijl< volgen er nog vele. o. ja Euro I 00 overmaken mag
natuurlijk ook

Met een sporlieve Club van Vijftig groet,
Henk I Ioppenbrouvters
p.s. Gaat het 4e voor het kampioenschap???????????

Voor e acks bed nk N senl n-

Turks specialiteitelt restaurant

ÉtfPs-@
rj

It

(Leyweg 595 Y)

digitaal nieaw§
* Uw vertrouwde LENS-revue snel in uw digitale brievenbus? Dat kan !

M
I

ail naar iaancolna@lens-dcnhaa g.nl

Ij Dit seizoen heeft LENS C2 een eigen site. Boordevol informatie (o.a.: nieuws, uit en verslagen, een
gastenboek en een messageboard).
Surf naar to/LENSC2

IIVACATURES BIJ DE JEUGD: TRAINERS, LEIDERS, SCTIEIDSRECHTERS GEZOCHT!!
, !!!!!WIE KAN EN \ryIL HELPEN BELT NU 070.4400603!!!!!

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSTE SEIZOEN 2OO2IZOO3
- Hoofdleidcr A- en B-jeugd: Paul van den Steen telefoon: 070-4400604
ltloofdleider C- en D-jeugd: Fred Grens telefoon: 015-2131727
l.Hoofdleider E- en F-jeugd: Paul van den Steen telefoon: 070-4400604

(b,g.g. 015-2131727)
(b.g.g. 070-21400603)
(b.g.g. 015-2131727)

Dit betekent dat alle spelers en ouders met vragen ofom af te bellen voor de wedstrijden (niet voor de trainingen!!!) allccn tcrccht
kunnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beide ook nog gewoon een werkgever hebben, en dc overige familicleden de
v*ragen toch niet kunnen beantwoorden, vragen wij icdcreen om het bellen te beperken tot de avondurcn en wel tussen I9.00 en 20.30
uur. De belangrijkste regeltjes:

AÍbellen voor wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor dc wcdstrijd en alleen bij de betreffende hoofdleider
thu is en alle en tussen 19.00 en 20.30 uur. ln uitersle nood mag dit nog op LENS (070-3661 3 l4); doordeweeks pas na 16.00 uur
en op zaterdag pas na 07.30 uur.
Vragen, opmerkingen, ideeën: bel dan ook naar dc hoofdleider en ook alleen tussen 19.00 en 20.30 uur
AÍbellen trainingen: bcl pas na I ó.00 uur af en alleen op LENS (070-36613 l4)
Competitiewedstrijden afgekeurd ofniet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafteuringslijn (070-3670522). Yoor
08.15 uur bellen heeft geen zin \'vant wij'wctcn dan nog niels!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van dcn Steen of Fred Crcns
rhuisl!
Avondwedstrij den afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-366 l3 l4) maar pas na 16.00 rrur!!
Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen maar altUd sportschoenen meenemen!!

.J
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Wedstrijdprogramma JEUGI) (tijd)wijzigingen mogelijk)
Team Datum Aanvangs-

rij d
Tegenstander Uit of

Thuis
eld/Terrein Yertrek yan

LENS:
Vervoèi

A1 2l sep 14.30 uur VitesseDèIETI- uit tft I3.00 uur Auto
28 sep 14,30 uur Velo Al Thuis Veld I 13.30 uur

AZ 2l sep 14.00 uur SEP AI uit Tanthof-Zuid/DelE- 12.30 uur Auto!!
28 sep 14.30 uur Oranje Blauw Al Thuis Veld 2 13.45 uur

BI 2l sep 12.45 uur Scheveningen B I uit Houtrïstweg I l.15 uur Auto/fiets
28 sep t 1.00 uur Lyra B I Thuis Veld I 10.00 uur

82 2l sep 12.30 uur Full Speed 82 Thuis Veld I t 1.30 uur
28 sep 14.00 uur Cromvlièt Bl Uit BrinckerinckstÍaat 12.30 uur Auto/Íiets

C1 2l sep 12.45 uur vcs cl uit Dedemsvaartweg I l.l5 uur Lopen
28 sep 12.45 uur DHC CI Thuis Veld I I 1.45 uur

cz 2l sep 11.00 uur RAVA CI Thuis Veld I I0.00 uur
28 Sep 14.30 uur Dynamo'67 Cl uit Ju lial4antje/Rijswijk 13.00 uur Aulo

C3 2l sep 12.30 uur Cromvliet C2 Thuis Veld 4 VCS I 1.30 uur
28 sep 14.15 uur JuVentaS Cl uit Huis LandelaantRswijk - 13.00 uur AUto

c4 2l sep 09.30 uur Vredenburcli CF Thuis Veld I 08.45 uur
28 sep 10.30 uur ODB C2 uit A lbardashaat 09.00 uur Bus/Íiets

DI 2l sep 10.45 uur Docos DI uir Hg!e Schouwe/Liiden 09.00 uur Auto
28 sep 09.30 uur Rijnsburgse Boys Dl Thuis Veld I 08.30 uur

D? 2l sep 14,30 uur Die Haghe Dl Thuis Veld 2 13.30 uur
28 sep 1 I.00 uur VCS D3 uit Dedemsvaartweg 09.45 uur Lopen

D3 21 sep 09.00 uur Vitesse Delft D3 uit Tanthof-Zuicl/Delft 07.45 uuÍ Auto
2E sep 12.00 uur Oliveo D3 Thuis Veld 4 VCS 11.00 uur

D4 2l sep 09.30 uur Duindorp SV D- Thuis Veld 4 VCS 08.30 uur
28 sep 12.30 uur VCS D5 uit Dedemsvaartweg I1.30 uur Lopen

E1 2l sep 09.30 uur HFC ADO DH EI Thuis Veld 2 09.00 uur
28 sep 09.45 uur Quick EI Uit Savominlohmanlaan 08.45 uur Auto

E2 2l sep I3.00 uur HVV E2 uit Hoogenhou cklaan I 1.45 uur Auto
28 sep 09.30 uur Quick Steps El Thuis Veld 2 09.00 uur

E3 2l sep 10.00 uur IACE2 uit WaalsdorperlaanlWhaar 08.45 uur Auto
28 sep I1.30 uur VCS E3 Thu ts Veld 2 I L00 uur

E4 2l sep I L30 uur SV Erasmus E2 Thu is Veld 2 I1.00 uur
28 sep 10.00 uur RVCiRijswijk E8 uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 09.00 uur AUto

E5 2l sep 09.45 uur Zoetermeer E8 uit Rokkeveen/Zoetermeer 08.30 uur Auto
28 sep 13.30 uur WlKBI Thu is Veld 2 13.00 uur

E6 2l sep 13.30 uur VCS E5 Thuis Veld 2 13.00 uur
l 28 sep 10.00 uur RKDEO EIO uit SportparkwegNootdorp 08.45 uur Auto
FI 2l sep 09.30 uur RvC/Rij swijk Fi Thuis Veld 2 09.00 uur

28 sep 09.30 uur Velo Fl uit Noor4weg/Wateringen 08.30 uur Auto
F2 2l sep 10.00 uur Quintus FI uit Leeuwerik/Kwintsheul 09.00 uur Auto
! 28 sep 09.30 uur Quick 19 Thuis Veld 2 09.00 uur

F3 2l sep I 1.30 uur (*) Thuis Veld 2 I 1.00 uur
I 28 sep 09.45 uur HBS F4 uir Daal en Bergselaan 08.45 uur Auto

F4 21 sep 09.30 uur Velo F7 uit Noordweg/Wateringen 08.30 uur Auto
I 28 sep I1.30 uur HVV F8 Thuis Veld 2 t 1.00 uur

F5 2l sep 13.30 uuÍ Laakkwaíier F5 Thuis Veld 2 13.00 uur
, 28 sep 09.45 uur HBS F9 uit Daal en Bergselaan 08.45 uur Auto

(*) = vr appelijke t

BIJZOIVDERHEDEN
-: De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 3 oktober
-. Aanwezig namens de jeugdcommissie vanaf07.30 uuÍi zaterdag2T september Diana en Hans van Rijthoven., hterdag 28 september Gerard Marinus en paul van den Steen

IIDEFINITIEVE'' OPSTELLINGEN LENS AI T'VI LENS F6
Hieronder vermelden wij de "deÍinitieve" opstellingen van LENS Al ím LENS F6. Tenzij de trainer of de hoofdleider het wijzigt
speelje dus iedere week in onderstaand team:
DE_NS A1: O'Aldemir, O.Arslan, S.Arslan, S.Durak, M.Hendriks, G.lsmail, R.Kaynak, S.Kirli, B.Lamers, M.v.cl.Luitgaren,
R.Oosterveer, J.Strang, D.Terrones, Y.Yentougli en A.Zambib. Leiders: F.Grens en Rlamers.
I
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LENS A2: G.Fabias, L.Hajjari, D.de Jong, A.Koc, M.Koca, M.Kuik, M.Resmann, G.Rijkers, B.Saidi, M.Tekin, J.Vermeute'i'

J.Vernee en M.Vissers. Leider: D.Tekin tt
LENS Bl: E.Akdag, C.Amhayi, O.Arslan, P.Banos, t{.el Boubkari, J.Bruystens, R.da Cruz, A.Eljabli, M.Mirkarimi, K.MuskieJ,

S.Yildirim, N.Zambib en A,Zand. Leider: P.Vonk I
LENS B2r E.Aktas, A.Aliabadi, A.Ancharad, S.el Ayadi, T.Bektcs, F.Boutkabout, T.Hassan, J.lmambrrks, C.KaÍabulut, D.Lopes dc

I
Brito, O.el Mhamdi, R.Rasta en M.Yildirim. Leider: A.Zambib i
LENS 83; hebber lvij helaas terog moeten trekken omdat 6 spelers eind augustus Plotseling besloten te stoppen mèt

voetballen. I
LENS Cl: M.Abdellah, S.Akbal, S.Akgul, H.Baycumai, J.Fanny, C.tlansen, J.lmperator, A.Loilargosain, N.Meijer. E.Ozkaf,,

D.v,Poonen, A.de Randamie cn A.Ïtohamachsun Leider: D.v.d.Steen I
LENS C2: V.Autar, A.el Boustati, T.Fisher, R.v.Herp, F.el Kanfaoui, D.Mensah, R.Moennasing, S.el Mokadam' R.v.d'Oevci'

H.Rahiembaks, l.Rasul, S.Sahin, F.Turkoglu en C.Wilson. Leiders: P' v'Fessem (sr) en P'v.Fessem (r)' I

LENs C3: O.Akkuzu, R.v.d.Berg, p.peifati, T.lnan, O.Lopes, J.v.d.Luitgaren, P,Maduro, R.Matthec, M.el Ousrouti, M.Oryurek,

U.Tokmak, J.Verschuyl, A.Yazici-en Q.deZwaít. Lcider: L.Anwar ALLE SPELERS MOETEN EEN EIGEN LENSSHIRT.AANI

LENS C4;M.Ahlik, É.lmouhay, W.Kàcer, M.Omri, S.Poeran, G.Samburkan, V.Tarba, D.Wir, A.Yildiz, ....'..'... . Leider: R'Wir I
LET OP: voortaar tiaining op woensdag van 19.15 t/m 20.30 uur. Aanrvezig 1E.45 uur. Trainer: Denis Tckin I

f

LENS D1: B.Arslan, M.v.d.Burg, E.Cesin, I(.Cezgin, O.Cogtas, R.Reddam, M.Resodiwirjo, S.Resodiwirjo, R.Rocha, J.dos Santoís

Freitas, E.v.d.Spek en LTokmak. Leiders: R.Eleck en M.Spa t
LENS D2: A.Àchalchi, Mohamed Ahjar, D.Boateng, M.Carolina, t.Cenc, S.de Haan, A.Hosen, Y.lzi, J'Khoulali, K.el Mar$,

F.Mustapha, E.Nooitmeer, M.Ouellaf, B.Sbaa en l4.Selrtkaya' Leider: D.Vos I
LENS D3; Mourad Ahjar, E.Aktas, F.Aldogan, N.el.Boustati, M.Bulut, R.Ghisaidoobe, A.el I'laddioui, H.tpek, T.Jankie, G.Narvaez'

U.Sahin, C.Senturk, O.Yatcin en tvt.Yalmonl Leiders: R.Chisaidoobe en R.v.Herp. Í
LENS D4: S.Abdalla, L.Acer, C.Burkan, T.Cav, l.Celik, M.Chaaibi, H.Devrilmez, J.Elfergougui, Y.Erdogan, O.Ergul, A.6un8oi'

M.lmouhay, E.Merrni, A.Ozdilek, H.Simsck en T.Tekdemir. Leider: A.Koc 
I

LENS El: B,Altay, E.Boatey, E.Cetin, K.Chtatou, H.Kocer, K.Mawete, R.Vasilda en M.Vrijenhoek. Leider: Th.HoefnaS"l I
LENS E2: J.Akaiai, O.Arsian, W.el'Boubkari, i{.Bozbey, C.Nooitmeer, R.Putters, M.Reddam, H.Syed, en D.dc Zwart. LeideÉ:

J.vernee en M.Vissers I
LENS E3: J.Abrahams, C.Burkan, O.Coskun, A.Genc, M.Oztas, F.Souna, A.Tekin, F.Ulas en C.Yavuz. Leider: F.Fellalr I
LENS E4: A.Achahchah, A.Bingol, A.v.Cardingen, F.Hoke, M.Kescnek, C.Neto, M.Smuller en S.Yildirim. Leider: M.Spruit i
LENS E5: S.Algoe, A.Jama, L.Khalaf, R.Nijbackcr, A.Ouellaf S.Senturk, J.Susanto en S.Zimmeman. Leider: I
LIINS E6: R.A-udhoe, M.el Ayadi, J.v.Be;k, E.Ciftci, C.Erdogan, G.Ergul, K.Nyamekye, F.Ozcelik, A.Ozdemir en E.Tekdemii.

Leidcr: F.Ergut I
I

LENS Fl: E.Ayyadi, E.Bingot, O.Fait, I-.et Kanfaoui, S.Keskin, M.Lopes, B.Tuna en T.Tuzlacik' Leidcr: H.Bulut I
LENS F2: B.Akhannich, A.Khodabaks, S.Kilic, R.el Margi, W.da Silva, M.Sperwer, B.Ulas en F.Yavuz. Leider: I
LENS F3: B.Bingol, R.Bisai, I.el. Boustati, A.Ciftci, B.Dosun, A.Ezammouri, H.Ozdilek, M.Ozcn, E.Yanik en C-Yildiz. Leidei:

M.Ezarnmouri. !! ALLE SPELERS MOETEN EEN EIGDN LENSSHIRT AAN!! |
LENS F4: B.Aksoy, Y.Aliabadi, M.Kanyonyo, T.Meijer, N.Perera, N.Solma, C.Yildirim en Y.Zcbeda. Leider: A.Vcgt I
LENS F5: M.Asce.ncao, O.Ayas, g.Cifïci, Z.Genc, S.v.Marwijk, K.Ozdilek, M.Ozdilek, B.Sahan, H.Syed en M.Yildiz. Lcider: I
LENS F6: wordt laler samengesteld o.a. uit nieuwc F-klassers die zich de komende tijd gaan aanmelden t

E

COMPETITIEVOETBAL AF'GEKEURD OF NIET??
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stelten op vrijdagmiddag/avond op LENS en zekcr ook niet op

vrijdagaiond of zatcrdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten lc komen of het competitievoetbal

- Éellen naar di LENsafteuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet

ecrder rvcten wat er doorgaat of;iet. Dit komt omdat andere vereniging.n 
-ruui prt later ianwezig zrjn. Moet je voor 08 30 uir

verzamelen kom dan altijd gervoon naar LENS toel!!
- Bellen naar de KNVBaÍkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 0E.15 uur is hierop de

informatie te verkrijgen en dan uitsluitertd nog voor LENS A I ím C4.
- Kijken naar InfothuÉ op de TV (kanaal 2l).-Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speelje uit kijk dan bij de naam en het team van de tegenstander.

- Soms zijn de velden zo slechr dat de Haagsc Krant, Infothuis, Nederland 3 (ookt teletekst bladzijde 603) of de

LENSaÍkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele aÍkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat

alle A-B en C-etnatten vun lgt,tS vallen onder district West Il en onder categorie Ill en de D-E cn F-teams vallen onder district

West II en onder categorie ll,
Bij atlcs geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen ofhet voetballen doorgaal ofniet

DE TRAININGSGROEPEN EN TIJDEN
De afgclopen weken werden ook de vaste trainingsgroepen definitief geformeerd

*È*r LENS OP HET INTERNET **** www.lens-denhaag.nl **rr
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f]: ]mining op maandag en rvoens-dag van 18.00 t/m 19.30 uur. Aanwezig 17.30 uur. Trainer: Fred Grens42: Training op maandas van r 9.15 í; 20.30 ;,,. A-;;;;ilï;. Trainer: Denis Tekin . - -i 
.. . . ,ri i .BI: Training op maandag enwoensdag van r9.30 t/m 2r.00 irr. eu**rig 19.00 uur. Trainer: peter vonk r .. .: .,:i .l82:Trainíngopdinsdagendonderdaglants.oot/mrg,iïr*.A;**igl7.30uur.Trainer:AhmedZambib,r,..r,..

c l: Training op dinsdag en donderdaE van tg.0o ím ió.ió 
"rr. 

ïil"*ig 17.30 uur. Trainer: Dennis v.d.steen .1., Ic2: Training op maandag en woensdi§ ra, rt.oo tlÀls.È rï.. i-*.rig 17.30 uur. Trainer: peter và,Fèssem.:.. j,,.
lr,:lr:"1,r*-"*":T9is-l:1]?j90.y.. ls.oouur.Àanwezijïi.àïru,.r,rin"r:LiasetAnwar ,,,,i"ï"''\-{: r rarnrng op wo€nsdag yan lg.l5 um 20.30 uur. Aanwezig 1g.45 uur. Trainer_r Denis TckinDl: Training op dinsdag en donderdag van 16.45 um rs.oo uur. ïanivezig 16.15 uur. Trainer: Raymond BeckD2: Training op.dinsdag en donderdag van I6.45 vm ra.oo 

"*. 
e**tg 16.r5 uur. Trainer: Dennis vosD3: Training op maandag cn vnljdag van 

.l_6.45 
um 18.00 *;;;;;;;Ë r6. r5 uur. Trainer: Ruud van HerpD4: Training op maandag van 16.4i t/m 18.00 uur. a***ig ià. ii ,ï1. Trainer: Ahmet KocEl+E2: Tnining op maandag van 16,45í-m. 18.00 uur., *;;;[; r5.45 ím r7.00 uur. Trainer: Theo HoeftagerE3-ím E6: Training op woensdag van 15.45 t/m 17.00 urr. e*í"rig t5.15 uur, Trainers: Halil Bulut, Feki Fellah en Marco§prurt

Fl+F2; 1t6io;I1t op-woensdag r-,l,a^30. ím 15.45 uuÍ en op vrijrlag van 17.00 r/m 18.00 uur, Aanwezig 30 minuten vooraanvang van de training. Trainer: Halil Bulut
F3 t/m F6: Training op woensdag van 14.30 ím 15.45 uur, Aanwezig [4.00 uur. Trainers: Feki Fellah en Marco spruit

TRAININGSSCHEMA

MAANDAG
16,45 - 18.00 uur El efl E2
16.45 - 18.00 uur D3 en D4
18.00 - 19.30 uur Al
18.00 - I9.15 uur C2
19.30 - 2l:00 uur Bl
19.l5 - 20.30 uur 42
20.30 - 22.00 $tr Zat I

DINSDAG
16.45 - 18.00 uur Dl en D2
18.00 - l9.30 uur 82 en Cl
18.00 - 19.30 uur Keepers
19.30 - 2l.00 uur Zon I en 2
20 .30 - 22.00 u:r Zon 3

DONDERDAG
16.45 - 18.00 uurDl en D2
18.00 - 19.30 uurB2 enCl
I9.30 - 21.00 uur Zon I en2
20.30 - 22.00 uw Zol3
20.30 - 22.00 uur Zon 4 en 5

WOENSDAG
14.30 - 15.30 uur Fl, F2, F3, F4, F5 en F6
15.45 - 17.00 uur El en E2
I5.45 - 17.00 uur E3, E4, E5 en E6
17.00 - 18.00 uur C3
I8.00 - 19.30 uur Al
18.00 - 19.15 uur C2
19.30 - 2l.00 uur B I
19.15 - 20.30 uur C4
20 .30 - 22.00 luvÍ Zat I

LOKAAL
5+ó
7+8
2

4
5

6

4

5+6
7 +8
4
l+ 2

3

7 +8
5+6
3+4
7
2
4
5
ó

4

5 +6
7+8
l+ 2
3

5+6
YRIJDAG (na aÍloon verplicht kleedlokolen schoonmaken!!)
16.45 - 18.00 uur LENS D3 7
t7.00 - 18.00 uur LENS Fl en F2 8
1,9.30 - 20.30 uur Zon I en2 l +z

DOELTRAP BIJ D-KLASSE
De KNVB heeft besloten dat de doelaap bij de D-klassers genomen mag worden vanaf de rand van het strafschopgebied. Wij
verzrieken iedereen om hiermee rekening te houden.
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LEIDE,RS ATTENTIE i,,
Wij vragen de leiders van onze jeugdteamÍaàp{acht voor.hei volgende: '

- de leiders van Al t/m D4 moeteh. diÉct ha de wedstrijd het rvedstriidFormulier en de spelerspassen terug (laten) brengen o!
LENS '1'.' "ir:r, ,'a1,, ;:tt::;: ',"4 i , ,, ,...-- de leiders van E I t/m F6 moeten d irect na'de wedstrijd de.uit§lag door ( laten) geven op. LENS (366 l3 l4) :

- de leiders die ballen en waterzakkei mccnemen moetén deze zelfna de wedstrijd opruimen en niet op LENS latcn zetten't,:-

ouDERs ATTENTIE 
. t'iil' L 

!
Wij vragen de ouders van onzcjeugdleden aandacht voor het volgende: :

- de iontributie had bij vooruitbetating betaald moeten zijn op giro 33671I t.n.v. penningmeestcr LENS te Zoetermeer. Nog niet

betaald; dan s.v.p. nu direct doen!!!!
- het vervoer naar uitwedstrijden is de verantwoordelijkheid van de ouders (zie ook kopie hieronder) i

- probeer de zaken rondom het team altijd positiefte benadercn. Iedereen doet echt zijn best. :
- bcspreek zakcn met de (hodfd)leider en niet langs de lijn ofaan de bar ofbeter nog: doe zelf iets binncn LENS!l .

- zorg er voor dat de regeldes van LENS nageleefd worden. Kom op t{d verzamelcn cn bel netjes af bij de hoofdleider

- bemoei u niet met het rvedstrijdverloop en geefgeen commentaar op de scheidsrechter, de grensrechter ofrvie dan ook i
- ouders komen nooit op het veld!! en zo min mogelijk (vanafde E nooit) in de kleedlokalen behalve als ze cen functie hebben

JEUGDSPELERS ATTENTIE
Wij vragen dejeugdspelcrs aandacht voor het volgende: r.
- LENS kent te lveinig vrijwilligen. Behandel deze vrijwilligers met respect en doe zelfook iets voor LENS als dit wordt gevraagd

(!vedstrijden fluiten, bardienst draaien, loten verkopen voor de Grote Club Actic, op tijd verzamelen. netjes afbellen, kleedlokalen

schoon àchter laten, kanen en lichten uit doen, rommel opruimen, niet tussendooÍ op veld I of 2 voetballcn maar op dc

trainingsstrook, nedes op je beurt wachtcn aan de bar zonder te tikken met je geld of vcrvelende opmerkingcn te maken etc. ctc,

=> alle kleine beetjcs hclpen echt)
zorg bij uihvedstrijden voor eigen vervoer (zie kopie hieronder) en kom op tiid verzamelen

kan je niet voetballen bel dan netjes af bij dc hoofdleider (zie kopie boven het wedstrijdprogramma)
gaan er zaken niet naarje zin bespreek dit dan altijd met de (hoofd)leider

VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN!! !

Alle jeugdspelers (en/ofdc ouders) zijn in principe zelf verantwoordelij k voor het vervocr naar de uitwedstrijden tos. Dit betekent dat
je naar het verzamelen op LENS komt met:
l) de auto
2) de fiets
3) een strippenkaart voor het openbaar veryoer
I(omen zonder één van deze drie genoemde items en maar hopen dat cr wel voldoende (andeÍe) ouders zijn met vervoer is niet de

juiste manier en kan het team in de problenren brengen. Kom op tijd verzamelen en zorg dus voorje eigen vervoer. Ouders:

HELP BIJ HET VERVOER!!!

!!VACATURES BIJ DE JEUGD: TRAINERS, LEIDERS, SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT!!
!!I!IWIE KAN EN WIL HELPEN BELT NU 070-4400603! !!!!

KLEDING RETOUR!!!
Op dit moment missen rvij nog steeds de onderstaande kleding:
- 5 witte voetbalbroekjes van LENS Cl
- I trainingspak nummer l3 (opdruk Cezond Leven) en 4 LENsvoetbalbroekjes van LENS

\

WEDSTRIJDVERSLAGEN JEUGD +
LENS Cl: KARTEN EN LASER GAMEN
De woensdag voor de ccrstc competitiewedstrijd ging LENS Cl naar Zoetermeer om daar te gaan karten en te laser gamen. De spelers
vennaakten zich prima alleen de stuurkwaliteit was bij sommige jongens ver tc zoeken, zodat er geregeld ccn spelcr de banden
invloog, De uiteindelijke stand bij het karten wa§: l. Awinash 2. Alvi 3. Jorge 4. Ertan 5. Dennis 6-. Nieh ?. Serkan 8. Chaheen 9.
Mehmet 10. Serhat en I l. Hassan. Ook bij het laser gamen kon de één bctcr met ecn laserpistoot óvem,cg dan de ander, maar de lol
was er niet minder om. Al met al was het een zcer geslaagdc avond!! Sponsors: bedankt!l!!1, ,i, 'r ' , 

,

'.n i
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DUNO Cl - LENS Cl: 0-0
Vandaag was dan eindelijk de eerste competitiewedstrijd. DUNO bleek een erg rysieke tegenstander te zijn die ook nog_best goed ko1

voetbalÈn, LENS stelde daar heel veel itrijd tegenovir, maar echt goed gevoetbald werd er maar bij vlagen, Het hele slechte.veld

hielp hier ook riet echt aan mee, IJl de eeiste hilft bleven de kansen dan ook beperkt. Alvi was met cen mooi schot dicht bij een

doeipunt en DUNO schoot een vrije trap op de lat. Na de rust begonnen we heel goed en speelden we een kwaíier goed voetbal ut

kegen we ook kansen en een pingól die'heàas misging. Ook DLNO was nog een paar keer dicht bij een doelpunt, met weer een wije

t .i t.g.n de lat en een bal in hit zijnet. Vlak voor ii.id ton het dan ook nog alle kanten op en redde Serkan nog mooi toen,een

aanvall-er van DUNO alleen op hem ahiep en miste Chaheen in de allerlaatste seconde toen hij op de keeper afliep. Het was een helc

spannende wedstrijd met ,.ri k*r.n ou", 
"n 

*..r, maar echt goed werd er nog niet gevoetbald en dat moet beter. Kortom, een

terecht gelijkspel.

DSO Cl - LENS CI: 3-5
Vandaag hadden we een wiendschappelijke wedstrijd tegen DSO dat speelt in de tweede divisie laodefjk. LENS bleek al snel een

stuk betir dan de tegenstander, maarà.t t*a* OSö twèe keer op voorsprong na slordig verdedigen. Bij de l-0 maakte Jorge gelijk

en bij de 2-l mrgdJchaheen met een hard schot uit een mooie pals van i.lielivoor de 2-2. Met deze stard gingen we rusten en daar

kond'en we niet iÉvreden over zijn. Na de rust gingen we dan ook gelijk op zoek naar doelpunten en die vielen snel. Eerst was het

Niels die goed een bal veroverdó en sterk door[in[ en uiteindelijk In di tO wera gevloerd. Amie schoot.beheerst de pingel birmen'

Daama was het weer Niels die onderuit werd ge-haàd en dus weei een pingel en AÀie scoorde wederom' Tot slot maakte Mehmet er

nog 5-2 van na een mooie boogbal over de kóper en werd de eindstand Épaald op.5-3 na een hardschot van een speler van DSo

É"i Írlooi. *rartriid waarin LËNS duidelijk steiker was dan de tegenstander en waarin er goed gevoetbald werd'

Laakkwarticr Cl - LENS C2 (4-1)
voor onze eerste competitie wedÀtriJà moesten wij uit bij Laakkwartier. Ik had van deze wedstrijd een heel ander beeld voor ogen

maar soms gaan dingen heel anderstus ook deze íedstrijd. LBNS begon fel en had de tegenstander goed onder druk op eigen helft;

maar alsje ie zes uígespeelde kansen niet afinaakt dan d-oet de tegenitander het wel. En m staat het met de rust 2'0' Na de rust zet

LENS de tegenstander weer vast en creeerd weer kansen maar muàkt ze weer niet af. De tegenstander hanteert de lange bal en §coort

weer twee kïer. Wij gaat slordig spelen maar zien toch kans om een keer te scoren. Jongens volgende week RAS thuis en ik verfrouw

erop datjultie er weer voor gaan en de drie punten op LENS houden.

LENS C2 - RAS Cl (r5-0)
VunaurÉ t"g.nneíit t oi veta vler. Ik had gehoord dat de tegenstander niet zo sterk was ..... maar dat kon verkeerde informatie

,ijr. Àiía.ïart i.ld begt gaat het getijk oplmaar dan geeff LENS gas en loopt over de regenstander heen.

De tweede helftheeeftRAS nies meíii i. Ër"ng.n en tÀ'pen rvij uit-naar een monster score. Voor RAS wasdit erg jammer; voor

on, *À à"r, *rdsrr1d ook niet leuk. Volgende ieek RAIA thuis dus hoop ik op een betere wedstrijd.

Trainer/leider: Peter /Patricl<

LENS D3 - Laakkwartier D3 3 - 3

We begonnen deze zaterdag thuis tegen Laakkwartier redelijk goed, al snel scoorde LENS de 1-0, ook de 2-0 liet niet lang op zich

*uri,t"ï poo, ..n forE. ii'a. ,eraiài!í! kwam La«we teirg.in de wedshijd maaÍ LEN-sfierstelde zich en maakte voor rust

de 3-l.In de 2" helftwas LENS auiieril[ íina"r in vorm, er weà stordig gespield en LAKWA kwam tenrg in de wedstrijd en kwam

ook nog tangszij. Ik had gehoopt opËi àíi*i"e r- LENS maar helaasïg ik dat LENS helemaal stuk zat en uiteindelijk mogen wc

nog blij zijn met deze uitslag.
Ruud van Herp.

LENS D4 deed het deze dag betel en won hun eerste partij met 3-1, ik zag hele leuke combinaties en er werd fanatiek gevoetbald'

Een leuke binnenkomer voor Leider/trainer Ahmet róc. 

'ENS 

D3 wenst'Ahmet heel veel plezier met de taining en begeleiding van

LENS D4.
Evcn voor de tluirlelijkheid, op maandBgmiddag wordt cr getraind door LENS D3 & D4, de trainiÍgstijden zijn van 16'30 uur

tot ongeveer 18.00 uur, tan ;e niei t omËn dan ii aÍbellen v-erplicht bij Trainer Ruutl van Herp-06 - 445 80 885' Op

,iiiOrï*ioàri 
""rdt 

Ér getiaind rloor LENS D3 trainingstijd van 16'30 uur tot ongeveer 18'15 uur'

Zaterdag l4 september 2002 LENS D3 moest naar FC Zó.t.rme".-D7, de *edstrijdiegon 45 mirurten later dan gepland' LENS

begon rerlelijk goed aan de wedstrijcl] íe-l*t ..t iG" i" O" veraeaiging wera aoot Zï"teti"tt g"nadeloos afgestraft maar LENS liet

tr"itoppie rLtL*en 
"n 

ging op ioik naar de gelijkmaker en ma'kte binnen 2 minuten de I-1'

Een fout van de LENS verdediging en keeper werd weer afgestraft, hiema begon LENS pas wakkel te worden' al snel werdhet2-Z'

even later 2-3. In d. -.t "r"n 
d" puii.. 

"'p 
à" i. À a" liJf;"iR *"us e.t t vooi LENS' wi zagen mooie combinaties en doelpunten'

LENS liep uit naar 2.6, de drie puntei waren terecht verdient door onze ploeg. Zo zieje mai dat hard werken wordt beloont' Man of

the match:
Hamza lpek

*"'+* LENS OP HET INTERNET ++*+ www lens-denhaag'nl ++++
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VUCEI. LENSET.I.3
Na cen matige wedstrijd tegen Lisse vorige week ( 9-3 zege ) moesten dcjongens van E I vandaag naar het Kleine Loo. De meesten
hadden eerst nog even de eerste helfl van E 2 bekeken, maar daama mochten ze zelfgaan voetballen. Onze tegenstander had vorige
ook gewonnen en bleek ook een sterk leam te hebben. Na 5 minuten stonden we dan ook alachtcr tocn Raylison de bal hard
probeerde weg te schieten, maar via een tegenstander verdween dc bal onhoudbaar achter onze keeper. LENS liet de moed niet
zakken en ging fel op weg zoek naar de gclijkmaker. Via goede aanvallen en hard werken rverd VUC onder druk gez€t en.na 20
minuten stond het l-2 voor LENS. Mooie doelpunten na voorzetten van de vleu'gels ( Erdinc en Mitchel ) In de tweede helft
probeerde VUC van alles, maar was het beste spel toch van LENS ( Karim cn Kevin waren stccds voor en achter ). Ook kreeg LENS
veel mccr kansen en was het al snel l-3. De verdediging met Habin, Raylison en Emanuel gafgeen kansen meer weg en ook Bulent
keepte een goede wedstrijd.

LENSEz-.ÈW.4-3 .i'; r-..,.
LENS E 2 met de lcideri Mahin en Jaimi speelde een goede eerst'e helft met goede aanvallen via Jouad ( mooie acties ) en Nubar (
gaat ai lteeds meer aan de iijkant spelen ). Uit hvee corqer§ weid het al snel 2-0 en hield Hassan zijn doel voor rust keurig schoon. In
de tweede helft speelde E 2 vccl te aanvallend, waardobr hct al snel 2-2 stond. Celukkig vond de verdediging met Cicero, Mouad en

Diego hèt zo wel rvetÍedes en konden Walid en Rodi weer hun mooi pasjes geven. Het werd tenslotte een verdicndc overwinning.
Hopelijk is de blessurc van Okan volgende week veer over, want we hebben deze stoere verdediger wel gemist.

Pupil van de lYeek :Ogur Yalcitt
Op zondag 8 september speelde LENS I de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen tegen
Haagse Hout.
Ogur Yalcin speler van LENS D3 was de pupil van de week bij deze wedstrijd. Ogur is één

van de jongens die vaak komcn kijken naar de wedstrijdcn van LENS L
Ogur is l2jaar oud cn zit op de Anemaschool in groep 8c. Zijnjufheet Janet Breunes. Op
de Anemaschool is het toegestaan om in de pauze snoep te eten. Op veel andere scholen

mag dat niet. Ogur is aanvoerder van LENS D3. Zijn positie op het veld is laatste man. Ogur
zegt dat de D3 een leuk team te vinden. Dc D3 spelers maken onderling altijd veel plezier
rnaar zijn tijdens de wedstrijden altijd heel serieus bczig.
Onze pupil van de week cn de overige spelers van de D3 worden op maandag en op vrijdag
getraind door een erg strenge trainer (Ruud van Herp). Dc trainer leert dejongens veel
verschillende dingen tijdens de trainingen. Ook kan Ogur de geintjes van Ruud wel
waarderen.
Ruud en Wishnoe (de vader van Riswen) leiden de D3-wedstrijden op zaterdag.
Wetenswaardighcdcn over de pupil van deze week:

- Favoriete voetbalclub in hel britenland: Galatasaruyi
- Fsvoriele nationaal lea : ívee,Nederlands elftal en Turks nationaal elftal;

voetbalheld: Hagii
ll/ il I aler profvoetballer of ntanager worden ;
Leuksle sporl na voelbal: zwemmeri
I'leeft ontzettend veel beste vrienden (ongeveer 30);
Is goed it hel nemenvanvrije lrappen;
Is wat ninder goed ioor wat belreÍl inzichl:
Speelt nu z'n 2" seizoen bij LENS
Is afgelopen seizoen mel de D4 kanpioen gewordenvan de najaarsreeks
en Í van de voorjaarsreeks;
Is sittrlsdien eet groíc Ían geeo en von de scheidsrcchler van

Zoelermeet;
Kijkt veel naar voelbal op lelevisie;
Eel groag palat;
Hoopt dat hel besltrur van LENS kan regelen dal de hoofdlribune wordt
voorzíen stoehjes net als bU VCS;

Denkt dat de trainer "gentiddeld" tevreden over hen is:

Denkt dat de anderejongens het wel leukvinden dot hii bii hun in he1

team zit.

2
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Sponsorloa's pupil vun tle wceh:

_qffi

luur snelservice kleinbeeld en ApSI De Stede 23- t)en Haag - tet: 070-367 94Jt

HansLamens,1rainervanLENSl,verteIdetijdelsd"uoo,bn
Ook vertelde de trainer hoe gespeeld mocst worden.
Voor de wedÍrijd deden de spelers een goede warming-up. Ik mocht helpen bij het "inschieten', van de kecper.
Tijdens de.wedstrijd kreeg LENS een penalty. lk had zikàr gedacht dat LENS iou gaan scoren. Jammer genoeg lukte dat niet.
Het verdedigen bij LENS moet beter. LENS creëerde yotdoen kansen maar wist deie niet re benutten.
De beste spcler van de wedstrijd was nummcr 7 : Manuel Da Kroes omdat hij zich prima heeft ingezet en omdat hij niet veel zit re
kletsen tegen de andere spelers.
De rvedstrijd werd verloren maar was toch spannend en leuk.
a

Ik wens LENS I veel succes dit seizoen en kom nog vaak kijken, OGUR YALCIN

Pupil van de Week:Diego de Zwarl

Op zondag l5 september stond ODB I - LENS I op het programma. Omdat het veld van
ODB afgekeurd was rverd de wedstrijd op LENS gespcelà. Íego de Zwart was
tritgekozen om het eerste elftal te ondersteunen op een mooie zonnigc middag waarbij
ook radio (Sportsginaal) en veel publiek een kijkje krvamen nemen.

Diego is l0jaar oud en zit in LENS E2. Hij zit in groep 4 van basisschool Zuidwesrer bij
rheesteÍ Van Riel en juffrouw Evelien. Beiden hebben een beede verstand van voetbal.
De leukste dingen op school zijn voor Dicgo gym, rekenen en ipelen met andere
kinderen.

ri
Moet nog wcnnen aan de E2 om

Vindt Monsters &Co de leukste bioscoopfilm die hij ooit gezicn heeft;
dat z'n yriendjes in de El zitten;

Gaat graag op vakantie naar Spanje.
Diego dc Zwart kijl(t terug naar de wedstrijd ODB I - LENS t:
Deze zondag waren een paar spclcrs verhinderd.
fre lrainer maakte de opstelling voor deze wedstrijd bekend.
Eerst mocht ik meedoen met warmlopen, Daama heb ik met de wisselspelers overgespeeld.
IrENS soceldc de eerste helft -slecht omdat de spelers hun mannetjes niet dekten. Ook het schieten kon scherper. De
Speelde LENS bctcr.
i
| .**+ LENS OP HIIT INTERNET rn** www.lens-denhaag.nl *rrr

I
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I

Theo Hoefnagcl is dc trainer van de El en E2.
Onze pupil onschrijft Theo als ecn goede trainer. Je leert veel van de oefeningen.
Daarnaast wordt de E2 op zaterdag begeleidt door Martin en Jnimic. Beidcn zijn goede Ieiders
en ook zijn ze grappig.

Hieronder enkele kenmerken van onze pupil van de week:
- spcelt meestal op het middenveld, maar als iemand er niet is soms ook op een andere
positie;
- favoriete clubs zijn Barcelona en psv en favoriete nationaal teanr is het Ncderlands elftal;- zijn favoricte profooetballer hect Boudewijn Zenden en speelt bij Chelseai- Wil latcr profvoetballer worden en anders werken bij ecn bowlingbaan;- Vindt na voetbal baskctball de leukste sport;
- Luistert graag naar de muziek van FIVE;
- Heeft een broer (Quido) die in de C3 van LENS speelt;
- Heeft een beste vriend, Habin, die speelt in de El, en nog een beste vricnd die speelt in de
D4 Levent.
- l;avorieteinternet-site:www:\\neopets.com;
- Is stcrk in passen en in voorgeven;
- Rennen en techniek zijn wel goed maar kunnen nog bcter;
- Zit al 3 jaar op LENS en is bezig met z'n 4c seizoen;
- Kijkt op televisie graag naar f)ragonballz;

tweede helft

I
ii
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Het mooiste moment van de wedstrijd was een actie van LENS waarbij iemand de bal voor zich uit schoot en door kon lopen. De

keeper kon de bal maar net tegenhouden. Bijna een doelpunt.

Wat mij opviel was dat de spelers tijdens de warming-up de bat hard schoten en tijdens de wedstrijd minder hard-

De beste speleÍ van de wedstrijd was Jochem.
Mijn favoriete speler was Arnold die bij deze wedstrijd de keeper verving.

LENS I bedankt voor de leuke middag , Diego.

Nieuws van de Grole Clubactie

Sinds afgelopen zaterdag is het mogelijk weer loten te bestellen.voor de Grote Clubaclie bij dejeugdspelers van LENS

De mensen kooen vaak of meerdere loten omdat:

ze graag één ofmeer van de 35.000 prijzen willen winnen. Prijzen die onder andere gewonnen kunnen worden zijn:

- 100.000 EURO belastingrrij;
- Een l7-daagse vliegreis naar Bali voor twee personen;

- Een 8-daagse strandvakantie in Turkije voor 4 personeÍ;
- cen weekend naar Disneyland Parijs voor 4 personeÍr;
- een fototoestel van het merk lvlinoha;
- een hypermodeme prepaid mobiele telefoon van Nokia. i

2. Omdat ve€l mensen onze voetbalclub kennen en weten dat van de opbÍengst 8p 7o voor LENS is. I
3. Iedereen die een lot gekocht heeft, dus ook de mensen die geen prijs wirmen, kr'ijgen lcuke kortingcn bij postorderbedriif Ï

Wehkamp en bij het boeken van een bungalow blj Landal GreenParks 
I
I

Wat doet LENS met de opbrenest van de Grote Clubactie? Í
P"^-k*ht'"@gebruikenwevoordeaankoopvannieuwtrainingsmateriaalenvoorhet1
organiseren van allerlei sportieve activiteiten voor onze jeugdspelers. I

I

Waarom willen veel ieusdsDelers ook qraaq loten verkopen? |
l. Jongens die lote,, u"rkop", ,nQi$líidijíif; houtlen. (Ats je bij voorbeeld 25 loten hebt verkocht nagievan de I

opbrengst tr 6,25 houden). I
2. Later dit seizoen komen enkele profvoetballers van ADO De Haag een middag jeugdspelers van LENS leren voetballen (dat heet

voetbalclinic). wie geen loten hecft verkocht kan niet deelnemen aan de voetbalclinic. l
3. Voor pupillen: Alsje de meeste loten hebt verkocht magje een keertje "pupil van de week" zijn. t4. Vana[e lotenverkopers kijgen 15.000 lotenverkopers een gratis kaartje voor Circus Renz. {

I
I

Wat moet ie doen met de intekenliist die ie afeelopen zaterdae hebt ontvanqen? I
. De mensen die loten bij je willen bestellen moeten een regel invullcn op de voorintekenlijst; I. Vertet de mensen dieloten besteld hebben datje zo snel mogelijk na l ok:tober de loten komt brengen en datzedan(bij het I

brengen dus) moeten betalen. Bij het besteUen betalen de mensen nog nicts; I. Op 14 november 2002 wordt bekendgemaakt welke loten een prijs hebben gewonncn, t. Isje intekenlijst vol? In de kantine achter de bar liggen meer intekenlijsten. Alsje nog geen intekenlijst hebt ontvangen vraagldan

komende zaterdag zo'n intekenlijst in de administratiekamer ofaan je leider; I

LET OP: De ingevulde intekenlijst moet je UIIERLIJK 28 SEPTEMBER INLEVEREN op LENS in de

administratiekamer. Inleveren bij Gerard Marinus of bij Paul van den Steen;

I
i
t
I
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Assuraiitiekantoor'l

- HYPOTHEKEN * PENSIOENEN * BEIEGGINGEN

VOOR TOPPRESTATIES OP HET GEBIED VAN
VERZEKEREN EN HYPOTHEKEN KUNT U

ATIIJD BIJ ONS TERECHT. BEt GERUST
VOOR EEN SPORTIEF ADVIES.'

BEI. VOOR INIORMATIE OF EEN OIFERIE

070-3ó8 77 64

í

,Í-

. ;.VERZEKERING . FINANCIERINGEN . SPAREN
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AL 35 JAAR EEN BEGRIP Ats HET GAAT
OÀn PERSONEN VERVOER OP À,tAAIll

Fohrenheitshoot 20 - 2561 EC Den Hoog

Telefoon: o7o3b$295 / 07a3460792
Fox: 070-3609127

Bij ons kunt u terecht als het gaat om:

Schiphol vervoer (24 uurs service)

Groepsvervoer (8 peÍs. per bus)

lnvalide en rolstoelvervoer

Zakelijk vervoer
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PROGRAMMABTAD V.V. LENS SEKRETARIAAT :

TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP I
HENGETOLAAN - TEL.: 070-3óó l3l4
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Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag

Korbootstraat 73 - 2583 CT Scheveningen

Tetefoon 070 3550005 - tax 070 3505112

E-maiL edauw@euronet.nI

bii Edauw en Johannissen

van het orderbedrag voor de club'Bestel drukwerk

en verdien 100/o

lensleilen opgelet:

'{-

HOOFDSPONSOR VAN LENS Alllllemachtig . .

virat een assortiment !!!

!

- 
^l 

y' 
voor oqde auto's '

Auto-ohderdelén
. Groot assortiment auto onderdelen
. Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn
. Alle topmerken auto-onderdelen uit voonaad leverbaar
. Eigen bezorgdi€nst

oÍ nieuwe auto's ,-

í i G.z.G. Auto-onderdelen B.V,
.:: 1e v.d. Kunststraat 288, 2521 AV Den Haag. :

TeleÍoon: O7O-3807070, Fax: O70-3840023
'- Openlngstijden: ma, t/m vrljd. O8.OO -18.00 uui zat. O9.OO - 16.00 uur

Verkeersschoolrtr:il AL IAEER DAN'4''JAÀR

aE8A88B@
Schakel A aubmdal

.Voor alle riibewiizen

. Opleiding

. l0 daags spoedopleidingen ,:.

. Diverse categorieën moterriilessen

ffilflit

Valkenboslaan 173 - 2563 CK Den Haag
Tel.: 070-3451 153 I 3634671. - Fax:070-3636662

LENS LEDEN SPECTALE KORTING
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk

Café

&

Eikstrool I - 25ó5.Mï Dén Hoog - Tel.: (020).3ó03738
I

I

. ,. I,
FYSIOTHERAPIE - MANUELE.THERAPIE-. 

MEDICAL FITNESS - HOUTWUK

Gespecioliseerd in het geven von qdviezen en poromedische
behondeling von de wervelkolom en (sport)lelsels.

J,J.A. Zoutendiik -
E.Pà, Coret
§.1. König

i
BeËondeling volgens_àf sprook

Fysio-Monueel Therapeut
Fysiotherqieut '. "
Fysio-Monuecl f herrpcut

C.A. von Beverplein 16 - 2552 HT Den Hoog
Teleloon: 070-397301 3

t/\

Freè K
t
ICk spprt

DE VOETBALSPECIATIST
Weimorskoot 3430. Den Hoog

.i , ", 5r-
EXCIUSIVE ' .;
Thomsoqlqon;I24 Den Hoog .1r

TeleÍoon 070-3ó3ó323

i

.ÍeleÍoon 070-3652426
,q

", FREE KICK SCHEVENINGEN
-llKËi:ersiro*74 Schweningln Teteíoon070-3ó1737ó

voor ol uw sporlkleding, lens leden 1 O% korling !

www.íree-kick-nl

2w1 J:o h a n n i s.s e n



Contributie bc(aling
Postbank 33.67.11
Rabobanl 129.924,229

Senioren zondog en zaal
W.J.M, Heijncn tcl. 070 _ 3461088

Iub van 50
HoppcDbrouwers tcl.070-3250?g9

lAccommodatie en materialen
Vacoturc
J

Sironsorzaken
R..v.d.Hock lel.010_6036t57
H.Kooyenga .tr,t. 

O7O _3g772g4

ördinator lechn. Zaken

Internet-site:
1 www.lens-denhaag.nl

tcl. 070 - 36796t7

lcl.070 -,t400603,i

p
Í{

tel- 06 -14699t83

I
Rd

Terreln & ctu b oubgc
ark EscSpoÉp alÍlp

H 0 anngel geen adrcspost
Den lelHuag 070 366 3 4

P.

Sa ensÍel ti tubes run8
R, crSeer 070tel.vz) 366 344
.GreffF (s€ tc 0cr) 5 2 7

d Steen tcl 070 4400603
c nkeldi 079tel(penn.) 33 4348
H .d. Sman 070lc 32578 E7

D iik

r

H: l,amcns

webaqp Colpa: cnmaster@l s.denhEag.nl
AI tn alECecs anad ,noong@w

AIDCT§

wlens@l2movc.Il

daktie ina€rnet

504 AH DEn Haag

tcl.070-36348t8

tcl.070-3455787
tel. 010 - 393744t
ael. 06 - 14382151
tcl.06- 13379131

I
RedakÍie
C,L-amers
H:i,.d.Sman

I
c.mail

Senioren zaterdag
J.C. Ham

Jeugd
P.v.d.Stccn

zrlcdrs
C, Cakrnak

lel.070-3661314
lel. 070 -3661314

Posta dres
Posrbus 43337

lLBogisch

t\
I.Kurnaz

LENS

Tweewekel

Opgericttt lt decenbet rrrO'6' i^
ijks blad van
argang, num

de voetba Iverenigiug LENS
mer 5 3 oktober 2002

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUTIR

_LEP.EN: EN CONTRIBUTIEADMINISTRATIE
De ledenadministratie is al iaren in vertrouwde handen van Diana en Hars van fujthoven. Decontriburieadminisrratie is àe raatste.;aren lpreeiàeii;;ïi;" ;;"#fi,;r. wijze door André deKet ingevuld. De laatste heeft echrer te.keruren gegeven m.id.r" ,uuili" g.* sropp€n. Andrébedankt voor je vakkundige en rouw^e inz" U,: ï:7. Ui",grliïÉirut^.i g.tuH.ig f,eb je tochweer andere taken binnen LENS onje genomen. Op zoek n'a* e.n opràtg.. t*amen we al snelterectu bij Diana en Hans van nijthovei. o. *.*-rl,r,ii.ï*r"rà'"ïïi'" ,.0.n- .ncontributieadministratie liesen immers di"f,1.Uij ,lt.*. iitïrïïe"n-*'ii'en gefuklig vonden Dianen Hans dit ook zodat wij ii snel uitwaren. Vanafheden kuni;;;,;i;* ,rug.n omkenr decontributie, het redenbestand. Iedenrtsten en met e".;-tu;i;;#;;rgïngen terecht bij Diana enHans van Rijrhoven, Burg.Jansenstraat i ó, ;5;ïïï;ffiö ï.ï,'rffi ,u, rror.

LENS l INDEKOMPETITIE
LENS I (zai ligt op schema. vier.gespeeld en negen punten. Achter TAC,90 op een gedeerdetweede plaars, LENS I (zon) zal aiL"izoe, ae puïien'u.; .l'tuu, ,à.,., ,prokJ<elen. TegenCromvtiet lukte dit middets een 3 - 2 overwinning màa; il;;;ir;; *r, weer iers re srerk.Handhaving in de derde ktas moerdir_seizoen;k";;;g;li.t)-i.iï Ë"ï0. ,ru,,, .ucces in hetverdere verloop van deze competirie. Het p.ogrur." 

"Joiï.ïí,n"ï, nu.. *.t.n is,zaterdag 5 okober tq.jouurHTSV r: Lef.IS r-(öö"-"- rerrein:Vredenburchweg
zonda€ 6 oktober 14.00 uur LENS I (zon) - Den Hoom I
zaterdag t2 oktober 14.30 uur juVértuS t _ iÉf..fS f (raD terein: Huis reLandelaan in Rijswijk
zondag 13 oktober 14.00uurVIOS I - LENS I (zob) terein: Melis Stokelaan

DE SPELERSPAS
Excuses ziin niet meer mogerijk!!! Nog steeds geen spereÍspas betekent vanaf heden niet meer
:fl:I:,":d":r^i"ï:lltdooreigen schurrt. o" rlÍve h;.ft rtie..r,"ijr.r.r,t... ioor.cluDscneldsrechters) het advies gegeven om sperers zonder gerdige pas vanaf i ok.ober niet meerte laten spelen. wij ondersteunen dit advies en zulren uinnei lefrs'nier ook gehoor aan geven.Zowel LENS*pelers als spelers van de reg.rprÍij À,.rrr;nd;;;;;p* niët voetba,en. Hetmoet maar eens afgelopen zÍn met het geronrmet en gesjo...l ..i;;-g-J;;ïigd'",rb;il.'wï'
vragen onze aaÍrvoerders en reiders-om hier gehoor aí ó.g"r.r. tt.iiiin ied;s ber'angiii MË jeals aanvoerder of leider zerf nog kaartjes van sperers van jà team neem dan sner contact op metde secretaris van de afdeline waarhijji.hoort lW.Ueilnen =>'iànargr.rior.n .n zaal, J.Han =>,zaterdagsenioren en paul và.Steen =! jeugd).'Bij deze personcn iffi ook terecht als erexcessen rondom de spelerspas Íjn geweeit. Speiers diè zowet ofnei veta als in de zaalvoetballen moeten steeds zelfhun kairtje meenemen (kopie i"rËt l"ijtgrly.
p.s. l: C.v.d.Berg moet nog steeds een pasfoto inleveren en een spelerspas tekenen.p.s.2: E.v.Delden heeft ook nog steeds geen spelerspas. RegeÈn i-ij-nëSfVog"f f rfp s.3: Er liggen spelerspassen op LENS1 ^ i*tz,'rrut s ínàe aaíes ematen s.v.prtrr

REDAKTIE

Alle kopy moet vóór maandag l4 okober bij de redaktie binnen zljn.
n

1t
J
!i
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BEDANKENALSLID I

I

;,',.i'lïr#i.'.'f,ffiïï1tr;'ff,1,'i"',fïilï i:Ëilí,,):.,,;iË!*,.J,,1it:ï,":ïï:x,l.j,:1"###:f [ï*JL:ïJ:i".Ëilgehandhaafd blijft wij moeten immers ook de coritributie u- à" Àvn taater oot J rrerie;i ;;;* geen wedsrijd gespeeld.Via onze administratie kiig ie automatisch uerictrt, ats je afryvoerJu.nt uls lid van LENS, wat je ons nog verschuldigd bent. Nietbetalen betekent uiteindelijk => incasssobureau. Laat hetïi.i7o'u* ior.nrr 
;

scITEIDsREcHTERs cEzocHT , i;l
Het vinden van scheidsrechters m.n. bii de jeugd maar zeker ook bij LENS 3, 4 en 5 en n de zaalleveÍ grote p.obl..., op. t"spelers vinden dit vaak het probleem van ai ctrib llees: bestuur en 

"Ë..isi.s). wij vinden dli oot'eetr prouteem van de club (leesechter nu: spelende leden' niet spelende Ieaen.en cÀmmissiesf Ëllu*i.rp.n is volgens ons het sleutelwoord. Teams die achter elkaaÍspelen Ieveren sreeds een scheidsrechter voor het andere terí,n u. .p.t.i. uur.a11gi.I!"*!ilr{;it;;i;;;"g ., ,"ndag) stelen ?ichbeschikbaar om zo nu en dar eens een jeugaweasri.ld te fluiier. uàpï.rrrr =, nreE, BtrrERE NooDzAAK!!!! ! ,

VELD? .

Het tweedc veld mag vanaf heden weer worden gebruikt voor avondwedstrijden. De Gemeente Den Haag heeft aangegeven dat hetweer mag. Trainen op veld 2 blijft echter ten srrengste verboden voo. rtt" lioffi;"i;;.oiï;rtö;, 
*

- 
t-El'J: I en 2 op dinsdag- en donderdagavond-(ge"n attemril"v"nl-wezig; maar alleen als het nodis is) i,''- LENS El, E2, Fl en F2 (.i.v.m. getijktiiatg t atie, van zo,n SS sfelertjö- 

..* 
' . I

De overige teams trainen allemaal op aè ttàinígr,troot or op r,ei aíleti,dén altematief (zon 3, 4 en 5 op donderdag ui; spoorwlirveld 2 en LENS I (zat) bii rriomnh)'. Zouden *IJ i.o"r."n 
"p 

;à;ï* trainen dan is dit veld begin november echt onbespeelbaar.wij vrdgen geduld en begrip!! ucËur lrut

TRAIMNGSDOELEN I
en bij deze .t ook g.rtuinterwiil deze nog vol stond met trai;ingsdo;l{es. Zij kerËn u- àÀ--ra., iets te doen!! c.rirt. tu,*n en daarom doen wij ebnvezoek aan alle trainers en spelers om na de Éaining alle kleine doeltjes langs ae rant te zetten 

"ïr,., Ë"i. "àórrrt 

-u;;;;iïdË;
Ide ballenvanger aan 

Hetbestuur . l

i

Mededelingen

ï
I
I
I
I

I
t
i
I
I

i
I.,
I
I
!'t,

* spoorwijk' Iedereen bij LENS kan zich voorstellen wat spoorwijk moet doormaken n.a.v. de gebeurtenissen van een p-i *"k.nterug Het is tegen deze achtergrond dat het extra klasse. is dai de vrijwilligers ,rn spoo*i.;t uo*ïÈii§ ttuu, .tu.n o. ons te helperimet het gebruik van een veld en het vezorgen van de thee in ae mst. oo[ ,ondrg ,ni.;k"níi1 *".r riiiu* u"ra 2 van spoorwijk ditkeer LENS 3. - r! wrvr ut r."
* organisatie op zondag. celukkig. gaan wu stapie voor slapje vooruit en beseffen steeds meer LENSERS dat elk handje er ecn isdie al het werk voor die paar wiiwilliger§ weér lichier kan mai<en. peionaants stonden vorige w"et íariarg o" l,oekvlaggen nog opveld I en maar liefst rwee katten drank bij kleedgebouw z. Natuurrijk **.; ài;È;;;';ï l. ,ig.ïrora*. Kleine moeite om de
:"g11lil-drf 

*Hletijk te vragen de kat_met tege flesjes ook weer teirg te brengen.- Bardiensten elft8llcn' De vaste barmedewerkers staan versteld. vorig; week sionden daar ineens hvee keukenprinsessen van LENS'5' Freddy en Dannv. In de middag opnieuw het bardreamteam Miche'i en D.rrir;; d; r;;;;e1.ËË. wij zijn benieuwd welkekwaliteiten.LENS 3 (2 spelers) a.s.-zondag zal inbrengen tusr.n t :.0ó-ur. 
"n 

.u. 14.15 uur.
Op 20 oktober sraat LENS 4 tyeer ingeÍoosterd. r

+ Contributielt !!!!
Í spelerspas vanaf I oktober is het dan 

.zover.. 
Iedereen dient een spelerspas te kunnen tonen. Geen pas = niet spelen. Zo bracht deHaagse courant afgelopen zaterdag het nieuws incl. vermelding van àe mogehjke boetes als oC 

"u.ol 
izo .rro en maximaal 5 puntenih mindering bij verschillende vormen van overtreding. Aanvoeiders dus opgele t.I

Zaterdqg 5 oktober 2002
I4.30 uur HTSV I - LENS I (zat) van Vredenburchweg vriendschappelijk

+*x'r LENS OP HET INTERNET Í.r* www.lens-denhaag.nl **+*

SENIORXN ZONDAG
Algemene informatie
Conracrpers. W.J.M. Heijnen tel: 070 - 3461088

SENIORNN ZATERDAG
Algemene informatie
Contactpers. J. Ham teli O7O - 3679687

J. Verkijk tet: 070 - 3617033

U U INFOthuisjjd
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Zondag 6 oktober 2002
14.00 uur LENS I
I 1.30 uur LENS 2
10.00 uur LENS 3 (bardiensr)
13.00 uur LENS 4
10.00 uur LENS 5

. Zaterdag 12 oktober 2002
14.30 uur Juventas I

Zondag l3 oktober 2002
14.00 uur VIOS I
I 1.00 uur VIOS 2
12.00 uur TAC'90 2
13.00 uur Westlandia 7
10.00 uur Maratho nl Azzuri 6

Aanvoerders:
LENS 3: Itek Kumaz
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers
LENS 5: Jan Muns

Maandag 7 oktober 2002
19.00 uur LENS DSI
20.00 uur LENS 5

21.00 uur LENS I
21.00 uur Gymnova ?
22.00 uur LENS 3

Yrijdag ll oktober 2002
20.00 uur Snoekie 4

Maandag 14 oktober 2002
19.00 uur VCS 7
22.00 uur Yellows 2
22.00 uur LENS 2
rrYoensdag l6 oktober 2002
21.00 uur RAVA 5

Vrijdag I8 oktober 2002
20.00 uur Maz.Stars 4
21.00 uur WIK DS I

Dinsdag 22 oktober 2002
19.00 uur LENS DSl

Woensdag 23 oktober 2002
21.00 uur AMOZ I

Donderdag 24 oktober 2002
20.00 uur JuVentaS DS2

Vrijdag 25 oktobcr 2002
t9.00 uur LENS 4
20.00 uur LENS 5

veld | 132637 M.A.Terol
veld I 135295 A.J.Schouten

Spoorwijk veld 2/omkleden bij LENS
veld 2 138379 NN
veld 2 147840 NN

- Den Hoom I
. HMSH 3

- Adelaars 2
- RAVA 4
. TAC'90

l38l l5 NN

- LENS I (zat) Jutialaantje

- LENS I
. LENS 2
. LENS 3
. LENS 4
- LENS 5

J.Mastenbroek

Melis Stokelaan F.J.van der Els
Melis Stokelaan P.Millenaar
Aagie Dekenlaan NN
Hoge Bomen, Naaldwijk NN
Vredenburchweg NN

tel: 06-13379733
rel:070-3250789

tel:070-3975459

PROGRAMMA SENIOREN ZAÀLVOETBAL
Mededelingen:
* spelerspas vanaf I oktober is het dan zover. Iedereen dient een spelerspas te kunnen tonen. Geen pas
Haagse,courant afgelopen zaterdag het nieuws incl, vermelding van de mógelijke boetes als 6g euro, i70
rn mmoermg bl verschillende vormen van overtreding. Aanvoerders dus opgelet. Er liggen overigens no
wachten om afgehaald te worden (zzal2, zaal 5 en dames)* contributie! ! !! ! 

t

A.J.M.Ammerlaan

= niet spelen. Zo bracht de
euro en maximaal 5 punten
g steeds pasjes op LENS te

- Juventas DS2
- ADIO 7
- Arentsburg 2
. LENS 4
. TEDO 2

- LENS 2

- LENS 3
. LENS 1

. CUVO I

- LENS 4

- LENS 5
. LENS DSI

Lipa
Lipa
Lipa
de Fluit
Lipa

Transvaal

Lipa
de Fluit
Loosduinen

Ockenburgh

de Veur
de Blinkerd

59',177

154506
578s7

57976

57949

- HPSVDSI Zuidhaghe 59'186

- LENS 3 de Schilp

- LENS DSI RKDEO

- RKDEO 19 Ockenburgh 59195
- RKDEO 17 Ockenburgh 154504

*+*r LENS OP HET INTERNET **** wlw.lens-denhaag.nl **+*
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L S ortha
Loosduinen
Lipa
Zuidhaghe

de Schilp
RKDEO
Kastelenring
De Fluit
Dc Blinkerd
Transvaal
Ockenburgh
Sosef
de Veur

: Groen van Prinste rerlaan 27 6,
: Paets van TroostwijkstÍaat 93a,
: Melis Stokelaan 1201,
Ingang Beresteinlaan

: Schaapweg 2, Rijswijk,
: Sponparkweg l, Nootdorp
: Sponparkweg 4, Leidschendam
: Fluitpolderplein l,Leidschendam,
: Seinpoststraat 150
: Majubasbaat 41,
: Wijndaelerduin 27,
: Strijphorst l, Honselersdijk,
: Prismalaan 40, Zoetermeer

Íel:070-3236706
tel: 070-3996869
tel: 070-3671508

tel: 070-3941507
rel:015-3109572
teli 070-3278972
tel: 070-3209314
rel:070-3522169
tel:070-3893330
tel: 070-3686588
tel:0174-626272
tel: 079-3615398

Aanvoerders:
LENS l: Oscar van der Laar
LENS2: Sammy de Nennie
LENS 3 Ed Vuijk
LENS 4: Nico Vasrenburg
LENS 5: Paul Lensink
LENS DS l: Bettie Ddessen

tel: 06-22669238
tel:070-3935936
tel: 070-3960448 (06-20247367)
tel 070-3294254
tel:06-53576080
tel: 070-3295598

Scheveningen I - LENS 1 (zondag) oftewel ,,Op Hout_rust geen zegen,, (*) 
:

Scheveningen í - LENS 1 E-3 29 september à002 door Gerard van der Kleij

De gang naar Houtrust heeft voor mij nog steeds iets speciaals, In miin jeugd mocht ik op deze heilige voetballocatic zelfdeopkomst en ondergang van het roemruchie Hottand siort meemaken. Ëerömde voetbrí";,o;;í;'i;;tur;;Ë;à;r,;;;"r",Geen' Mickie clavan, sjakie Roggeveen en trainer coi vd Hart hcbb.en opao"t.rrir,* ,[".uniiraieno en staan nog bijvelcn van mijn generatie in het geheug€n gegrin. Maar oorJe mlndeie goden als Ja" i"rr.'", ]", iirrtink, Rob vd Bol, piritjeYan wouw enz' watziin zii ueschimp! ve-rv'ioetrt en wonuertilt< genoeg ook verafgood. Natuurlijk herinner ik mij ook dejarcnlange «gezelligheid" van het zaalvoetbal en tret tistroctiey mtt n€t schier onverslaanbare Hijs Hockeij van pat Adair in de
'oell 

nog stampvolle rroutrusthallen, hetxu gesloopte coaptai àrt tot 
"oo" 

kort ats Íroosteloos icoon model stond voor hetbuitengewoon armocdige Haagse (sport)beleid' T"; ruke;i;. i";o$" *.ro 
".op 

à.r" íuui" n--oriJ.r. n..rrt idddag ooknoggevoetbald Vooraf leek het een zware opgave te worden voordit o zo broze LENSelftal tegen de bijna-kampioen van vorigjaar.Maar wie weet' misschien had de zege op cromvliet vorige *"ek t ei elna van LENS moed geg"ven. En hud RBc de vorige avondop een ander niveau tegen Feijenoord nièt bewezen dat kiatiteitnieiahi;d guant stuut uooiiiist. Ëuiom l, tret ,o;a,,mer dat coachHans I'amens ook nu weer op het laatste mom^ent de o-psterlini mocst aanpass€n vanwege onnodig te laat komen bjj het verzamelen.over beleving gesproken! Toch venaste LENS vriend en viftia'in à" r.r,Lt. .inrrt ,Ët 
"., 

,noíie aJivat via leffrey en Romano diedoor James Ability op fraaie en beheerste wijze werd afleríJlo- r 1. 2"., r,.1 dan-toch....., hoorde je de LENS-supporters denken,toen iets later ook nos eens een mooi schot van Dennis Ëa"r ,1i niírt girg. LEr.rs.*rrk"ïuià 
"ï 

iiJa-. op a.t ,o*ent besr aardig.Helaas was de droom-van korte duur' In oe I o' mlnuui 
-kwai-i"rr"iLg.o,riu 

..n kopbal op een goàdkope manier aan de l-1, om nogmaar te zwiigen van de 2-l noe eeen vijf minuten later toen onze keepér al in een vroege sinterHía.r[À'ming or"ek te zijn. weerenkele minuten Iater leek de wiclstrua r'Lo.tlirilà., i'.;;;;;-;ïà .". vrije rrap op l-3 kwam. van cen muuÍje opstelen had

-t3Ïl,ll'r.l!ft-lg 
nooit gehoord. scheveningen control."ru" i" 

""a.ni.;a 
vervotgens tor de rust gemaliketjjk. Alleen via een ;venunlge vrre trap van Manuel da cruz kon LENS nog even gevaarlijk wàrden. Dàeerste 20 minuïen Ja-de rust herpage LENS zich.Er werd meer druk uitgeoelend op scheveningen, dat d"etenri&to.Ï ít o..nodig" hi"t"" beg;; drïrtiïren. u"t Lelrs-offensie{eresultecrde in de 57'minuut in een terecht toegekenoc strafschop na tret onderuithalen van Maurice Schuurman. Maurice schoot destand op uiterst precieze wiize naar 3-2. De peiiode die nu volgóe hal voor I-El.ls de ommekeer kunn"nïr.rg.n. Helaas dachr desnelle en behendige linkerspits van scheveningen er ano.o ou?i aloi ino iuiduele verdedigingsfouten van LENS genadeloos af testraffen' (4-2 en 5-2 in resp. de 66'en 79" minl). Voor de stuiirii.iài.nt nog t" worden ,eile'id dat Dennis vd steen op de vakeep 5-3aantekende, geholpen door de overige.nt ,oo.tr"fftlilt rp.l.no. r.riri. rn* uall scheveningen. Evenals tegen cromvliet was dit rdoelpunt voor hem dus weer 'prutzooi'. samenuattino:'À ier."ht" ou"*inring van scheveningen, dat bewees over meer kwaliteitte beschikken' ook vandaag rustte voor LENS op Houtrust geen zelei. rocl 6ijft hetjammer dat LENS nier meer kon halen uit de

lr:.,,:'ffi*:Xt;tf,..|ltetde 
schroom van zich-afgooide ei aanuaiiend b.t.r uii d" ,.iit*à. wi" rr*i r*t a.t ,org.rà" *."t 

-

De opstelling: Arnold oosterveer, Fahrid cilntje (62'min. Michael oemed),-Brian Linger, Manuel da cruz, Jochem van Loon,Jeffrey Hop, Maurice Schuurman, pennis vànàen steen, nornunï rln"roo (g0" min. Ramon Hendriks), Hakim Bouidou (46. min.Roger Riemen) en James Bility,

Gele kaarten: Falrrid Cijntje (23. min,) en Jeffrey Hop (73. min.) .
(*) Metdank san het boek "op Hout'rust gccn zegeh, opkornstel ondcrgang van Holland spoÍt'' door Hans pars €í Rob Langeveld, uilgevaÍij,.De NieuwE Haagsche
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LENS T BOEKT TEGEN CRO1VIWIET EERSTE KOMPETITIEWINST '

LENS l- Cromvliet I 3-2 22 september 2002 door Guido Halleen

Trainer Joop willems had het de LENS-mannen in d-e voorbespreking nog- zo op hun hart gedrukt: ,.Jongens, jullie moeten rleboel achter op slot houden !"' Joop sprak deze woorden Lii-na sïi"ar g.t.a"n,.om precies t- zijn op 30 mei Igss, voorafgasndaan de allesbeslisscnde wedstrijd crómvlierLENS. Het rvàs de iaatstc wedstrijd in de vierde Klasse E. LENs stond bovenaaneII moest een voorsprong van 3 punten verdedigen op Ilummer 2 cromvliet. De blauwwitten deden wat hun trainer hadgevraagd en een furieus aanvatlend cromvliet Éwam nict tot scoren. Een dikke 1s00 to.r"horr""i, 
"rg.n 

een bloedstollendervedstrijd met als resultaat een fel b€geerd kampioenschap en piomotienaar dc Derde Klasse. Afgelopen zondag op deHengelolaan tegen cromvliet deden sl"ihs d" luaÈte to minuten àven aan die geweldige wedshijd uit bet rijke verleden denken.LENS moest een 3-2 voorsprong uit alle macht verdedigen. óo[ait ru.t ,n* ,rï."r .n?ir u"iàiiirgi" ïi" .u.r,. 
"orpetitiepuntèn.Deze zondag kon LENS niet beschikken over enkele vÀte uactrten.-ooetnun rrai.h""io;d;i{ií;Ïr-ià een knieblessure en werdvervalgen door Arnold oosterveer. Fahrid cijntje (vakantie), Dobias Hoogervoorst lrugutessurË) en ràtran otietroet lziek) moestenhet laten afi'veten, tenvijl de geblesseerde John Éansveld .r..ntsa. ru"t"tJr o minutin ireespeelÉe. in de eerste trett werd geleidelijkduidelijk, dat cromvliet een te nemen hindemis vormde. LeNi 

"o.ii*.ra" ,i.t ,t."à, ,uii". 
"n 

li"t à-, tot in a" o,,g"ring van hetvijandelijke doel' In de 23' minuut.wurmde de opgekomen nur.i. Éouiaou zicr, 
"p 

,.rr,ï Ë!, ,iiïffinstander en tikre de bal voorde voeten van Romano Tetteroo, die zonder aarzeËn inr.nooiiÈí§ r,i.ld cromvliet daarna in de greep en schiep zichzelfmeerderescoringskansen' In de 3geminuut schoot Dennis van den steeniven buiten het skafschopgebied op het doel. Duidelijk ontewedenover zijn Prestatie draaide hij zich om. met de onvergetelijke woorden "wat een p*,r*iï;., ." ,jg tri-niet aat oe cromvtiese ,

doelrnan de bal onder zich liet doorglippen: 2-0. M; dez; ;oo"p.oni tr* a. nirt uun 
"n 

r,"i irNs--p,it ii.t ,.t oor*.t onwennigrichting-het klubgebouw. Na de theà dààd cromvliet verwo.a. pïjing.n t.rg te komen in de wedstrijd. onze defensie mer eenrustige Roger Riemen aan het hoofd.gaf e.chter in deze fase g."i Ëir-p. rn aÉf ,ili;;;ï;;ffre'f Hop na een snele counterRomano Tetteroo vrij voor het doel in stelling' De doelman 
-van 

de tegenpartij kon dit onheil slechts keren door Romano onderuit tehalen en de.bal ging op de stip' Maurice schuuÍman volrok na vonii, 6oro iirlul. u.t a"ze 
"omlortubeie 

:-o ,oorsp.ong ging t.tLENS-publiek al denken aan een grote_uitslag, maar het liep anders. Baiverlies o[ het ridd;".ld ;;;è;;rvliet in de 66. minuutineens de ruimte om tot 3- I te komen. Het geloof in een be;r resultaat gafde tegenstanaer vanai-d;imoient vteugels en LeNSmoest ver terug' Dennis van den steen en Hakim Bouidou, die alles hacl--rl"n grgJu"n, *erden !"*irr.É, ,uu. a" aruk bleef. In de g3.
miruut haalde doelman Amold oosterveer een tegenstandàr onderuit en cróili"t k;; vi;;; ;oötànoe ,t ursclop terug tot 3-2.Een enerverende finale was-het gevolg' De grensrechter van Cromvliet, die door de scheids al tweeriaai lvas gewaarschuwd wegens
vals vlaggen, werd in de 86' m inuut bij een àerde valse gelegenheid van het veld gezonden. D. ."À. iàri.lf,t . uries in de 92" minuutzijn laatste deuntje Dit tot groot ongenoegen van de tegànpÀtij, waar de indruk bistond dat er meer verloren spelminuten ingehaald
moe§ten worden' De scheid§ moestzich haastig uit de voeien maken, maar kreeg ona"*.g to.l nàg entei" rate tiLt"n. De trainer Í
van de.tegenpartij keeg daarvoor alsnog een ràde kaart. zo eindigdedeze verdeï faire wed-strijrt opïen onverkrvikkelijke manier.LENS liet zich na afloop het zoete bier der overwinning goed smiken.

D-e opstelling: Amold Oosterveer,Iakim Bouidou, Roger Riemen, Brian Linger, Jochem val Loon (g4 John Mansveld), JeÍhey Hop,
Maurice Schuurman, Demis van den steen (75 Ramorillendriks), Manuel da-Cruz, Romano Tetteroà en James Bility.
LaakkwaÉicr 4 versus lens 3

Laakkwartier 4 is een oude bekende van vorig seizoen en LENS 3 wist bij de thuiswedstrijd van vorig seizoen de champagnefles te
openen. Vol goede moed vertrokken we dan ook naar de Jan van Beerssraat waar LENS à wel ,,effe 

iuntàh zau pakl,th,'.-
Aangekomen bleken wij de hoofdathactie te zijn, daar het hoofdvelcl voor ons was gereserveerd. we moesten tijàens de warming-up
even wennenaan de omvang van het veld, maar niet iets wat wí niet aankunnen.
De wedstrijd begon flink fel en de scheidsr€chter heeft aardig lalen horen dat zijn fluit goed geolied was. Na l0 minuten elkaar (en dc
sch-eidsrechter) afgetast te hebben (hoever kun je gaan.binren d" g."rren ,an trËt spet;ïieten'overin *eer enkele tanr.r, *uurÈi;
LENS.voetbaltechnisch gezien (aanvallen vanafdezijkant, voorgeven en bijna scoienl het eerste doelpunt verdiende. Hoe 1ekker het
aanvallen ook liep, keer op keer vlagde de grensrechtàr ons temfvoor buióspel (ofhet nou b;itenspliwàs otniet). uet was heerlijk
om te zien dat onze trainer intens meeleefde langs de lijn door enkele keren (nit ali zijn spelers) flink uit zijn dak tó gaan.
Hoe mooi en volgens het boekje enkele aanvallen liepen, het eerste doelpunt was een 

-oudlr*etí ,,knokken,-vallen eriopstaan en
vooral doorgaant'- doelpunt. Erik wist in het 5 metergebied uitstekend dàor te knokken en de bal richting ínastasia te murwen, die
viel en weer opstond en doorging. LENS stond verdiènd aan de leiding in dc laatste l0 minuten van de l-. helft,
Helaas steeg ons de champagne al naar het hoofd, want binnen 3 minuien waren we weer terug bij af(l-l). De 2. helft heefr LENS
(en ook Laakkwartier) keihard (voetballend) gevochten en was het een wedshijd die terecht o; hei hoàfrlíeld gespeeld werd. Na circa
30 minuten sloeg de vermoeidheid bij beide teams toe en ontstond er een gapend gat op het middenveld dat beide teams tot counters
aanzetten. Maar ook deze acties bleven zonder resultaat.
Al met al een verdiend punt met een einduitslag van I-1. Op naar de volgende punten.

El Capitano

*i.*,r LENS Op IIET INTERNET ++++ wwur.lens_dcnhaag.nl ++i*
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Het geld gaat binnenlopen. Dc eerste seizoenzege van het eerste is binnen. De herfst kent zijn kleur. Zo ook de Club van Vijftig
donaties viade giro. De fam. Otterspoor, niet alleen achter de bar ook voor de LENS loterij; doet daamaasr nog eens een furanóiele
duit in het 50 zakje. Cor Peeters, altijd goed voor de Clubgebouwverbouwingen heeft het gebouw volgens mijielf nog neergezet, is
een van de troulv§le eerste elftalfans, is nu ook weer lid geu,orden van de Club van 50. Hans v.d Kley]achter het doel in hewerleden
heel erg lang met de hamer achter de bestuurstafel heeft gemeend zich ook bij het illustere Club van í0 bondgenootschap te mengen
Wilt u er nu ook bij gaan horen de gezellige, beruchte, bekende, beroemde Club van 50.

Maak Euro 50 over op 33671 I w LENS o.v.v. Club van Vijftig ofgeefhet cash aan ondeÍgetekende.
Hopelijk volgen er nog vele.

CLUB VIJFTIG

CIub van 50 uispraak: meer blauw op het voetbalveld
Met een sportieve Club van Vijftig groet,
Henk Hoppenbrouwers
p.s. LENS 4 gaat op tournee bij Barca!

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE

CONTÀCTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2OO2NOO3
- Hoofdleider A- en B-jeugd: Paul van den Steen relefoon: 0?0-4400603
- Hoofdleider C- en D-jeugd: Fred Grens telefoon: 015-2131727
- Hoofdleider E- en F-jeugd: Paul van den Steen lelefoon: 070-4400603

(b.g,E.0ts-213172?)
(b.g,g. 070-4400603)
(b.g,g. 0l s-213 t727)

Dit betekent dat alle spelers en ouders met vragen ofom afte bellen voor de wedstrijden (niet vooÍ de trainingen!!!) alleen terecht
kururen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beide ook nog gewoon een werkgever hebben, en de àverige familieleden de
vragen toch niet kunnen beantwoorden, wagen wij iedereen om het bellen te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 20.30
uur. De belangrijkste regelrjes:
AÍbeller voor wedshijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd en alleen bij de betreffende hoofdleider thuis en
alleen tussen I9.00 en 20.30 uur. IÍL tdterste nood mag dit nog op LENS (0?0-3661314); doordeweeks pas na 16.00 uur en op zaterdag
pas na 07.30 uuÍ.
Vragen, opmerkingen, ideeën: bel dan ook naar de hoofdleider en ook alleen tussen 19.00 en 20.30 uur
AÍbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur afen alleen op LENS (070-3661314)
Competitiewedstrijden afgekeurd ofniet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSaÍkeuringslijn (070-4044183). Voor
08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog nietsl! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of Fred Grens thuis!!
Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-36613 l4) maar pas na 16.00 uur!!
Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen maar altijd sportschoenen meenemen!!

IILEVER DE VOORINTEKENLIJSTEN VAN DD GROTE CLUB ACTIE ZATERDÀG IN OP LENS!!
Wedstrijdprogramma JEUGD (tijd)wijzigingen mogelij k)

Team Datum Aanvatrgs-
tijd

Tegenstander Uit of
Thuis

Veld/Terrein Vertrek van
LENS:

Vervoer

A1 05 okt 14,00 uur Full Speed A I uit Kerkpolder/Delft 12.30 uur Auto
l2 okt 14.30 uur CVV Zwervers Al Thuis Veld I 13.30 uur

A2 05 okt 14.30 uur SV Erasmus Al Thuis Veld I 13.30 uur
t2 okt I1.00 uuÍ Laakkwartier A2 uir J,v,Beersstraat t0.00 uur bij

Laakkwartier!!
BI 05 okt 12.00 uur ODB BI uir Albadastraat 10.30 uur Auto/fiets

09 okl 19.30 uur HonseleÍsdijk Bl (r) uit Strijphorst/Honselersdijk 18.00 uur Auto
l2 okt I1.00 uur 's-Gravenzalde SV

B1
Thuis Veld I 10.00 uur

82 05 okt 12.30 uur Nootdorp Bl Thuis Veld I I1,30 uur
t2 okt 14.00 uur Wippolder Bl Uit Rijksstraatweg/Delft 12.30 uur Auto!l!

lct 05 okt I 1.00 uur Voorschoten'g? Cl uir Weddeloop/Voorschoten 09.15 uur Auto
09 okt 18.00 uur Nog regelen (+) Thuis Veld 2 | 7.00 uur
l2 okt 12.45 uur FC Lissc Cl Thuis Veld I I 1.45 uur

c2 05 okt I 1.00 uur TEDO CI Thuis Veld I 10.00 uur
0? okt 19.00 uur Nog regelen (r) Thuis Veld 2 18.00 uur
12 okt I1.00 uur HBS C2 Uit Daal en Bergselaan 09.30 uur Auto

c3 05 okt 12.30 uur RVC/R[jswij k ca Thuis Veld 4 VCS!! I 1.30 uur
12 okt 12.30 uur VCS C3 uit Dedemsvaartweg I 1.15 uur Lopen

*rÍ* LENS OP mT INTERNET iri* www.lens_denhaag.nl ***+
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CHINEES / !NDISCH
SURINAAMS RESTAURANT

Piet Heinstraat 29
2518 CB Den Haag
Tel. 070 I 345 Og 25

a

'Elke dag geopend
maandag tlm vrijdag 11;00 - 23.00 uur
zaterdag en zondag 14.00 - 23.00 uur

'é 
GHINEES SURINAAMS EETHUTS

' Ëolueruos §Necrenn I lur,rèxnoorvt

Wèsteinde'44.'
251? HE .Den Haag

1, ...

- Tel. 070 - 380 62 62

. fhuishezorgen 
.

v.a. € 12.50 gratis thuisbezorgd
Y,.

onder €12.50, €1.50 bezorgkosten
Bezorgkosten:|7.00 tot 22.00 .uur :

THUISBEZORG SERVICE

Voàr: Chinees:
Surinaams BEL: 070 - 345 03 25
tidisch

Voor: Chlnees
Surinaams BEL: 070 - 380 62 62
Hollands



Team Datum AanvaÍlBs-
rijd

Tegenstander Uit of
Thuis

Veld/Ierrein Vertrek van
LENS:

Veryoer

c4 05 okt 14.30 uur HMSH CI Thuis Veld 2 13.30 uur
12 okt 13.30 uur DLINO C3 uir r,Nolens aan I1.30 uur Bus!!DI 05 okt 09.00 uur Voorschoten 97Df- uit 07,15 uur Autol2 okt 09.30 uur VCS DI Thuis I 08.30 uur
14 okt 19.00 uur Nog rege (*) Thuis Veld 2 18.00 uur
05 okt 09.30 uur vliet Dl Thuis Veld I 08.30 uur
l2 okt 09.00 uur Schevening!nD2- Uit Houtrustwe 07.30 uur Auto

D3 05 ok 09.00 uur RVCiRijswijkD- uit Spprk Pr.kenelRij swfif 08.00 uur Auto
12 okt 14.30 uur Loosduinen D2 Thuis Veld 2 t3.30 uur

D4 05 okt 09.30 uur I{BS D6 Thuis Veld 4 VCS!! 08.30 uur
12 okt 09.00 uur HVV D5 uit Hogenhoucklaan 07.45 uur Autol!EI 05 okt 09.30 uur GraafllVIIVAC El ïruis Ve d? 09.00 uur
12 okt 10.00 uur RVC/Rijswijk E2 uit k Pr Irene/Ri sw U 09.00 uur Auto

E2 05 okt 09.45 uur HBS E2 uit Daal en Bergsela an 08.45 uui Auto
l2 okt 09.30 uui VCS EI Thuis eld 2 09.00 uur

E3 05 okt 10.00 uur SOA EI uit Q.de Mooritraat 09.00 uui Auto
12 okt I1.30 uur HMSH EI Thu is Veld 2 I1.00 uur

E4 05 okt I I.30 uur e D E'| Thuis Veld 2 I1.00 uur
l2 okt 10.00 uur Semper Altius E2 uit HoekpoldertRijsíijk- 09.00 uur Auto

E5 05 okt 10.00 uur Laakkwaíier E5 uit J v.Beersstraat 09.00 uur Auto
l2 okt 13.30 uur HVV E4 Thuis Veld 2 13.00 uur

E6 05 okt 13.30 uur TAC'90 E2 Thuis Veld 2 13.00 uur
l2 okt t l.l5 uur Duindorp SVE2- uir aanÀ{ezen em 10.15 uur Auto

FI 05 okt 09.30 uur Westlandia Fl Thuis 2 09.00 uur
12 okt 10.00 uur DSO FI uit 'v Tuylls r etermeer 08.30 uur Auto

FZ 05 okt 09.00 uur Honse kF2 uit Strij phorsíHonsEIeÈd[[- 08.00 uur Auto
12 okt 09.30 uui DUNO FI Thuis Veld 2 09.00 uur
05 okt I 1.30 uur Quick FI I Thuis Veld 2 I1.00 uur
l2 okt I I.00 uur HVV F7 uir Hogenhouck 09.45 uur Auto

F4 05 okt 09.45 uui Quick step- F3- U it Nijkerklaan 08.45 uur Auto
12 okt I1.30 uur IIDV F2 Thuis Veld 2 I1.00 uur

F5 05 okt 13.30 uur VUC F5 Thuis Veld 2 13.00 uur
l2 okt I1.00 uur Quick Steps f,f- Uit Nijkerklaan 10.00 uur Auto

(*) = vriendschappelijke wedstrijdt!!
BIJZONDERHEDEN
De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag l7 oktober

, 
Aan|ezig namens de jeugdcommissic vanaf 07.30 uur: zstcrdag 05 oktober patrick en peter van Fessem

, ,aterdag lZ oktober Fred Grens en paul y.d.Sl€en

Grote Clubactie,
Sinds 3 oktober lvorden de loten va-n de Grote Clubactie uitgedeeld. Het venoek aan alle lotenverkopers is om a)sje loten hebt
gekegen.deze m snel mogelijk te verkopen. Uiterlijk l2 okiobeÍ dient iedere lotenv"rtop"r t et g"iàïn Je lot", il t. l.u.r"n op
zaterdag in de administratiekamer bij de jeugdcommissie.

De jeugdcommissie van LENS.

OPSTELLINGEN
o LENS A l, B l, c t, c2, Dl, D2, E l en E2 ars bekend (eventuere wijzigingen via de lrainer/coach)
o ook de ondcrstaande teams zijn nu definitief. Vanaf de volgenàe LENSrewe vermeltlen wij alleen nog maar de

wijzigingen.
L-ENS A2: G.Fabias, L.Hajjari, D.de Jong, o.Kaya, A.Koc, M.Koca, M.Kuik, M.Resmann, c.Rijkers, B.saidi; M.Tekin,
J.vermeulen, J.vemee en M.vissers. Leider: D.Tekin (spELERs EN zIE KopIE ovER yERvoERll)
IENS 82: E Aktas, A.Aliabadi, A.Anchatad, S.el Ayadi, T.Bektes, A.Bourkabout, F.Boutkabori, T.Hrrruo, J.Imambuks,
c.Karabulut, D.Lopes de Brito, o.el lvlhamdi, R.Rasta en M.Yildirim. Leider: A,Zambib (sPELERS EN ouDERS zIE KopIE
ovERyERVOER!!)
LENS C3; O.Akkuzq S.el Amouki, T.Ayyadi, R.v.d.Berg, P.Dewkali, J.v.d.Luitgaren, P.Maduro, R.Matthee, M.el Ousrouti,
M.Oryurek, U.Tokmak, J.Venchuyl, A.Yazici en Q.de zwaÍ. Leider: L.Anwar (spiLERS EN oóERs zIE KopIE ovER
VERVOER!!)

**r* LENS OP HET INTERNET +iit wlw.lens-denhaag.nl *t*+



LENS C4: M'Ahlik, N.Essiad' F.I19$av, W.Kocer, M,Omri, S,Poeran, G.Samburkan, V.Tarba, D.Wir, A.yitdiz + aanvullling
NiCUWCSPCIETS. LCidcr: RWir (SPELERS EN OUDEÉS ZIE KbPIE OYER VERVOEII!!)
LENS D3: Mourad Ahjar, E.Aktas, F.AIdogan, N,el Boustati, M.Bulut, -Ghisaidoobe, A.el Haddioui, H.lpek, T.Jankie, G.Narvagp,U.Sahin, C.Senturk, O.Yalcin en M.Yalrnon. Leiders: R.Ghisaidoobe en R.v.Herp. itill
LENS D4: S Abdalla, L.Acer, C'Burkan, T.Cav, I.Celik, M.Chaaibi, tl.Devrilmez, J.Elfergougui, y.Erdogan, O.Ergul, M.Imouhay,
E.Mermi, A.Ozdilek, H.Simsek en T.Tekdemir. Leider: A.Koc (SpEiEIrS EN OUDERS Z:IE Í<ópIr OVBRVERVOER!!)
LENS E3: J.Abrahams, C.Burkan, O.coskun, A.Genc, O.Ozdemir, M.Oztas, F.Souna, A.fekin, f'.Ulas en c.yawz. Leider: F.Fellah
LENS E4: A.Achahchah, M.el Ayadi, A.Bingol, A.v,Gardingen, F.Hoke, M.KeseneÉ c.U.to, c.pourina, M.smuller en S.yildirim.
Leider: M.Spruit
LENS E5: S.Algoe, Z.Borukcu, I.el Bouazaoui, A.Jama, L.Khalafi R.Nijbacker, A.ouellaf, S.Senturk, J.susanto en S.Zimmerman.
Leiders: G. en S.Nijbacker
LENS 116: R.Audhoe, J'v.Beek, E'Ciftci, C.Erdogan, G.Ergul, I.Erkul, K.Nyamekye, F.Ozcelik, A.Ozdemir en E.Tekdemir. Leider:
F.EÍgul

!1M: B.Akhannich, E.Bingol, O.Faik, L.el Kanfaoui, S.Keskin, S.Kilic, B.Tuna en T.Tuzlacik. Leider: H.Butut
LENS F2: E Ayyadi, A.KÏodabaks, M.Lopes, R-el Margi, W.da Silva, M.Sperwcr, B.Ulas, F.yawz en C.yildiz. Leiden:
H.Khodabaks
LENS F3: B.Bingol, R.Bisai, I.el. Boustati, A.Ciftci, B.Dosun, A.Ezammouri, H.lkjouen, H.Ozdilek, M.Ozen en E.yanik. Leiders:
M.Ezammouri. en B.Ozen
LENS F4: B.Aksoy, Y.Aliabadi, L.Aspeslagh, M.Kanyonyo, T.Meijer, N.Perera, H.Samadi, K.Vonk en y.Zebeda. Leider: A.Vegt
LENS.F5: M.Ascencao, o.Ayas, B.Ciftci, Z.Genc, S.v.Marwijk; K.ozditek, 

-M.ozdilek; 
B.Sahan, H.Syed en M.yildiz. Leider:

B.Víerling
LENS F6: M.Benhammouch, M.Boutasmit, S.Gunes, O.Kaya, R.Kaya, C.yildirim + aanvulllirg nieuwc leden. Leider: ??? 

. 
.

COMPETITIEVOETBÀL AFGEKEURD OT' NIET??
De. vraag of het competitievoetbal 

.is. 
afgekeurd-of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook nier op

v-rijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider ihuis. De enige manióren-om teïeten te Ëomen ofhet competitievoetbil
doorgaat ofniet zijn:

- Bellen naar de LENsàfl(euringslijn (070-4044183). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 riur omdat wij vaak nief
eerder weten wat er doorgaat ofniet. Dit komt omdat andere verenigingen 

-vaai 
pas later ànwezig zijn. Moet je ,ooi 08.30 ,r.

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!! - .:

- Bellen naar de KlwBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daawoor geldt hetzelfde als hierboven. pas na 08.15 uur is hierop de
informatie te verkrijgen en dar uitsluitend nog voor LENS A I t/m C4.- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 2l). 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 tea.À van rle tegenstander.- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* reletekst- blarlzijde 603) of de
L.ENSalkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitset geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weÉn is dat
alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder iategorie III en-de p-É Ën n+eams vallen onder district

:West II en onder categorie II. 
i

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vmgen ofhet voetballen dooÍgaat ofniet

IILEYER DE VOORINTEKENLIJSTEN VAN DE GROTE CLUB ACTTE ZATERDAG IN OP LENS!! I

NIEUW TELET'OONNUMMER LENSAFKEURINGSLIJN l;

LENS is overgegaan op ISDN en dit betekent beter bereikbaaÍ bij gote drukte en een nieurv telefoonnummer voor dc
LENSaÍkeuringslijn. Het nieuwe nummer is: 070-4044183 en dit nummer is alleen op de zaterdag vanafongeveer 08.15 uur
bereikbaar met informatie over aÍkeuringen en alternatieven programma's. Gebruik dit nummer dlan ook!!l!

Veel spelers (en hun ouders) van onze jeugdteams blijken het nog steeds niet te begrijpen. Het vervoer moet door de ouders geregeld
worden en niet door de vereniging!!! Zaterdag hadden LENS C3 en C4 weer een vervoersprobleem welke voor de laatste keer door
ons is opgelost' De afspraak is: dat alle spelers zorgen voor hun eigen vervoer d.rv.z. of ze komen met iemand (vader, moeder, oom, '
neef etc.) met een auto of ze nemen zelf een strippenkaart mee. Dit is echt de laatste keer dat wij waaÍschuwen. Spelers zonder
vervoeren (auto of strippenkaart) stuen wii vanafheden naar huis. Desnoods treken wij elffallen terug uit de competitie.

t
TELAATKOMEN :

Afgelopen zaterdag kwamen weer heel veel spelers te laat. In de LENSrewe staat altijd de verhektijd vermeld. -Met de leiders is
afgesproken dat wij ook op deze tijd gaan veírekken. Spelers die te laat komen moeten op eigen geÈgenheid naar de uitweds6ijd'
gaan en staan de eerste helft reserve. Ook bij thuiswedstrijden houden wij de verzameltijd aan. Spelers die te laat komen, zelfs soÀs
pas 5 minuteo voor tijd, hebben dan pech en staar ook de eerste helft reserve.

**+* LENS OP HET INTERNET *++* www.lens-denhaag.nl +t*{
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EIGENLENSSHIRT
Nog steeds zijn er jeugdleden die geen eigen LENSshirt hebben. Alle spelers van c3, c4, D3, D4, 83, E4,E5, F3, F4, F5 en F6moeten een eigen LENSshirt aan bij de wédstriiden. De afgelopen wel<en hebben *ij l;; *;i;tírs iigeteend aan spelers die nq[steeds geen eigen LENSshirt hadden. Lang niei alte shirts ïeblen wg teruggekegen???? wij verwachlen zaterdag alle uitgeleendëshirts terug op LENS en zullen vanafhede-n g"., shirts .eer uitlenen- ueb je nog sieeds geen eigen LENSshirt koop deze dan voora.s. zaterdag bij Free Kick Sport aan de Weimarstraat hoek Valkenboslaan.

KEEPERKAMP
In de heÍfstvakantie organiseert Hans van Riithovcn met zijn trouwe partsrers weer een keeperkamp op LENS. De keepers tri.lgen vilHans binnenkoÍ meer info*natie maar reserveer vast de d itazz enzi oktober 2002. Je m.ó à]ïirirriirit ,i.t missen!! !!

ACTIYITEITEN HERTSTVAKANTIE
Naast het keeperkamp op LENS nog een aantal extra activiteiten in de herfstvakantie. LENS cl speelt op zondag 20 oktober mee inhet NlKE-toemooi bij FC Lisse, L-ÉN§ cl. en-L-ENS Dt ;;ri;; ;t*o*sdag 23 oktober mee in het Drvvo4oernooi en LENS c2speelt op dinsdag 22 oktober tegen Earls Colne FC (Engeland). Me;; nieuws vo-lgtl!

GROTE CLUB ACTIE
De v_oorintekenlijsten van de GROTE CLUB ACTIE kunnen t/m a.s. zaterdag nog ingeleverd worden bij Gerard Marinus ofpaul van-den steen' Daama kijgen jullie d9 

f9ten.199 om te verkopen. É. iàt", ai" iog 
-ouriri.ln 

*ora"n ,"r-rtJetd over de resteÍende jeugdom alsnog te verkopen' Dat moet lukkenl!! Het geld iof de niet veÀchte Joten) moeten uiterlijk 20 oktober weer ingeleverd wordenop LENS' Dit kan alleen bii Gerard Marinus ofPiul vàn den steen. De spelerr ai" tot", ,"rtopËi mole'n op z mei zo03 allemaal meedoen aan de voetbalclinic met HFC ADo.Den H*g. ó.ri'giniïíg ,.iro"n helaas niet door vanwege de vele regen maar komendseizoen kan dit niet gebeuÍen omdat wij aan_de-beschil&ini t.bï.n ouu, het kunststofveld. De-twee beste verkopers mogenbovendien nog een keer naar een f:{:t.]Jj- fqlgg eóo p.ïn"rg r (hoofdtribune) en de beste verkoper mag ook nog speler va.nde week zijn bij LENS I. vERKOpEN DIE L9TEN! 
x sv ueJrs vsr^ul

VOETBALCLINIC MET IIT'C ADO DEN HAAG
Zoals wij hierboven al schreven organiseren wij. op woensdag 7 mei 2003 om 14.00 uur een voetbalclinic in samenwerking met IIFC ,ADo Den Haag wij doen bovenàien:.I1o&È o* op aír. àu! ru"r.y *aÀ.rg §p-Ày,-ó1""iïïp,""x"r (Excelsior), Michaerv d'Heijden (RKC) en Daniel Koegler lu.rQjgö oen iI.rgl ootïu, LENS re kijgen. Zij zijn ,,oud,,-jeugdspeters 

van LENS en ,

spelen momenteel in het betaalde voetÈal' Het betoofd ausï"n-intei.ssunte middag te worden voor alle spelers die loten hebben ,verkocht voor de GROTE CLUB ACTIE!!!

SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT
Het vinden van scheidsrechters vo^or.diverse jeugdwedstrijden (m.n. voor A2, Fj2, c2, c3, c4, D l, D2, D3 en D4) leverr grote .

problemen op. Gerard Marinus heeft dit seizoen dLe tijdroíende'raak op zictr ge.o;.r. ï;Ë;;;öhij aan de telefoon om helemooie verhalen aan te horen maar (tQ vaak zonder reiultaat. wettictrt uenaaíen *ii .i"ia.lrlr,.ïiïonen en zijn er onder onzesenioren (zondag.en zaterdag), niet speldnde leden of ouders/kemissen van onze Qeugd)leden wel persouen die het leuk vinden omeens een wedstrijdje te fluiten' Mocht dit zo Àj bel dan vanavond nog naar Gerard Marinus (070-3832196). Bijna alle wensen(bijvoorbeelC: lx per maand, 3x per seizoen en z"if. i"0.." *."fi trÀen worden gehonoreerd.

TRAINERS WOENSDAGMIDDAG
De aanwas bij.dejongste jeugd is enorm maar dit brengt dfect ook weer enkele organisatorische problemen met zich mee. We komennamelijk enkele trainers te koÍt. vaders, A-, B- en c-ki-assers en senioren worden bllj deze uit!"nJJÉÍ o, t" ,"rgeren. we zoekentrainers voot onze jongste jeugd op woensdagmiddag van 14.30 ím 15.45 en/of 15.4s vm t z]oo uui wie t<an, durft en wil bclt nudirect naar Paul van den Steen (4400603).

EVENVOORSTELLEN
De trouwe lezers van de LENSrevue weten maar al te goed dat wij heel veel nieuw kader zoeken binnen onze vereniging.
Barmedewerkers, scheidsrechters, hulp,op zaterdag etcl.Te veel oir_op te noemen!!l via het instituut MCI (Multi cultureel Instituut)gaan wij (zij) proberen hier iets aan te doen. De kÀende weken zullËn regelmatig meoewerters vÀ àit lnrtituot op LpNS aanwezig
lijn om met de ouders van onzejeugdleden te praten. De b€doeling is hetóm begÍp te kweken voor ae prout"rIl"n rin 

"n 
onze club

en om de ouders toch zo ver te kijgen om iets binnen LENS te gaà doen. wij r,-open van r,un* aut r,.iiuut rurrr,.n, *unt echt het is
heel dringend nodig!!!

TRAININGSDOELEN
Ee cemeente Den Haag wil best regelmatig onze trainingssrook berÀ,erken maar hebben nu al enkele keren bij deze strook gestaan
terwijl deze nog vol stond met trainingsdoeltjes. Zij keren dar om zonder iets te doen!! Gemiste kansen en daíom doen wij-een
verzo,ek aan alle trainers en spelers om na de training alle kteine doeltjes langs de kant te zetten À r,"i!,oie ve.pr*uuare doel tegen
de ballenvanger aan.

I

t
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DE ZIEKENBOEG

!
In,t
I

Een aantaljeugdspelers kunnen om uiteenlopende redenen "even" niet voetballen. Het zijn: Mohamed el Mahi (Bl
@l),Tolga Tekdemir (D4) en Celal Yildirim (F6). Jongens, heel vele sterkte in a"r. uoËtUr[or" l..ioa, 

"n 
,uu.

lang duurt. í.

), Marco v.d.Burg
hopen dat deze niQt

I

BEDANKENALSLID :

op dit moment bedanken er nog steeds spelers als lid van LENS. De een doet dit netjes zoals het hoort middels het schrijven van eln
brie{e..De 

-anderblijft 
zo maar weg?? vóor allen geldt echter dat de contributie ou.i dit ,"1,o.r, 

"orior,, 
a"..el...nten. sewoongchandhaafd blijft. wij moeten immers ook de contributie aan de KNVB belalen ook at heb je dit seir".; g.;ï;;öil;d;il: '.

via onze administratie krijg je automatisch berich! alsje afgevoerd bent als lio van LEttS, iarje ons no! 
".r."rruroigd 

bent. Niet
betalen betekent uiteindelijk => incasssobureau. Laat hit nie-t zo verkomenl! "-" ""'i

:!LEvERDEvooRINTEKEIILIJsTENvANDEGRoTEcLUBACTIEzATERDAGINoPLENs!!

Al gelijk in het begin bleek LENS een stuk beter te zijn dan de tegenstander. De tegenstander werd flink onder druk gezet en er waren
hecl veel mooie acties, maar vaak werd er ook te-veel met de bal-gelopen, zodat wi veel balverlies hadden. Toch kegen we nog heel
veel kansen, waarvan alleen Amie een keer profiteerde. Met eeribekeken schot passeerde r,t à. t..p* en gingen íe ,.t .í l-0
voorsprong rusten. Na de rust kwam de tegenstander de middenlijn helemaal niet meer over ei had LËNS heèl viel balbezit. AI snel
zorgde Jorge voor de 2-0 na een mooi en hard schotmet links. Diama waren er schoten van M€hmet en D;;;;;;;;;;b;;
kansen die gemist weÍden. Toch rYist Mehmet nog een keer te scor€n en daarmee bepaalden we de einàsiano op 3-0. Uiteindelijk een
makkelijke overwinning, maar we zullen toch wit scherper met het afuerken moàten zi.ln ;*t ;; ó"g", vandaag wel heel veel
kansen omodig verloren. - r

VCS Cl - LENS Cl: 0-3
Net zoals tegen EBoH hadden we ook tegen vcs het beste van het spel, hetgeen weer veel kansen opleverde. Jammer genoeg werden
ook vandaag de meeste van deze kansente_v-aak om zeep geholpen. Éen keer-was het wel raak. Na een nrooie voorzet van Amie kopte
Niels goed de bal achter de keeper (0-l). vlak voor ruiiwerd'het zelfs nog 0-2 door een doelpunt van chaheen en met deze stand
gingen we ook rusten. Na de rust speelden we heel slecht en keeg YCS zo aar nog een aantal Ëleine [;sen doordat er over het heleveld geen duel meer gewonnen werd. h de slotrninuten werd 

-het 
nog wel 0-3. Amie tikte na een rn;ïJ r;i;il..* ffi;;.

Volgende rveek kijgen we DHc thuis en daar zullen we toch echt wat mier strijd tegen moeten le".r6 au, ,urirrg. i'
LENS CI - DHC CI: 1-0
Vooraf beloofde dit een heel spanncnde wedstr[id te worden en dat werd het ook. DHC bleek al gelijk een goede ploeg die aardig
wist te combineren, maar ook LENS.liet afen toe leuke dingen zien. Toch kegen ueide ptoegen àLïeriÉ helft niet echt veel kansen.
DHc. schoot een keer op de lat en wij kregen via schoten va; Jorge en Mehmef ook een iaarït"ine kanren. Na de rust een heel anderbeeld DHC-begon heel fel aan de tweede helft en zette ons ond-er druk 

"n 
e. ontstordé, een urniui rf-n*a" momenten voor onsgoal met ballen die van de lijn werden gehaald en een bal onderkant lat. Na deze periode pakte iEts ir.i *"irö;il;; il;

langzaam weer beter voetballen. Na een kwartier in de tweede helft begon Jo;g; a; .e, pi*iiie. ;"i" op links en schoot de balvervolgens ke.ihard in de kruising en hierdoor kwam LENS op I -0. Vlak daama lias het dezeifde Jorie die na een mooie actie in de l6
onderult werd geschopt en LENS ke€g_een.pingel. De keeper hield de penalty echter en zo bleefiet l-0 en ueioorae tret nol ein
spannend laatste kwartier te worden. DHC ging vol voor de gelijkmaker, maar LENS Cl liet zien echt keihard voor elkaar te willenIookken en gaf weinig kansen meer lveg,.tot in de laastJ paar minuten. oaa.in uruti.ei sl.r..-"- »uC door en die werd

ï:t11":11": o: 
:cheids 

gaf een pingel en dat kon ons wel eens de overwinning kosten. Ma;s;rk; p.r." o" pmg.i .ilEl.is;Ï;
ous met l-t,l Een schitterende overwinning in een wedstrijd waarin het niveau hoog was en de drie punten missihien niet geheel
terecht voor ons waren. Maar op basis var 

_zoveel 
inzet en lileving dwing je die drie p-unten g"*;;ri ïlr" h"bb.n n, l0 punte"n uit 4wedstrijden en nog steeds geen tegengoal. Klassejongens!l!!!

TIP: kom eens kiiken naar LENS Cl' ze spelen lcuk aanvallend voetbal en op l2l10 is FC Lisse thuis de tegenstander om12.45 uur.

Dynamo 67 Cf LENS CZ 5-3
Een wedstijd gaalnooit zo alsje het soms vooÍstelt. Vandaag speelden wij een sterke wedstrijd maar de punten bleven bij de
tegenstander (oNTERECHT) Na de wedstrijd vloeiden er een pàar tranen maar dat mag dan ók*"r. io,,g.n, top op de volgende
wedshiid staan wij er rveer en dan gaan wij weer voor de winst. peter & patrick

*+i * LENS Op HET INTERNET **** wv,/w,le[s-denhaag.nl *r*,r,
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LENS C2-Rava Cl 24-L

Na Ras was het de beurt voor Rava om op het LENS complex de punten proberen rveg te halen.
Maar LENS is voor deze ploegen een stoomwals gebleken. Ze lieten de ploegen alle hoeken van het veld zien met hele mooie
combinaties. Het is daarom jammer dat wij de wedshijd tegen Laakkwartier hebben laten liggen. Volgende week is Dynamo '67 aan
de beuÍ. En ik hoop dat wij daar ook een goede wedstrijd op de mat neerleggen. Dan blijk vat LENS C2 echt kan.

Peter & Patrick

LENS E 1
Op 2l september speelde E I thuis tegen ADO-Den Haag E l. Dejongens van LENS waren erg zenuwachtig en dat was aan het spel
te merken. ADO trapte afen LENS stond op de bekende manier klaar om de bal snel te veroveren. Dat lukte en binnen 20 seconden
stonden we met l-0 voor. Toch bracht dat niet de rust om goed samen te spelen cn de tegenstander onder druk te zetten. Sterker nog
ADO-Den Haag combineerde veel beter en de l-l hing in de lucht. De hveede helft gafeen heel ander spelbeeld te zien. Een feller
LENS gafde tegenstandeÍ steeds minder kans en er vielen, ook al werd er nog steeds niet goed gespeeld, nu regelmatig doelpmten.
Een 6-0 overwinning was het resultaat.
Op 28 september girtgen we op bezoek bij het sterke Quick, waar we in de oefenperiode al een keer van hadden verloren. In de eerste
helft was de tegenstander heer en meesteÍ. In een hoog tempo werd LENS eigenlijk weggespeeld door een zeer beweeglijk team, dat
snel en goed combineerde. Bij de schaane uitvallen van LENS kregen we toch ook een paar goede kansen en dat gafmet een 1.0
achterstand bij rust toch hoop voor de tweede helft. Na rust leek het wel ofQuick moe was, want LENS was nu toch wel wat steÍker.
Er werd vroeg gestoord door onze spitsen en er werden eigenlijk nauwelijks nog kansen weggegeven. Het werd tenslotte t-l en
hoewel die stand zeer lerecht was, moet ik toch wel z€ggen , dat eÍ meer ingezeten had, want we kregen in die tweede helft zeker nog
4 goede kansen!

Theo

LENS E 2
Op 2l september gingen we naar HVV E 2. Al snel bleek LENS veel te sterk en de een na de andeÍe aanval werd opgezet, Met rust
was d wedstrijd al beslist ( 0-4 ). Toch moet ik ditjonge tearn een groot complíment maken, want hoewel de tegenstand niet echt
groot was, ze bleven lekker samenspelen over de vleugels en gunden elkaar de bal. Het werd een l-l I overwinning.
Op 28 sePtember tegen het sterke Quick Steps E l. Dejongens hadden er uiteraard weer zin en enthousiast werd de tegenstander
aangepakt. Er was dan ook een snelle l-0 voorsprong. De l - l vlak voor rust zorgde niet voor paniek en in de tweede helfr werd er
weer hard gewerkt voor een goed resultaat. Hoewel de tegenstander wat sterker werd, was het toch LENS, dat de meeste kans keeg
om te winnen. Er werd goed geluisterd naar de leiders
( NIET ALLEEN AANVALLEN, MAAR ZORG DAT JE STEEDS OP TIJD 'llERUG BENT). En de l- I was een goede prestatie.
Theo

Zoctermeer E8 - LENS E5: 6 - 3

Voor het eerst als leider/steÍ.Es Uit naar Zoetermeer. Na een prima start met al snel twee doelpunten voor
vatZiya en Onur en een goede veld verdeling kwam Zoetermeer terug tot 2 - 2. Satish wist nog onze derde tÍeffer te scoren,maar
helaas kwam zoetermeer sterk terug en won met 6 - 3.(zonde) A.S. zaterdag wlK thuis dan gaar wevoordewinst!!!!
GerarrVSimonette Nijbacker.

LENSE5WtKE4 1-11
O, O, O, wat zijn ze klein zeg we horen hetjullie nog zeggen.En toen vertelden we al datjullie goed moesten opletten want ze konden
wel eens heel snel zijn.En ja hoor zo was het ook.We begomen de wedstrijd goed en Shalten maakte al heel snel l-0 . Toen dachten
we nog heel even dat het een makkie zou worden. Maar niets was minder waar.Deze kleine mannetjes liepen zo snel weer terug, na
een aanval, zodat we er echt niet meer aan te pas kwamen. Er werd bij ons niet goed genoeg verdedigq en we liepen met z"n allen op
de zelfde plek achter de bal aan. In de rust stonden we al met l-4 achter. Na een paar oppeppende woorden moest het in de tweede
helft een stuk beter gaan. Maar helaas dat feest ging niet door. Mede door datjullie niet goed luisteren naar de leiding verloren we
deze wedstrijd met 1-l l. Jammer mannen komende week gaaa we echt voor de winst.(ook al is Gerard eÍ niet bij )
GeraÍd en Simonette

***r LENS OP HET INTERNET +*++ www.lens-denhaag.nl ****
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Pupil van de Week : Jair dos Santos Freitas

Jair dos Santos Freitas is speler van LENS Dl . Hij is I I jaar oud en zit in groep 8 van
de Leyenburgschool.
Het Ieuke van deze school is dat ze daar ook een voetbalveld hebben waar in de
pauze ook bijna clke dag op gespecld mag rvorden.
Het leulst op school zijn vor Jair geschiedenis en rekenen.
De trainer van LENS D l, Raymond Bcck, weet volgens Jair veel van tactiek. Ook
werkt hij de conditie van de jongens goed op en geeft hij tijdens trainingen en

wedstrijden goeie aanwijzingen
Ook Marco Spa rcgelt vecl dingen voor onze D l.
Onze pupil speelt meestal spits. Soms als aanvallend middenvelder.
Enkele rvetensrvaard igheden:
- Favoriete voetbalclub in het buienland: Real Madrid;
- Favoriete club in Nederland: PS. /.;
- Favoriete nationale leam: Porhrgal;
- Voetbalheld: Kezman (P.S.V.) omdat hij veel scoort en bijna altijd op de goede

plaals slaal;
- Jair wil later worden: ,4dvocaat oÍ iels nel compulers;
- Leukste sport n a voetbal: Ànerícan Foolball;
- Beste yriend is Cladio (een speler van HBS):
- Zijn vader kon)t bijna altijd kijken naar de wedstrijden en ook z'n moeder komt

vaak;
- Favoriete internelsile:wwwminiclub.nl(spelletjes);
- Met voetbal zijn lange ballen en snelheid moeilijker voor Jair;
- Hij ligt goed in de groep;
- Jair kan aardig schietcn, is goed in overspelen, schieten en acties maken;
- Het mooiste moment op LENS: HetkampmetdcEl in Limburg. Dat was reuze

gezellig.
- Favoriete spcelgoed: Playstation 2.
- Favoriete computerspelletjes Pro-evolution Soccer en GTA3.
- Op televisie kijkt hij naar Charmel (=heksenserie);
- Vond Spiderman en Lord of the rings de leukste films die hij zich kan

herinneren;
- Eet graag spaghe$i
- Favorietevakantieland: Poíugal.
- Is erg tevreden over de sfeer bij de Dl . Wel hoopt Jair dat de Dl wat vaker gaat winnen (DOCOS D I LENS D I 3-2). De D I gaat

steeds beter spelen.
- Favoriete pretpark: Movie World in Duitsland.
Ee korle terupblik v(n Jab oD de wedslriid LENS I - Crontvliel l.
Hct ntooiste monet van de vedstrijd lvas hel 2" doelpmt van Dennis van den Slaen. Ilel vas voor iedereen grappig on te zien hoe

cle kccper van de tegenstander de bal onder zich door liel glijden.
De meeste spelers van LENS stonden le ver van htn mannetje. De 2' tegengoal (uit een penalty), )eas onnodig geweesl.

Mijn fa,oriete spelers was Brian Litger en de nrntmer 9 van Cromvliet.
Brian bleef goed bij :'n nrunnelje en speelde gewoon goed.

De v;edstrijd was behalve goed ook erg spannend, LENS Passte goed over en wisl veel konsen le cteëren.

Er gebewde best veel en er verden veel goals genaakt.
De scheidrechter gafonnodigveel kaarten en stuurde zclls de grensrechler van Cromvliet ueg ondal hij een aontal keren onlerechl
vlagde voor builenspel.
LENS I bcdankt vooí de leuke middaB, Jair.

SponliorÍolo's Pu4il von de week:

,,r r!:: r.

§{RE

luur snelservice kteinbeeld en APS
De Stcde 23- Dcn Haag - tcl: 070-367 94 3l
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ER'GND sI'CHT'NG SALUAGE

D'ENSTYTN]ÍEruTN NA ERAND

'. . Ploting 19:2544 EZ Den Hoàg
' Telefoon: 070-3294122 - tox: O7O-32944O9

'ri

Assurantiekantoor .

STREEKSTRA 
.,

À* "Deiníng" estdilksetodo É 285, 2574 EZ Don Hoog

E-moil: inÍo@lkeel(llro.nl . Fox 070.3ó8I417

^^.

*

* VERZEKERING * FINANCIERINGEN * SPAREN

* HYPOTHEKEN " PENSIOENEN - BELEGGINGEN

VOOR IOPPRESTATIES OP HET GEBIED VAN
VERZEKEREN EN HYPOTHEKEN KUNT U
ATTIJD BIJ ONS TERECHT. BEt GERUST

VOOR EEN SPORTIEF ADVIES.

BEt V00R lNFORlvlATlE 0t EEN OFFERIE

070-3ó8 77 64
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DEN HMG: KORTE POTEN 8- LEYWEG IO4GBANKASTRAAT62

ERESIASIR. 2S.FR.HENDRIKLN 243A.APELDOORNSELN 2I9A

NGEN: PLEIN 24 TNFoLUN 070.3666243
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At 35 JAAR EEN BEGRIP ALS HET GAAT
OÀA PERSONEN VERVOER OP MAATI!

Fàhrenhditstroot 20-- 2561 EC Den Hoog

Telefoon: 070-364329 5 / O7O-3 460792
Fox: 070-3609127 "

Bij ons kunt u teÍecht als het gaat om

Schiphol vervoer (24 uuÍs service)

Groepsvervoer (8 pers. per bus)

lnvalide en Íolstoelvervoer

Zakelijk vervoer
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. 40 kindercentra in .DEnrHaao- 'í--" i'**'. de scherpste prijs in Neöerland

. Volledige dienswerlening

. moderne, professionele organisatie
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PROGRAMMABTAD V.V. LENS SEKRETARIAAT :

TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP I

ELOIAAN - TEL.: 020-3óó1314
S.DENHAAG.NL



Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag

Korbootstraat 73 - 2583 CT Scheveningen

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112

E-maiI edauw@euronet,nI

JrohannissenE"d'í U?W "jt

hii Eilauvr en Johannissen

van het orderbedrag voor de dub'Bestel drukrverk

en verdien 10%

lensletlen opgelet:

ty

HOOTDSPONSOR VAN LENS

wat een assortiment !!!

,do, ía" 
"uto'" 

i't

Auto'onderdelen
. Groot assortiment auto onderdelen '. .

. Toolshop (voor een zeer) complsto gereedschappenlijn

. Alle topmerken auto-onderdelen uil voorraad leverbaar

. Eigen b€zorgdienst

oÍ nieuwe auto's

. G.z.G. Auto-onderdelen. B.V.
': 1e v.d. KunststÍaat 288,2521 AV Deó Haag.

. TeleÍoon: 070-3807070, fax: özd-ga+oozs
- -Openlngsliiden: ma. ym vriid. 08.00 -'18,00 uur zal. 09,00 -.16.00 uur'

,I

Verkeersschool 1

EE-il ÀL IilEEN, DAN 45 JÀARmlaP{o
Schakel & automaal

. Voor alle rilbewilzen

. Opleiding

. l0 daags spoedopleidingen

. Diverse catetorieën moterrijlessen. ..'
m
tm8

Valkenboslaan 173:2563 CK Den Haag

Tel.:070-3{51 153 I 3634671 - l»<i070-3636667

LENS LEDEN SPECIALE KORTING
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk

café

§iffirffir

Eikstroot I - 25ó5 MT Den Hoog - Tel.: (070)-3ó03738

t

!É

FYSIOTHERAPIE . MANUELE THERAPIE-, MEDICAL FITNESS. HOUTWUK

Gespecioliseerd in het geven von odviezen en poromedische -

; behondeling von de wervelkolom en [sporl]lehels. '

Fysio-Monueel Therspèut
Fysiotheropeut
Fysio-Monueel ThèÍopeÍt

-n ?'

JJ.A. Zoutendiik
E.P.A. Cor€l
5,1. König

Behondeling volgens -tiÍspiöok'

C.A. von Beverplein l6 - 2552 HT Den Hoog
Teleloon: 070-3973013

Freè Kick Sport
.t,

Telefoon ozÖ-3ó3ó323

; ,, -.-'. ..!,,
DE VOETBATSPECIATIST
Weimqrshooï 343 Deí Hoog

EXCLUSIVE;.

" 
ïhomsonloon-I24 Den Hoog rr Iéleloön 070-3652426

,'Ï

..FREE'KICK SCHEVENINGEN

. Keizgrsràor 7/ Scheveningàn- IeleÍoon 070.3617376

voor ol uw sportkleding, lens leden l0% korting!
www.free.kick.nl

I



Terrcin & Clubgebourv

Rabobsnk 129.94.229

Veldink (penn-) tct 029-3314348
v.d.Sman tf,t. O7O - 32S7BB7

!.-Vergeer (vz) ret.070-3661344
F-Grers (secr) tEl, Ols -2l3t1/2:.P.v.d,Ste€fl rcl. 070 -,t400603

Setriorcn zatcrdag
J,C.Ham tet.070-362%87

HrHoppcnbÍourveÍs tet. 0?O - 3250799

4ccommodoÍie en materialen
VocdurE

Qo6rdioator techn. Zaker
Fivan Dlik ct. 070- 3634

Bar
t'acalue

Colpa: wÈbmaste@lens{cnhrsg,ol
Alting: cjalting@rtansdoo.nl

www.lensdenhaag.nl

tel. 070 - 4400601

tel.06-1,1699183
i,

JD+p

Aics

portpa* " Escatnp I "
lolaE! odnsEecn POrl

tel 36070 3 4

tribu tie betsl tng
Postbark 16

CElsrak

augd

wlco§@l2Eovc.ol

?(04 AH D€! Ildag
43337

enstelling bestuur

tzakeD

vtrll 50

ktie intertret

tel. 070- 34557t7
rel. 070 - 393744 I
tel.06 - 14182757
tel. 06 - 13379733

C;Lanct§
Hlv.d.Sman
\

c',lDsil

tel.030-6036157
tel. 070 - 3977294

tcl.070-3661314
tel. 070 -3661314

R.Bogisch

I.kuma

1

§ènioicn zondsg
WJ.M. Heijnen

cD zaal
lel.070-346108E

Tiainers

t.

14tcroet-site:

Den Haag

Postad1t5

&vd.Hoek
Il:Kooycnga

P.v.d.Sktn
t,
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Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS

- 76'jaargang, Dummer 6, 1Z oktoUer 2002
Upqeri.ht ]t deccmber 1920

MEDEDELINGEN VAI\Í IIET BESTUTJR

MEDEDELINGEN VAi\T IIET BESTWR

LENS l IN DE KOMPETITTE
LEN!.I (zat) \ÀEs vrii var competitieverprichtingen eD buitsn een 2 - 0 ocfen nederraÀg tegen HTsv (wat
was Rinus kots!!) werd cr nict gevoctbard. LENS r (mn) ligt nog niet op ichema. Na het missen van de
mooiste kanscn r+'erd onnodig met I - 3 van Dcn Hoóm-verlí* ,u* i"g"n Vros wcrd het geruk
afgedwongen door een goede inselring (r - l). Er wodt best rco.ig[ g.ro"onro .r* nu alreen dc kansen
nog verzilveren en dc weg omhoog k woÍden ingezel Succes or-heï programma voor de komende twec
wcker is:
- zaterdag 19 okober 14.30 uur LENS I (zat) - Marine I (!r)
- zondaB 20 oktober wedírijd Dog nict belend (zie info thuis óflleugse Krrnt)
- zalerdag 26 oktober t4.30 uur LENS I (zat) - Kranenbure I
- zond8g 27 okobcr 14.00 uur LENS t (zr;) -wIK I

CEES BOGISCH IN ZIEKENHTIIS
Wic. kent. hem nict. Al jarenlang de vsste lcider van LENS 2. Trouw als ecn huis en zuinig op ,,zijn,,

T,lll1 1AJljid 
op de_achtergrond aanwezig mer zijn droge t rmor. C"., Uogisch tigt nu ecïtJ irïr

zei(crhurs 
,vocht 

achter zijn-longen en enkere hartinfarcter bouden hem voorropig in hàt ziekcnhuis en van
LÈ'ND ar' W! wenscn (-ees heer veer ste ire to€ en hopen op ccn spoedig cn volcdig herster- Aangezien
veervurdig bezoek op dit mome,r nog niet is toegestaan adviscren wij d" iËNÀERs oÀ c"", "* t i-gi t"stutn. Het adres is: Zickenhuis Anloniushove, La.v. C.Bogisch, I etage, Burgemeester Banninglaan l,
2262 BA Leidschcndam.

CETIN CAKMAK STOPT
W-ij waren onaangenaam verrast met de mededeling-van CetiD Cakrnalg trainer/coach van LENS I (zat), daf
hii. ., met onmid-dcllijke ingarg mee gaar stopp"n. óebrck aun motiratii in Àionaom a" groep en àaarao-ook bij zichzelf was de rcden die hij opEat wii respectereÍr dit besluii en hebben inmiddcls met de
zaterdagaldetmg gcsprcken. Bimenkort hopen wij een oplossingte vinden voor dit problcem.

TELET]RGESTELD
Het bcstuur vaD LENS is teleurgcsteld in veel seniorenleden en in vecl oudcrs van onze jeugdleden. De
opmepcn voor medewerkers achter dc bar cn bij-dcjeugd rcveren bijna geen enlcele positi""" ,eóti" op. i"i
assisteren acht". de bar door de suriorerflalrcn loopt zecr mocizaam oiheremaar niet en hct opruimen van
dc spullen eE hct sluitco van de kleedlokalen na dè wedsrijden blijkt zelfs to vcel mocite te zijn. De zin;
'het (icugd)bestuu moct hct allemaal maar oplosscn" horerwij veel te vaak van onze leden cn 

-ouders 
vao

onzejcugdleden. wij zullcn ons dan ook beradcn op dc toekomí van hct bcsluur en op de tockomst van
LENS. AIs zo weinig .LENSERS.- begaan zijn mct hct lo1 vEr€nigilg dan

'..,,,.,.........??,1?2??

ALGEMENE LEDEIYVERGADERING
Op dinsdag 17 decÉmber zal om 20,30 uur dc Algemote trdenvcrgadering vun LENS gehouden worden.
N-aast de dcfiritievc cijfers over het scizoen 2ool2oo2 en dc d;finitieie begroting-voor het seizoen
2002n003 zal ook zeker wegr over het kaderyrobreem binnen onzr vereniging gesprokin mo€ten worden.
Dat het op dczc rllanier niet vcel larger dooÍ kao gaa, is te weinig LENSEl,íd-uiatqt maar wet een feir
ReseÍveer deze d_ah,,n-alvast in je agenda want wie wcct mis jc andirs ecn here belangrijke vcrgadcring over
de toekomst Yan LENS.

LENS

i REDAKTIE

Alle kopy moet vóór maaadag 28 oktober bij de reda-liÍie binnen zijn.
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tCONTRIBUTIEBETALINGEN i
Door ornstsndighcden nu pa:i een cErstc uitdmsi gekBgen van dc conhibuticbetalingc[, Dit oveflicht lBat zien dat bcel vecl leder nog gecD lcnt
conb-ibutie over dit seizofl betaald hebbennnnnlnn- Schandalig en wij verzoekm iedcrceÍr met klcm om ru de contsibulie met spoed o"ël te
makcn op giro 33671I tn.v. PeDningmeeÍer LENS te Zoètcrmccr. [ "

t
KTJNSTSTOWELD i
De Gemeente Dcn Haag is dru* beijg op ons tierde veld. DJdaum van I novembeÍ stsÀt nog srecds. Het kunststofreld moet daÍr echt rc gebruiken
zjjn voor lrainingen en w€dstijdsn. 'wcl 

anllen er dan nog cnige rEstwerkaE[hcden (bijvooó€eld het hekwerk) afgcmaa]Í moeten wordcn maai wc
kumen cr dan tenminstc gcbruik vall gaan maken. Wij zijn benieuwd!! - i

Het bestuur t

pRocRAMMA SEMOREN ZATERDAG EN zOryDAG r
I

Med.d.linsen Ir Organbatie op zondeg, Jamma, opnieuw blcvcn dc hoekvlaggen na alloop van do laatste wedstdjden op hct vcld stBan. Ook kleedkam'cn
stonden nog opeÍL Ir Bardietrstcn clÍtrllcn. Ook hier jammeÍ. Geen hulp van LENS 3 voor de vase bsrmedewerkers. Zoudcn ze hun vcrontschuldieinsen inmidd'els
hebben ssngsboden? Zondag 20 oktober thuis geen prógnmma dus dat gcefl. even lucht voor de barmedcwgrkers. I
Zondag 26 oktobff is het de bcuÍt aan LENS 4 oplrieuw tussm l3.OO uuÍ en ca- 14.15 uuÍ. ir Contributie!!!!!! Nog heel vecl lcden hebbeD gëcn cGnt cortributie bctrald??? Giro 336711 Ln.v. p€trtringnecraer LEN§ tc Zoctermfcr
v€rwacht uw geld nu hecl sDel!!! i

I
Dondcrdag l? oktober 2fl)2 I
19.30 uur PGSAr'ogel2 - LENS 2 Wijndaeterucg lric schapp€lijk i
zstcrdag 19 oktobcÍ 2002 |
14.30 uul LENS I (zat) - Marine I vetd I Í

ZoDdag 20 oktober 2(N)2
LENS I Wcdstijd nog nict bcketrd (zic info thuis ofHaagse Kranr)
11.00 uu TOGB2 - LENS 2
LENS 3, 4 en 5 zijn wij!!

I

i

it
i
I

,
I
I
I
t
I

I
:
I

"Het Hogelard" beker WesteBingel, BEkel cn Rodeffijs

veld I 61970 c.A.Potuyt
Zsterdsg 26 október 2002
14.30 uur LENS I (zat)

ZondaC2T oklober 2002
14.fi) uur LENS I
I1.30 uuI LENS 2
13.00 uu LENS 3
10.30 uuÍ LENS 4 (bardicnst)
10.00 uur PGSAr'ogcl 3

AaDyocrder3:
LENS 3: ltck Kumaz
LENS 4: Hcnk Hopp€nbrouwcrs
LENS 5: Jan Muns

- KÍanenburg 1

. WIK I
- GONA 2
- HBS 4
- Quick Steps 3
. LENS 5

veld I 112649
veld I 135305
veld 2 138127
veld 2 138391
Wijnda€lerweg

AM. dc Wolff
W.N. Speksnilder
NN
NN
NN

,
,

tel:06-13379733
tcl 070-3250789
tel:. 070-3975459

SEMOREN ZONDAG
Àgemene informatie
ContactpeÍs. W.JJvÍ. Heijnen tel: 070 - 3461088

SENIOREN ZATERDÀG
Algemene informatie
ContractpeÍs. J. Ham tel: 070 - 3679687

L. Ver§k tel: 070 - 3617033

Afl<euringinfonnatie ( niet bij wiendschappelijke wedstijden) INFOthuis i teletekst pag. 603 of
De afl<euringlijn KNVB Diskict West 3 tel: 0900-9ffi8000

+rr+ LENS OP I{ET INTERNET ++tr www.lens-denhaag.nl ++t{
PaghE 2



PROGRAMMA SDMOREN ZAALVOETBAL

r Contributic!!!!!! Nog hcll veet leden hebbcn gecn ccrt cotrtribulie betaald??? Clro 336711 tr.% pcEDitrgEecst€r LEN§ te ZooterBee[
vcrwscht uw gcld nu hccl snel!!!
+ speelverbod: in verbald m€t gÍotc contÍibutieachtcÍstÀnd ovcr yorig scizocD mogcn de volgerde spelers voorlopig oiet meer itr de zssl
voelballen: J.v.dJurg en P.Holsteir.

Diusdag 22 oktobcr 2fi)2
19.00 uul LENS DSI . HPSV DSI

WocÍrsdsg 2il oktober 2002
21.00 uur AMOZ I - LENS 3

Dondcrdog 24 oktober 2002
20.00 uur Juventas DS2 . LENS DSI

Vrijdag 18 oktobcr 2002
20.00 uur MazStars 4
21.00 uur WIK DSI

Vrijdag 25 oktober 2fi)2
19.00 uur LENS 4
20.00 uur LENS 5

Maandag 28 oktobcr 2fl)2
19.00 uur LENS DSI

Woetrsdsg 30 oktober 2002
19.00 uur.HPSV 2
20.00 uur LENS 5
21.00 uur LENS I
22.00 uur VCS 9

Vrijdag I uoYenber 2002
21.00 uur DP 5

Woeosdag 6 uovember 2002
20.00 uur Scmper Altius 3

20.00 uur LENS 3

Wo€[sdsg 13 trovember 2002
19.00 uuÍ GSC E§DO DS2
20.00 uu .Tonegido/Hgs. Bluf4
21.00 uur LENS 2
22.00 uur LENS 5

MaEBdrg lE rovcmbcr 2002
22.00 uur LENS 1 (beker)

Woensdog 20 november 2002
21.00 uuÍ LENS 2 (bekEr)

22.00 uur LENS 3 (bckcr)

Vrljrtag 22 november 2002
20.00 uur LENS DSI (bckcr)
21.00 uur LENS 5 (bcker)

22.00 uuI Gynnova 6 (beker)

Lissinq Soorthollcn:
Loosduhen
Zuidhaghc

de Sbhilp
RKDEO
De Fluit

- LENS 5
- LENS DSI

do VcuÍ
de Blinkerd

Zuidhaghc 59186

de &hilp

RKDEO

Vrijdsg 8 Eovclllber 2002
21.00 uur ,LENS I - sEv 6

Maandag 1l noYcmbcr 2002
22.00 uur MazstsÍs 5 - LENS 4

LoosduifleÍr 57866 RNicsing

de V€ur

Zuirthaghe
Forum KwadmEt
de Schilp
de Schilp

J.C.van der Velden

Loosduincn 160799

. GSC ESDO DSI

. LENS 3
- Tutor l0
- Gymnova 3
. LENS 4

. LENS 2

- RKDEO 19
- RKDEO 17

. LENS 2
- RAVA 3

. LENS DSI
- LENS I
- vcs 6
- Honselersdijk 6

- Westlandia 7

- Tutor 3
- Tulor 4

- Mazstars DSI
- Gymnova 7
- LENS 4

LoosduilcÍr 59738

de Schilp
Zuidhaghe
Zuidhaghe
de Schilp

Ockenburgh
Ockenburgh

Loosduíncn

de Schilp
Omnjeplein

Zuidhaehe
Zuidha€he

OckenbuÍgh
Ockenburgh
de Fluit

59r95
154504

154508
57863 W.Edink

M.Weites
57985 J.C.de Haas

s7957
t54510

160E12
160824

t60t17
t6t2'19

: GÍoen van kirctcrcrlaan 2?6, tel: 070'3236706

; Melis Stokelaan 1201, tel:070'3671508
Ingang Baesteinlaan

: Schaapwcg 2, Rijswijk, tel; 070'3941507

:Sportparkwcgl,Nootdorp tel;0t5-3109577
:Fiuitpolderplein l,l*idschcndam, tel:070-3209314

*+*t LENS OP tET INTERNET +*rr www.lens-denhaag.íl t*t*
Paglne 3



De Blinkerd
Ockenburgh
dc Veur
OÍanj€plein
Forum KwadraÀt

: Seinposlsh8at 150
: Wijndaelcrduin 27,
: Prismalaa.o 40, Zoct€Ímeer
: SlicherstÍBat I l,
: Badhuislaan 3, Voorburg

Oscar van dcr Laar
Sammy dc Ncnnic
Ed vuijk
Nico Vastenburg
Paul LeÍrsink
Bettie Driessen

tel:070.3522169
tel:070-36E6588
tel:079-3615398
tel: 070-3800911
tel:070-3870800

tcl:. O6-22669238
tcl:07G3935936
tel: 070-3960448 (0É2024'1361)
te,l: 070-3294254
tel:06-53576080
tel: 070-3295598

Aaovocrders:
LENS I:
LENS 2:
LENS 3

LENS 4;
LEN§ 5:
LENS DSI:

ALS JENIET SCOORT KA}I JE METTYIM{EN
LENS I - Den Hoom I l-3 6 oktober 2002 door Jaap Colpa

Boyetrstsarde kop, direct sfgeleid uit de Cruyma8trse l0gica, was z€er van toepassing op dc wedstrijd Ysn LENS t tcgen de Hoornse
kippcnververs" Kippcnververs? Daar kon ik vcrdcrop nog 0p tcrug. Ect spcl is rou ecnoael uitgcyordEn orr de balleo schtcr de
yijaudelijkc doclmsn io het rcljc te legge!. En datr kur jc aog zo lckkcr spelen, Eog zo gocd combineren, le4hnisch hct b€str vrn hct spel
hrbbcq mrar als uitcindclUk dc lsatstc fase iE dc aanvslsopz€t (hetscorco!!) cr triet is, tja dan rin je gccn wcdstrijdeu.

Want LENS kon vandaag best een louk spelletje op de grasmat leggen, EÍ weÍd goed bewogen, primo gecombineer{ Bekaabt en
gretig de aanval gezocht. Vooml in het eerste half uur draaide het voortreffelijk en dat resulteerde in veel, heel yeel kansen. En niet
van die kleintjes ook. Hakim Bouidou had na 6 minuten aI de gelegenheid de scone te opeÍlen, maar schoot voorlangs. Drie minuten
laten veeÍde de LENS-aanhang op toen James Bitity het n€t wist te vinden. Helaas vond deze treffeÍ geen genade in dc ogen van
scheidsrechter Tcrol. In de l2e minuut l<rceg Maudce Schuurman eeu mooie gelegenheid, maar mikte te hoog en vijf minuten voor
het rustsignaal mocht Romano Tettero volkomen vrij en ongehinderd aar eggen voor de Iloomse doelman, maar ook hij kon de
verdiende voorsprong niet bewerkstelligen. Toen dachten de roodwitte mannen uit Den Hóom "zullen rvij dan maar! " Tot dan toe
waren ze slechts één keer enigszins dreigend in de buurt van het LENS{oel gekomen, maar Amold kon een ziendend schot in de lEe
minuut van dichtbij kcren. Verder was het tamelijk kmchteloos wat de matige opponenten presteeÍden. Maar waar LENS categorisch
weigerde de vooËprong te nemetr, sloeg Den Hoom vlak voor rust t\yeemaal toe. Het verzilverde de mogelijkheden die door de
LENS-defensie werden geboden wéI, waardoor LENS in de laatste vijfminuten van de eemte helft plotseling met een 0-2 achterstand
werd geconfionteerd. Onverdiend en tegen de verhouding in, maar nogmaals, het spel is uitgevonden om doelpunten te msken en dat
deed Den Hoom. Als LENS nog aspiraties had om in de weede helft orde op zaken !e stellen, dal werden die in de eerste minuut na

de thee onmiddellijk de grond in geboord. Een mooi ingeschoten wije aap bracht LENS op een onoverbrugbare achterstand. En vanaf
dat moment geloofden de LENs-spelers er ook niet meer in. Plichmatig werd het eindsigual gehaald. Dat er in de blessuretijd nog
een tseffer van Dobias HogervoÍst viel te noteren is slechts voor de statistieken van belang. Als onze voonvaartsen in het eerste beddjf
de kansen badden benut was LENS snel van Den Hoom af geweest. telt niet, waardoor plolseling de voorlaatste plaats in
de rangschikking ons deel is. Conclusie: vooral in de eerste helft werd er lelJ<er gevoetbald, maar wat LENS nodig hecft is een koele
afinaker. Een bane spits, liefst zonder voortanden, die oorlog maakt "in de zestien" en die aan een half kansje genoeg heeft om door
het net te schieten. Scouten in Engeland dus. O ja en de kippenververs. Miin zeeÍ gewaarderde collega-verslaggevers ryisten de
afgelopen weken telkens een link naar het verleden te leggen. Zoete herinneringen aan prachtige tijden. Zijn er nog blauwwitte
heldendaden tegen Den Hoom te yermelden? Jazeker, en nog niet eens zo heel lang geleden. Tien jaar geleden (dejeugdige Maurice
en Johnny waren erbij) werd promotie naar de derde klasse bereikt door een beslissingswedsrijd op bet teÍrein van Westlandia,
Menigeen zal deze wedstijd nog op het newlies hebben staan. Vuunuerlg spanning sensatie, twee doelpunten van Richard v,d. Hoek
en de beslissende in de verlenging van Marco Endlich. LENS liet zich niet in de war brengen dooÍ eetr grote hoeveelheid kippen die
door de Hoomse supporters in de roodwitte clubkleuren het veld werden in gestuurd. Een wedstrijd die als een klassieker in de

LENS-historie kan worden betiteld. Dat was de wedstrijd van vandaag bepaald nieL maar laten we met zijn allen niet bij de pakken
treer gaan zitten. We beleven een moeilijke competitiestart, maar juist dan hebben de boys uw steun heel hard nodig. Het rvas wat
stillelies langs de lijn. Kom op LENSen, ga achter uw team staarl Uw steun is keihard nodig om uit deze neerwaaÍtse spiraal te
kunnen komen. En als u ergens nog een spits zonder voortanden ziet lopen...

Dc opstelling: Arnold Oosterveer, Faluid Cijntje, Brial Linger, Manuel da Cruz, Jochem van Loon; Jeftey Hop, Maurice Schuurman, Dennis van
den Stccn, Hakim Bouidou (64.Dobias HogcrvoBt); Romano TetteÍoo (68. RogeÍ Riemen), James Bility (55.JohÍuu, Mansyeld).

LENS I ttAAI,---T PUIIT DOOR HARD WERKEN.
VIOS I -LENS I l-l 13 okiober 2002 doorJssp Colpa

D8t wc eeo mocilijk seizoer gaan doorrnaken lijkt na 6 wedstrijdetr wel duidelijk Misten we vorig jaar nipt de strijd om de trrcompclitic
voor promotie, nu beweegt het keurkorps zich asn de andcre kant ysn hct yoetballcnd gclijk Eel recht€rrijtje is yoorlopig onze plssts en
dan is het n8tuurlijk zaak om dc rijen tc sluiteD, dan moet iedereen zijn stinkende best doen om uit dem m0laise te kom€n,
Drt hedde[ ioogcns vrn LÉNS I vond.ag gded b€gÍepeD. Àls hct voelballcnd allemsll cfÍe w&Í minder draait co hct trutomrtischc
tiktikyoctbrl Diet kcn wordeÍ ultgcvoerd, dsn hclpt cr msaÍ ééD ding: kcihsrd wckcD, En dot gebcuÍdc yandoog.

VIOS is esÍr tegenstandsÍ u/aar wc in dc historic a.l menig fcl duel rEcÉ hebben uilgcvochtsn, Hct is Eooit c€n makkie aan de Mclis Stokelaar co dic
fclhcid was vandaag, in positievc zin, ook nadruklelijk aanwezig. De boys van Hans Lamcns gaven €r blijk van alles te willen geven voor e.en goed
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rcsulbat en de gm€nzwartsn strcden ook voor elke meter. Dat leverde een wcdsfijd op die dan wclis\raar gcen hogcschoolvo€tbal te zien gaf, m:irar
door vooíduÍend wisselende ksnser de tocschoui{crs loch in de greep kon houden. I
Het bcgin van de w€dstijd was "kilting". Na twec minut€n keek LENS al tegen ean achtastand asn. Een afgandschot blacht de l -0 op ha scorcbórd
een du deed dc LENssupporteÍs natuurlijk hst crgsto wezerr yoor het vervolg van de wedstsr]d. Het pleit vooÍ onze jongens dat ze zich hierdoor nigJ
ifl de wu lielcn brenge4 maar snel dc draad wccr oppaktur. Even le* VIOS verdcÍ sfstsnd te tríncn toglt na c€n kw8Ítier de paat op zijri
degelijkheid werd getest, masÍ het was to€h LENS, dat langszij kr,rnm, Een vrije trap ltllaf Íechts door ,cftcy Hop wcrd in dc 38' minuut met erïig
foíuh door Blian Linger vallend binncngcwertl, Verdiend wcrd met d6zc stand de thes gch8std, l
lD de tweede hclft kon de wedstsijd clke kant op yallen. Er waÍen vele kansen zowcl voor VIOS, als voor LENS. De b€tere waren cr misschicn vöor
vlOS (dc paal stoÍId twee keer een doslpmt in dc weg), maar ook LENS was zekeÍ niet karsloos. De beste mogelijkieid was cr voor Dotjias
Hogcrvorst die in de 5l' minuut oog-in-oog voor dc VlO§-goalic níet tot scorcn kwan. Jeftey Hop had ook nog e€n a.adige 83tie in huis toenlti
vlak voor tijd de doelman van VIOS in de kone hoek probeeÍde te verrasscn. Het leverde allemaal geen doelpunte; me€r op zodat uiteindclijk mcil-
I wcÍd afgcslotcn. En iedcrecn kon daar cigeÍ ijk wel vrcde mee hebb€n. ,.
VIOS uil is "altÍd l&stig" en Blsje als LENSteam dat momsntecl wal moeilijk draait daaÍ toch Ën punt kaÍr wcghalcn mag je niet onteyrÉden zijn.
voetbaltcchnisch zijn we nog niet n'aar we willen (en LlJmeo) zijn, maar qua bslcving En weÍklust gaat het zlker de goede katrt op. I
Opstcllirg: i
Amold Oosterveer; Falrid Cijnde (23.Hakim Bouidou), Manuel da Cruz, Brian Linger; Jochcm van Loon; Jcftcy Hop, Mauricc Schuurmarl RogLr
Riemerq Dcnnis vd St*D; D;bias ÈogeÍvorst James Biiity(46.)Romano iettqo - 

, 
'
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NIETI1VS VATI DE JEUGDCOMMISSIE

CONTACTPERSOMN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2OO2i2OO3
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- Hoofdleider A- en B-jeugd:
- Hoofdlcider C- en D-jeugd:
- Hoofdleider E- en F-jzugd:

Paul vaÍ deí Steen
Fred Grens
Paul van den Stern

relefoon: 07G.4400603
tclcfoon; 015-2131727
tetcfoon: 070-4400603

(b.g.e.0ls-2r3t?27)
(b.s.s. 070a400603)
(b.s.s. 015-2131727)

Dit betckeut dat a.llc spelers erl oudeis met vragen of om af tc bellen voor de wedsríjden (oiet vooÍ dc trainingetr!!!) alleen tcrecht kumcn bij
bovengcnoemde hoofdleidcrs. Aangczicn zij bcide ook nog gewoon cea werkgever hebbcÍL en dc ovcrige familielcden de vrag«r toch niet kuruln
beantwoorden, vmgen wii ied€Íeen om het belleÍr te bcpcrketr lot de avondurcn en wel tuss€tr I9,OO cn 20.30 uur. De belangrijkse regeltjes: i- Afbellen Yoor wcdsbijderi zo sncl mogclijk maar uiterlÍk dè avoud voor de wcdfiijd cn alleen bij de betreÍfende hoofdleider thuis cn alleën

tusscn 19.00 en 20.30 D\Í.lÍt 4!!W!g!9o4mag dit trog op LENS (07G3661314); dóordcwecks pas na 16.00 uur en op zatcrdag pas na 07.i0
uur.

- VrageÍ! opmerking€n, idceëq: bcl daÍr ook naar dc hooftllcider en ook a.tlcen hssen 19.00 en 20.30 uur {- AJb€llen tsainingen: bel pas na 16.00 uur afefl alleÉn op LENS (070-3661314) I
' Compctitiewedstijdcn afgckeurd of niefl? B€l alleen op zaterdag na 08.15 uur naar dc LENsaÍkeuringslijn (0?0-4044184). Voor 08.15 uilÍ

bellen heefl. gecn zin rrant wij wetco d8n nog nietsl! Bel hicrvoor €chter nooit naar Paul ysrl den Stecn of Fred Grens thuis!!
- Avondwcdsrijden afgekeuÍd?? Bcl allecn naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!
- Tminingen gaan altijd door, hieÍovq dus nooit bcllcn maar allijd sportschoenea meencmenl! r

IIIJVER IIET GELD VAN DE GROTE CLI'B ACTIE ZATERDAG IN OP LEI{S!! I

Weds d In'IlA JEUGI) d en mo I
Tcam DatuE Àanvangs-

riid
Tegenstander Uít of

Thuis
Vcld.flerrei n Vcrtrck Ysn

LENS:
Vcrvoer

A1 19 okt 12.30 uuÍ DelR Al (r) uit Kerkpoldcr/Delft I 1.00 uur Auto
24 okt 14:00 uur Traininp/wedsEiid/Eten uit nnb l4:00 uur Eieen verv
26 okl 12.30 uur DWO Al (.) Thuis Veld I I1.30 uur

A2 19 olt 14.30 uur oDB Ar (b) Thuis Vcld 2 13.30 uur
26 okt. 14.30 uur Spoorwijk Al Thuis veld 2 13.30 uur

B1 19 okt 14.00 uur RvClRiiswiik 82 (b) uit Spprk Pr.IÍene/Ri iswi ik 12.30 uur Auto/fica
26 okt 14.30 uur DWOBI (*) uit Spprk WeíZoeteÍme er 13.00 uur Auto

B2 l9 okt 12.30 uur Lym 82 (') Thuis Veld I I1.30 uur
26 olí 12.30 uur Oliveo B2 (+) Thuis Veld 2 I1.30 uur

cl l9 oh 12.30 uur rIvscl (b) uir Oegstge€steÍwèg/Lciden 10.30 uur Au!o
20 okr 10.30 uur Niketocmooi uit Zic kopie!! 08.30 uur Auto
23 okt 10.35 uur DWOiocmooi Uit Zie kopic!! 08.30 unr Auto
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Team Datum Aanvangs-
tiid

Tegenstander Uit of
Thuis

Veld./Terrcia Vertrek van
I,ENS:

VerYoer

26 okt l4:00 uur ARC Cl (+) uit Olympiaweg/AlphenadRiin l2:00 uur Autoa 19 okt 09.00 uur JAC C3 (b) uir Waalsdorperln /Wassenaar 07.30 uur Auto
22 okt It.00 uuÍ Earls Colne FC Thuis Vcld 2 17.00 uur
26 okt I l.l5 uur Dwo c3 c) ui! Spprk Wc$n oetermcer 09.45 uur

^uloc3 l9 okt 09.30 uur DHC C2 (b) uit Br&sseBksde/Dclft 08.00 uur Auto
26 oh 09.30 uur DWO C6 (r) Thuis Vcld 2 08.30 uurcl l9 oL1 I1.00 uur Loosduinen C2 Thuis Vcld I 10.15 uur
26 okt I 1.00 uur DWO C7 (.) Thuis Vetd 2 10.15 urr

DI l9 okt 09.45 uur .E4g.clsior M Dl O) uit Lavendelstnst /Masssl uis 08.00 uur Auto
23 okt 10.00 uur DWotoemooi uir Zie kopie!! 08.00 uur Auto
26 oL1 06.45 uur L)m Dl (r) uit Spprk De Zwetb,IDe Lier 07.15 uur Auto

D2 l9 oh 09.30 uur DHC D2 (b) Thuis Vcld I 0E.30 uur
26 okt 10.00 uur Lym D2 (*) uir Spprk De ZwethlDe Lier 08.30 uur Auto!!!

D3 l9 okt 09.30 uur Westlatrdia D3 (b) Uit Hogc Bomen/Naaldwiik 07.15 uur Auto
26 okt 09.30 uur Lyra D3 (.) Thuis Veld I 08.30 uur

D4 19 okt 10.30 uur RKDEO D6 (+) uit SpoípaÍkweg/NootdorD 09.15 uur Auto!!l
26 okt I1.00 uur Lfra D6 (.) Thuis Veld I 10.15 uur

ET l9 okt I1.00 uur LyÍa E I (.) uir Spprk De Zweth/De Licr 09.45 uur Auto
26 okt 10.45 uur Docos E2 (*) uit Haagsc Schouwcgilciden 09.30 uur Auto

E2 l9 okt I 1.00 uur LyaE2 (r\ uit Spprk De Zwe th,/De Licr 09.45 uur Auto
26 okt 10.45 uur Docos E3 (.) uit Haagse Schou\ egllcidcÍr (D.30 uur Auto

E3 l9 ok 10.00 uur Lyra E3 (*) ui! Spprk De ZwethlDe Lier 08.45 uur Aulo
26 okt I L00 uur Docos E5 (+) uit Haagse Schouweg/Leiden 09.30 uur Auto

M l9 okt 10.00 uur Lyra E5 (t) uit Spprk De ZwethlDc Lier 08,45 uur Auto
26 okt I 1.00 uur RKDEO B' (*) Uir SpoÍtpaÍkwcgNootdoÍD 09.45 uur Auto

E5 l9 okt 13.30 uur Schipluiden E7 Thuis Veld 2 13.00 uur
26 okt 12.00 uur RKDEO Et (i) uit Sportparkweg/Nootdom 10.45 uur

^utoFI 19 old 09.00 uur Lyra E9 (r) uit Spprk De Zweth,/De Licr 07.45 uur Auto
26 okt I2.00 uur RKDEO E9 (+) uir Spoípa*wegNootdom 10.45 uuÍ Auto

I.Fl l9 okt 09.30 uur Lrra Fl (r) Thuis Veld 2 09.00 uur
I 26 okt 10.00 uur RKDEO Fl (+) uit Sportparkwcg/Nootdorp 08.45 uur Auto
l12 l9 okt 09.30 uur Lyra F2 (t) Thuis Veld 2 09.00 uur
I 26 okt 10.00 uur RKDEO F2 (+) uir SponparkwegNooldoÍp 08.45 uur Au!o
rtrJ I9 oh I t.30 uur DWO F4 Thuis Veld 2 'I1.00 uur

26 okt 10.00 uur RKDEO F4 (r) Uir Sgr@arkwcgNootdorp 08.45 uur Auto
.'F4 19 okr I1.30 uur HVV F8 Thuis Vcld 2 | 1.00 uur

26 okt 10.00 uur RKDEO F7 (+) uir Sportpalkweg/NootdorD 08.45 uur Auto
F5 19 oL1 13.30 uur VELO FI4 Thuis Vcld 2 13.00 uur

26 old I 1.00 uuÍ MaEsdijk F6 uit Lange KruisrvegÀ4aasdijk 09.45 uur Auto.F6 l9 okt 08.45 uur HBS FIO uit Daal gn Bergselaan 07.45 uur Auto
!: 26 okt 13.30 uur I.log te Ícgclsn!!! Thuis Veld 2 13.00 uur

I

(b) bekerwedsrijd @ij gelijke eindstand penalties nemen!l!)

op donderdag 3l oktobcr
ï- Aanwezig namcns de jeugdcommissic vanaf0?.30 uur: zalcrdag l9 okober Diana eo Hans var Rijthoven
t 

^terdag 
Z6 ohober Gerara Marinus en paul v.d.Steen

I ttr,tvrn rmr_ cEl,tr vA]r DE cRorE cLuB ACTrE ZATERDAG rN op LENs!!
I
]OPSTELLINGE,N
iDc opstellingen zijn als bekend met uitzondcring yan:

- LENS A2: mndcr L.Hajjari, M.Kuik en cRijkcrs (allen geíopt)
- LENS 82: zonder D.Lrpes de Brito (gestopt) en mcl S.cl Amouki, T.Ayyadi en N.Essiad
i: lrls Ca: ma r.eidgiÀ {as, s Ams, K.celilq-A.F:lfeÍgougui on R.Mendes-Marrins en zondcr: Mdhlik en A.yitdiz (beidc gestopt)1. LENS D2: met B.Arslan en C.Poulina en zondeÍ S.dc Haan en A.Hosar (beidc gestopt)

;- LENS D3: met H.Dcwilínez en zonder G.Narvaez (zie LENS D4)'- LENS D4: met A.Achalchi, G.Narvaez en rÍainer/càach: F.Ergul í zondcr H.Devrilmez (zie LENS D3):: LENS E6: mnder l.Erkul (afgebeld tgltl en26fiO)
LENS F4: met Y.Khoulali cn zonder M.Ksnyonyo (afgevoerd als lid \r,cgens herhasld niet opkomen)
LENS F6: E.Ac€Í, M.Bcnhammouch, M.Boutasmit S.GuÍres, F.Incq I.Iuce, M.Karakose, O.Kay4 R-Kay4 A.yeniavci en A.de winter. Lcido:
22??

I
iCOMPETITIEVOETBAL AT'GEKEURD OT' NIET??
lDe vraag of hct compctitievoetbal is af.g:ke!Íq of nict kan jc niet stcllen op vrijdagriddag/avond op LENS en zekeÍ ook niet op vrijdagavond of
zaterdsgnorgèn bij dc hoofdleider of lcidcr thuis. Dc enige manieren om te weten te-komcn-ofhct competitievoetbaiàoorgaat orniet aln:
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- Bellen naar dc I ENSaÍkeuringslijn (07040441E4). Dit is mcestal pas mogelijk vanaf ongevecr 08.15 uur omdot wij vaak ni€t c€rder weten wal
cr doorgaat of niet Dit komt omdat andere verenigingeÍr vaak pas larei aonwezig zijn. Moet je voor 08.30 uui verzamclcn kom dan altijd
gewoon aaar LENS toel!!

- Bellen n88r dc, KNvBa&euringsliin (0900-9008000) maar daarvoor geldt herzctfde als hiqboven. Pss na 08.15 uur is hierop de informatie tc
verlaijgen e.n dan uitsluitend nog voor LENS Al t/m C4.

- §jkclnag Infothuis op dc Tv (kanaal 2l ). Op blaauijde 603 van tclclekst íaat vanaf ongeveer 08.30 uur aaogegeven welke Íruisspelende A-
B- en C-elflaller zijIl afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij dc naam en het tsam vsÍr de tegen-stander.

- 59* zijn de velden zo slccht dat de Haagsc KÍant, Infothuis, Nederland 3 (ookr telerekst bladzijde 603) of de LENsalkeuringslijn op
wijdagarord 8l uitsluitsel geven middcls een algehcle alkcuring. Belangrijk hicrbij om te weten is dat alle A-B en C-elflaller van LENS vallen
onder district Weí II en onder categoric III cn de D-E en F-leams vallen onderdisrict Wcst II er onder c{tegoÍie II.

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen ofhet voetballen doorgaat ofniet

IILEVER IIET GELD VAN DE GROTE CLT]B ACTIE ZATERDAG IN OP LENS!!

SCHOOLVOETBAL OP LENS
op verzoek Yan de Gem€ente Den Haag organisccn LENS ook dit jaar wefi de voononde en de finale van hei Haagse Schoolvoctbal. Op dc
woensdagell 30 oktober en 6 en 13 novcmb€r zal het dan ook weer hcel druk zijn op LENS. Toch willeo wij op deze woensdagen ,'DoÍmaal', t!-aincn
met onze iongste jeugd, Waar we dit prccics do€n is nu nog niet bckcod ma8Í wc vrageÍl alle ouders cn spelcrs om op tijd aanwezig te zijn (F-
klasscn uiterlijk 14.15 uur e{r E-klassers uiterlijk om 15.30 uur) zodat wij ook op tijd naar onzÉ trainingslocatie kunnen gaan.

ITIKETOERNOOI VOOR LENS CI
Op zordag 20 oktober doet LENS Cl mee asn het grote NlKE-toemooi voor lBndetijke C-clflallen op sponpark Ter Speckc van dc FC Lisse. Dc
regenstanders io dc poule zijn: FC Dordrecht, Rvc/Rijswijk €r SWSMC. Dc pouliwedstrijrten ziji om ti.00 uur aigelopen. Daama spelen de
nummers 2 Um 4 van iedere poulc nog cctl plaatsingswcdstÍijd (om dc plaatsen 5 t/m 161 m slelhe dówinnaars van de 4 poulis gaan stijdcn om dc
e€rstc plaals. De uiteindclijke winnasr van dit loemooi gaar door naor de landclijkc finale op 5 m 6 april 2003. Einde toemooi óm 16.3ó uur. Veel
succrs en namurlijk rekenen \yij op voldocnde ouders met vervocr!l

DWOTOERNOOI VOORLENS Cr EN LENS Dr
op woendag 23 oktober (hcrBtvskafltic) spelen LENS cI cn l,ENs DI mee in het Dwo-tosmooi op sporlpa* wcst in zoeiermeer. De
tcgenstanders zijn: Cl: DLJNO, DWQ Quick Boys, ExcclsioÍ en DHC. Dr: DLINO, DWO, Quick Boys, Exceisioi en'sV Houten. Einde toemooi om
16.00 uur' Veel succes e-n ondanks de werkdog rekenen wii op voldoende ouders met vcrvoer die van écht gocd voctbal willen genieten!!

,KEEPER§KAMP
ID deteÍfstvakantie org8niscert Hans var Rijlhoven rrlet zijn tÍouwe paÍtDcÍs weer een keep€rskamp op LENS. Op dinsdag 22 olÍobcr wordcn alle
jeugdkcepen om 09.00 uuÍ oP LENS yerwachr. Mecnemcn: voldoendi keeperskleding, wani er wordt echr hard gcwcrk op icze dag, en natuurlijkjc
dou^*cspullcn w_ant voor we gaan eten natuurlijk e€Ís ste€ds even douchen. Lunchenin dineren doen jullie op iENS meidaok aan-dc spon*.r. orn
19.00-uur is h* keepeÍkaÍnp ten eindc en helaas gaat het slspcn en de tweede dag niet door omdat er tiweinij volwassenen konden bl[jvcn slapen en
beschikbaar waren op de tweede ds& Hccl veel plezier en zeker weten datje weer he€t veel leeí!!l

CORRECTM, NIEI,IW TELEFOONIYUMMER LENSAT'KET'RINGSLIJN
LENS is overgegran op ISDN en dit betekent beteÍ bcÍeikbaar bij grotc drukte en cer nieuw telefoonnummcr voor de LENSaÍkeuringslijn. Hct
nicuwe numner is: 070-40,Hf 84 qn dit nummer is alleen op de àerdag vanaf ongevccr 0E.15 uur bereikbaar met informatic ovcr alkciriigell cn
alternaticvcn programma"s. GebÍuik dit nummer dan ook!! !l

CONTRIBUTIEBETALINGEN
Door.omstandigheden nu pas c€It e€rste uitdrasi gelaegcn rrn de cortributicbelalingen. Dit ovcÍzicht last zien dat heel ve€l ledm nog gcen ccDt
contsibutie over dit s€izoen betoald hebben?nn12'l?nn Schandalig en wij vsrzocken icdereen m§! klcm om nu dc contributic met sp-oà over rc
maksr op giro 3367 I I tn.v. Penningneestq LENS l€ Zoetsrmocr,

I,ENS Cl EN LENS C2 NAAR IIT'C AI}O DEN IIAAG - IIERACLES
öp vrijdag l8 ohobsr spcelt HFC ADO Dcn Haag de beslissendc wcdstrijd om dc eeríe periode legcn concurent }lcracles. Het beloofd druk te
'ivorden in hct Zuiderparkstadion en LENS Ct cn LENS c2 zijn daaÍ ook bij aarwrzig. verzameler om l9.OO uuÍ op LENS. Nccm a.llcmaal ccn
geldig legitimaÉebewijs mcc want zondcr dit bewijs kom je echt het stadion uict inl!l!! Flesjes, blikjes ctc. mogen niet meegenomen word€n iÍr hèt
stadion. Gedraagje netjes ell ve€l plezicr. OÍnshecks 22.30 uur is iedereen weer thuis.

LEIDERSBIJEENKOMST C- EN D.JEUGI)
OP rnaandag 28 oktobcr allvsng 20:00 uur nodig! hoofdleider Fred CÍens, alle leiders cn FaincÍs van LEN§ C I t/m LENS D4 uit om naar LENS to
klmcn voor eso koÍte bespÍeking. Hct sprc.€kt vooÍ zich dat alle trainerc en leiders echt woÍdcn veÍwacht! ! ! Kan je echt niet geef dit dan bijtijds evEn
dooÍ asn FÍed.

GROTE CLI]B ACTIE
H§t geld (ofdc nict verkoshte loten) moetcn uiteÍlijk 19 ol«ober wecr ingclcvsrd wordcn op LENS. Dit kan allccn bij Gcrard MariÍrus ofPaul van
der Stc{n. De s?elels dic loten vcrkop€Ír mogen op 7 mei 2003 allemaal mee doen aan de voetba.lclinic met IIFC ADO Dcn H8ag. Dcze ging vorig
1
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seimen helaas Diet door varwegc de vclc regen maar komend seizoen kan dit niet gebeuren omdat wij dan dc beschikling hebb
kunststofucld. De twee b€ste verkopcrs mogcn bovendien nog ear kcsr naaÍ een wcdstrijd var HFC ADO 

-»€Ír 
fUg t Ooofdtsibune)

verkoper mag ook nog spelcr van de werk zijn bij LENS l. VERKOPEN DIE LOTEN!

I
I

!
en over hét
en dc Hc

Voorschoten ' 97 Cl - LENS Cl: 2-5 i
De eeÍsto helft kon ik er helaas Íriet bijzijn, maar geluklig werd ik prima vervangen door Fr€d van Dijk LENS krryam al snel in de wedstsijrl oir
voorsprong na tw€e mooie doelpuntcn, Jorge passeerde mct ccn íiff de kecper en Mehmet koptc ecn mooie aanval in na een voozet van Jobnathari,
Voor rust decd Voorschoten '97 alle€n nog wat tcrug m€t een afstsndsschot dat Serkan passE€Íde en dus gingcn wc Íusten mct cEn 2-l voorsproa!.
Na rust waren w€ nc! ccn paar miruten bezig en zag ik nog tret hoc Amie in de 16 ond;Íuit werd gehaalden vervolgens schoot hij netjes de'iring;l
birmen. Ook Serh8t scoorde nog eor kccr uit een comer sfl zo werd hct l-4. Ir de slouninuten scóde LENS nog I kccr na cen mooie voorzlt và
JoÍge opA.lvi die netjes biinentikte cn ook voorschotcD wist oog I keer het net te vhd€n. Eer mooic 5-2 overwiining, alleen watjarnmer vatr die 2
tegendoelpunten !l Frcd bedankt voor het ovememenl

WEDSTRIJDVERSLAGEN JEUGD

LENS Cl -FC Lisse Cl :5-0
Ook vandaag kwam LENS weer mel op voonprong en dat was verdicnd want er werd gclijk vanaf de aflrap gocd gevoetba.ld. Ecnt was hct Amic
dic met cen mooie voorzet Atvi op de I 6 zesrien bereikte. Dic nam goed aan etr schoot netjcs bionen. Daama was hct Niels die na een mooie openin!
yan DcDris op r$hts dE 2-0 hard achtcr dc kceper schooL Voor de ruí l<regsn we nog een aantal ksnsen, maar helaas mistcÍl we twee kccr El leeà
voor de keepeÍ. Na de rust bleef LENS gocd doorgaan en wc gaven gcen kans weg Zelf kegen we nog genocg kffsen. Zo tikte Hassan dc 3-p
binncu nadat de kecpcr zijn schot nist klem palÍe en kopte Nicls nog de 4.0 binnen na e€n mooie voorzst van Jorge. Tot slot zorgde Niels met zln
dcrde goal, na cen mooi schot met liaks, voor de 5-0 overwinning. Vandaag hcbbcn we cen heel goedc wedstrijd gcspreld cn blcvcn we heel gocii
voetballe, en dus was h€t leuk om naaÍ te kijkor. Ga zo door!!! De koplopers speclden gelijk vandaag en dus slaÀD we nu mct zijn viereÍr
(zie mcdedelingcnbord op LENS) en dat bclooft rog spannend te wordcn! ! Vrijdagavond in icdeÍ gcyal met zijn allen oaar Den Haag. Veel plezier!!

IIBSC2 LENSC 2 O_4
Vandaag tcgctr I{BS, dë ploeg had cr zin ií en combineerd
alles om ook tot scoren te komen maar d6 vodcdiging vart

e erop los zodat n8 yijf minuten 0-2 stond. Dit hsd HBS nict vcrwachl" cn probeerde

maskte, dus ecn hattick. dit was ook de rusBtaÍd .Na de
LENS stond als cen huis cn gafniets weg. Dan een nrooic pass op SALIM die zijn dcrdd

rust voelbalde LENS kcuÍig door en DANI.IY maakt€ het vierde doclpunr Vircs gaf nog
ceÍ paaÍ mooic stcohasscs masr dsff kwam niets meer uit. Jongcns een sterke wedstdjd dus vcrdiend gcwonnen,

d = RoDtIY EN R4VINASH....................
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Man var de wedstrij
PETER\PATRICK

Zaterdag 05 oktober: LENS C2 - TEDO Cl

Cces Alting

LENS D2 - Cromvliet Dl 3 - 3
Het rry8s cen sparusnde wedstijd. Wc begonncn slecht. Daardoor kon Cromvliet de G.l make!. Na de afuap lecd LEN§ wecr balverlies. Da8rdoor
kon Cromvliea combiDeren. Even later maaf,le Cromvliet de 0-2, Dasma werd LEN§ pas wakker. We zetteÍr de tegenstaÍldcr onder druk. LENS kccg
mecr balb€zit. Y-assin licp door met de bal en kaptc een psar +elers en werd ondcruit gehaald aon de rand van de-z€slien. LENS k€eg ecn wije trapl
Isyan nam de Yrije-t'ap en de keeper raakte de bal net en de bal kwam bij een LENS+pelfi die hÉÍn crh tikte (yassin) (l-2). Na de afuap uo Lmis
I:er_gelijk-!9lb_Yi! en een pmchtig één-tweetjc van Farouk or Khaliddie de gclijkpel voor LENS maaktq (2-à1. oe ierste 

-hen 
ging ir met de íand

2-2.In de 2" helfr kccple Jaffar. LENS kÍeeg c€n tegqraanval en cromvliaicooric de 2-3. Na de atoEp io;condcn later ceripàchtigc één-twee
van MohaÍned Aljar en Yassinlzi dal LENS op 3-3 bracht. h de laatíe minuut wecr ecn één-twco val| yLssin €E Mohamed maar deze werd niet
b€nul Zo liep dc Eedstrijd af, Het was ccn leuke wedstrijd waar voor werd gcl«rokl
Isyao
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wel spelers gcnocg masÍ de kaartsn (speleÍspas) w8ron niet aanwczig dus kon
maar met ncgcn man spelen. En daar had de leiding geen zin in; dus de wedstrijd werd afgclast. C2 ging daorom maaÍ traincn op positicsp€l.
Gclukkig hcbben wc maardag een vriendschappclijkc wedstrijd t€gen Wcstlandia- Dus Yoetballen we toch!
Peter\PaEick

Donderdag 10 oktober: GDA C2 - LENS C2-uitslag: t -2
Op dczc dag dus wcer een vricndschappelijke wedstrijd en wel tegen en bij GDd GDA spe€lt tweede klass€ dus LENS mo€st aan de bak. Al
LENS niet goed, toch had cDA hct moeilijk in dc e€Íste helft. Hct was LENS die twee keer kon scorcn, TN met e€ll bcetje gEluk was hct vier
voor oDs. Msar wij gEan Íusten met de stand van ccn twee, Nt de rust komt GDA opzettcn cn wij kijgen de bal nict meer ncg. De keeper heeft
druk maar pakt allcs en zo wint LENS wccr e€ns ecn uitwcdsbijd.. JoDgens blijfcombineren cn l8at de bal het werk docr dan komt allcs dik io
MaÍ van dc wedstríjd = Onze kccpcr TOM FI§HER...............
Pete Patrick

Maandag 07 oktober: LENS C2 - Westlandia C2-uitslag: 3 - 2
Zo, afgelopen zatsrdag niet gevoetbald. MaaÍ gelukkig hsdden we dcze maandag dczc yriendschappelijkc wedstijd. Nou .... en dal moet gezegd
worden, daar hebbcn de toeschouweÉ gesn spijt van Behad dat z! zjjn komcn kijken. Twee gelijkwaardige ploegsa die voor elke mcteÍ spoÍticf
knoktcn. EÍI dat leyert natuurlijk vuurwcrk op. LENS hod zijo vcrdcdigiDg staan als een muur, Goed clk8ar coachen en dc kccpcr cI bij betsEkkeÍr,l
Dezc vcrrichtte spectsculair reddingswerk Eer middenveld dat prima aansloot en de boel brecd hicld om zo de voortEllclijke voorhoede te bedienen
met zuiyerc passcs. En dc voorhoede die steeds mEsr rryeeÍ op andeÍe plekksn (lin§ rechts, rccht door het middcn) dc vcrdediging vao dc
tegcnstandcr op het yeÍkcerde besn zcBe. Gelukkig deed Westlandia dit ook en wst ik aI cerder schrËef dan hcbje cen yoctbalwedsEijd om yaD te

niet zovc€l terzakc, Jongelui ..,. uitstekendc pot voetbal op de grasmat neergelegd. Groot
ijk.



LEN§ D2 - Scheveningen D2 2 - 2
Het was mooi weer om te voetballen. We mo€sten tegeo Scheveningen. Wii mochten de aftrapr nemen. We hieldur goed balbezit g11

we hadden veel kansen. Mikel passte naar Mohamed en hij liep naar goal toe. Hij werd getsokken maar bleef doorgaan. Hij t«eéË
gTn wije tsap. Hii wou voorgeven aan Yassin en de tegenshuder tilcte hem in zijn eigen goal. Het stond l{ voor LÈNS. l* zei teeen
mij[-mcdcspeleÍ t'an ]vaarom zegt de scheidsr€chter niks tcgen diejongen, E€n de schcids ricp Mohamed cn zei dal hij me niet wil horen. Mohamcd

lcgt ik PÍad met m'n medespeler. Tocn begon de tweede hctft- IÍl dc ccrste mhuut van de 2. helft heeft Oonnis gescoord. Mikcl nam dc comeÍ s!
Deuis schoot bem erh, Het stond 2{ voor LENS. Schevoringcn dcÉd w€er beter z'n best en scooÍde 2-l cn óen weer 2-2. wc w8ÍcÍr mct ecÍt
aalva.l bezig en de schcid$ecbter floot We haddcn kunnen winnen, VolgcudË keer bcter.
Mohsmed.

LENS D4 - Koninklijke IrW D5 3 - 2
In de eerste helft kwan LENS op een 2-0 voors?Íong. Izz€t had gescoord. De kceper van IIVV ging huilen. Het was een mooie wedsÉjd. Abdul had
bijna gcscoord en ook Cengiz Icdereen was dc beste. Ir dc 20 hclft had Lzet weei gcscoord. Ooi dè tegenstander rrist trog 2 keor te scóren waardoor
dc cindstand op 3-2 kwso.
Abdul Ozdilck.

LEN§D4-HB§D6 3.0
, De warrning.up ging goed. De schsidsÍochter was zijn fluit vergeteD. DaaÍdooÍ mo€stEr wE wacht€n voor de uedsfijd begon. Tijdens de wedstrijd

haddea Onur en Matheus gescoord. Door hct spÈl van Izzct, EyÍlphan en Mohamed raatteo dc spclsrs v8r HBS in panick. Ook de andís spclers van
, de.D4 spceldon gocd €m Yslcin spcÉlde m kc§?t€ goed. Het passeD vaÍr de D4 giog bcter en ze Louden beter hun plaats in het veld vast IrzEt schoot
. ook 2 kcer legcn de lal Eindstsnd 3-0.

: De schrijvers zijÍr EyÍiphan MeÍmi en Mohaned lmouhay, sprclers van D4.
:

I f,nF{S »l - HBS D6 3 - 0
i Toen kwam Tolga in actic. Hij was de spits yan de wedstijd met Malheul Tolga had yarl ver mËt liÍks geschotcn il de hork maar dc keeper redde
' en schoot hem weg, Even lateÍ pa8stc Cmgiz naar Tolga en Tolgl passte met esn itrdraaier naar Onur en OnuÍ smordÈ in e€n hoelc voor dè 2" kcer.

Na zijn 2' goa.ls paa*e Onur nalr lzzet. Izzet paasts tcrug naar Onur. Onur dolde één man msar stond vast door 2 tegenstanders en schoot dë bal ma!
r TolS& Tolga schoot hard tcgfl de lal aan en zo was dc wcdsbijd vooóij. Twee goals van Onur sr I goal door M;thcus. Een dc cindsland was 3-0

voor LENS D4.i Tolga Tekdcmir

LENSE2-HBSE2 4.1
We begonnm de wedstrijd aanvallend cn goed combiaercnd. In hct begin was al duidelijk dat wc de wedstrijd in onze binnenzlk hadden, Rodi
markte 8l snel met een rnooi aGtsnds€hot de I tegen o. Daama zw0kten we wat af maal bleveo aleÍt ABn hct einde van dc lc helft had IIBS hct
bEste vaD hct sP€l, wat resulteerde in de l-1. Vanafhel begin van de 2' helft speelde weer topvoctbal, goed combinersnd en aEÍrvallend. De 2-l hing
in dc lucht en werd ook kort daama gcmaakl Vanafdat momcnt bcgon HBS mct hard spel, maar dejongens tictcn zich niet van de wijs brengen en
speelden de bal nog meer Íond wat lciddc lot dc 3-1. We krcgen veel kaaseo, maar werden nist afgemaakl We woEncn uitcind€lijk rnjt +t. f"fan of
the match Diego de Zwart met 2 doelpunten. GOED GEDAAN ALLEMAAL!
De Lciders

LENSE 1-GraafWillemtrVacE I 4-2
In de eerse helfl ging LENS mee in hct rommelige spel vsn de tcgsnst$dcr. Orustig spel, spelen die hun plaas niet hieldcq zelfs eeo achteÍshIl(t.
Het bsgh was drrs Eiet gocd. Gelukkig verdrderdc dat snel en werd LENS duidelijk ícrker. Er kwam stecds meeÍ fctheid sn $elheid in het spel cÍr

, al gauw was er de voolsprong die llict mceÍ in gcvaar kwaln,

:LENSE2-VCSE 1(!) 0-s
Na ccn paar goede wedstrijden was eÍ vadaag cyn ongclijke stijd. VCS E I kwam op bczock cn dat was duidelijlr een maatjc t€ gÍooL Hocwcl dc
joDgens hu! uitestc best d€den m HessED Dog he€l wal doelpuDten wist te yoolkom€n, werd het een ruime ncdErlaag.

RVC-RijswijkE2-LENSE I 0-2
Zondcr dc zieke Emanuel begon due wedsfijd al wcer romrnelig. Nu cens niet iematrd tc laat, nec nu eEÍrs iemand die zijn voetbalschoeDotr bad
vcÍgetsn!l!! Door deze zalctr is het niet zo vÍeemd, dat wc íceds de eeÍstc hclff minder spele,l dan de tweede hclft!!! Gelukkig was de legensitandeÍ
niet zo becl sterk eÍr kondm wc tra eÈï gelijkopgaande eeÍste hstft losh cco voorsprong oemcn. Erdinc spe€ldc steÍk op dc voor hem weemde
linlsbaskPlaaE. De tweede helfl kwas RVC bïtra nict mesr over de middenlijn en werd het tenslotte toch een tcrechte oveÍlïinning
Theo

LENS E5 Olivio E9 l0 -2
Hallo LENS E 5 ers we gingen dezE week vooÍ dc winst en dat hebben wc ook gedaan. Gerard zou cI niet zijr omdat hij moe,st weÍketr, maar
gelukkig kon hij wat vcrschuivcrLzodat we echt met zijn allen waren voor dc ccrstc wiaí. Na een goeic nerming up van wel een uur en een flinke
peP tolk begon dc wcdsbijd, Joshua had cr zir in cn als verdediger maalle hij het eerstc doclputrt, Àras lgralde de 2-0 erin. Olivio maalíe toen 2-1.
Toen kwam Ziya door cetr misvdstafld, wst lEtcr in hct veld m maalde ecn cchte loep zuivere head tick cn stond het dus 5-1. Na de rus had Shaltcn
het ook uitgevond@ cn loalde er 6-l cn 7-l in. Toen dacht Sslih dat kan ik ook cn maakte de 8-1. Shalten ging tocn nog cvcn proberen om er ook
dric tc maken en ja hoor 9-1. De tegen st8nders voDden dat ze cr nog wel eeo puntjc bij mochtefl hebben en maakte 9-2. Uit eindelijk scoordc Salih
de last§tc cn wolrnen wo mct l0-2. Oke mmnen de c€rste winst is binncn.Maar er zijn nog ste€ds drie b€langrijko ditrgctr die nog niet helemaal
kloppeD. Als eeÍste; zorg er voor daljullie nict met zijr allen achter de bal aaÍr reDncn UIT ELKAAR EN I{ELPEN EN AAN BIEDEN. Tcn twecdc;
zorg dat cr ALTIID voor dar eÍ mhsteffi ddc man achter bUifi in de verdcdeging Ljaruis kar hcr ook nier in zijn , Eentjc doen. En dar ten dedeÉls
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je dc bal veroverd of af gepakt hebt van de tegenst Írdcr zorgt de rest er voor dat ze VNJ, LOPEN om tc zorgcn dat die gene de bal MAKKELIJK
kan OVERSPELEN. Nou dat rl'as het voor deze wcclq volgendc weck weer winnen????'111?'1122n
GeraÍd cn Simonette

Concordia E8-LENS ES 2 - 7
Over deze wcdmijd hoeven we niet zo hcel veel tc vcncllcn . Geluldrig kondcn wc snel vertrelilrcn en gingen we oprvcg naar Dclft riaaÍ wc mo€sten

speleÍl tegcn Concordia, We konden gclukkig Delfr nog in door alle Pdns Claus toestanden cn ue kwamcn aan bij Concordia, Na het omklcdcn
gingen we ons gocd voor bereiden op dc wedstrijd. Ceholpen doorde vader van Ziya kreeg Ljamis zelfs een privc training. Prima poppa We klvaÍnen

le sn€l op een 0-l Bchter íand Gelukkig scoorde Ziya toen l-1. Na lange tijd scoordc dc teg€nstandcrs 2-1, Toen had Ziya wecr ecn mooie kans en

scoordc 2-2. Vlak voor de rust maaktc dc tcgcn stsnders 3-2 en met deze stand gingen we dc rust in. Jong€ns de scrstc helft ging het heel goedjullic
Iuistcrden echt hecl gocd. tn de twcede helft ging hct duidclijk mindeÍ met heel veel foutcn dus s€oorde Concordia 4-2 cn 5-2 en ook nog 6-2. Toen
vond Salih het genoeg cn door een schitteÍende voor zet vall Shatken knalde hij ccn super lop over de kccper hcen, ln het doel. Fantastisch gewoon.

Jammer jongens volgende week gaan wc weer voor dc winst toch????? O ja het volgeÍrde willen wii nog even kwijt. Er zijn nog verschillende
jongcns dic nog achter lopsn mct het gevcn van dc wckclijkc Euro voor het dagje uit. Probecr hier voortaan clke wcek flan mee te denken andcm ga

je niet mee san hÈt cind van dit seizoen en dat Zou jammeÍ zijÍL
Groetjcs GeraÍd en SimonclG

DSO Fl - LENS F1: 7 -l
Vandaag spcclden we tegen de bcíc tcgcmtander uir dczc poule (DSO Fl) volgcns dc tÍainsr. DÈ ecrslc hclft konden we goed paíij geven. Na ecn I

- O achteÍstand wcrd het snel I - I door Sinan, Dasms msskte DSO nog 2 - I door een slordiBe fout achterin. In d ctweedc heln sPcelde DSO wel

heel erg goed en hier hadden onze spelers nict echt een antwoord op. Serkar kerpte hcel go€d maar kon nict alles tegsnhouden. Het wcrd uilcindelijk
7 - I voor DSO. Als iedere.en komt trainen op woensdag cn wijdag dan a:llen wij sncl hecl vcel leren en de volgende keer tcgen DSO zeker betcr
pÍestercn.

Pupil van de \ileek : Arda Genc

De pupil van dc weck is Arda G.trc. Hij is 9jaar oud en zit in groep 6 van basisschool f)c Zuidwcster. Dc mccstcr van AÍda, Maarlcn Flrton, is in

Milaan geboren en weet ook het nodige van voetbal. De ZuidwÈster is een leuke school met lcuke kindeÍen. Voordl knutsclen en ÍEkenen doct AÍda
gaag. Op LENS is 

^rda 
mecstal tuss€n de doclpalcn tc virder bii wedstrijden van de E3. De E3 woÍdt me€stal getraind door Fikri Fellah die zelf in

het 3' elÍlal van Feyenoord speelt. Arda vindt Fiki een lcukc trainer. Soms wordt de E3 getraind door Holil Bulut. Ook krijgt AIda kcePeÍstraining
van Erik vao der Spek en van RooÉld Oosacn ecr. Àrda zegt dal hBr belangrijk is dar bij de trainingen ook een paíijtje woÍdt gespeeld. Onlangs
speelde de LENS E3 tegen SOA E l. De wedstrijd werd met 6-l gewonnen. AÍda "jammer van dat tegendoelpunt'.
Arda is een fan van het Nederlands elftal omdat ze goed spelen. F.C. Barcelona is een ander favoriet team van onze pupil. De keeper

"Victor' van Barcelcna kan goed penalty's stoppen.
Arda denkt nu dat hij later politieagent gaat worden.
Andere wetenswardigheden:

- heeft een zebravink zonder naam;
- vindt basketball na voetbal de leukste sport;
- zegt dat Hebin van de El zijn beste wiend is;
- houdt van chatten via internet WWW.MSN.NL en Www.hotmail.com;
- kan goed duiken naar de hoeken van het doel als dat nodig is;
- moel noB meer oefenen op de rechte hoek;
- heeft de "bal" als fàvoriete speelgoed;
- kijk op televisie graag naar Eurosport en FOXkids;
- eet graag patat;
- gaat op vakantie naar Spanje;
- he€ft het prima naar z'n zin in de E3 omdat ze met de bal vaak van ver schieten en

ook veel passen.

Een horle teÍuabllk ttan Arda Getrc op de wedsfiild vart 6 ohlobet 2002.
Tijdens de warmingaq van LENS I mocht ik meerennen en de keeper inschielen.LENS
creerde veel kansen masr benutre die vervolgens niet. Soms speelde LENS goed en sous ook
niet. Ze kwamen sons lerag. Het mooiste moment van de wedsfiijd was een wije lrap van de
tegenpartij in het begin van de 2" helfi. LENS had beter kunnen verdedigen- LENS stond tadk
buiten spel. Ze hadden veel gele kaarten gekregen 5. lk heb Manuel da Cruz gekozen lot
Íavoriele speler.
Àrda.

SponsotÍotots pupll tan de week:

aro íf#Èegt
I uur sn€lservlcc kleinbeeld en APS

De Stede 23- Den Haag - tel: 070-367 9431
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Íttij bictltt' ! t',ortlíjkhcii
t'ut 21 t ttr tlng
k t,n*tult titl ttctt

crutlit nls!strutt

DAG EN NACI{T
;,

VROLIJK. ;:
{

I.

SCHOONA/AAKSERVICE BV
a

GEYETSANER/NG BY
a

BRANDSCHADESANER/NG

I

ERKTND sI'CHI'NG SALUAGE

D'ENSryERENER NA ERAND

". . 
{ Plotii'ro 19 .2544 EZ Den Hoog - r' Telefoon: 0703294122 - Fox: 070-3294409

,i:.--..:i í"'.,-Í.il ,.SUDMEUER' ,
zoNwER['lG -,;

r' !
r öluminium - builenzoinwering - morkiezen - lenqsschgrmen 

_

: .rolluiken - ioloezieen - rolgordiinén - lomellén ,
. gorogedeuren - kunihtof l(oziinon r
' levens 24 uur rep<iroliesei.rice ' betoolgemok
I te* i"den 5% korting . ''- .:,a-.

', : .,, ---,;c
i

T

fhomsonlqqn 85 - 25ó5,HZ,Den Hoog
TeleÍoon O7O:3ó2029O - Fqx O7O-3ó20435

GEBR. SPA W. EN J

{:

KANTOOR
Ellekomskoot l3

: .2573 XA Den Hooo

WERKPI.AATS
Íel.07A3607ó52

.LOOD'OImRSAlD. r:

' Tel. o7G39OlhOïr'; :

-TIMMERAFD.

Tel.07G3d5ó124 'E

ÍJMMER., TOODGIETERS. EN AANNEMERSWÉRK
. ONDERHOUD VAN HUIZEN . ERKEND GAS.EN WATERFIÍTER

. lvlACHlNAtE HOI.JTBEWERKING . SCHOORSTEENVEGEN

Assurantiekahtoor r

.STREEKSTRA

Ark "Dcining" SoertdtllÍlekoda t/o 255,257A ÉZ Den Hoog '
E moil: inÍo@rÍoskslÍo.nl - f ox 070 - 3ó8 t417 .''

^^.rp

* VERZEKERING.* FINANCIERINGEN * SPAREN

- HYPOTHEKEN * PENSIoENEN *,BE|EGGINGEN

VOOR TOPPRESTATIES OP HET GEBIED VAN
VERZEKEREN EN HYPOTI{EKEN KUNT U

ATTIJD BIJ ONS TERECHT. BEt GERUST

VOOR EEN SPORTIEF ADVIES.

BEl. VOOR INFORMATIE OT EEN OFFERTE

070-3ó8 77 64

1

O.dmrhaB9oiroi'r
scnl)irer 6 3e<6,hcsrm
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DEN HAAG: K0RTE POïEN & LEYI lEG 104ÈBANKASïRAAT 62

ERESIASTR. 2S.FR,HENDRIKLN 243A.APELDOORNSELN 2í 9A

EN:PLEIN 24 tNFoL|JN 070.3666243
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AI.35 JAAR EEN BEGRIP ALS HET GAAT
OM PERSONEN VER,VOER OP MAAT!!

Fohrenheitstroot 20 - 2561 EC Den Hoog
TeleÍoon: O7G364329 5 / 070-3460792

Bij ons kunt u terecht als het gaat om:

Schiphol vewoer (24 uurs service)

Groepsvervoer (8 pers. per bus)

lnvalide en rolstoelvervoer

Zakelijk vervoer

SP.lFTSII!EEE

. 40 kinderèenira in .Deh-.HaaL '" Í- -" i '--'

. de scherpste prijs iqSeöerland

. Volledige d ienswerl ening

. moderne, professionele organisatie

en
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PROGRAMMABLAD V.V. LENS SEKRETARIAAT :
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TERREIN EN KI.UBGEBOUW ESCAMP I
HENGETOLAAN - TEL.: 020-3óó1314
WWW. I.ENS.DENHAAG.NL
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Postbus 84052 - 2508.A8 Den Haag

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen.

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 35051í.2

E-maiI edauw@euronet.nl

lensleden oPgetet:

Bestel drukverk bij Edauw en Joha$\issen

.ï;";';;'" "; 
tet orderbedras voor de club'

HOOTDSPONSOR VAN IENS . Alllllemachtig
wat een assortimènt !!!

,:
- vool oudó aulots '

Auto-ónderdelen
. Groot assortiment auto onderdelen
. Toolshop (voor een zeer) complete.ger€ed§chappenlijn
. Alle topmerken auto-onderdelen uit voorÍaad leverbaaÍ
. Elgen bezorgdienst : :; ;r I '' '

, of nieuwé autoË

G.z.G. Auto-onderdelen B.V
'le v.d. Kunststraat 288,2521 AV Den Haag.

Telefoon: 070-3807070, Fax: 070:3840023
OpenlngílJden: ma. t/m vrud. 08.00 -18.00 uurzat.09.00 - 16.00 uur,.,

;-t

t

,Café,- 
:.

)h

$

, Eikskoot I - 25ó5 MT Den Hoog - Té1.: (070)-3ó03238 "

FYSIOTHERAPIE.. MANUELE THERAPIE....I': t MEDICAL FITNESS - HOUTWUK'..i..

Gespectlheerd in het geven von odviezen en ioromedische
. behondeling von de.uieivelkolom en (sfort)letseli. ..'

JJ.À. Zouta'ndiik '-" .r
E.PÀ.Coret , !.;.. .

Behondeling volgens ofsjrook

Fysio-Monueel
Fysiotheropeut
Fysià-Iíonueàl

i!àropeur "
rheroireut -

C.A. von Beverplein 16 - 2552 HT Den Hoog
Telefoon: 070-3973013

Verkeersschoolffiil AL MEER DAII 45 JAAR
t

mrP@
Schakel E automaal

.Voor alle rijbewiizen

. opleiding ( ... l0 daags spoedopleidingen

. Diverse catetorieën moterÍïlessen . :... i
ffiIilII

Valkenboslaan 173 - 2563 CK Den l;laag
Tel.: 070-345 I 153 I 3634671 - Fax 070-3636662

LENS LEDEN SPECIALE KORTING
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswiik

Freé Kick Sport
DE VOETBALSPECIAIIST .' ;,i,
Weignorshooi 343 Dén Hoog TeleÍoon 070.3ó3ó323

---1-- --::,'i-,''1 . j", .,EXCIUSIVE f . - .,..-
. Thomscinlq!4.1à4 Den Hoog ., r' ,. t"t"foon OZO.3OSZAZO

, _ i ,Í
; FREE KICK SCHEVENINGEN
: .Kej4erstroot 74 Schweningen 

'TeleÍoon 
070-3ó1737ó.-1

voor ol uw sportkleding, lens leden 10% korting !

www.íree-kick nl

i;;

ï

,'l
I

J.ohannissena
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PROGRAMMABLAD V.V. LENS SEKRETARIAAT :

TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP I

NGELOLAAN - TEL.: 070-3óó,]3'l4
S.DENHAAG.NL
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Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen

Tetefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112

E-maiI edauw@euronetnl

J,ohannissenE"d'à UzW

lensletlen oPgelet:

Bestel dnrtweÍk bij Edauw en Joha issel

"Ï;;;;'" "; 
het orderbedras voor de club'

:. -

HOOFDSPONSOR VAN LENS Alllllemachtig
wat eèn.assortiment !!!

{

I

voor oudo autob -

Auto-onderdelen
. Groot assortiment auto onderdelón- I .:' . .. -:
. Toolshop (voor een zeer) completè gereedschappenliin
. Alle topmerken auto-onderdelen uit.voorÍaad lÉiverbaar
. Eigen bezorgdienst L , '' ;

oÍ nleuws autd's

+ G.z.G. Auto-onderdelen B.V.
1€ vd. Kunststraat 288, 2521 AV' Den Haag.

Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023
Openingstild6n: ma. ím vfiid. 08.00 - 18.00 uur 2a1.09.00 - 16.00 uur ,

l

,I)

l

.'-l

Café

$
I

Eikslroot I -.25ó5 MT Den Hoog - Tel.: (070).3 603738

i
E

'tt

FYSIOTHERAPIE . MAN UELE- TH ERÀPIE:'

MEDICAL FITNESS - IIOUTWUK' '

Gespecioliieerj in hél geven von odviezen en'poromediiche
bóhondeting von de wérvelkolom èn §port)letsels. ' :

JJ.A. Zoutendiik ry.io.monJ""t nr"rop.rt '
E.P.A. Cotot ' Fysiotheropeut , '
5J, König : .' - , Fysio.Monueel TheropeJt

' .: .' .'.:.
Behondèllng volgens ohprook. - l.' .

C.A. von Beverplein 16 - 2552 HT Den Hoog
Teleloon: O7O-3973013

Verkeersschool l,ffiil AL TNEER DÀN 45.J,.ÀRmllHo
Schakel &. aulomaal \

. Voor alle rijbewiizen

. Opleiding

. l0 daags spoedopleidingen

. Diverse categorieën moterrijlessen .: -.

Valkenboslaan tz:. j zsgl Cf oàn H"rg ' "'
Tel.: 070-3451 153 I 3634671 - Fai: 070-3636662

LENS LEDEN SPECIALE KORTING
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswiik

a k spertFree K]C
,,,|

DE VOETBAEPECIALIST*'i*t'lïi1f ö"íHoos telebJn ozo,sososis,

EXCLUSIVE ."'

Telefooà.070-3ó5242óïio.*nloon'l2 Den Hoog

,FREE KICK SCHEVENINGEN,
' Keizerskoot 74 fthevenin§en 'leleÍoon 070-3617376

voor ol uw sporlkleding. lens leden lO7. korting!
www.[ree-kick.nl

t
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MEDEDELINGEN VA}[ HET BESTUUR

IN MEMORIAM CEES BOGISCH

Ia cle vorige LENSREVLE sÓreven wij al dat het niet goed ging m€t cees Bogisch- Zijn ha* bleek m{a.nig

t" ajn oà*n Aut iedÉre hsÍhitrcstiomis hem fataal zou worden. Op diDsdag 29. ollober j.l. b-leek- dit

ook àe harOe waaÍteitl voor Cees te zijn. Een derde hartsitmestoomis in é€n veek tijd w-erd !* 4M T
dardooioverleed Cees Bogisch. Wí [emen Cees als een ze€r tsouw en rustig fENSlid qi9 al j1ry$ang tte

"u"t" 
i"iao "r, "* f,fN§2. IvÍet iijn droge gevoel voor humq en realiteitvin was hij de sta-bilisoende

factor ronàom ait team. Hij kon aUà kwaad-woÍden als spelers er een po!'e van maakten of niet zuinig

vareo op rte kleding. Dit jasÍ mo€st natuurlijk eeu heel bijzonder seizoen vool hem 't{oÍden met zoon

Ronald às miner/óch tó 1mS Z. ft"t* ["eft hij hier iaar kort van kulur.n genieter Vrijdagavond

ta,rltr* *i1 ura"n"ia u* hem nemen vanaf 19.30 uur in de rouuikamer e8n uitvaÀrweÍzoÍging J.HerÍdlg in

à" Suud;;Eaaf Z"t".drg is de cÍenatie om 11.30 uur op Ockenburgb' wij wens€n Ronal{ Loes, de

verdere Íamilie en nahrurliJk ziin touu/e hond heel veel íerkte toe in deze EoEitjke tijd'

IIet B€suur

I,ENS l INDEKOMPETITM
LENS 1 (z8t) speekle de afgelopen periode alleen tegen Ikanenburg €n dit wgd een kansl@e 0 - 5

,.a"'1*'. tÉN§ I (zon) spdlde-doo;e€n alkeuring helemaal niet voor de com,etitie IENS 1 (1't) moet

guro pro-Uo* de Àstiriting met de (*b)top te behouda' Dit zal een moeilijte opgavc worden maar

i.b.i" t 
"t 

or' i" o* advió. IEIS 1 (zon) moet gewoon wimeÍr om uil de oÍdeÍste regionen te komen.

Èeide teans veel sucreslt! Het pÍograruna voor de komende twee weken is:

zaterdag 2 november
- zoudag 3 november
- zaterdag 9 november
- zondag 10 november

14.30 uuÍ VCS I (zat)
14.00 uuÍ RKDEO I
14.30 uuI LENS I (zat)
14.00 uur LENS I (zon)

- LENS 1 (zst)
- LENS I (zon)
- Wmica StaÍ I
-SOAI

Dedemsvasrteeg
SportparkwegNootdory

IYIEINYS VAN DE ZAïERDÀG
In de vorige LENSREVLE gaven wij aan dat cetin c0knak met onmiditellijke ing"ng gestopt uas al§

trainer/mih van I-ENS t (àg e[r daarbli gaven wij ook /14 reden van vertrek aan NstuuÍlijk is dsama

met ale zat€rdsgSfdeling gesproken om te zien of zij de reden van cetin cakoak (gebrek aan motivatie)

konrlm ondersiírijverl-Dit was echter det het geval vant net als wij zagen ook zij juist_t€n oPzichtelsn

voorgaande jaren à beteÍe training§opkomst en een betere motimtie bij de groep. NatuurlijkrÈaÍen er b'est

nog ï,at za[en voor verbetering vatbaor maar daar is nu juist een trainer/coach en een begeleidingsgroep

vó om dat voor elkaar te kijlen De oplossing is gelul*ig snel intern gevondetr v/ant An&é de Ket die

toch al si!ès het begin uài At ."imen bij cte zaterdagafdeling betsol&en was, treemt nu de

wo€osdagavondtsining-alsnede de coaching bij de wedstijden voor zijn rekening en lvÍaurice scltouten

verzrrgt 
-op 

naandago:rond de training. Cezam€nliJ.k (spelers en begeleiders) gaan ze proberen om het

seizoan zo goed mogelitt te voltooiEÍL Suc{€sllt

OPLEVERING VELD 3 VERTRAAGI)
Helaas is de oplevering van veld 3 enigszins veÍE88gd. h het gehele pmces Z]tten efn aantal

keudqsmoEentetr eÍl ééÍt onderdeel rr€rd niet goedgekeurd eÍl dst betekende vertraging Als de weergodan

het toelaten (YOOI het lijmen moet het echt dÍoog zijn) en er det weet een onderdeel wordt afgckeurd dan

zsl het kunststofveld op donderdag 7 november worden op geleverd De gloePetr die op het kuststofveld
g88n trainen wordm ?ffi dringentl verzocht om niet over veld 2 en de tainingsstsook raar hct kunststofveld

te lopen maar ovgt het stenen pad. IIet lonststofveld moet gewiiuraard bli ven

LENS

van klei en modder

Tcrreir & Clubgcbouw
SfoÍtpoIk'Escary I "
Hqrgclolsln ($eet Posl ddret )

Cotrtribdie b€tslitrg
Poslts* 33.67.11
Rrtob€lk 129.924.229

SsrucDstellitrB bestEur
RvcÍgr€Í (vr) l,cl 070 - 36613'+4

P.GÍrns (seq) !6Lol5 -2131727
P.v.d-Slem tcl 070 - '1400603
C.v.ldii.k (Ëm.) tel 079-3314348

Senioren mndag eo zaal
Wj.lvlHcijncn t!1.070-3461088

Sc!ioren u tcrdag
J.C. Hom 1A"070-36796n

Club vsn í)
H.Hopp€ÍrbrouwErs t!1. 070-3250789

Accommodstie cE matcrhleo
VlaaturE

Sponsonakco
Rv.dHock lrl 030 - &36157
H.fooycnga lal,070-39Tn94

Co6rditrator tecb[ Zak€tr
F.vanDjk téL 070-3634818

ÈEeil wlcÍ@l2novc.Dl

Jsap Colpq: w.bÍu§eÍ@lens.denhragnl
Ce€s Àtitrg: cjElting@wariÀdoo.nl

Itrtemct-site:
www.lensdenhaag.nl

tEl. 070 - .1400603

À dcKct

l.Kumaz

P.v.d.Stectr

gd

e lDtemct

Hr8c td 070- 36ó1314

v.d.smrn tàl. Ulo - X257887

tel.070-3455787
ta,, 070 - 3937441
1'É,,06 - 14382757
tel. 06 - 13379?33

rel.079-31425521
0651196881

Postadrts
Posbus 43337
250,1 AH Dln Helg

Bar
Vacafurc

Trainers

tL LaIncfls
RBogiscfi

Redalrtie
C,L.amers
H.v.dSmr.tr

rel. 070 - 3661314
t.l.070 -366t314

.r'B* LENS OP I{ET INTERNET t**+ \mrw.lens-denhaag.nl **r+
PaSins I

REDACTIE

AIle kopy moet vóór maandag ll november 2002. bii de redactie binnen zijn'
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op dinvlag l7 deccÍnber zsl om 20.30 uur de AJgemene Ledenvagadering van LENS gehouder wordeo. Naast de definitieve cijf«s over het
seizoeo 200i2002 en de d€linitieve begroting voor het seizoet 200A2003 zal ook zeker rveer over het kaderpmbleem bimer olzc vereuiging
gespilketr moeten worden Dat het op deze mauier niet veel langer door lon garn is te rveinig LENSERS duide)ijk maar vel een feit Reserveer deze
dstum Elvast inje àgeds warlt vie weet misje andem een hele belangrijke vergadaing ovu de toekomst vor LENS.

lIet bestuur

PROGRAMMA SE]\IIOREN ZATERDAG EN ZONDAG
Mededelingen
i In gebruikname 3' veld, Als alles volgens plaming verloopt zal op zondag l0 november het 3'leld weÉr gebruikt hnnen lvorder
LENS 4 kijgt de eer, al heeft de tegenstander de Postduiven daar eigenlijk nikc te zoeken tusse.n aI dat kunststof. OveÍigens mocht het
m zijn de plaming var de oplevering niet gehaald worden, zal de wedsfijd op Spoorwijk worden verspeeld maar dan om 10.00 uur.
* Bardíensten èlftallen. Op 10 november is LENS 5 aan beurt tussen 13.00 uur en 14.15.
* Kontributie!!!!!!
* Algemene Ledenvergadering 17 december. Opnieuw de toekomst van LENS op de ugenda. U kunt zich nu al aanmelden yoor
deze vergadering.

Zaterdag 2 nolember 2002
14.30 uur VCS I - LENS I (zat) Dedemwaartweg R de Graaf

Zondag 3 noYember ?002
14.00 uur RKDEO I
10.00 uur Tonegidor'I{gs.Bluf 3

11.00 uur HMC 2
14.00 uur RVC/Rijsvijk 4
12,30 uur HaagseHout 5

Zatedag9 nwember 2002
14.30 uur LENS I (zat)

Zondag l0 november 2002
14.00 uur LENS 1

I 1 .30 uur LENS 2

13.00 uur LENS 3

10.30 uur LENS 4

10.00 uur LENS 5 @ardienst)

AÀnvoerders:
LENS 3: Itek Kumaz
LENS 4: I{enk Hoppenbrouwers
LENS 5: Jan Muns

sportpark c€ntrum, NootdoÍp G.van Kdjlenborg
Rodelaarq Voorburg J.N.F.Adrichem
Steenwijklaan
Schaapweg,Rijswijk
Mamenburg

veld I 61980 B. val der Kruijk

- LENS I
. LENS 2
. I,ENS 3
- LENS4
. I,ENS 5

- wanica Star I

. SOAI
- Vredenburch 2
- Spoorwijk 3

- de Poslduiven 3

- Toofan 7

veld 1

veld I
veld 2

veld 3

veld 2

L32661
t 35315

138139
138403
t47864

IlJ.Lemckert
M.H.Bakker
NN
NN
NN

Dinsdag 17 decembeÍ 2002 Algemene Ledenvergadering

tel:06-13379733
tel:070-3250789
tel: 070-3975459

CLIIB VAN VIJI'TIG
HERFST. Blaadjes yallen van de bomeÍL klermijke schakeringen gaan door het bos. De wisseling van de seizoenen doet zijn intrede.

Is het niet prachtig dan heerÍijk te kunnen en te mogen voetballen bij LENS. Danlzij al die vele wijwilligers is het elke week weer
mogelijk om binnen de kijtlijnen te verschijnen De Club val Vijftig zorgt hieÈii voor de gezellige furalciële kaÍrten. Piet

BuÍghoust, rvotrende in Zuid Franlcijk heeft nog steeds een narm LENS hart Hij rvas elen kort in
{an

behandeling keurilg en
catrtrum (400m2) aanwezig.Vragen of informatiè telnr. 015-2561010. Daamaast lr€€g ik sponhatr een donatie van e€r bekend

iemand die anoniem ryenst te btijven. WaaÍvoor hartelijk dank Wilt u gaan behoren tot de gezellige Club Van Vijftig stort 50 Eum

naaÍ 33fi ll ow Club rran Vijftig of geef het cash aan ondergetekende.

Uitspraak ran de Club van Vijftig : ue er of geen weer, de vffig Euro ziin altiid welkont

Henk Hoppenbrouwers Ps: Sugar Robbie heb jÍ nou nooit koude handen?????7???????

++*+ LENS OP IET INTERNET *+++ wvw.lersldenhaag.nl *+**

Nederland voor een reihie. Helaas rïas er geen competitie voetbal in dat weekend anders rvas hij beslist
even langsgekomen op de l{engelolaan toch doneerde hij zijn 50 Etuo. Hij doet iedereen de lmrtellike
groeten en hoopt dat LENS wat hoger op de Íanglijst komt te staaL Nou dat lvillm we alemaal Piet bedankt

en hopelijk zien we je nog cens bij cen comptitiewedstrijd. Een a.nder trnurv Club van Vijflig li( Jan

Zoutendijlq kwam met de feesteliike mededeling voor de opening van een Active Health Center in
Ypenbug. Dit b€handel -en prwentie centÍum opent op 7 novembeÍ 2002 zijn deuer Hier kall u terecht na

verwijzing van huisarts of medisch specialist voor een spoÍtmedisch consult, rysiotherapig orderzoeh
rnanuele therapie. Alles op het gebied van preventieve bewegingsprogramma's en revalidatie is in het
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Mededelingen
PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL

cen aldere vereniging.i Contributie!!!!

+ Slrclerspassen Aandaclrt voor spelers die zou'er op het'crd ar§ in de zaar spcten. Houd je pas altijd zerfbrj je. ook arsje licr van

* Algernene Ledenr
dezc rcrgadering.

Vrijdag I norember 2002
21.00 uur DZp 5

Maandag { nol.enber 2002
22.00 uur LENS 5

Woensdag 6 novembcr 2002
20.00 uur Semper Altius 3
20.00 uur LENS 3

: VÍijd.1g 8 nor€mber 2002
, 21.00 uur LENS I

Maandag II november 2002
21.00 uur IUazSlaÍs 5
22.00 uur Maz,Stars 4

Woensdag l3 no\€mber 2002'19.00uur 
GSC ESDO DS2

, 20.00 uur Tonegido/Hgs. Bluf 4
21.00 uur LENS 2
22.00 uur LENS _5

Loosduinen

Loosduinen vriendschappetijk

ergaderiug 17 december' opnieuw de toekomst van LENS op de flgcnda. u kunt eich nu al aanmeldcn voor

- LENS 2

- Juventas 2

- LENS 2
. RAVA 3

. SEV6

de Schilp
Omajeplein

, Zuidhaghe
Forum K$"draat
de Sclrilp
de Schilp

. LENS +
- LENS 5

Loosduiner 57866 R.Niesins

de Vetr
de Veur

M.Weiles
57985 J.C.de Haas

J.C.r,an der Velden

57957
t54510

1608r2
.t60824

t60137
161279 J.L.Z.VeÍhoek
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Maandag lE novembcr 2002

,rr, 
OO r* LENS I (beke0

,Woensdag 20 novcnóeÍ 2002
1I.00 uur LENS 2 Oeker)

,?r.00 
uur LENS 3 (bekerj

Vrijdag 22 november 2002,
2b.00 utlI LENS DSI (beker)
2I.00 uur LENS .s (!gkg1.)
22.00 uur Gynurova 6 @ókcr)

. LENS DSI
- LENS 1

- VCS 6
- Honselersdijk 6

- Mlz.Stars DS I
- G1'runora 7. LENS 4

Zuidlughe
Zuidhaghe

Ockcnburgh
Ockenburgh
de Fluit

- Westlandia 7 Loosduinen 160799 F.Mina da Siha

- Tutor 3
- Ïrtor 4

Ligging Sporttra en:
Loosduinen : Groen var prinste rcrlitan 276, tel:3236../t)6z,pidhaghe : Melis Srokelaan 1201, t.i, óió_:ezf NgIng lg Berestei aan
de.Sclrilp : Schaapneg 2, Ríjsrvijk, tel: 394 1507

ISDJ9 : sporrparr<riej r, Noódorp i"i, óis-jiorszz
ue frrur : Fluilpolderplein l.Leidschendarq tel : o7o_32og3lttDe.Brinkerd : Scinposrsr,ut rso 'iiiótó_tsíí'íài
Ylf:nburSh : Wijldaelerduin 27. rel:3686588
Lr9u.. . : prisrnalaan 40. Zoeternre€r lcl: 079-3;15398
YlnJelletn - : Sliclrcrstraat I l, let:070-3E009urorunrKwadraat:Badhuislaan3,Voorburg 

tel:070-3g7080ó
Aanyoerders:
LÉNS l: Oscar van der Laar ael: 06-2266923g
LENS 2: Sahuny de Neunie rel:070-3935936

!ry! 3 &t Vuijk ter: 070_3960+48 {0 6_2o24i:,6:',
LENS {: Nico vaslcnburg tcl: o7o_32g+?54

!_T! S' Paul Lcruink tet: 06-535i6080
LENS DSI: Bettie Driesscn tel: 0?0-3295598

*+*", LENS Op HET INïERNET ***+ §q1v.lens-denhaag.d rr,{,+



NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSTE
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CONTACTPERSONEN JEUGDCOMM ISSIE SEIZOEN z002t2003
Hoofrlleide T A en B-jeu gd Paul \,?n den Steen telefoon 070-4400603 o 0 I5 2 I3 1 7 )
Hoofdle ider C- en D-jcugd FÍed GrEns telefoon: 0I5 2 13 I727 o 0704400603)
Hoo fdleider E. en F-jeugd Paul !an den Steen telefoon 0?0-+400603 o. 0 I 5 ) I 3 I1') 7)

D i1 betekent dat alle spelers en 0u ders met vragen of om af tc bol len v00r de redstrijden (nieI YOOT de tÍahingen I I ) alleen terecht
kunnen bij bol'engenoernde hoofdleiders Aangezien beide ook rvcrkgever hebben de fami lieleden délJ nog ge§rcon een e ovenge
vÍagen toch niet kunnen bqmhYoorden, fragen rvu iedereen om het bellen te beperken Iot de avonducn en lel tussen I9 00 cn 20 30

R

t,
uur.

De

08.15 rrur bellen heeft gcen zin rvant wij weten dan nog niets!! Bel hien'oor eclrter nooit naar Paul ran den Stcen of Fred Gren§
thuis!!
Avondtedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) Ínaar pas na 16.00 uur!l
Trainingel gaan altijd door, hierover dus nooit bellen maar altijd spoÍtschoetren rneenernea!!

IILEVER HET GELD VAN DE GROTE CLUB ACTIE ZATERDAG IN OP.LENS!!

Weds d AMInA JEUGD d zt enm k
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Team Datum Aanyangs-
riid

Tegenstander Uit of
Thuis

Vckl/Terrein VeÉrek van
I.,ENS:

Vervoer

A1 02 nov 14.30 uur Den Hoorn A I Thuis Veld 1 13.30 uur
09 nov 14.30 uuÍ Naaldwijk Al uir Hogc BomenNaaldwijk 12.45 uur Auto

A2 02 uov 14.00 uur ODB A2 uit AIbaÍdastraat 13.00 uurbij ODB!!!
09 nov 1{.30 utu Postduiven A1 Thuis Veld 2 of 3 13.30 uru

B1 02 nov I1.00 uur EDS BT ïtuis Veld I 10.00 uur
09 nov 12.30 uur Excelsior' 20 B t uir Parkseg/Schiedam 10.30 uur AUtO

B2 02 nov 12.00 uur RVClRij swijk 84 Uil Spprk PÍ.kendRiiswiik 10.30 uru Auto/fiets
09 0ov 12.30 uur DHLBI ïruis Veld I I 1.30 uur

cr 02 nov 12.45 ulrr Katu,ijk Cl ïruis Veld I I L45 uur
09 nov 12.00 uur Sparla AV Cl uir B.de KorvenredR'dam 10.00 uur Auto

cz 02 nov I1.00 rrur Marathon/Azurri CI uir VredenburclrlegÀswi ik 09.30 unr Auto
09 nov I I.00 uur I Omnieplein Cl ïruis Veld I i0.00 uuÍ

C3 02 nov 10.30 uuÍ Spoonvijk Ci Uil Melis Stokelaal 09.15 uuÍ Lopell
09 nov 12.00 uur RAVACl Ihuis Veld 3 I1.00 unr

C4 02 nov 12.30 uur Duindorp SV Cl uit SportlaanÀ,Íezenplein t1.00 uur Aulo/bus
09 nov 12.00 uuÍ RvgRijswiik C6 uit Spprk Pr.kene/Riiswiik 10.30 uur AutoÀus

DI 02 nov Forunl SpoÍ D 1 Thuis09.30 uur Veld I 08.30 uur
09 nov I l 00 uur Quick Dl UN Savorninlolmarilaan 09.30 uur Aulo
l5 nov 19.00 uur Talentencircuit. ADO uit Zie kopie!! 18.30 uur Auto

D2 02 nov 14.30 MW27D2 (*) Thuis' Veld 2 13.30 uur
09 nov 09.30 uur WIKDI Thuis Veld I 08.30 uur

D3 02 nov 09.30 uur DUNOD2 ïruis Spoonvijk rcld 1 08.30 uur
09 nov I l.U) uur \/'IjCD2 Uir Kleine LooÀ4ariahoere 09.30 uuÍ Auto

D4 02 nov 12.30 uur RKDEO D5 uir SponparkrvegÀ{ootdorp I1.00 uur Auto
09 nov 09.30 uur DI,]NOD3 Thuis Veld 3 0E.30 uuÍ

E1 02 nov 09.30 uur Quick Boys E2 Thuis Veld 2 09.00 uur
09 nov 09.00 uur BMTEI Uit Hengelolaan 08.30 uur [,open

E2 02 nov 09.30 uur Quick E2 Thuis Veld 2 09.00 uur
09 nov I0.00 uur Loosduinen El uit NÍadesteiin 09.00 uur Auto

E3 02 nov 08.45 uur DSO E4 uit TuyllspprldZoetenneer 07.30 uur Auto
09 nov 11.30 uur WIK E2 Thuis Veld 2 I1.00 uuÍ

Ui1 B rinckcrinckstraatE{ 02 nov 12.00 uur Cromvliet E3 11.00 uur Auto
09 nov 11.30 uur VredenbuÍch E3 ïruis Veld 2 11.00 uur

E5 02 nov 10.15 uur Den Hoom Eq uit Woudscseg/Den Hoom 09.00 uur Auto
+**+ IENS OP IEI'INTERNET ++** 

, ry§ry.lens{enlmag. nl +*++



09 nov 13.30 uur Quintus E5 ïruis Veld 2 13.00 uur
E6 02 nov 13.30 uru DIJNOE5 Thuis Veld 2 13.00 uur

09 nov 08.45 uru HvvES uir Ilogenhoucklaan 07.30 uur Autou 02 nov 08.45 uur Quick FI uit SavornirÍohrnanlaan 07.45 uur Auto
09 nov 09.30 uur Vitessc Delft F Thuis Veld 2 09.00 uur

F2 02 nov I I.00 uuÍ WIKFI uit Zuiderpark 09.45 uur (*) Auto
09 nov 09.30 uur ODB FI ïruis Veld 2 09.00 uur

F3 02 lrov I1.30 uur lQqick Steps F2 Thuis Veld 2 I1,00 uur
09 nov 08.45 uur F3 uit Houtrusl rveg 07.45 uur Auto

F4 02 nov 11.30 uur GONA F] Thuis Veld 2 1I.00 uur
09 nov 08.45 uur Scheveni F5 uir Houtrustweg 07..15 uur Auto

tr'5 02 nov 13.30 uur Delft F3 Tlluis Veld 2 13.00 uur
09 ov 10.00 uur GDA F8 uir Madesei I 09.00 uur Auto

['6 02 nov 09.,15 uur DSVP M4 uir §pq4laan/Pijnacker 08.30 uur Auto
09 nov 13.30 uur Gmverzande W F5 Tlruis Veld 2 13.00 uur

i
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.(*) ALLE OI,JDERS VÀN LENS F2: OM 09.45 UUR EEN BESPREKING OP LENS!! I!I!! I ! ! !

"BUZONDEREEDEN
_- De volgende LENS-relue veÍschijÉ op donderdag l4 november
.- Aiulrezig namens dejeugdcomntissie ranaf 07.3Ó uur: zaterdag 2 nol€mber Diana en Hans l'1n Rijrhoven

OPSTELLINGEN zatcrdag 9 no!'ember patrick enpetervar Fessem

-De 
opstellingen zijn als bekend met uitzondering van:. !ï]l ! !, zondcr S.Yildirim (geschorsr lrelens herha.dd niet opkomen)- LENS Di: zonder U.Sahin (atgevoerd als lid legens lrerhaald niet opkomen)

COMPETITIEVOETBAI, AT'GEKEURD OF' NIET??

Bii alles geldt zcker: heel attent ziin en niet zo nlaar iemand bellcn om te vmgen ot het voetballen doorgaat ofniet t,
SPREEKUUR OUDERS MET JEUGDCOMMISSIE 1

fllÏT|s I T:l_:T-tl j: de ieugdcommissie van LENS san f 20.00 uur op LENS aanrvezig om mer ouders re praren oue, hullqeeen' lrageÍL klacl[en etc. m.b.t. onze jeugdafdeling, Positief mcedenkeu is heel belangrijk vinaen w1 en wij hopeu dan ook datreel ouders gebruik maken van deze gelegenheid. Het-ilitiatief moet rvel van de ouders koï.Ë, «*l.lii.uti* gon prograrunà) en onsverzoek is dm ook om van te YoreÍl e\€n een afspraak te maken met Paul van den Steen (4400603)-omàventueet lalge rvach&.ijden tevoorkomen. Tot maardrg 4 no\ernber op LENSÍI!

RAMADAN: ]tíAAn' TOCU rnartgfN EN VOETBALLEN!!!
Op 6 november begint de Ramadiur. Dit belekent voor veel LENSERS een rr:aand larg niet eten en ddnken na zonsopgang etr yoor
zonsondergang. Toch zal er in deze periode gervoon getraind en gevoetbald moeten *.oldendóià"r" rpara". Dit is besÍ z'ïaar maartoch.\Yel goed op te brengen heeft onsde afgilopenjiren geleerdlop 5/6 december is de Ramadan *eeiïorbU zodat hct suikerfeesr.gelukkig roor onq niet in het weekend valt Mochten er ro-ch problemen zijn neem daa altijd vooiaf ónia"t op -et oe troofdleiders enblijfniet zornaar *eg.

NIET OPKOMEN EN TE LAÀT KOMEN
Afgclopen zatcrrlag bler€n maar liefst.lo spelers weg zonder af te bellen bij de hoofdleider??? wii yinder dit ccht he€l onbeleefd eusturen d'":ejeugdleden (ouders) een brief met de vraag om eren contact op tc nemen met de hoofdËider eÍ te\.ens delen wU een bo€teuit.van 5-euo rvegens niet opkomen Daamaast koícn iedere $eek ste€ds hcel reel spelers (ouders) tc laat !'crzamelen of gaan
:ttt]§lt:§ - - "itwedstrijdetr 

zondff dit te meldcn bij de hoofdleider rnet als gevolg oruroaij.,*"È".'op Lelrs ooor de Íesl Dit isheel hinderlijk en afgcsproken is dat wij dit niet rneer ioen. Wij vertrek&en in;rinci-pe ailer;al otd; i,;rzafleltijd. Te laat komen
bctekent dan pech en niet voetbalÍen.

: ++t* LENS OP IIE,T INTERNET +r*+ wsrv.lensdenhaBg.nl +*+r
I Paglms
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VERVOER NÀAR UITWEDSTR]JDEN
Afgelopen zaÍerdag stonden zorvel LENS Bl als LENS C3 rnel te §,ei[ig venoer. Spelers moesten echl in te
nordcn. Spreek je spelers er op aan dan doen zc raak heel onverschillg óf rve kriige; te horen dat hun ouders
dit_gedÍag onacceptabel en vragen de ouders nret klem om voor het vcnoer van huu zoon naar uitrvedstrijdcn
is. wij kunncn dit problccnr als L,ENS nict oplossen er zun volledig:Ílurnkelijk vau de lrulp van de ouders.

CONTRIBUTIE BETALEN VOOR 2 NOVEIUBER

L

!
-i

I
I
i.i.

weinig auto's gepropl
thuis zijn. Wij vindeii

le zoÍgen als dit nodig

Nogmaals benadrukken vij de ouders van onze jcugd d.1t op zalerdag 2 novcmber alle contributie over dit seizoen belaald moet z n
op giro 33671I t.r.\'. penningmeester LENS te ZoetermecÍ. Dit geldt natuurldk niet voor degenc die een automatisch oversclu
hebben. Heeft u nog niet alles betaald doe dit nu dau rlirect! !!! Contant betalen op LENS kan natuurlijk ook mÍuÍ dit heeft niet orze
voorkeur. Na 2 novenrber geven wij brieven mee aan de jeugdspelers die nog een contributieachterstand hebben. Staat dit u niet uiur;
betaal dan nu direct. alles!!!!

VERVOER NAAR UITWEDSTruD EN
Afgelopen zaterdag slonden zorvel LENS BI als LENS C3 met te ueinig vervoer. Spelers rnoeslen echt in le rveinig auto,s geproi:t
n'orden. Spreek je spelers er op aan dan doen ze vaak heel onverschillig Àf we kijgen te horen dat hun ouders lhuis lir1 Wi; vinOin
dit.gedrag onaccepubcl en rT agen de ouders met klem om vooÍ het vervocÍ l,aÍ liun zoon naar uitrvedstrijden te zorgen ats dit nodig
is. Wij kumen dit probleem ats LENS niet oplossen en zijl volledig afhankelijk ran de hulp van de oudersi " 

i"
SCHOOLVOETBAL OP LENS. iOok op rvoensdag 6 en 13 rtoYember is er een schoolvoctbaltoemooi op LENS. Het zal heel druk zijn op ons crmplex maar als alès
mec zit hebben rvij veld 3 (ktrnststoD beschikbaar orn op te tririncn. Is dit trog niet het geval dau iuueit w[j rnoeteu uitrvijkeu. Wij
i'erzo..eken 4ll ook iedcrcen om op tijd Ie komcn zodat e; niet te veel training;-ijd r,erlorJr gaat. Op tijd sil Lggen: ,roo, aË r'-izuga
uiteÍlijk 14.15 uur enlnor de E-jeugd uitulijk 15.30 uur in het kleedlokaal aà *ezig zíjn. CËng idoËÀ.ai"=iËinËf ri ' 

ï
I

01 vrijdagavond_ lS.november speelt tlFC ADo Dcn Haag om 20.00 uur thuis tegen Emmen en LENS D I mag 6 spclers leveren ditc
ludens deze wedstrijd als ballenjongen nlogen optÍeden en in de rust mce mogen doen aan het urlentenckiuit. war oit atte*ait
betekent horen jullie binnenkort en dan tordt ook bckend gem:uakt wie de 6 gelikkige spelers zijr Natuurlijk mag de rcsr (speler§,
begelciders en ouders) van hct etftal alles vanaf de Hyrnd,rv-tribune volgà. opgivei ni.; Raynrond É*it 

"r 
-larrm 

siï. É.i,
legitinatie tonen bij dc cntree is verplicht voor iedereen van 13 laar en oudó Zonie"r legitir*ti" lor.l" 

"l,i 
t.iui** ."'a"t i"ii

iondc ziju. Verz,rmelen 18.30 uur LENS. -.. -- -i
AANLEVERENKOPIE I
be rcdacti€ ontvangt tl€dstrudl''erslagen in vele vqrschi ! ! ende soorten lettert)?es. grootte, opmaak et ondersÍeornscn H"t r.. .i,
'ian de redactic is om uitsluitend kopie aan te leverer in: Tirncs Ncrv Romaa í ronà., ond.rit .pilgen cn-ïolo:ffi:. órt ;d« h;i
toor de redactie een stuk rna}kelijker. Alvast bedanktl!! i

Ii wEDSTRTJDVERST,AGENJEUGD 
1

LENS Cl EN LENS C2 BEZOEKEN HFC ADO DEN HAAG. EE,RACLES I
frtjoag ta ohobcr gingen LENS Cl en C2 naar tlFC ADO Den Haag cn éenuraal bij het sl:rdjon armgekornen stonden cr grote rijer!

Ïoor de in8,!rgcn. Er zalcn uiteindelijk 8000 mersen in het stadion en de sfeei \§as goed. ADó DEN HAAG kon d.m ook
R"lod.Lpp.r§Ll*rdcn legen de nunulcr 2 Heracles Alnelo die ook nog kans hadden op diezelfde periodetitel. Het werd een helé
Ièuke rvedstrijd die ADO DEN HAAG knap met 3-0 lvon. Hct }}as leu-k om mce te lrraken.

L,ENS CT STUNT IN DE BEKER EN OP I{ET NIKE TOERNOOIIIIIT )

ï1,,.*g.19 oktobeÍ stond de bekcnredstrijd tegen uvs op het prograrruna. uvs speelt in de t\eede di'r,isie en hceft 12 punten uit 6l

ll'cd,ltld:t een las^tige tegenstar_lder dus. We speelden een lrele slappe eerste helft or kregen al snel een doelpunt teger [ryS $Es
o)er het hele l'eld feller en LENS rvon dan ook geen duel. We kcgcn maar I kans via ce-n goede actie va.n Àmie, riaar zijn sctrot
rverd door de keeper gepakt Detrv'eede helft toonde een totaal alder beetd. LENS spcelde lËrsclrikkelijk goed en de tegenstander
k\vam er helemaal nict me€r uit. De sterke spelers van UVS werden helemaal weggespeeld en LENS taeeg kans na kans, oraa, d" urt
ging er raar rdet in. Toen raaktc de scheidsrechter geblesseerd en nam iernald IÀUVS h"t olo.. we gilien lrct laaste lavaÍtier met
4 spitsen spelen. Achter in garen Ertan, Arvinash en Johnarhan niks meer \reg, maar loorin ging di" 6rI 

"r 
nog steeds maar niet in

Tot de laatste minuut; Hassm wordt in de spits aangespeeld cn kaatste op Dennis, die trvam-mít heet teel ryilskrachl irstomren en

-icloot 
de 1-l binnen en de rteugde rvas groot. ToÀ iolgden er pingels en LENS Cl sloud in een lpchte grocp toe te kijken hoe

Niels. Mehffet, Dennis en Amie scoorden Serkaa pakte lóg een ping-el, ruaar hetaas mistcn rvij ei oor eeir. Toen maake Atvi er 5-4
lan en pakte Serkan de beslissende pingel. LENS ging door en Seilon rverd geplet onder 12 bliji speleÍs en een trotse trainer. Op naar
de volgende ronde! !

LENS ging de volgende dag 
_op_zondagrnorgcÍL 

lleel \.roeg naaÍ Liss€ \'oor het bckende NIK.E toemooi. In tle pnule zaten Ile lllet zeer
slerke teams:IC Dordrecltt, SW/SMC en RVCIRIJSWIJK. I-astig fusl Eerst s:peelden ue 0-0 tegen FC Dordrecht en schoten rÍe de
làatste seconde nog op de lat. Daama l-l teget SW'/SMC uaarin-rve in de laatste rninuul een pin-get tegcn taeger, 

"n 
de ovenlinningI

I 
-+** LENS OP HET INTERNET **** §nr,Ív.lens-dedmag.n[ **+*
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lr'eggaven Tot slot de kraker tegen RVgru§yuK Maar juist. in dit sooÍ rvedsrrijden is LENS ct op zijn best en speelde dan:ookeen zeer goede rvedíriid' Het boog aan het einde een 2-l aclrterstand om naar een hele rouppe 3-2 ovenvi,ning. Amie betrutle in deIa'lltste mintrut een piniel' nadat clraheen r'as g."ro.ra ui*àn à.ïJrti.o. zo werden ue ri,innaar in de poule en nnesten $e in d!halve finale tegcn spaíaan'zO. vorigjaar nog 
"kamirià., , i.'i"i"'alvisie landelij( maar ook die worncn rve en uel net 24. 2iI«ramen tre in de finale ran het NIKE to.'.oo-i .n ui, ,". ai. ,àràiri*.r, a- ,oirali, * orr,, i.i *ï"ra. z+"gse toemooi l"nNIKE 8aaÍL met allemaal kampioen uit de versclÍlr.ra" r.gl.t. n.ià rverd de finale .ret io-i"ri"i.q-rr.* o^1 ws geen schaflde.§ant de resensrandcr rvas Feiienoord cr. Trveedc *n a,io à*-.n Lt i. k6-;ii-p-lö, ,ir, arö'pgc, FC Dordrechr, DSo,DIJNO, EDO, Feijenoord, llo, Fc Lisse,RvcÀis'fril spil*"rr. swisMc, WS, vcs en vorendarr.Kor(oÍIL een succcsvol toeÍnooi cn 13 uilg;bhste;pelers,-*iri^inï** r,.l zeker de laatste 2 dagen. Frank en Rei,uer bedankt roorde coaching eu ook de farÍrie Thohanrn.í.*, uooiï. ii.Liiifre ïàletractrte uassi.

DWOTOf,RNOOI VOOR LENS Cl
De lvoensdag daarfla §acltlte ons alrveer het Dwo loemooi. LENS cI rvon eerst met 2-0 van DHC en mct 5-2 van Exc€lsior. Daanurspeelden rve nog 3 keergeliik:0-0 legen DUNO, l-l t.g.n óíó àir regen euick Bovs. Hoencl le ongesragen breven, leverde dithelaas niet de eerste prijs op, maar dJt*'ccde. Hót yas eïr.*,lnà **a *k zsaaÍ loemooi!!

LENS Cl NAAR DE GROOT§TE KARTBAAN VAN EUROPA!!
Na de lraining van donderd.lgniddag gingen *. ,raI d.;Ë;i;;Lanuaan in poeldijk. Er nerd rvecr hard geshedes voor de eersteplaals er de spelers passeerden af etr loe rnet gÍote snelheid de toekijkende rrank Ën asha. o1 ,iËiràirur,. rdtslag rvas: I AIfi, 2A*'inash' 3 serkrn (cenruaal in een lflrt .n rrii r.mnà.rr-ii à,..iJrï"i*ari*=t) 4 Niets, 5 Jorge, 6 Dennis, ? Ertan. 8 llassaÍL 9Chaheeq l0 Jolurathaq I I Mehmel. 12 Amie en 13 SerhaL Er'' + t\rcr'' r Jorge' ö ue
Tot slot trakteerden Asha en Frank ons op patat en rvat te drinkcn en kregen rve als toetje nog een stuk taaí, Be<lankt! l! Een leuke dagen nu op naar de ovenyinninge n tegen Katwijk en Spaía!l V."f ,ràrif

Verstogen LENS C2

Mailndali 07 okaohcr; LENS C2 _ Wcylantlin C2_uitslac: 3 - 2zo' afgeloperr zaterdag det Sevoetb"ld. q.t eilrr,Lit;;.i *i o.r. ,r-aog deze vriendschappclijke *,edsrrijd. Nou .... en darmoet gezegd n order daar hebben de to"r.t o,i".os gó" sp;Ji ',a, ö; d" ;ïiËilr;,Ëi;;ï"*,u*Trvee gelijkrrzardige plocgen die roor clt<e merc. sp-odu [ioncr]Én ort t"uerr ;rt ,"rrit *i ,*=* op. r.ENs lmd zijn terdedigingstaaa als een muur' Goed elkaar coachen - d. k""p"r;;i b.t Jtir"-,r o"r u.r.ichtte spectaculair Íeddings§erk Een midde*elddat priÍna aanslool cÍl de boet brecd hi"ld o, ," d;;";;f.l-iiË-"ï-r,o"a. t" o"ai"nen mÈt zuircÍe passes. En de voorhoede d;e
*ïïls 

ruar ueer on andere plckken (tinJ<s. ...r,t". .".ri a""i r'ïiLàà;;i aï ,.,ïJaröË ïrï Íïàr"'riàorr op her verkcerde been

Gelukkig deed westlandia dit ook en wat ik al eerder scheef dan heb je een voetuahvedsrijd om vaa te snull€n. Dat LENS aan het
Hfii:;f,'ï:,[ïj-'ïL'iffilil,:rzake dc;rd .... J*i"r.fiàïilvoerua op aegmsr;,*,,eJ.àï. b.",comprimenr. ookaan
Cees Alting
Dondcrdag t0 oktobcr: GDA C2 - LENS C2_uitslag: l _ 2
Op deze dag dus s,eer ccn vriendsc_happ.fijf-" 

"à.-t 
i:ï 

". 
,r-.1 tcgen en bU CDA.GnA sp('elt hvecdc ldassc dus Leni§ .o"rt ,"iËriril'Ïiri."lt. t Bxs niet gocd, roch had GDa bet moeitijk in dc ceNtc

Het rvas IENS die tsee keer kon scoreu. en met e€n beetje geluk $as het vieÍ nul1,oor ons.I!í'1ar nij giuu rusten met de stand van een hvee. Na de nist-kon t GíÀ opr"tten 
_en 

wij krijgen dc bal niet rneer weg. De keepcr heeÍihet druk maar pal( alles en zo winr LENS-,*;.",; ;;; ;ilöri]í.lro-ngens u6r combineren cn taat de bar her. r.crk doen dankornt altes dik in orde. Man ran de rvedst.ljo = onre r,eöà. öli'Ëïsrmn-.............PpteÍ/Pahick

I,ENS D2 . DEC D2: I - O

op 19 októer speelden uii een bekerwedstrljd-E€:l DHC. we begonnen goed. De eerste karuen miste, we. Adit keeg de bat ensehoot van l craf in hct soal. Dit was r -.0 roó Lpï§ ói. É* ,#ïrr"rr*iut", lo""g niàr d.1;.'À]'ta,. 
".n 

pu- spclers uit entrilde ook de keeper uitsDcle,. Morr de keeper pakt" o" ua. Ï, iI;i,eLn. u.eono.rlr-" oàï ro"à. ïËrï- 
"r.rtredingen 

en yassinkrccg zelfs geel Een paar foutcn bil o,,t ,"ri,.di'à* e.i" Ë*Ë í.." erg tret keihard hag,r.n ., ro"n girgeo oe sner naar binneutoe Na l0 minuten ginsen *e rvecr. verdcr. a"nt..i, íij 
"r!-*riaài-r'eet 

iourcn gemaard 
-m; 

É*rt ri"pt. alre ballen. Een spirskwum op het goal af en schoot. Burak kon de bal ..Àa;A hil;.;; gelukkig sónd raÍrar*rrro-rÀ 
", 

mrrde de bal rveg. DHChad nog een paar kansen maar ook dic *erd* g"r*Èg g.Jrï]o. ,"ï.ia.*.rnJ. n."irrïlËï iirrà ae weastriia rner 1 - 0 engaan door naar de votgende bckerÍonde. og* ó eu Ë?-rr*r'0,ío-.ïËi^."rp"r*.
Groeten van En7-o.

Zat€rdag 05 oktobcr: LENS C2 _ TEDO C1
Vandaag tegen TEDO dachlen wU, maar de tegenstandcr had wel spelers genocg maar de kaarten (spelerspas) §aren niet aan*ezigdus kon TEDO maar rnet negen rnfln spelen En daar had de leid ulg geen zin in: dus de wedstrijd rvcrd afgelast. C2 ging daarom maarlrairen op positiespel.,. Gelukkig hebben rve maardag een vrierdxhappelij ke redstrijd tegen $/estlandia. Dus voetballen we tochlPeter/Patick

+*+* LENS OP HET INTERNET +*+r rysrv.lens-denhaag.nl +**,r
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I
IIERI'STVAKANTIE / E1cnE2 :In de herfsrgaka-ntie lu'ee weken geett competitiewedsEiide[ ondanks rvind en regen r,-el twee oefen*edstrijden. Ecn slap E I prloor

- vàn een sterker LyÍa ( uilblinkers waÍen Habin eu Bulcnt), tcnvUl E 2 goed op orërn'as tcgelde È i r- t y,a e,r *t rvon. Eeu weeklater uon E I ruim'r'an een zu'ak Docos en kon E 2 het liet rcaa'en tegen een goed spelenat Doco, s l. wailà';.;,.ïËà| Ëï,gïii"ïtJen Diego speclde op bijna alle posities en decd dat prima.
Tussendoor hadden §e op rvoensdag nog cen TRaÍNINGSDAG. 's Morgcns om lralf tien verzrmelen. Daarna trairrcn en tussendoorallerlei uedsuijdjes: '

Sprinl I Raylison 2 Jouad 3 llrbin 4 Cicéro. .i
Duurloopje: Eerstejaars: I louad 2 Walid 3 lvÍouad 4 Nubar

Tteedejaars: I Raylison 2 Erdinc 3lIabin 4 Rodi'om 13 uur samen gezetlig eten en drinken en charna ruet zjjn atle ( flret de helpers Burak en Enzo ) naar hct a1crubad Zuidcrpark.

R::l|.li l^l^.::l:1e.e1,tcruq 
el.kondenrve ierugkijken àp ecnleuke, gezeuige 

"n 
r.e, g.rr;A;d.l&

ï1,llt_*_l9rjnt 9e geholpen hcbben merlcr ercn en hct vervoer, aEDÀNKT.
GI9TI^ctUB4c:119: Alle spelcrs bedar 'l voor hct l'erkopen van loten. Het $aren er heel veel: E 2 \€rkocht 98 loreÍL tenyijl E I erzelfs 100 r.erkochr! KEIIRIG.
vrijdag I november mogenju.llie naar ADo-Den Haag tegen Toposs. Zoig datje o 19.00 uul op LElls benr. om onge\.eer l$vaíol'er tien zijn we weer op LENS terug I

RKDr',O f5 LENS ES vrictrdschappetijk S-1.
Door slecht.*'ecr en stornt gingen we op i'reg na.rr RKDEo. Met 3 auto's hvamen ue gelukkig nog optijd àan. vaders e Moederskan zo niet latrger!!!!!!!
Iedere ueek zijn hel de z€lfde tot nu toe pappa.s dic rijden en die hebben er flink de
Pee in. Graag de 

'olgende,itrvedstrijd rvat-Àccr respóns van ivat andlre ouoers anders
Kan us,zoontje niet meer rnce. En moet hij met de bus of traru naar Oen Hoorn.
Otee dit zijn te kwijt en dal nu de *,edstrijd. Het rvas cen morif iif,.,r"àffi.+ *.f,
Ups en Dorvns. Door de stonn lsranren rve niet tot een ectrt goeA ipel,
Het rvas moeilijk om de bal op de goede plek tc kijgen.
rranus kronde eerste r§ee docrpunten niet \,oor komen door dat de stonn de bal in zijn doer
Waaide.(2-0)

,ZjI3 
ÍIa:kte 

ioen Cetukkig-nog (2- I ) rra de rxst en §.e dachren nog een kans re hebben.

lylï..T,,T:,d. o*u btcef ons paíen spelen en rre voloren dc;rc-».edstrijd met 5_1.
Maruren probeer er dc volgende rveek aan te derken datjullic een erÍÍa trdinings iackMee nemen l'oor in de rust"arders is het zo koud alsje siil it rt. 

- ---
Komcnde *,eek tegen Der Hoorn uit. Om misversunaen ie iooi torne, graag oUemaal
Op tdd vcnamclen, en niet 10 minuten later want w.e gaatr eail.r*g. -
Gcrard cn Sinloncl.le.

t
t
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I
I

vandaag tegen oDB cl. Het zou een tnoeilijke Nedstrijd rvorden }yant eÍ stond vrij leel nind- Als de scheids de lvedstrijd laatbegirrnen zet LENS de tegenstander geliik onder oruk. óan tomi.. ..n a.rnunr van oDB en de spits gaal alleen op de kerper afenmijn inzicns gaat de keeper voor de bal maar de scheids ziet heianaers en oon ziet zijn kans schoon om op l,ooÍsprcng te kome,,LENS liet dc kopjes niet hangen curoetbald gervoou door- p*i""ornooi" aornbinadl rnet Fatil e, sati- is dc stana *eer gelijk.te\ens ook de ruststurd. Na de n$t let Iens wàr eveu niet op en oDB komt op voorsprong.Maar LENS gaat 1s yoetballen en kanseÍcar.de 2-2 ma-kcn' De s'edstrijd schommelt een beese ói .n irrs rc,"i op ,ö6;;gjïk ;;ï"ffiiin ,t uattie,,maar:o sec.voor tijd koml ODB op gelijke hoogtc. Gezien de tvedsirijd tcrecht.
Man van de wcdrstijd= Salnn

{
Dir

i
Í

VCS D?. LENS D2
We begonnen hcel slecht. Al snel slonder rve l-0 achter
Yassin lreeg 2 kansen Hij schoot de bal een keer tegen de lat en één keer in de lunden lan de keeper l,an vcs. Klulid had goedgedold lnaar school de bal niet.
De hyeede helft hvanr. Mahmut en Mictrael en §.an haddcn 3 goals gemaakt
Miclrael gaf de roorzetten naar Maltmut. Later nam Malnrur eeir cornïien scnoot mar lvÍichael die toct scoorde.Michael eu Malmut hcbbeu voor goed gespeeld. ook alle andere ipetÀ ran lewS D2 hebben goed 1un best gedaan. Ehdstand l-4.
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wsr" àuíll\u-ets {EeÍíjL ,)akwofl

Harry Douw
OpeningstiJden ma t/rd vi 09,00 t/m U.00, zatcrdag lot 13.00

- Ooh wot sleutels, schocncrcmc, uylcB, ínleEzolerl, elc I' *ínnein*ioi wàr ircnerijgoedercn"
": ,Nao:nbo zn.en wandebtoh4e!! op beilgl.l.ins leuetbaot :\ .

Harderwijkstraat 260, 2573 ZT Den Hoag, Tbl,: 070-3885f2?
Ë

\', È-

tilil SUDM EUERI

,zoNwËRt G,i N '-{ l

. )., 1 rr.,*

I

. .orkiCiun. tàrro,,"h"ia"i,. óluminium -tuitenzonwèring

lluikdn..,iàloezieen.- rolgordiinen l l<iméllenro .rf

orogedeuren - k,rnstiloÍ koziinen -s
levens 24'uur reporotieservi ce . betod lgernok

Lens lelef 57. korting 4 .i
t'^ t- lirr ftd

Thomsonloon 85 - 25ó5'HZ.Den Hqqg
IeleÍoon O7O-3ó2ó29O .J' Fqx 070-3ó20435? I
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GARAGE. ASSTruOTIFT'B.V
Kóboltstroot 2ó '2544 EY Den Hoog

'.-'l , -,;,',,
'Ít.APK en WN KeÍÍstotion

? Repqroties Von blle merken
r, Bonden- en.uiÍloolservice
. PlooF en spuilwerk '

OP AIIE. BRÀNDSIOFFEN GELDT YOOR, CLUB+EDEN

EEN KORI'NG UAN € O,O5

Werkploots: 07A321d529. Plootwerkerii: O7O321 17 1 3

t0ij t'iutc't c,lJo!t:tiiktu!it
out 2l .|]tt t,u nng
t! t,ntk,rr"en rit1r.
tNdit rlsltstro

GEBR. SPA Wi EN J
j:í.'

I
KANTOOR . tooDclEIERiaFD.ir,* i.t OZO:COIaSO.:'-' :. ,l'itisi,

-i, ' .",*: ;r r"..'- - -.1,';;' ;f, .,.,,.TIMMERAÍD, ' I.*I'] - Tel. ozo345ó124 "

* Ellekomstroot 13

' 
;i2523 xA D"n Hoos

È :1.,'.
WERKPI.AATS i
Íel. 07G3607652

E

TIMMER., LOODGIETERS. EN AANNEMERSWÉRK
. ONDERHOUD vAN HUIZEN . ERKEND GAS- ÉN WATERFITTER

. MACHINATE HOI.JTBÉWERKING. SCHOORSTEENVEGEN

DAG EN,'.NACHT:
,, ' ,''

vRoHJl(:'
SCHOONMAAKSERVICE BV

'n.,. ' , t., . r.,
a

GEYEISANER/NG BY
a

BRANDSCHAPE§ANER/NG

ERKEND §TICHIIN G 5 ALUAGE

le

DIENSI.ItrRÍENER NA BRAND

-.j. Plotino lE | 25'44 EZ- Den Hoog '

On JmhPsqonaoi.-
!,choomr § 3r<l.il)drsu,m

lefoon: 070-329 4122 - Fox: O7O-32944O?

Assurantiekantoor'
STREEKSTRA "

A* "D.ining" Soe diik elode Vo 28.5,257À EZ Den,Höog . "
. Ernoil: inÍo@slresloro.nl - Fox 070 - 3ó81417 L
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* VERZEKERING * FINANCIERINGEN r SPAREN

* HYPOTHEKEN .* PENSIOENEN " BEIEGGINGEN

,.t,,1.

VOOR TOPPRESTATIES OP HET GEBIED VAN
VERZEKEREN EN HYPOIHEKEN KUNT U

,AIIIJD BIJ ONS IERECHT. BEt GERUST

VOOR EEN SPORTIEF ADVIES.

BEL VOOR INFORMAIIE OT EEN OFFERTE

070-3ó8 77 64
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HAAG: KORïE P0TEN 8- LEYWEG IU&BANKASTRAAT62

2S.FR.HENDRIKLN z(?A-APELDOORNSELN 2í94

RINGEN:PLEIN 24 ' INFoLUN 070-3666243
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At 35 JAAR EEN BEGRIP ALs HET GAAT
ONA PERSONEN VERVOER OP N,IAAT!!

FoÈrénheitstroàt 20 - )56i EC Den Hoog

Telefoon: 070-364329 5 / 07 0-3460792
. Fox: 070-3609.127

Bij ons kunt u terecht als het gaat om

Schiphol vervoer (24 uurs service)

Groepsvervoer (8 pers. per bus)

lnvalide en rolstoelveÍvoeÍ

Zakelijk vervoer

gPOFÏgUIBFF '"

. 40 kindercentra inrDEi.Haaglt. de scherpste priis iq|leilerland

. Volledige dienswerlening

. moderne, professionele organisatie

en
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a

0

Voor
en Particulie

(070) 312 00 0o
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looÍ ouísweis dEelijÉ raÍwofr.

Harry Dduw
OpeDiÀgstiiden ma t/m,y! 09.00 t,lm 17.00, zatcÍdag lot 13.00

Ook uoot sleulels, schoencÍeme, ocleB, ínlcEzolen, elc
'-". . - Ao4neciniltpot t ,or slomctijgocdcrcn . ;- ..t
Noamborden en bandelstohhetl op be9lellinq leuetboat

r.:i,;, ;' ,., -i -. 1' -

Iltrrdcrwijkstroot 260, 2573 ZT DeD Haog, Tel.: 070-3885127

GARAGE ASSENDEIFT, B.V.I
Kobohstrool,2ó ''" ," . 2544 EV Den Hooi3'i _i"'

oAPK en WN Keurstolion I
. Rèporotiei von olle m_erken i'
a Bonden- è! uilloolservice 

.

. Plootl en souitwerk - . -'
__:-- : -_' , .rl

I

OP ALLE BRAND'ÍOFFEN GEIDÍ VOOE CTUBITDfN
', 'r' 'rrr ronfrNc uÀN € o,os
i ,1''

Werkploors: O7A3i\0523 - Plootwerkerii: O7A32l 17 13
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TOODGIEIERSAFD. .iKANTOOR'
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; 2573 /À Den Hoog
j.',.

;w:nxíuaars .:,: l' L;.{Ëi'
.,Tel..O7O3ó07ó5i l;:;. - i t

t,f' , Tel,-OZO39O] 430 --,:l :

* {',.:4- .'\; :-
! r.rl

Tm,iMERArD.i:i ï ;
Íel.O7d345ó124 i

.,.-.' t,lE

TIMMER., LOODGIETER$ EN AANNEMERSWERK
. ONDERHOUD vAN HUIZEN . ERKÉND OA$ EN WATERTITTER

. MACHINATE HOUTBEWERKING . SCHOOR5IEENVEGEN

Assurantiekantoor
I -' -.- ..: i

STBEEKSTRA ':

, i,l r' A 'oeiniag' Soesrdiitlelcde l/o 285, 257r' EZ Deh Hoog
' E-moil: inÍo@lkeetsrro.nl - Fox 070 - 3ó8ldl7
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* VERZEKERING * FINANCIERINGEN * SPAREN

* HYPOTHEKEN *.PENSIOENEN * BETEGGINGEN
+

VOOR TOPPRESTAIIES OP HET GEBIED VAN
VERZEKEREN EN HYPOÏHEKEN KUNT U

ATTIJD BIJ ONS TERECHI. BET GERUST

VOOR EEN SPORTIEF ADVIES.

BEt VOOR INFORMATIE OF EEN OFFERTE

070-3ó8 77 64
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DEN HAAG: KORTE POTEN & LEYWEG 104ffiANI«STRAAT62

ERESIASÏR, 2s.FR.HENDRIKLN 243A.APELDOORNSELN 21 9A

WATERINGEN:PLEIN 24 INFoLIJN 070-3666243
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AL 35 JAAR EEN BEGRIP AL§ HET GAAT
OM PERSONEN VERVOER OP MAATII

Fohrenheitstroot 20 - 2561 EC Den Hoog
Telefoon: 070-364329 5 / O7O-3 460792

, Fox: 0703609127

Bij ons kunt u lerecht als het gaat om:

Schiphol vervoer (24 uurs service)

Groepsvervoer (8 pers. per bus)

lnvalide en Íolstoelvervoer

Zakelijk vervoer

gPE,BTEI!'BEE

. 40 kindercentra in,D6.Haaglr

. de scherpste prijs in Neöerland

. Vàlledige dienswerlening

. moderne, professionele organisatie
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POSTBUS 43337 - 2504 AH DEN HAAG
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PROGRAMMABIÀD V.V. LENS SEKRETARIAAT :
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TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP I

HENGELOLAAN - TEL.: 020-3óó,l3,l4
WWW. LENS.DENHAAG.NL
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Café

&

Eikslrool I - 25ó5 MTDen Hgog - Tel.: (070).3ó03738 ,

,:
TYSToTHERAPTE - MANUELE THERAPTE-

MEDICAL FITNESS . HOUTWUK

Gespecioliseerd in het geven vqn odviei:en en porómedischè

' behondeling von de wervelkolom e"n {sportllelsels.

J.J.A. Zoutendiik - . Fysio-Monueel fheropeur
E.P.A. Coret a Fysiotherqpeut
5.ll König Fysio-Iriqnucel Therqpeut ,

Behondeling yolgens oisprook'

C.A. von Beverplein 16 - 2552 HT Den Hoog
Teletoon: 070-3973013

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen

Tetefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112

E-maiI edauw@euronetnl

lensletlen opgelet:

Bestel drukwerk bij Eilauw en Johannissen

"";;;;;'* '* 
tet ordertedrae voor de club'

HOOIDSPONSOR VAN IENS Alllllemachtig
wat ben assortiment'!!!

:

' vooi oudè auto's

Auto-onderdelen
. Groot assortiment auto onderdelàn
. Toolshop (voor een z€er) complete gereedschappenlijn
. Alle topmerken auto-onderdelen uit voorraad leverbaar
. Eigen bezorgdienst

of nieuwe auto's

G.z.G. Auto-onderdelen B.V.
' 1e v.d. Kunststraat 288, 252t AV oen Haà!.

,' Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 ,,
Openingstiiden: rna. Um vdid, O8,OO -18,00 uur zat. 09.00 - 16.00 uu;

Verkeersschooltt'ti:il
aE8&8AHE
Schdkel & automaal

AL MEER DAN 45 JAÀR,

. Voor alle riibewiizen

. Opleiding

. l0 daags spoedopleidingen

' Diverse cateSorieën moterrijlessen.-

ffi
lxttl

Vatkenboslaan 173'a 2563 CK Den'Haag
Tel.:070-3451 153 / 3634671 - Fax: 070-3636662

, - - Ài-

LENS LEDEN SPECIALE KORTING
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswiik

Freé Kial(
-.' I, ., ',' _c

DE VOETBATSPE§IATIST
Weimorstroot 3y'3 Den Hoog

í :. .. 1

sp-gtt.
,;"ií^,,rrlàri,
+

EXCLUSTVE,

- EBEE KICK
.Keizerstroot 74

:s
'ïhomsonloon 124 Den Hooo '

r - . . i..
Íèlël(r,n'o70.365U26

SCHEVENINGEN
Sche,eningàn Ielef<xrn 070:361737ó

voor ol uw sportkledino, lens leden l0% korting!' www.Ëee-kick.nl

hannis-sen
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VAN DER VELDE & VAN HAL
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G ERECHTSDEU RWAARDERSKANTOOR
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I ?AlS het"eC'ht om scoren Eaat". .:. 'i.-
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Voor uw incassovorderinöen , -'
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Ngssauplein ?1
2585 EC 's-Gravenhage

Telefoon
Telefax

070 : ,3460707
070 - 3469755

Van der Velde
't Veentje verhuizingen

VERHUIZERS
ERKENDE

r,I

a

a

a

verhuizingen binnen- en buitenland

kantoor- én bèdrijfsvèrnui.inge;

archiefooslao

verpakkingen voor overzee

. opslag in containetls
j.' ' .,:i' :''.: i'

a

o

t
Digitalisering

Vraag vrijblijvend prijsopgave

Zinkwerf 27 - Den Haag

fax 070 - 3099079 3663134070

rI



ilql=r§P.q!t

Kerketuinenweg 6
25(!_gl,v ig! Heeg

! DIRÉCT-MAIL

! FOLIEVERPAKKING

! FULFILMENT

E COMPUTERCENTHUM

r LASERPHINTING

r KLEINOFFSET

! FOTOKOPIESEHVICE

070 3590707

' Technische Handelsondernemins
-ir. .rr ( - .L\yr,-ra r.jJ,

€a..Attur-r 
';' !'r

-Voor 

al uw Sanitai.r

. Blandstraat 4Ja - 45 . 2513 Gtr Den Haag

'* "' sho*roori,\l
Piet Heinstraat 70.76

Telefoon 346 92 36 - 345 28 28

I SË'eöiaat Chide-es.nóitaurant
':, Voorheén.Restauiant iT:,OTUSI' .. 

*'| ;-'í-. PRO§PER . .'

;Ë# )*,
.l ' L€yweg 533c .

2545 GG Den Haag
Teleíoon 070 - 36&777

Oagelljks g€opend van 12.00 uur tot 22.00 uur Dinsdag gesloten.
Wil zoÍg€n ook bï u thuis tussen 16.00 - 20.00 uur.

' U kunt uw teleÍonlscho bestelllng doon vanaÍ 12,00 uur.

DATA CIRCUIT B.V.
BEKABELNG i ..-

i\

-lti
t.:

Delftweg 65'- 2289 BA RIJSWJK (ZH) The Netherland
fef,: +31 (0)70 319 21 72 - Faxt +31 (0)70 319 22 35

:'{i'fu':.* iË ë,,i
(

RMI),@A
Í'a rr','ii li":{',r';

CHINEES / INDISCH
SURINAAMS RESTAURANT

Piet Heinstraat 29
2518 CB Den Haag

' Tel. 070 ; 345 03 25 "
itj;, i: r^ "":...' ". ,j''r. i', .;",

'Elke dag geopend
maandag tlm vrijdag)11.00 - 23.00 uur
zaterdag en zondag 14.00 - 23.00 uur

- , ;.+'.. :' -.: .. ,. CHINEES SURINAAMS EETHUIS
HOLLANDS,SNACKBAR / LUNCHROOM,T

' ,,l':' ' ' 
I

." 2512'FlE: Den Haa§ '', Ïer. 070 ; 380 62 62

THUISBEZORG SERVICE

Voor: Chinees
Surinaams BEL: 070 - 345 03 25
lndisch '

Voor: Chinees
Surinaams BEL: 070 - 380 62 62
Hollands

; ':.Thuisbe2orgen' _ ,

v.a. € 12.50 gàtis thtuisbezorgd
ondei €12.50, €1.50 bezörgkostàà
Bezorgkosten iZ.OO íot 22.00 uur"

! .iÍ



Terrein & Clubgebouw
Spoípark " Escamp I "
HEngelolaan ( geen posl ddrcs )
Den Haag tcl 070 - 3661314

Postadres
Postbus 43337
2504 AH Den Haag

Contributie betaling
Postbank 33.67.1I
Rabobank 129.924.229

Samenstelling bestuur
Rvergeer (vz) tel.070-36613,14
F.GÍens (seco tel.0l5 -2131721
P.v.d,Steen tel. 070 -4400603
C.Veldink (penn.) tel 079 - 3314348
H.v.d.SÍnan 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 50
H,Hoppenbrouwcrs tel. 070 - 3250789

Accommodatie en materialen
Vac€lure

Sponsorzaken
Rv.d.Hoek rel- 010- 6036157
H.Kooyenga tel.070 - 3977294

Coördinator techn. Zaken
F. van Dijk tcl. 0?0- 3634818

Bar
Vacature

Trainers
Zondtt
H. Lamens tel.070-3455787
Il-Bogisch tcl, 070 - 3937441

tel.06 - 1418275'l
I.Kumaz tel.06 - 11379713

A.dE Ket lel. 06-51196881

Rednktie
C.Lameís tel.070-3661314
H.v.d.Sman tel. 070 -3661314

e-mail wlcns@l2movc,nl

Redaktie internet
Jaap Colpa: ucbmastcÍ@lcns-donhaag.nl
Cees Àltingr cjaltirg@wanadoo.nl

Internet-site:
\Yww.lens-denhaag.nl

\
Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS

76' jaargangrnummcr 8, 14 november 2002
Opgericht 18 decenber 1920

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

LENS 1 IN DE KOMPETTTIE
LENS I (zat) deed goede zaken en wist te winnen van VCS (l-4). Een keurige 4" plaas is het voorlopige
resultaat in een wel hecl erg sterk uitgedunde 5' klas door het terugtekken Juventas en RAVA. De
komende 2 wedstrijden moeteÍr 6 punten op kunnen levcren. LENS I (zon) dccd het minder goed cn verloor
van RKDEO (3-0) en SOA (2-l) Het vooÍlopigc rcsul(aat is een tcleurstellcndc ll'plaats en dit bctek€nt
voorlopig degradatievoetbal spelen. Dat zijn wij niet (meer) gewend maar het hoeft geen probleem te zijn
als dc rijen maar gesloten blijven, iedcreen positief ingcstcld blijft cn van dc mcdcdcgradatickandidaten
(Haagsc Hout, WIK en Postduiven) moet natuurlijk wel gewonnen \vordeÍL Zowel LENS I (zat) als LENS
I (mn) heel veel succes!!! Het prograÍnma voor de komende twcc ryekcn is:
- zÀtcÍdÀg l6 novcmber 14.30 uur Nationale Nederlanden - LENS I (zat)
- zondag 17 november 14.30 uur Postduiven I - LENS I (zor)
- zaterdag 23 november 14.30 uur LENS I (zat) - SV Erssmus I
- zondag 24 novcmbcr 14.00 uur LENS I (zon) - Schipluiden I

GEBRUIK YELD 3
Helaas is veld 3 nog steeds niet opgeleverd. Door de velE regen kondcn eeII aantal werkzaamheden nict
uitgevoerd worden en is het nog steeds smachtm naar de opleveÍing van dit veld die nu hopelijk niet ver
weg meer kan zijn. Voorlopig moetcn de teams nu nog vaak in de blubber trainen of zelfs rveer uitrvijken
buiten ons complex. Dat wordt stmks extm gericlcn als hct kunststofvcld echt opgclcvcrd is. Voor de
duidelijkheid zenen wl nogmaals een aaotal bclangrijke zakcn op een rijtjc:
- dc "wcg" naar het kunstíofocld gaat over de stencn paden en dus niet ovcr vcld 2 c[ de trainingsstrook

(dit om het inlopcn van moddeÍ op hct kunststofvcld te voorkomen)
- na de laatste training worden alle doeltjes van het kunststofueld verwijderd en op de trainingsstrook

teruggczct
- BMT, Spooruijk, VCS en Neta Dall mogcn yolgens €cn vastgcstcld schema, bij aÍkeuring van hun

veld, voor de training ook gebruik maken van de linker helft van dit kunststofueld (zie schema op het
publicatiebord van LENS)

- wedstrijden spelen op dit veld op doorderveeke dagen is helaas nauwelijks mogeliik omdat eÍ steeds
meerdere groepen tegelijk trainen en ook de aldere Escampverenigingen te gast kunnen zijn op dit
veld. Avondrvedstrijden dus op veld 2!!!

- in het rveekend is het veld alleen van LENS en kunnen er wedsuÍden op dit veld worden gespeeld.

Buitcn LENS 1 (zat en zon) mogen alle andere tcams (senioren en jeugd) hun compctiticwedstrijdeÍl
ook afwcrkcn op dit kunststofveld

- het vaststellen van vriendschappelijke wedstÍijden bij (algehele) alkeuring vergt afstemming tussen de
diverse wcdstrijdsecretarissen cn natuurliik garn competiticwedstrijden altijd voor vriendschappclijke
wedstrijden

CONTRIBUTIEACHTERSTAI{D VORIG SEIZOEN
Er zijn spelers die bliiven weigeren om de contributie (of een deel hiervan) oveÍ vorig seizoen te betalen.
Het gaat om: J.v.d.Burg, P.Holstein en M.Neto. Eind deze maard voeren rvij deze lcdcn afals lid van LENS
als tenminste niet de achterstalligc contributie is betaald inclusiefde helft van dc conkibutie van dit seizoen.
Ook starten wij op dit tijdstip de incassoproceduÍeM

NOG STEEDS GEEN SPELERSPAS
Ondanks yele verzoekeÍr vall onze kant heeft C.v.d.Bcrg (zaal 5) nog stcsds geen spelerspas ingeleverd. Is
de spelerspas eind deze maand nog steeds niet ontvangen dar voeren wij C.v.d.Bcrg afals lid van LENS.

LENS

REDAKTIE

Alle kopy moet vóór maandag 25 november bij de redaktie binnen zijn.
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AIGEMENE LEDENVERGADERING
Op dinsdag 17 december zal om 20.30 uur de Algemene Lcdcnvcrgadering van LENS gehouden worden. Naast de definiticve cijfers ovcr hct
seizoen 20012002 en de definitieve be$oting voor hct seizoen 200U2003 al ook zckcr rveer ovcr het kaderprobleem binnen onze vereniging
gesproken moetefl lvorden. Dat het op deze manier niet veel langer door kan gaan is te weinig LENSER§ duidclijk maar rvel een feit. Daamaast is
een groepje LENSERS echt aan de slag gegaan met de toekomst van LENS. Wellicht is er nicuws te melden!! Rcserveer deze datum alvast in je
agenda want rvie weet mis je anders een hele belangrijke vergadering over de toekomst van LENS.

Het bestuur

POSITIEF LENS VERLIEST ONTERECHT
LENS I -SOA I I-2
I0 november 2002

door Henk Hoppenbrouwers

Op een regenachtige zondag in de herfst verliest een positief ingesteld LENS onverdiend. Ondanks het harde }verken van
LENS, krijgt SOA alle punten mee naar huis, Gezien het vertoonde spel, eerste helft voor LENS en de tweede helft voor SOA
dcnk ik dat ccn gclijkspcl hct mecst tcrccht zou zijn gcwcest, Maar zo gaat hct wel eens in de sport. LENS zit nu nog op ccn
plaats rvaar de klappen vallen, met de instelling die er nu in het team is gekomen eindigen ze dit jaar beslist hoger op dc
ranglijsL De onervar€n reporter ziet een redelijk spoÉieve wedstrijd met een goed fluitende scheidsrechter,

Voorafheb ik een wat sceptische houding. SOA staat 2" van boven, en LENS staat 2" van onderen op de ranglijst. Qua verhouding
zou het dus een makkie moeten zijn voor SOA. Het verleden van LENS-SOA heeft ook nog een rysieke (onsportieve) historie
meegekregen. Ik heb daar gelukkig vandaag weinig van gemerkt. Wel heb ik het aantal overbedingen geturfd van LENS l5x en SOA
25x. LENS kreeg 3x de gele kaaÍ en SOA 2x geel. Een wellicht normale verhouding waarbij ik moet zeggen dat SOA rysiek wat
sterker is in de duels.

LENS begint positiefaan de wedstrijd door vooraf elkaar even op te peppen met een handje. Ze gaan eÍvoor. Toeters op de tribune, de

derby kan beginnen. LENS trapt af en begint in de l" minuut goed, een aanval die eindigt in buitenspel. Door het compacte spel
verrast LENS SOA. 5'minuul randje sbafschopgebied. LENS kijgt een wije trap maar deze belandt op de gemeentegonden achter
de LENS-velden. 8'minuut, SOA wordt een beetje wakker en komt uit de start blokken, de LENS keeper Arnold Oosterveer pakt
ternauwernood de bal van de voeten van een sterke SOA buitenspeler. Hiermee voorkomt hij een vroegtijdige achterstand. LENS
heeft het achterin toch redelijk goed voor elkaar. Brain Linger, in de Haagsche Courant terecht door Wout Pronk, trainer van PGS, als

rechtsback gekozen in het Haagsche elftal heeft een belangrijk aandeel in de laatste LENS linie. SOA kan iets meer druk zetten, de

LENS combinaties lukken even niet meer m vlotjes. Op dat moment zijn er veel LENSers achter de bal, waardoor er voorin weinig
aanspeelrnogelijkheden zijn. Johny Mansveld kijkt getaten langs de tijn toe in zijn brandweeroutfit. Jochem van Loon, linksback,
heeft het zwaar met een zeer snel, beweeglijke en balvaardige SOA buitenspeler. SOA zet meer frsieke druk, de scheids zit er
gelukkig bovenop en houdt het shak, dat is dan ook echt nodig. LENS pakt de draad weer op en komt beter in de wedshijd. Hakim
Bouidou komt daardoor in de 22" minuut alleen voor de SOA keeper Kubirza. Deze stopt het schot op ffaaie wijze. LENS kan meer
druk zetten en SOA verliest de gip op de rvedstrijd. Dit kan een sensatie gaan worden. De 26" tlm 78' minuut zijn er 3 vloeiende
aanvallen die eindigen op de rand van SOA strafschopgebied door SOA overtredingen of LENS misverstanden. De vrije trappen
leveren niet het gewenste resultaat op. SOA probeert wat te veranderen, 30'minuut de eerste gele kaaÍ vooÍ praten. SOA speler
Kervin Braber gaat in het boekje. 33' minuut, SOA redt op de doellijn na een inzet van Hakim Bouidou. De druk wordt groter voor
SOA, dit kunnen ze niet volhouden. In de 35" minuut is het raak. Manuel da Cruz scoort 1-0 voor LENS na een solo van Dennis vd
Steen. LENS dicteert op dat moment het spel en kijgt dus de verdiende voorsprong. LENS gaat terug in de verdediging, SOA wordt
scherpeÍ en komt voor de keeper. Laatste man, Dobias Hoogervorst weet de bal uit het doel te houden maar schopt hem daardoor

bijna in eigen goal. Na 45 minuten zonder extra blessuret!d fluit de scheids voor de rust.

In de tweede helft komt er een ander SOA uit de kleedkamer. A[ in de 50'minuut is er al een vrije kopkans maar die gaat nog net
naast. Een minuut later is het wel raak doordat de LENS dekking ontbreekt l-1. Nou moet LENS de rug rechten en de koppetjes
moeten omhoog.
Dit lukt een beetje, 60" minuut een solo van Dennis vd Steen tot de achterlijn, hU verzuimt om de bal goed voor te hekken. Jeffrey
Hop gaat alleen, maar de attente SOA keeper voorkomt een LENSgoal. Ma-nuel da Cruz wordt vastgehouden de vriie trap levert niets

op. Dennis v.d Steen kijgt nog een goede kans . Ze kunnen het wel maar het lukt gewoon net even niet. Maurice krijgt geel in de 65e

minuut, Johan Oliehoek wordt gewisseld. 69" minuut Roger Riemen ziet geel na een te harde tackel. SOA zet meer druk. Amold
Oosterveer kan in de 73" met zijn wisten nog het tij ten goede keren. 75' minuut Dobias Hogervorst ziet geel door aan de noodrem te
trekken. We hopen op het Haagsche LENS kwartiertje. Een afstandschot van Maurice Schuurman gaat over. Hakim Bouidou krijgt
een kansje. LENS kan even heel kort dicteren. In de 81' minuut is de droom over. SOA scoort uit een vrije trap, geen muur die dat

belet, hard en droog l-2. In de laatste 5 minuten probeert LENS nog wat er te redden valt maar het lukt niet meer. Zelfs de houwe
SOA supporters zijn heel blij met deze l-2 overwinning. Het ging uiteindelijk gelijk op, zo wordt op de tribune door de trouwe SOA
fans gezegd, wat helaas nog niet zichtbaar op de ranglijst te zien is. LENS staat met lege handen.

Het spel was de eerste helft grotendeels vooÍ LENS en de tweede helft voor SOA. Wellicht kunnen we het binnenkort ook gaan zien
in de stand dat LENS en SOA gelijkwaardige tegenstanders zijn. Ik heb er weer v€rfiouwen in gekegen gezien de instelling. Positief
en ervoor blijven knokken dan moet het gaan komen met de punten.

**++ LENS OP HET INTERNET ***+ www.lens-denhaag.nl ****
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Opstclling Amold Oosterveer, Roger Riemen (84' Raymond Beck), Dobias Hogervorst, Brian Linger, Jochem van Loon, JefEey
Hop, Maurice Schuurman, Dennis vd Steen, Johan Oliehoek (60'Paul Jansen), Manuel da Cruz, Hakim Bouidou.

LENS BUIGT MET 3-O VOOR ZWAK RKDEO
RKDEOI-LENSI3-O
3 november 2002

door Guido Halleen

Wat is er mooier dan als voetballielhebber op een prachtige herfstdag naar Nootdorp te gaan om daar je ploeg tegen RKDEO
te zien spelen? Ondanks de vochtige nacht was het veld prima bespeelbaar. Dat leek in het voordeel van onze blauwhemden,
die cr toch prat op gaan zoveel techniek in huis tc hebben. Maar waar blijft jc technick als dc lichaamsconditie crbarmclijk is?
Onze Toppers van Toen liepen te ballen als hangbuikzwijntjes. De Tand des tijds en het Goudschuimend I{einekenwater
worden blijkbaar niet meer gecompenseerd door de ijzeren wil van elan.

Na een minuut stilte, waarin we dachten aan de goede Cees Bogisch, die afgelopen week overleed, en die tijdens zijn leven zoveel
stille liefde aan LENS heeft gegeven, zou het een wedstrijd worden waarbij enkele plaatsen op de ranglijst verdiend konden worden.
RKDEO begon met 8 punten en LENS met 4. De Nootdorpe6 waren duidelijk frisser uit hun wollen lappen ontwaakt. In de vijfde
minuut mocht doelman Amold Oosterveer in zijn handen knijpen, dat een van dichtbij ingeschoten bal via de binnenkant van de paal

terug het veld inketste. Geleidelijk aan bleken de LENSers zich de driehoekjes van de training weer een beetje te herinneren. Ze
combineerden zich af en toe tot in de buurt van het vijandelijk shafschopgebied. Daar ontbrak meestal echter de nauwkeurigheid, of
de kracht, om daadwerkelijk gevaar te stichten. Uitgezonderd minuut 33. Toen werd John Mansveld fraai de diepte in gestuurd. Hij
trok de bal op maat voor, waar Dobias Hoogervorst voor het inknikken had, maar de bal helaas onvoldoende richting kon meegeven.
Het was zo'n moment waarop LENS de wedstrijd naar zich had kunnen toetrekken.

Zo brak de pauze aan met 0-0 en dat had net zo goed andersom kunnen zijn. Na de thee werd Fred Spa ingebracht voor Roger
Riemen. Fred had gehoor gegeven aan de smeekbeden uit de club en heeft de tmining weer hervat. Na I training mag je echter geen

wonderen verwachten. Dit werd onderstreept door RKDEO, dat in de 51" minuut een voorspÍong nam, nadat de LENSdefensie
volkomen uit positie was gespeeld. LENS bleek hiema niet bij machte RKDEO in de tang te nemen. Het bleef bij schaarse counters.
In de 55' minuut werd Demis van den Steen ingebracht voor John Mansveld, die nog teveel hinder ondewindt van zijn blessure. En in
de 70' minuut kwam Ramon Hendriks Manuel da Cruz vervangen. Deze ingrepen konden niet verhinderen, dat RKDEO nog
tweemaal tot scoren kwam en wel in de 76'en 80'minuut. Toen was het gebeurd en wisten we dat dit LENS dit seizoen zelfs van
zwakke tegenstanders kan verliezen. Daarom gaan we met de nodige kopmrgen Sinterklaas, Kerstmis en Pasen tegemoet om maar
niet te spreken van aanstaande zondag als het wilskrachtige SOA op de Hengelolaan wordt ontvangen.

Kom op maruren, nog l5 potjes te gaan. Daar kunnen jullie nog wedstrijden van maken.

Opstelling:
Amo Oosterveer (d), Fahrid Cijntje, Manuel Da Cruz (70, Ramon Hendriks), Brian Linger, Roger Riemen (46, Fred Spa), Jochem van
Loon, John Mansveld (55, Dennis vd Steen), Maurice Schuurman, Johan Oliehoek, Jeffrey Hop en Dobias Hoogervorst.

IS DE CONTRIBUTIE AL BETAALD OP GIRO 3367I1 T.N.V. PENNINGMEESTER LENS ZOETERMEER??

PROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG EN ZONDAG

Mcdedelinsen
* In gebruikname 3' veld, Het weer blijft spelbreker voor de tijdige oplevering van het 3" veld. Geeft opnieuw aan hoe hard wij dit
veld nodig hebben. 24 november opnieuw afuachten of wij voor het eerst gebruik kunnen maken van het veld.

**++ LENS OP HET INTERNET +++* www.lens-denhaag.nl ****

SENIORNN ZONDAG
Algemene informatie
Contactpers. W.J.M. Heijnen tel: 070 - 3461088

SENIOREN ZATERDAG
Algemene informatie
Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687

L.Verkijk tel: 070 - 3617033

AÍkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of
De afl<euringlijn KNVB District West 2 tel: 0900-9008000
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* Bardienstcn elftallen. Op 24 novembeÍ is LENS 3 aan de beurt tussen 13.00 uur en 14.15.
* KontributiellM!
* Alsemene Leden versaderils 17 december. Opnieuw de toekomst van LENS op de agenda U kunt zich nu al aanmelden voor
deze vergaderins.

Zaterdas 76 mber 2002
14.30 uur Nat.Ned DH I - LENS I (zat) t ijndaelerweg H.Vonk

Zondaq l7 novembcr 2002
14.30 uur de Postduiven I
I1.30 uur Laakkwartier 2
12.00 uur HDV 3

12.30 uur Adelaars 3
10.00 uur LENS 5

ZaleÍ d,as 23 november 2002
14.30 uur LENS I (zat)

Zondas 24 novembcr 2002
14.00 uur LENS I
11.30 uur LENS 2
10.30 uur LENS 3 (bardienst)
10.30 uur LENS 4
12.00 uur Jai Hanuman 3

Madesteinweg
Jan van Beersstraat
Zuiderpark
Guntersteinweg

veld I 147869 NN

veld I 61990 J.P.van der Wel

132673 A.Bongers
135325 M.Abdallah
13815',t NN
13841s NN

NN

LENS I
LENS 2
LENS 3

LENS 4

Quick 9

G.H.R.Linkers
C.E.A.Verwer

- Emsmus I

- Schipluiden I veld I
- VELO 3 veld I
- Toofan 2 veld 2
- Toofan 3 veld 3

- LENS 5 VlOs-terÍein

Aanvoerders:
LENS 3: Itek Kurnaz
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers
LENS 5: Jan Muns

Dinsdas 17 december 2002 Aleemene Ledenvergadcrins

tel:06-13379733
tel:070-3250789
tel:070-3975459

PROGRAMMA SENIOREN ZAÀLVOETBAL

Mededelinscn
* Contributie!! !!
* Al[emene L€denversaderins 17 december. Oonieuw de st van LENS op de aeenda. U kunt zich nu al aanmelden voor
deze vergadering.
f Verzoeken om uitstel van wedstrijden. Dit soort verzoeken k'unnen niet gehonoreerd worden zonder dat wij van de KNVB een
boete kr|gen (o.a. de zaalhuur omdat de zaal ruim van tevoren door de KNVB is afgehuurd en is betaald). Een tekoÍ aan spelers is in
elk geval geen argument om dit soort boetes te voorkomen. Ik herhaal daarom onze afspraak dat de aanvoerders elkaar helpen met de
aanltlling van de teams, overigens ook als het gaat om een wedstrijd te fluiten. Vooruit zien is regeren dus ondemeem actie ruim van
te voren. Op de KNVB-site maar ook in de LENS-rewe kunnen jullie het programma ruim van te voren inzien.

Maandag 18 november 2002
22.00 uur LENS I (beker)

Jilocnsdaq 20 november 2002

- Westlandia 7 Loosduinen 160799 F.Mina da Silva

21.00 uur LENS 2 (beker)
22.00 uur LENS 3 (beker)

Vriidae 22 november 2002
20.00 uur LENS DSI (beker)
21.00 uur LENS 5 (beker)
22.00 uur Gymnova 6 (beker)

Maandae 25 november 2002
20.00 uur VCS 2
20.00 uur LENS 4 (beker)
21.00 uur VCS 4
2l.00 uur LENS 5 (beker)
22.00 uur VCS 3

- Tutor 3

- Tutor 4

- Maz.Stars DSl
- Gymnova 7
. LENS 4

- LENS I (beker)
- DZP 6
- LENS 3 (beker)
- DZP 7
- LENS 2 (beker)

160812
160824

160t37
161279 l.L.Z;'l erhoek

Zuidhaghe
Zuidhaghe

Ockenburgh
Ockenburgh
de Fluit

de Schilp
Loosduinen
de Schilp
Loosduinen
de Schilp

S. Mewa
161263

t6t?7 5
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Dinsdas 26 n ber 2002
19.00 uur HPSV DSI

Maandaq 2 december 2002
21.00 uur ADIO 2
22.00 uur ADIO 3

22.00 uur LENS I @eker)

Dinsdag 3 december 2002
20.00 uur LENS DSI @eker)

Woensdag 4 d€cember 2002
19.00 uur LENS 5 (beker)
20.00 uur LENS 4 (beker)

Liesine Sporthallen:
Loosduinen
Zuidhaghe

de Schilp
De Fluit
Ockenburgh
de Veur

'Aanvoerders:
LENS l: Oscar van der Laar
LENS2: Sammy de Nennie
LENS 3 Ed Vuijk
LENS 4: Nico Vastenburg
LENS 5: Paul Lensink
LENS DSl: Bettie Driessen

- LENS DSI (beker) Zuidhaghe

- LENS 2 (beker)
- LENS 3 (beked
- Tutor 2

. VIOS DSI

- Snoekie 6
- Snoekie 5

de Veur
de Veur
Loosduinen

Zuidhaghe
Zuidhaghe

160803 V.A.G.Felida

t61278
t61266

Zuidhaghe 16014l

: Groen van Pdnstererlaan?Tí, tel3236706
: Melis Stokelaan 1201, tel: 070-3671508
Ingang Beresteinlaan

: Schaapweg 2, Rijswijk, tel: 3941507
: Fluitpolderplein l,Leidschendam, tel: 070-32093 l4
: Wijndaelerduin 27, tel:3686588
: Prismalaan 40, Zoetermeer tel:079-3615398

tel: 06-22669238
tel:070-3935936
tel: 070-3960448 (0 6-20247367)
tel: 070-3294254
tel: 06-53576080
tel:070-3295598

veld 3: van zandvlakte tot kunststofueld:

De trouwe bezoeker van de LENS-site en kijker naar de powerpoint-presentatie op de
zaterdag heeft het allemaal op de voet kunnen volgen. Na zandvlakte is veld 3 weer
groen. De belijning is er. Enkele bomen moesten (helaas) plaatsmaken voor
ballenvangers en hekwerk. Aan een tegelpad rvordt hard gewerkt.

Met een zeer grote klus is men nu bezig. Op het veld dient nu speciaal zand en rubber
te komen (dit zit in de silo). Met het bezanden is men begonnen. Dit wordt door een
machine 'ingebezemd'.

Dan volgt ..... Ja, wat eigenlijk.? Halen we de gestelde datum rvel? Ik heb m mijn
twijfels Er is nog zo veel te doen en ... zo weinig tijd. Maar dat het nu snel gaat is
zeker!

Cees Alting

CLUB VAN YIJFTIG

NAT. Het blijft de laatste weken wel steeds regenen, vervelend voor de voetbalvelden. Gelukkig dat we bij LENS nu (b[jna) een
redelijk alternatief hebben, na al diejaren, om te kunnen hainen en zelfs competitie te spelen op kunstgras. Via de LENS-Denhaag
homepage is het prachtig te volgen. Het heeft heel \ryat uurtjes geduurd voor de LENS bestuurders, om de gemeente te overtuigen dat

wij een van de slechtste velden hadden. Nu zijn wij eindelijk en terecht voor al die inspanningen een beede
bevoonecht. Hopelijk kunnen we het een beetje uitbuiten door het resultaat van alle vergaderingen in
daadkacht op de velden om te zetten. Wellicht dat we door het kunstgras meerdere seniorenteams kunnen
aantrekken, mits er natuurlijk ook diverse vrijwilligers bijkomen. Bij de Club van Vijftig kunnen we ook nog
steeds mensen gebruiken die zeggen ik wil een vrijwillige bijdrage leveren van 50 Euro. Wilt u er gaan
behoren tot de gezellige Club Van Vijftig stort 50 Euro naar 33671 I ow Club van Vijftig ofgeefhet cash
aan ondergetekende.

rlan
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Uitspraak van de Club van Vijftig : ure graag helpt,venee zich niet!

Henk Hoppenbrorwers
Ps: Hebben alle LENS4 spelers al een horloge22??222?2????

Cees Altins

De laptops

Uit handen van Ton v.d. BeÍg mocht LENS onlangs een tweetal laptops in onwangst
nemen. Daar kan de club nog veel plezier van hebben. Ton, uit naam van de
Jeugdcommissie, bedankt voor deze gulie gave. Er zijn toch nog mensen die het LENS-haÍt
op juiste plaats hebben zitten.

MEIIWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2OO2I2OO3

Algemeen contactpersoon: Paulvan den Steen, Chopinstraat 103,2551 SV Den Haag

- HoofdleideÍ A- en B-jeugd:
- Hoofdleider C- en D-jeugd:
- Hoofdleider E- er F-jeugd:

Paul van den Steen
Fred Grcns
Paul vao den Stecn

telefoon: 070-4400603
tclcfoon: 015-2131727
lclcfoon: 070-4400603

(b.E s. 015-2r3t727)
(b.g.g, 0704400603)
(b.c.c.015-213t727)

Dit betckcnt dat allc spelers cn oudcrs met vragcn of om af te bellcn voor de wedstrijdcn (niet voor de trainingen!!!) alleen terecht kunnen bii
bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beide ook nog gewoon een werkgev€r hebben, en de overig€ familieleden de vragen toch niet kumen
beanhvoorden, vragen wij iedereen om het bellen te bep€rken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 20.30 uur.

Dc bclangrijkste regeltjes:

AÍbellen voor wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd en alleen bij de betreffende hoofdleider thuis en alleen
tussen 19.00 eÍr 20.30 ul.lr.ln g!!!Ël!!g!!! mag dit nog op LENS (070-3661314); doordcweeks pas na 16.00 uur cn op zatcrdag pas na 07.30
uur.
Vragen, opmerkingen, ideeën: bel dan ook naar de hoofdleider en ook alleen tussen 19.00 en 20.30 uur
AÍbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur afen alleen op LENS (070-3661314)
Competiticlvcdstrijdcn afgckcurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naaÍ de LENsalkeuringslijr (070-4044184). Voor 08.15 uur
bellcn heeft geen zin want lvij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen ofFred Grens thuis!!
Avondwcdstrijdcn afgckeurd?? Bsl alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!
Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen ma8r altijd sportschoenen mcanemcn!!

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijd)wijzigingen mogelijk)

Team Datum Aanvangs-
rijd

Tcgcnstandcr Uit of
Thuis

Vcld/Tcrrcin Vcrtrck van
LENS:

Vervocr

AI l6 nov 14.30 uur DelÍiaAl Thuis Veld I 13.30 uur
23 nov 14.00 uur TEDO AI uit Vredenburchrvcg 12.30 uur Auto

^2
l6 nov 14.30 uur HBS A3 uit Daal en Bcrgslaan 13.30 uur bij HBS
23 nov 14.30 uur Quick A3 Thuis Veld 2 of 3 13.30 uur

B1 l6 nov I1.00 uur VELO B1 Thuis Veld I 10.00 uur
23 nov 12.30 uur SVViSMC 82 uit Sportlaan/SchiedaÍn 10.30 uur Auto!!!

B2 l6 nov 12.30 uur RKDEO B1 uit SportparkwegNootdorp 10.45 uur Auto!l!
23 nov 12.30 uur vtos Br Thuis Veld I I1.30 uur

cl l6 nov 12.45 uur Sportlusf 46 C1 Thuis Veld I I1.45 uur
23 noY I2,30 uur SWSMCCI uir SpoÍtlaaÍr,/Sshiedam 10.30 uur Auto

c2 t6 nov 10.00 uur Scmper Altius Cl uir Hoekpolder/Rijswijk 08.30 uur Auto
23 nov I1.00 uur Toofan C I Thuis Vcld I 10.00 uur
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Team Drtum AsI|vangs-
tijd

Tcgcnstander Uit of
Thuis

Vcld/Terrein Vertrck van
LENS:

Vervoer

c3 16 nov 14.30 uur RAS CI Thuis Veld 2 of3 13.30 uur
23 nov 12.00 uur Te Wcrvc C I Thuis Veld 3 I1.00 uur

c4 l6 nov 09.30 uur Jai Hanuman Cl Thuis Vcld 3 08.30 uur
23 nov I1.00 uur Laakkrvartier C3 uit J.v.BeersstÍaat 09.15 uur AutoÀus

DI l5 nov 19.00 uur Talentencircuit bi i HFC ADO Den Haag (zie kopie!!!) 18.30 uur Auto
l6 nov 09.30 uur Karwijk Dl Thuis Veld t 08.30 uur
23 nov 10.30 uur Quick Boys Dl uit Ln vn Nieuw ZuidlKatwijk 08.30 uur Auto

D2 l6 nov I1.00 uur Laakkwaíier D2 uir J.v.Bcerstraat 09.30 uur Auto!!l
23 nov 09.30 uur Quick D3 Thuis Veld I 08.30 uuÍ

D3 l6 nov I2.00 uur Schcvcningen D3 Thuis Veld 3 11.00 uur
23 nov I 1.00 uur Quick D4 uit §avominlohmanlaan 09.45 uur Auto

D4 l6 Írov 08.45 uur DSVP D4 uir Sportlaan/Pijnacker 07.30 uur Auto!!!
23 nov 09.30 uur SV Erasmus D3 Thuis Veld 3 08.30 uur
2'l nov 18.30 uur Den Hoom D4 (+) uit Woudseweg/Den Hoom 17.15 uur Auto!!!

E1 l6 nov 09.30 uur Blauw Zwad El Thu ls Veld 2 09.00 uuÍ
21 no\ 08.45 uur BSC' 68 Er uit SponlaanÀenthuizen 07.30 uur Auto

E2 [6 nov 09.30 uur Laakkwanier E I Thuis Veld 2 09.00 uur
23 nov 09.45 uur SV EÍasmus El uit EÍasmu$veg 08.45 uur Auto

E3 l6 nov 10.00 uur Loosduinen E2 uir Madesteijn 09.00 uur Auto
23 nov I1.30 uur E3 Thuis Veld 2 | 1.00 uur

E4 16 nov 09.00 uur DHC E6 uit Brasserskad e/Del ft 07.45 uur Auto!!!
23 nov I1.30 uur Laakkwaíier E4 Thuis Yeld,2 I1.00 uur

E5 16 nov 12.30 uur Monster E6 uir Spprk Polanen^,Ionster I 1.30 uur Auto
23 noY 13.30 uur KMD E3 Thuis Veld 2 13.00 uur

E6 l6 nov 13.30 uur Quick S(sps E4 Thuis Veld 2 13,00 uur
23 nov 08.45 uur HBS E12 uit Daal cn Bergselaan 07.45 uur Auto

FI l6 nov 10.00 uur RKDEO FI uit SpoíparkwegNootdory 08.45 uur Auto
23 nov 09.30 uur Olivco Fl Thuis Veld 2 09.00 uur

FZ l6 nov 09.00 uur BMTFI uit Hengelolaan 08.30 uur Lopen
23 nov 09.30 uur Die Haghe Fl Thuis Veld 2 09.00 uur

F3 l6 nov I1.30 uur SOA FI Thuis Veld 2 I1.00 uur
23 nov 10.00 uur RKDEO F4 uit Spoípo*weg/Nootdorp 08.45 uur Auto

F4 l6 nov I1.30 uur DIJNO F2 Thuis Veld 2 I1.00 uur
23 nov 10.00 uur Toofan FI Uir Ockenburgh 09.00 uur Auto

F5 l6 nov 13.30 uur VUC F4 Thuis Vcld 2 13.00 uur
23 nov I1.30 uur Die Haghe F3 uir Ockenburgh 10.30 uur Auto

F6 I6 nov 08.45 uur DSO FIO uit Tuyllspprk/Zoetermeer 07.30 uur Auto
23 nov 13.30 uur Lvra F 12 Thuls Vcld 2 13.00 uur

r

I

ijke wedstrijd!!!

IS DE CONTRIBUTIE AL BETAALD OP GIRO 3367II T.N.V. PENNINGMEESTER LENS ZOETERI},IEER??

BIJZONDERIIEDEN

De volgende LENS-rcvuc vcnchijnt op donderdag 28 novcmber
Aanrvezig namens dejeugdcommissic vanaf07.30 uur: zaterdag l6 novcmber Fred Grens en Hannie v.d.Sman

zaterdag 23 noycmbcr GcraÍd Madnus eÍI Paul van den Stcen

OPSTELLINGEN

Dc opícllingen zijn als bekend met uitzondering van:
- LENS A2: zondcr M,Resmanr (gestopt) cn D.de Jong (blessure)
- LENS Bl: zonder S.Yildirim Gestopt) en met M.el Mahi
- LENS 82: zonder N.Essiad (afgevoerd als lid rvcgcns onbehoorlijk gedrag)
- LENS C4: met K.Celik
- LENS D4: zondcr Y.Erdogan (alleer 16ll l)
- LENS E6: zonder C.Erdogan (alleen l6ll l)
- LENS F5: met M. Essach
- LENS F6: zonder A.de Winter (gcstopt) cn met J.Maduro

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NTET??

De vraag ofhet competitievoetbal is afgekeurd ofniet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook nict op vr[jdagavond of
zaterdagmorgen bij dc hoofdleider of lcider thuis. De enige maniercn om te weten te komen ofhet competitievoetbal doorgaat ofniet ziin:
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Bellen naar de LENsa&euringslijn (070-4044184). Dit is meestal pas mogelijk vanafongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet eerder weten lvat
er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas latcr aanrvezig zijn. Moet je voor 08.30 uur veftaÍnelen 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
verkijgen cn dan uitsluitend nog voor LENS Al Vm C4.
Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 2l). Op bladzijde 603 van teletekt staat vaÍrafongcvcer 08.30 uur aangegeven welke thuisspelende A-
B- en C-elflallen zijn afgekeurd. Speelje uit kijk dan bij de naam en het team van dc tcgenstander.
Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijdc 603) of dc LENSafkeuringslijn op
vrijdagavond al uitsluitsel geven middcls een algehele alkcuring. Belangrijk hierbij om te w€ten is dat alle A-B cn C-elftallen van LENS vallen
oÍIder district W€st II cn onder categorie III en de D-E en F-tearns vallen onder dishict West II en onder categorie II.

Bij alles geldt zeker: hecl attent zijn eÍl niet zo maar iemand bellen om te vragcn ofhet voetballel doorgaat ofniet

TALENTENCIRCI,IIT LENS Dl
Op vrijdag 15 november mogen 6 spclcrs van LENS Dl als ballenjongen aanwezig zijn bij de wcdstrijd HFC ADO Den Haag - Emmen. In de rust
mogen zij tevens hun kïnsten v€rtoncn op het hoofdveld middcls het afiverkcn van diverse spelvormen, Aangezien dczc wedstrijd een echte topper is
in dc cerstc divisie zal het wel heel druk worden in het Zuiderpa* en kunnen jullie LENS voor ccn groot publiek heel goed venegenwoordigen.
Maak er iets moois van eÍI natuurlijk draagt iedereen het officiële LENStenue. Je teamgenoten, die helaas uitgeloot zijn, zittcn op dc tribunc en
zullen jullie aanmoedig€n evenals de oudcrs die mee gaan cn dc twcc beste vc*opers van de GROTE CLUB ACTIE. Aangezien we al om 19.00 uur
bij De Aftrap (complex amateurs enjeugd) vcrwacht worden verzamelcn we allemaal om 18.30 uur op LENS. De supporters moeten er rekening
mce houden dat het ook bij de ingang erg druk zal zijn en dat er conlrolss plaats zulleÍl vinden. ledcrccn van l3 jaar cn ouder zal zich moeten kunnen
legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Élet meenemen van drank in blik of in flesjes is ook ten shcngstc vcrbodcn. Wil je toch iets driDker
necm dan icts mee in kaÍon. Heel veel plezier!!! Omstrecks 22.30 uur is iedereen rveer thuis.

IS DE CONTRIBUTIE AL BETAALD OP GIRO 3367T1 T.N.V. PENNINGMEESTER LENS ZOETERMEER??

SINTERKLAASFEEST OP LENS
Op vrijdag 29 november november komt Sinterklaas met een aantal Zwarte Pieten Da!Í LENS. Hij hceft ons gevraagd om alle spelers, trainers en
begeleiders van LENS Fl Um LENS F6 op zijn feestje uit tc Írodigen- Wij vcrwachten jullie dan ook echt allemaal uiterlijk om 18.45 uur in het
clubgebouw van LENS. Het feest zal om 20.00 uur weer afgelopcn zijn. Ouders, broertjes en zusjes kunncn hclaas nict bij het feest aanrvczig zijr
omdat hct anders veel te druk wordt in ons clubgcbouw.

VRIJDAGAVOND TRAINING YERVALT VOORF1 EN F2
Dc vrijdagavond training voor LENS Fl en LENS F2 is voorlopig stopgezet. Het is natuurlijk rvel de bedoeling dat jullie op de rvoensdagmiddag
altijd allemaal komen traincn. Na de winter wordt dc vrijdagavond training weer op het programma gezel

GEBRUIK VELD 3
HelaÀs is veld 3 nog steeds niet opgeleverd. Door de vele regen kondcn ecn aantal werkzaamheden niet uitgcvoerd \vorden en is het nog steeds
smachten naar de opleveriflg die nu hopclijk nict ver weg mecr kan zijn, Voorlopig moeten de teams nu nog vaak in de blubber trainen ofzelfs weer
uitwlken naff buiten ons complex. Dat wordt staks cxtra geÍrieten als het kunststofveld ccht opgelevcrd is. Voor de duidelijkheid zcttcn wij
nogmaals een aantal belangrijke zaken op een rijtje:
- de "weg" naar het kunslstofveld gaat ovcr de stenen paden cn dus niet over vcld 2 cn de trainingsstrook (dit om het inlopen van modder op het

kunststofoeld te voorkomen)
- na de laatste tmining worden allo dosltjcs van het kunststofveld venvijderd cn op de trainingsstrook gezct
- BMT, Spoonvijlq VCS en Neta Dall mogen volgens cen vastgesteld schem4 bij aÍkeuring van hurl vcld, voor dc training ook gcbruik maken

van de linker helft vaa dit kunststofueld (zie schema op het publicatiebord van LENS)
- wedshijdcr spelcn op dit veld op doordervcekse dagen is helaas nauwelijks mogelijk omdat er steeds meerder€ groepen tegelijk trainen eÍr ook

de andcrc Escampverenigingcn op dit veld te gast kunren zijn. Avondwedírijden dus op veld 2!!!
- in het rveekend is het veld alleen van LENS en kunnen er wedstrijden op dit veld rvorden gcspceld. Buitcn LENS I (zat en zon) mogcn alle

andere teams (scniorcn cnjcugd) hun competitiewedstrijden ook afwerken op dit kunststofoeld
- het vaststellen van vriendschappelijke wedsuijden bij (algchele) alkeuring vergt afstemming tussen dc diverse wcdstrijdsccretarissen en

natuurlijk gaan compctiticwedstrijden altijd voor vriendschappelijke wedstrijden

CONTRIBUTIEBRIEVEN
Dezc wcek hebben allejeugdspeler met een contributieachterstand over dit seizoen een brieie mee naaÍ huis gekegen met het venoek om nu direct
dc vollcdige contributie te betalcn op giro 33671I t.n.v. penningmeestcr LENS tc Zoctcrmccr. Binnenkort maken wij nogmaals de balans op cn
spelers (ouders) met een contributieachterstand kijgen dall een fikse boete. Kort daama zullen wij nog harderc maatregclcn moeten nemen middels
hct opleggcn van traiÍl- cn speelverboden. Voorkom dit en betaal nu direct de volledige contributie!!

GROTE CLUB ACTIE
Maar liefst 875 loten heeft LENS ditjaar verkocht cn dat is in jarcn niet mcer voorgckomen. Hulde aan de 79 jeugdspelers die hebben mecgerverkt
om deze loten te verkopen. LENS is mede darkzij jullie inbreng 1968,75 euro rijker en daar kunnen wij heel wat leuke dingen mee doen. Jullie
mogen als tegenprestatie allemaal mee doen aan de voetbalclinic op 7 mei mct IIFC ADO Den Haag. Vrijhoudel deze datum. De twee topverkopers
zetten wij natuurlijk nog eens exra in het zonnetje. I-Iet zijn Miquel Smuller van LENS E4 en Rincsh Audhoe van LENS E6. Beide verkochtcn 52
loten en mogen a-s. yrijdag 15 novembcr met de organisator van deze actie (GeÍard Marinus) mee naar HFC ADO Den Haag - Emmen. Een plaatsje
op de hoofdtribune bij deze wedstrijd hebben jullie best verdiend en zoals afgesproken mogen jullie ook nog spelcr van dc rveek zijn bij LENS l.
Hicrvoor kijgen jullie t.zt. nog een uitnodiging. Andcrc topvcrkopers rvaren: Rafael Rocha (45), HaÍiez Rahiembaks (34), llassan Syed (33) en
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Rodney Nijbacker (31). De beste tcamresultater rvaren: 1) LENS C2 (lll loten) 2) LENS E2 (104 loten) 3) LENS El (99 toren) 4) LENS E4 (88
loten)5)LENSDI (87 loten). Nogmaals allemaal haÍstikke bedankt namens LENS!!!!!

ROUTEPLANNER NAAR VOETBALVERENIGINGEN
De afgelopen weken is het (te) vaak voorgekomen dat LENsjeugdteams t6 laat bij de uitwedstrijden aankwamen omdat hct complex niet op tijd
gevonden kon worden. Dit is natuurlijk niet nodig als van te voren eycn gekeken rvordt waar het complex ligt, Dit is dc yerantrvoordclijkheid van de
chauffcur. Om te helpen vermelden wij hiemnder de naam van een sitc die via intemet bekekel kaÍl woÍden erl waar dc routebeschrijvingen op staan
naaÍ de meeste verenigingen in Nederlard. Raadplceg deze altijd voor. Het adrcs van deze sitc is:

http :/Aome,wxs,nU-tybb/gids/home.htm

IS DE CONTRIBUTIE ÀL BETAÀLD OP GIRO 3367II T.N.V. PENNINGMEESTER LENS ZOETERMEER??
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LENS Cl - Kahvijk Cl 3-2
Vandaag 2 ongeslagen koplopers tegen elkaar en dat beloofde dus een spannende wedstrijd te worden! LENS begon heel goed aan de
wedshijd en had al in de eerste minuut kunnen scoren na een mooie voorzet van Amie. Het eerste kwaÍier werd er echt heel goed
gevoetbald en uiteindelijk viel dan ook de l-0 na een kopbal var Mehmet. LENS ging door en Katwijk kwam de ee$te helft
nauwelijks over de middenlijn. VIak voor rust was het Jorge die diep werd gestuurd door de goed voetballende Hassan. Hij gaf een
mooie voorzet op de eveneens sterk spelende Chaheen en die rondde netjes af (2-0). Na de rust werd het al vrij snel 3-0. Dennis
schoot weer eens hard op goal en de keeper liet de bal dan ook los en dat stelde Mehmet in staat om zijn tweede doelpunt van de
wedskijd te maken. Daama was het eigenlijk helemaal over met LENS en we lieten KatwUk terug in de wedstrijd komen. Eerst werd
het 3-t en 5,minuten voor tijd zelfs nog 3-2 na een benutte strafschop en zo werd het toch nog een heel spannend slot. Gelukkig
wonnen we, inaar toch jammer dat we niet gewoon doorgingen als in de eerste helft, want toen was het echt schitterend om te zien hoe
goedjullie samen voetbalden. Sparta verloor vandaag en dus staan we nu samen met DUNO ongeslagen bovenaan met 19 punten uit 7
wedstrijden!!

I

Noordwijk Cl - LENS Cl: 2-2
Ondanks allë regen konden we vandaag toch nog wiendschappelijk voetballen. Na een lange rit begonnen we aan de eerste helft.
Noordwijk speelde erg verdedigend en zakte ver terug tot achter de middenlijn. Dit was moeilijk om tegen te voetballen. Toch wist
Niels een gaàtje te vinden in hun verdediging en schoot knap met links de l-0 binnen. Daarna kopte Awinash op de lat na een mooie
corner van Niels en uit de rebound kon AIvi de 2-0 binnen tikken. Voor rust kegen we nog wel een paar kleine kansen, maar het bleef
2-0. Na rust ling LENS verder in een "feestopstelling", maar een feest werd heinooit. Wà kegen nàuwelijks nog kansen en speelden
erg slecht, tei'wijl Noordrvijk nu wel gevaarlijk werd. Ze scoorden dan ook terecht de 2-1 en 2-2. De tweede helft maar gauw vergeten
en ons nu weer richten op Sportlust'46 aankomende zaterdag. Dat zal weer een spalnende wedstrijd worden!l

I

..,. iffi.! ïïïïiï@ \+
I

JAC C3 - LENS C2 3-8
Op de vrijdalavond gaat C2 eerst naar FC Den Haag om een leuke wedstrijd te kijken. En de FC won de wedstrïd met 3-0. Als 's
morgens de wekker gaat zit ik om halfzeven de opstelling te maken. Iedereen is op tijd op LENS, zodat ryij op weg kunnen gaan naar
JAC. Als dele bel<er-wedstÍijd begint zet LENS de tegenitander onder druk en crèëert kansen maar maakt ze niet àf. Dan scoort de
tegenstander. Wij maken snel de gelijkmaker.Helaas gaan we weer'in de fout'. Wij staan weer achter. Maar SALIM maakt weer de
gelijkmaker.lDit blijft zo tot de rust. Na de rust is het LENS die voetbalt en de tegenstandeÍ loopt achter de bal aan. We maken mooie
doelpunten eh winnen zo de wedshijd.
Man van de wedstrijd = C. Wilson.......
Peter/Patrickt

l
I

LENS C2 - Earls Colne FC 5 - 5
Deze avond iveer gezellig voetballen tegen een Engels team. Aangezien dezejongen wel gecharmeerd is van het Engelse voetbal,
stond ik lang! de lijn. Nou, daar heb ik rvederom geen spijt van gehad.

0
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Een EngelsJploeg die heerlijk 'werk-voetbal' op de grasmat neerlegde en LENS even liet sckikken. Wat de toeschouwe6 toen
voorgeschoteld kegen is niet zomaar snel te beschrijven. Toch maar een poging. Een heerlijke sportieve, snelle, grandioze pot
voetbaMk heb me werkelijk geen moment verveeld. Kwam ogen te kort zo snel ging het. En zeg nu zelf. Zo dient voetbal toch
gespeeld te worden?
Het ene doelpunt nog mooier dan de ander. Perfect keeperswerk, snelle uitvallen, prima verdedigingswerk, maar vooral een sportieve
'knokpartij' voor elke vierkante meter.
Dat beide ploegen elkaar in evenwicht hielden was alleen maar een juiste afspiegeling van de wedstrijd. De I' helft was voor de
Engelsen; de 2" kwam op rekening van LENS.
Cees Alting

i

LENS C2 - ODB Cl 3-3
Is me daar toch het verslag van Peter op de digitale snelweg zoekgeraakt. Dan maar even improviseren. Nu is het zo dat de ene
wedstrijd is de alder niet. En dat is maar goed ook, anders werd het zo'n saaie boel. Sommige suppoÍters snappen dit niet en al snel
werd er wat lgemopperd' langs de lijn. Natuurlijk dit was niet het LENS dat wij gewend waren, maar er kan niet gezegd worden dat
onzejongens er niet hard voor werkten. Oké, de tegenstander was sterker. Goed, je kijgt al nel een strafschop tegen. (en daar had
niemand schuld aan!!!). En het is toch een compliment dat een achterstand in een voorsprong werd omgebogen. Dat de tegenstander
in de laatste minuut nog langs zij kan komen, was alleen maar pech. En wat de punten betreft. Ach ....een oud gezegde l'Jidti "beter
ëén dan geen! ! !"
Cees Alting I

i
Nb: een 'pling' en daat kwant, uit het triels, opeerrs het versldg va Peter in de »nilbox

i
Vandaag tegen ODB C1. Het zou een moeilijke wedstrijd worden want er stond lrij veel wind. Als de scheids de wedstrijd laat
beginnen zetLENS de tegenstander gelijk onder druk. Dan komt er een aanval van ODB en de spits gaat alleen op de keeper afen
mUn inzienslgaat de keepet voor de bal maar de scheids ziet het anders en ODB ziet zijn kans schoon om op voosprong te komen.
LENS liet de kopjes niet hangen en voetbalt gewoon door. Door een mooie combinatie met Fatih en Salim is de stand weer gelijk. Dit
tevens ook de ruststand.

I
Na de rust let LENS weer even niet op en ODB komt op voorsprong. Maar LENS gaat nu voetballen en kan Sercan de 2-2 maken. De
wedshijd scliommelt een beetje door en LENS komt op voorsprong. "ik denk kat in 't bakkie", maar 30 sec. voor tijd komt ODB op
geljjke hoogte.
Man van de we

Gezien de wedshijd terecht.
dshijd= Salim

Peter

Maratho Azztrn C1- LENS C2 2-5
Met lood in de schoenen gaan wij naar Marathon\Azurri toe; het zou een lastige wedstrijd kunnen worden. Na de warming up houden
wij een min itilte. De rvedstrijd begint en LENS komt goed uit de startblokken, zet de tégenstander goed vast en comnineèrtir lustig
op los. Het duurt dan ook niet Iang ofLENS scooÍ. De ene aanvalsgolf is nog mooier dan de andere en LENS scoort weer. Dan let
LENS even iiiet op en het tegendoelpunt is €en feit. Zo gaan wij de rust in. Na de rust zien wij een andere tegenstander. Gretiger en
feller op de bal. LENS moet achteruit maar houdt stand. Na een mooie uitbraak scoort LENS weer. De tegenitander kijgt ooli de
kansen maar gaat er slordig mee om; LENS niet want we scoren het vierde doelpunt. Dan gaat de tegenstanderjagen en scoort. Maar
hun kuit is i,erschoten. LENS scooÍ rog een keer. Jongens een schitterende overwinning mooi en slim gespeeld. lk ben hier heel blij
mee. Manneà van de wedstrijd >>>> het hele teaJn!
Peter/Patrick

I

LENSD2,-NrVV'27D2 5-0
In de eerste lrelft begonnen we al direct heel goed te voetballen. Michael scoorde de eerste goal van ongeveer 13 meter. Later in de
tweede helft kwamen ik (Chanel), Khalid en Yassin er in. Toen had Adi[ gescoord uit een penalty en toen scoorde hij er nog twee.
Een echte hattrickl!! Toen daama had Muhammed met een penalty gescoord. We hadden nog veel kansen gekregen maar helaas niet
gemaakt. Toch waren wij blij met de 5 - 0 overwinning.
Charrel Poulina.

I
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LENS E2 j- Quick E2 s-l
Het was een mooie dag om een lekker potje voetbal te spelen en dat was dus ook het plan waarmee we begonnen aan de wedstrijd,
lekker aanvallend en technisch voetballen. We kregen aan het begin al veel kansen maar werden niet afgemaakt en wanneerje ze niet
maakt kÍijg jè ze tegen. We bleven ondanks de achtentand lekker voetballen en speelde Quick met vlagen helemaal van het veld met
mooie acties van de spitsen (Nubar en Jouad) en hele goeie voorzetten. Uiteindelijk hebben we gewonnen met 4 doelpunten verschil.
Goed gesp

De leiders.
eeld!
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LENS E1-QuickBoys 6-0
We lovamen wat Iaat op gang tegen een enthousiast spelende tegenstander, die het ons heel moeilijk maakte. Waarschijnlijk waren we
ook nog niet helemaal wakker, omdat we de avond ervoor bij ADO-Den Haag tegen Top Oss waren geweest. Hoewel LENS veel in
de aanval was kwamen er toch niet veel kansen. Toen we vlak na rust de 2-0 maaklen was het verzet echter gebroken en werd het toch
nog een ruime overwinning.

Op zaterdag 9 november was al het voetbal afgekeurd. Net op het moment, dat \rye wilden gaan fainen, had Paul toch nog voor een
wedstrijd gezorgd. We gingen naarNootdorp rÉ
( geen Pynacker!!!!!!l!l ) om tegen RKDEO een beterïesultaat te behalen dan dat LENS I gedaan had. Dat lukte, rvant E I speelde
een goede ee6te helft ( 0-4 ) en won tenslotte met
l-6. E 2 gaf haast geen kansen weg en maa.l'1e na mooie aanvallen vier goede doelpunten. Een 04 overwinning dus. Mitchel en Habin
kegen een uitnodiging om vier keer met ADO-Den Haag mee te trainen. Een leuke beloning voor al maanden goed trainen! Ze zeiden
er allebei meteen bij, dat ze niet bij LENS weggaan!!!!!!!
Theo

it.l ,.Í'I

***+ LENS OP HET INTERNET +*+* www.lens-denhaag.nl ++*+
Pagina 11





Pupil van de Week :Mohamed Ahjar

Afgelopen zondag, l0 novembcr, speelde LENS I thuis tegen SOA l.
Dc pupil van de week bij deze wedstrijd was de t2 jarigc Mohamed Ahjer uit de D2.
Mohamed speelt meestal rechtshalfen is tevcns reserye-aanvoerder.
Mohamcd komt bijna altijd kijken op zondag naaÍ dc wcdstrijdeÍr van het lc en 2c. Mohamed is technisch cen heel goede spclcr. Ondanks zijn
(gcbÍ€k aan) lengte is hij ccn bikkel. Wel praat hij soms te veel tegen de scheidsrechtcr. Als iedere LENS-speler de instelling van Mohamed zou
hebben zouden alle LENS elÍIallcn bovenaan staan. Mohamed is e€n leuk en grappig mannetjc. Zijn traincr Dennis Vos moet (bijna) altijd om hem
lachen, behalve als hij weer eens vervclcnd is gewest. Hij kan ook goed schieten en belangrijkcr nog, hij heeft een gocd inzicht en weet dus meestal
sneller dan anderen rvat hij moet doen.
Buitsn de schoolvakanties gaat MohaÍned naar de Anne Frankschool. Hij zit om prccies te zijn in groep 8 bij jufAnja efl juf Marijke. (JufMarijke
is soms een beetje streng). De Anne Frankschool is een leuke school omdat de kinderen lcuk met elkaar spclen, Onlangs is Mohamed met het team
van zijn school eerste geworden tijdens het schoolvoctbaltoemooi. Daarom mag zijn team op 13 novembcr naar de finale op sportpark Escamp.
Naar vcnvachting gaan dc Dl en dc D2 aan het einde van dit seizoen naar cen voetbaltocmooi ergens in Nederland waar ze dan ook ovcmachten.

De tÍainer van dc D2, Dcoris Vos, rveet een prima sfeer te creëren in de D2. Mohamed is crg tevreden over Dennis omdat hij goede kaningcn geeft.
Ook is hij voldoende strcng want alsjc niet luistert moetje strafrondjes lopen. Dennis
zorgt altijd dat iederejongen in het veld de positic kijgt die het best bij hcm past.
De leider van de D2, Percy Dahou, is heel aardig.

Wcclie§ t{an de pupil vrn de week:
Favoriete voctbalclub in hct buitenland: -Real Modtid ondot dqot goede voetballers
zilten zoals Robe o Carlos, Zidane en Figo,
Favoricte Nederlandse cl\b. P.S.y- mel daarbij Keznar als fowiele speler.
Onze pupil wil laterprofioetballer of advocadÍ rvorden.
Leukte sport na voetbal:. lennis.
Best€ v cnden: Yassin (D2) en Volkan (C4)
Crootste supporter: m'nyader homt naar min wedslrUdcn kijkzn als hU hiet moet
werken
favonete hlernet-siles: !W,Eg!!E!l en WJg.!!:lg !!El
Lairlillger i iedere dinsdag en donderdag
wat wil jc nog aan jezclf verbeteren: ,,Uh sc hot kan beter
rvat zijn de lcukc dingcn bij LENS:zu,er zen oÍbo$,len bU een aÍgelasting
wat is je favoriete speelgoed: mijn computer
hoe lang zitjc al op LENS: 6;bar
Wa[ is vindje lcuk op televisie.' ,Srudro Spor, en aktie-flms
wat isje favoriete eten:pala,
wat is het leuke van deD2: Dat de jongens niet beginnen te zeuren als je een foul
maak!; ze zeggen '\tolgende keer beter"

Mohamed blikt terug op de wedstrijd LENS I - SOA 1: l-2
Tijdens de voorbespreking i)e elde Hans dal er veel geblesseerden en ichorsingen
waren. De hoiner ydn LENS I tertelde de spelers dot ze in elkaar moesten lopen. Ook
gafde trainer aan dat ze niel op elkaor moesten concenlreren maar op het voetbal. Drie punten pal:líen dus.
Ik hdd gedacht dat Faid enJones eandaog ookmee zouden spelen. Farid vas echter geschorsl enJames wds er ook niet.
Tijdens de wedrlfijd beeg Hokim 2 kansen die hij hdd moeten benutterL
Het vededigen van LENS gind goed. De scheidsrechler floot goed maar had wel meer kaafien mogen geyen.
Ik denk dat de spelers van LENS I moeten proberer minder op elkaar te lelten en de kansen beter proberen te benutte .

De spelers von LENS mocten vdker ran trer schíeten, Soms durt'eh ze dot niet. De besle speler tan de wedstr|d was Brian Linger omdat hij deed tat
Sponsorfoto's pupil van de week: hij moest doen. Ook heb ik cenfovoriete speler gekozen namelijk Monuel da Cruz.

Mohamed Aljar

luur snclscrvice kleinbecld en APS
De Stede 23- Den Haag - tel: 070-367 94 31
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TIMMER., TOODGIEÍERS EN AANNEMERSWERK
. ONDERHOUD VAN HUIZEN . ERKEND GAS EN WATERFIfiER

. MACHINALE HOUTBEWERKING . SCHOORSïEENVEGEN
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Èlotino 1.9 - 2544 EZ Den Hoog

Telefoon: 070-3294122 - Fox: 070-3294409
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Assurantiekantoor
STREEKSTRA ,

- A* "Dëi,Iíng" Soéstdiiksekods t/o 285, 252 EZ Den Hoog r
E-moil: inÍo@slrestsho.nl - Fox 070 - 3ó814l7

^^.

*

. VERZEKERING . FINANCIERINGEN * SPAREN

* HYPOTHEKEN . PENSIOENEN * BELEGGINGEN 
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VOOR TOPPRESTATIES OP HET GEBIED VAN
VERZEKEREN EN HYPOTHEKEN KUNT U
AIÏIJD BIJ ONS IERECHT. BEt GERUST

VOOR EEN SPORTIEI ADVIES.

BEt VOOR INFORMATIE OF EEN OFFERIE

070-3ó8 77 64
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AL 35 JAAR EEN BEGRIP AtS HET GAAI
: oTvI PERSoNEN VERVOER OP nilAAT!!

Fohrenheitslroot 20 - 2561 EC Den Hoog

Telefoon: 070-364329 5 / 070-3460792
' Fox: 070-3609127

Bij ons kunt u terecht als het gaat om:

Schiphol vervoer (24 uurs service)

Groepsvervoer (8 pers. per bus)

lnvalide en rolstoelvervoer

Zakelijk vervoer
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PROGRAMMABLAD V,V. LENS SEKRETARIAAT :
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TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP I
HENGELOLAAN - TEL.: 070-3óó,]3,l4
WWW LENS-DENHAAG.NL
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Postbus 84052 r 2508 AB Den Haag

Korbootstraat 13 - ?583 CT Scheveningen

Telefoon 070 3550005 - tax 070 3505112

E-maiI edauw@euronet.nl

lensteilen opgetet:

Bestet drukwerk bij Edauw en Joha issen

"Ï;;; 
;;," *" tet oÍdelbe as voor de club'

HOOTDSPONSOR VAN TENS

a

'Café:'

&

Eikskoot'l - 25ó5 MT Den Hàog - Tel.:rlO7O)-3ó03738

.I
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1..FYSIOTHERAPIE 

- MANUELE THERAPIE-. MEDICAL FITNESS - HOUTWUK

Gespeciolileerd in het gevèn von odviezen en' poromedische'
behondeling von de wervelkolom en (sport)leheh. 

-.-.
,':

FysË-Mcnueel ïheropeut
fysiotheropcut -'; 

.

Íysio.Monueel Theropeut
. --!..

Behondeling volgens o[spr-ook

JJ.A. Zourendiik.
E.P.A. CoÍel
5J, König

C.A. von Beverplein 16 - 2552 HT Den Hoog
Teleloon: 070.3973013
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Alllllemachtig:
wat een assortiment
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.' voor orído aulo's

Auto-onderdelen'
. Groot assortiment auto onderdelen
. Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenliin
. Alle topmerken auto-onderdelen uit voorÍaad leverbaar
. Eigen bezorgdienst

oÍ nieuwe auto's

I

' ó.2.C. Auto-ondeidelen,B .v.
1e v.d. Kunststraat 288, 2521 AV Deó Haag.

1j TeleÍoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 
rt

Opèningstijden: ma. Vm vrijd, O8.OO - í8.00 uuÍ zat- 09.m - 16.00 rjur 
"

VerkeersschoolrE:il ÀL MEER DAN 45 JAARmrP@
Schakel & aulomaat

'Voor alle rilbewijzen 1

' . l0 daags spoedopleidingèn
. Diverse catesorieën moterriilesien, :',-

Valkenboslaan 173.- 2563 Cf Otn Hàa!
Tel.: 070-3451 153 I 3634671 - Fax:070-3636662

LENS LEDEN SPECIALE KORTING
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijl<

DE VOETBA§PECIAIIST
Weirhorstrool 343 Den Hoog

EXCLUSIVE,

rËi.ro.in ozo-àoaàszs
it;r'-'-

irk SFree K p9rt

.-Thomsorloon 124 Den Hoog t: Teleloon 070-3ó52426.,i.f
FREE.KICK SCHEVENINGEN,"

" Keizerstroot 74 Schweningeir leleÍoon 070.3617376

voor ol uw sportkledino, lens leden l0% korting!' w*w.liee-kick.nl



Tcnein & Clubgebouw
Sportpark " Escamp I'
Hengelolaan ( geen post adÍes )
DenHaag rel 070-3661314

Postadres
Postbus 43337
25Ol AH Den Haag

Contributie betaling
Postbank 33.67.11
Rabobank 129.924.229

Samenstelling bestuur
R.VeÍgeer (vz) tel.070 - 366t344
F.Grcns Gccr) tel.0l5 - 2l3l'727
P.vd.Steen tel.070-4400603
C.veldink (penn.) tel 079 - 3314348
H.v.d.smar tel,070-3257887

Senioren zondag en zaal
W.J.M. Heiinen tel.070 -3461088

Senioren zateÍdag
J.C, Ham tÉl. 070 - 36796a7

Jcugd
P.v.d.Steen tel. 070 -,1400603

Club van 50
H,HoppenbrouwsÍs (el. 070-3250789

Accommodatie en materialen
VacÀtuÍe

S ponsorzaken
R.v.d.Hoek tel. 030 - 6036157
H.Kooyenga tel.070 - 3977294

Coördinator techn. Zakcr
F. van Dijk tel.070-3634818

Bar
Vacature

Trainers
zoid.s
H. LaJneos
R.Bogisch

I.Kumaz

tcl.070-3455787
tcl.070-3937441
tcl, 06- 14382757
tel.06 - t3379733

Z.tctàg
A. de Ket tel .079-33425524

065 ll9688r

Rcdactie LFNS-revue
Cccs, SaskiaAlting tel- 070- 36613t4

e-mail - wlens@l2move.nl

Redactie internet
Jslp Colpa: webmÀrte@lens{enhaag.nl
Cecs Alting: cj al tinB@wanadoo.nl

Intemet-site:
1.}r,vw.lens-denhaag.nl

LENS

u/ww.lens-denhaag.nl
Tweerv.qkelijks'b!'a$rvan de voetlalveieniging LENS

76" jaargatgrnummer 09,28 november 2002

opgericht 18 decertet 1920
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VANDE REDACTIETAFEL

WAT IIEBBEN REDACTIELEDEN MET NOVEMBER TE MAKEN?
(wisseling van de rvacht)

Wat hebben redactieleden met november te maken? Niets zult u zeggen. Maar toch .... we gaan
het proberen uit te leggen.

Jaren lang heeft Hannie met toewijding,ons.clubblad verzorgd. Hglaas moet zij nu aÍhaken. En
met tegenziil want leuk vintt zij het nièt."Haar woorden riate t "Cees, ik baal hier zo vreselijk
vaz". Het maken van de LENS-revue was een onderdeel van haar LENS-leven.

We zijn eens even teruggegaan in de tijd en analyseren even snel de 'LENSredaktieJevensloop'
van haat.

* In 199? geeft de huide redactie (Albert Miltenburg en Cees Alting) te kennen niet meer
het clubblad te kumen verzorgen. Er wordt naar een oplossing gezocht. Wim. v.d. Geest neemt
het over en Hanaie voegt zich weldra bij de redactie. Dit was op l3 november 1997. Als enige
'overleeft' zij alle redactiewisselingen. ZU ontpopt dan ook zich als ,e/ boegbeeld van de
Íedactie. vijfjaar verzargd zij het clubblad. Hulp kijgt zij hierbij van Christien en Ron Lamers.

* Dankzij een LENS-enquete (werving vrijwilligers) voegt Cees in 1992 zich bij de
toenmalige redactie. Spoedig (8 november 1992) komt Saskia de redactie versterken en neemt
de lichtkant voor haar rekening. Ja, in die tijd omvatte het takenpakket van de redactie meer
dan alleen de LENS-revue. Begin november 1997 valt voor ons het redactiedoek.

Het is weer november en wisseling van de wacht. Snapt u nu wat redactieleden met november te
maken hebben?

' íï r i i.:: ""'', 
,,1.

Hannie bedankt voor al diejaren datje het clubblad hebt verzorgd. We zullen best nog wel eens

een keer een beroep opje doen. Daarzijn we zeker van. Ook een woord van dank gaat natuurlUk
uit naar Christien en Ron.

We hopen dat deze LENS-revue in de smaak valt en wensen u veel leesplezier.

Uw nieuwe redactie, Saskia en Cees Alting

De reddctie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken teweigeren oÍ in te karten.
Plaalsing betekenl niel ddt de redaklie uv, mening deelt.

Inleveren copy voor de eerst volgende LENS-revue: voor maandag 09 december

*** dinsdag 17 december: Agemene Lejln vergiuJ:iag - aanvanË li.jtr uur +**
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-Efans Lamens stoDt bii LENS

Zo'n vijfseizoenen geleden was heel
LENS in mineur. LENS I (zon) was
immers gedegradeerdtnaar de vijfde
klas. Hans Lamens werd aangetrokken
als trainer/coach en zijn opdracht
vanuit het bestuur rvas: breng LENS
terug op het niveau waar het minimaal
thuis hoort: de derde klas. Hans nam
enkele ''oud"-LENS-ers mee terug en

samen met het aanwezige
spelersmateriaal en gesteund door
leider Peter Scherfvoldeed hij in twee
jaar tijd aan deze opdracht door twee
seizoenen achter elkaaÍ kampioen te
worden. Een prestatie op zich en

Boetes van KNVB

De KNVB kan om heel veel redenen bij onregelmatigheden
straffen en boetes oplgglgen aan spelers en aan teaps. De gele
en rode kaarten zijn natuurlijk de bekendste en deze worden
door LENS altijd doorberekend aan de beteffende spelers.

Daamaast zijn er nog tal van zaken waarvoor de KNVB
boetes uit kan delen aan individuele spelers ofaan teams. Te
denken valt aan: staken door schuld, niet spelen van een
wedstrijd door schuld, niet opsturen van een

wedstrijdformulier (zaal), laten spelen mnder spelerspas (ook
bij de tegenpartij ! ! !), staken van een wedstrijd zonder dit te
rappoÍeren aan de KNVB, ongerechtigde spelers mee laten

bovendien werd het ook een stuk
gezelliger op LENS!l! Daama was
handhaven het eerste mofto en -
veïvolgens kijkiif of er toch ío§-een
stapje verder gezet kon worden. Vorig
seizoen lukte het hanöaven in de
derde klas wij gemakkelijk maar dit
seizoen is het tot op dit moment nog
steeds een moeizaam verhaal. Laat
staan dat wij kunnen denken aan nog
een stapje verder zetten. Daar komt
rvel iets meer bij kijken. Of wij dit
stapje ooit nog kunnen zetten is en
blijft de vraag maar toch zeker nog
steeds ons streven. Hans Lamens heeft
echter het gevoel aan een andere

uitdaging toe te ziin en dat liet hij ons
afgelopen week dan ook weten. liy'ij

respecteren ziin besluit en kiiken terug
öf,eenieer gËstaagde period'e met
Hans Lamens. Het zou natuurlijk
geweldig zijn als hij LENS kan
verlaten als derde klasser. Het is aan
de spelers om dit als afscheidscadeau
aal Hans mee te geven. Wd gaan, in
samenspraak met de selectie, nu op
zoek naar een nieuwe trainer/coach
voor LENS I en zullen natuurlijk ook
bezien of wij het volgende stapje toch
nog kunnen gaan zetten.

spelen (zaallid op veld, veldlid in zaal) etc. etc. Ook deze
boetes zullen wij altijd dogrberèkenen aan het team. Wij
vinden immers dat ieder team zijn veranrwoordelijkheid moet
nemen en de regels van de KNVB shingent moet naleven. De
KNVB stuurt steeds vaker waamemem naar wedstrijden toe
en ook LENS zal hier op een dag mee te maken kijgen.
Onregelrnatigheden (zeker met de spelerspassen) worden
streng aangepakt (zie Haagse Kmnt van afgelopen donderdag)
en punten in mindering en forse boetes worden door de
KNVB uitgedeeld.

GeÈrcitreld-3

Als alles meezit wordt deze week eindelijk het kunststofreld opgeleverd en worden a.s. weekend de
eerste wedstrUden op dit veld gespeeld. Natuurlijk zijn er nog wel resterende werkzaamheden te
verrichten maar we kunnen dan gelukkig wel trainen en voetballen op dit veld. Voor de duidelijkheid zetten wij nogmaals een aantal
belangrijke zaken op een rijtje:

. de "weg" naài het kuiiststofoeld gaat ovei'àe stenen paden en ous riiéïtiïer veta z en ad'tiiiniiilsstrook (dit om het inlopen
van modder op het kunststofreld te voorkomen)

. na de laatste training worden alle doeltjes van het kunststofueld verwUderd en op de hainingsshook teruggezet
o BMT, Spoorwijk, VCS en Neta Dall mogen volgens een vastgesteld schema, bij aÍkeuring van hun veld, voor de training ook

gebruik maken van de linker helft van dit kunststofoeld (zie binnenkort het schema op het publicatiebord van LENS). Dit was
een keiharde voorwaarde van de Gemeente Den Haag toen zij ons dit veld toewezen!!!!

o wedshUden spelen op dit veld op doordeweekse dagen is helaas nauwel{lks mogelijk omdat er steeds meerdere groepen
tegelijk trainen en ook de andere Escampverenigingen te gast kunnen zijn op dit veld. Avondwedstrijden dus op veld 2!l!

. in het weekend is het veld alleen van LENS en kunnen er wedstrtden op dit veld worden gespeeld. Buiten LENS I (zat en

zon) mogen a[[e andere teams (senioren enjeugd) hun competitiewedshijden ook afiverken op dit kunststofreld
. het vaststellen van wiendschappelijke wedstijden bii (algehele) afteuring vergt afstemming tussen de diverse

wedstrUdsecretarissen en natuurlUk gaan competitie\ryedstÍijden altijd voor vriendschappelijke wedstrijden

2.*** dinsdag 17 december: Algemene Leden Vergadering - aanvang 20.30 uur +**
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Er zijn penonen die blijven weigeren om de conributie (ofeen deel hiervan) over vorig seizoen te betalen. Het gaat om: J.v.d.Burg,
P.v.Holstein en M.Neto. Ook The Hague Royals (American Football) hoort in dit rijtje thuis. Eind deze week voeren wij allen af als

lid van LENS als de achterstallige conhibutie over vorig seizoen inclusiefde helft van de conhibutie van dit seizoen nog niet is
betaald. Ook staÍen wij zeer kort daama de incassoprocedure | ! !

Ja"ve"slagun
Wij vragen de diverse secretarissen die tot op heden nog geenjaarvenlag ingeleverd hebben om dit uiterlijk 2 december op te leveren
bij iemand van het bestuur. Het liefst op een diskette en in 'word' !!

Algemene Leden Vergadering

Op dinsdag 17 december zal om 20.30 uur de Algemene Ledenvergadering van LENS gehouden worden. Naast de defrritieve cijfers
over het seizoen 2001/2002 en de deÍinitieve begroting vooÍ het seizoen200212003 zal ook zeker weer over het kaderprobleem binnen
onze vereniging gesproken moeten worden. Dat het op deze manier niet veel langer door kan gaan is te weinig LENSERS duidelijk
maaÍ wel een feit. Het bestuur van LENS heeft deels zijn conclusies al getrokken en wil op deze manier niet verder gaan (zie
agendapunt 6). Wel i5 een gr-oepje LENSERS aan-d€ slag gegaan-met de toekomsl van LENS. W..9_!licqt"is er nieuws te melden!l
Reserveer deze daturií alvast in je agenda want wië weet mis je arlïers een helé'o*elangrijke vergàdèriri§over de toekomst (???) van
LENS. De benodigde stukken voor deze vergadering liggen vanafzaterdag 7 december op LENS. Vraag er gerust om. De agenda is

als volgt:
l) Opening

2) Verslag vorige vergadering d.d.4-6-2002
3) Jaarverslagen bestuur en diverse commissies

4) Defnitieve cijfers seizoen 20012002
5) Defuritieve begroting seizoen 2002/2003

6) Verkiezing bestuur: direct aftredend en niet herkiesbaar zijn: Fred Grens, Hannie v.d.Sman en Paul van den Steen

Cees Veldink en Rob Vergeer beraden zich nog over hun positie. Meer nieuws in de volgende LENSREVLJE!l!!
7) Benoeming in de commissies

8) Nominatie vanuit het bestuur voor de ''IM Piet Juffermansprijs"
9) Toekomst (???) LENS (zie ook punt 6)

l0) Rondwaag
I l) Sluiting

.Etn nieuwe redactie

Helaas hebben Harur§ v.d.Srpan en Ckistine Laqprs besloten ,.b
om te stoppen met het maken van de LENSREVUE. Harnie
tobt op dit moment met haar ogen en moet diverse
onderzoeken en behandelingen ondergaan waardoor het turen
op een beeldscherm niet echt mogelijk en bevorderlijk is.
Christine zag het op haar beurt in haar eentje niet zitten.
Dames (en natuurlijk ook Ron) hartstikke bedankt voorjullie
inzet in de afgelopen periode en gelukkig vonden jullie zelf
heel snel een oplossing. Cees en Saskia Alting zijn inmiddels
aan de slag gegaan en zullen proberen om jullie prestaties
minimaal te evenaren ofzelfs nog te verbeteren. Cees
(welkom terug) en Saskia heel veel plezier met deze leuke
taak. Maak er iets moois van!!!

iril'

Bsis""r"drirÈt"tr*
Frans.,!-liitijn heeft jareqlang'làig op de achtergrond onze
boekhouding verzorgd. Geloofons dat dit een heel karwei is

met al die medewerkers die zonder verstand van boekhouding
allerlei zaken regelen. Vaak was het een hele puzzel om alles
kloppend te maken maar Frans was hier echt een meester in.
Hij heeft te kennen gegeven om er mee te gaan stoppen maar
gelukkig vonden wij ook nu heel snel een opvolger. Dennis
Vos, wie kent hem niet, heeft inmiddels de eerste overdracht
algehad en zal per I januari 2003 de taken definitiefvan
Frans ovememen. Frans Briftijn (en vrouw) bedanlrÍ voor
jullie inzet en Deruris heel veel succes enje achternaam (slim
als een Vos) geeft ons het idee dat het wel goed zit.

ii .;i"

..{"tirit"itu, rond de feestdagen

Rond de komende feestdagen (kerst + oud en nieuw) is het gebruikelijk dat LENS even gesloten is. Geen tainingen en wedsfrijden en

even bijkomen van alle werkzaamheden en bijtanken in de gezellige huiselijk sfeer voor de tweede helft van het seizoen. Hieronder
geven wij een overzicht van de tot nu toe geplande zaken:

t .', ir' i. n:r r'í;r -+. '1.:.

o 12 december verschijning laatste LENSRE\UE van 2002
. l7 december 20.30 uur algemene ledenvergadering op LENS (zie kopie)
o l8 decembeÍ LENS 82 JAAR!!l!!!!!!
o 2l en 22 december (???) wiendschappelijk voetbal

23 december ím 6januari LENS gesloten (geen trainingen en geen wedstrijden)
28 december gamblingavond op LENS uitsluitend voor personen van l8 jaar en ouder!!l
I januari 2003: 13.30 uur en 14.30 uur Nieuwjaarswedstrijden op LENS gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie

6 januari 2003: herstart trainingen en wedsfijden
9 januari 2003: verschijning eerste LENSREVUE van 2003

*** dinsdag l7 december: Algemene Leden Vergadering - aanvang 20.30 uur +**
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LENS-revue per @-maii ontvangen?

Even een mailtje naar iaapcolpa@lens-denhaae.nl is voldoende!

§rrp**rfus 'T ii ,l

Hij is weer in het land. De goedheilig man brengt heel wat lekkers. Zeker ook voor de Club van 50.
De volgende mensen hebben een storting gedaan.

Mevr v.d. Steen, jawel de moeder van .., met een zeer grote reputatie als LENSvrijwilliger en nog
steeds tÍouw aanwezig bij het eerste, Cees Grimbergen, oud LENS voetballer, bekend van het

programma rondom 10 heeft nu ook weer z[jn donatie gedaan.

Theo Hoeftragel volgens mij de man met de langste tÍainerservaring bij LENS, Henk Eisenburger, vanuit het hoge Noorden heeft zijn
LENS haÍ op dejuiste plaats, GeraÍd vd.Kleij afuachtend wanneer hij ingezet wordt voor de Europese gemeenschap en dhr
Heerschop die toch altijd weer zijn bddrage levert. Wat is het toch mooi dat we uit alle delen van het land donaties kijgen, het zijn
oude houwe fans die LENS een warm haÍ toedmgen. Dat moeten we koesteren

Bij de Club van Vijftig kunnen we meer mensen gebruiken die zeggen ik voor de feestdagen ik geef een vrijwillige bijdrage van 50
Euro. Wilt u er bij gaan horen, de beroemde Club Van Vijftig: stort 50 Euro naar 33671 1 ow Club van Vijftig ofgeefhet cash aan
ondergetekende. Uitspraak van de Club van Vijftig : als Sint eens alles wist van U, betaal dan gatw

Henk Hoppenbrouwers
Ps: Wanneer wordt df boetpot nu eens bij het vierde gevuld! .,, i",i. ,.r,i t

LENS t in de comDeÍitie

LENS I (zat) deed het niet echt slim. In plaats van twee keer te rvinnen verspeelden zij twee punten (0-0) tegen nummer laatst (SV
Erasmus). Toch staan zij steeds nog op een kansrijke vierde plaats.

LENS I (zon) speelde voorlooie gel\k tegen Postduiven (wedstrijd werd 3 minuten voor tijd bij een 2- 2 stand gestaa-lÍ omdat een
speler van Postduiven de scheidsrechter schopte???). De wedstrijd tegen Schipluiden werd helaas afgekeurd. Zij staan nu op de elfde
plaats.
De wedstrijden voor de komende periode zijn:

zaterdag 30 november
zondag 0l december
zaterdag 07 december
zondag 08 december

14.30 uur LENS I (zat) - Wanica Star I
14.00 uur LENS I (zon) - WIK I
LENS I (zat) is vrij en spelen wellicht vriendschappelijk (zie bij kopie senioren)
14.00 uur Haagse Hout I - LENS I (zon) => 1s11.;r, ylamenburgÀ4ariahoeve

GEOÍE CLUBACI'E

erschiincn van de LENS-revue

Op donderdag l2 december valt de laatste LENSREVUE van 2002 in de bus. De eerst LENS-revue van 2003 zal op donderdag 9
januari verschijnen.

D"-.'11g9e!14g*jtgÉ van'Aèze actie hangt op hefmededelingenÈord in ons l1'íbgebouw.
.o

4

IENS

-9

*+* dinsdag 17 december: Algemene Leden Vergadering - aanvang 20.30 uur ***
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Senioren zaaUzondas - alscmene informatie Senioren zaterdag

W.J.M. Heijnen.... tel: 070-3461088 J.Ham............... . . . ..tel: 070-367968i
L. Verkijk........... ....tel.: 070-3617033

Aanvoerders zaal Aanvoerders veld

LENS 1: Oscar van der Laar.............. teli 06-22669238
LENS 2: Sammy de Nennie....,..........tel: 070-3935936
LENS 3 : Ed Vuijk ....tel: 070-3960448 - (06-20247367)
LENS 4: Nico Vastenburgt... .. . ... . .. . . ..tel:,070-3294254
LENS 5: Paul Lensink.....................tel: 06-53576080
LENS DSI: Bettie Driessen...............tel: 070-3295598

LENS 3: Itek Kumaz.,, .,. ....... ... ...... ... ...tel: 06-13379733
LENS 4: Henk Hoppenbrourvers.,.............tel: 070-3250789
LENS 5: Jan Muns ......te1:070-3975459

MEDEDELINGEN:

Algemene Ledenvergaderiog l7 december. Opnieuw de toekomst van LENS op de agenda. U kunt zich nu al aanmelden
voor deze vergadering.

@ ZAAL:
Wedstriidprogràmma

DATUM TIJD WEDSTRIJD SPORT}IÀL W.NR. SCTIEIDSRECHTER

Ma 02 dec. 21.00 ADIO 2 LENS 2 (beker) De Veur
22.00 ADIO 3 LENS 3 (beker) De Veur
22.00 LENS I (beker) Tutor 2 Loosduincn 160803 V.A.G. Felida

Di 03 dec- 20.00 LENS DS I (beker) VIOS DS I Zuidhaghe t60 t4l

Wo 04 dec. 19.00 1r LENS 5 (beker) Sndekie 6 Zuidhriglie 161278
20.00 LENS 4 (beker) Snoekie 5 Zuidhaghe t6t266

Ondcrstaandc ly€dstrijden zijn de eerste wedstrijden in het kadcr van de voorjaarscompetitie

Mr 09 dec. 19.00 Juventas DS 2 LENS DS I De Schilp
2t.00 LENS 3 vcs 6 Loosduinen 185576

Wo ll dec 19.00 LENS 5 GDA I Zuidhaghc 187201 N.C. Mos
20.00 GSC/ESDO 3 LENS 2 Oranjeplein G. Keijzer

Vr 13 dec 21.00 Snoekie 2 LENS I Transvaal D.J. Degreef

Ma 16 dcc 20.00 LENS 2 RAVA 2 Loosduinen 184853

Di 17 dec 20.00 LENS DS I Simcko/Ta\i DS 3 Zuidhaghe t87723

Wo 18 dec 22.00 RKDEO 19 LENS 5 RKDEO

Vr 20 dec 21.00 LENS I DZP 4
PGSA/ogels 5 . ï

Loosduinen
Loo§drideir

t84687 W. van Gool
22.00 ii LENS:4 186463

5++t dinsdag 17 december: Algemene Leden Vergadering - aanvang 20.30 uur ***
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@ ZATERDAG / ZONDAG:

MEDEDELINGEN:

Boetes van KITIVB

De KNVB kan om heel veel redenen bij onregelmatigheden
straffen en boetes opleggen aan spelers en aan teams. De gele
en rode kaaÍten zijn natuurlijk de bekendste en deze worden
door LENS altijd doorberekend aan de betreffende spelers.
Daamaast zijn er nog tal van zaken waarvoor de KNVB
boetes uit kan delen aan individuele speleÍs ofaan teams. Te
denken valt aan: staken door schuld, niet spelen van een

wedshijd door schuld, niet opsturen van een
wedstrijdformulier (z4al), laten spelen zonder spe[grspas (ook
bij de tegenpartij !! I), staken van een wedstrijd zonder dit te
rapporteren aan de K}.IVB, ongerechtigde spelers mee laten
spelen (zaallid op veld, veldlid in zaal) etc. etc. Ook deze

"rb

boetes zullen wij altijd doorberekenen aan het team. Wij
vinden immers dat ieder tearn zijn verant\ryoordelijkheid moet
nemen en de regels van de KI.IVB stringent moet naleven. De
KNVB stuurt steeds vaker waamemers naar wedstiiden toe
en ook LENS zal hier op een dag mee te maken krijgen.
Onregelrnatigheden (zeker met de spelerspassen) rvorden
sheng aangepakt (zie Haagse Kmnt van afgelopen donderdag)
en puntel in mindering en forse boetes worden door de
KNVB uitgedeeld. . ;., ."'.

Wedstriidprogramma

r9 .-À;,

a Afkeuringsinformatie (niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFO-thuis pag. 603
o de aÍkeuringslijn I(NVB - District West II - tel.: 0900-9008000

SCTIEIDSRECHTER

W.T. van Horssen
M.P.A.vanZeijl
N.N.

J.N.J. van den
H.

a ,
-:lË-

DA

a nov 14.30

TIJD

I

LENS I zat.

LENS I zon. WIK I

WEDSTRIJD

???

WNR.

132649

ELD

12.00 Lisse 3 LENS 2 (beker) Spekkelaan/Lisse
I1.00 LENS 3 HBS 4 Veld 2 18345',1

I1.30 RVC/Rij swijk 4 LENS 4 Schaapweg/Rijswijk

Za 01 dec.

Zo 08 dec.

LENS- I zat.

Haagse Hout I

Haa Hout 5 LENS 5

LENS I

???

amen

en12.30

t4.30

14.00

1 1.00 HBS 3 LENS 2 Evert Wijtemaweg
13.00 RAVA 3 LENS 3 Houtwijk
10.00 Oliveo 5 LENS 4 Sportlaan/Pij nakker
10.00 Oranje Blauw 3 LENS 5 Vredenburghweg

CONTACT?ERSONEN JEUGDCOMMI§SIE SEIZOEN 2OO22OO3
(algmeen contactperssn: Paul van den Steen Chopinstlaat 103 - 2551 SV Dcn Haag)

- Hoofdleider A- «l B-jculd:
- Hoofdleider C- en D.jeugd:
- Hoofdleider E- en F-jeugd:

Paul vaII den Sk:cir
Fred Grcns
Paul van den Steen

telefoon: 0704400603
tclefoon: 015-2131727
telefoon: 070-4400603

(b.s.s. 015-2I'i 1727)
(b.g.g. 0704400603)
(b.e.E 0t s-213 t'127)

Dit betekent dat allc spelers en ouders met vÍagen ofom sf te bcllen voor de wedstrijden (niet voor de trainingen!!!) alleen terecht kunnen bij
bovengcnoemde hoofdleiders. Aangezicn zlj beide ook nog gewoon een rverkgever hebben, cn dc overige familieleden dc vragen toch niet kunnen
beanhvooÍden, vÍagen wij om het bellen te beperkcn tot de avoÍrduren cn wel tussen 19.00 en 20.30 uur.

6+++ dinsdag 17 december: Algemene Leden Vergadering - aanvang 20.30 uur **t
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De belangrijkte regeltjes:

. Afbellen voor wedstrijden: zo snel mogclijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd en alleen bij de betreffende hoofdlcider thuis en alleen
tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste ,rood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks pas na 16.00 uuÍ en op zatcrdag pas na 07.30
uur. VÍagen, opmerkingen, idceën: bel dan ook naar de hoofdleider en ook alleen tussen [9.00 en 20.30 uur

. Atbellen hainingen: bel pas na I6.00 uur af en alleen op LENS (070-3661314)

. Compslitiewedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENS aÍkcuringslijn (070-4044184). voor 08.15 uur
bellen hecÍl geen zin want \yij wetcn dan flog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Stesn ofFred Grcns thuis!!

r AvondwedstrïdeÍr afgekeurd?? Bel allecn naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!
. Traininger gaan altijd door, hierover dus nooit bellen maar altijd spoÍschoenen meenemenl!

Wedstrijdprogramma JEUGD ({tijds} wijzigingen moglijk)

(r ) = vriendschappelijke wedstrijd !!! (b) bekeryedstrijd (bU gelijke => pc letcn

7

Team Datum Aanvangstijd Tcgcnstander Uit of
Thuis

Veld/Terrein Vertrek
vanLENS:

Vervoer

A1 30 nov 14.30 uur vuc Ar c) Thuis Veld 3 13.30 uur
07 dcc 14.30 uur Zwaluwen Al Thuis Vcld I 13.30 uur

B1 30 rov 14.30 uur RvC/Rij swijk 82 (b) uit Spprk Pr.Irene/Rij swij k 13.00 uur Auto/ficts
07 dec I1.00 uur DTJNO BI Thuis Veld I 10.00 uur

R2 30 nov I1.00 uur DWO B4 (+) T}uis 10.00 uurVeld.l
07 dec 12:00 uur DHLBI ! uit 10.30 uur Auto!!

c1 30 nov 12.45 uur uvs cl (+) .Thuis Vcld I I1.45 uur
07 dec 12.45 uur DrrNo cr Thuis Veld I I1.45 uur

c2 30 nov 12.00 uur SV Erasmus Uit EÍasmusweg 10.30 uur Auto
02 dec 19.00 uur DeÍr Hoom Thuis Veld2 18.00 uur
07 dec 12.00 uur Laakk\xartier C2 Thuis Veld 3 I1.00 uur

c3 30 nov 12.00 uur Thuis Veld 3 I1.00 uur
07 dec 12.00 uur SV Erasmus Cl uir Erasmusrveg 10.45 uur Auto

c4 30 nov 09.30 uur DWO C7 e) Thuis Veld 3 08.30 uur
07 dcc 10.30 uur Loosduinen C2 uit Madcstcijn 09.00 uur Auto/bus

DI 30 nov 13.00 uur Tonegido Dl (i) uit Rodelaar/Voorburg I 1.30 uur Auto
07 dec 09.30 uuÍ RCL DI Thuis Veld I 08.30 uur

D2 30 nov 12.00 uur co D3 uit Brasserskade/Delll 10.30 uur Auto!!
07 dec 14.30 uuÍ HBS D2 Thuis Veld 3 13.30 uur

D3 30 nov 09.30 uur Westlandia D3 (b) uir Hoge Bomen/Naaldwijk 08.15 uur Auto
07 dec 13.00 uur WIK D3 uit Zuiderpark I1.45 uur Auto

D4 30 nov 09.30 uuÍ DWO D7 (+) Thuis Veld I 08.30 uur
07 dec 09.30 uur DUNO D4 Thuis Veld 3 08.30 uur

E1 30 nov 09.00 uur DWO EI I ) uit Spprk West/Zoetermeer 08.00 uur Auto
07 dec FC Lisse E3 uit 07.45 uur Autokelaar/Lisse

E2 30 nov
09.00 uur _

t0.45 uur:' TEDO EI IN Lfit trAàburch\r'cg- r;-;-- 09.45 uur Auto
07 dcc 10.00 uur D E2 uit Tuyllspprldzoetermcer 08.45 uur Auto

E3 30 nov 09.00 uur DWO E5 ) uit Spprk West/Zoetermeer 07.45 uur Auto
07 dec 13.30 uur GmaÍWIIVAC E5 Thuis Veld 2 13.00 uur

F/ 30 nov 09.00 uur DWO E8 (r) uit Spprk WesUZoctcrmeer 07.45 uur Auto
07 dcc I1.30 uur Wippolder E5 Thuis Veld 2 t 1.00 uur

E5 30 nov 13.30 uur Concordia E7 Thuis Veld 2 13.00 uur
07 dec I1.30 uur VELO EI 1 Thuis Vcld 2 I1.00 uur

E6 30 nov 09.00 uur uit SppÍk West/Zoetermeer 07.45 uur Auto
07 dec I1.00 uur VUC E4 uit Kleine Loo/Mariahoeve 09.45 uur Auto

F1 29 rov 18.45 uur SinteÍklaöfeest LENS Thuis Zie kopic!!! 18.45 uur
30 rov 09.30 uur II mus Thuis Veld 2 09.00 uur
07 dec 09.30 uur DSVP FI Thuis Veld 2 09.00 uur

F2 29 f,ov 18.45 uur SinteÍklaasfecst LENS Thuis ZiCkópic!!l 18.45 uur
30 nov 09.30 uur DWO F2 (r'. Thuis Veld 2 09.00 uur
07 dcc 09.30 uur Quick Stcps Fl Thuis Veld 2 09.00 uur

F3 29 noy 18.45 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!!! I8.45 uur
30 nov I1.30 uur DWO F6 (*' Thuis Veld 2 I1.00 uur
07 dec I 1.00 uur VCS F3 uit Dedemsvaartwcg 10.00 uur Lopen

F4 29 nov 18.45 uur - 18.45 uurThuis
30 nov l.í.30 uur:

Sinterklaasfeest LENS5tro-Fmï-- 'Íl:uis
Zio kopi€!!!

-Vé-ÉU-
I1.00 uur

07 dec 09.00 uur RvC/Rijswijk F8 uir Spprk Pr.Irene/Rijswijk 08.00 uur Auto
F5 29 nov 18.45 uuÍ Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!!! 18.45 uur

30 nov 13.30 uur VELO FI4 Thuis Veld 2 13.00 uur
07 dcc 10.00 uur Wilhelmus F7 uir Westvlietrveg/Voorburg 08.45 uur Auto

F6 29 noY 18.45 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!!! 18.45 uur
30 nov 10.15 uur Monster F6 uit Spprk Polanen/Monster 09.15 uur Auto
07 dcc 13.30 uur RVC/Rijswij k Fl0 Thuis Veld 2 13.00 uur

*** dinsdag 17 december: Algemene Leden Vergadering - aanvang 20.30 uur *t*
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B!izqnderheden

De volgende LENSREVIrE verschijnt op dondcrdag l2 deccmber (laatste LENSREVUE van 2002)
Geen trainingen cn wcdstrijden van 22 december 2002 t/m 5 januari 2003 (m.u.v. IIBS toemooi yoor Cl, El, E2, Fl en F2)
Aonwezig namens dcjeugdcommissie vanaf0?.30 uur: zaterdag 30 november Diana en Hans van Rijthoven

zalerdag 07 december Patrick en Petcr van Fesscm

Opstellingen: De opstellingen zijn als bekend mct uitzondering van:

LENS A2 is teruggetrokken: C.Fabias (zie LENS Al ) en J.Vermeulen, J.Vemee en M.Vissers (zie LENS 82)
LENS D4: zonder C.Neto (afgevoerd als lid wegens coÍrtributieachterstand vorig seizoen)
LENS Fl: mct M.Spenver (keeper)
LENS F3: met H.Syed (keeper)
LENS F6: zonder E.AceÍ (bedankt als lid) en mct J.Maduro

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET??

De vraag ofhet compeaiticvoctbal is afgckeurd ofnict kanje niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS sn zckcr ook nietop vrijdagavond of
zaterdagmorgen bij de hoofdleideqof leider thuis. Dc elige marieren or-.'1 tc rveten.te lion:cn ofhet compelititvoctbal doorgaat ofnict zijn:
ecttcn naar ae LENSatiburingitgn lozo-,t044184). Diiïimeestal pas nirdgclijk vaniffiveer 08.t 5 uuriifi'ttat öi; iaak niet eerder welen war er
doorgaat ofniet. Dit komt omdat andcrc verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moct je voor 08.30 uur yerzamelen kom dan altijd gewoon naar
LENS toe!!!
Bellen naar dc KNvBaÍkeuringslijn (0900-9008000) maar daaÍvoor geldt hetz€lfde als hierbovcn. Pas na 08.15 uur is hierop de informatie te
ycrkijgen en dan uitsluitend nog voor LENS Al t/m C4.
Kijken naar Infotltuis op de TV (kanaal2l). Op bladzijdc 603 van teletckst staat vanafongeveer 08.30 uur aangegovcn wclke thuisspelerde A-B- cn
C-clftallen zijn afgekeurd. Speelje uit kijk dan bii de naam en het team van de tegcnstandcr.
Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Kran! Infothuis, Nederland 3 (ook+ teletekst bladzijdc 603) ofde LENSaÍkcuringslijn op vrijdagavond
al uitsluitsel gevcn middels een algchclc aÍkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat alle A-B cn C-elÍtallen van LENS vallen onder district W€st
Il en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district West I[ en order categorie IL
Bij allcs geldt z€kcr: heel attent zijn en ct zo maar iemand bellen om te vragen ofhet voetballen doorgaat ofniet

?? IS DE CONTRIBUTIE AL BETAALD OP GIRO 33671T T.N.V, PENIIINGMEESTER LENS ZOETERMEER ??

Sjnterklaasfees op LENS

Op vrijdagavond 29 november verwachten wij alle spelers, trainers en leiders van LENS Fl Vm
LENS F6 tussen 18.30 en 18.$5 uur in ons clubgebouw. Op deze avond komt Sinterklaas met een
aantal ZwaÍe Pieten naar LENS'toe. Eerst gezellis'r.vat met z'n a'ilen zingeriiznd:g de Sint.en de.,x
Pieten ons goed kunnen horeh en niet ons complei per ongeluk voorbij rijden. Omstreeks 19.00
uur verwachten wij hen te mogen verwelkomen. Natuurlijk heeft de Sint over iedereen weer iets te
zeggen en wie weet hebben de Pieten weer wat snoepgoed en een klein kadootje meegenomen
voor de aa ryezigen F-klassers. Omstreeks 20.00 uur is het feestje afgelopen en kunnen de
kinderen weer worden opgehaald. Ouders, broertjes en zusjes kumen helaas niet bij dit feest
aanwezig zijn omdat het anders veel te druk wordt en de Sint dan echt niet te verstaan is.

Betervoetba

Op zaterdag 30 rovcmber spelen LENS Bl, C2, D2 en D3 een bekerwedstÍijd. Bij een gelijke eindstand moeten cr strafschoppcn
genomcn worden want slechts dc winnaar gaat door naar de volgende ronde. Succes!!! Ook LENS Cl zit nog in de beker maar zijn nu
nog even vrij totdat de tegeflstander bekenï is,

??IS DE CONTRIBUTIE AL BETAALD OP GIRO 336711 T.N.V. PENNINGMEESTER LENS ZOETERMEER??

E grlr.,,*
.- | -' :1. .."*" .,.:, ,È

Op vÍijdag 6 december il het eiir'tÍe van dc namadan. D'ii betekent het ei'i'de van hct varitÏ ltussen zonsopg#tg en àonsondergang) en het suikerfeest
voor veel jeugdspelers en begeleiders van LENS, Op deze avond wordt er dan ook niet getÍaind. Het spreekt yoor zich dat w[j op zaterdag 7
dcccmber alle spelers gewoon verwachten bij de rvcdstrijdcn van hun team. Kan je echt niet bel dan op vÍijdagavond af.

?raincrsdiploma

Zowel Amold Oostervecr als Feki Fclloh zijn afgelopen week geslaagd voor hct diploma D pupiller trainer. Jongens van haÍte gefeliciteerd

í

i

f
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Als alles meezit wordt deze weck eindclijk het kunststofveld opgcleverd cn worden a.s. weekend de eerste rvedstrijden op dit veld gespeeld.
Natuurlijk zijn er nog rvel resterende werkzaamheden te venichtcn maar we kunnen dan gelukkig wel tÍainen en voetbatlen op dit veld, Voor de
duidelijkteid zettcn wij nogmaals een aantal belangrijke zaken op een rijtje:
de "wcg" na8Í het kunststofvcld gaat over de stenen paden en dus niet ovcÍ veld 2 en dc traiflingsstrook (dit om het inlopen van modder op het
kunststofveld tc Yoorkomen)
na de laatste training worden alle doeltjcs van het kunststoÍleld venvijderd en op de rainingsstrook temggezet
BMT, Spoorwijlq VCS en Neta Dall mogen volgens een vastgcsteld schem4 bij alkeuring van hun veld, voor de training ook gebruik makcn van de
linkcr helft van dit kunststofrcld (zie binDcnkort het schema op het publicatiebord van LENS). Dit was een kciharde voonvaarde van de Gemeente
Den Haag toen zij ons dit vcld tocwcz€nl!!!
wedstrijden spelen op dit veld op doorderveekse dagcn is helaas nauwelijk mogelijk omdat er steeds meerdere groepen tegelijk trainen en ook de
andere Escampvercnigirgen te gast kun[en zijn op dit veld. Avondwedstrijden dus op veld 2!!!
in het weekend is het veld allcen van LENS en kunne[ er rvedstrijden op dit veld \rorden gespeeld. Buiten LENS I (zat en zon) mog€n alle andere
teams (senioren enjeugd) hun competitiewedstrijdcn ook afwerkcn op dit kunststofteld
het vaststellen van vriendschappelijke wedstrijden bij (algehele) alkcuring vergl afstemming tussen dc divcrse rvedstrijdsccretarissen en natuurlijk
gaan competitiervedstriJden altijd voor vriendschappelijke wedstrijden::È e..' ,í-+ ;1,' i':

tffiV

De verslagen doorjeugdspelers zelfgeschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen.

e It")
JEUGI)

LENS Cl - Sportlust'46 Cl

Z*o** *.., .., ,pper! vorige week wonnen we koap van

Kahvijk en vandarg ha&en we'iieer een lastige tegensíLder,
namelijk Sportlust'46. We hadden een beetje een rommelige week
achter de rug waarin er slecht w.e-rd getraind. Dat w6s te merken in de

wcdstrijd, want de ecntc helft \vas nict om aan te zicn cn LENS
speclde heel slap. N0 20 minuten werd het dan ook terecht 0-l voor
SpoÍtlust'46, dat daaÍvoor al een paar keer erg gevaarlijk was
geworden. Met deze stand leke[ we te gam rusten, maar gelukkig
was het in blessuretijd Hassan die nà een hele mooie actie de l-l
binncnschoot. In de rust was hci erg stil cn dc spclcrs wistcn dat ze

verkeerd bezig waren. Na de rust ging hst dan ook een stuk beter,
maar was het toch de tegenstander die weer met een gevaarlijke

SWSMC Cl - LENS CI: 2-3

filt"t ging rorig" *"ek a.l wat moeizaner tegen SpoÍtlust'46 en ook

vandaag bleek het al snel een moeilijke wedstrijd te worden. LENS
spcelde niet goed cn kwam riet ccht lot vcrzorgd voctbal. Dc
tcgenstander spe€lde beler €n ook dczc ploeg had wcer een paar hele
goede spitsen die afen toe erg gevaarlÍk voor Serkan opdoken. Toch
kregcn ook rvij nog cen paar kaÍlsen, maar helaas misten Mehmet en

de mee opgekomen A{inash ooà: in oog met de keeper:iDe ruststand
rvas 0-0. Na rust ging LENS wel wat beter voetballen alleen werd dc
tegenstander nog gevaarlijker, omdat ze op de counter gingen spelen
en al snel werd het 1-0 en dus wh'er ccn achterstand. De kopjes
gingen hangcn en het leek wel ofniets meer goed ging en 15 minuten
voor tijd werd het zelfs 2-0. Dat leek dus de eerste nederlaag te
rvorden, marÍ niets was minder waaÍ. Met 4 spisen toonde LENS
ineens heel veel veerkracht cn de ene mooie aanval Da de aflderc

uiwal scoorde. Toch gaven íve de moed niet op en gingen rve opjacht
naar de gelijkmaker. Die kwam ook na eeÍr comcr van Niels, waaruit
HasËir,r.tte:2-2 binnenkoptq-pia eeiilmooie oversprong van Alfi . Vanaf
dat momcnt gafde verdediging niks meer rveg en zocht LENS volop
de aanval. l0 minu(en voor tiid was het Mchmet die met een

schitterend doelpunt de 3-2 h-àid achter de keeper binnenschoot en zo
kwam LENS eindelijk op voonprong. In de slotminuten gaf Jorge
nog een hcle mooie voozet op Alfi die helaas net in de handen van
dc kccper kopte. Het blccfdus 3-2 cn LENS Cl paktc zijn zevende
opeenvolgende ovenvinning in de competitie en heeft nu 22 punten
uit 8 wedstrijd€r er staat nog stceds gedeeltelijk bovenaan sameÍr
mel DIrNO in dc dcrdc divisie landclijk cn is vandaag uitgelopen op
de concurrent

ontstond. Het was uiteindèlijk de zeer goed ingevallen Jorge die de
bal voorgafop Mehmet en die kopte l0 minuten voor tijd de 2-l
binnen. LENS paktc de bal e[ rende terug naar de middenlijn,
vastberaden om nog cen kesr te scorcn cn dat gcbcuÍde. Het was

weer Mehmet die de bal over de lijn gleed, dit keer na een mooie
voorzet van Amie. En met de 2-2 warel we rlog nict tevreden en wc
gingen door. En zou het nog lukken in de laatste 2 minuten.......
Rcch§ oJr,tret middcnvcld-k.*'lm ljicrns Dennis tussen hecl vecl
spelers in balbezit en die opénde op links waar Jorge helemaal vrij
stond. Hij liep op de keeper at passeerdc hem en schoot de 3-2 voor
ons binnen. Groot feest natuurlijk en de scheids floot na de a.ftrap

gelijk afen wij hadden de 3 puntcn. Onwijs knap datjullie in deze
situatie toch nog terug zijn gekomen, dat toont heel veel karaktcr cr
25 punten uit 9 wedstrijden is echt heel knap, want wc hebben toch
tegen een aantal hele goede ploegen gespeeld de laatste tijd.

.r.i;

t;
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OVER 2 \ryEKEN (7 deccmbcr 12,45 uur op LENS) DE TOPPER IN DE DERDE DMSIE LANÍDELIJK: LENS Cl - DIJNO Cl.

Bcide elflallen staan ongeslagen bovenaan. De eercte ontmosting was al heel spannefld met ballcn op de lat cn de paal, een gemisto pingsl en nog
veel meer kansen yoor beide ploegen, maar toer bleefhet 0-0. Kom vooral kijken!!!!

ScmperAltius Cl- LENS C2 4 -3

Zandaag speelde wc tegen de koploper en de boys

hadden er zin in. We moesten vroeg verzamelen maar
iedereen was op tijd. Vol goedc moed gingen wij op
rveg. Na een goede waming up cn het bekende praatje
ging dc wedstrijd van staÍt. LENS zet de tegenstander
gclijk onder druk en liet zien rvat zij van plan was. Na
zeven minuten voetballen, scoort de tegenstander omdat
rvij achtcrin niet oplettqÍ-r, MaartrENS gaat door met _í$
voctballen en dringt deTegenstarïàer goed achteruit maài
kaÍI zelfnog fliet scorcn en zo word de rust gehaald. Na
de rust kan de tegenstander na dÍie minuten we€r

zaterdag l6 november 2002

scoren omdat LENS nog loopt te slapen. Maar dan slaat de vonk
over en LENS scooÍ een mooi doelpunt uit eeÍt comcr. Dan
volgen er een paar mooic aanvallen en LENS staat voor met 2-3;
het is dan vlak voor tijd, en wlj kegen de kansen om de
wcdstrijd te rvinnen. Maar zoals he! zo vaak gaat mogen rvij ook
hisr niet winncn. De tegensta[der maakl gelijk. Dan is er nog

rlnaat één minuut te spelcJ. H§laas loopt het horloge van de mao
'iif htf 'zwan zeer traa§Ëddat dÈi tegenstander de wirncndc goal
kan maken. Weer cen wedstrijd mct een nare nasmaak. Jongens
jammer, maar we gaan gewoon door volgende week TOOFAN
thuis en die winnen we,

Peter en Patrick

Mohamed Omri. Aziz dolde 5 speleB vao Laakkwaíicr. SinaÍr eÍr
Aykut spcclden allebci een halve rvedstrijd en hebben heel goed
vcrdidigd. Een keer werd de bal over gcschoten. LENS C4 stond

te vaak buiten spel, Ook mistc Volkan in de laatstc minuut een
pcnalty. Het negende doelpunt werd gemaakt door Gurkan uit een
coritQr.lP É!) +

Door Volkan, Dcmory cn Aziz

Omri. Hassan had een vrije trap gckegcn en gaf een lob waama
Rafael de bal erin kopte. Na de 4" minuut kreog Hassan wccÍ ccn vrije
tÍap. Hij scoorde ineens van buiten hct zestien-meter gebied. Rafael
kwam in dc 80'r' langs de keepcr, In dc 84r minuut was lv€derom een
mooie actie en rverd wederom door Rafael gescoord

Dat was het, doorTcjcddine cn rafael

LENS C2 - ToofanCl (tegenstaÍrder te weinig spelers) zaterdag 23 november 2002

Vro"gu"or 
"l"rroor 

de wedstÍijd tegen Toofan. Maar wat blijkt dc tcgenstander had maar zes spelers bij zich dus do wcdstrijd kon niet door

gaan. Jammer maar hier kunnefl wij niots aaÍl doen als er ineeN zcven plotseling ziek worden. Dan maar traincn cn ]vcrkcn yoor de volgcndc
wedstrijd tcgen SV Erasmus voor de beker. Hopelijk spelen wij dan weer.

Peter en Patick

Ndgekomen beríchl: /lÍEelopen zaterdog blesseerde orae keeper Tom Fisher, tíjderc de warming-tp zijn linger. Het leek niet zo ernstig. Maar
toch moesl de yinger in het gips en ma7 hi zekzr 4 vtekzn niet onder de lat stoan. Tom beterschap! ! ! !

§ + J! lb rf+,ïg, ËÈ), ,lr,
LENS CJ -Ter Werve Cl 44 zateÍdag 23 november 200

Ik vonrl hct niet goed omdat er zoveel rverd geschrecuwd cn gemist de kansen die wij kegen daar sprongen heelllordig mee om. En daardoor kon

de tegenstarlder weer een beetje in de rvedshijd komen. De eerste helft werd op de linker kant goed gecombineerd- En darr door ontstonden er
doclpuntcn. De ceÍste helft dee de verdedeging het pdma- Dus eerste helft lverd er goed gespeeld door LENS Ter Werve kwam er niet door de
verdedeging heen. Maar LENS scoorde wel het l" en hct 2" doelpunt werd door RODNEY gescoord- En het 3e goal door OMER. Dus eerste helft
stond hct 3-0. Dc hveede ging het een stuk minder er werd niet geloeg gecombineerd door LENS eÍl Tcr Werve rverd íecds aanva.]lender maar er
werd niet gescoord door Ter Werve. Waar meest werd gcspeeld was op de middenlijn. Maar toch lukt€n het LENS om toch een doelpun! te maken.
door Omer. Maar daama werd er ook niet gescoord doorTer Wervc zc gingen slecht mct dc kansen om, De eindstand bleef4-0 voorlem. Man off
the match Jordy Verschuil

Jordy v.d Luitgaren & Omu Akkuzu

LaakkEartier C3 - LENS C4 9 - 0

.Tejeddinc speelde Demory aan. [Iij rende naar de

goal.Helaas ging de bal oveÍ. Rafael ging naar dc goal en

de keeper maff de keeper van LaakkwaÍtier kon net
reddcn. Daama krceg Rafael weer cen kans cn scoorde voor de eerste
keer tijdens deze rvedstrijd. Nadot Rafacl vervolgens nog vijfkecr .-
wist te scorcn werd vcniblgens gtscoort door ,\,' :7è

LENS C4 - Jai Hanuman C1 6-1

De rvedstrijd is een spekÍakel geweest want wU, de C4, hadden weer
gervonnen. Deze keer van Jai Hanuman Cl.Het begon met een
doelpunt van Rafael mendez. Daama kwam Rafael weer met een
doelpunt. In de tweede helfi mocst Tcjcddine wisselen met Mohamed

*** dinsdag 17 december: Algemene Leden Vergadering - aanvang 20.30 uur *** l0
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Loakwarticr D2 - LENS D2 2-2 zatfidagl6 november2ooz

\ 
" 

b"gonn.n go.d, we kregen wel wat kanzen maar de grensrechter bleefmaar vlaggen. Mohammed A, scoordel ma-ar de grensr€chter keurdert

hem af. Faroek raaktcn geblesseert aan zlin zij enzo aan z'n knie. Even Iater scoordeÍr Michacl. In dc hvccdc helft krcgcn wc ook nog wat kanzcn.
We kegen ook nog wel een paar comers. Adil nam een comer en Sarell kopten hem er in. De laatste paar minuten kreeg Bilal cen kans, cn schoot
hem over' Eindstand 2-2' 

De mazzcl Bilal

LENS D2 - Quick D3 9 - 0

w";;",;;;:";i^,r ,'""".0" *, nopbur dut Íus Ern

nul 5 minuten later scoorde Adil mooie goal Yassin Scoorde
toen nog een kser mct een schot door ceÍr paas van Mohammed
(Aljar). Maar toen paasde ShaÍ€ll naar Farcuk. Farouk was te snel
toen was het een tegen cen Farouk lopte over dc kccpcr hcen gat was
dc4-0cerstc

Quick D4 - LENS D3 0 -4

Quick moest de afuap nemen, rve speelden en begonnen heel goed

te speler. Na een tijdje nam lzet de comer glijk maalÍe Hauzra een

omhaal en het was I - 0 voor LENS. We speelde verder toen werd
het wecr scoren Izet nam de comcr en Firat maakte het af( het bal
ging tcgen zijn bcen cn hct ging de doel in 2 - 0 voor LENS). Ercan

LENS D3 - Loosduinen F2

T
LENS spceltle thuis riig.en Lori'5duinen F2, dit was eerikeer leuke rh
cn aantrckkelijke wedstrijd om naar te kUken, LENS bleek duidelijk
te sterk en wort deze wedstrijd mct 5-1. Opmcrkclijk rvarcn dc 2
doelpuntcn vaÍl onzc Rechtsback Muhamed Bulut. Alweer een
thuiswedslrijd, dit was een inhaahvedstrijd tegen Oliveo D3, LENS
rog mct dc oudc opstclling rvant na vandaag zoud€Íl Ogur & Adil
hun kunncn gaan laten zien bij D2, wij wensen dcz€ spelers heel vesl
succes en danken voor hun inzet. Vandaag ook afscheid van Gilberto,

LENS D3 _ DUNO D2

D^o or, ,o, 
"-daag 

de nummer 2 uit onze

poulc. wij mochten spelen op het lste veld van onzc
buren (Spoorwijk, jeugdvoorzitter Dick vd Spek
zorgdc crvoor dat het doelgebied water vrii rverd) de
Iveergoden waren met ons, zacht weer een lekker
zonnetje en een puike grasmat. Op papier zou dit een

lood4vare wedstrijd moeten zijn maaÍ het lot bepaaldc aflders. Weer
3 nieuwelingen bij D3 ({awad, Izzet & Mohamcd Oucllaf) mannen ,,
welkom en veel succes.$ïscheii§an onze rechsback tdghamed :.ru

Bulut, ook Muha gaat zijÍl kuÍmen laten zien bij D2, wij wcnsen hem
heel veel succes, Ogur wilde graag nog I keer meespelen met zijn
oude tenm dus narn hij plaats op de reservcbank. Dc wcdstrijd, vanaf

f,. .P.e, ,ir,r, ir, zatcrdag 23 novembeÍ 2002

helft afgelopen. De tweede he1ft ging het wat minder Bilal kwam
voor Dcnnis Boateng, linker kant \vas heel goed Oguz speelde heel
goed eigenlijk het hele team speelde goed maar Adil was in top vorm
dus hij scoordc bindc wcdskijd maar toen schoot Shorell op de lat, en
toen rvas het afgelope

Groctjes FaÍouk en het hele team

zaterdag 23 november 2002

mu gelijk op de rechtsbuiten plaats, hij nam snel en maaktc een

doclpunt. En het werd 3 - 0 voor LENS. En Firat rou hij schoot de
tcgcníander houdc het tegen maar Firat schoot rveer en die was

Goal ! Man offthe match..... is Rishwcn

Afzender: Ccm, Firat, Thomas

heli;ï#im hij voetballeÍid;og&t iets re ko4 dus gaat hij weer
bij D4 laten zien wat hij allemaal kan. Umit Sahin heeft te kcnnen
gegeven tc stoppen mct voetbal,jammer voor ons waot dit is ahveer
de 2d'verdediger die wij moeten missen. Nieuw bij D3 Halit,
rvelkom bij D3 cn veel succes. Nu dc \.vedstÍijd, LENS vecl
agressicver op de bal, v€el mooie combinaties (soms nog een beetje
te ver doorgevoerd) maar voetballend leuk om naar te kijkerL Oliveo
stond crbij cr keck er na. LENS scoorde naar haíelust eÍl wist deze
paíij afte sluiten met een klinkende 5-l

zaterdag 2 november 2002
het ee$te fluitsignaa.l nam LENS het initiatief, via goede openingcn
over de rechtervleugel ..

werd DLINO onder druk gehouden. Firad scoorde dc l-0. Door goed

ingrijpen van onze doelmall bleefde ruststand l-0 in ons voordeel. [n
de 2de helft maar liefst 4 rvissels, Hamza voor Firad, Nabil voor
Mohamed, Ogur voor Rishrvcn cn Izzet voor Halit. LENS rveer

agressiefop de bal, mooie combinaties en fÍaaie doelpunten. Izzet
scoorde schitterend vanaf20-meter, Ogur narn een vrije trap cven
buitctr.d416 en schoot dc balsaoci.hard in het dak van het doel. Dc
koppetjes van de DUNO spè1érs gingen nu hangen en gaven zich
ovcr aan de genadc van LENS, Nabil speeldc 2 man uit en \vist de bal
keulig en beheerst langs de keeper te spelen, wie het vijfde doelpunt
scoorde kon ik niet zien, Dit was een sportieve rvedstrijd en er werd
heel goed samengewcrkt.

LENS D3 -Scheveningen D3 zateÍdag 16 november2oo2

Vandaag de thuisrvedstrijd tegen Scheveningen D3, konden we vandaag gebruik maken van het nieurve veld? Helaas nict maar we kondcn de

rvedstrijd rvel spelen bij onze buren van Spoorwijk. De l'helft was duidelijk in het voordecl van LENS, ruststand 2-0, na rust zagcn wc LENS 7
minuten goedspelcn cn daama stortte het team langzaam in. Gclukkig scoordc wc nog de 3-0 maar hicma waren de kansen voor Scheveningen. De
€indsland 3-2 in ons voordeel was echt een mcevoller' ' ' Trainer Ruud va,' Herp

:t*+ dinsdag 17 december: Algemene Leden Vergadering - aanvang 20.30 uur *** 11
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BSC'68 - LENS E 1 2-7 .;. $r. .lL *:. ;*r, ,i#, . ,h

Om krrart ,oor acht ycrtrekken naar Benftuizen, dat valt niet mee. Toch rvas iedereen op tijd en kon om kwart voor ncgen de negende

competiticwedstrijd van hct scizoen aanvangen. Wc speelden vardaag in een iets ardere opstelling er dat ging vooral iÍr dc ccríc
hen prima. Onze aanvaller Erdinc spcclde rcchtsback en was met zijn opkomen ( samcn met Mitchel ) een doorlopende plaag voor de

Erasmus El -LENS E2 3.1

In de ecrste hclft had Lens de beste kansen, maar toch krcgen ze de l-0 tegen door ccr vcrdEdigingsfouL In de hvccdc hclft gingen lvc wat beter

voetballen,Wat mcer combineren en wat minder zeuren tegen elkaar. We leden bijna geen balverlies en als dat toch gebeurde rverd dc bal snel weer
verovcrd. Wc kwamen al sncl mst l-4 voor. Daama wcrden we cen bsetjc hoogmoedig en de tcgen stander begon met drukken, dat resultcerde in cen
toch lvat gelukkige 3-4 overwinning.

De leiders

LENS E1 - BlauwzwartEl 4-l

.Een gcmakkelijkc overwinning zou je kunren denken bij het zien

van de uitslag. Dat was het echter niet. LENS begon vrij goed. Met
snelle aanvalleÍr lvcrd dc tegenstander onder druk gezet en dat
resulteerde al snel in een verdiende voorsprong, die tot de rust bleef
sta0n, IÍI de tweede helft rverd al sncl de 2-0 gemaakt en toen dachten
orEejongens, dat ze er al waren. Eerst kopen rre nog door het oog

': zaterdag t6 novcmber - 02

van de naald: Blauw Zwart dacht gescoord te hebben maar de
schëidsrechter keurde hem af, omdat de bal door het zijnet in
het doel terecht gekomen was. Twee tellen later was het toch
2-l door een misverstand tussen Bulent en Habin. De
tegenstander Íook zijn kans en zette LENS onder dmk. Twee
uitvallen zorgden voor een verdiende, maar wel te hoog
uitgevallen overwinning.

vooi gestaan en toen leek het wel ofLENS het
ahveer genoeg vond en toen werd het ineens 2-2. In
de laatste Daar minuten heeft Laaklwartier er helaas
nog Z-l viÈ-,[rinriÉÈ maten. Er had wat meer in
gezeten. Jammerjongens, volgelde keer beter.

De lcidcrs

,ur # *,.,, +r,

hadden waren \ve super gespannen. Door cen foutje van dc keeper
(rodncy) krvamen we achter metl-2. llias was het er niet mee eens en
scoorde al snel 2-2, Toen rvas het rust en moest er eens cmstig
gesproken woÍden metjullie. Iedereen ma ook echt allemaal
moeten beter en eerder de bal over spelen, Kijken rvie er vrij staat eÍr
dan naar die gene de bal over spelsn. En dafl als die gene dc bal he9ft
en er is een goeie kans de bal kei hard in.,jaja in het goal schoppcn
en niet een of ander lullig aai balletje schietcn. Na de rust kwamen
we zelfs voor met 3-2 doorjawel rveer Ziya. Maar door \ryeer nict
goed op tc lettcn en te luisteren krvarncn rvc rvcer achter mct, 4-3. cn
dit rvas ook de eind stand, Kom op mannel we kunnen echt beter
!!!!!!!l Komcndc weck Concordia dan gaan wo cr ccht voor hoor.

LENS E 2 - Laakkwartier E 1 2-3

f)Íf" b"gonn"n d" ru"dstrijd gocd aanvallcnd. Mct mooie actics

ovcr de flanken. Maar de kansen werden niet benut. En zoals
eerder al gezegd is, alsje ze niet maakg krijgje ze tegel, Dus de
bezoekers kwamen op 0il voorsflrong. LENS bleefhuDjhoofd
erbij houden en wist nog tcrug op 1-l te komcn cn zelf2-l voor
te komen .Tijdje

LENS E5 .MONSTER E6. 3-4

-É11", no, 
"r", ""n 

kort berichtje over deze wedstrijd. We hebben deze wedstrijd vcrloren mst 3-4 helaas ben ik hct bÍie[c,

met de doelpuntel kryijt gcraakt. Dus voor ccn kccrtjc gcen ccht vcrslag hclaas volgende week bctcr.

Den-Hoorn E8 - LENS E5 2-3

Dezc rvcck gingen we op w€g naaÍ Den-Hoom. Na cen mooi tjc door het Wcstland kwamcn we aan bij onzc tegenshoder. Bij de warming up

agen we onze tegen stande$ enoÍm hun best doen. Dus ook wij er ook flink tegen aair.Toen de wedslÍijd begon hadden we de goede moed er in.Na
ongeveer 10 minuten zag Ziya het aan komen en ja hoor daar was de 0- l Vlak daar na scoorde Den-Hoom l - l . Nu moesten we alle zeilen bijzcttcn
want we wilde det verliczen. Maarjuist alsje over zo iets gaat na denken wordt hct 2-1. Na de rust met

een opbcurcnd woordje waren we weer op drceÍ Zija had er weer zin i[ en het werd 2-2. Okec hct ijs was gebroken en met ecn frummel goal van
Ilias, womcn rve deze wedstrijd met 2-3. Prima maoncn het gaat al wat bcter maa, nog stecds gcld dc Ícgel, gocd luisteren naaÍ de leiding hoor. Na
een lekker drankje van Gerard en Simonette,gingen lve met de \pinst in onze zs.l< weer op weg naar Den-Haag.

LENS E5-KMD E3 34 dr *^ ',llii..

./ong.n, Jong.n..n nog eens Jongens wetenjullie wel watje de

leiding, aan doet met zulke wedstrijden als vanda8g. Dit is echt niet
goed voor onze rikketik hoor. Vandaag zonder Gerard maar met de
hulp van ds pappa van Ziya(prima bedankt), hebbcnjullic onze
blorddruk flink laten stijgen zeg.We moesten deze rveek tegen KMD
E3 een van de bcste van onze poulc, Na wat gchannes met de
klcedkamer deur kondeo we nog op tijd beginncn. Wc maallcn ccn
kleine waming up en door een pcp talk van dc pappa van Ziya
zochten we het groene gras op. Al heel snel scoorde KMD 0-l €n

zagen we de bui al een beetje aan komen. Maar Z iya nam daar geen
genoegen mee en maakte l- l. Daar we vandaag een andere keeper

*** dinsdag 17 december: Algemene Leden Vergadering - aanvang 20.30 uur ***
Gerard en Simonette.
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TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP I
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Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag

Korbootstraat 73 - 2583 CT Scheveningen

Tetefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112

E-maiI edauw@euronet.nl

"d"à Jtohannissenw?

bij Edauw en Johannissen

vàn het ordeÍbedEg voor de club'Bestel dÍukrvelk

en verdien 1090

lensleden oPgelet:

HOOFDSPONSOR VAN LENS

Café

$
I

Eikstroot I - 25ó5 MT Den Hoog - Tel.: (070).3ó03738

FYSIOTHERAPIE . MANUELE THERAPIE-. 
MEDICAL FITNESS - HOUIWUK

Gespecioliseerd in het geven von odviezen en poromedischil,
i behondeling von de wervelkolom en [sportllehels.

J,JÀ. Zoutendiik
E.P.A. CoÍ€t .
5J; König

Fysio-Monueel f he-rrpeut
Fysiotherqpeut
Fysio-Mqnuecl f herqpeut

Behondeling volgend ofs:girook

C.A. von Beverplein 1ó - 2552 HT Den Hoog
Teleloon: 070.397301 3

Alllllemachtig
iltailwat een,assortiment

a

i

voor ouds autàb

Auto-onderdeleh
.t

. Groot assortiment auto onderdelen

. Toolshop (voor een zeeo complete gereedschappenlijn

. Alle topmerken auto-onderdelen uit voorraad leverbaar

. Eigen bezorgdienst r I 
_.

oÍ nleuwe auto's

G.z.G. Auto-ondeidelen B.V.
"::. -- 1e r.6. Kunststraat 288, 2521 AV Den Haag.

' Telefoon: 070-3807070, Fax: O7O-384b023
OpenlngsUlden: ma. t/m vÍijd, 08.00 .18.00 uur zat. 09.00 - 16.00 uuí

Verkeersschooltrtr-il AL INEER DAN 45 TAÀR

AESAT8HD
Schake, & automaat

'Voor alle riibewijzen
. Opleldint
. I0 daags spoedopleidingen

-!

ffi. Diverse caregorleën moterrijlesren' '::

Valkenboslaan 173 - 2563 CK Den Haag

Tel.:070-3451 153 I 3634671 - Fax: 070-3636662

LENS LEDEN SPECIALE KORTING
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk

Freé Ki.k Spg"t
DE VOETBATSPECIATIST
Weiílrstrooi 343, Den Hoog Tó|"Ío"n OZO-:OaeaZg

EXCIUS|VE ] -+,*-'i.'
. Thomsonlooq i24 D"n Hoog 

o 'TdlèÍoón 
ólo-soszlzo

.!

1,F.REE KICK SCHEVENINGEN' 
Keizerstróot 74 ftheveningeà ' ÍeleÍoon 070.3617376

voor ol uw sportkleding, lens leden 10% korting !

www.[ree-kick-nl
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LENS

KALENDER RONDOM DE
FEESTDAGEN

í 2 december: verschijning
laatste LENSREVUE van
2002

17 december:20.30 uur
algemene ledenvergadering
op LENS

18 december: LENS 82 JAAR!

21 en 22 dècember:
vriendschappelijk voetbal (??)

23 december Um 6 januari:
LENS gesloten (geen
trainingen en geen
wedstrijden)

28 december: winterfeest op

personen van lSjaaren
ouder!!l

í januari 2003: 13.30 uuren
14.30 uur
N ieuwjaa rswed strijden
gevolgd door de
Nieuwjaarsreceptie

6 januari 2003: herstart
trainingen en wedstrijden'

I januari 2003: verschijning
eerste LENSREVUE van
2003
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KALENDER RONDOM DE
FEESTDAGEN

í 2 december: verschijning
laatste LENSREVUE van
2002

(Ë;

17 december: 20.30 uur
algemene ledenvergadering
op LENS

í8 december: S8 AR!

.,21 en22'àeËember:
vriendschappelijk voetbal(??)

. 23 december Um 6 januari:
LENS gesloten (geen
trainingen en geen
wedstrijden)

. 28 december: winterfeest op
LENS, uitsluítend voor
personen van 18 jaar en
ouder!!!

i ..í januarÍÉO03: 13.30 uur en
í4.30 uur
N ie uwj aa rswe d strij d en
gevolgd door de
Nieuwjaarsreceptie

6 januari 2003: herstart
trainingen en wedstrijden

9 januari 2003: verschijning
eerste LENSREVUE van
2003

LENS

.. 
':.' 1



Bestuursleden:

-È!-1

Belangrijk hericht voor: Leden van LENS en
ouders van jeugdleden van LENS.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van LENS op í7 december om 20.30 moeten de volgende
functies ingevuld worden:

. Seniorencommissie recreatief en zaal: 2 medewerkers

. Seniorencommissie Zaterdag en Zondagselecties: 2 medewerkers
o Coördinator barcommissie: 1 medewerker
. Barcommissie: meerderemedewerkers

. Algemeen secretaris

. Lid Seniorenvoetbal

. Lid Jeugdvoetbal

. Lid clubhuis en terreinen

Door het vertrek van drie bestuursleden kunnen deze taken onmogelijk uitgevoerd worden door de
voorzitter en penningmeester. Die kunnen dat niet, willen dat niet en hebben ook een heel andere
taak binnen LENS.

ledereen die zich aanmeldt wordt ingewerkt !

Op maandag 13 januari om 20,00 uur is er een algemene medewerkersavond om de verdere
verdeling van werkzaamheden te bespreken.

ln het clubhuis hangt een liist met werkzaamheden en de verantwoordelijke commissie, het
verantwoordelijke bestuurslid.

lndien de leden van LENS en ouders van jeugdleden deze functies niet vervullen, dan ziet het
resterende bestuur, bestaande uit voorzitter en penningmeester zich genoodzaakt om wegens
gebrek aan inzet van LENS leden tussentijds af te treden.

lnformatÍe en aanmelden kan bij Rob Vergeer. Telefoon: 3661344 of e-mail:
fam.vergeer@wanadoo. nl. Informatie ook bij overige bestuursleden.

Door de inzet van vele medewerkers blilven de taken goed uit te voeren. De verantwoordelijkheid
. daarvoor berust niet bij het bestuur, maar bij de leden en ouders van jeugdleden, jullie dus. Een
Vereniging, dat ben je samen!!!

Namens het Bestuur,

LENS

Rob Vergeer, voozitter
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Tenein & Clubgcbouw
Spoípa* " Escamp I "
Hengeloloan ( g€en post adres )
Dcn Hrag tel 070-3661314

Postadrcs
Postbus 43337
2504 AII Den Haag

Contributie betaling
Postbank 33.67.1I
Ribobank 129.924.229

Samenstclling bestuur
RVergeer (vz) tel- 070 -3661344
F,GreÍs (sëcr) tel.015 - 2131127
P.v.d,steen t€I. 070 -4400603
c.Vcldink (penn.) tel 079 - 3314348
H.v,d,Smrn tel.070- 3257887

Selioren zondag en zaal
W.J.M. Heijnen tel.070- 3461088

Senioren zaterdag
J.C. Ham tel.070 -3679681

Jcugd
P.v.d.Steen tel.070 - 4400603

Club var 50
H.Hoppenbrou\vcrs tel. 070-3250789

Accommodatie eII materialcn

Sponsozaken
R.v.d.Hock tcl.0l0-6036157
H.Kooyenga Lel- 070 -3911294

Coördinator techn. Zaken
F. van Dijk iel. 070-3634818

Bar
Vacature

Trainers

H, Lamens
R.Bogisch

tel. 070 - 3455787
tel.070-3931441
tel.06- 14382757
tel.06 - 13379733LKumaz

^. 
de Ket tcl: 06 - 51196881

Redactie LENS-revue
Cees e saskia Àlring rel.070-3661314

e-mÀil - vvlens@l2move.nl

Redactie internet
Jaap Colpa: Ncbmastcr@lcns-dcnhaag.nl
Cees Alting: cjalting@planct.nl

IntemeFsite:
rvww.lens-denhaag.nl

LENS

rrytvw.lens-denhaag.nl
opge cht 18 decefióer 1920

Tweewekelijks blad van de voetbalvcreniging LENS
76" jaargang, nummer 10, 12 december 2002

ffix' '.S".- -'-,."1 .'ïÉ'fiIk# -

VANDE REDACTIETAFEL

DE MENSEN ACHTER DE LENS-REYT]E
(blijk van waardering)

Om de twee weken ploft uw LENS-revue op de mat ofvindt u het in de (digitale) brievenbus
Heel gewoon toch? Niets is minder waar. Veel vrijwilligers zijn in de weer om dit elke keer
weer mogelijk te maken.

Het begint bij de mensen die de informatie aanleveren. Dan gaat de redactie aan de slag. Zij
gaan naar huis en de volgende dag zijn er al weer vier mensen bezig met de rewe. Twee
voorzien de ruim 500 omslagen van stickers. De andere tlvee zijn in de LENS-huisdruklerd
druk doende om alles op papier te kijgen.

Is dit gebeurd dan volgt de vergaarploeg. Zij verzamelen de vers gedrukte blaadjes en voegen
deze in de omslag. Een andere ploeg zit dan al weer klaar om alles te nieten. Vervolgens wordt
alles geteld, in speciale bakken verzarneld en aan de chauffeur mee gegeven. Deze brengt uw
LENS-revue naar het distributiecentrum van de Post.

En dit elke twee weken. We naderen het einde van 2002. Alle handelingen zijn weer verÍicht en

het laatste clubblad van ditjaar is weer in uw bezit.
Wij spreken de hoop uit dat we in 2003 rveer op deze geweldige, hechte ploeg kunnen rekenen.

Dit stukje is dan ook opgedragen aan deze vrijwilligers; zij moeten dit maar zien als blijk van
waardering van onze kant voor hun niets aflatende inzet voor de LENS-rerrue.

We wensen een ieder
prettqe Kerstdagen

en een
goed, gezond en voorspoedg 2003

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te veigeren oíin te korten.
Plaotsing belekent niel dat de redqctie uw mening deelt.

Inleveren l<opij voor de eerst volgende LENS-revue: voor maandag 06 januari 2003

#

Ëe

de redactie
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Het is erg sfil geworden na 29 oktober.

Uw worne belongstelling en nedeleven

na het overlijden van onze (o) Pa

Cees Bogisch

Is voor ons een grote steun. Bedankl

hiervoor-
Po wordf binnenkort herenigd met mo

in de urnentuin van Eikelenburg.

Loes en Pichord, Ronald en kleinkinderen

De belan gstelling was overwel d i gend

Het heeft ons zeer veel steun gegeven en het deed
ons goed dat er op deze wiize door de LENS-familie

afscheid is genomen van ouwe " Boog"

Bedankt!

Ronald

tffiVvVt
--3&-

^E indeliit<vetas

Eerst was het I november, daama werd het steeds weer een week uitgesteld vanwege het slechte rveer waardoor werken vaak

onmogelijk was en uiteindelijk mochten we pas op zaterdag 7 december voor het eerst het kunststofveld op. Het wachten was niet

makkelijk en de roep om eens echt Iekker te trainen werd begrijpelijk steeds heviger. De laatste weken, toen de trainingssÍook €cht

onbegaaabaar rvas geworden, werd er toch ook steeds meer, met toestemming, op veld 2 getraind. Dit is nu ook wel merkbaar aan de

kwaliteit van dit veld maar dat nemen rvij maar op de koop toe. De eerste indrukken met het nieuwe kunststofoeld z[jn prirna. Je kan

er heerlijk op voetballen en het geheel ziet er allemaal heel mooi uit. Aan ons, maar ook aan de andere Escamp verenigingen de taak,

om dit zo te houden. Nooit meer trainen op de paden en nooit meeÍ trainen in de blubber.

Nooit meer bellen ofde trainingen doorgaan. Waardeer dit en neemt o.a. onderstaande zaken in acht:

de "weg" naar en van het kunststofueld gaat over de stenen paden en dus niet over veld 2 en de trainingsstrook (dit om het

inlopen van modder op het kunststofreld te voorkomen)
op het veld is het verboden om te lopen met flesjes en kauwgom. Komt dit op het veld dan hebben wij een groot probleem!!

na de laatste training worden alle doeldes van het kunststofreld verwijderd en op de trainingsstrook teruggezet

BMT, Spoorwijk, VCS en Neta Dall mogen binnenkort volgens een vastgesteld schema, bij afl<euring van hun veld, voor de

training ook gebruik maken van de linker helft van dit kunsstofoeld (zie binnenkort het schema op het publicatiebord van

LENS). Dit was een keiharde voorwaarde van de Cemeente Den Haag toen zij ons dit veld toewezen!!!!

wedstrijden spelen op dit veld op doordeweekse dagen is helaas nauwelijks mogelijk omdat er steeds meerdere groepen

tegelijk trainen en ook de andere Escamp verenigingen te gast kunnen zijn op dit veld. Avondwedstrijden dus op veld 2!!!
in het weekend is het veld alleen van LENS en kunnen er wedstrijden op dit veld worden gespeeld. Buiten LENS 1 (zat en

zon) mogen alle andere teams (senioren enjeugd) hun competitiewedstrijden ook afuerken op dit kunststofveld

het vaststellen van vriendschappelijke wedshijden bij (algehele) afl<euring vergt afstemming tussen de diverse
wedstrijdsecretarissen en natuurlijk gaan competitiewedstrijden altijd voor vriendschappelijke wedstrijden

Jar*erclace!

Wij vragen de diverse secretarissen die tot op heden nog geen jaarverslag ingeleverd hebben over het seizoen 2001/2002 om dit z.s.m.

te doen bij iemand van het beshrur. Het liefst op een diskette en in word!!

2E*
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A lg".un. ^L3d9n Versaderin

Op dinsdag l7 december zal om 20.30 uur de Algemene Ledenvergadering van LENS gehouden worden. Naast de definitieve cijfers
over het seizoen 2001/2002 en de definitieve begroting vooÍ het seizoet2002.12003 zal ook zeker weer over het kaderprobleem binnen

onze vereniging gesproken moeten worden. Dat het op deze manier niet veel langer door kan gaan is te weinig LENSERS echt

duidelijk maar wel een feit. Het bestuur van LENS heeft deels zijn conclusies al gehokken en wil op deze manier niet verder gaan (zie

agendapunt 6 en de kopie van onze voorzitter). Inmiddels is een groepje LENSERS aan de slag gegaan met de toekomst van LENS.

Wellicht is er n ieuws te melden!! Reserveer deze datum alvast in je agenda want wie weet m is je anders een hele belangrijke

vergadering over de toekomst (???) van LENS. De benodigde stukken voor deze vergadering liggen vanafT december op LENS.

Vraag er gerust om. De agenda is als volgt:

l) Opening
2) Verslag vorige vergadering d.d.4-6-2002

3) Jaarverslagen beshrur en diverse commissies
4) Definitieve cijfers seizoen 2001/2002

5) Definitieve begroting seizoen 20022003
6) Verkiezing bestuur: direct aftredend en niet herkiesbaar zijn: Fred Grens, Hannie v.d. Sman en Paul van den Steen

Cees Veldink en Rob Vergeer beraden zich nog over hun positie (zie kopie van de voorzitter).
7) Benoemingen in de commissies

8) Nominatie vanuit het bestuur voor de "IM Piet Juffermansprijs"
9) Toekomst (???) LENS (zie ook punt 6)

l0) Rondvraag
I l) Sluiting

A ctiviteiten rond de feestdasen

Rond de komende feestdagen (kerst + oud en nieuw) is het gebruikelijk dat LENS even gesloten is. Geen trainingen en wedstrijden en

even bijkomen van alle werkzaamheden en bijtanken in de gezellige huiselijk sfeer voor de tweede helft van het seizoen. Hieronder
geven rvij een overzicht van de tot nu toe geplande zaken:

l2 december verschijning laatste LENSREVUE van 2002
l7 december 20.30 uur algemene ledenvergadering op LENS (zie kopie hierboven)

l8 december LENS 82 JAARM !!!!!!
2l e\22 decembeÍ competitie en/of vriendschappelijk voetbal (zie kopie senioren en jeugd)

23 december Vm 6 januari LENS gesloten (geen trainingen en geen wedstrijden)
28 december 20.30 uur gamblingavond op LENS uitsluitend voor personen van l8 jaar en ouder!l!
I januari 2003: 13.30 uur en 14.30 uur Nieuwjaarswedstrijden op LENS gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie met als

jubilarissen: Frans v.d.Berg (40 jaar), Gerard Duivesteyn (40 jaar) en Max Heerschop (50 jaar) en de uiEeiking van de IM
Piet Juffermansprijs.
6januari 2003: herstart trainingen en wedstrijden
9januari2003: verschijning eerste LENSREVUE van 2003

t@Vv.v
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LENS-revue per @-mail ontvangen? Dat kan.
Even een mailtje naar cjalting@planet.nl is voldoende.

Aln.," "o"Leden Vergadering

Elk halfjaar is er een mogelijkheid bij een (sport)verenigingje stem te laten horen. Wat vindje
hiervan, wat vindje daarvan. Jammer is datje de meningen meer aan een bar hoort dan in de
vergaderruimte 'À,aarje stem echt moet laten horen. Wellicht dat er ditjaar een verandering in deze

mentaliteit komt, vanwege het feit dat het een belangrijke ALV is; hier wordt de toekomst van LENS
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bepaald. Op de ALV kanje b.v. ook vertellen ofvragen watje graag zou zien veranderen. Die veranderingen kunnen o.a. betaald

wórden uit de Club van Vijftig. We kunnen nog steeds mensen gebruiken die zeggen ik geefeen bijdrage van 50 Euro. Wilt u er bij
gaan horen, de beroemde Club Van Vijftig: stort 50 Euro naar336711ow Club van Vijftig ofgeefhet cash aan ondergetekende.

Uitspraak van de Club van Vijftig : varuit je hdrt geven is investeren voor de toekomst
Henk Hoppenbroutuers

Ps: Sugar Robbie stajij nooit met lege handen?

t'rr;,"*'
í:§pql

In deze rubriek gaat de redactie even terug in de tijd. Wat sPeelt er nu? -
wat speelde er woeger? Of zo maar een leuk berichtje.
Natuurlijk ligt het in de bedoeling zoveel mogelijk een link te leggen

tussen nu en toen.
Er wordt uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van het LENS-archief.

uit de rwue ï

Het wrenigingsbelang staatvoorop. LENS heeft een goedveld nodig. Nu ook Veld 3 ondergaat een ' kleine' wijziging. Alleen ging

het vroeger ietjes anders. Een oproep in die tijd aan defamilie om, in een ludiek spektakel, hiervoor te zorgen. Lees op uw gemak het

verhaal van: 'de kruiwagen-ruce !

Lensfamiliel Misschien bent u dikwijls getuige geweest van een 100m. hardloopwedsfiijd. Mogelijk zelfs zag U Johnson, de

fenomenale Amerikaan, bij de Olympische spelen als een flits de Íinisch passeren. Waarschijnlijk volgde U "Huib" op de

geimproviseerde Lensbaan., toen hij op de Seniorendag als rvinnaar over de eindstreep stoof. Let op! Na gaat de Lensfamilie racen.

Iedere Lenser en Lenserin kan inschr[jven. Van dejongstejunior tot de oudste donateur. Niemand blijve achter ! De wedloop heeft
plaats op elke dag, elk uur, elke minuut. Een ren met als finisch: een goed Lensveld. Ruim 800 l<ruirvagens moeten worden
aangereden. Niet te geloven?! Caat maar 'n kijkje nemen in het Lens-home, waar avond aan avond wordt aangepakt. Dan wéét U, dat

800 een raming is aan de lage kant.
Wie neemt de meeste kmiwagens voor zijn ofhaar rekening? Niet zo half gewld, neen, boordevol met goede, onvervalste teelaarde,

vvaaraan het arme Lensterrein zo'n behoefte heeft.

Het stàrtschot is gelost.
Veertig Lense6, ieder "beladen" met 20 kruiwagens, trokken met een snelheinvaart de blauwwitte wereld in ...... Dat is het

wedstrijdcomité. U. Lensfamilie, helpt de last torsen, natuurlijk! In ruil voor 35 cent koopt u €en wagen grond voor het Lensterrein en

kampt U mee in de race om het verenigingsbelang,
Mama vat er één, paps natuurlUk ook, tante blijft niet achter en oom wordt boos, als hij er niet een paar voor zijn rekening kan nemen.

Zo kruien we met én voor elkander naar een goed veld. Geef mij maar een kruiwagen!
v.d. K.

(bron: LENS-rewte: iaarqang 1940/1941, auwstus nr 4)

untfi'lotunieÍN
$ohi. wagert?

don i" maken?

met fantastische prij zen

. MagnetÍon - DVD-speler - Friteuse
o DVD-speler
o Friteuse
o Gourmetstel - Tosti-apparaat
. Senseo koffremachine - disc-man

LENS winterfeest (gamblingavond)

zaterdag 28 december
aanvang: 20.30 uur

Toegang uitsluitend voor personen van l8 jaar en ouder

! en noe meer !

loten per stuk slechts I euro
start verkoop: zaterdas l4 december

trekking I januari tijdens de nieuwjaarsreceptie

LENS
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S interklaasfeest een daverend succes

Sint is populairder dan ooit én staat

meer ter discussie. Het Eu-parlement
rvil de chocoladesigaretten in de ban

doen, pepemoten zijn opeens giftig.
Mijter moet zonder kruis en Zwarte
Pieten zonder roe mogen niet meer de

rol van 'knecht' spelen.

Toch waagde de organisatie om
gewoon, normaal Sint uit te nodigen
en er een gezellig kinderfeest van te

maken. En, het moet gezegd

worden niet zonder succes,

Maar ja, wat wilje als je twee
mensen op de organisatie van dit
spektakel zet. Diana van Rijthoven
vormde met haar team de

achterhoede, tenvijl Gerard
Marinus aan het 'front' bezig was.

Wij rvaren al vroeg aanwezig en

wat meteen opviel was de afivezigheid
van onze voorzittet. Bij navraag bleek
deze in de positie van 'bezigheden

builens huis heb bende' verkeerde.
Vreemd op deze dag. Totdat, ja totdat
we kennismaakten met de Goed Heilig
man en zijn knechten. Onwillekeurig
zongen we beiden spontaan het
bekende liedje: "Sinterklaas wie kent
hen niet? Sinlerklaas, Sinlerklaas en
natuurl ij k Zwarle P iet".
Terug naar het feest: terwUl Pieten en

de Sint door Diana welkom werden
geheten, was het in ons clubgebouw

een spektakel dat zijn weerga niet
kent. Aan het roer stond Gerard.

Regelateur, organisator en

kinderwiend. Liedjes schalde door de

ruimte. KindeÍen keken naar een film
(de boefies) ofstorten zich vol
overgave op de kleurpotloden om nog
snel een kleurplaat te maken voor de

Sirt.

En dan het gote moment. Sinterklaas
en zijn gevolg komen binnen.

Van de zenuwenjoelende en

schreeuwende kinderen
maken deze entree tot iets

speciaals.

Al snel blijkt de Sint een

schrander mens te zijn. Hij
heeft nameldk een select

groepje Pieten meegenomen. Allemaal
voetballers van wereldklasse.

Balletje hooghouden, overschieten?
Geen probleem voor deze jongens.

Dat de beeldbuis van de tv bijna
sneuvelde mocht de pret niet drukken.

Sint had voor iedereen een goed

woord over en bleek ook verstand te
hebben van het Spaanse, Marokkaanse
en Turkse voetbal.

Tussen de bedrijven door gafde Sint
nog even een staaltje weg van 4
cappella zingen.

Het werd tijd om op te stappen en

terwijl iedereen uit volle borst het
afscheidslied meebrulde werd het tUd

voor de presentjes. Deze werden door
de leiders uitgedeeld en zo was er

weer een eind gekomen aan een leuk
kinderfeest.

Toen iedereen vertrokken was en ons

clubgebouw er weer als clubgebouw
uitzag zaten wij nog even gezellig met
z'n allen aan de bar na te praten.

Geconcludeerd rverd dat het geslaagd

\ry4s.

Geen minpunde te melden? Ja tochl

Lieve.sinterklaos; bij een volgend
bezoek neent dan opruint- en
veegpieten nee! Dank U!

Organisatoren, barmedewerkers,
leiders en andere vrijwilligers ....
Bedankt! Het was perfect.

de redactie

tffiV

Senioren zaal/zondaq -
mene info

w.J.M. Heijnen............................ tel: 070-346 1088

Aanvoerders zaal

LENS l: Oscar van der Laar.............. re[ 06-22669238
LENS 2: Sammy de Nennie...............te!: 070-3935936
LENS 3 : Ed Vuijk ....tel: 070-3960448 - (06-20247361)

LENS 4: Nico Vastenburgt. .. . .. . .. ... . ...tel:070-3294254
LENS 5: Paul Lensink.....................tel: 06-53576080
LENS DS l: Bettie Driessen...... .........teI: 070-3295598

Tfrl,zarcraa"zondAg

Senioren zaterdaq

V

.................1e[: 070-36796E7

V

J. Ham..............
L. Verkijk........... ....teI.: 070-3617033

Aanvoerders veld

LENS 3: Itek Kumaz... .. . .. ... .. ... .. ... . ... ...tel:. 06-13379733
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers...............tel: 070-3250789
LENS 5: Jan Muns. .....tel: 070-397 5459
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Mededelingen:
In de sporthal Zuidhaghe (kleedlokaal 1) en in de sporthal Ockenburgh (kleedlokaal2 + 3) is legionella geconstateerd. Kleedlokalen
zijn tijdelijk buiten gebruik. Mochtenjullie daar gedoucht hebben raadpleeg dan je huisarts in geval van hoge koorts, hoofd -
spierpijn en hoesten.

Wetlstriidprosramma

DATUM TIJD WEDS'I'zuJD SPORTIIAL W. NR. SCIIEIDSRECTITER

Vr 13 dec 21.00 Snoekie 2 LENS I TransYaal D.J. Degreef

Ma 16 dec 20.00 LENS 2 RÀVA 2 Loosduinen t84853

Di l7 dec 20.00 LENS DS I Simeko/Taxi DS 3 Zuidhaghe 1877?3

Wo l8 dec 22.00 RKDEO 19 LENS 5 RKDEO

Vr 20 dcc 21.00 LENS I DZP 4 Loosduinen 184687 W- van Gool
22.00 LENS 4 PGS/Vogels 5 Loosduinen t86463

Ma 06 jan 20.00 HPSV I LENS 1 De Schilp
20.00 LENS 5 Jai Srvadesh Loosduinen 188600

21.00 LENS 4 Snoekie 3 Loosduinen r85584

Vr l0jan 21.00 TEDO 2 LENS 2 R.J. van Dooren
22.O0 TEDO 3 LENS 3

Ma l3 jaÍr I9,00 Westlandia DS 6 LENS DSl Sosef, I{onselersdi k
19.00 CUVO 3 LENS 5 Lipa
20.00 RKDEO IO LENS 4 RKDEO, Nootdor
21.00 Lens I Noordzee2 Lipa 184695 K.L.C. Capitein
22.00 LENS 2 Semper AItius 4 Lipa t84862 K,L.C. Capitein

Vr lTjan 19.00 LENS 3 CUVO 2 De Blinkerd 1864'72

ZATERDAG / ZONDAG:
e AÍkeuringsinformatie (niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFO-thuis pag. 603

e de afkeuringslijn I(NVB - iÍstict West II - tel.: 0900-9008000

Wedstriidprosramma

@

DATUM TIJD WEDSTRIJD SPORTHAL W. NR SCHEIDSRECHTER

14.30 LENS I (za) HMSH IZa 14 dec Veld I 62000 S.H.M, von Soest

Zo 15 dec r4.00 LENS I ODB I ODB.tcnein 132685 P.A. Brouwcr
LENS 2 VRIJ

Quick 5 Veld 3 138163r4.00 LENS 3
10.00 LENS 4 HBS 5 Veld 3 t3842'7
12.00 LENS 5 PGS/Vogcl Veld 3 163054

Zizl dec LENS I (za) ?'!?'!

LENS IZo 22 .lcc
GONA 2I t.30 LENS 2 Veld I 135305 J.N.F. van Adrichem

13.00 LENS 3 Toofan 2 Veld 2 of veld 3 l384t5
r0.30 LENS 4 Toofan 3 Veld 3 l3 8l5l

I

Bij alg€hele aÍkeuring:

10.00 uur combinatie LENS 4 EN 5 tegen LENS 3 Veld 3

12.00 uur LENS 2 Trainen Veld 3

14.00 uur LENS t wiendschappelijk thuis Veld 3
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ZENS cn wIK aeten de Dunten na spectaculai slotfase

LENS I - WIK I (3-3) - 0l december 2002 (door Jaap Coloa)

Achterafmocht LENS in de handen knijpen. Toch nog een punt veroverd in de allerlaatste minuut, dat stemt over het algem€en tot

tevredenheid. Maar dg weugde bij LENS over het op de vatreep behaalde gelijkspel had toch een wrange bijsmaak. Was LENS niet

de ploeg geweest die voortdurend op de helft van de tegenstander had gespeeld, was LENS niet de ploeg geweest die het meeste

bal-beziiSad gehad, was"LENS niet de ploeg geweest die de beste kansen had gehad? Allemaal vragen die volmondig met'Ja" kunnen

worden beantwoord en dan mag je dus de meeste aanspraak maken op de overwinning. Maar zo zit voetbal dus niet in elkaar. Het was

te weinig effectief wat de LENsmannen op de mat legden. wIK wist beter met de spaarzame mogelijkheden om te gaan en zij gingen

ondanks dat het de mindere rvas van LENS bijna nog met de zege aan de haal.

Natuurlijk had LENS vandaag eigentijk moeten winnen om in te lopen op WIK dat op bereikbare afstand in de ranglijst staat. Deze

afstand is vandaag hetzelfde gebleven en zo bezien is de uitslag natuurlijk geen goed Íesultaat. LENS had voor de rust duidelijk
verder weg moeten lopen, dan u,as het in de slotfase niet meer in de problemen gekomen. Leuk om zien was het spektakel rvel, maar

dat ene puntje was over de hele wedstrijd bekeken toch wel te weinig. Volgende rveek geldt heEelfde. We gaan naar Haagse Hout dat

één plaats boven LENS in de ranglijst staat. Winnen is een absolut€ "must".

Haasse Hout met I-7 hct Bos in
Haagse Hout - LENS I (l-7) 8 december 2002 door Guido Halleen

Een kleine schare LENs-supporters
had het aangedurfd de vrieskou te
trotseren om de uitwedstrijd tegen
Haagse Hout bij te wonen. Ze werden
er dik voor beloond. AIs vorsten
stonden ze langs de bevroren lijn en

zagen met toenemende verwondering
en bewondering hoe LENS met l-7
won. Daarmee werd op
ondubbelzinnige wijze revanche
genomen voor de 2-3 thuisnederlaag
tegen hetzelfde Haagse Hout tijdens
de openingswedstrijd van deze

competitie op 8 september.

LENS had een kwartier nodig om
warm te lopen. Haagse Hout kwam in
die fase enkele malen gevaarlijk door,
maar met enig kunst en vliegwerk

werden de Peter Bosmannen door de

verdediging tegengehouden. Hiema
kwam de LENS-machine op toeren.
Een voor spelers, technische stafen
suppoÍters harwerwarmende eerste

wedstrijd van de tweede
competitieronde, waarmee het jaar
2002 een waardige afsluiting heeft
gekegen. Het progamma voor
aanstaande zondag zal naar alle
waarschijnlijkheid worden vervangen
door een schaatswedstrijd. Met goede
moed kan er dan tijdens de winterstop
naar een goed vervolg van de

competitie worden toegewerkt. LENS
is nog maar 1 punt van Haagse Hout
verwijderd. Dat punt kan in het restant
van 8 minuten tegen De Postduiven
(stand 2-2) lvorden binnengehaald.

Vervolgens Íesteert dan nog de

inhaalwedstrijd tegen Schipluiden. Op
8 september liep Haagse Hout-trainer
en ex-LENS-trainer Peter Bos nog
breed grijnzend in ons klubgebouw
rond om alom felicitaties binnen te
halen. Op 8 december hield hij zich op
de koude vlakte. Achja, het is te

begrljpen. AIsje in eigen huis met l-7
het Bos in wordt gestuurd dan zijn de

vooruitzichten somber. LENS
daarentegen kan weer omhoog kijken.
Want, zoals LENS uit til'1, tikt LENS
nergens.

Een uitgebreid verslagvan de wedstrijden van LENS I krnl tr lezen op de LENS+t'ebsite

,rffiVVV

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMN/trSSIE SEIZOEN 2OO2I2OO3

(algemcen contactpersoonr Paul van den Steen Chopinstraat 103 - 2551 SV Den Haag)

- Hoofdleider A- en B-jeugd:
- Hoofdleider C- en D-jeugd:
- Hoofdleider E- en F-jeugd:

Paul van den Steen
Fred Grens
Paul van den Steen

telefoon: 070-4400603
telefoon:015-2131727
telefoon: 0704400603

(b.g.g. 015-2.131727)
(b.g.s. 070-4400603)
(b.g.g. 01s-2131727)

Dit betekent dat alle spelers en ouders met vragen ofom af te bellen voor de wedstrUden (niet voor de trainingen!!!) alleen terecht

kunnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beide ook nog gewoon een werkgever hebben, en de overige familieleden de

vragen toch niet kunnen beantwoorden, vragen wij om het bellen te beperken tot de avonduren en rvel tussen 19.00 en 20.30 uur.
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Arbelten voor wedstrijden: zo sner mogeldk r#ff:1ï--'ÏI#rtïïÏ'"ï1. *.our1o en alteen bij de betreffende hoofdleider

thuis en alleen tussen 19.00 en 20.30 uur.h uitente nooil mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks pas na 16.00 uur

en op zaterdag pas na 07.30 uur.
. Vragen, opmerkingen, ideeën: bel dan ook naar de hoofdleider en ook alleen tussen 19.00 en 20.30 uuÍ
o Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af en alleen op LENS (070-3 6613 14)

. Competitiewedstrijden afgekeurd ofniet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de

. LENSafkeuringslijn(070-4044184).
Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog nietsl! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen ofFred
Grens lhuisl!
Avondwedshijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!

Trainingen gaan altijd door, hierover dus trooit bellen maar altijd sportschoenen meenemen!!

Wcdstrij«lprogramma JEUGD (tijds) wijzigingen mogelijk (*) = vriendschappelijke wedstrijd!!!

TcIm Datum Aanvangstijd Tegenstander Uit otThuis Vcld/Tcrrein Vertrek van LENS: Vervoer

AI 14 dec 14.30 uur RKSVM AI uir Spprk PolaneÍL/Monster 13.00 uur Auto

2l dec 14.30 uur Oliveo Al (t) Thuis Veld I 13.30 uur

BI 14 dec 12.45 uur Zwalu\Yen B I uit Zlvaluwenln/Vlaardingcn 10.45 uur Auto!l!

2l dec I1.00 uur Westlandia B2 (r) Thuis Veld I 10.00 uur

82 l4 dec 12.30 uur Concordia Bl Thuis Veld I I1.30 uur

2l dec 14.30 uur Westlandia 83 (*) Thuis Veld 3 13.30 uur

c1 l4 dec 12.30 uur EBOH CI Uit SchsnkeldijklDordrccht I0.30 uur Auto

2l dec 12.45 uur Quick Boys Cl (r) Thuis Vcld I 11.45 uur

30 dec 10.00 uur HBS midwintertoemooi uit Zie kopie!l! 09.00 uur Auto

c2 14 dec 10.30 uur ODB CI uit Albardastraat 09.00 uur Auto

2l dec 12.00 uur Westlandia C2 (r) Thuis V€ld 3 I 1.00 uur

cl 14 dec 12.00 uur Quick C3 Thuis Veld 3 I 1.00 uur

2l dec 09.30 uur Westlandia C4 (r) Thuis Veld I 08.30 uur

c4 l4 dec 09.30 uur Laakklvanicr C4 Thuis Veld I 08.30 uur

2l dec 09.30 uur wcstlandia C5 (*) Thuis Veld 3 08.30 uuÍ
DI 14 dec I l.l5 uur VVSB DI uit Noordrvijkerhout 09.15 uur Auto

2l dec 12.00 uur Vredenburch Dl (+) uir vrcdenburchweg 10.30 uur Auto

D2 l4 dec 09.00 uur ODB DI Uit Albardasraat 07.45 uur Auto
2l dcc 10.30 uur Westlandia D2 (r) Uit Hogc Bomen/Naaldrvijk 09.00 uur Auto

D3 l4 dec I I.00 uur VUC D2 uit Kleine Loo/Mariahoeve 09.30 uur Auto
2l dec 10.30 uur westlaÍrdia D4 (i) Uit Hoge Bo men^.l aaldwij k 09.00 uur Auto

D4 l4 dec 09.30 uur DLTNO D3 Thuis Veld 3 08.30 uur

2l dec 10.30 uur Westlandia D5 (*) uir Hoge Bomen/Naaldwijk 09.00 uur Auto

EI l4 dcc 09.30 uur VUC EI Thuis Veld 2 09.00 uur
2l dec 09.30 uur Den tloom El (+) Thuis Veld 2 09.00 uur

03 jan I3.00 uur HBSmidwinteíosmooi uir Zie kopie!l! 12.00 uur Auto

E2 l4 dcc 10.00 uur Loosduinen El uir Madesteijn 09-00 uur Auto
2l dcc 09.30 uur Den Hoom E2 (+) Thuis Vcld 2 09.00 uur

03 jan l3-00 uur HBSmidwiÍrtertocmooi uir Zio kopia!!! 12.00 uur Auto
E3 14 dec 09.30 uur RAVA EI E) Uit Houtwi k 08.30 uur Auto

2t dec I1.30 uur Den Iloom M (*) Thuis Veld 2 I1.00 uur

E4 14 dec I 1.30 uur Vrcdcnburch E3 Thuis Veld 2 t 1.00 uur

2l dec 11.30 uur Den Hoom E6 (i) Thuis Veld 2 I1.00 uur
E5 l4 dec 13.30 uur Quintus E5 Thuis Veld 2 13.00 uur

2l dcc 13.30 uur Den Hoom E9 (+) Thuis Veld 2 13.00 uur
E6 14 dec 09,00 uur IIVV EE uit 07.45 uur Auto

2l dec I3.30 uur Den Hoom ElO (i) Thuis Veld 2 13.00 uur
FI 14 dec I1.30 uur Vitesse Delll Fl Thuis Veld 2 I1.00 uur

2l dec 10. t5 uur Den Hoom Fl (+) uit Woudserveg/Den Hoom 09.00 uuÍ Auto
27 dec 13.00 uur HBSmidwintertoemooi uir Zie kopio!!! 12.00 uur Auto

YI l4 dcc 09.30 uuÍ ODB FI Thuis Veld 2 09.00 uur

2l dec 10.15 uur Den Hoom F2 (r) uir Woudserveg/Den Hoom 09.00 uur Auto
27 dec 13.00 uur HBSmidwintcíoemooi uir Zie kopie!!! 12.00 uur Auto

F3 14 dcc 09.00 uur Scheveningen F3 uit Houtrustweg 08.00 uur Auto
2l dec 10.15 uur Dcn Hoom F4 (+) Uir Wouds€weg/Den Hoom 09.00 uur Auto

Í'4 14 dec 09.00 uur Scheveningen F5 uit Houtrustweg 08.00 uur Auto
2l dec 10.15 uur Den Hoom F5 (r) uit Woudseweg/Dsn Hoom 09.00 uur Auto

F5 14 dec 10.00 uur GDA F8 uit Madesetijn 09.00 uur Auto
2l dec 14.00 uur DLrNO F3 (*) uit Mr.Nolenslaan 13.00 uur Auto

F6 14 dec I3.30 uur Gravenzandc W F5 Thuis Vcld 2 13.00 uur
2l dcc 14.00 uur DUNO F4 (*) uit Mr,Nolerlslaan 13.00 uur Auto





!!!!GEEN TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN VAN 23 DECEMBERT/I\{ 5 JANUAR]!!!!

BIJZONDERIIEDEN
De volgende LENSREVIJE verschijnt pas op donderdag 9 januari 20031!!

Ge€n tÍainingen en wedstrijdcn van 23 dccember 2002 Um 5 januari 2003 (m.u.v. HBS toemooi voor Cl, E1, E2, F I en F2)

Aanwczig namens de jeugdcommissic vanaf07.30 uur: zaterdag l4 decembcr Fred Crens en Hannie v.d.Sman
zateÍdag?l december Gerurd Marinus en Paul v.d.Steen

OPSTELLINGEN
De opstellingen zijn als bckend me! uitmndering vao:

- LENS 82: zonder T.Ayyadi (gestopD en met J.Vermeulen en J.Vemee

- LENS Cl: zonder S.Akgul (afgcvoerd als lid rvegens herhaald slecht gcdrag)

- LENS C2: zonder T.Fishcr
- LENS C4: met A.Seker
- LENS D4: zonder G.Narvaez
- LENS E3: zonder J.Abrahams (gestopt) en M.Oztas
- LENS F2: zonder W.da Silva
- LENS F3: zonder À-Ciftci
- LENS F4: zonder M.Kanyonyo
- LENS F6: met J.Maduro en T.Tudacik

,.:

!!!!GEEN TRÀININGEN EN WEDSTRIJDEN VÀN 23 DECEMBERT/[{ 5 JANUÀRI!!!!

COMPETITIEVOETBAL AT'GDKEURD OT' NIET??
De vraag ofhet competitievoetbal is afgekeurd ofniet kanjc niet steller op wijdagmiddag/avond op LENS sn zeker ook niet op vrijdagavond of
zaterdagmoÍgen bij de hoofdleider of leider thuis. De elige manieÍcn om te weten te komen ofhet competitievoetbal doorgaat ofniet zijn:

Bellen naar de LENS alkeuringslijn (070.4044184). Dit is meestal pas mogclijk vanafongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet eerder weten
wat er doorgaat ofnict. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08:30 uur verzamelen kom dan altijd
gervoon naar LENS toe!!!
Bellen naar de KNVB alkcuringslijn (0900-9008000) maaÍ daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hicrop dc informatic te
verkrijgcn cn dan uitsluitcnd nog voor LENS Al t/m C4.
Kijken naar lnfothuis op de TV (kanaal 2l). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanafongeveer 08,30 uur aangegeven \velk€ thuisspelende A-
B- cn C.clffallen zijn afgekeurd. Speelje uit kijk dan bij de naam en het team van de tegenstander.

Soms zijn de velden zo slccht dar de Haagse Krant, Infothuis, Nederlaod 3 (ook* teletekst bladzijde 603) ofde LENS aÍkcuringslijn op
vriidagavond al uitsluitsel geven middels ecn algchclc aftcuring. BelangrÍk hierbij om te weten is dat alle A-B en C-clftallen van LENS vallen

onder district West ll en onder categorie I en de D-E en F-teams vallen onder district West I sn ondcÍ categorie II.

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn cn niet zo maar iemand bellen om te vragcn ofhet yoetballen doorgaat of niet

DEWINTERSTOP
Van maandag 23 december 2002 ím zondag 5 januari 2003 is LENS gesloten en dit betekent ook geen trainingen en wedstrijden voor onzejeugd
met uiuondering van de HBS toemooien voor LENS Cl, El, E2, Fl cn F2 (zie wcdstrijdprogramma en kopie). Natuurlijk ziin er wel diverse
activiteiten waarbij onzc jcugdtrainers en ook dc ouders van onzejeugd van harte welkom zijn, Het gaal om:
- I7 december 20.30 uur algemene ledenvergadering op LENS (zie kopie voorin de LENSREVUE). Ouders van onze jeugd: Kom ook!! !

- 28 december 20.30 uur gamblingavond op LENS uitsluitend voor pcrsonen van l8 jaar en oudcr!!!
- I januari 2003: 13.3 0 uur en 14.30 uur Nieuwjaarswedstrijden op LENS gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie. Alle trainers, leiders en ouders

van onzejeugdafdeling zijn ook nu van haíe rvelkom!!

HBS MIDWINTERTOERNOOMN
Net als vorige seizoenen organisccí HBS rvccr eefl groot aartal toemooien in de kerstvakantie op hun kunstgrasvelden aan de Daal en Bergselaan. [n
ovcrleg met de leiders schreven wij in met LENS Cl (maandag 30 december van 10.00 t/m 16.30 uur), LEN§ El en E2 (vrijdag 3 januari var 13.00

t/m 16.30 uur) en LENS Fl en F2 (vrijdag 27 deccmber van 13.00 t/m 16.30 uur). Tip: nccm naastjc normalc LENSTENUE ook een trainingspak en

handschocncn mce cn natuurlijk ook wat tc cten en te dÍinken. Voetbalschoenen met alschroelbare nop zijn verboden op dit kunstgras en alleen bij
rijp, sneeul en hevige regen lvordt dit toernooi pas afgekeurd. Tnlichtingen hierover alleen op dc dag van hct tocmooi vanaf08.30 uur op
telefoonnummer 070-3681960. Bij aÍkeuring wordt er niet getraind!!! Kan jc niet voetballen dan is aÍbellen yerplicht!!! Dit kan alleen bij Paul van
den Steon en alleen op de avonden voor het toemooi tussen 19.00 en 20.30 uur-

RAYMOND BECK STOPT
Door vervelende privé omstandigheden is Raymond Beck gcnoodzaakt om eind dccember te stoppen als trainer/coach van LENS Dl. Wij begrijpcn
deze bcslissing volledig en hopen voor Raymond en zijn vrouw dat alles uiteindelijk goed zal komen- Hccl veel sterktc de komende periode!!

Gelukkig blijft Marko §pa aan als bcgeleider van LENS Dt. Wij zijn inmiddels al hcel vcr met dc besprekingen met een nieurve tririner/coach. Na de

wirterstop horenjullic meer van ons!!!

EINDELIJKVELD 3
Eerst was het I novcmbcr, daama rverd het steeds wssr can weck uitgestcld van\ycgo het slechte weer waardoor werken vaak onmogelijk was en

uiteindelijk mochten we pas op zaterdag 7 december voor het eerst het kunststofueld op. Het wachten was niet makkelijk en de rocp om eens echt
lekker te trainen \verd begrijpelijk stecds hcvigcr. Dc laatste weken, toen de hainingsstrook echt oflbegaanbaaÍ rvas gervordcn, rverd er toch ook
steeds mecÍ, me! toestemming, op veld 2 getraind. Dit is nu ook wel merkbaar aan de kwaliteit van dit veld maar dat nemcn rvij maar op de koop toc,

De eerste indrukken met het nicuwc kunststofteld zijn prima. Je kan er heerlijk op voctballcn en het geheel zict er allemaal heel mooi uit. Aao ons,

IA:+e
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De ',rveg" naar het kunststofveld gaat over de stenen paden en dus niet over veld 2 en de trdiningsstrook (dit om het inlopen van modder op

het Kunststofveld te voorkomen)
Op het veld is hct verboden om te lopen met flcsjcs en kauwgom. Komt dit op het veld dan hebben rvij een groot probleem!!

Na de laatstc training worden alle doeltjes van het l:unststofoeld verwijdcrd cn op de trainingsstrook tcruggezct

BMT, Spoorwijlq VÓS en Ncta Dall mogen binnenkort volgens een vastgesteld schem4 bij afteuring van hun veld, voor de training ook

gebruik maken van de linker helft van dit kunststofoeld (zie binnenkoí het schema op het publicatiebord van LENS). Dit was een kcihade

voonvaarde van de Gemeente Den Haag toen zij ons dit veld toervezen!!!!

WedstÍijden spelen op dit veld op doordewcckse dagen is helaas nauwelijks mogelijk omdat er steeds meerdcro groepen tegelijk $airen cr
ook de andere Escamp verenigingen te gast kunncn zijn op dit veld. Avondrvedstrijdcn dus op veld 2!!!
In het wcekend is het veld allecn van LENS en kunnen er lvcdstrijden op dit veld rvorden gespeeld.

Buiten LENS I (zat er zon) mogen alle andere teams (seniorcn cnjeugd) hun competitiewedstrijden ook aflverken op dit kunststofveld

Het vaststellen var vÍiendschappelijkc wedstijden bij (algehele) alkeuring veBt afstemming tussen de diversc wedstrijdsecretarissen en

natuurlijk gaan competitiewedstrijden altijd voor vriendschappelijkc rvedstrijden.

!I!!GEEN TRAIMNGEN EN WEDSTRIJDENVA}{ 23 DECEMBERT/1VI 5 JAI\UARI!!!!
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De verslagen doorjeugdspelers zelfgeschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen
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SV ERASMUS C I LENS C 2 l-5 zaterdag 30 november2OO2

De vraag lvas bekert LENS door of niet? Op die vraag zou vandaag antwoord komen. Onze keeper kon niet keepen omdat zijn
vinger in het gips zit maar we hadden vandaag een goede vervanger voor hem, dus met vol veÍtrouwen gingen wij naar SV

ERASMUS. Na een goede warming up en het praatje ging de wedstrijd van start. LENS liep de eerste min. te slapen en daardoor kon
de tegenstander scoren. Maar gaandeweg kijgt LENS vat op de wedstrijd en dwingt de tegenstander achteruit. Achterin word niets

meer weggeven maar voorin maken wij de kansen ook niet af. Dan vijf min. voor de Íust kijgt VIRES de bal en die bedenl'1zich geen

moment; schiet op de goal en maakt de gelijkmaker. IMRAAM neemt de tweede helft plaats op de bank en daardoor komt SALIM in
de spits. In de rust zei ik tegen hem: 'jij maakt het wel of. Hij kijkt mij aan met glimmende ogen en ik \veet dat het goed zit. LENS
kijgt na twee min. in de tweede helft een zeer grote kans maar de bal rolt net voot de goal langs. Dan een zeer mooie combinatie en

LENS neemt de leiding. Na nvee min. ligt de bal weer in de goal bij de tegenstander. LENS drukt nu door en speelt soms met de

tegenstander. Er volgen nog twee mooie doelpunten en LENS is zeker van de ovenvinning. Jongens een moeilijke eerste helft maar de

tweede helft prima lopen voetballen.TOM leuk datje bent komen kijken en ik hoop dat de chocoladeletter smaakt.

Man van de wedsfijd: onze topscorer SALIM Trainer\leider duo p en p.

LENS C 2 LAAKKWARTIER C 2 3-l zaterdag 07 december 2002

Vandaag hadden wij wat goed te maken tegen Laakkwartier. De ploeg was scherp en wilde vandaag beslist winnen om de

uihvedstrijd tegen LaakkwaÍier te vergeten. Jordy krvam deze wedstrijd bij ons keepen waarvoor dank. Als de rvedstrijd begint is de

eemte levensgrote kans voor LENS maar de bal verdwijnt niet in het doel. LENS houdt de tegenstander goed onder druk. Maar dan

een uitval van de tegenstander en de keepeer valt en Laakkwartier kan eenvoudig scoren. LENS blijft goed compact spelen zet de

tegenstander weer vast op eigen helft en het duurt dan ook niet lang ofde gelijkmaker ligt in het doel. LENS krijgt nog wat kansen

maar de rust wordt gehaald met de stand van I - l. Na de rust gunt LENS de tegenstander geen tijd om te voetballen en jaagt op alles

en iedereen. Laakkrvartier heeft hier geen verweer tegen en laat zich naar de slachtbank leiden; LENS combineert bij vlagen heel goed

en speelt de tegenstander van de mat. Wij krijgen heel veel kansen maar er gaan daarvan maar twee in. Te weinig vind ik, maar goed

de tvedstrijd is gewonnen en de punten blijven op LENS. Jongens een zeer sterke tweede helft ... prima. Nog even dan hebben wij de

winterstop; dan kunnen de blessures hopelijk worden opgelost. Duo Peter en Patrick

LENS C3-RKDEO C2 24 (vriendschappelijk) zaterdag 30 november 2002

II[fe begonnen slecht maar het ging wel beter. Toen kwamen we I nul achter, dat doelpunt was slecht uitverdedigd. Daama

begonnen we weer slecht na dat doelpunt en kwam er nog een doelpunt voor RKDEO. Vlak daama scoorde wij 2 doelpunten. Het
werd 2-2 roen kwam de rust. In de 2" helft ging het ietsje beter maar nog niet goed. RKDEO scoorde weer 2-3 daama kegen wij
weer een paar kansen maar benutten die niet. Toen kwam er nog een goal val RKDEO wat eigelijk buitenspel was. Ik vond het een

slechte rvedstrijd.
Quido.
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Erasmus Cl - LENS C3 (24 ) zzterdaglT december 2002

LENS speeld" vandaag uit tegen Erasmus en moest winnen. Het was een koude dag maar we begonnen wel goed. We scoorde vroeg

in de wedstrUd het begon met de pass van Murat op Omer en deze speelde naar Pahick, Patrick schoot op de paal en Omer tikte de bal

makkelijk het goal in. 0-l. Daama kwam Erasmus terug op de I- l. Na die goal van Erasmus gafLENS het niet op want Omer schoot

de 1-2 binnen. Met die stand gingen we de rust in. In de tweede helft begonnen we slecht want Erasmus zette dÍuk op LENS en

maakle de 2-2. Daama werd LENS een beede kwaad en ging er weer voor. Met de schitterende aanval van LENS maakte

Reda de 2-3. Na die goal bleefhet heel Iang stil want in de laatste minuut maakte Omer de 2-4.

En zo ging LENS naar huis. Man of the match Omer. Patrick maduro.

JEUGD
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LENS D2 - Concordia D3 (3-2) zaterdag 30 november 2002

\If" b"gonn.n go ed aan de lglgrwedstrijd. Mohamed scoorde een mooi doelpunt. (Het was l-0). We gingen verder. Daarna scoorde

Chanel. Het was een mooi doelpunt (2-0). We speelden steeds slechter. Daarom had de tegenstander gescoord (2-l). Toen was de

eerste helft afgelopen. We gingen verder. Er was een fout gemaakt Daarom kwamen we gelijk te staan. Q-2). We hadden nog wat

kansen. De wedstrijd was bijna afgelopen toen Ogur wist te scoren in de kruising (3-2). Toen was de wedshijd afgelopen en wij zijn
door naar de volgende ronde van de bekerwedstrijden. Adil.

LENS D2 - HBS DZ zateÍdag07 december 2002

De wedstrijd begon heel goed. De jongens speelden heet goed over. Na 5 minuten scoorde Olkan. Hij ging vier spelers dollen. Z'n
eerste schot was mis en z'n tweede schot was raak. Het t§,eede doelpunt werd gemaakt door Adil. Het was een mooi doelpunt. Toen

scorde HBS. In de tweede helft stonden Muhammed, Ogur, Dennis, Jaffar en Enzo in de verdediging. Dat lukte prima want het lukt
HBS in de tweede helft niet meer om te scoren. Sommigejongens moeten leren hun mondjes dicht te houden tegen de scheids. Het
derde doelpunt kwam van Mahmut Sertkaya en het laatste van Yassin. Groeten van Muhammed.

Westlardia D3- LENS D3 (5-2 ) zaterdag 30 november 2002 vlagen goed maar had toch weinig te bieden tegen het goede

verdedigende blok van Westlandia.
Allereerst rvillen de begeleiders en snelers van LENS D3.
Halit Devrilmez beterschap rvensen. wii honen ie snoedis wIK D3 - LENS D3 (2-2) zÀte ag07 december 2002

Op d"r. gur" -t"rdag uit naar WIK, het werd een leuke

wedstrijd mede door Jair, Sergio en Mauritzio Qreren
bedankt), WIK was aanvankelijk veel sterker, onbegrijpelijk
dat dit team zo laag staat. Gelukkig wist LENS tot 2 maal toe
goed terug te komen in de wedsfijd en werd de eindstand
bepaalt op 2-2. Hopelijk volgende week wat beter en mooier
weer' 

Ruud van Herp

weer te zien bii ons team.

Vundrrg onr" l'bekerwedstrijd uit bij Westlandia D3, het

rvas een zeer spoftieve wedstrijd, helaas werd deze partij met
5-2 verloren door LENS. De meeste LENs-spelers stonden
vandaag te slapen in het veld. Nabil en Ercan blonken vandaag
uit in afivezigheid, wij danken Mohamed Ahjar en Khalid el
Margi @2) voor het meespelen. Verdedigend werd er vandaag
zeer zrvak gespeeld, het middenveld en voorhoede speelde bij

tr JEUGD

LENS E5 - ConcordiaET (4-2) zateÀag 30 november 2002
Ook deze week weer een tegen stander die we op papier gezien moesten kunnen verslaan. En zo ging het gelukkig ook deze keer.

Binnen no time knalde Anas de l-0 er in en Ilias de 2-0. Ziya had er ook weer ftisse moed in deze week en maakte 3-0. Abdi maalite

voor de rust nog een super mooie 4-0 en toen was het rust. Mannen deze eerste helft was geweldig ! !! | Ju llie Iuisterden eindelijk eens

naar ons en de verdedeging met Salih en Joshua l/as in een woord geweldig echt super. Met een goed gevoel gingen we de tweede
helft in. Maar toen kwam er toch nog wat spanning in de wedshijd. Want de verdediging die de eerste helft zo goed was, liet het een

beetje afueten in de tweede helft. Dit waren wel twee andere mannen als in de ee6te helft maar toch mag niet meer gebeuren hoor.
En zo wist Concordia toch nog twee doel punten te maken. Maar rvij hebben verdiend gewonnen met 4-2. Prima mannen volgende
week weer voor de winst???

Groetjes van Gerard en Simonette en een fijn en gezellig Sinterklaas en Suikerfeest.

LENS E 5-Velo E I I (4-4) zaterdag 07 december 2002
Oke mannen ook deze week gingen we weer voor de winst. Maar dat pakte even wat anders uit. Door afuezigheid van onze vaste

keeper Ljamisch ging Rodney met de zenuwen deze keer ons goal verdedigen. Helaas kwamen we al snelmet 3-0 achter. In de rust
waar het natuurlijk super koud was een mini pep talk en een andere keeper te hebben aan gewezen gingen we de nveede helft in.
Shalten was het gemier zat en knalde er l-3 in. En toen gebeurde er een wonder want Rodney die in de eerste helft nog keeper wí§,
maakte zijn eerste competitie doelpunt dus 2-3. Shalten wilde het nog wel eens proberen enja hoor daar was de 3-3. Toen rverd het
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onverwachts toch nog wel erg spannend en kwamen we zelfs weer door Shalten met 4-3 voor!!! Velo liet het daar natuurlijk niet bij
zitten en maakte 4-4. Vlak daar na was er nog een twijfelachtig balletje vanj aja alweer Shalten maar helaas niemand heeft kunnen

zien ofdie echt over de lijn was van het goal. Maar goed mannen 4-4 is ook een verdiende uitslag. Denk de volgende week weer

allemaal aan de euro want we missen er nog al wat. ProbeeÍ ook te denken aan een extra trainingsjack want het is nu veels te koud in
de rust' om zonder iets te staan 

Groetjes van Gerard en simonette.

h.tpil aan de ueek: Rinesh Atdhou
Op zondag I december speelde LENS I thuis tegen WIK 1. Rinesh Oudhou mocht b[j deze wedskijd
pupil van de week zijn. Rinesh zit in gÍoep 6 van de Paul Kruger basisschool. Je kunt daar leuk tikkertje
spelen metje vrienden. Vaak doen de kinderen grappig en soms maken ze ruzie. Z'n meester heet

Marco Schipper. Die gaat soms met de kinderen voetballen.

De E6 wordt meestal gehaind door Halil en soms door Fekri. De leider van de E6 is Barris, een neef van Fatih en Ismael uit de E6.

Banis maakt goede opstellingen. Zonder voetbalschoenen magje niet meedoen. Als je niet goed Iuistert wordtje wissel gezet. Rinesh

is bij z'n team verdediger. Wetenswaardigheden over Rinesh:

. Fan van ADO Den Haag en AJAX;
e Voetbalhelden: Ronaldo en fuvaldo;
. Wil later profooetballer of zwemmer worden;
. Leukste sport na voetbal is handbal;
r Favoriete popgroep: Shagy en Billy Crawgord;
. Beste vriend: Ferhat Ulas uit de E3 van LENS;
. Grootste supporter: mama;
. Is goed in verdedigen en sprinten;
. Moet nog beteÍ leren om bij slidings niet om te draaien en

weg te lopen;

Ik mocht aanwezig zijn bij de voorbespreking. De trainer was streng.
Hij vertelde de spelers dat ze hard moesten werken tijdens de
wedstrijd. Ook vertelde hij de spelers dat ze goed moesten kijken naar
de bewegingen van de spelers omdatje dan k'unt zien welke kant de

bal opgaat. Voor de rvedstrijd mocht ik met het eerste'.yarm lopen,
sprinten, tegen het hek leunen en daama met de bal oefenen. Ik mocht
van de scheidsrechter de aftrap nemen en daama vanuit de dug-out
naar de wedstrijd kijken. Het mooiste moment van de wedstrijd was
het doelpunt van Dennis van den Steen. Nummer 9 schoot op doel; de

keeper durvde de bal weg, toen schoot nr. 9 nog een keer en daama
Dennis en die scoorde. Ik denk wel dat de spelers van LENS elkaar
beter moeten helpen en mee naar voren gaan. Het overspelen en
scoren ging goed. De wedstrijd was leuk en spannend.
De beste spelers van de rvedstrijd waren James en Manuel.

Sponsotfotots pttpil van de week:

ffï# pr#Èë€{

luur snelservice ldeinbeeld en APS
De Stede 23- Den Haag - tel: 070-367 94 3l

. Leuk op LENS: verkopen van loten Grote Clubactie;

. Favoriete speelgoed: computer en LEGo-voetbal;Leuk op
televisie: DÍagonballz;

. Mooste film: Harry Potter en de steen der wijzen;

. Favoriete eten: nasi, bami;

. Teamgenoten: Guner, Ali, Ciwan, Ersin, Engin, Fatih,
Ismael, Kenneth en John.

. Favoriet vakantieland: Suriname

Een terugblik van Rinesh op de wedstrijd van LENS I tegen WIK 1:
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Terrein & Clubgebouw
Spoípark"EscarnpI"
Hengelolaan ( geeh posl a*es )
Den Haag ret 070 - 3661314

qortributie betaling
Postbank 33.67.1I
RÀhobo,llk 129.924.229

Samcnstelling bestuur
R.Ve.gecr (vz) rcl.070-3661344
EGrEns Geco trl. Ol0 - 452'1321
P.v.d.Stern tcl.070-440060i
C.Veldink Gcnn.) tcl 079 - 33t4348
Il.v,d.Sman tcl. 070- 325?gB7
D.yaí RijthovcÍr tcl 0?0-3615208

Senioren zondog en zaal
w.J.M. Hcijncn tet.070 -3461088

ScIlioren znterdag
J.C. Ham rcl.070 - 3619681

t"iHoppenbmuwers tcl. 070-3250789

Àccommodatie en materialen
Vacature
t

Sl o nso rza ken

Coördinator techn. Znken
F, van Dijk tel.070-36348t8

C. Cakmak tcl. 06-14699t83

Redaktie
Glamers rc|. O?0 -3661314H.v.d,Smsn tel- 070 --3661314

c.mail sdr.sr vv.l.ns@12movc.nl

aap Colpa: webmÀster@leís.dcnhsag.nl
Cf es AltiÍrg: cjalting@wanÀdoo.nI
I

Iiternet-site:
l www.lens-denhaag.nl

rel.070-4400603

ri.Kooycnga

Bar

ugde

Tralners

Rv.d,Hoek

q:v.d.Sleen

cdaktie internet

tel.070-3455?87
ret.070-3966095

Postrdres
Poslbus 43337
2504 AH Dcn Haag

dlub van lfi)

t.L Lejn€ns
A.'s-Crav.ndijk

rel.030 - 6036157
tel. 070 - 3977294

Opgericht I8

Tweewekelij
75" jaa

decenber 1920

ks blad van de voetbalvereniging LENS
rgang, nummer 11, l0januari 2002

MEDEDELINGEN VAN frET BESTWR
I

!IDIT EEN LENSREVUE VOOR WEKEN D HEEL
I

E BESTE WENSEN
bestuur van LENS rrycnst al LENSers n d ru rmste ztn van het woord, een ge lukk Ig'

en sportief 2002 toe!

TON'S-GRAVENDIJK STOPT
Medio december gaf Ton 's-Gravendijk aan dat hij aair het eind van dit seizoen i.v.m privé

stopt als tramer/coach an LENS ) !vU inden dit hee jammer maar respecteren
hjk zijn bes u Met Ton s afgesproken dat U later eventue gaan bekijken op welke

ani er hij zich nog nuttig kan gaan maken vo0r LEN J. Dat Eaa best ukken.

oNALD BOGTSCH TRATNER/COACTTLENS 2 (ZON)
p zoek naar een nieuwe trainer/coach voor LENS 2 kwamen wij direct bij Ronald Bogisch

teÍecht. Hij zou aan het eind van dit seizoen sroppen àls actief voetballer bij LENS en in het
Ieden had hij al eens bewezen bij de jeugd van LENS en öIl het trryeede van Die Haghe dat het

n waren wij het eens en is Ronaldhem op het lijf gesckeven is. Na enkele ges
gisch met ingang van volgend seizoen trainer/coach van LENS 2. Heel veel succes alvast

egewenst!!!!

CETINCAKMAK VERLENGD CONTRACT
zaterdagselectie en de begeleiding z[jn zeer teweden àver hun trainer/coach Cetin Cakmak en

heeft het op z'n beu.rt goed naar zijn zin op LENS, Het contract werd dan ook snel verlengd.
gaat voor het hoogste en hoopt dat alle spelers en de begeleiding dit ook na zullen steven.

.M. PIET JUT'FERMAN§PRIJS
de algemene ledenvergadering werd de eerste voordracht gedaan voor het toekennen van de
Piet Juffermansprijs aan leden die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt in het afgelopen

ar. De voordracht van het bestuur om deze prijs voor de eerste maal toe te kennen aan een
ep medewerkers die m.n. in de zrmerstop rondom onie accommodatie heel veel werk hebben

verricht werd unaniem overgeflomen. Dit beiekent dat de prijs voor de eerste keer gaat naar: Leen
.d.Berg, Jenny de Groot, Joop en Heijnen, Emile en Tiireke Hoos en Steef en Tiny OtterspooÍ
aast een aandenken, welke zij al onwingen, worden zij op 18 januari in ons clubgebouw doo

bes ur ontvangen voor een hapje en een drankje. In december 2002 zal het bestuur v,/eer met
n voordracht komen

LENS

,:

J
REDAKTIE ]

Alle kopy moet vóór maandag 28 janua 2002. bij de redaktie binnen zijn.
De kopy kunt u kwljt in de brievenbus in de hal van het clubgebouw

!

i
!
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DE ALV, DE FEESTAVOND EN DE I{TETIWJAARSRECEPTIE I
De algemene ledcnvergadering rveÍd matig bezocht. De aanwezigen kegen bij binnenkomst een klein maar frjn gebakje wegen§ de

8l-ste verjaaÍdag van LENS. Daama werden de financiële stukken behandeld en bleek dat onze penningmeester goed werk lta{
vericht. Voorzitter Rob Vergeer gafnogmaals aan dat LENS dreigt af te glijden door een groot gebrek aan medewerkers. Het we&en
van nièuwe medewerkers zou een speerpunt van het bestuur moeten zijn maar door allerlei (niet) lopende zaken in de dagelijkse
uiWoering komt het bestuur daar helemaal niet aan toe. Een zorgelijke zaaklll I

De feestavond werd een groot succes. Zo'n 140 LENSeÍs 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 I (zaterdag) blonken weer uit door hun
afuezigheid???? De rest hacl het prima naar hun zin en omstreeks 04.00 uur ging ons clubgebouw pas dièít. Hulde aan de organisdtie.
De Nieuwjaarsreceptie werd ook druk bezocht ondanks dat de wedstrijd niet doorging. Na de huldiging van de aouwe leden en

Harry Dietz die onlangs 60 jaar geworden rvas en al 50 jaar lang voetbalt bleef het nog heel lang gezellig. We zagen zelfs een ÈaaÍ
LENSers die wij al heel lang niet meer gezien hadden (Hans en Nól) . Via intemet en de LENSrevue bteken ze echter nog heel $.oed
op de hoogte te zijn van het wel en wee van LENS. Een goed begin van 2002.

REPARATIEWERKZAÀMHEDEN
Tijdens de winterstop hebben Leen en Emile de nodige reparatiewerkza amheden rondom onze accommodatie venicht. In het
clubgebouw werd een mooie kast gebouwd onder de TV. De TV staat nu veel stevigeÍ en hoger en in de kast staan de decoder van de

satellietortvanger, de video en binnenkon ook een extra PC waarop de uitslagen en (periode)standen van LENS direct kunnen wo id"o
bijgewerkt en getoond op de TV. Sponsors kunnen hierdoor ook op zondag reclame makcn op deze TV. Ook'werden alle elektri échè
gebreken in de kleedlokalen gemaakt en werden de kachels in ons clubgebouw en in onze kleedlokalen goed nagelopen en afgesfeld.

klokken af teHet moet nu nergens meer te koud of te warm zijn. Een verzoek van Leen en Emile aan iedereen om van de ingëstelde
blijven. Zijn er problemen ondemeem dan zelfniets maar bel even naar Leen of Emile. Daar kan je ook terecht met nieuwe proble
omtrent de accommodatie. Kennen zij de problemen niet dan doen zij ook niets. Wij hopen dat iedereen (ong en oud) zuinig zal
op onze accommodatie en dat de kleedlokalen na gebruik achtergelaten worden met de lichten en kranen uit, geen modder
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

men

er nu

i
I
tI
j

!

naar uitziet, net als LENS 2, moeten richten op een (vervangend) periodekampioenschap om de kans op promotie levend te houden.
Toch weet je het maaÍ nooit bU het voetballen; dus begiruren met winnen, dit volhouden en dan maar zien waaÍ het schip shan
advies. LENS I (zon) moet ook proberen verder te komen in de beker ten koste van hoofdklasser Spijkenisse. Het programma
komende drie weken is:
- zaÍerdag 12januari: 14.00 uur Gona I - LENS I (zat) terrein Beresteinlaan
- zaterdag 12 januari: 14.30 uur LENS I (zon) - Spijkenisse I (beker)
- zalerda9 l9 januari: 14.00 uur RAVA t - LENS I (zat) tenein Laan van Vuurdestraat, Houtwijk
- zondag 20 januari: 14.00 uur LENS I (zon) - VIOS t
- zaterdag26 januari: 14.30uurLENS I (zat) -De Postduiven I
- zondag 2Tjanuari: l4.00uurGona I -LENS I (zon) terrein Beresteinla.an

ENTREEPRIJZEN LENS I
Het bestuur van LENS heeft besloten om de entreeprijs bij de thuiswedstrijden van LENS I (zon) vanaf I jan
te passen aan de prijzen die andere verenigingen in onze klasse ook wagen. De toegangsprijs is vanafheden:
- personen van lSjaar en ouderbetalen voortaan hvee Euro
- personen van 65 jaar en ouder betalen vooÍaan één Euro

d isloni
,oot aé

uari 2002 enigszins àan

VERSCHIJMNG LENSREVUE
Net als in december nu een LENSrevue voor drie weken. Daama lopen we weer gelijk met het te oDtvangen progmmma van de
KNVB en komt de LENSrevue vanaf febnrari weer eens in de twee weken in de brievenbus of per e-rnail. 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 LENSrewe per e-mail wenst te ontvangen' 

Het BeÉtuur i

I
{
i

SENIOREN ZONDAG
Algemene informatie
Contactpers. W.J.M. Heijen tel: 070 - 3461088

Wedstrijddag B. Vierling sema:06 - 65000816
.- Mob. 06 - 17406344

SENIOREN ZATERDAG
Algemene informatie
Conractpers, J. Ham reli 070 - 361968'7

J. Vcrkijk .el:070 -3617033

AfteuringinfoÍmatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of
De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000

**** LENS OP HET INTERNET ++t+ www.lens-denhaag.nl t+++
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Zaterdag l2 januari 2002
14.00 uur GONA I
14.30 uur LENS I (zon)

Zondag l3 januari 2002
I I.30 uur LENS 2
I 1.30 uur LENS 3
[2.00 uur Vredenburch 8

Donderdag l7 jan uari2002
20.00 uur LENS 4

Zaterdag l9 januari 2002
14.00 uur RAVA I

Zondag 20 januari 2002
14.00 uur LENS I
I L30 uur LENS 2
13.30 uur LENS 3
10.30 uur LENS 4
12.00 uur HDV 4

Zaterdag 26 januari 2002
14.30 uur LENS I (zat)

100 100 t00

- LENS I (zat)
- Spijkenisse I (beker)

. GONA 2
- ???
. LENS 5

. VIOS I
- VELO 3

- Spoorwuk 3
- KranenbuÍg 3
- LENS 5

veld I 264585 M.Bongers
veld2 (vr) 2??
Julialaande,Rijsrvijk NN

AS G B

J.M.van Poppel
P.Vreeswijk

263051 J.de CÍoote
264731 B.P.Poedai
2ó9706 NN
270236 P.N.T. Enthoven

NN

. HMSH 5 veld 2 270090 M.VorsclÍnan

- LENS I (zat) L.van Vuurdestraat Hourwijk W.B.Brons

B erestein laan
veld I

veld I
veld I
veld 2
veld 2
Zuiderpark

ZordzgzT i^ )aÍi2002
14.00 uur GONA I - LENS I Beresteinlaan M.A.Terol
12.00 uur GDA 2 - LENS 2 Madesteinweg M.v.Ekelenburg
12.00 uur REMO 3 - LENS 3 v.VredenburÀweg NN
11.00 uur Q.uick Steps 3 - LENS 4 Nijkerklaan S.Mewa
t0.30uur LENS5 _cDA8 u"iaz 280504 NN
Aanvoerders:
LENS 3: trainer/coach Reno Vorkink rel:070-3609399 of06-5399536g
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers tel: 070_32507g9
LENS 5; Jan Muns 1r-l: O7O-3g,t54Sg

- de Postduiven I veld I 209114 \ll.A.Storm

100 r00 r00 100 100 100 100 100 100 100 r00 100100 ro0 r00 100 r00 r00 t00 100100 100 100

NIEUwE JAAR. De beste wensen voor het nieuwejaar. Een gezond en spoíief2002 toegewenst.
wel even wennen aan die ktein briefies. en al d.ie mundes, jJbent nog wel aan het rekeíen. Alles een beese door de helft. voor deClub van Honderd is het tr 45,- om tot het einde val het vóetbalseizoïn 2002 om lid te worden. Dat is het mecst eerlijke. vanafhetnieuwe voetbalseizoen moeten rve gezamenlijk overleggen club v 100 leaen,uestuur waioi *. !r- lli.Ër. »e club van 45 staat eenbeetje vreemd.
Bij LENS.was het wederom gezellig druk tijdens de nieuwjaarsreceptie, waar een aantal mensen in het zonnege gezet werd. De clubvan Honderd zorgt voor een beteÍe accommodatie. wilt u er-bijiroren, stort tr 4a,f ó ;.'Ë;.kening 336711 t.n.v. depenningmeester van Lens o.v.v. Club van Honderd.

Uitspraak van de % maand: CIub van Honderd geweten daar hebje geen last van

Cegrort HcnkHoppenbrouBers,

p.s.: I{arry 50jaar voetballer en nog steeds fanatiek!

100100 100 100 100 100I00 100 l00lo0 100 100 too t00 100 t00 100 t00 r00 100 t00 100 100100 r00 t00 r00 t00 100 100100 t00 100 100 100 100

CLUB van 100
l
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!IDIT IS EENLENSREVAE VOORDRIE WEKEN DUS HEEL GOED BEIYAREN!I

Vrijdag ll januari 2002
21.00 uur LENS2 - Snoekie 3

Maandag 14 januari 2002
19.00 uur VIOS DSI - LENS DSI .
19.00 uur ADIO 2 - LENS 2
2l.00uur LENS I - Haagse Hout2

Vrijdag I8 januari 2002
22.00 uur LENS 3 - Snoekie 2

Maandag 2l januari 2002
20.00 uur LENS4 - RKDEO 9

Woensdag 23 januari 2002
21.00 uur Juventas I - LENS 3

VrUdag 25 januari 2002
19.00 uur LENS 2 - VCS 5
20.00 uur LENS DSI - Honselersdijk DS3

Maandag 28 januari 2002
19.00 uur Juventas DS2 - LENS DSI
22.00 uur LENS I - Forum Sport I

Woensdag 30 januari 2002
19.00 uur LENS 3 - RAVA 4

Yrijdag I februari 2002
19.00 uur Vogel2 - LENS 2

Liesins Snorthallen:

Ockenbugh

Loosduinen
de Veur
Loosduinen

de Blinkerd

Loosduinen

Ockenburgh

Loosduinen
Loosduinen

Lipa
Loosduinen

Oranjeplein

Ockenburgh

tel: 070-3800911
tel:3236706
tel:079-3615398
rel:3996869
tel: 3941507
tel:3686588
teli 070-3522169

331082 J.W.van Geen

A.J.M.Ammerlaan
E. van Maanen
A.J.M.Ammerlaan

331688 NN

335472 A. de Jongste

331090 J.A.Ouwejan
334673 J.A.Ouwejan

NN
330816 G.Keijzer

331694 NN

A.J.M.Ammerlaan

NN

Oranjeplein
Loosduinen
de Veur
Lipa
de Schilp
Ockenburgh
De Blinkerd

: Slicherstraat I l,
: Croen van Prinstere rlaan 27 6,
: Prismalaan 40, Zoetermeer
: Paets van Troostwijkstraat 93a,
: Schaapweg 2, Rijswijk,
: Wijndaelerduin 27,
: Seinpoststraat 150

Aanvoerders:
LENS l: Oscar val der Laar
LENS 2: Andre Kuypers
LENS 3 Ed vuijk
LENS 4: Nico Vastenburg
LENS DSI: Bettie Driessen

tel: 06-22669238
tel:070-3250471
tel: 070-3960448 (0 6-20247367)
teli 070-3294?54
tel: 070-3295598

*t** LENS OP HET INTERNET tt+r www.lens-denhaag.nl **++



Kerketuinënweg 6
2544 CW Den Haa

ii",

T
I L

s

p,qdr
I

kGDIRECT
T DIRECT.MAIL

r FOLIEVEBPAKKING

r FULFILMENT

I COMPUTERCENTRUM

I LASERPRINTING

r KLÉINOFFSET

I FOTOKOPIESERVICE

070 3590707

Technische Handelsond.erneming

€a..,hkur' "

Voor al uw Sanitai

. Elandstraat 43A-45 , 2513 GL Den Haag

l) . '; i ,-lsno*!ràà*, '';:r:-l':r': .'

Het heinstraat 70-76
tq.

Telefoon 346 92 36 - 345 28 28

2

i Speqiaal Chinees Restaurant.
, ' ". Voorheen Restaurant''ÍLOTUSI' .

PROSPER
è
E} ..Ë&
I-. . Leyrveg 533c , '. 'r.1.

- . ' r..: + - 2545 GG Den Haag ' r

Teleloon 070 - 3664777

Dagelijks geopend van 12.00 uur tot 22.00 uur. Dinsdag gesloten
Wij zorgen ookti, u thuis tussen 16.00 - 20.00 uur.

U kunt uw teleíonische bestelling doen vanaf 12.00 uur.

DATA CIRCUIT B.V.
BEKABEIING,i. :. '

., }:

Delftweg 65 - 2289 BA RUSWUK-CZH) The Netherland
Tel.: +31 (0)70 319 21 72 - Far<i +31 (0J70 319 22 35

tu h iË-4 I

'G4RI,IIt

I i

CHINEES / INDISCH
SURINAAMS RESTAURANT

Piet Heinstraat 29
2518 CB Den Haag
Tel. 070 ,345 03 25

' Etke dag geopend
maandag tlm vrijdag 11.00 - 23.00 uur
zaterdag en zondag 14.00 - 23.00 uur

' a :d:'- -' 
-* Í

- ' ' cHINEES suninenms EETHUTS,
HOLLANDS SNACKBAR / LUNCHROOM

Westeihd;e 44' 25\2 HE Dèn Haag

I
,,'

,.;Teli 07O,-.3€0 p26-2' ,;

'o ,,, \t. Thuisbezorgen
.v.a. ft. 25,00 giatis tfiitisbezorgd " 

"-

onder fl. 25,00;'fl.'2,50'bezbrgkösten " '
Bezorqkosten 17.00 tot 22.00 uur '.

' :-, .. i

THUISBEZORG SERVICE
). :

Voor: Cfirnees
., Surinàams BEL: 070 .- 345 03 25

lndisch

Voor: Cfirnees
Surinaams BEL:070 - 380 62 62
Hollands

í.



.VAN DER VELDE & VAN HAL
G ER EC HTS D EU RWAARDERS KANTOO R

,:' ."Als het g.cht om scoren gaat".

Voor uw incassovorderin gen I
?

t
_t

Nassauplein 21,', : -
2585 EC 's-Gravenhage

Jelefoon
Telefax

070 - 3460707
070 - 3469755

j

kantoor- en bedrijfsverhuizingen

archiefopslag

. verpakkingen voor overzee

. ooslao in containers
I,

. Digitalisering

verhuizingen binnen- en buitenlanda

a

a

Van der Velde
't Veentje verhuizingen

VERHUIZERS
ERKENDE

Vraag vrijblijvend prijsopgave

Zinkwerf 27 - Den Haag

fax 070 - 3099079 36631 34070



CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE
Algemeen contactpersoon : p:l 

^rg 9:l-Sff, Cr,opinsrart rO1, z55l SV Den Haag
Tel: 0704400603 ( tussen 19.00 en 20.30 uur)

Hoofdleider A- en B-klasse: paul van den Steàn Tel: 0704400603 of36l520g
Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven Tel: 070-36i5208 of4400603
Hoofdleider E- en F-klasse: paulvanden Steen fet:0ZO_+qóOOOS of3615208

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 JEUGDCOMIVISSIE

D BE

Wedstrijdprogramma JE
!!DTT IS EEN PROGRAMMAVOOR DRIE

UGD (tijd) wijzigingen mogelijk)
WEKEN DUS IIEEL GOED BEWAREN!!

Team Datum Aanvangs-
rijd

TegeIlstsnder Uit of
Thuis

Veld/ferrein Vertrek Yan
LENS:

Vervoer

AI 12 jan 12,15 uur Concordia Al Thuis Veld I I l.l5 uur
t9jan 14.30 uur HS Texas DHB Al Thuis Veld I 13.30 uur
26 jan 14.30 uur RKDEO AI uit Sportparkwcgfttooiàorp 13.00 uur Auto

BI l2 jsn 10.45 uur vcs 82 Vcld I 09.45 uur
l9 jan 12.30 uur DWO 82 Thuis Veld I I1.30 uur
26 jan 14.30 uur Oliveo Bl uit SpoílaaÍ/Pi nacker 13.00 uur Auto

B2 l2jan 14.30 uui Duindorp SV-J 

-

uit orllaan [3.15 uur Auto/Fiets
lan 14.45 uur Laakkwaíier Bz Uit J, v.B eersstraat 13.30 uur Auto/Fiets

26 jan 12.30 uur Oranjeplcin B1 Thuis Veld I 11.30 uuÍ
B3 12 jaÍt 14.30 uur KMD 83 Veld 2 of3 13.45 uur

l9 jan 14.30 uur Verburch B2 Thuis Vcld 2 of i 13.45 uur
26 jaÍt 12.45 uur Lyra 83 Uir e ZwethJDe I l.l5 uur Auto!!.cl 12 jaÍt 10.30 uur RoodenburgC(i) uit P.Bolhstlaat/Leiden 08.30 uur Auto
l9jan 12.30 uur Sparta AV Cl uit 10.30 uur Auto
26 ian 11.00 uui Sponlust46 Cl Thuis Vcld t 10.00 uur

c2 12 jan I Ll5 uur Quick Steps Ci uir Nijkerklaan 09.45 uur Auto
l9 an 13.00 uur itDv cl uir Zv I L30 uur Auto
26 ia\ 12.00 uur ODB CI Thuis Veld 3 I1.00 uur

lc3 l2 jan 12.00 uur Scheveninger C2 Thuis Veld 3 I I.l5 uur
l9 jun 12.00 uur Ha&gse Hout Cl Thuis Vcld 3 I l.l5 uur
26 lan 14.00 uur l«ancnbulg C2 uit M.VrUenhoeklaan 12.45 uur Autojc4 l2 jan 12.30 uur Vios C2 uit Mells Stokelaan 11.30 uur Lopen
l9 lan 14.30 uur Hockse Boys C3 Uit D.v.d.BurgwelHvHolia«l- 13.00 uur Auto!!
26 jat:. 09.30 uur TAC'90 Cl Thuis Veld 3 08.45 uur

lDl l2 jan 09.30 uur HBS DI Thuis Veld I 08.30 uur
l9 jan 09.30 uur CDA DI Thuis Veld I 08.30 uur

I 26jan I L15 uur Tonegido Dl 

-

uit Rodelaan/V«xburg 09.45 uur Auto
'iD2 l2 jan 09.00 uur ODB DI uit Albardastraat 07.45 uur

!9 an 10.00 uur Dc Jagers Dl uit Waalsd aar,/Wnaar 08.30 uur Auto
26 Jan 09.30 uur Scheyeningen D2 Thurs Veld I 0E.30 uur

"D3 l2 jart 08.45 uur DSO D5 ui! p*JZoeteImccr 07.30 uur Auto
t9 an 09.30 uur Duindorp SV DI Thuis Veld 3 08.45 uur
26 jan 14.30 uur DSO D5 Thuis Veld 3 13.45 uur

;D4 12 jut 0 uur Forum Sport D6 (rf Thuis Veld 3 08.45 uur
l9jan 08.45 uur Zoetermeer Dl0 uit Rokkeveenzoetermeer 07.30 uur Auto!l
26 jar. I1.00 uur vcs D4 uit DedcmsvaaÍtweg 10.15 uur .open

iEl 12 jan 09.30 uur HVV El (') Thuis Veld 2 09.00 uur
l9 jan 09.45 uuÍ vcs El uit Dedemsvaanweg 09.00 uur Lopen
26 lalr 09.30 uur DHC Et Thuis Vcld 2 09.00 uur

t
t,
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E2 12 jaÍt 09.30 uur HVV E2 C) Thuis Veld 2 09.00 uur
l9 jan 10.15 uur GDA E3 uir Madestei n 09.15 uur Auto
26 jan 09.45 uur Quick E2 uit Ssvominlohmanlaan 08.45 uur Auto

E3 12 jn 10.45 uur Quick Steps Ë2 Uit Nijkerklaan 09.45 uur Auto
l9 jan 11.30 uur Quick E6 Thuis Vcld 2 I 1.00 uur
26 jan I1.30 uur Quick Stcps E2 Thuis Veld 2 I I.00 uur

E4 l2 jan 11.30 uur vcs E3 (r) Thuis Veld 2 I1.00 uur
l9 jan [ 1.30 uur Tedo E2 Thuis Veld 2 I 1.00 uur
26:a\ I1.30 uur Nootdorp E2 uit Kru iswegNootdorp 10.l5 uur Auto!!

E5 l2jan 13.30 uur LENS E6 (r) Thuis Vcld 2 13.00 uur
l9jan 09.30 uur Sempcr Altius E3 Thuis Vcld 2 09.00 uur
26 jan 15.00 uur Tonegido Bl Thuis Veld 2 13.30 uur

E6 12 jn 13.30 uur LENS Ë5 (r) Thuis Veld 2 13.00 uur
l9jan 09.45 uur SV Erasmus E3 uit 08.45 uur Auto
26 ja:r 13.30 uur Semper Altius E4 Thuis Veld 2 13.00 uur

FI l2 jan 09.45 uur vcs Fr 0) uit Dedemsvaaí\ycg 09.00 uur Lopen
l9jan 13.30 uur Oliveo Fl Thuis Veld 2 13.00 uur
26 jut 09.30 uur Westlandia Fl Thuis Vcld 2 09.00 uur

ËL l2 jaÍr 09.45 uur vcs F2 e) uit DedemsvaaÍtweg 09.00 uur Lopen
l9 jan 09.30 uur Laakkwanier Fl Thuis Vcld 2 09.00 uur
26 jall- 13.30 uur DUNO FI Thuis Veld 2 13.00 uur

F3 l2 jan 11.30 uur vcs F3 (r) Thuis Veld 2 I 1.00 uur
l9 jan 08.45 uur HBS F5 uit len 07.45 uur Auto
26 jan 10.00 uur VUC F2 uit Kleinc LoonuaÍiahoeve 08.45 uur Auto

F4 l2 jan 13.30 uur LENS F5 C) Thuis Vcld 2 13.00 uur
l9 jan 09.30 uur Stompwijk F3 Uit Klaverblad/L'dam - 08.00 uur Auto!!
26 jan I1.30 uur Quick Fl I Thuis Veld 2 I I.00 uur

F5 12 jul 13.30 uur LENS F4 e) Thuis Veld 2 13.00 uur
l9 jon 13.30 uur RKAVV FE Thuis Veld 2 13.00 uur
26 jan 10.00 uur Wssscnaar F8 uit KcrkhouYwassenaar 08.45 uur Auto

(*) Dit is een vriendschappelijke wedstrijd

!!DIT IS EEN PROGRAMMAVOORDRIE WEKEN DUS HEEL GOED BEWAREN!!

BIJZONDERHEDEN:

- Afbellen wedshijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond vooÍ de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.0

20.30 uur. In uitèrste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16,00 uur en oP zaterdag Pas vanaf 0
uur.
AÍbellen tràiningen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314)
Wedstrijden afgekeurd ofniet?? Bel alleen op zaterdag tra 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn
bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!l Bel nooit naar de hoofdleider thuis!!
Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naaÍ 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 volgcnde LEN$revue verschijnt pas op donderdag 3l januari!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aanwezig jeugdcommissie op: l2januari vanaf 07.30 uur: Diana en Hans van fujthoven

l9 januari vanaf 07.30 uur: Fred Grens en Hannie v,d.Sman
26 januari vanaf 07.30 uur: Patrick en Peter var Fessem

Opstellingen als bekend,

IIDIT IS EENLENSREVUE VOOR DRIE WEKENDUSHEEL GOED BEWÀRENI!
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COMPETITIEVOETBAL ÀFGEKEURD Otr' NIET??

De waag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddagiavond op LENS en zeker ook niet oP

vrijdagavond of zateràagmorgen bij de hoofdleider ofleider thuis. De enige manieren om te weten te komen ofhet compefitievoetbal

doorgaat ofnie! zijn:

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-36'10522). Dit is meestal pas mogelijk varaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet
eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat ardere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!l

*+++ LENS OP HET INTERNET **rr www.lens-denhaag.nl ++*+
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Bellen naar de KNVBaÍkeuringslijn (0900-9008000) maar daawoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uuÍ is hierop de

informatie te verkijgen en dan uitsluitend nog voor LENS Al t/m C4.
Kijken naar Infothuis op de TV ftanaal 2l). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke
thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kljk dan bij de naam en het team van de tegenstander.

Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krdnt, Infothuis, Ncderland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de

LENSaÍkeuringslijn 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 Il en onder categorie II.

Bij altes geldt zeker: heel artent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen ofhet voetballen doorgaat ofniet Nog dommer is

het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komen!l

SCHADIIWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKETJRING

Bij algehele afkeuring van het competitieprogramma gaan de onderstaande teams altijd trainen (verplicht) op de samenkomsttijd van

de wedstrijd: LENS Al, Bl, 82, Cl, C2,Dl,D2, El, E2, Fl 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 altljd voetbal- en sportschoenen mee.

!IDIT IS EEN LENSREVAE VOOR DRIE WEKEN DUS HEEL GOED BEWAREN!!

START KEEPERSTRAINING

De keeperstraining start weer op dinsdag l5 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 I (zon) vanaf I januari 2002 enigszins aan

te passen aan de prijzen die andere verenigingen in onze klasse ook vragen. De toeSangsprijs is vanafheden: -

- personen van 18 jaar en ouder betalen voortaan twee Euro
- personen van 65jaaren ouder betalen vooíaan één Euro

REPARATIEWERKZAAMHEDEN

Tijdens de winterstop zijn de nodige reparatiewerkzaamheden rondom onze accommodatie verÍicht. Alle elektrische gebreken in de

kléedlokalen werden'geàaakt en oók wèrden de kachels in ons clubgebouw en in onze kleedlokalen goed nagelopen en afg€steld. Het

moet nu nergens mei te koud of te warm zijn. Een verzoek van Leen en Emile aan iedereen om van de ingestelde klokken af te

blijven. Zijnir problemen ondemeem dan zelfniets maar bel even naar Leen of Emile. Daar kan je ook terecht met nieuwe problemen

omtrent dó accommodatie. Kennen zij de problemen niet dan doen zij ook niets. Wij hopen dat iedcreen (ong en oud) zuinig zal z!j_n

op onze accommodatie en dat de kleódloÉalen 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!!l!! i

NTNT rl nÍ['r)§. Í|lm['p§ IIEEI í:NE'N LEZEN!!!!! ll IPKO

Kan je niet voetballen dan ben je verplicht om op vrïdagavond af te bellen tussen 19.00 er 20.30 uur bij de hoofdleider (dus

niet Éi; de leiderl. Tot verveleni toe publiceren wij dit in de LENSrevue maar nog steeds zijn er ouders die op vrijdagmiddag

n".r ieNS bellón, die bij de leider afbellen ofafzeggen, die pas op zaterdagmorgen aÍbellen. Fout, fout, foutll!! Nog fouter

is het om gewoon weg tsblijven. Tot a an zzterdagi december kwam dit maar liefst 47x voo/??? De boetes (f.10,- per keer)

werden kÀrig betaalà en daar kochten wij een viàeo voor waawan de hele vereniging proFrjt kan hebben. Toch is dit niet de

bedoeling. Aóellen als je niet kan komen voetballen is volgens ons de normaalste gang van zaken en een vorm van fatsoen,

Neem ni zaterdag 22 december. Wij hadden voor LENS Dl ím LENS F5 een heel vriendschappelijk progÍamma

afgesproken bij ScÍeveningen en dat ging ondanks de vele regen gewoon door. Maar liefst 28 spelers krvamen niet opdagen

ódór af te bellen en meiveel kunst- en vliegwerk kregen wij de meeste tearns kompleet. De niet oPkomers kijgen een

boete van 5 EuÍo (nieuwe prijs) opgelegd en ook die zal wel weer worden betaald maar echt leuk was het niet oP mterdagTZ

december. De niei opkomàrjwarèn: I.iokmak en J.Verschuyl van LENS D2, J.Mahatam, E.Ozgu en U.Tokmak van LENS

+*rr LENS Op HET INTERNET **r* www.lens_denhaag.nl *r** 
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D3, E.Aktas, C.Burkan, M.Neto en M.Yalrnon vaa LENS D4, N.el Boustati van LENS E2, J.Hughes en T.Jankie van LENS
E3,-J.Abrahams en A.Gungor van lEl.ts E4, o.coskun, u.Dogan en c.yavuz van LENS Ei, A.Jama van LEN5 E6,
M.Oztas van LENS Fl, A.Ciftci, F.Hoke en M.Kesenek van LEt'lS F2, B.Akhannich, CNeto, É.Tuna en S.yildirim van
LENS F3' E.Yanik van LENS F4 en R.Dogan van LENS F5. Niet met deze vermelding éens bel dan aueen naar paul À oiil
Steen (4400603) op donderdag- of vrijdagavond tussen 19.00 en 20.30 uur.

NTETIW TELEFOONNUMMER DOORGEVEN S.V.P!!

Op zaterdag 22 december bleek weer eens dat veel jeugdleden een ander telefoonnummer hebben dan wÍ genoteeÍd hebben staan.
Normaal gesproken aellen wij de spelers niet meer op àls ze er niet zijn. op deze zaterdag was het aa-ntai iiet opkomers echter zo
hoog (zie kopie.hierboven) dat wij weer zijn gaan belÈn. Helaas, in heel veei gevallen blekfn wij niet hetjuise teÈfoo*u.;1". u*
despeler te hebben. ! ij vragen de ouders om altijd nieuwe telefoonnummers z.s.m. door te gevei aan paui van den Steen (,1400603).
Hij is de persoon die deze gegevens verwerkt in de ledenlijst van onzejeugd. Graag ieders midewerking.

YERSCIIIJMNG LENSREYTIE i

Net als in december nu een LENSrevue voor drie weken. Daama lopen we weer gelijk met het te ontvangen paoga"*ru ,- d"
KNVB en komt de LENSrevue vanaf februari weer eens in de hvee weken in de brËveïbus ofper e-mail. Dit laatste is voor LENS
natuurlijk veel goedkoper en wij vragen onze leden dan ook om massaal te reagcren naar Jaap Colpa (webmaster LENS) als u in het
vervolg de LENSrevue per e-mail wenst te ontvangen.

!IDIT IS EEN VUE DRIE WEKEND HEEL I

@
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De redactie wensl iedereen
een heel gez,ond en sportief

2002
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. MÀCHINÀtE HOUTBEWERKING ' SCHOORSTEENVEGEN
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ISCH NMÀAKSERVICE BV
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GEVELSANERING BV
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BRANDSCHADESAN ERINQ"BV

ERKEND SÍIGHIINí, SALYÀGE

D'EíY57VERTEilER ItTÀ BRAIT'D

li'
i ', 1 Plotinoweg 19 - 2544 EZ Den Hoog
i TeleÍoon: 070-3294122 - tox:070-3294409
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As§urantiekantoör '

STREEKSTRA'
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- VERZEKERINGEN i' FINANCIERINGEN * SPAREN

- HYPOTHEKEN - PENSIOENEN - BELEGGINGEN ,
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VOOR TOPPRESTAIIES OP HEI GEBIED VAN
YERZEKEREN EN HYPOTHEKEN KUNI U

ATTIJD BIJ ONs TERECHT. BEL GERUST
VOOR EEN SPORIIEF ADVIES.

BEt VOOR INFORMATIE OT EEN OFFERTE

o70 - 368 77 64
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AL 35 JAAR EEN BEGRIP ALS HET GAAT

OM PERSONEN VERVOER OP MAAT IlI

Fohrenheitstroot 20;25ó1 EC Den Hoog
Telefoon: 070:3643295 / 070-34ó0792

tox:070-3609127
1:..'.,

Bij ons kunt u terecht als het gaat om

Schiphol vervoer.(24 uurs service)

Trouwservice

Groepsvervoer (8 peÍs. per bus)

Invalide en rolstoelvervoer

Zakelijk vervoer

en, particutier.en

.40 kindercentra in,D?r\ Haag

" .dà scherpste prilsïqry.JaerËna ' '
.volledige dienstverlening
.moderne, professionele organisatie

O r .'i
(070) 312 00 00'
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Eikstroot I - 25ó5 MT Den Hoog : Tel.: 10701-3ó03738

. Gespeciolisèerd in het geven von odviezen en poromedische ,

.. behondeling ,on de wervelkolorn en lspoa) letsels. _,.',
.'',

t.J.À. Zoutoirdllk . Íy6lc.f,lonuoel lheioFout .
E.P.À. Gorct - ÍyÉlothoÍqpout
S.l Könlg :rj - lyslo-Àlonucol fh.rqpoul.

Behondeling volgens ofsproàk.

I
C.A, von Beverenplein 16 - 2552 Hï Den Hoog

TeleÍoon: 070-39730'l 3
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Kwatiteitsdrukw
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Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag

KoÍbootstraat 71 - 25A3 CT Scheveningen "

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112
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HOOFDSPONSOR
SEIZoEN 2001 - 2002

lUlllemachtig "

wat een assortiment,!!!.

Ï"í voot óuiri' auto's "I .Í;

Auto-onderdelen
. Groot assoÍtiment auto-onderdelen ;l -. .

. Toolshop (voor een z€eÍ) comptete gereedschappenlijn

. Alle topmerken aub{ndord€len uit voórraad leverbàar

. Eigen bezorgdienst i .-r . t
oÍ nleuwe àuto's j1.

,= -',.G.zG, Auto.onderdelen B.V. '' :' ,
.I; íe v.d. Kunststraat 288, 252, ÀV Dei.Haag. .'

ij-' Teleloon: O7O€AO7O7O Fax:070-3840023 ii'i ,.:r .

Openingsrilden: íÍ'a. Um rijd.08:0G18100 uuÍ zat.09:@16:00 uuÍ l

,'i;,r_l $

Verkeersschool AL MEER I)AN 45 ilANffi
eBgeSHP@
Schakel & automaat

I

. Voor olle riibewiizen

. Opleiding bromft ets<ediftcoot

. l0 doogs spoedopleidingen

. Diverse cotegorieèn moleniilelsen j.

't ffi
EruI
l.E.l

votkenbosloon ví - 2563 cK Den'Holg
Tel.: 070-345 l'l 53 / .3634ó7 | - tox: O70'3ó3ó6ó2

LENS 1EDEN SPECIAIE KORTING
voor inli<hlingen: Arno v. Blinerswilk

Freeï Kicl«- §por! ''
(ï !,

DE VOEÏEAUSPECIALISÍ
Weiniorstrodt 343 Den Hoog
(tussen Valkenboslaan en Beeklaan)' :.' r+'

EXCLU§IVE . .

t
TeleÍoon:'020-3ó3ó323. 1

.il.11.:'

"í".."i.ioàn:t ii Den Hoog 
" 

;Tel.eÍo-o,n: 070-3652426

'{ rnrË'xiàr scxrvruro:r til I'Ii
-. Keizerslràot 74 Scheveningen TeleÈn: 020-3ó'1737ó
i*: 

"
voor ol uw sportkleding, lens leden l0% korting !

www.free-kick.nl
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,FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE.

. MEDICAL FITNESS - HOUTW.'K ...
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Terrein & Clubgebouw
porlpaÍk"Escamp I "

Hengelolaan ( geen post adres I
Dcn Hrag lel 070-3661314

Postadres
Postbus 43337
2504 AIl Dcn Hoag

Cortributie betolirg
Postbanli 13.67.1t
Raboba* 129.94229

SamensÍelling bestuur
R.Vergecr (r.z) tel.070-3661344
F.GrEns (sccr) tè1.010-4527327
P,v.d.Stcen'tc|,070-4400603
C.Veldink (pcnn.) tel 079 -3314348Hlv.d.Smsn Íel. 070 -3257887
Dvan Rijthovcn lel 070-3615208

§enioren zondag en zaal
V.J,M. Heijnen tcl.070 -346t088

Sénioren zaterdag
J.C, H8m tet.070- 3679687

Jlugd
Pi.d.Steen t.l.070-4400603

Club vnn 100
H-HoppÈrb.ourry.rs tel. 070-3250789

Aöcommodatie en materialen
Vacatrre

§ponsorzaken
Rv.d.Hock ret.0l82- 521353
H.Kooyenga tcl.070-3977294

Coördinstor techn. Zak€n
Flvan Dijk tel.070-3634818

ri

Bar

atners

Lamens
Ai'scrlvendijk

l.070-3455787
r.070-3966095

Zdtc.dtg
C.1CEkÍhak

I

lÉ

l€

Gr.06-t4699r83

Rédaktie
C.Larne6
H.v.d,Sman

rcl. 070 - 3661314
!el- 070 --366131{

c.maihdr.s:w.l.os@l2rnov..íl

RJdaktie internet
Jasp Colpa: wEbmEster@lens.denhaag,nl
Ceis Altin$ cjrltinB@wanadoo,nl

l
Intcrnet-sitc:

!
, www.lens-denlaag.nl
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LENS

Tweewrkelij
75t.jaa

Opg. cht 18 decertcr t92u-- "

ks blad van de voeÍbalvereniging LENS
rgang, nummer 12, 31 januari 2002

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

WETRA- OT' KUNSSTOFVELD VOOR LENS
Op woensdag 30 januari neemt de Gemeenteraad enkele belangrijke besluiten. Als altes goed
gaat wordt er een totaalpakket goedgekeurd waardoor o.a. besloten wordt dat de ballenvangers op
LENS worden gerestaureeÍd en dat er één ballenvanger wordl 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 kijgt (toplaag vervangen en een geheel nieurve drainage) en dar vel
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 intemetsite van LENS (alrijd even lezen!!!) en natuurlijk in de votgende
LENSrevue.

RENO VORKTNK (TRArr{ER/COACH LENS 3) GAAT STOPPEN
Volgend seizoen kijgt 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 ziin 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 maakÍ Reno het lopende seizoen af en hij heeft ons beloofd o
alsnog voor enkele overwinningen te gaan zorgen. Wij gaan intussen op zoek naat.een waardig
vervanger. "'!Vij denken hierbij aan een "oud" ex-voetballer die zijn uainer/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 krmnen vergeten.

JAN DE JAGER BLIJFTVERZORGERLENS 2
Met Jan de Jager, verzorger bij de uitwedstrijden van LENS 2, zijn wij contractverlengin
overeengekomen voor één jaar. Hij blijft deze werkzaamheden combineren met zijn taak als
verzorger van de zaterdagselectie bij BMT. Klasse, Jan!l

TWEEDE SPORTSERYICEMEDEWERKER
Sinds kon hebben wij de beschikking over een h{eede sportservicemederveÍker. 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 \Vildenberg van de
Gemeente ons vroeg of hij bij LENS mocht komen werken zeiden wij natuurlijk direct ja. Samen
met Bert Hotnan gaat hij nu een echt LENSteam vorrnen en allerlei werkzaamheden venichten
op ons complex. Muis Boere; welkom bij LENSI!!

VRJJWILLIGER VIA VACATUREBANK GEMEENTE
Via de vacaturebank van de Gemeente (HOF), waar wij staan ingeschreven met een gÍoot aantal
vacahres, hebben wij weer een vrijwilliger bij LENS erbij gekegen. 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 e

eerlijk is eerlijk er is werk genoeg te doen bij LENS op zn vakgebied. funus Spoor; welkom bij
LENSI!!

REDAKTIE
Alle kopy moet vóór maandag I I februari 2002 bii de redakie binnen zijn.

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

J

tt*+ LENS OP HET INTERNET tii+ www.lens-denhaag.nl +*++
P6gLE 1

l_
r
#

I
\

H.

,i



SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHTII !

Met ingang van komend seizoen gaat de KNVB in district West II een proef srarten met de spelerspas. Dit betekent dat iede.e ,pil.t
van de D'klasse t/m de senioren alleen speelgerechtigd is met een spelerspas. Deze spclerspaJmoet bij iedere rvedsÍijd aanwezig zijn
en zal of worden geraadpleegd indien dit noodzakelijk blijh te zijn of steekproefsgewijs of voor iedere w;dshijd wóràèÍi
gecontroleerd. Deze spelerspas moet het "rotzooien" mel ongerechtigde spelers en valse namen opgeven zoveel mogelijk (lièfst
helemaal) tegen zien te gaan. Binnenkort doet de KNVB hier verdere uitspraken over. Voorlopig hebËJn zij ons opgedrigen om van
iedere speler van de D-klasse t/m de senioren één pasfoto met naam acht;rop te verzamelen. bit gaan wij ie tomíde tli3d dan ook
doen. Via de aanvoerders en.leiders horenjullie hier meer over!!

LENS 1IN DE (BEKER)COMPETITIE
Helaas meende de KNVB om de volgende bekerronde (LENS - Spijkenisse) op dinsdag 29 januari vasr te moeten srellen. Dit terwijl
er op 9 en 10 februari door beide teams niet gevoetbald hoeft te worden?2? Zaterdagb februari was derhalve een veel betere ofti-e
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 wedshijd 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 oe wiasriia abnog op àeaa[S februari om 14.30 uur vastàt stett"n
(dinsdag 5 februari 20.00 uur is echter waarschijnlijker). Zie de LENSsite voor meir informatiet

LENS l INDEKOMPETITIE.
Het programma voor de komende weken is:
- zaterdag 2 februari 14.30 uur LENS I (zat) - RÀVA I (uitspelen restant bU de stand I _ 2)- zondag 3 februari 14.00 uur LENS I (zon) - Haagse Hout I- zaterdag 9 februari 14.00 uur VCS I - LENS I (zat) => Dedemsvaartweg- zondag l0 februari 14.00 uur LENS r (zon) - Adelaars I (vr) of 14.00 u;r Gona I - LENS I (zon) => Beresteinlaan

Het Bestuur

:
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: SENTOREN ZONDAG
Algemene informatie
Contactpers. W.J.M. Heijen tel: 070 - 346108g

Wedstijddag B. Vierling sema:06 - 65000816
Mob. 06- 17406344

Donderdag anu
20.30 uur LENS 3 - LENS 4

Zalerdag 2 tebr uari 2002
14.30 uur LENS 1 (zat) - RAVA I (restant) veld I

SENIOREN ZATERDAG
Algemene informatie
contactpers. J. Ham tel: 070 - 36'19687

J. Verk[jk tel: 070 - 3617033

338958 R.Hos

Zondag 3 februari 2002
14.00 uur LENS I
I 1.30 uur LENS 2
13.30 uur LENS 3
10.30 uur LENS 4
10.30 uur LENS 5

- Haagse Hout I
- Vredenburch 2
- Juventas 2
. GDA 4
- wIK6

veld I
veld I
veld 2
veld 2
veld 3

263077
264757
269732
270262
280506

P.A.van Veen
F.J.de Croot
NN.
NN
NN

Dinsdag 5 februari 2002
19.30 uur DHL I - LENS I (zon) (vr) ofwellicht LENS I - Spijkenisse I (beker: om 20.00 uur)

Zaterdag 9 februari 2002
14.00 uur VCS I - LENS I (zat) Dedemsvaartweg S.H.M.van Soest

Zondag l0 februari 2002
14.00 uur LENS I - De Adelaars I (w) veld I NN

Wellicht wordt gespeeld om 14.00 uur de eventueel ingelaste competitiewedstrUd Gona I
11.00 uur Westlandia 4 - LENS 2 Gestant) Hoge Bomen,Naaldwijk H.Bag
10.00 uur Spoorwijk 3 - LENS 3 Melis Stokelaan NN
10.30 uur LENS 4 -??? (vr) veld 3 NN
l0.30uur LENS 5 -HDV4 veld2 280432 NN

- LENS I

Afkeuringinformatie ( niet bij wiendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of
De aÍkeuringlijn KNVB Districr West 3 tel: 0900-9008000

*+*+ LENS Op HET INTERNET ***r www.lens-denhaag.nl *r+i
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Donderdog l4 februari 2002
?0.00 uuI LENS 4
l

Aanvoerders:
LENS 3: trainer/coach Reno Vorkink
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers
LENS 5: Jan Muns

tel: 070-3609399 of 06-53995368
tel:070-3250789
tel:070-3975459

- Brandweer

Uitslagen:
LENS 4
RAVA I
LENS I
LENS 2
LENS 3
LENS 4
HDV 4
I,ENS l(zaQ

- HMSH 5
- LENS I (zat)
. VIOS I
- VELO 3
- Spoorwijk 3
- Kranenburg 3
- LENS 5
- de Postduiven I

4-5
0-8
z- |
2-0
t-5
8-3

1-l

wgs weer opgestoomd op rechts en werd binnen de "zestien" gevloerd. En terechte sfàfschop was het gevolg. Dat is een klusje waar
Jiipmy Spaam altijd wel raad mee weet. Gelukkig hebben we nieuwe, stevige netten, want hij ging er weer inoeihard in.
Ook in de tweede helft waren de mogelijkheden er om verder uit de lopen en de wedstijd te beslissen, maaÍ het lukte allemaal nét
nièt' We moesten tot de 85e minuut wachten tot de genadeslag werd uitgedecld. En het waÍen twee invallers die gezamenlijk
vèrantwoordelijk waren voor deze treffer. De ene (Dobias Hogervorst) zoÍgde voor de voorzet en de andere (Lourinho Rocha)
p{sse€rde de YlOs'doelman. Achterafbleek dit een hele belangrijke tÍeffer omdat LENS in de extra tijd nog een tseffer moest
to:estaan. Drie punten dus in een cruciaal duel. LENS en VIOS deelden vóór deze wedstrijd een plaats in de middenmoot met een
eriact gelijk aantal punten. De uitkomst van dit duel besliste dus over meedoen in het linkcnijtje ofnaar onderen kijken. Gelukkig
bleef LENS aan de goede kant van de score en nestelt zich door het gelijkspel var Scheveningen ook op kop van dè ranglijst van de
2e.periode. Een periodetitel is een belangrijke doelstelting voor dir seizoen en deze hebben wè nu vollcàig in eigen hand. vtet nog
twee uit\4'edstrijden (GONA en Rood GÍoen) te gaaÍl in deze periode ligt deze prijs binnen bereik.

Söoreverloop
45,. l-0 Jimmy Spaan§ (pen.)
85,. 2-0 Lourinho Rocha
90.2-t

Opsrelling :

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 (8T.Abdoullaye Cisse,) Sascha Glaudemans

PogiÉ 3
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GEWELDIG. Je ziet dat een vereniging uit allerlei verschillende medewerkers bestaat (misschien rvel eens een beetje te weini!).
ledereen heeft het goede voor ogen soms door verkeerde communicatie ontstaan er meningsverschillen. Toch btijkt 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 blj de CIub van Honderd dankbaar voor. De TV met satellietontvangst ryas er al daízij
de Cl v t00 (of45). 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 sanden na de wedstrijden varl het eerstc Heren team gelijk in het
clubgeouw op de TV zien. Een aantal vooraanstaalde heren zrllen nu financieel over de brug moeten komen. Een ieder werkt op /jjn
manier mee om een beter en goed resultaat te kijgen. Geweldig. De Club van Honderd zorgt voor een gezellige en betëre
accommodatie. Wilt u er bijhoren. Stort E 45,- op de postrekening 336?11 t.n.v. de penningmeester van Lens o.v.v. Club ïan
Honderd.

Uitspraak van de % maand:
GegÍoet HenkHoppenbrouwers,
p.s.: LENS4 net als PSV (Dennis?) op weg naar een kampioenschap?

!
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. LENS 3 in strijd met zichzelf
Het roemrijke derde elftal van LENS mocht afgelopen zondag na een lange rustperiode (\.yinteistop en afgelastingen) het pubtiek
laten zien wat ze de afgetopen weken hadden gemist. Het derde van Spoorwijk was qua stand in de competitic een geliikwaardige
tegenstarder. De zondag begon een beetje grimmig voor de "boys": één slaapkop en een stuk ofvier met een Braziliaanse attitude
yoor \Yat betreft het nakomen van de afgesproken tijd en het (van te voren bekende) gemis van de trainer (wint later met eerste van
VIOS met2-l). Gelukkig waren er ook positieve venassingen: twee gastsp€lers @amazak & Achmed bedankt) en een prima
yervanger van de trainer. De wedstrijd begon (nadat het toilet in de kantine druk bezocht was) aardig. De spelers liepen rnet hun
ln de wolken vanwege he feit dat zij weer in tenue de mat op mochten. Helaas brdcht de 0- I daar een abrupt einde aan en moest er
[<eiha rd gewerkt worden. Dit werd dan ook gedaan (met name Oran heeft bergen verzet) wat resulteerde in een einde van de eerste
he lft met l-2. Na circa 25 minuten in de rweede helft gespeetd te hebben, raakte bij ondergetekende de zuuÍank leeg. Na een vyat
ongelukki gc tackle/ val van Frans (ongen, beterschap met de knie) zag Spoorwijk kans keeper Patrick te passeren om l-3 te
Helaas was daarmee het hek van de dam en gingen de koppies hangen en keeg Spoorwijk de vrlje loop tot op l-6.
iïeren. ..net als jullie smacht ook ik naar onze eerste overwinning van het seizoer/ de competitie. Jullie weten dat er iedere zondag een
fles champagne in miin tas ligt te wachten op hét moment. Wellicht reden te meer voor het publiek om in (nog) grote(re) getallen hqt

tderde te steunen (in ieder geval bij thuiswedstrijden). 
\tt

Boodschap: Toon watmeer respect voor het team en haar leden !.

Dank aan: (Trouwe) supporters en de coach I

Mar de wedstrijd: öranll I
li
Gegroet, Jimmy I

ii
I! T,RocRAMMA SENIoREN zAALvoETBAL il-Í

|rijdag I februari 2002 |

weer

19.00 uur Vopel2 - LENS 2

Maandag 4 februari 2002
21.00 uur LENS 2 - wIK I
22.00 uur Westlandia 4 - LENS I
t
I
Dinsdag 5 februari 2002
19.00 uur LENS DSI

Woensdag 6 februari 2002
22.00 uur SemDer Altius 2

i
Vrijdag 8 februari 2002
20.00 uur LENS 4

I
JVlaandag 11 Íebruari 2002
20.00 uur LENS 2
21.00 uur LENS 4I
a

I
I:
I

Ockenburgh

Loosduinen
Sosef

335532

- Noordzee DSI Zuidhaghe 334681

- LENS 3 de Schilp

- Engelsman I Loosduinen 333539

- SOA I Loosduinen 331 l0l
- Buytenrode 4 Loosduinen 333490

A.J.M.Ammerlaan

G.Bergsma
G.F.van den Berg

NN

NN

NN

H.J.J.GiUet
NN

++*r LENS OP HET INTERNET Èt+t www.lens-denhaag.nl {**r
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Woensdag 13 februari 2002
21.00 uur West Stars 3

Vrijdag l5 februari 2002
19.00 uur Gravenzande SV DS I
20.00 uur Noordzee 3

Maandag 18 februari 2002
19.00 uur CLIVO 2
20.00 uur Nat.Ned. DH I

Maandag 25 februari 2002
22.00 uur JuVentaS 2

Woensdag 2? februari 2002
2l.00 uur Yit{I I

Yrijdag I maart 2002
20.00 uur LENS DSI
20.00 uur LENS I

Aanvoerders:
LENS l: Oscsr van derLaar
LENS 2: André Kuypers
LENS 3 Ed Vuijk
LENS 4: Nico Vastenburg
LENS DSI: Bettie Driessen

- LENS I Ockenburgh

-LENS DSI
. LENS 3

Westlaadhal
de Blinkerd

. LENS 4

. LENS I
de Schilp
Overbosch

- LENS 4 de Schilp

- LENS 2 Kerkpolder

M.H.lV.Storm

NN
J.L.Z.Verhoek

NN
NN

NN

NN

NN
J.W.van Ceen

Aanvoerders opgeletl!
Gra.ag. extra aandachÍ_ en overleg met de zaalcommissaris over het opsturen van het w€dstrijdformulier naar de KNYB. Te
vaak krijgen wU bericht (lncl. aankondiging boete) van de KxYd dat het wedstrijdformulier niet is ontvangen, Is de
zaalcommissaris niet aanwezig stuur dan zelf het wedstrijdformulier raar de KNVB dÉtrict west II, postbus g200;3009 AE
Rotterdam.

Liesing §porthallen:
Loosduinen : Groen van Prinstere aan276,

Ingang Beresteinlaan
de Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,
Ockenburgh : Wijndaelerduin 27,
Sosef : Shijphorsr l, Honselersdijk,
Westlandhal :Spinel4's-Gravenzande
Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,

Ingang Beresteinlaan
Overbosch : Vtaskamp 3
De Blinkerd : Seinpoststraat lS0

- DSVP DSI
- Gr.Rood'93

Ockenburgh
De Blinkerd

335798
330828

tel: 3236706

tel:3941507
tel:3686588
teli 017 4-6262'12
tel:0174-415?98
tel: 070-3671508

tel 347 4684
teli 070-3522169

tel:06-22669238
tel: 070-3250471
tel: 070-3960448 (0 6-2A247367)
tel:070-3294254
tel:070-3295598

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE

CONTACTPERSONEN
Algemeen contactpersoon: Paul van den S
uur).

JEUGDCOMMISsIE SEIzoEN ,,
00I 12002

teen, Chopin straat I03 255 I S Den Haag Telefoon 70-44U0603 (tussen I9.00 en 20 3 0

Hoofdleider A- en B-klasse: Paul van den Steen
Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven
Hoofdleider E- en F-klasse: Paul vaa den Steen

Tel:
Tel:
Tel:

0704400603 blj geen gehoor 070-3615208
070-3615208 bij geen gehoor 070-4400603
070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208

A-angezien de hoofdleiders ook nog een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te bepeÍken tot ,s-avonds 
tussen

19.00 en 20 30 uur. Graag ieders medewerking. Is de hoofdleider niet thuis b]el d* g".rt nu* à. *àeiJoofdteiaer.

++** LENS Op IIET INTEFNET i++r www.lens-denhaag.nl ***i
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Kerketuinenweg 6

a

?544 CW Den Haag

dreOIRECT
p,q!q r DIHECT-MAIL

r FOLIEVERPAKKING

r FULFILMENT

r COMPUTERCENTRUM

I LASERPBINTING

r KLEINOFFSET

I FOTOKOPIESERVICE

070 3590707

Technisphe Handelsonderneming

.A
,i

I
t,
ter€a.

Voor al uw Sanitai
Eland.straat 434-45 , 2513 GL Den Haag

'i "l,'; , 'sno,,író,;n;,
Piet heinstraat 70-76

Telefoon 346 92 36 - 345 28 28

.§peciaal Chingès Restaurant
-,Voorheen'Restairrant"LOTUS"t, ,

.. ',. PBOSPER ,

'Í,B',,&i &g*ï

.,, Leyrdeg 533c' 
2545 GG Den Haag

Telefoon 070 - 3664777

Dagelijks geopend van 12.00 uur tot 22.00 uur. Dinsdag gesloten.
Wijzorgen ook bij u thuis tussen 16.00 - 20.00 uur.

U kunt uwteleíonische bestelling"doen vanàÍ 12.90 uur.

' | - ;'" 
- t '-: ' "

DATA CIRCUIT B.V.
BEKABELING,;l -

Dèlftlrvég 65 - 2289 BA. RIJSWIJK (ZH).The Netherland 
"Tel.:,+31 (0)70 319 21 72-Fax:+31 (0)70 31.9 22 35

fu;.* iË,
ë,

Ca'RÏtIIt
CHINEES / INDISCH

SURINAAMS RESTAURANT

Piet Heinstraat'29 '

2518 CB Den Haag
Tel. 070 - 345,03,25

I
.ll

Elke dag geopend
maandag tlm vrijdag 11.00 - 23.00 uur
zaterdag en zondag 14.09 - 23.00,uur

,. r CHINEES SURINAAMS EETflUIS ,.,
HOLLANDSSNACKBAR/IUNCHROOM,

l:,"r-, t. . ',1 , -r'. .', .'
r,,'' . Wèsteinde 44' .' ;"

..'' 2512HE Den Haag
- ,Tel. 070': 380 62 62

"''Thuisbezorgei' .,,,i
. , v.a..f1.25,00 gratis-thuisbqzqfs! -'-.
ondei ft. zs,oo, ft. 2,so bezó?gkoé?èn
.Bezorgkostéi tl.oo tót 22.00 uur ,

{

THUISBEZORG SERVICE

Voor: Chrnees
Surinaams BEL: 070 - 345 03 25
tndisch

Voor: Cfirnees
Surinaams BEL: 070 - 380 62 62
Hottands
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"'"VAN DER VELDE & VAN HALÍ
' G ERECHTSDEU RWAARDERSKANTOOR

,jt'Als hgt echt qm'scorefi gaat"
Voor uw incassovorde r!!'rgen

n

t. ,ï..

{

Nassauplein 21 1''rJ

2585 EC 's-Gravenhage
i" r i !:

Telefoon 070 - 3460707
Telefax 070 - 3469755

Van der Velde
't Veentie verhuizingen

VERHUIZERS
ERKENDE

Vraag vrijblijvend prijsopgave

Zinkwerf 27 - Den Haag

fax 070 - 3099079 070 - 3663134

{

:

I

'

!

verhuizingjen binnen- en buitenlald , verpakkingen voor overzee

..,]<antoor- en bedrijfsverhÈizingen .on;tao " 

i n.,ry1§i 
l9rs,

Digitaliseringarchiefopslag

o :l

o

o o



Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen 's-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur.
De volgende LENS-rewe verschijnt op donderdag l4 februari
Aanwezig jeugdcommissie op: - 02 februarivanaf 07.30 uur: Cerard 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 triet op

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal
doorgaat ofniet zijn:
- Bellen naar de LENSaÍkeuringstijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet

eerder weten wat er doorgaat ofniet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanweziB zijn. Moetje voor 08.30 uur

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!!
- Bellen naar de KNvBafkeuringstijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.[5 uur is hierop de

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS Al t/m C4.
- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 2l). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke

thuisspelende A-B- en C-elftallen zUn afgekeurd. Speelje uit kijk dan bij de naam en hetteam van de tegenstander.
- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, lnfothuis, Nederland 3 (ookr teletekst bladzijde 603) of de

LENSaÍkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat

alle A-B cn C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder diskict
West ll en onder categorie tl.

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet. Nog dommer ii
het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komen!!

SCHADIIWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING :

Bij algehele afkeuring van het competitieprogramma gaan de onderstaande teams altijd trainen (verplicht) op de samenkomsttijd van

de wedstrijd: LENS Al, Bl,82, Cl, C2,Dl,D2, El, E2, Fl en F2. De aÍrdere teams doen alleen iets als hun trainer dit met hun

afgesproken heeft. Voor alle teams geldt: wordt er getraind neem dan altijd voetbal- èn sportschoenen mee.

SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT; PASFOTO Z.S.M. INLEVEREN!!!

Komend seizoen wordt de spelerspas verplicht voor alle spelers geboren in l99l of eerder. Wd verzoeken alle deze jeugdledcn on1

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!l r i.:

BLESSURELEED 
I .

Heel wat spelers lopen met een blessure rond en dat is natuurluk heel vervelend. Het betekent immers een tijd(e) niet voetballen'en
dat is heel sneu!! Op dit moment zijn bij dejeugd langdurig geblesseerd: Nibo de Sousa (LENS A1), Gary Rijkers (LENS B2), Chaib

Amhayi (LENSB2/B3), Amie de Randamie (LENS Cl), Isyan Genc (LENS D3), Abuzer Bozat (LENS D4), Umit Sahin (LENS E3);
Dennis Mesker (LENS E6) en Ryshall Bisai (LENS F5). Daamaast 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 haÍe beterschap!!l

CONTRIBUTIE-ACHTERSTAJ\DEN

Komende zaterdag kijgen alle jeugdspelers met een contributie-achterstand, die niet automatisch betalen, een brief mee naar huis mei
een dwingend verzoek om nu echt het restant van de contributie te gaan betalen. Het verschuldigde bedrag aan contributie hebben n ij
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 33671I t.n.v. penningmeester LENS te Zoetermeer. Contant betalen op LENS
(alleen bij Paul van den Steen ofHans en Diana van zujthoven mag natuurlijk ook).

De j eugdcoxÍml8sl,e vaa L,ENS

+
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4
' LENS 82 - Oranjeplein Bl

Begonnen deze wedsEijd met I I man precies op papier. Normaal hebben we 12 man, maaÍ in de uit wedsÍijd tegen' Laakkwartier heeft Garv drie midd*uà.t.u"*t;.! f"À;;i;;;ïil,.rrudens de wedstrud in botsins met deLaakkwartier.keeper' Bl3 deze wensen wij Gary het beste toe en hopen hem weer snel in het veld terus te zien.' Nu de wedsrljd, het was een waaierige en regénachtige ridd.s. iËili';;";;ffi;ï;;:;ï,ïluïï" n"oo.,wind mee), maar rvisten niet sner te scoren. Na veer bir uezit ei tfiro ransen viel er toch een doerDunt in onsvoordeel, dit doetpunt wcrd gemaakÍ.doo, Ali zarJ,;i;;;.;;;;;il;J;Àili; ;r:;;;:""-,.,Dus gingen we met l-0 vooriprong de rusr in.
Echter direct na de rus maakie Oànjeplein !oed gebruikt van de wind en de scoorde de I _l.
De gehele Meede helft stond in t e erin ví v.i*irà ." ËÀ.r. Ë, *isten wij niet meer te scoren, hoewer wu roch' de betere ploeg waren. De eeliike sund is misschien wài.r.rïi"r-r.r,r, 

".hter 
als wij beter gaan letten opr het pasen en het vrij lopen ionder brr, d.n ;ii;;; k;npi;.ffi.!o"r, nog *er in. Dus kop op en vorgende week' tegen LaakkwaÍier weer de volle winst pakken. Kevln 

"n 
ni."ào1r"ro" clll u.ourti 

"oo'.lftiË iintasriscrre inzer.

De technische staf,

,. Kranenburg C2 - LENS C3: Het was eindelijk zo ver, de jongens konden voor de competitie aan de slag. ondanlG het late tijdstip en het barre weer waren wij vol' goede moed richting Kijkduin gegaan. wij gin§en de eerste helft met winimee speren, was daistinl oe rveostrga in de eerste helftspeelde zich voomamelijk afop de helft vàn dJtegenstander. Dat gebeurd wel va'ke, oÍ.., ma-a.rï" nu de mogelijkheid om dezewedstrijd te winncn' De eerste helft werd goed ver-zorgd voetbal vËrtoont op het veld dat al snel reiulteerde in een mooie voorsprong.De tweede helft was minder, de houding van 'we zijn ór al'klvam weer om de hoek kijken. Vol veÍrouwen melde ik in de rust dat we' deze wedstrijd gingen winnen met 5-3 wat op veel Lngeloof stuitte maar ... bijna gelijk 5 - z werd het. we hebben weer eens laten zien' dat collectief voetbal het belangriikste h datir is,er ríerd hard gewerkt doo. en r-ooilroor elkaai. ui,rurrn ,o.rig. soms de weg' kwiit' Geen gemopper in het veld maar wel coaching van elkaarl op deze ma"i.r r,.iiit pete. g"ii.;ii .n't *.n ,r" in de top 4' eindigen' crote klasse deze wedstrijd! Niet bang ziji voor de teg#tander en *" ko,,.n i;;;;;'ii'a. rrrurt u* a. toppers rlie nog, een aardige pil aah ons zullen kilgen.

Ton van den Berg (Vervoerder en vader van LENS C3)

i 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. Meheer Alray alrveer bedanktÍ echt fantastisch' Maar goed de wedstri.lo: 

1e konden ziuia"i à.;'"ïi*r ,itg..tup"n *u.ír, *.niï"-*rren ln t 
"t 

u"gin al gelijk goedaan de bal en konden elkaar goed vindin' we gingen met 0-z ae"ruiiln. Maar wisten wel dat er nog meer doelpunten zouden komen.' we hadden dit keer zo'n goede achterhoeden.d-at i van quict nieman-a aoo. k,"à;, ;; ó iï;linu]rrr"t ae *ina t"gen scoorde we, to-ch nog 4 doelpunten. Goed gevoetbald en daarom heuu-enjullie veidiend g"*onnln 
"n 

,.í .;àa'.i-u"ï g.hua.' Man van de wedshijd KOEN

Leider en Ouder.

. Pupil van de rveek: Imran Rasul

óp.z'n l2o verjaardag, zondag 9 december 200l, -lvas Imran Rasul pupil van de wcck bij de wcdskijd LEN' I tegcn po§tduiv€n l. Debuitcntempcratuur was een paar graden boven nul, Erg koucl dui.
tmrar is l2jaar oud en zit in groep 8 van basisschoolronzc wereld'. Minister-prcsident wim Kok en staatssccretöis Karin Adelmunt hebben op 5dec€mber 200r een bczoek gebracht aan 'onzc wererd'. voorrr r"t.n"n liuj uina, rnr.* i.rrr. Àpir-r,.ruffiöilr
Iàran speelt samen met Mohomed. Robert, Zeki, yassin, Mustafa, Or€lio, Murad, Jair, Erik,Ibrahim, Jordy, Umuten p0trick inLENSD2Lifia,: De D2 is tot n'el uoeten 'si noe reren niei t" teel co^^ei,*, ,"-i"iii, 

"p 
a" oainer en op elkoar.sinds kort heeft de D2 ecn nieuwc rcidir en trainer, nameriji Ni." n"riorïïr", L,rr, o is stren1 en dat is goed voor ons.
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lvat voor voetballer is Imrfln?
lmran speelt mid-mid. Onze pupil van de week is gocd in aklies
gocd dribbelcn m€t de bal. Zijn snelheid bij tangc sprinrjes is
bij koÍe grintjcs is minder gocd. Vrije lrappcn necntt Imran

Een kijkje in het (voctbal)paspoort van lmran:
Filvoriete voetbalclub in het builenland: neal ly'od,.rd
Favorictc nationale tean: Nederlands elftol.
Nederlandse prof-voetbalhcld: Pierre van Hooijdo»k (ondat hij
kan nemen);
Buitcnlandse pÍo,'-voetba,lhcld: David Becuton ( Manches ter
:'n ttitsrroling, en de manier flaarop hi vie troppen neemt (z'n
Wil later graag rvorden., advocaat ofprolvoetballer.
Gocd in andere sport? Ja, zvemnen ( 3 diplona')s.
Favoricte aiticst: Meinem uit AmeÍika (Íappen)
FavoÍiete inlernetsitc: WWW.s-kavrrisccvou.nl

Andere welcnstynardigheden ovcr onze pupil:

Een korte tcrugblik van onzc pupil op zondngmiddag 9
De spelers van LENS I vdrcn erg enthousiast en aatdig tegen
woeg kreeg ik melee,t anlwoord.
De trainer.ei dat we goed moesten spelen en verlelde dal
verdedigend speell, Ook maakte de trainer de opsteling bekend.
Tijdens de warning-up schoot ik de l<eeper in. Ook deed ik mee
Farid nel de bal tik*en.
De eerste hell van de u,edstril'd ghg gelijk op. LENS nisle veel
pepte de coach de spclers op. Na rust ging LDNS beter spelen
tcel kansen. De duels gingenvaak goed. Ikdenltlat LENS de
hoog noel spelen moar meer in de voeten.
De g'ensrcchtervan Poslduiven vldgde vsakvoor buitenspel. lk
voal<vergiste. De scheidsrechterJloot goed nnat Eon$ te laal,

makcn. Ook kan hij
goed. De snelheid
mecstalzell

goed 'trije lroppen

Uniled) vanuege
specialiteit).

december.
nA. lls ik iets

Posld iven voorol

mel Jeroen en

kansen. ln de rurl
Toch nislenze nog
ballen minder voak

denk dat hij zich

MUttÍovorielespelerswosDennisvondenStee.DennisBoÍgoeiesleelqassesenhadleukeactieswaarikvankanleren.

De:e zondag wos eenlan m'n lofsle dagen op LENS, yoetbalgroeten vqn htran.

Pu n de week B AIta
Voor, tijdens cn na dc voctbalwcdstrijd LENS I legen VIOS I was BÍlient Altay pupil van dc week. (Eindstand 2-l)

Bitlent is 9jaar cn zit in groep 5 vat basisschool IGullcvaar. Biilent is van mcning dat hij op cen leuke school zit cn vooral rekenen vindt hij erg
lcuk.
Op IJENS Ls Elilent. de keeper van de E2. Over een paar maand.e[, in mei, gaan d.e
apelers van de E1 en E2 naar een voetbalEoernool, in IJI[Èurg.
Arnold oosterveer is de lcider van de E2 en te'/cns de keepcrstraincr van B0lent, Tijdens zo'o kccperstraining moet.ic bij voorbceld elkaar
inschietèn (bij dc ccrste Dion hoog inschieten. bij dc twcede pion laag inschietcn cn 6ij de derde pión bovcnha-nds goàien naar de kcgper).

BUlcnt is erg levrcdcn ovcr de.iongens in z'n tcam. Zc zijn altijd liel'voor clkaar
en docn vaak leuke dingcn (inschieten enzovooí),
Enkele wi t /waar- vrapen aan de Bailent.
Wat wilje later wordeo?
Een goede keeper ofprolessor (nieuve dingen bedenken/uininden).
Wat is jc Íavorictc bultenlandse yoetbnlclub?
86 1kÈa .
Wic is je voetbrlh.ld/favorietE profvoetbnller2 Nihod. Deze heelt ook bij
Besikta§ Eespeeld.
WaC vind je de leukste spor!. na voetbal? ?eDaie,
Heb je een favorieEe popgroep? ía, do Bac,ksëreet Boye.
Wie j.e je besEe vriend of vriendin?
trl'n vtlendTe Osman. Ook Oaa,aD zit op voeëbal nafiaJ.ljk
b!1 Rvc Rr,gerijk.
Waar droom je van? Dat lk de beaee keepe," ben.

**+r' LENS OP HET INTERNEl' **** www.lens-denhaag.nl Éti*
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Doe je we1 eena wat met interneE? ,fa, lk ktjk opi.uÈ6rret ,aar de sëald va.E EE S
waar ben Je minder goed in met keepen?
Als iemsnd.heel dichtbij komt en do,t schiet kan ikde bal hínder goed tegenhoudei.
Wanr ben je goed in met keepen?
Àls 

,ienand 
een schijnbeweging ntaakt htkt het toch vaakde bal tegen te houden.

ook ben ik goed ín hoge ballen vangen
Jij.hebt ccr Ploystation. Wnt ir je favoriete spelletje? Cras, /Í ik hcb teyel 5
gehaald.
Wet is leuk op televisie? Wclkc Íilm in dc bioscoop is de mooiste die je ooit
gezicn hebt?
Voetbal bU Tv-lfest. Harry po er.
Wst is jc lieveliÍrgsg€recht met eÍen?,SpagreÍr,
Een korte terugblik door onze pupil op dc rvedstrijd LENS - VIOS.
De trainer-vertelde dat de spelers goeJ moesten ov;rspelen.
Een warming-up mct de spelers van het eerstc elftal is moeilijk voor E-tjes
wantje moet veel rertr|cn.
De lveede goal \ers een mooi schol vdardoor de bal recht in hel doel Èinp.
Mijn fu,-oriete speler was Reno Vorkink (Rceper) ondot hi1- goed nooï dibo ",dook Hij ging alleen maat op de balleh.
lydl mi opviel as dat de bal soms hoog geschoten .tterd, lkhad veru,/ochl dot ze de
bal meer over zoutlen spelen.
Het vas een leuke wedstrijd. LENS had het sons eeh klein beetje moeilijk VIOS
kreeg 3 gele kaorten,
Dooaaaaoaag, Biilcht.

Sponsorfotots pupil wn de week:
--,r.:; ii:::: :_:.':.i,ï-- '

,ir,:j:Ë,,

we c ..;1

I uur snelservice kleinbccld en ApS
De Stcde 23- Den Haag - tel: 020-367 94 3t

De volgende leden te weten Leen v.d. Berg, Jenny de Groot, Joop Heynen,
Emile en Tineke Hoos en Steef en Tiny Oïerspoor *eraei ,'r".a'. iïgAUf.gemaakt door het piet Juffermansfonds, u.*.rd ,", ..n hu'pffi 

""n,Orunt;".t8 
januari j.l. Dit als dank voor alle acti"it.it"n aie A.z" gr".Ëi.i"***,

had verricht tijdens de zomerstoD.
Namens deze groep hartelijk dank

llmuxl
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+::',t,W('1""fu'tj''aoor 
oiíenttets [qetij fraafuiufr

' Hcirry Douut

Opcninsstijdcr Es t/m vr 09.00 t/m l7.oo óur, raterdag tot l3.oo

, Ook »oor sleutels, schoenEreme, Leterc, ínlegmlen etc.i) 
NoàmbordeÀ en irandèktlokken óp bestelling lcuerboar.

Hardc rtbtÍaat 260, 2573 ZT Dc! Haeg, Tè1.: O7o.3 885 1e7

GARAGE.ASSENDELFT B.V.
Koboltstroot 2ó .. zsr'r' EV Den Hoog

, ..rrr 
1(, ;l . : :l'

APK EN W'r Keu;toÍon

Rèpororier Ëà olle me*en

Àonden. en.r.,itloètàr'ice

rlooi- en spiritwË* " ' '

, OP ÀlE ERAND-SÍOFFEN GETDT VOOR CI-UBIEDEN

. EEN KORNNG VAN f O,I2:. rr.: '
; __'.

Werkploots: 070-3210523 - Plootuerkerii: 070-321 l7l 3

WU BIEDEN DE MOGETUKHEID

OM 24 UUR PER DAG

TE TANKEN VIA EEN

CREDITCARDSYSTEEM

DAG EN,'NAFHT
t-

!

vRoLIl,l(
.' .a.l .F*l'jt'r.'._:.

.,\i ' .{

TSCHOONMAAKSERVICE BV
rt.'ra',.'', ".-{..i ..'rÍ,

GEVELSANERING BVa.,
BRANDSCHADESANERING BV

,'

I r.. :trrll'
ERKEND SI'CHÍ'NG SALUAGE

D'E'V§ryERIEi'ER íYA ARAÍYD
: 

'. 
.1' .-.

Ii
;. '. Plotino$ei;'19 -2544 EZ Den Hàog
LÍelefoon: 070-3294122 - tox O7O-32944Q9

O.dcríErner«rg@tohe
§.hffik.8 8Édtrírdlením

..,t
-2

. -í't

i

,l

'I

.:'! tr
1

il -JSU

'ZONWERING I
t,

t..
r.. 

-..i i
oluminium - buitenzonwering - morkiezen - terrosschermen '

. rolluiken - loloezieen - rolgordijnen - lomellen -

,Égi gorogedeurendèureri - kunsud koziinà :. T,;-' levens 24 uur reporotiàservic'e - bdroàlgeinok .'n
i1 Gns tedJn.S% koaino " -"j 

l.,-',. .-.
t

t

I,nï

ïho.-nloon 8ó',iiàs H2 o"í H*s
Telebon: 020-3ó20290 -:Fàx 070-3ó20435

I

GIEBR. SPA"W;,ENI Jl",
r-.' ..t r I ' .r"í

KANTOOR
- "Ellekomíroot l3

t r+,ll; [OODGIETERSAFD.

-'. 2573.IA :ÍGrovèntlo9". 
.,,r:.

'"wrnrtpuets - ' "r.;,1-
Íel. 070-3607 652

Tel. 070j3901430/ ii., :-\ 
"

.- - j/

IIMMERAFD. ," -.

@
. Iel. 070-345ó124

I

TIMMER., LOODGIEIERS. EN ÀANNEMERSWERK

' ONDERHOUD VÀN HUIZEN ' ERKEND GAS. EN WATERFITÏER

. MACHINAI.E HOUIBEWERKING' SCHOORSTEENVEGEN

È Assurailtièkantoor
,N STREEKSTRA

. i t* :,o"inÀg.,*'0,,**r; ro rru, ,a74 EZ Den Hoos...
'':r , E-moil: inÍo@srreehrrro.nl ' tox O7o ' 3ó81417

9

. VERZEKERINGEN * EINANCIERINGEN * SPAREN,
- HYPOTHEKEN -,PENSIOENEN - BETEGGINGEN ,

t"

VOOR TOPPRESTATIES OP HET GEBIED VAN
VERZEKEREN EN HYPOTHEKEN KUNT U

ATTIJD BÍJ ONs TERECHT. BEt GERUST
VOOR EEN SPORTIEF ADVIES.

BEt VOOR INFORMAIIE OF EEN OFFERIE

o70 - 368 77 64

|-i
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AL 35 JAAR EEN BEGRIP ALS HEI GAAT

OM PERSONEN VERVOER OP MAAT !!!

Fohrenheitstroot 20 - 256i1.EC Den Hoog

Telefoon: 070-3643295 / 070'3460792
Fox:070'3609127

Bij ons kunt u terecht als het gaat om:

Schiphol vervoer (24 uurs service)

Trouwservice

GroepsvervoeÍ (8 pers. peÍ bus)

lnvalide en rolsloelveÍvoer

Zakelijk vervoer

en particulieJgn
.40 kindercentra iqrD'àrHaag
. de siheipste Èriis[qNÉae;l;na
.volledige dienswèrlening

' .moderner professionele organisatie

., . i0.'r t'-i;
i.",

(070)'3t2 00 00
..": íiIi ::'?,,,. . ií:::l-!
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TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP I
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Eikslroot 'l - ZSOS tti Den Hoog - Tel.: (070)-3ó03738
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offerteeenoÍvounbet

2508 AB Den Haàg -.:.,
- 2583 CT Scheveningen

ïetefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112

E-maiL edauw@euronet,nl
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t lerr-q-'È.
Postbus 84052 -
Korbootstraat 13

HOOFDSPONSOR
sErzoEN 2001 - 2002

Alllllemachtig
wat'een assortiment !!!
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Auto-ond
'l 1o

erdelen
etdelen" 
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MEDEDELINGEN VAN IIET BESTUI]R

SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT!!
Nogmaals willen wij benadrukken dat volgend seizoen de spelerspas treer wordt ingevoerd voor alle
voetballende leden die geboren zijn in 1991 of eerder. Dit $,il zegger voor alle D-klassers ím
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
inzzmelen van de pasfoto's. \Yij vragen alle spelende LENSleden, geboren in l99l of eerder, om
uiterlijk I maart één pasfbto met naam achterop in te leveren hun leider of bij de aanvoerder.

INSTRUCTTE VERANTWOORD ALCOHOLGEBRTTIK (M) :

De afgelopen weken is het besruur druk bezig geweest met het reorgariseÍen 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 barmedewerker$. Daamaast
organiseeÉ 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) gegcven van 19.30 t/m 21.30 uur, Ook weer een actie om alles rondom de bar
beter te laten verlop€n. Doe en denk met ons mee en geefje op als vrijwilliger achter de bar!!!

LENS T EERVOL IIIT DE BEKER
Wie de wedsnijd heeft gezien tussen LENS I en Spijkenisse I zag niet echt het verschil tussen een

derde klesser 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 - I 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 I (zon) werd eervol
uitgeschakeld in de beker en zal met genoegen terug kijken op de rvedstrijden tegen Feyenoord
(vooral) en Spijkenisse. Wellicht kan deze prestatie dit seizoen ook herhaald worden in de stijd om
de HC-Cup. Ook hierin geldt hoe verder je komt des te leuker en interessanteÍ de tegenstandets
worden.

LENS 1 (ZAT EN ZON) IN DE KOMPETTTTE.
LENS I (zat en zon) draaien op volle toeren na de winterslop. Beide zijn inmiddels opgeklommen
naar rcsp. de vierde en derde plaas. De kans op de nacompetitie is voor beide teams heel duidelijk
aaawezig. LENS I (zon) hoopt stiekem nog op meer maar dan zal er beslist gewonnen moeten
worden van GDA op l7 februari. Wijihopen dat beide tearns de stijgende lijn blijven volhouden en

hopen ook dat steeds meer suppoíers de verrichtingen van beide teams gaan volgen. Het programma
voor de komende weken is:
- zateÍda9 16 februari 14,30uurLENS I (zrt) -NetaDalll
- zondag 17 februari 14.00 uurGDA I - LENS I (zon) teÍein: Madesteijn
- zaÍerdag?3 februari 14.00 uur Cona [ - LENS I (zaQ terein: Beresteinlaan
- zsndagz4 februari 14.00 uur LENS I (zon) - ????? (vr)

LENS

Terrein & Clubgcbouw
SpoÍtp8rk"EscampI"
Hengelolaalr (geen post odres)

Qontributie betaling
PostbaÍ* 33.6?.ll
Rabobank 129.94.229

Samenstelling bestuur
R.Vcrgcer (vz) tel.070 - 3661344
F.GÍrns (sccr) tel.0l0 -4527327P.Y.d.Srccn rel. 070 -4400603
p.Veldink (penn,) tel 079-3314348
H.v.d.Sman tel.070-3257887

.van Rijthov€n tel 070 -3615208

§enioren zondBg cn zlsl
WJ.M.H€iinen tel.070-3461088

§enioren zaterdag

Club van 100
H.Hoppenbrouwers ret. 070 - 3250789

Àccommodstie en materialer
V"""ru*
t
!
Sponsorzakcn
B..v.d.Hoek tel.0l82 - 521353
H.Kooyenga tel.070 -3977294

Coördinator techn. Zrken
È. van Dijk tel. 070-3634818
I

l
Redaktie
C.LarncÍs tel.070-3661314
H.v.d.Sman té|. 070 -3661314
t
Èmiitadrcs Ul!§!g@j2!t9yg:ql

Redaktie internet
lóap Colpa: webmrsteÍ@lens-dcnhasg.nl
Cecs Alting: cjolring@',y8nadoo,nl

icl. 070-3679687

tct.070-4400603

trl. 06 -14699183

I

{'
I .nl

Ham

www,lens-denh

ternet-site:

Postsdres

2504 AI{ Den Haag
tbus 43337

P.v.d.Stccn
eugd

H88g tel 070-3661314

tel.06- 14658870
ttl..O70 -1661072

tel.070 - 3455787
ret.070 - 3966095

Bar
i de Roode
Í
Trsiners
pondag

II. Lamens
A.'s.GrsvendiikJ.
ZÀterdag

C. Cakmak

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
';
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OOKLENS 2 DOET HET GOED!!
In de LENSrevue wordt hoofdzakel ijk aandacht geschonken aan de vënichtingen van de eerste elftallen. Dit is
ontbreekt ons aan een medewerker die regelmatig iets over de andeÍe seniorenelftallen schrijft. Toch vonden w

geen onwil maar het

om ook iets te schÍijven over de venichtingen van LENS 2. Trainer/coach Ton 's-Gravendijk heeft er samen m
Bogisch en Dennis Vos eelhecht en leuk voetbaflend elfial van gemaakt. Ook dit team doet boven in rnee en maakt zeker een gdede
kans om de nacompetitie te halen die dit seizoen ook bij deze klasse is ingevoerd. Wij hopen dat dit gaat lukken!! Heel veel succesll

Het Begtuur

JAN SEINBETERSCHAP
voor d.e tweede keer in korte tijd is Jan sein opgenomen in hei Leyenburg ziekenhuis met hartklachten. Jan sein is onze consul diebij twrifelachtig weet 's-morgens hggl- vroeg 1lio.:o uu9 ae onamkbare tàak heeft om onze velden te keuren. Jan is gelukkig weerthuis en namens het bestuur van LENS rvenien wij Jan íeel veel sterkte toe ert hopen dat hij snel weer helemaal zal herstellen. In detussentijd neemt Joop Borremans de taak van Jan Sein over. Joop, welkom bii Lnws en wijïopen.;. .n.inig t" ,i.n en te horen wantdat betekent dat wij veel kunnen voetballen. 

t

ij het eens tijd woideq
et de begeleiders Ceè'i

SENIOREN ZONDAG
Algemene informatie
contacpers. w.J.M. Heljen tel: 070 - 3461088

Wedstrijddag B. Vierling sema: 06 - 65000816
Mob. 06 - 17406344

SENIOREN ZATERDAG
Algemene informatie
Contactpers, J. Ham tel: 070

J. Verkijk tel:070
- 3679687
- 3617033

AÍkeurin
De aÍkeu

C.nfglryli:-Qil.bij.vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / tetetekst pag. 603 of
ringlijn KNVB District Wesr 3 tet: 0900-90080d0

TEN

- BÍandweer I

- Neta Dall I

- vuc I

- LENS l(zat)

. ?????
- Gona 2
. LENS 4
- LENS 3
. LENS 5

T PASFO

veld 2 (vr) NN

veld I 208984 J.Ton

Madesteijn C.Voormolen
Leeuwerik; Kwinsheul R.Offers
A.Dekenlaan D.Andrade
veld? 291856 NN
Guntersteinweg NN

veld.2 (v0 NN

Beresteinlaan J.Wijnholds

veld I (vD NN
veld I 264585 LMa
veld 2 (vr) NN
veld 2 (vr) NN
Vredenburchweg NN

VEREN!!

Donderdag l4 februari
20.00 uur LENS 4

Zalerdag I6 februari 2002
14,30 uur LENS I (zat)

Zondag 17 februari 2002
14.00 uur GDA I
I 1.00 uur Quintus 2
12.00 uur TAC'90 3
10.30 uur LENS 4
10.30 uur Adelaars 4

Dinsdag l9 februari 2002
19.30 uur LENS I

Zaterdag 23 februari 2002
14.00 uur GONA I

Zondag24 Íebruari 2002
14.00 uur LENS I
I1.30 uur LENS 2
10.30 uur LENS 3
10.30 uur LENS 4
12,00 uur Vredenburch 8

. LENS I

. LENS 2
- LENS 3

- Krarenburg 4
. LENS 5

I
I
í
I
I
I
t
l

ï
i

cco

AsI|Yoerders:
LENS 3: trainer/coach Reno Vorkink
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers
LENS 5: Jan Muns

I RTÈËN

tel: 070-3609399 0f 06-53995368
tel: 07 0-3250'189
tel:070-3975459
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Uitslasen:
LENS I (zon) - Spijkenisse I (beker)
LENS I (zaQ - RAVA I (zat)

LENS I (zon) - Haagse Hout I
LENS 2 - Vredenburch 2
LENS 3 - Juventas 2
LENS4 .GDA4
LENS 5 -WIK6
LENS I - Adelaars I (w)
Westlandia 4 -LENS2'
Rest op l0l2 werd helaas afgekeurd!!!

Een vriendelijk verzock aan onze
senioren (zaterdag, zondag eD 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!!!

0-2
3-2
3-Z
t-l
| -4
1 -)
2-2

2-2

LENS VERLAAT BEKERTOERNOOI OP EERVOLLE WIJZE

r.ENS l-Spijkenisse 1 (Amstel Cup) 0-2 20 januari 2002 door Jaap Colpa

De bekerdroom is voorbij. Na de stunt tegen de amat€urs van Feyenoord hoopte iedereen natuurlijk op een nieuw kunststukie

tegen de zaterdag hoofdklasser Spijkenisse. Dat is helaas niet gelukt, LENS trok met €en 0-2 nederlaag aan het kortste eind,

maar de manier w0arop er gestreden is en het v€rtoonde sPel stemden icdereen tot teYredenheid'

LENS was zcker niet de mindire van Spijkenisse maar had (weer) moeite met het benutten van de kansen. Die kansen deden zich

voomamelijk in de tweede helft voor. Èen straffe wind in de lengterichting van het veld zorgde ervoor dat vóór de pauze alle ballen

richting LdNS-doe[ 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 Éet omgekeerde beeld van het eerste bedrijf. Nu was het het Spijkenisse-docl 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 beetie geluk om de

bal achter de Spijkenisse-doelman tè werken, ontbrak. Toen vlak voor tijd de weer subliem spelende Brian Linger met een blessure,

moest uiwallen ias het aantal dappere LEN§-kSgers tot l0 gereduceerd. Spijkenisse maakte daal in de extra tijd dankbaar gebruik'

van. Aldus kwam definitiefeen einde aan de LENS-illusies (0-2)'
Het bekeravontuur eindigt dus bij de 1/l6e fnale. Absoluut leeí schande tegen een tegenstander rlie 3 klassen hoger speelt. LENS '

kan met opgeven hoofd tirugkijken. Het ging strijdend ten onder in een boeiend duel, waar met wat meer geluk nog rvel een nieuw

stunde in Làd gezeten. Het hieft niet zo mogen zijn. Complimenten aan de boys voor de strijdlust, We gaan ons nu weer volledig op

de competitie richten.
Scoreverloop
25.0-l(pen.)
92.0-Z

' OPstelling :
Michael Oude Nijhuis

Fahrid Cijntje, Brian Linger, Iimmy Spasn§, Jochem van Loon (TS.Abdoullaye Cisse);

Dennis v.d. Steen, Fred Spa, Sascha Glaudemans (73.Roger Riemen);
Elouafi Azahnoun, Dobias Hogervorst, Lourinho Rocha (65'Maurice Schuunnan)

HOE EEN ''MAKKTE'I TOCII NOG MOELIJK KAN WORDEN
LENS l-Haagse Hout 3-2 3 februari 2002 door Jaap Colpo

Wat een rare wedstrijd! LENS I is er heel goed in om de supporters onnodig hartkloppingen te bezorgen. Onnodig? JaT,eker!

Ik neem u even mee naar de staod van zaken in de rust. LENS staat met 2-0 voor, de tegenstander íeeft al ecn keer rood
gezien. Dus m€t l l tcgen l0 kan ons eigetrlijk niks meer gebeuren. "r edstrijd in de tas cn met hèt verstand de Partij
uitspelen,' zou je zeggen. Maar de boys van LENS I scheppen er kennelijk een satanisch genoegen in om de spanning tot vcr
in de blessuretijd te laten voortduren. Gelukkig werden de er in de slotfase geen punten meer \ eggcven wsnt het

doemscenario leek zich weer even te gaan voltrekkeo. LENS dacht er in de tweede helft veel Íe genrakkelijk over en hielp

Haagse Hout daardoor weer tcrug in de wedstrijd.
LEN3 had over de gehele wedstijd genomen het beste van het spel, had de betere kansen en maakÍe dus de meeste aanspraak op de

overwiming. Maartat dat geen enkele garantie voor de drie punten geeft is inmiddels genoegzaam bekend. Een kwaÍier voor tijd

leek het weèr faliekant mis te gaan. De 'man-of the-match' Jim Spaans was er persoonlijk verantwoordelik voor dat de drie punten

toch nog in eigen huis konden worden gehouden.

Hij stond aan àe basis van het eerste doelpunt en tekende zelfvoor de beslissende treffer. Bij de eerste goal legde hij rnet vcel gevoel

dJbal op het hoofd van Elouafi Azahnoun, die in de l3e 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

kwàm LENS in een zetel. AllereeEt '.yas daar een rode kaan voor een speler van Haagse Hout (slaande beweging) en kort daama

mocht Fred Spa plotseling middendoor opmkken en beheerst de 2-0 binnenschieten. LENS had Haagse Hout dus "liggenl'. Het

verdere vertoàp van de wedstrijd was misschien nog wel te verteren voor de neutale toeschouwer, maar de LENS-aanhang had toch

wel een wat rustiger einde op prijs gesteld.

*+tt LENS OP HET INTERNET ++++ www.lens-denhaag.nl *rr*
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Want wat gebeurde er? In plaats van de voorsprong verder uit te bouwen liet LENS zich terugdringen. De scherpte rvas de hele
wedstrijd al niet optimaal, maaÍ het gebrek aan beleving ging zich bijna wreken. Iedereen langs dJlijn voelde aankomen dat deze
slapte niet lang ongeshaft 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-l). En alsofdat nog niet erg genoeg was verloor onze keeper even zijn hoofd en
kon woegtijdig de douche opzoeken. LENS dus ook met l0 man en waar een beheerst uitspelen van de wedstrijd voor de hand had
gelegen, moeí er plotseling weer een "wouwen-en-kinderen-eerst" scenario uit de kast worden getrokkcn. Een van de eerste
balconhcten van Amold Oosterveer, de vervanger van Michael, was het uit het net mpen van een knap ingekopte comer 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 zoh 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 weÍd niet meer gescoord,
Amold 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 vakantig Maurice Schuurman was licht geblesseerd (viel nog wel in). Johan Oliehoek is al
Iangere tijd niet inzetbaar, maar komt er hopelijk snel weer aan na een operatieve ingeep afgelopen week. Met het oog op de
toekomst is het verheugend te constateren dat dejeugd ("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 tlveede periode ligt nog steeds .

voor het grijpen.
Scoreverloop
13. l-0 EIouaÍi Azahnoun
45. 2-0 Fred Spa
68.2-l
74.2:2
78. 3-2 Jimmy Spaans

Opstelling :

Michael Oude Nijhuis

. 
Johrury Mansveld (T5.Abdoullaye Cisse), Brian Linger, Dobias Hogervost, Jochem van Loon. E,","n o.,f,ïïïrl;:i,'"ï#ïJ,:X#i)ï:Í,:f,i?::ïïö3:o'liïà oou".*,,.r)

100100 r00 CLUB van 100 r00 100 100 100 100 100 100100 r00 r00 r00 r00 t00 100 100 100 r00 100 r00 100 100 100 r00

OLYMPISCHE SPELEN. We kunnen weer twee weken genieten van de Olympische sporters. Alles voor je sport
overhebben, Je kan er €sn leuk zakcentje mee vordiengn althans In NedeÍland. Alles woÍdt voor de topsporter
gedaan om eon optimale prestatle neer to zetten. BU LENS willen we dat niet anders. Zorgen dat de sportEr het
naar zijn zÍn heeft en een goede prestatie op de mat neer kan zetten. De Club van HondErd zorgt voor een
gezellige en beteÍe accommodatle. Wilt u er bijhoren. Stort tr 45,. op de postrekening 33671í t.nJ, de
penningmeester van Lens o.v.v, Club van Honderd.

Uitspraak van de % maznd.. Bij LENS otrtdeÈtJe een Oly,npisch tlotp

Gegroet Henk Hoppenbrouwers, p.s.: LENS4 een subtopper?

100 100 100 Í00 I00 t00 100 I00 100 r00 100 r00 r00 100 100 100 100 100 100 100 100 r00 100 t00 t00 r00100 r00 100 100 r00 r00 r00 r00 100 100

let op!!!!
Lens 3 heeft inloopshirts van de sponsor aqua gekegen. Ook heeft Lens 3 diverse spelers van andere elftallen (ook dejeugd )te leen 1

gekregen. Natuurlijk Iopen deze spelers ook warm in de inloopshirts,
fr'at blijkq wij denken dat er per ongeluk inloopshirts door de gastspelers zijn meegenomen naar huis. Deze shirs hebben wij nog niet-
teruggekegen dus drie spelers van Lens 3 hebben geen inloopshirt. Willen de gasspelers die bij Lens 3 hebben meegevoetbald zo
vriendelijk zijn om nog een keeÍtje in hun kast ofvoetbaltas te kijken.
LENS 3

PROGRAMMA SEI\IIOREN ZAALVOETBAL

, Vrijdag 15 februari 2002
19.00 uur Gravenzande SV DS I
20.00 uur Noordzee 3

. LENS DSI

. LENS 3

Westlandhal
de Blinkerd

NN
NN
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P-qK
I DIRECT.MAIL

I FOLIEVERPAKKING

T FULFILMENT

T COMPUTEBCENTRUM

r LASERPRINTING

I KLEINOFFSET

T FOTOKOPIESERVICE

070 3590707
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Technische Handelsonderneming

€a.'.'4tiui
!

Voor al uw Sanitai
Elandstraat 434-45 , 2513 GL Den Haag

l -.
; i -, Dnowtoom:

- Piet heinstraat 70-76

1

Telefoon 346 92 36 - 345 28 28

Speciaat Chiriees Restaurant
o 

, Voorheen Rpstauiant 'TjOTUS" .- ,

:PROSPER\" 'r.

èEl. )&&
leyweó sggc .

zs+S cG oeir Haag
TeleÍoon 070 - 3664777

Dageliiks geopend van '12.00 uur tot 22.00 uur. Dinsdag gesloten
Wii zorgen ook bil u thuls tussen 16.00 - 20.00 uur.

u k!nt uw telefonische bestelling doen vanaf 12,00 uur,

DATA CIRCUIT B.V.
BEKABELING

-Delftweg 65;2289 BA BIJSWIJK (ZH) The Netherland.

-.".trel.: +31 1o)zpelszi 72-F»<: +31.(0)70 319 22 35 .
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cHrruees'l rNDtscH
SURINAAMS RESTAURANT

Piet Heinstraat 29
25í8 CB Den Haag
Tel. 070 - 345 :Og 25;

:.':t

Elke dag geopend
maandag t/m vrijdag.11.00 - 23.00 uur "
zaterdag en zondag 14.00 - 23.00 uur

. ., CHINEES SURINAAMS EETHUIS :
. HOLLANDS SNACKBARf LUNCHROOM :

Westeinde 44..!
''2512 HE' Den ,H-aag
: Jel. 070 : 380 62 62 '

",,',.,.

i

, .Thui§bezorgen'
v.a..fl. 25,00 gratis thuisbezorgd i

onder fl. 25,00, fl. 2,50 bezorgkosten
,' Bezorgkosten 17.00.tot 2.2.00 uur

; nl ', '

THUISBEZORG SERVICE

Voor: Chrnees
.. Surinaams .BEL: 070 - 3/15 03 25
' lndisch

Voor: Chinees
. Surinaams BEL:070 -§O6262

Hollands

'i



VAN DER VELDE & VAN HAL
G ER ECHTSD EU RWAAR D ERSKANTOO R

"Als het echt om scoren gaat"
Voor uw incassovorderingen

f-.- ,.' ," ,l

NasSauplein2ír .."
2585 EC 's-Gravenhage

Telefoon
Telefax

070.- 3460707
070 - 3469755

. verhuizingen binnen- en buitenland

. kantoor- en bedrijfsverhuizingen
1. archiefopslag Digitalisering

a

a

a

verpakkinge

opslag in co
: _J; -

n vooroverzee'

ntatners .

Van der Velde
't Veentie verhuizi ngen

VERHUIZERS
ERKENDE

Vraag vrijblijvend prijsopgave

Zinkwerf 27 - Den Haag

fax 070 - 3099079 3663134070



Maandag 18 februari 2002
19.00 uur CIJVO 2
20.00 uur Nat.Ned. DH I

Maandag 25 februari 2002
22.00 uur Juventas 2

Woensdag 27 februari 2002
21.00 uur M{I I

Vrijdag I maart Z00Z
20.00 uur LENS DSI
20.00 uur LENS I

Maandag 4 maart 2002
21.00 uur LENS I
19.00 uur WIK DSI

r oensdag 6 maart 2002
22.00 uur LENS 4

Vrijdag I maart 2002
20.00 uur Snoekie 3
21.00 uur LENS 3

Àanvoerders:
LENS l: Oscar van der Laar
LENS 2: André Kuypers
LENS 3 Ed vuijk
LENS 4: Nico Vastenburg
LENS DSI: Bettie Driessen

. LENS 4

- LENS I
de Schilp
Overbosch

- LENS 4 de Schilp

- LENS 2 Kerkpolder

- DSVP DSI
- Gr.Rood'93

- Yellows I
. LENS DSI

335798
330828

330832

NN
J.L.Z.Verhoek

NN
J.W.van Geen

Ockenburgh
De Blinkerd

Loosduinen
De Schilp

NN

NN

- ADIO 5 De Schilp 333476

- LENS 2
-VCS2

Transvaal
Loosduinen

teL 070-3236706
tel: 070-3941507
tel: 070-3686588
tel: 0174-676277
tel: 0l'14-415798
rel: 070-3671508

A.Ammerlaan
NN

NN

Een vriendelijk verzoek aan onze
senioren (zaterdag, zoodag en zaal)
om nu direct het laatste deel van de
contributie te betal€n op giro 336711
t n.v. pe[ningmeester LENS. Er staat
momenteel echt nog te veel oper!l!

NN
NN331706

Aanvoerders opgeletl!
Graag extra aandacht en overleg met de zaalcommissaris over het opsturen van het wedstrijdformulier naar de KNVB."Te
vaak kriigen wij bericht (incl. aankondiging bocte) van de KNYE dat het wedstrijdformulier niet is ontvangen. ls de
zaalcommissaris niet aanwezig stuur dan zelf het wedstrijdformulier naar de KNVB district West II, Postbus 8200, 3009 AE
Rotterdam.

Liseing Spoíhgllen:
Loosduinen :Groen van Prinste rerlaa'l, 27 6,
De Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,
Ockenburgh : Wijndaelerduin 27,
Sosef : Shijphorst l, Honselersdijk,
Westlandhal :Spinel4's-Gravenzande
Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,

Ingang Bereste[nlaan
Overbosch : Vlaskamp 3
De Blinkerd i Seinpoststraat 150
Kerkpolder :Kerkpoldenveg,Delft
Transvaa[ : Majubastaat 4l

tel:070-3474684
tel: 070-3522169
rel:015-
tel: 070-3898446

rel:06-22669238
.eL 070-3250471
tel: 070-3960448 (0 6-20247 367 )
tel070-3294254
rel:070-3295598

NIEUWS YAN DE JEUGDCOMMISSIE
CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2001/2002

Algemeen contactpersoon: Paul van d€n 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: 0704400603 bij geen gehoor 070-3615208
Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van fujthoven .Tel: 0?0-3615208 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. Gmag ieders medewerking. Is de hoofdleider niet thuis bcl dan gerust naar de andere hoofdleider.

+++* LENS OP HET INTEIINET +++i www.lens_denlaag.nl .ri*
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IN T/IVT 19 UI l MAÀR PA INLE

Wedstrijdprogramma JEUGD
(tijd)wijzigingen mogelijk)

Team Datum Aanvangs-
rijd

Tegenst0nder Uit of
Thuis

Vcld/Terrein Vertrek vsn
LENS:

Vervoer

AI t6 14.30 uur Oliveo Al uit Grocne Wijdtey'Pijnacker [3.00 uur Auto
20 19.30 uur Vios Al uit Mclis Stokelaan 18.30 uur bij Vios
23 Ícbr 14.30 uur Concordia AI Thuis Veld I 13.30 uur

BI 16 fcbr [2.45 uur Velo Bl uir Noordwegi Wateringen I l.15 uur Auto
t 8 febr 19.30 uur ADS 3 e) Thurs Veld 2 It.30 uur
23 fcbr 12.30 uur VCS 82 Thuis Veld I I1.30 uur
l6 fcbr 12.30 uur PEC Den BI Thuis Vcld I I 1.30 uur
23 fcbr 14.30 uur DuindoÍp SV Bl uit SportlaaIl/Mezenplein 13.30 uur bij Duindorp SV

B3 16 fcbr 10.30 uur flonselersdijk B2 uit S trijphorst/Ho nse lers-[k 08.30 uur Bus!!!
23 Íebr 14.30 uur KMD 82 Thuis Veld 2 of 3 13.45 uurcl l6 febr I1.00 uur Olympia Cl Thuis Veld I 10.00 uur
23 febr I1.00 uur Vclo Cl 1'huis Veld I 10.00 uura t6 febr 12.00 uur Scheveningen Cl 

-

Thuis Veld 3 I1.00 uur
23 febr I l.15 uur Steps CIu Uh Nijkcrklaan 10.00 uur Auto

c3 l6 febr I2.30 uui SV Erasmui C2 uit Erasmuswcg I Ll5 uur Auto
23 febt 12.00 uur Scheveningen C2 Thuis Veld 3 I I.l5 uur

c4 16 febr 09.30 uur DZS Cl Thu ts Vcld 3 08.45 uur
23 febr 12.30 uur Vios C2 Uir Melis Stokelaan Il.l5 uur Lopen!l

DI l6 febr .30 uur DHC DI Thuis Veld I 08.30 uur
23 fcbr 09.30 uui HBS DI Thuis Veld I 08.30 uur

D2 16 febr 12.15 uur HBS D2 uit Daal €n Bergsclaan I1.00 uur Auto
21 {ebr 09.00 uui ODB DI uit Albard astraat 07.45 uur Auto

D3 I 14.30 uur Loosduinen D2- Thuis Vcld 3 I3.45 uur) 08.45 uur DSO D5 Uit TuylIspprUZoèieurrcer 07.30 uur Auto!!
D4 16 febr I l.15 uur Zoeteàeer Dg- uir Rokkeveen-/Zoetermeer 09.45 uur Auto!!

23 febr 08.45 uur Zoetermeer DI0- uit RokkevceD/Zoctcrmeer 07.30 uur Auto!!
EI l6 febr 09.30 uur Vclo El Thuis Veld 2 09.00 uur

23 febr 09.00 uur LyÍa El (i' uit Spprk. De Zive th,tDe Licr 08.00 uur Auto
E2 16 fcbr 09.30 uur WIK E2 Thuis Veld 2 09.00 uur

23 febr 09.00 uur LyÍaË2 ) uir Spprk De Zweth,/De Lier 08.00 uuÍ Auto
E3 I6 febr 11.30 uur Schipluiden E2 Thuis Veld 2 I 1.00 uur

2J febr 10.45 uur Quick E3 Uit NUkcrklaan 09.45 uur Auto
E4 l6 febr 09.45 uur HVV E3 uit Hogenhoucklaan 08.30 uur Auto

23 febr 09.00 uur Lyra E5 ('t' uir Spprk. Dc Zrveth,/De Licr 08.00 uuÍ Auto
E5 13.30 uur GTaaMIIVAC E8 Thuis Veld 2 13.00 uur

23 I0.00 uur Lyra E6 (.) uir Spprk. De ZwethlDe Lier 09.00 uur Auto
E6 I6 febr 13.30 uur DWO El I Thuis Veld 2 13.00 uur

23lebt 10.00 uur lyra E7 (r) Uir Spprk. Dc ZwetlL/De LieÍ 09.00 uur Auao
FI l6 fcbr 09.00 uur RKSVM FI uit Spprk Polanen/Monster 08.00 uur Auto

23 febr 09.30 uui LyÍa Fl (Í) Thuis Veld 2 09.00 uur
FZ 16 febr 08.45 uur HWF2 uit Hogenhoucklaan 07.30 uur Auto

23 febr 09.30 uur Lyra F2 (*) Thuis Vcld 2 09.00 uur
F3 16 febr 09.30 uur Haagse Hout Fl Uit VlamenburgÀ4ariahocve 08.15 uur Auto

23 febr I1.30 uur Lyrs F4 (*) Thuis Vcld 2 I1.00 uur
F4 l6 febr I1.30 uur SEV F3 Thuis Veld 2 I1.00 uur

23 febr I1.30 uur Lyra F5 (r) Thuis Veld 2 I1.00 uur
F5 16 febr 09.45 uur DI.'NO F5 uit Mr.Nolenslaan 08.45 uur Auto

23 febr 13.30 uur Lyra F6 (') Thuis Veld 2 13.00 uur
endsc U

lIt
I

I
I

I

I

I

I
i
I
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GEBORENIN 1983 T/IVI 1991 1MÀÀR T 1 PÀSFOTO INLEWRENI!

BIJZONDERHEDEN:
- AIbellen \a'edstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor dc wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen I9.00 en

20'30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.0b uur en op zaterdag pas vanaf 07.30
uur.

{r*t LENS Op HET INTERNET i**r www.lens-denhaag.nl ++++
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- AÍbellen nainingen: bel pas na 16.00 uur afop LENS (070_36613t4)- rryedstrijden afgekeurd ofniet?? Bel alleen oi zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringsl ijn (070-36705?2).voor 0g.15 uurbellen.heeft geer zin; wij weten dan nog nieÉ!! Bel noïit naaràe hoofdreider thuisr!- Avondwedstrijden afgekeurd?? Ber a ein naar LENS (070-36613 14) maar pas na r 6.00 uur!!- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellenli- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen 's-avonds naar de hoofdleider tussen 19,00 en 20.30 uur.- De volgende LENS-revue verschljnt op donderdag 28 februaii- Aanwezig jeugdcommissie op: - r6 februari vanai 07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d.sman

- Opstellingen als bekend 
- 23 februari vanaf 07.30 uur: Pahick en Peter van Fessem

COMPETITIEVOETBAL AXGEKEURD OX' NIET??

De vraag of het comPetitievoetbal 
.is. 

afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook niet opvrijdagavond.of zaterdagmorgen bij de hoofdleider ofleider íhuis. De enige manióren'om teíeten te Ëomen ofhet competitievoetbaldoorgaat ofniet zijn: " I

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 0g. t5 uur omdat wij vaak nieteerder w€ten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen ïaaiip* r"r* 
"ï*.rËzijn. Moet je voor 0g.30 uurverzamelen 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 re verkijgen en dan uitsluitend nog voor LENS AI t/m C4.- Kijken naar- Infothuis op de TV (kanaal 2l). op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke
thuisspelende A-B- en c-elftallen zijn afgekeurd. Speelji uit kijk dan bij de naam en het tearí Ààe tegenstander.- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagie xrant, rntottruisi Nederland : loot<i ieletetst- bladzijde 603) of de
l|NllfteuÍIc|lrjl op vrijdagar'_ond.al uitsluitsel g"uen midd"ls een atgehele a*euring. netaffiÍ nierui.l om te weten is dat
alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder distiict west Il en onder;ategorie ru enïe o-ÈËíï-teams vallen onder districr
West II en onder categorie II. 

;

P]l 11t:^c111,:q,.1::l..n.rl:Un en niet zo maar iemand bellen om te vragen of her voetba en dooÍgaat of niet. Nog dommer is;
net om zo maar weg te bluven. BU twUfel gewoon naar LENS komen!!

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEIJRING

Bij algehele afkeuring van het competitieprogramma gaan de onderstaande teams altijd trainen (verplicht) op de samenkomsttijd van
de wedstrijd: LENS Al, Bl, 82, cl, cz,Dl,D2, El, E2, Fl en F2. De andere reams doen aileen iels als hun trainer dit met hun
afgesproken heeft. Voor alle teams geldt: wordt er getraind neem dan altijd voetbal- en sportschoenen mee.

TRATNERSNIEUWS SEIZOEN 2OO2 I2OO3

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 begrljpen deze beslissing Àeet goèa en zijn^vervolgens aan de slag gegaalmet het
invullen van het trainersplaatje bij de jeugd. Wij zijn hier nog niet klaar màe maaiwij zijn iel een eiïd op de goede weg. F..d Gr"ns
blijft trainer/coach van LENS Al. Peter Vonk wordt trainer/coach van LENS B I en bennis v.d.Steen gaat LfNS Cl doen. Raymond
Beck blijft bij LENS Dl de verantwoordelijke man en Nino Rampone en Amold Oosterveer g*n- ruren LENS D2 trainen en
coachen. Theo Hoefnagel blijft de man voor LENS El en LENS E2. De komende tijd gaan wi] verder met het inwllen van het
trainersplaaUe bij de jeugd. Heb je interesse, voor welk team dan ook, meldt je dan 

"un 
b[ Huns nan Rijthoven of bij paul van den

Steen.

SPELER GEBOREN IN 19B TnI 1991 LIJK I MAÀRT PASFOTO INLE VEREN!!

Ook dit seizoen organiseert de KNVB weer een penaltybokaal voor B- Vm E-klassers. op vrijdag l9 april rvordt bij Juventas
een voorronde gehouden voor spelers uit Den Haag e.o. Natuurlijk gaan wU eerst op LENS strijden om de LENSpenaltybokaal. De'
fi-ainers van iedere groep @l ím E6) worden verzocht om uiterlijk l0 maart de namen van de beite drie schutters vàn 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 vertegenwooÍdigen op l9 april bij JuVentaS.

PENALTYBOKAAL VOORLENS B1 T/'IVTLENS E6

+*r'' LENS OP HET INTERNET +t** www.lens-denhaag.nl ****
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SPELERSPAS voLcEND sEIzoEN vERplrcrrr; pAsForo z.s.M. TNLEVEREN!!!
Komend seimen wordt dc spelerspas verplicht voor.alle spelers geboren in.l99l ofeerder. wij vermeken allejeugdleden geborJn ifi1983 t/m l99l om z's m één pasfoto mct naam achrcr op in r.i.r.i., bij hun tcider. D.* ;r;;;;i;;; en pas ars hij ze alemaat

iïf.iii- 
hij deze af, in de ontvangen envelop, aan paut van aen iteen. pino feuruari wii;;;; iedere speler één pasfoto

LENS C3 TE GAST BIJ HF,C ADO DEN HAAG 
I

In hct kader van het proiect "Fluit het geweld terug" mag LENS c3 op_vrijdag I maart gratis naar de thuiswedstrljd van HFC ADoden Haag tegen Emmen. Nu het zo goel gaat met a"eze ctïb fu r,.,.Íiii reu-k oí, 
"en 

*.aït ,:J u,l Lï"ËJn *on.r. LENS c3 is doorons voorgedragen omdat dit elftal meestal trouw twee keer in de ,r,..Ëiraint 
"n 

ook op de zaterdagen een waardig vcrtegenwoordigervan LENS is'. Bovendien zijn de begeleiders Patrick en Pet.. op veie'ironten actief binnen onze club. De laatste maar zeer zeker nietde minste reden is dat er ook altiid veel ouoers positiei aan;ti; ;ij; en ook zij mogen dus graris mee naar deze wedstrijd, Echtverdiend dus veel plezierl!!

4'É@

AANVOER}ERSBIJEENKOMST 
J

op maandag.4. m-aart is de volgende aanvoerdersbijeenkomst. \rye verwachten alle aanvoerders van LENS A I ím D4 ,rran ..t ..r'teamgenoot bij deze bespreking. Kan je zeJf niet zorg dan wel voor vervanging. overleg eerst binncn het e)ftal wat je wilt gaanbespreken ' De leiders zullen jullie daarbi.l hetpen als ïat nodig uli;li t. zi.;n. Alles mag aan bod komen (zetfs kritiek) als her maarpositiefwordt gebrachl. De avond is in twee deien opgesplist. fre v"erwachten:

I d. uunuo..d.r. van LENS AI t/m LENS 83 van 20.30 ím 21.45 uur .!

- de aanvoerders van LENS Cl ím LENS D4 van 1g.30 Um 19.45 uur i
r

OUDERAVOND :

Dc jeugdcommissie van LENS

SPELERS GEBOREN IN 1983 T/M I99I UITERLIJK I MAART I PASFOTO INLEVEREN!!

Zoals 
.gebru 

ikelijk organiserett wij ook dit seizoen een ouderavond op LENS. op maandag I I maart is de jeugdcommissie aanwezigom allerlei vragen van ouders te beantwoorden of om te discussiëren' met de ouàers over Ënd"*",?.; ii.;íïï;;; ;;;;;. Ï;ïinitiatief moet dus duidelijk van de ouders kome.n. Heb je i.t, t. b.rp,.k.n ,.r ons maak dan van tJ voren wel even een afspraak met
Paul van den Steen. Wij kunnen dan een afspraak inplaínen op maaridag I I maart.

CONTRIBUTIE-ACHTERSTANDEN

Vorige week kregen e€n aantal jeugdspelers een brief mee naar huis om het laatste deel van de contributic te betalen. Een behoorlijk 
"aantal ouders Íeageerden direct en betaa.lden contant op LENS. wij hopen dar ook de andere ouders zeel bin""rtàiiïr*ii,ir.ï ,"ril"

hun achterstand zullen voldoen zodat wil geen train- en speetverboaenïp noeven te leggen. ,r

sind^s dit seizoen.sturen wij dejcugdspelers (lees ouders) clie zonder afte bellen zijn weggebleven bij de wedstrijd vàn hun team een
briefwaarin wordt gevraagd om even uit te leggen waaróm ze niet opgekomen zi.;n""n *àïàrn ze nieíarlebeld heuben. Tevens,wordt
een boete van 5 Euro opgelegd. Bijna geen vàn de ouders necmt evii de moeitj om re bellen en t.,rrcí ,*à"rïr.rr;; j; 5 il;Doele r ot nu toe waren dit er al een kleine 90!!!ll!!!ll!l???'!????????? Er zijn echter ook ouders die net doen of ze van niets weten en

1t1: 
oldt'.t 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 rvij dit blijven àoen net zo lan! totdat de 5 Euro is betaald.

_?lil h:Ltijang.dan sturen wij de kinderen naar huis zonder hen te laten voètballen. Het is aan de oudcis om dit regcn re gaan. wij
vrnden dit allcs niet Ieuk nraar kunnen hclaas niet anders door het gedrag van enkele ouders!!

,1'1 P" s
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o
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LENS C3 - Dynamo,67 Ct 7-3

9-p.:I.Togi9 ,oT]ge zaterdagnorgen moet LENS \.veer de punten zien re pakken tegen een onbekende ploeg die tegen
RVClRijswijk gelijk had gespeeld; dus het zou wel eens een zware wedstrijà L-unnen ivorden. voor ae weastrlla weràen er foto,s
gemaakt van het elflal. Deze zijn te bewonderen op onze eigen intemetsite. Ton had zijn camera bij zich en scÉoot er lustig op los. Als
de wedstrijd begint zet LENS de tegenstander goed onder druk. Bij vlagen zeer goed voetbal zodaide tegensrander er nirà* t. pr.
kwam. Dan een vrije trap van Roman en die vliegt er zo maar in. Éen uitval van-Dynamo'67 en de gelijËnaker zit er in. (Jordy ...
ballen moetje oprapen ze springen niet zo maar in je handschoenen.) Maar LENS zet door en ,cooÍ.reer. Met de rust is het dan ook
3-l ' Na de rust gaat de Ploeg gewoon door en scoort weer. LENS moet nog twee keer toe staan dat de tegenstander kan scoren.
Tenslone loopt LENS uit naar score van zeven drie.
Tip: Jongens als wij het middenveld beter gaan bezetten kunnen wij wat rustiger rondspelen.

LENS C3 -RVC/Rijswijk C4 4-2

Vandaag de wedstrijd tegen de nummer 2 . Uit, hadden wij de wedshijd verlorcn, dus er viel iets goed te maken. v. Auter kon door
omstandigheden niet aan de rÀ'edstrijd deelnemen. Na vijfmin. word een speler 'neergelegd' in dJzestien ... 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
tegenstarder kan twee keer scoren. LENS zet eon tandje bij en w[j 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 kumen wij niet meer rvorden. Maar de tweede plaats zit er voor deze groep echt wel in. En dit is ook klasse. De
speler van de wedshijd was echt orze keeper Jordy. Het 'commentaaÍ' van ons heeft hij àuidèlijk goed gemaakr. Een perfecte
wedstrijd derhalve. Complimenten gaaa naar het hele team, de tegenstander RVCiRijswijk -een sportief spelende ploeg, en naar de
scheidsrechter.

Peter en Patrick vrn Fessem

Westlandia E 1- LENS E 12-3

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 uiwallen toch en paar
keer gevaarlijk bij het doel van Westlandia. Twee grote kansen werden gemist. rrve hielden lang stand, maar de druk werd zo gràot,
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 l-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!l 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

LENSD4-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 hatffick.
Na een paar minuten sc,oorde Ogur. Hij schoot m tegen de knie van die andere partij en ging bijna via de paal in het doel.
In de tweede helft scoorde Ogur wèer. Cengiz nam de comer. Hij schoot tegen een van de spelers aan. De bal krvam bij hem terug en
Cengiz schoot de bal weer de lucht in, Daama ging Tolga met een actie springcn en maakte een fantastische kopbal. Helaas ging de
bal over het net van het doel en was de wedsnijd 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 Fl - LENS F'1: 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 m 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 eD 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 eindshnd 0 - 0, Volgende week gaan we weer
lekker voetballen en hopelijk is er dan weinig wind.

+**+ LENS OP HET INTERNET *+*t www.lens-denhaag.nl *++*
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Puoil van de week: Dennis B

Op 3februari 2002 speelde LENS I tegen Haagse Hout l. Eén van de spelers van LENS D4 was voor, tijdens en na de we^lrijd gast
van hel eerste elÍtalvan LENS. Zijn naam is Dennis Boateng.
Dennis is I I jaar oud en voetbald sinds 2 jaar bij LENS. De pupil van deze week zit in groep 78 van basisschool Drentse Hoek Juf
Sinrone is erg aardig en lachl veel. Voorol het buiten spelen is leuk op school
Onze ot en de D4

Dennis verhe gl zich op een lweeddd*s voetballoernooi in ntei. De spelers van D4 blijven daar dan ooh slopen.
Pelet von Fessern is de lrainer van D4. Elke naandag leerl hij de jongens het voetbalspelletje en heelt veel aandacht yoor sncl
passen. Soms wordt er ook een parlijtje voetbal gespeeld.

Dennis onschrijfi zijn leider, de vader w t Rishwen, als een leuke
cn slimme leider die goed leiding geeft aan " "ons lean"-
llal is zo leuk oan de D4? Sons doen ze grappige dingen zoals
geinljes na de training.

Meutal speell Dennis rechts-back. Tijdens de wedstrijden is hij
vuak goed in passen en in sprinlen-

En waÍ Dennis nog meer ovet zichzelÍverleld:
- Besle vrienden zijn Asrai en Niclq;
- Droonl ervan een goeie yoetballer te worden:
- Beleeft veel plezier aan loernooien;
- Speelt graag net z'n Playtation (l) waarbij FIFA 2000

z'n favoriete spelletje is-
- Kijkt graag naar Fox Kids:
- F.el graag spagetti en macaroni.

Later wil Dennis graag prof,toetballer worden (bij Arsenal of
P. S. V.) of anders basket bal ler.

Favoriet proÍvoet b al ler : Denn is Bergkamp.

Een lenpblik vqn de DllDI van de week op de wedstriid van LENS
I - Haagse Hout l

Tijdens de vtorning-up was ik sanen nrel de spelers van het eerste
bezig mel rek*en, passen en conditie-rearning-up.
De wedstrijd vas sons een beetje le ruw- lk zag dat tvtee rode en
éën gele kaarl werden uilgedeeld. Misschien dat de spelers van LENS nog beter kunnen overpossen en eer aanvallend hnnen
voetballen. De spelers van LENS liepen goed vrij en speelden goed naar de zijkanterl Kanscn kunnen nog belcr benul worden.
Het mooiste moment van de wedslr|d was het doelpunl van Jiffim! Spanns (3" doelpunt). Het u,as een doelpunt vanuil eenvtUe lraP
langs de mrur.
Mijn/avoriete speler $/as Btifir, Linget ondat hij goed wrdedigde

SponsorÍoltt's ltultil t0n de weck:

Ë#

! uur snclscrvicc kleintrccld en APS
Dc Stcdc 23- Den Haag - tel: 070-367 94 3l

?
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IIarry Douu,

, -lt
openin8stijdcn Ea t/m vÍ 09.00 t/rE 17.00 uur, zatcrdEg tot

Ook ,!or sleutels, scioenoe\ne, LyEts, inlegzolen, etc.

'. NàaÍfioden en udnrldeblok},un a;p bestclling laucibaar.

13.00

HErrleB'tjtstraEt 260, 2573 zT Dc! Hairg, Të1.: O7O-3 885 127

- \ ri, _l _ : ..;,:..; .

GARAGE ASSENDELFÏ-:9.Y.
Kàbohsi;oot 2ó' I ,.25M,N Dcn,Hoog

. apr ÈrqfuÀ [,;ii;" ,. .',
t

. ReÉro[er von c]le mërken

. Bonda- en uiilootsswico 1

. doot. en rpuitwerk '"

, , OP AIIE BRANDSTOfFEN OEIDT VOOR CTUBIEDEN

EEN KORNNG YAN Í O,I2

' ,'lti t;I
Werkplooh: 070-3210523 - Plootuerkeril: 070'321 171 3

WU EIEDEN DE MOGELUKHEID

OM 24 UUR PER DAG

IE TANKEN VIA EEN

CREDÍICARDSYSTEEM

ffi ',S9DMEuni-ii11;

ZONWERING
i oluriniu, - buitenzoiwering - morki"r"n j ter.qr.cherrn"n

'. -11r;1"n 
j-loloèiieen - rolgordiinen - lomellen -

t goroi"d"rr"tido,Jr"n:'kunltstofhoziiir'erÍ ; .+
lwens 24 uur repdrotieserviè - beloolgemok- ..;

.'r , ' - ' 5o;i$"1 5% kortin'à 
,. 
"ï t,'

.rí

ï
i. ,.

Thorn*nloàn'8s - 2565 HZ Den Hoog
'f

t! Í.retebon:.ozo:se2Öàio : Fox 070-3ó20135

Jtri
i;:+i

(GIËIBR. SPAi
,

i ,i

t. W; ENI

.c

I
, KANIOOR TOODGIETERSAFD

':àl

EI
Tel. 0zolecor lso lL 1,. EllekomÍroot 13

. 2571{A 's-Grovenhoge. ...-

. 
"wrl'rÉiaars 

1 *' --1' " :
Íel:o70-3607652 ir '!:

@
IIMMERÀFD. ', ".
Íel.O7O-3456124 '

IJMMER., LOODGIETERS. EN AANNEMERSWERK

' ONDERHOUD VAN HUIZEN ' ERKEND GAS. EN WÀIERTITÍER
. MACHINÀI,E HOUTBEWERKING . SCHOORSTEENVEGEN

,."i -."

DAO EN*,lf4tHï-

vRoL
.1,

I

I
l

.L i '

JK.r. i

SCI.IOONMI\AKSERVICE BV
o

GEVELSANENINO EV
a

BRANDSCHADESANERING BV

ERf(Ei'D SÍICHIINA SALUÀAE
DIENS,VER,LENER IYA BNAlvD

: {I- 1

::."'';: .-u èl

*- . . Plotinarwe-g 19 - 2544 EZ Den Hoog
.Teleíóön: 0704294122 - tox: 070-3294409 *

Assuraritiekantoor

STREEKSTRA
1

A'* "Deiiíngt' Soestdiilselode t/o 285, 257d EZ Den Hoog

' E.moil: inío@srreekrro.nl - Fox o7b - 3ó81417

.,;.t

+

It

.i.
N

RINGEN'"* FINANCIERINGEN .
- HYPOTHEKEN ..PENSIOENEN . BETEGGINGEN :

t.
ir -\ ,, -:.

VERZEKE

: ..;: i
SPAREN,:

VOOR TOPPRESTATIES OP HET GEBIED VAN
VERZEKEREN EN HYPOTHEKEN KUNT U

ATTIJD BlJ ONS TERECHT. BEt GERUST
VOOR EEN SPORIIEF ADVlEs.

BET VOOR INFORMAIIE OF EEN OFFERTE

o70 - 368 77 64

íqetijkaakuak

ord.ll16e §or9o4roi6
Scàorek. & Sedi/ísd€nrleit

. ,*(
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DEN HMG: KORTE P0TEN 8- LEYWEG 1046-BANKASTRAAT 62
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AL 35 JAAR EEN BEGRIP ALS HET GAAT

o-^ PERSONEN YERVOEB OP MAAT !!!

Fohreíheitstroot 20 - 25ó1 EC Den Hoog
TeleÍoon: o7o-3i64i295 / 070-3460792

Fox: O7O-36Q9127
, ,l 

,:'|

Bij ons kunt u terechl als het gaat om

Schiphol vervoer (24 uurs service)

Trouwservice

Groepsvervoer (8 pers. per bus)

lnvalide en rolstoelvervoer

Zakelilk vervoer

D

en particulieren
.40 kindercenha in,D-à, Haas.,;;;6il;;j;6;l;;;Àd
.volledige dienstverlening
. moderne, professionele organisatie'O i.'*

(070) 312 00 00
. 24 uur-bereikbaar
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TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP I



Alllllemachtig
wat een àssortiment !!I:
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Auto-onderdelen
:

Groot assortiment auto-onderdelen,
Toolshop lvoor een zee4 complete gereedschappenlijn '
Alle topmerken auto.ondeídoton uit voorraad leveÍbaar '

Eigen bezorgdienst I '

ol nieuw€ auto's

-:

'" G,z.G. Auto'onderdelen B.V. :' ,
f€ v.d. KunstslÍa al2AO,2521aV Oen.Haag.
ïeleÍoon! o7o€8o7o7o Fax: O7Ci384OO23. , t.
Openinsslijden: íE. Um wÍd.08:0&18:00 uur zat. Og:0G16:00uuÍ1.,."" ,

t

r#rÈ,

tei

kwatitei

st-mi
(i

et,budgtkeoÍv0rketsdrukwKwati oek'btotetekaartislvrvan t,titeibiftextt,
dsnetheienadvies

kwerkÍudnuteIa
en DTP)ontweÍPct.n kod peÍkank g0eweÍkdrudu gehUw

offerte.ene0Ívounetb

't{§ "Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag -'--....
Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen §
Tetefoon 070 3550005 - Fax 070 3505712
E-maiL edauw@euronet.nl

-J_-

ffilE-'l+'

HOOFDSPONSOR
SEIZoEN 2001 - 2002

),

café,

&

Eikstroot I - 25ó5 MT Den Hoog ;1E1.' (070)-3ó03738 ,

FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE.

-, ] MEDICAL FITNESS - HOUTWUK

- èspecioliséeid in het geven von odviezen en poromedische

. .behondeling 
vön de wervelkolom en (sportl lehels. .'.,

J.J.À. Zoutendllk
E.P.À. Corot
SJ Könlg :_,

- [yrlo.i/lonueel lhcrspcut i
- lyslolftcrapeul ,
- Ft/§lo-Xlrrnuocl iheropeut '

Behondelinj rolge.,s okpàok.

C.A. von Beverenplein l6 - 2552 HT Den Hoog
Telefoon: 070-3973013

Verkeersschool AL MEER DAN 45 TAAREffiM
B@EHP@
Schakel & aulomaat

. Voor olle riibewiizen

. Opleiding bromÍietsceaiÍicqot

. l0 doogs spoedopleidingen

. Diveíse cotegorieën moterriilessen

,: { i. ,

Volkenbosloon 173 - 2563 Ck Den Hóog -

Tel.: 070-3451 153 / 3634671 : tox:O7O-36i6ó62

1ENS I.EDEI{ SPECIAI.E KORIING
voor inlirhtingen: Arno v. Blitterswiik

F GeKife k §poÍ!'"
DE VOETBATSPECIÀTI§I
Weióorstrooi343 Din'Hoog
(tuséen Valkenbosldan en' Beeklaan)
.r' I "t

TeleÍoàn: 070-3ó3ó323,';

. Thomso4loóh 124 Den Hoog,. ielèÍoon: 070-3ó5242ó
-. rnrÈ;(tcx scxrvrutué:u '' ,''.'i 

".
. l(eiiershoot 74 Scheveningen TeleÍoon: 070-3617376

§..i't" ..-. "
voor ol uw spo*kleding, lens leden l0% korting !

www.free-kick.nl
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T€rrein & Clqbgebouw
portpark " Escamp I "

HcngqlolaaÍ ( geeh posl ddres)
Den Hsag (rl 070-3661314

Contributie betaling
Postbank 33.67.t1
R-abobanl 129.924,229

Samcnstelling bestuur
R.Vergccr (vz) k.t.070 -366t344
F.GÍens (sccr) tel.lt} - 4s27321
P.v.d.Stccn lct.070-,900603
C.Vcldink (penn.) tct 079 - 3314348
H,v.d.Sman tel.070-3257887
D.van Rijthoven tet 070 - 36t5208

Saniorer mndag erl zasl
W.J.M.Hcijnën tcl.070-3461088
I

Senioren znterdag
J,C. Ham tel. 070 - i6'l96rj

jeu gd
P.v.d.StÈcn rel.0Z0-4400603

Club van 100
H.Hoppenbrourvcrs lel, 070- J250789

Accommodatie en materialen
VacsturE

Sponsorzaken
R.v.d.Hoek rel.0t82-52t35j

Coördinator techn. Zaken
È van Dijk rel.070-3634818

e.hreilrdrer vy.lensíal 2move.nl

Redaktie inteÍnet
Jabp Colpa: wcbmasterglcns-denhaag,nl
CeÉs Alling: cjaltin8@ryonadoo.nl

tÍternet-site:
i wvrv.lens-denhaag.nl

ll.Kooyenga

tel.06-14699183
ZaterdaE

Cokm aI

tel. 070 - 3977294

dag

tel.070- 3455787
tel.070-3966095

Postsdres
Postbus 4.1337

2504 AH Dcn Haag

Bar
,

Trainer§

H. Lamens
A]'s-Gravend[jk

Rèdrktie
ciLamen
IIv.d.Snan

tel.070-3661314
tll,070 --3661314

Tweewekelijks blad van
75" jaargang, num

de voetbalvereniging LENS
mer 14,28 februari 2002

SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT: PASF.OTO
INLEVEREN!!
Igsruul. willen wij benadrukken dat volgend seizoen de spclerspas weer wordt ingevoerd voor
alle voetballende leden die geboren ziin voot lggz. Dit wil zeggen voor alle D-klassers ím
senioren. Dit betekent in ons dishict zo'n 350.000 pasfoto's laten-rnaken en pasjes aanmaken.
Zonder pasje echt niet voetballenl! De voorbereidingen zijn in volle gang en voor LENS betekent
dit het inzamelen van de pasfoto's. wij vragen alleipelende LENS-ledàn, die geboren zijn voor
1992, om uiteffi mndag 3 maart één pasfoto met naaÍn achterop in te leveren-hun leider of bij
de aanvoerder. Vergeet het nietlll!l!!!

OFFICIEEL LENSTENUE
sinds dit seizoen is er een oÍïiciecl LENStenue (broekje, shirt en kousen) ontworpen. Het is de
bedoeling dat alle LENSteams (senioren en jeugd), die nieuwe kleding gaan bestàlen, vanaf nu
alleen het oÍficiëlelENstenue 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.

Opgerichl ]E decehbet 1920

MEDEDELINGEN VAN HET BESTWR

LENS I (ZATEN ZOrg rN DE COMPETITTE
LENS t (zat) boft niet echt dit seizoen. Ook de wedstijd tegen Nera Da moet, ondanks cle 3 - I
winst, maar snel vergeten worden. De wedstrijd tegen GONA rverd helaas afgekeurd, LENS I
(zon) speelde in een schitterende ambiance (mooi weer en heel veet pubtiek) met 1 - I uit teg€n
koploper GDA. De twee volgende wedstrijden zijn voor LENS I (zon) beslissend voor de rweede
periode. LENS gaat hierin aan kop maar GONA en Scheveningen liggen op de loer. Twee keer
winnen en we zijn veÍzekerd van een heerlijk toetje: de nacompetitie!! Heel veel succes!l De
wedstrijden voor de komende twee weken zijn:

CONSUMPTIEPRIJZEN + AANTAL BARMEDE\ryERKERS MOETEN
OMHOOG
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om de meeste consumptieprijzen in ons clubgebouw
per 4 maaÍ te verhogen. De inkoopprijzen zijn de laaste tijd sterker geslegen dan gedacÍt en in
vergelijking met de meeste verenigingen in Den Haag en omstreken waren de meeiie prijzen bij
ons wal aan de lage kant. De trou\a,e bezoekers van onze ledenvergaderingen weten Èovendien
dat. wij al jaren de begroting niet meer sluitend weten te kijgen. be netto-opbrengst van ons
clubgebouw laat sterk te wensen over. Door de verkoopprijzen aan te pass;n aan de
inkoopprijzen en de organisatie rondom de bar sterk te verbótèren proberen wij minimaal een
sluitende begroting te realiseren. Het enige dat nu nog moet wordén gerealiselrd, en dat kan
alleen maar door de leden zelf gebeuÍen, is het aartal barmedewerkers sterk te vergrolen. we
roepen en schrijven het al heei lang maar niemand reageen en eigenlijk is dit heel asociaal. ïen
vaste barmedewerkeÍs zorgen er voor dat ons clubgebouw weèk in week uit ruim 60 uur is
geopend. Dit aantal moer minimaal verdubbelen!! ! ! ! !!! ! ! !!l ! Wic komt helpen??2?????22????2

LENS

.1

R-EDAKTIE
Alle kopy moet vóór maandag I I maart 2002 bij de redakrie binnen zijn.

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

'i t**+ LENS OP I{ET INTERNET +*+* www.lens-denhaag.nl
P.gina 1



zaterdag 2 maart: 14.30 uur'LENS I (zat) - De postduiven I (zat) => 12 minuten uitspelen bij stand I _ I
zondag 3 maart: 14.00 uur GONA I (zon) - LENS I (zon) => lsrlsin geÍesteirlaan
zateÍdag 9 maart: 14.30 uur LENS I (zat) - Wanica Siar í . -_-"

zondag l0 maart: 14,30 uur Rood Groeni 0t I - LENS I (zon) => Tenein VIOS aan de Melis Stokelaan

Het Bestuur

SENIOR-EN ZOIIDAG
Algemene informatie
Contactpers. W.J.M. Heijen tel:'070 - 34610gg

Wedstrijddag B. Vierling sema: 06 - 650008 t6
Mob. 06 - t7406344

SENIOR.EN ZATERDAG
Algemene informatie
contactper§. J. Ham tel:070 - 3679687

J. Verkijk tel: 070 - 3617033

AÍkeuringinform
De afl<euringlijn 3jie 

(ni*.bij vriendschappelijke wedstrijden) INFotlruis / teletekst pag. 603 of
KNVB District West 3 tet: 0900-9008000

PR A SENTOREN ZÀ AG EN ZON AG
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Zaterdagz maafi2}1z
14.00 uuÍ LENS I (zat)

Zondag3 maatrt2002
14.00 uur GONA I
10.30 uur GONA 2
10.30 uur LENS 3
10.00 uur HMSH 5
12.00 uur WIK 6

Z^terdas I m aÍt2002
14.30 uur LENS I (zar)

Zond8s l0 maa Ít7,002

- de Postduiven I veld I 339516 D.Vastenburg

- LENS I
- LENS 2
- Delft 5

- LENS 4
. LENS 5

Beresteinlaan
Beresteinlaan
veld lD
Vrederustlaan
Zuiderpark

door Jaap Colpa

B.C.van Maaren
W.P. van Gerdingen
NN
A.Veenstra
NN

(w)

14.30 uur
I1.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.00 uur

Rood Groen '01 I
LENS 2
LENS 3
LENS 4
Jai Haauman 6

- Wanica Starl

- LENS I
. VIOS 2
- ??2???
-HDV3
- LENS 5

veld I 209088 H.J.Moerenhour

MelisStokelaan(VIOS) G.J.Ouwehand
veld I 264705 R,G.Houtman
veld 3 (vr) NN
veld2 270210 NN
Muurbloemweg NN

Aanvoerders:
LENS 3: Michael v.d Voort
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers
LENS 5: Jan Muns

tel:070-3664625
tel:070-3250789
rel: 070-3975459

Hebben alle senioren nu al
I pasfoto ingeleverd bij hun
aanvoerder??? Nee, doenl!

GDA HOUDT LENS OP AF'STAND
GDA I - LENS 1 f-1 t7 februari2002

GDA en LENS liggen elkaar. Twee technische ploegen dic willen strijden, respect hebben voor elkaar en sportiviteit hoog in
het vaandel hebben staan.I)e wedstrijd van vandaag haalde niet het;iveau vàn de thuiswedstrijd op de Hlngelolaan, mÀ'ar
dat was ook een wedstrijd van uitzonderlijke klasse. Het was nu voetbaltechnisch wel wat mindËr, maar nog steeds heel teuk
om te zien. Een fraai februarimnnetje zorgde er al voor dat het lekker toeven was langs de lijn en het vertoónde spel maakte
het-nog aangenamer. De uitgangsstelling was duidelijk: LENS had de opdracht om OrIe punten in de wacht te slepen tGneinde
in de stand op de ranglijst dicbter-naar koploper GDA te kruipen. Op imponerende wijze rvist GDA vorige week àe Ie
periodetitel binnen te halen door SOA met grotc cijfers ain 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. Michaelbude Nijhuis, Jimmy Spairs, Fred §pa en peÀis v.o Steen ontbraken op
het appèl, dus Ha[s Lamens moest flink improviserenmet de opsteliing. De invàlle.rs deden het echter naar behoren en vooral keepei
Reno Vorkink onderscheidde zich met een aantal fabelachtige reddingà.

*'r*+ LENS OP HET INTERNET *+** www.lens-denhaag.nl *+++ 
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De eErste gedeelte voor de pauze gafvan 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 afen kreeg allengs
meer greep op de wedstrijd. Dat leidde tot een aantal goede mogelijkheden. De beste was voor Lourinho Rocha die in de 3Se minuui
alle tljd en Íuimte keeg om een mooie voorzet van Johnny Mansveld tot doelpunt te verheffen, maar hij mikte helaas naasr.

Vijf minuten na de thee was het wél raak. Dobias Hogervorst knikte een hoel$chop hard tegen de touwen. Acht minuten later leek
Sascha Glaudemans de beslissing op de voet de hebben. Vanafde 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 doelpurt, 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 kUkspel, waarbij GDA de druk opvoerde. Dat leidde tot een aantal hachelijke situaties voor het LENSdoel.
De blauwwitten werden tegen het einde van dit heffen voorin nauwelijks meer gevaarlijk en moesten zich beperken tot het
vasthouden van het gelijke spel. Doordat onze defensie attent bleefspelen 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 a[ voor de suppoÍers een feuke, 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 wedbhijden was LENS echter zeker niet de mindere. Het gat op de ranglijst Iijkt 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-l Dobias Hogervorst
59.1-l Ché Jalsen I

Opstelling : I

Reno Vorkink
Johnny Mansveld (87.Perry Boon), Brian Linger, Roger Riemen, Jochem van Loon;

Fahrid Cijntje (46.Jeroen Hoefrragel), Maurice Schuurman, Dobias Hogervorst, Sascha Glaudemans (7E.Paul Jansen); ..
Lourinho Rocha, Elouafi Azahnoun

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL

Vriidaq I maart 2002
20.00 uur LENS DSI
20.00 uur LENS I

Maandas 4 maart 2002
19.00 uuÍ wIK DSI
21.00 uur LENS I

\{oensdas 6 maart 2002
22.00 uur LENS 4

Yriidas 8 maart 2002
20.00 uur Snoekie 3
21.00 uur LENS 3

Maandas I maart2002
19.00 uur LENS 4

Woensda 13 moart 2002

-DSVP DS I
- Gr.Rood'93

. LENS DSI
- Yellows I

- ADIO 2
- LENS 3
- LENS I

NN
J.W.van Geen

Ockenburgh
De Blinkerd

335798
330828

- ADIO 5 De Schilp 333476 NN

. LENS 2
-VCS2 331706

- CUVO2 Loosduinen 333500 A.J.M.Ammerlaan

- VIOS DSI De Schilp 334697 D.J.Degreef

Transvaal
Loosduinen

NN
NN

De Schilp
Loosduinen 330832

Loosduinen
Transvaal
Overbosch

33u14

NN
A.Ammerlaan

E.van Maanen
J.A.Reijenga
F.Mina da Silva

19,00 uur LENS DSI

Vriidaq l5 maart 2002
20.00 uur LENS 2
20.00 uur Snoekie 2
21.00 uur Haagse Hout 2

Maandae 18 maart 2002
21.00 uur VCS 5 - LENS 2 De Schilp

Dinsdas 19 maart 2002
20.00 uur Honselersdijk DS3

Woensdas 20 maart2002

-LENSDSl Sosef

- Nat.Ned. DH I Zuidhaghe 330E40

NN

NN

NN

+**+ LENS OP HET INTERNET r*rr wwrv.lens-denhaag.nl ****

22.00 uur LENS I
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Donderdae 2l maart 2002
22.00 uur RKDEO 9

Vriid aE22 maart 2002
2_1.00 uur LENS 3

DinsdaE 26 maart 2O0l
19.00 uur LENS DSI

Woensdag 27 maart 2002
22.00 uur Forum Sport I
22.00 uur LENS 2
22.00 uur RAVA 4

- LENS 4 RKDEO

- JuVentaS Loosduinen 331712

- Juventas DS2 Zuidhaghe 334705

Forum Kíadraat
Zuidhaghe 331122
Ockenburgh

N.Hassanin

NN

L.S.van Abswoude
J.L.Regeer
NN

NN

- LENS I
- VOGEL 2
. LENS 3

Lissins S orthallen:
Loosduinen : Groen van Prinstererlaan2T6,
De Schilp : Schaapweg 2, Rijsrvljk,
Ockenburgh : Wijndaelerduin 27,
Sosef : Strtphorst l, Honselersddk,
Westlandhal :Spinel4's-Gravenzande
Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,

Ingang Beresteinlaan
Overbosch : Vlaskamp 3
De Blinkerd : Seinpoststraat 150
Forum Kwadraat: Badhuislaan 3, Voorburg
RKDEO : Sportparkweg l, Nootdorp
Transvaal : Majubastraat 41,

Aanyoerders:
LENS l: Oscar van der Laa.r.

LENS 2: Andre Kuypers
LENS 3 Ed Vuijk
LENS 4: Nico Vastenburg
LENS DSI: Bettie Driessen

tel: 3236706
tel:3941507
tel:3686588
tel:0174-626272
tel: 0174415798
tel: 070-3671508

tel3474684
tel: 070-3522169
tel:070-3870800
tel: 015-3109577
tel:070-3893330

tel: 06-22669238
tel:070-3250471
tel: 070-3960,148 (0 6-2024736?)
teli 070-3294254
tel:070-3295598

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE

CONTACTPERSOI{EN 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 Tet: 0704400603 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. Gmag ieders medewerking. Is de hoofdlcider niet thuis bel dan gerust naar de andere hoofdleider.

Tea m
Datum Aanvangs-

rijd
Tegenstander Uit of

Thuis
Vold/Terrein Vertrek ysn

LENS:
Vervoer

AI 02 mrt 14.30 uur DUNO Al e) Thuis Vcld 3 13.30 uur
09 mÍt 12.30 uur DWOAI Thuis Veld I I 1.30 uur

B1 02 mn 12.45 uur Vitessc DeIII Bl uit Tanlhof-Zuid,/Delft I 1.00 uur Auto
09 mrt [0.45 uur Forum Sport Bl Thuis V€ld I 09.45 uur

B2 02 mrt I 1.00 uur LENS Cl (+) Thuis Veld I 10.00 uur
09 mí l4.30uur RvCYRijswtik B3 uit Spprk.Pr.lrene/Rijswij k 13.00 uur Auto/fiets

B3 02 mrt 14.30 uur Die Haghe 82 (r) uit Ockenburgh I3.00 uur Auto/ficts
09 mrt 14.30 uur Vclo 83 't huis Veld 3 13.45 uur

cl 02 mrt I 1.00 uur LENS 82 (r) Thuis Veld I 10.00 uur
05 mrt 19.00 uur ADO Den Haag C2 (b) 'I hu is Vcld 2 18.00 uur
09 mrt 12.00 uur vcs cl uir Dedcmsvaartweg 10.45 uuÍ Lopcn

Wedstrijdprogramma .IEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk)

*r'* LENS OP HET INTERNET **+* www.lens-denhaag.nl *+t+
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VAN DER VELDE & VAN HAL
G ER ECHTS DEU RWAAR D ERSKANTOOR

,,-.,,,r

"Al 
"S,het eicht om' scoren ga,at"

i rI'

Voor uw incassovorderingen
ir-4

I

I

+

Ndssauplein 21 " '"

2585 EC 's-Gravenhage
Telefoon
Telefax

070 -- 3460707
070 -'3469755

. verpakkihgen vo.,o!' ovezee

. ooslao in containers

. Digitalisering

verhuizingen binnen- en buitenlanda

a

a

1

kantoor- en bedrijfsverhuizingen

archiefopslag

Van der Velde
't Veentie verhuizi ngen

VERHUIZERS
ERKENDE

Vraag vrijblijvend prijsopgave

Zinkwerf 27 - Den Haag

Íax 070 - 3099079 070 - 3663134



R_tl.rSp,qk

Kerketuinenweg 6
CW Den Haag

I DIBECT-MAIL

r FOLIEVERPAKKING

I FULFILMENT

I COMPUTEBCENTHUM

I LASERPRINTING

r KLEINOFFSET

r FOTOKOPIESEBVICE

o70 3590707

Technische Handelsonderneming

€a..Atïi,
Voor al uw Sanitai

Elandstraat 43A-45 , 2513 GL Den Haag
*.í.,, ,lrslrorràoril

Piet heinslraat 70-76

Telefoon 346 92 36 - 345 28 28

§peciaal Chinees Restaurant
Voorheen RestauÍant."LOTUS" ' ,

PKOSPER

Ë'#e
LeÉveg 533c

2545.GG Den Haag
Telefoon 070 - 3664777

, 
Dagelijks geopend van 12.00 uur tot 22.00 uur, Dinsdag gesloten,

Wii zorggn ook bij u thuis tussen 16,00 - 20,00 uur.
Utunt uw teleÍonische bestelling.doen vanaf 12.90 uur,

DATA CIRCUIT B.V.
BEKABELING

Delftweg 65
' a r*_j zzas sA nu§wrlr EH)

,' .:- "
The Netherlànd

- Tel.: +3.1 (0)70 319 21 72-Far: +31 (0)703192235

,,fu
* iË':#

C4RMI
." i í J

CHINEES / INDISCH
SURINAAMS RESTAURANT

Piet Heinstraat 29
2518C8 Den Haag
Tel. 070 - 345 03 25'
1

Elke dag geopend
maandag tlm vrijdag 11.00 - 23.00 uur
zaterdàg en zondag 14,00 - 23.00 uur

. 
CHINEES SURINAAMS.EETHUIS 

.. 
.

xolr-httos sNacxean l iurqcxnoorvt

'Wësteinde 44
.2512 HE , Den ,Flaag
Tet. 070 : 380 62 6,

' ThuisbezoroènJv,,' v.a. fl. 25,00 gratis thuisbezorgd.
, .onder ft: 25,00, fl. 2,50 bezorgkqsten'

Bezorgkosten 17.00 tot 22.00 uur ,

THUISBEZORG SERVICE

Voor: Chlnees
Surinaams BEL:070 - 345 03 25
lndisch

Voor: Chlnees
Surinaams BEL: 070 - §O 62 62
Hollands



I'VAN DER VELDE &.VAN HAL
. G ERECHTSDEU RWAARDERSKANTOOR

"Als bet echt om scoren §aat"\§,

Voor uw incassovorderingen

..: il

Nassauplein 21 . "
2585 EC 's-Gravenhage

Telefoon
Telefax

070 - ,3460707
070 - 3469755

. verhuizingen binnen- en buitenland

. kanioor- en bediijfsverhuizingen

. archiefopslag

. verpakkingen voor ovezee

. opslag tn contatners.

. Digitalisering.

t

Van der Velde
't Veentje verhuizingen

VERHUIZERS
ERKENDE

Vraag vrijblijvend prijsopgave

3663134
Zinkwerf 27 - Den Haag

fax 070 - 3099079 070
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Kerketuinenweg 6
2544 CW Den Haa

I(

s

+

IL

I DIBECT-MAIL

r FOLIEVERPAKKING

r FULFILMENT

r COMPUTERCENTRUM

I LASERPBINTING

r KLEINOFFSET

r FOTOKOPIESEBVICE

070 3590707

Technische Handelsonderneming

€d. ;A 'lter
Voor al uw Sanitai

Elandstraat 43A-45 , 2513 GL Den Haag

" Li'' ': 
snoiràori':

Píet heinstraat 70-76

Telefoon 346 92 36 - 345 28 28

Speciaal Chinees, Restaur4nt
-Voorheen Restaurant'íLOTUS"

PROSPER

6#)&
- Leyweg 533c '

2545 GG Den Haag ,
TeleÍoon 070 - 3664777

Dagelijks geopend van 12.00 uur tot 22.00 uur. Dinsdag gesloten' Wij zorgen ook bij u thuis tussen 16.00 - 20.00 uur.
U kunt uw telofonische bestelling doen vanaf 12.00 uur,

DATA CIRCUIT B.V.
BEKABELING , '

-Delftweg 65 - 2289 BA Rt.tSVfit,lX [ZH) The Netherland
Tel.: +31 (0)70 319 21 72 - Fax: +31 (0)70 319 22 35

tu i4
ë,,

CeRMT
t

'CHINEES / INDISCH
SURINAAMS RESTAURANT

Piet Heinstraat 29
2518 CB Den Haag
Tel. 070 - 345 03 25 ,

^ Elke dag geopend
. maandag tlm vrijdag 1 1 .00 - 23.00 uur .

zaterdag en zondag 14.00 - 23.00 uur

{

. CHINEES SURINAAMS EETHUIS
xoLl-httos SNACKBAR / LUNcHRooM

Westeinle 44
2512 HE Den |Haag
Tel. 070 - 380'62 62

'. Thuisbezorgen ..
v.a. fl. 25,0,0 gratis thuisbezorgd 

"^t" onder fl. 25,00,Ít: 2,50 bezorgkostén' ' Bezorgkosten 17.00 tot 22.00 uur

THUISBEZORG SERVICE

Voor: Chinees
Surinaiams BEL: 070 - 345 Og 25
lndisch

Voor: Chinees
. Surinaams BEL:070 - 380 62 62

Hollands



C2 02 mrt 13.00 uur ODB CI uit Albardastraat 11.30 uur Auto
09 mÍt 09.30 uur Die Haghe Cl uit Ockenb 08.00 uur Auto

c3 02 mrt 13.00 uur Haagse Hout Cl Thuis Veld I 12.15 uur
09 mÍt 12.00 uur RAVA CI Thuis Veld 3 I l.l5 uur

c4 02 mrt 09.30 uur TAC'90 Ct Thuis Veld t 08.45 uur
09 mrt 10.00 uur Quick C5 uit Savominlohmanlaan Auto0E.45 uur

DT 02 mrt 09.30 uur Die Haghc Dl (') Uit Ockenburgh 08.15 uur Auto
09 rut 09.30 uur vcs Dl Thuis Veld I 08.30 uur

D2 02 mrt 09.30 uur Dë Jagers Dl Thuis Veld 3 08.30 uur
09 mrt I 1.00 uur Laakkwanier D2 uir J.v.BeersstÍaat 09.30 uur Auto

D3 02 mn 12.00 uur DuindoÍp SV Dl Thuis Veld 3 I l.l5 uur
09 mrt 09.30 uur WIK D3 Thuis Veld 3 08.45 uur

D4 02 mrt I1.00 uur VCS D4 uit DcdemsYaartwcg 10.00 uur Lopen
09 mrt HBS D6 uit Daal en BcÍgselaan 09.45 uur Auto

E1 02 mí
I 1.00 uur
09.30 uur HonseleÍsdijk El (+) Thuis Veld 2 09.00 uur

09 mrt I0.00 uur RKSVM EI uit Spprk PolaneÍy'Monster 09.00 uur
ll mrt 18.30 uur Fcyenoord Fl (r) Thuis Veld 2 18.00 uur

E2 02 mrt 09.30 uur Honsclcrsdijk E2 ( ) Thuis Veld 2 09.00 uur
09 mrt 10.00 uur VUC EI Uit 't Kleine Loo/Mariahocve 08.45 uur Auto
tl mrt 18.30 uur Fcycnoord F2 (r, Thuis Veld 2 18.00 uur

E3 02 mrt t1.30 uur TEDO EI Thuis Veld 2 I1.00 uur
09 mrt I1.30 uur Vitesse Dclft E2 Thuis Vcld 2 I1.00 uur

u 02 mrt 11.30 uur Honselersdijk E3 (+) Thuis Vcld 2 I 1.00 uur
09 mrt 11.30 uur Laakkwartier E4 Thuis Vcld 2 11.00 uur

E5 02 mrt 13.30 uur Honselersdijk E4 (+) Thuis Veld 2 13.00 uur
09m 09.30 uur Forum Sport E9 Thuis Veld 2 09.00 uur

E6 02 mrt 09.00 uur Monster E6 (+) uit Spprk Polancn/Monster 08.00 uur Auto
09 mrt 09.45 uur HBS EI3 uit Daal en Bergselaan 08.45 uur Auto

FI 02 mrt I1.00 uur Honsclersdijk Fl (l) Uit shi phorsUHonselersdijk 10.00 uur Aulo
09 mrt 09.30 uur Velo Fl Thuis Veld 2 09.00 uur

F2 02 mrt I1.00 uur Honselcrsdijk F2 (r) §tri AutoUit rhorsíHonselersdijk 10.00 uur
09 mrt I3.30 uur JAC FI Thuis Veld 2 13.00 uur

F3 02 mrt 10.00 uur Hoflselersdijk F6 (*) uir Ski.iphorst/Honselersdijk 09.00 uur Auto
0 mrt 08.45 uur HVV F4 uit Hogenhoucklaan 07.30 uur Auto

F4 02 mrt 09.00 uur Honselersdijk FE (i) uir StrijphorsuHonselersdijk 08.00 uur Auto
09 mí I 1.00 uur Voorschoten Fl3 Uh Weddeloopny'oorschoten 09.30 uur Auto

F5 02 mrt 09.00 uur OD ers ) Autouit Skijphorst/Honselersdijk 08.00 uur
09 mrt 13.30 uur crA tius F3 Thuis Veld 2 13.00 uur

F6 02 mrt 13.30 uur Oliveo Fll Thuis Veld 2 13.00 uur
09 mrt 09.00 uur Oliveo Fl0 Autouit Groene Wijdte/Pijnacker 07.45 uur

chapp ijke wedsh IJ

GEBOREN VOOR 1992 WREN!

BIJZONDERIIEDEN:
- 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 uiteste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag pas vanaf 7.30 uur.
- AÍbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314)
- Wedstrijden afgekeuÍd ofniet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (0'10-3670522). 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 (070-366 t 314) maar pas na 16.00 uurl!
- Train ingen gaan altijd door, hieroveÍ dus nooit bellen ! !

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen 's-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.3 0 uur.
- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag l4 maaÍt
- Aanwczig jeugdcommissie op: - 2 maart vanaf 07.30 uur: Gerad Marinus en Paul van den Steen

- opsteiiingen ars bekend. LENs-i6?[T;ï:ï1.Ï1,1fl 
uur: Diana en Hans van Rijthoven

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 zicli
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!l! Op dit moment is er nog plek voor een viertal F-klassers om

zowel LENS F5 als LENS F6 aan te vullen naar l0 spelers. Neem dus gerust een vriendje mee naar de haining!!

COMPETITIEVOETBAL AFGEKET]RD OF NIET??
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op wijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook niet op

{i*+* LENS OP HET INTERNET ++++ ww}v.lens-denhaag.nl **tÈ 
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vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manleren om te weten te komen of het competitievoetbal
doorgaat ofniet zijn:
- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak nie!

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aarwezig zijn. Moet je voor 08.30 uui
verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!!

- Bellen naar de KNVBaÍkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt herzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de
informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS Al t/m C4.

- Kijken naar Infothuis op de TV ftanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aang,egeven welke
thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speelje uit kijk dan blj de naarn en hetteam van de tegenstander.

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* tetetekst bladzijde 603) of de
LENSaÍkeuringslijn op vriidagavond a[ 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 IL

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 gewoonnaar LENS komen!!

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING
Bij algehele afl<euring van het competitieprogramma gaan de ondeÍstaande teams altijd tÍainen (verplicht) op de samenkomsttijd van
de wedsÍijd: LENS Al, Bl, 82, Cl, CZ,Dl,D2, El, E2, FI 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- erl sportschoenen mee.

EERDER AFBELLEN VOOR O.A. OPEN DAGEN, RAMADAN EN SLÀCHTF'EEST
Wij kunnen het niet genoeg benadrukken en doen het daarom nogmaals t€ meer omdat het nog steeds regelmatig mis gaat. Incidenteel
albellen (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 spelerc die aÍbellen bij de leider van het team of overdag op LENS. Dit is foutl!!!!!l!!!!!l Daamaast hebben wij
binnen LENS ook te maken met heel veel aÍbellers 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 Íuim van te voren dan kunnen wij de KI.M veÍzoeken om de wedshUd uit te stellen
of te verplaatsen naar een andere dag. Toch bellen deze spelers vaak pas op donderdag of wijdag 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 afte
bellen bij de hoofdleider zodat wi1'tijd genoeg hebben om e.e.a. te regelen. Graag ieders medewerkingl!!

AANGEPAST TOERNOOI-OVERZICIIT
Op het publicatiebord, direct links na de ingang van ons clubgebouw, hangt een aangepast toemooËovezicht, Toemooien zijn
vervallen ofer zijn toemooien bij gekomen. Kijk er eens goed op en reserveer deze data alvast in de agenda.

SPELERS GEBOREN 1992 MOETEN UTTERLIJK 2 MAART 1 TO INLEVEREN!!

PENALTYBOKAAL VOOR LENS B1 T^{ LENS E6
Ook dit seizoen organiseert de KNVB weer een penaltybokaal voor B- Um E-klassers. Op vrijdag 19 april wordt bij JuVentaS een
voononde gehouden voor spelers uit Den Haag e.o. Natuudijk gaan wij eerst op LENs'strijden om de LENSpenal§bokaal. De
trainers van iedere groep (Bl ím E6) worden verzocht om uiterlijk l0 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 l9 april bij Juventas.

SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICIIT; PASFOTO Z.S.M. INLEVEREN!!!
Komend seizoen wordt de spelerspas verplicht voor alle spelers geboren in l99l of eerder. Wij verzoeken allejeugdleden geboren in
1983 ím l99l om z-s.m. één pasfoto met naam achter op in te leveren bij hun leider. Deze verzamett ze en pas als hij ze allemaat
heeft geeft hij deze af, in de ontvangen envelop, aan Paul van den Steen. Op 2 maartwillen 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 I maart gratis naar de Íhuiswedstrijd van HFC ADO
Der 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!!

I

SPELERS GEBOREN VOOR 1992 MOETEN UITERLITK 2 MÀART 1 SFOTO INLEVEREN!!

AAIWOERDERBIJEENKOMST
Op maandag 4 maart is de volgende aanvoerderbueenkomst. We verwachten alle aanvoerders van LENS Al ím 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

*r*r LENS OP HET INTERNET t.t* www.lens-denhaag.nl +*** 
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bespreken , De leiders zullen jullie daarbij helpen als dat nodig blijkt te zijn. Alles mag aan bod komen (zelfs kitiek) als het maar

positiefwordt gebracht. De avond is in twee delen opgesplitst. We venryachten:

dc aanvoerders van LENS Al t/m LENS 83 van 20.30 t/m 21.45 uur
de aanvoerders van LENS Cl t/m LENS D4 van 18.30 t/m 19.45 uur

OT]DERAVOND
Zoals gebruikelijk organiseren wij ook dit seizoen een ouderavond op LENS. Op maandag I I 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 voten wel even een afspraak met

Paulvan den Steen- Wij kunnen dan een afspraak inplannen op maandag I I maart.

REISJES EINDE SEIZOEN
De onderstaande reisjes woÍden tot nu toe georganiseerd:

LENS C3: gaat op 30 maaÍt naar Lichtaart Sport in België. Eerst een bezoek aan het pretpark Bobbejaanland. Slapen in Tongcrlo

(slaapzakken meeli) en op 3 I maart een intemàtionaal toemooi bij Lichtaart Sport. Daama 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 D13 gaat oprg maaÍt naar'WSJ in Tilburg. Zij spelen een tweedaags (30 en 3l maart) internationaal toernooi. Verder verzint

Raymond nog een aantal leuke dingen om het toemooi 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.
LEXS Ol, g,aat op 19 mei naar Limburg. Naar slaapgelegenheid wordt nog gezocht maar op 20 mei wordt een toemooi gespeeld bij
Vaesrade. Wij kunnen alles pas definitieimaken als alle spelers 25,- Euro hebben betaald bij Gerard. Snel doen anders zijn wij te laa!

en gaat deze leuke trip niet door. Dat zou zonde zijn!!! :
LENS El+E2: gaan van l8 tlm 20 mei naar Landgraaf in Limburg. Zij slaper in tenten (slaapzak en kussen mee!!) en spelen op 19

mei bij Kolonia Éen internationaal toemooi. Er wordt nog gezocht naar een tweede toemooi of naar wedstrijden. Verder vult Theo het

recreatieve drukke programma op zijn eigen manier weer in. De kosten voor deze trip zljn 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 kegen een aantal jeugdspelers een brief mee naar huis om het laatste deel van de contributie te betalen. Een behoorlijk

aantal ouders realeerclen direct in betaàlden contant op LENS. r y'ij hopen dat ook de andere ouders zeer binnenkort (uiterlijk 2 maart)

hun achterstand zullen voldoen zodat wÍ geen train- en speelverboden op hoeven te leggen. r

2 MAAR T I PÀSFOTO ËVER.CPËI-ERS GER REN vooR 1992 ETEN ËRÍ, EN!!

Jeugil vorslageh4# A
Bedankt!
Ik wit hiermee hetjeugdbestuur en alle spelers en de leiding van de 82 bedanken voor de leuke kaart en de cadeaubon die ik heb

gekregen tijdens m[jn àfuezigheid door mijn gebroken voet. Het gips is er nu af, maar ik moet over een aantal weken nog terug

Éo;n"n in h"t ,iekenhuis. Ik moet dus voorlopig rustig aan doen en een wedstrijd spelen zit er voorlopig niet in'
Hanstikke bedanktl
Groetjes Gary fujkers 82

&
W

.. Í i)

.)
i

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 zelfverkouwen aatr de

groep. Vandaag gaan wij op bezoet bij SC Eramsui. Thuis hebben wij de wedstrijd weggegeven dus viel er iets goed te maken. De

jongèns hadden àr zin in Ous als de scheids de wedshijd laat beginnen zetten zij de tegenstander goed onder &uk en het eeBte

doipunt laat niet lang op zich rvachten. Met mooie cómbinatiei en goed samenspel laat LENS de tegenstander alle hoeken var het.

veld zien. Als het rusÉignaal klinkt staan wij met 0-3 voor. Na de rust brengt de iegenstander twee C l-spelers in maar ook dat mocht

niet baten. LENS was o;permachtig en scoo-rt er lustig op los en de tegenstànder loopt achter de feiten aan. De man van de wedsfijd '
isJordy onzekeeper.(kiasse hoe jijlie twee ballen eÀiihield). Jongens een prim.a wedstrijd maar blijf met de voetjcs op de grond.

Trainer/coach Peter
.' i)+'
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VERSLAGEN LENS D3 Ruud van Hcrp trainer LENS D3.

Na weken van aÍkeuring kon D3 eindelijk weer eens in aktie komen op de zaterdag. Op 02-02-2002: slecht weer, een harde wind
(storm) deze belangrijke uitwedshijd bij Zoetermeer werd door LENS nipt met 2-l gewonnen zodat wij nog steeds in de race zijn
voor het kampioenschap. Van de leider Richard Wir hoorde ik dat dit geen goede u'edstrijd was van LENS, er werd veel gemopperd
onderling en daardoor vergaten er een aantal spelers te voetballen. Op 09-02-2002: alweer een stormachtige uihvedstrijd, de
tegenstander Quick, het werd een zware panij voor LENS. Het rverd allemaal nog zwaarder doordat LENS D3 geen vaste keepeÍ meer
in het doel had staan, keeper Jenel was gestopt met voetbal, jammer voor ons, Jerrel toch bedankt voor al die leuke \r,edsfiijden. Isyan
nog steeds geblesseerd, Emrah afgevoerd als lid omdat hij gewoon nooit meer kwam opdagen, Baris overgegaan naar LENS D2, Baris
namens heelLENS D3 veel succes, we zullenje missen, Dennis Boateng ziek, gelukkig kwam Ogur Yalcin (D4) ons vandaag helpen,
Ogur haÍtstikke bedankt. LENS D3 heeft gelukkig weer een andere keeper Warhel Kocer heeft te kennell gegeven om vast te k€epen
in ons team, klasse Warhel. De 1'helft storm tegen en LENS had het beste van het spel, Quick soms een uitval maar haalde niets uit.
De 2'helft, LENS rvas 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 kegen van mij een dikke votdoende, de rest een I voor de moeite. Op l6-02-2002 mocht
LENS thuis om 14.30 uur aanheden tegen Loosduinen D2, Isyan was weer van de partij, Dennis maakte zijn debuut bij D3, vanafde
l'minuut konden we merken dat dit geen makkelijke partij zal worden, er werd door beide partijen strijd geleveÍd, snelle combinaties,
soms een tikkeltje te hard maar het is en blijft voetbal, de I' kansen waren voor Loosduinen maar LENS hield goed stand. Na een
snelle counter zette Rodney goed door en wist gehaaid te scoren. LENS op l-0 met deze stard gingen wij de rust in. De 2'helft,
Loosduinen begint met een hard offensief, LENS weet gelukkig alle aanvallen afte slaan, verdediging màakt een paar kleine foutjes
maar gelukkig wil iedereen vandaag voor elkaar werken, onder leiding van AMul wordt er harder en beteÍ verdedigd. Het spel word
grimmiger, soms lopen de gemoederen een beetje hoog op. LENS wordt weer gevaarlijker, helaas worden een aantal kansen niet
benul Tsj4 wU houden een wedstÍijd voor het publiek graag spannend. Loosduinen neemt weer het initiatiefen blijven azen op de
gelijkmaker, alle aanvallen worden goed gepareerd en LENS neemt over, een goede combinatie enjawel, Dennis Boateng maakt de

belangrijke 2-0; vanafdat moment ',vordt de wedstrijd op slot gezet en loopt de wedstrijd rustig naar het einde. Proficiat mannen.
Beste spelei vandaag Abdul. Wij hopen dat Dennis bij D3 blijft voetballen.

LENSEl-VELOEl
We begonnen deze wedstrÍd fel en goed. Met DHC, RKDEO en VELO strijdt LENS om het kampioenschap. ln 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 weÍd 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 Íysiek sterkere tegenstander niet meer van een oveMinning aÍhouden. 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.

DELFIAEl-LENSEl
Al het voetbalwas aÍgekeurd en toch konden we bij DELFIA op het kunstveld spelen. Het was heel apaÍt en ook leuk, dat
er om het veld een boarding was. ln het begin meÍkten we, dat de tegenstander dat meer gewend was, maar al snel
bleek, dat LENS toch het betere team was. SIim 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 heerlilk 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 pUn, dan op een echt grasveld, zeiden de spelers.
Theo

OPGELET !

Lens 3 heeft inloopshirts van de sponsor aqua gekegen. Ook heeft Lens 3 diverce spelers yan andere elftallen ook dejeugd te leen
gekregen. Natuurluk lopen deze speleÍs ook warm in de inloopshiís, wat blijkt, wij denken dat er per ongeluk inloopshirrs door de
gastsPelers zijn meegenomen naar huis. Deze shiÍs hebben wij nog riet teruggekegen dus drie spelers van Lens 3 hebben geen
inloopshirt. Willen de gastspelers die bij Lens 3 hebben meegevoetbald zo vriendelijk zijn om nog een keeíje in hun kast of
voetbaltas te kijken.

r
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Opcningstijden EE t/m yr O9.0O t/m l7.OO uur, zatordsg tot 13.00

Ook uoor sleÍtels. schoercreme, ueters, i^Iegzolen, etc.
' Naambotdei enlr'llandelstokken op bestelling leuerbaar

HardcrBtbtraat 260, 2573 zT Der Ha!g, Tel.! O7O-3 885 127

{
1

ri

GARAGTASSENDELFT B.V.
Koboltstroot 2ó - .i 254y' EV Den Hoog

. APK EN: VVN KeuRloÍóÀ'

. Reporgtiss ,on olls merlen, 'j

. Bonden- en uitlootreniéè *

. Ploor- er' +uitie+. 
'''-.-

- OP AIIE BRANDSTOFFEN GEIDT VOOR CTUBIEDEN

EEN KORTING VAN /.0,I2

t.
We*plooh: 070-321 0523 - Plootwerkerii: 070'321 17 1 3

WU SIEDEN DE MOGEUJKHEID

OM 2A UUR PER DAG

TE TANKEN VIA EEN

CREDITCÀRDSYSTEEM

DAO EN NACHT

vRorIJI(
.SCHCONMAAKSERVICE BV

o
' ) qt

GEVELSANERING BV
a

BRANDSCHADESANERING BV

ERKEIíD SÍ'GHI,,NE SÀLUAEE

OIEN§ÍVERIEIUEN A'A BRAIUD

i!
ti;

*. .-*'Plotiàoweà 19 - 2544 EZ Den Hoog
i -Glebon: 070-3294122 - Fox: 070,3294409 ,

On ldidis rorgontote
S.Àoo,lJrek,& B.dníids'len

il ; SUDMÉI.I EÉ: ;,, i;;;,;

ZONWERINGI

t
',:

.oluminium - buitenzonwering - moikiezc-n - terlosschermen

rolluiken - ioloezieen - rolgordiinen - lomellen -

. § gorogedeurendéuÉn -. kuf,luof kozijnen ,r :,
. J ; tevens 24 uur reporotiesàrvice - betoolgemok -,

' Lens Leden 5% kortino ". r. ï;.r.í . .
Thomsonloon 85 - 25ó5 HZ Dèn Hooo

Telefoon: 070-3ó20290 - Fóx 070-3ó20435

GIEBR. SPA'W;.ËNi .X;

i-;". v.

KANTOOR,., ., . ;
, Eltèkómstíddt 13 " § '

2s73 ÍA 's-Grovenhooe' :íË* .!r!'':
WERKPIAAIS JÍ. ,_1. I'

l'" looDctÍràsAro.'',

ret. oTo-360ié52 '

,,Te|.070:3901430, r . '
,J .l5,J, - 1

iTMMERAFD- . "*t'
. Iel.070-345ó124 ,

@ 1
I

TIMMER., TOODGIEIERS. EN AANNEMERSWERK
. ONDERHOUD VAN HUIZEN . ERKEND GAS. EN WATERfIIIER

. MÀCHINALE HOUTBEWERXING . SCHOORSTEENVEGEN

Assurantiekantoor

.STREEKSTRA,
l* "Deinins" Soertdiikekdde t/o 285, 2571EZ Den Hoog 1

" E-moil: inÍo@streekstm.nl - tox 070 - 3ó8|y']7

-..i q

^^..tr
,..,.
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* VERZEKERINGEN.i FINANCIERINGEN * SPAREN

- HYPOTHEKEN - PENSIOENEN - BELEGGINGEN

VOOR TOPPRESTATIES OP HET GEBIED VAN
VERZEKEREN EN HYPOTHEKEN KUNI U

ALTIJD BIJ ONS TERECHI. BEL GERUST
VOOR EEN SPORIIEF ADVIES.

BEt VOOR INFORMAIIE OF EEN OFIERTE

o70 - 368 77 64
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AL 35 JAAR EEN BEGRIP ALS HET GAAT

,oM PERSONEN VERVOER OïÀ4AAT !!!

Fohrenheitstroot 20 - 2561,EC Den Hoog
Telefoon: 070-3643295 / 070-3460792

Fox: 070-3609127

Bij ons kunt u terecht als het gaat om:

Schiphol vervoer.(24 uurs service)

Trouwservice

Groepsvervoer (8 pers. per bus)

lnvalide en ril.to.lu"rro"r.

Zakelijk vervoer

en Darticulieren!,

.40 kindercentra inrDàr'
'1, 

de scherpste'priir hN,

; O .' .:.:
(070) 312 00 00

.volledige dienstverlening

.moderne, professionele oÍganisatie
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POBT BEÍAALD
POHT PAYÉ

DEN HAAG
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:wat den assortiment !!

t

voor oude auto's

Auto-onderdelen
. GÍoot assortiment auto-ondeÍdelen
. 'Toolshop 

(voor een z€ed complete gereedschappenlijn
. Alle topmerken auro-ond€íderen Uit vooíaad leverbaar
. Eigen bezorgdienst

ot nleuwe auto's

t

G,zG, Auto.onderdelen B.V.
íe y.d. Kunststrasl 2AÍ8, 2521 ÀV Den.Haag.
ï616Íoon: O7Oh38O7O7O Fax: 070-3840023
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Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag ;'. --
Korbootstraat 73 - 2583 CT Scheveningen

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505r12
E-maiI edauw@euronet.nl
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HOOFDSPONSOR
SEIZoEN 2001 - 2002

,

Verkeersschool AL MEER DAN 45 TAARffi
H@EBH@
Schakel & automaal

. Voor olle riibewiizen

. Opleiding bromffetsceaiffcoot

. 10 doogs spoedopleidingen

. Diveme cotegorieën molerrijlessen *"

Volkenbosloon 173 - 2563 CK Den Hoog

Tel.: 070-3451 153 / 3634671 - tox: 070-36366ó2
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LENS lEDEN SPECIATE KORTING
voor inli«htingen: Arno u Blitterswiik

Café

&

, Eikstroot I - 25ó5 MT Den Hoog - Tel.: (OZdl-3ó03738

FYSIOTHERAPIE .= MANI.JELE THERAPIE-
.. MEDICAL FITNESS. HOUTWUK

Gespecioliseerd in hel geven von odviezeir en poromedischd "

. behondeliirg von de werrelkolom en (sport) lehels..

J.J.A. Zoutendiik
E.P.À. Cor6t
S.l Könlg

Behondeling volgens oÍsprook.

Fyrio-f,lonucel ïtcropcul
iysiolheropeut -
Íyrio.fllonueel Íterqpeul

C.A. von Beverenplein ló - 2552 HT Den Hoog
Telefoon: 020-3973013

'I

Free Kick'§port
DE VOETBATSPEGIA]!§I
Weimorskoot J43 Den Hoog
(lu s s en Val ke n bos ! a an-? B ee kl aa n )

EXGLU§IVE

Telefuon: 070-3ó3ó323

*Thomsonloon 124 Den Hoog leleÍcrln: 070-3652426
.' 

FREE IKICK §GIIEVENINOEI{ , * ' '.

. Keizèrskqot 7y' Scheveningen .. Telebon: 070-3617376

"J-
voor ol uw spo*kleding, lens leden l0% korting !

r^r-.Íree-kick.nl

\
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Terrein & Clubgebouw
Sportpa* " EscaÍnp I "

lolaÀÍ. ( Eee/. post adres')

Contributie betaling
Poslbank 33.67.11
Róobank 129.924.229

§amenstelling bestuur
R.VerEetr (iz) ret.070-3661344
.Grens (seco tel.ol1- 4521327

Senioren zondag en zaal
w,J.M,Heijncn !et.070-3461088

Senioren zaterdag

Club van 100
Il.Hoppenbrouwers tcl. 070 - 3250789

Accommodatic en materialen
VacatuÍE .

Sponsorzirken

Coördinator techn. Zekel
F. van Dijk trl. 070-3634818

Redaktie internet
Jarp Colpa: webm[ste.@lcns-dcEhaag,nl
Cccs AIting: cjalting@warsdoo.nl

Internet-site:

, www.lens-denhaag.nl

tel.070-3679687

tel, 070 - 4400603

tel. 06 -14699183

ravcndijk

fmatr 2move.nl

Bar

vv.lenst@

Cafmak

R.v.d,Hoek

arncrs

Den [I8ag lel 070-366t314

tel.070-3455787
trl.070 - 3966095

Post[dres
Postbus 43337
2504 AH Dcn Haag

eugd
,v.d.Steen

tcl. 0182 - 521353
tè[. 070 - 3917294

Redrktie
C.Lamers
H.v.d.SmÀÍt

tel.070-3661314
tcl. 070 --3661314

A.',{

C. Ham

Tondo!
fi. Lamcns

P.r.d.Steen
C.Veldink (pcnn.)
H,v.d.Sman
D.van Rij[rov€n

tel.070-4400603
tel 079-3314348
tel. 070 - 3251887
tel 070-3615208

Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS
75'jaargang, nummer 15, 14 maart2002

Opgericht 18 decenber 1920

MEDEDELINGEN VA}[ HET BESTUUR

LENS l (ZAT EN ZON) IN DE COMPETTTTE
Dit waren geen top\yeken voor beide LENS-elftallen. IENS I (zat) verspeelde in de resterende
12 minuten tegen koploper De Postduiven de I - t gelijke stand. Door heel slap spel een
onverwachte [ - 2 nederlaag. Tegen Wanica Star werd het een keurige 3 - 0 overwinning.

EDAUW & JOHANNISSEN IMEFT SPONSORCONTRACT YERLENGD
Afgelopen zondag heeft de sponsorcommissie met Harry Dietz van Edauw en Joharu ssen om de
tafel gezeten. Het Íesultaat 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
Johamissen en in het byzonder Harry Dietz voor dit gebaar. Het spreekt hopelijk voor zich clat
onze leden hun zakelijk drukwerk laten verzorgen door E&J (zie adveÍentie in de LENSrewe).
De sponsorcommissie gaat nu verder op mek 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 ofRichard v.d.Hoek (zie colofon).
Hier kunt u zich ook melden voor evcntuele sponsoring op welk gebied dan ook (reclamebord
kledingsponsor, advertentie LENSrewe €tc.).

SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT: PASFOTO
INLEVEREN!!
Het inzamelen van de pasfoto's verloopt voorspoedig maar bij enkele elftalten stagneert het
inzamelen helaas. Ook de spelers van onze zaalteams (m.u.v. de spelers die qq! op het veld
spelen!!!) moeten I nieuwe pasfoto met nasm achterop itrleveren- Binnenkort ontvangen w.ij van
de KNVB de spelerspasjes. Hierop moet de foto geplak worden en de pasjes moeten persoonlijk
door de speler ondertekent worden (onder 16 jaar door ouder of voogd). Daama gaat alles weer
ÍichtinB IC{\{B 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 ím de senioren. Zonder pasje
echt niet Íoetballen vanaf I oktober!l!!! Dit pasje moet ftauderen (valse naam opgeven, te oude
spelers opstellen etc.) tegengaan. Ceefdaarom zeer snel een pasfoto mel naam achter op af aan
de aanyoerder of de leider van je team zodat wij voldoende tijd hebben om het vervolgtÍaject in
gang te zetten.

DIANA VAN RIJTTIOVEN STOPT
Per I april a.s. stopt Diana van Rijthoven met haar weÍkzaamheden bimen het bestuur en de
jeugdcommissie. Wij begijpen de beslissing van Diana heel goed en zijn blij dat zij diverse
trken zoals de ledenadministratie, de maandelijkse jeugdcommissie diensten op de zaterdag etc.
nog wel blijft uitvoeren. Hadden we maar meer víul dit soort leden die achter de schermen hecl
veel werk voor LENS verrichten. Diana; bedank:t voor je inzet in het bestuur en in de
jeugdcommissie.

LENS

REDAKTIE
Alle kopy moet vóór maandag 25 maart 2002. bij de redaktie binnen zijn.

De kopy kunt u kwijt in de b evenbus in de hal van het clubgebouw

{
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De nacompetitie is het streven. Dit kan door het winnen van de tweede periode ofeen derde (zeker) ofeen vierde ftans is dan ooli noggroot) plaats in de comeptitie.LENS I (zon) kon de tweede periode pakken maar moeí dan wel rechtstreeks afiekcnen met 'twee
concurrenien t.w: GONA (3-0 verlies) en Rood Goen '01 (0 - I winst) De tweede periode gaat nu naa-r GONA ofnaar Scheveni ncgqmaar de nacompetitie is echter nog steeds haalbaar via het winnen val de derde periode of wellicht door een derde plaats in decompetitie!! Succes!! De wedshijden voor de komende periode zijn:

l6 maart 14.30 uur HTSV I - LENS I (zat) TerÍein: Guntersteinweg
t7 maart 14.00 uur LENS I (zon) - Quick S tcps I (zon)
23 maaÍ 14.30 uur LENS 1 (zat) - DZS I- 24 maart 14.00 uur Scheveningen I (zon) - LENS I (zon)

KUNSTSTOFVELD VOOR LENS

Terrein: Houhustweg

Het is nu definitief. LENS laijgt deze mmer een rubber ingestooid lornststofveld. Het wordt gelegd op veld 3 en dit berekent dooitmeer trainen in de blubber, noóit meer rondjes lopen rondom Escamp , nooit meer uitwijken bij slecht weer!!!! Het veld kan immersaltijd bespeeld worden!!! Het is de primeur in Den Haag!!! Bui ten LENS I (zat en zon) en LENS 2 rnogen alle teams er zelfs hurtcompetitiewedshijden op spelen. Voor LENS I (zat en zon) en LENS 2 is dit vanafhet seizoen?OO3IZ0 04 pas toegestaan en vànaf
deze datum mogen er zo góed als zeker ook betaald voetbalwedstrijden, Europacupwedstrijden, interlands en zelfs EKs en WK,s oPdit soort kunststofoelden worden gespeeld. Wij zijn de gemeente Den Haag dan ook zeer dankbaar voor deze primeur en wij
verwachten dat wij er als vereniging

FEESTAVOND OP LENS

veel profijt van zullen hebben.

oP. zaterdag 29 maart organiseert de seniorenselectie van LENS weer een gezellige feestavond op LENS. om 20.00 uurclubgebouw geopend, staat de muziek aan en kan er natuurlijk ook weer worden gedanst. Daamaast is er ook de mogelijkheid
zangkwaliteiten te tonen. Playbach soundmix, live alles is mogelijk. Er zijn al uócn renà" u"ts ofg.g;u* uij de organisariejury is al geregeld. Kortom: weer een gezellige avond op LENS-toiin de kliine uurtjes.

ts ons

de
om Je

263 t03
264783
269758
270288
280519

en
I

I
HeE. Bestuu r

Zalerdag 16 maart 2002
14.30 uur HTSV I

Zondagl7 maart20l?
14.00 uur LENS I
I1.30 uur LENS 2
13.30 uur LENS 3

10.30 uur LENS 4
10.30 uur LENS 5

Dinsdag l9 maart 2002
19.30 uur DHL 3

Z^ÍeÍdag23 maart 2002
14.30 uur LENS I (zat)

zondarz4 maart2002
14.00 uur Scheveningen I
I2.00 uur Tonegido 3
12.00 uur HDV 2
10.00 uur Celeritas 4
[4.00 uur De Jagers 4

- Quick Steps I
- Westlandia 4
- t{BS 5
- De Postduiven 3
- Laakkwartier 8

- LENS I (zar) Vredenburchweg H,in ,t Veld

t
i
III
I

i
t

veld I
veld I
veld 2
veld 2
veld 3

T.H.Verbee!
C.Gielen
NN
NN
NN

- LENS 4 (vr) ' Brasserskade

- DZS I veld I 209080 J.P.van der Wel

Houtrustweg G.H.van Sprang
Rodelaan,Voorburg G.vanKuijlenborg
Zuiderpark H.E.Jaggan
.Leyweg NN
Waalsdorplaan,WassenaarNN

I

I
t

- LENS I

- LENS 2
. LENS 3
- LENS 4
. LENS 5

SENIOR-EN ZONDAG
Algemene informatie
Contactpers. W.J.M. Heijen tel: 070 - 3461089

Wedsrijddag B. Vierling sema: 06 - 65000816
Mob. 06 - t7406344

SENIOREN ZATERDAG
Algemene informatie
Contactpers. J. Ham tel:070 -36796g7

J. Verkijk tel:070 - 3617033

Afkeuringinform
De aÍkeuringlljn

atie (niet.bij wiendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of
KI'WB District West 3 tel: 0900-9008000 -

I
:,

I
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Aanvoerders:
LENS 3: Michael van der VooÍ
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers
LENS 5: Jan Muns

tel:070-3664625
tel:070-3250789
teli 070-3975459

Uitslagen:
LENS I (zat)
GONA I
GONA 2
LENS 3

HMSH 5

w]K6
LENS I (zat)
Rood Groen'01 I
LENS 2
LENS 4
Jai Hanuman 6

De Postduiven I

LSNS I
LENS 2
Delft 5
LENS 4
LENS 5
Walica Starl
LENS I
VIOS 2
HDV 3

LENS 5

Pasfoto al ingeleverd???

Contributie al betaald??

Nee, da:r snel doen!!

| -2
3-0
0-3
0- l
3-5

3 -0
0-l
t-2
t-6

DE WEDSTRIJDBAL IS GESCHONKEN DOOR:
VA}I DE VELDE 't VEENTJE VERHUIZINGEN
Voor de wedstrijd: LENS I - QUICK STEPS I

;m#ïffi
PeÍiodetitcl ineens ver weg

LENS MOET WEER MEERDERE ERKEI\INEN IN GONA
GONA I - LENS 13-0 3 maart 2002 door fuap Colpa

En weer kreeg LENS een lesje in effectiefvoetbal. GONA is ook zo'n ploeg Ílie een type voetbal speelt rvaar LENS moeilijk
mee kan omgaan. Een directe manier van spelen, gebaseerd op fysiekè kracht, een giàte dosis iniet en volop beleving. En tlat
vindt LENS niet Prettig' Hoewel er getalenteerdc technici in de LENSploeg topen, iiln er van die n,cdstrijdàn waarin dat
technisch surplus eigenlijk niet belangrijk is. Er is dsn wat meer nodig: Sfnfiol f,ÉxS ueed wet zijn uiterste best om die
strijd te leveren, maar het is nou niet direct het type voetbal dat LENS tekker ligt. IIet gaat ten koste van de opbouw en levert
e-el| t€ onsamenhangend en slordig g€heel op, Als dan ook nog eens het scorend vermogen oÍltbreekt bij de spaàrzame kansen
die gecreëerd werden, ja dan is de volkomen verdiende nederlaag snel verklaard. En ei s(ond nogal wÀt op iret spel, want de
2e periodetitel Iag voor beide ploegen birn€n handbereilL

LENS begon heel stroef aan de wedstrUd en liet zich in de beginfase terugdringen Na 12 minuten keek het al tegen een achterstand
aan. Uit een vrije Íap wist ecn van de GONA aanvallers hard de I-0 biluren te koppen. LENS was toen nog nauwelijks op de helft
van GONA geweest, maat leek deze achterstand nodig te hebben om wakker te wórd"n. Vanafdat momenipakten onzejongens het
goed op, verplaatsten het spel naar de GONA-helft, maar konden toch geen echt gevaarlijke situaties voor dà GONA-goàl ri.er"n.
Iedere LENS'fan hoopte natuurlijk dat een herboren tearn in de tweède helft welèven orde op zaken zou stellen. Helàs, dat gebeurde
niet. Vlak na rust waren er wel een paar halve kansen, maar gaandeweg moest LENS erkennin dat GON.4 gewoon scherper,
gecontentreerder en gedrevener met deze wedstrijd bezig was. LENS kon hier onvoldoende tegenoverstellen. In het laatsie kwaÍier
zette LENS nog een keer aan en ging wanhopig op zoek naar de gelijkmaker, maar geen enkeÈ maal werd de GONA-goalie echt op
de proefgesteld. Dat LENS de dÍuk naar voren uiteindelijk nog moeit bekopen mct twee tegenstreffers op slag van het-iaaste
fluitsignaal, maakte de eindstand wel wat geflatteerd, maar punten had LENS vandaag absoluut niet verdiend. Ondanks dat er vaak
felle strijd geleverd moest worden ontspooÍde de wedstrijd niet. Het blcefbinnen de perken, de scheidsÍcchter kon de kaarten op zak
houden en de ontsnoeting speelde zich in een redelijk vriendelijke atnosfeer af.
Tot vandaag waren we de beste kanshebber voor de tweede peÍiodetitel. LENS had alles in eigen hand, zelfs een gelUkspel zou niet
echt_d€.sasbeus geweest zijn. Het is niet geheel onmogelijk om dit prijsje alsnog in de wacht tè slepen, maar het wordt wel heel
moeilijk.

Scoreverloop
12. 0- l
88. 0-2
92.0-3
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Opstelling :
Reno Vorkink

Jolmny.Mansveld, Brian Linger, Roger Riemen (Z4.Lourinho Rocha), Fahrid Cijntje;
Maurice Schuurman,Jimmy Spaans, Fred Spa, Dennis v.d. Steen (iO.ferry Boon)

Elouafi Azahnoun,Sascha Glaudemans

Zegereeks Rood Groen gestopt LENS BLIJFT MEEDOEN
Rood Groen'Ol I - LENS I 0-1 t0 maart 2002 door faap Cotpa

,Ecn nuttige ovenvinning", anders_kan de zege van LENS I tegen Rood Groen niet omschreven worden. Immers, door de
drie punteo van vandaag blijtt LENS bovenin meedoen. De toeichouwers konden op het terreilr van VIOS ni€t echt van een
spra-nkelende wedstrijd genieten, maar een goed r€sultaat is wat in deze fase van de competitie toch voorop moet staan, Een
straffe, dwars over het Yeld staande wind maakte goed voetbal moeiluk er LENS kon, ondaoks dat het redelijk veel ruimte
kreeg' toch niet tot verzorgd combinatievoetbal komen, Het,had bijzonder veel moeite om de bal vast te houdin en soepel rond
te laten gsatr.

Voorafwas er nogal wat onzekerheid over de kacht van Rood Groen. Na een matige competitiestart had men de laatste rveken een
indrukwekkende zegereeks neergezet, zclfs zodanig dat er nog uitzicht was op de tieede icriodctitel. Al snel bleek dat LENS het
voor deze roodgroene mannen niet in de broek hoefde te doen. LENS speeldé vandaag bepaald geen besle wedstrijd, maar het had wel
het.betere vatr het spel. In de eersteielft was het allemaal nog best om àan te zien. vót sielrakit werd er niet gebricht, maaÍ LENS
had wel een veldoverwicht. Het leek al naelf minuten op voorsprong te komen. Een schoi van Sacha Glaudemir's op dó 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 wiis brengen en bleefnadruïkelijk op de helft van de tegenstander acteràn. De
roodgroenen konden nauwelijks gevaal stichten voor het doel van Reno en onze voorwaarlsen creëerden zo afen toe wel wat kleine
mogelijkheden. Na 26 minuten resulteerde dit in de (naar later bleek) beslissende heffer. Een van de Rood Groen-verdedigers leed
onder druk balverlies, Maurice Schuurman wist de bal te veroveren en beheerst in de vene hoek raak te schieten. Als LEIíS meteerr
had doorgedrukt en de tweede eraan had toegevoegd was de klus wel geklaard, maaÍ LENS verzuimde de kansen echter afte maken
waardoor de goede afloop tot op de laatste miluut 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
metzo'n smalle marge bleefhet vooral spannend. De beste mogelijkheden waren wel voor LENS (mit name rrid §pa, Elouafi
Azafuloun en Roger Riemen hadden goede mogelijkheden), maar ook Reno had drie minuten ,ooitiid ,og ."o goede reflex nodig om
een inzet van Rood Groen te keren.
Het belangrijkste gegeven is echter dat LENS zich in de top 4 hanöaaft. 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 moeÉrop 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-l Maurice Schuurman

Opstelling :

100 100 100

Reno Vorkink
Fahrid Cijntje, Brian Linger (77.Jochem v. Loon), Dobias Hogervomt, perry Boon;

Johnny Mansveld, Maurice Schuurman, Fred Spa, Sascha Glaudemans
Elouafi Azahnoun, Lourinho Rocha (73.Roger Riemen)

100 r00100 100 100 100 t00 100 100 100 r00 100 t00 100 t00 t00 100 t00 100 ro0 t00 100 t00

INTERNET. Wat kunnen we niet allemaal beleven via het World Wide Web? Van alles en nog wat. Elke lveek kunnen we dankzij
onze webmaster Jaap Colpa mooie verslagen op de LENS home page ( www.lens-denhaae) zien van het eeÍste elftal. Bijna real-time
staan ze oP zondagavond er al op. Cees Alting verzorgt o.a. de verslagen van dejeugd. Dit gebeuÍ geruisloos elke weelq inmiddels
zijn er meer dan 24.000 bezoeken aan de site gepleegd, soms meer dan 100 per clag. Hulde voor deie achtergrondmedewerkers. Geen
internet. Vanafdeze week kurt u op zondag op de TV kijken ats het eerste thuis speelt wat de LENS honre page allemaal te biedcn
heeft. De benodigde appaÍatuur is door de Club van Honderd geschonken. We verwachten hierdoor dat er weÉr Club stortinger plaats
gaan vinden. De Club van Honderd zorgt voor een gezellige en beteÍe accommodatie.

rrr* LENS OP HET INTERNET ++r* www.lens-denhaag.nl xt** 
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VAN DER VELDE &'VAN HA
G ER EC HTSDEU RWAAR D E HS KANTOOR
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"Als het echt om sco'ren gaat"
. | .ï

Voor uw incassovorderin gen
*"

iir

Nàssauplein 21 ,

2585 EC 's-Gravenhage
e lefoon

lefax
070 " 3460707
070 - 3469755Te

I

ó' kantoor- en.bedrijfsverhuizingen

. archieÍopslag

. verhuizingen binnen- en buitenland verpàkkingen voor óverzee

. -.opslao in containers
.r".1 I 'Y. ". . ; t . "

Digitalisering

a

a

È

Van der Velde
't Veentie verhuizi ngen

VERHUIZERS
ERKENDE

Vraag vrijblijvend prijsopgave

Zinkwerf 27 - Den Haag

fax 070 - 3099079 070 - 3663134
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Kerketuinenweg 6

!

CW Den Haag

.i. ". -

r DIRECT-MAIL

r FOLIEVERPAKKING

r FULFILMENT

I COMPUTERCENTRUM

I LASERPRINTING

T KLEINOFFSET

I FOTOKOPIESERVICE

070 3590707

Technische Handelsonderneming

€a..Atter
Voor al uw Sanitait - 

-Elandstraat 43A- 45 . 2513 GL Den Haag

l.! & 
' 

? ,,

Showroom:
. Piet heinstraat 70-76

Telefoon 346 92 36 - 345 28 28

Speciaal Chinees Restaurant.
Vooiheen Restauraít !'LOTUS"

PKOSPER
,B #' )&

" Leyweg 533c
. 2545 GG Den Haag. '

Teleíoon 070 - 3664777

Dagglljks geopend van 12.00 uur tot 22.00 uur. Dinsdag gesloten
Wij zorgen ook bij u thuis tussen 16.00 - 20.00 uur,

U kunt uw teleÍonisshe bestelling doen v_anaf '12.00 uur.

DATA CIRCUIT B.V.
BEKABELING]

' :. ar'^ l' ,
Delftweg 65 - 2289 BA RIJSWIJK (ZH) The Netherland

Tel.: +31 (0)70 319 2\72-Far( +31 (0)703192235.'

tu * iË,4

,G4 Rï'ItL
. 

CHINEES / INDISCH
SURINAAMS RESTAURANT

Piet Heinstraat 29
2518 CB Den Haag
Tel. 070 . 345 03 25

Elke dag geopend
maandag t/m vrijdag 11.00 - 23.00 uur
zaterdag en zondag 14.00 - 23.00 uur

. CHINEES SURINMMS EETHUIS
- HOLLANDS SNACKBAR / LUNCHROOM

' . Westeinde,44 .

2512H8 Den Haag "

'Tel.'070. 380 62 62

'1 Thltisbezorgént, L'"," ,' .'
i.a. ft. 25,0,0.gratis thuisbèzorgd . "í

'onder fl. 25,00, fl. 2,50 bezor§kosten ." ,. Bezorgkosten lT.00 tot 22.00 uur .
, _.i. .l 

.,

THUISBEZORG SERVICE

Voor: Chrnees
Surinaams BEL: 070 :345 03 25
lndisch

Voor: Ch,thees
Surinaams BEL: 070 - 380 62 62
Hollands



Wilt u er bijhoren. Ston [ 45,- op de postrekening 33671I t.n.v. de penningmeesteÍ van Lens o.v.v. Club van Honderd.

Uitspraak van de % mand: LENS is het tlortd llide Web
Gegroet HenlHoppenbrouwers.
p.s.: Ook LENS4 hriéfr een eigensite met allemaal mooie verslagen zie www.lens-denhaas/lens4

100 100 100 r00 100 100I00 100 100 100 lo0 100100 100 lo0 r00 r00 100 t00 100 10010010{ 100 100 100 r00 r00 100 100 100 100 100 100 100 100

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL

Vrijdag 15 maart 2002
20.00 uur LENS 2
20.00 uur Snoekie 2
21.00 uur Haagse Hout 2

Maandag l8 maart 2002
21.00 uur VCS 5

Dinsdag l9 maart 2002
20.00 uur Honselersdijk DS3

Woensdag 20 maart 2002
22.00 uur LENS I

Donderdag 2l maart 2002
22,00 uw RKDEO 9

YÍiidagZZ maart 2002
21.00 uur LENS 3

MAÀNDAG 25 MAART 2OO2

Loosduinen
Transvaal
Overbosch

33tIt4

- LENS 2 De Schilp

- LENS DSt Sosef

- Nat.Ned. DH I Zuidhaghe 330840

- LENS 4 RKDEO

- Juventas Loosduinen 331712

. ADIO 2
- LENS 3
. LENS I

E.van Maanen
J.A.Reijenga
F.Mina da Silva

NN

NN

NN

NN

N.Hassanin

0 aur

Dinsdag 26 mBart 2002
19.00 uur LENS DSI

Woensdag 27 maart 2002
22.00 uur Fonm Sport I
22.00 uur LENS 2
22.00 uur RAVA 4

Vrijdag 5 april 2002
19.00 uur VOGEL 2

Maandag E april2002
22.00 uur LENS I

Woensdag l0 april 2002
20.00 uur WIK I

Vrijdag l2 april2002
19.00 uur Noordzee DSI
20.00 uur Engelsman I
22.00 uur LENS 3

Maandag 15 april 2002
22.00 uur LENS 'l

r,Voensdag l7 apÍil 2002
20.00 uur SOA I
21.00 uur Buytcnrode 4

- JuVentaS DS2 Zuidhaghe 334705

VERENS.V.P!!

NN

L.S.van Absrvoude
J.L.Regeer
NN

M.Vrijenhoek

W.van Gool

J.C.van der Velden

NN
C.W.G ijsberti Hodenpij I
NN

ZAAL

. LENS I

. VOGEL 2
- LENS 3

- LENS 2
- LENS 4

Forum Kwadraat
Zuidhaghe 331122
Ockenburgh

- LENS 2 Loosduinen

- Westlandia 4 Loosduinen 330848

- LENS 2 De Schilp

- LENS DSI De Blinkerd
- LENS 4 De Blinkerd
- Semper Altius 2 Loosduinen 331718

- West Stars 3 Lipa 330852

i

NN

Ockenburgh
RKDEO

NN
NN

*,r'r{ LENS OP HET INTERNET ii' r'{' ' w!vw.lens_denhaag.nl *+**
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Vrtdag 19 april2002
20.00 uur LENS DSI
22.00 uur LENS 3

Maandag 22 april 2002
20.00 uur Gr.Rood'93 I

22.00 uur LENS 4

Dinsdag 23 april 2002
20.00 uur DSVP DSI

Woensdag 24 april 2002
21.00 uur LENS 2

- GravSV DSI
- Noordzee 3

Loosduinen
Loosduinen

3341t3
331721

NN
NN

NN
NN

NN

Ligging SpoÍhallen:
Loosduinen : Groen van PÍinsterctlaan276,
De Schilp : Schaaprveg 2, Rijswijk,
Ockenburgh : Wijndaelerduin 27,
Sosef : Strijphorst l, Honselersdijk,
Westlanöal : Spinel 4 's-Gravenzande
Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,

Ingang Beresteinlaan
Overbosch : Vlaskamp 3
De Blinkerd : Seinpoststraat 150
Forum KwadÍaat : Badhuislaal 3, Voorburg
RKDEO : Sportparkweg I, Nootdorp
Transvaal : Majubastraat 41,
Lipa : Paets van Trooshyijl$haat 93a,
DSVP : Sponlaan l, Pijnacker

Aanvoerders:
LENS l: Oscar van der Laar
LENS 2: Andre KuypeÍs
LENS 3 Ed vuijk
LENS 4: Nico Vastenburg
LENS DSI: Bettie Driessen

. LENS I
- Juventas 2 333514

-LENSDSI DSVP

.VNI I Zuidhaghe 331133

teli 070-3236706
tel:070-3941507
tel:070-3686588
teli 017 4-626272
teli 0174-415798
tel:070-3671508

Pasfoto al ingeleverd???

Contributie al betaald??

Nee, snel doen danl!

Overbosch
Loosduinen

J.C.van der Velden

tel:070-3474684
tel: 070-3522169
rel: 070-3870800
tel: 015-3109577
tel: 070-3893330
tel: 070-3996869
tel:015-3694518

teli 06-22669238
tel:070-3250471
tel: 070-3960448 (0 6-20247367)
tel: 070-3294254
tel:070-3295598

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE

CONTÀCTPERSON{EN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2001/2002
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinshaat 103,2551 SV Den Haag. Telefoon: 070-4400603 (tussen 19.00 en 20.30
uur).

Aangezien de hoofdleiders ook nog een ge\vone baan hebben vezoeken 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.

Hoofdleider A- en B-klasse: Paul van den Steen
Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven
Hoofdleider E- cn F-klasse: Paul van den Steen

Tel:
Tel:
Tel:

0704400603 bij geen gehoor 070-3615208
070-3615208 bij geen gehoor 070-4400603
0704400603 bij gecn gehoor 070-3615208

ENIGLE SPELERS GEBOREN VOOR 1992 MOETEN Z,S,M, 1 PASFOTO INLEVEREN!!

Wedstrijdprogramma JEUGI)
(tijds)wijzigingen mogelijk)

Team Dstum Aanvangs-
tijd

TegeDstÀnder Uit of
Thuis

VeldfferreiÍl Vertrek van
LENS:

V€rvoer

AI 16 mí 14.30 uur Full Spced Al Thuis Veld I 13.30 uur
23 mí 13.00 uur Triomph Al Uit Zuiderpark 12.00 uur bij Triomph!!

BI 16 mrt 12.30 uur DUNO BI Uir Mr.Nolenslaan I1.00 uur Auto
23 mft 12.30 uur Vitessc Delft Bl Thuis Veld I ll.30uur

**** LENS OP HET INTERNET **** www.lens-denhaag.nl ****
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l6 mrt I I.00 uui Haagsc Hout Bl 

-

amenbu aÍl oevc 09.30 uur23 mrt t2 uur Jai Hanuman B l-- Thuis Veld 2 I1,30 uur 

-
83 16 mrt I uut I.IBS 83 Thuis Veld 3- 13.45 uur

ct
23 mi I uur Den Hoom 82 uit WoudEwe@EiT6Ë- 10.30 uur Auto/Burl6 mrt I1,30 uur DHC CI uir Brasscrskade/Delft- 10.00 uur Auto23 mn I1.00 uur SVVSMC CT- Thuis Veld I 10.00 uurl6 mlt I 1.00 uur VCS C2 uit Dedemsvaartweg- 09.45 uur Lopen23 mÍt 09.30 uur Cromvli* ct Thuis Veld 2 08.30 uurc3 16 mrt 12.00 uur Toofan I Thuis Vcld I I l.l5 uuÍ23 mí 14.30 uui Dynamo'62 Ct- uit Don Bosco eugdcentrum I3.15 uui Autoc4 16 mrt 10.45 uur DUNO c3 Uir Mr.Nolens laan 09.30 uui23 mí I1.00 uur vcs c4 T S Veld 2 10.15 uurt I6 mrt I1.00 uur Quick Dl uir Savominlohm anlaan 09.30 uur Automd .30 uur DIJNO DI Thuis Veld I 08-30 uurD2 I6 mrt uur WIKDI Thuis Veld I 08.30 uurmÍ uur JAC D2 uit Waa§dorp- aadwasse.n,aar 07.30 uur AutoD3 l6 mrt 12.15 uur HBS D3 uit enB I1.00 uur AutoI8 mrt uur LENS E-elflai (r- Thuis Veld 2 17.45 uur

23 mfi 13.00 uui WIK D3 uit Zuiderpark I 1.45 uur AutoD4 16 mn 09.30 uur SV Er6smus D3 Thurs Vcld 3 08.45 uur
23 mrt 14.30 uui HBS D6 Thuis Veld 2 13.45 uurEI l6 mrt 30 uur CÍomvlicI El Thuis Veld 2 09.00 uur
lE mí Zie kopie E-clffal Thuis Vcld 2
23 mrt 10.00 uui RVC/R[jsvi kE2 uit ksrvt 09.00 uur AutoE2 l6 mí I0.00 uur Loosduinen E Uit Madesicijn 09.00 uur Autol8 mri Zie e E-el Thuis Veld 2
23 mn 30 uur VUC EI Thuis Veld 3 09.00 uurE3 l6 mÍt I1.00 uur TEDO EI uir Vrcdcnburch wcg 10.00 uur Auto
18 mn zie kopie E-elflal Thuis Veld 2
23 mrt 09.00 uur Vitcsse Detfr E2- Uit Tanthof-zuid/Delfl 07.45 uur Auto
25 Íní Zie kopie E:ciEI- Thuis Yeld2

E4 16 mrt I1.30 uur RAS EI Veld 2 I 1.00 uur
lE mrt Zic kopic E elllal- Thuis Yeld,2
23 mí I1.00 uur Laakkwanier E4 uir J.v.Bcersshaat 10.00 uur Auto
25 mà Zie kopic E-elÍtai Thuis Veld 2

E5 l6 mrt 10.00 uur KMD E3 uit ateringcnoo 09.00 uur Auto
23 mrt I 1.00 uur Forum Spoí E9 uit fr.Bemardlffiorb-urg- 09.45 uur Auto
25 mft Zie kopiè r+'iEàI- Thuis Veld 2

E6 l6 mrt l0 uuÍ DSO Elz uir Tuylspprk/Zoetcrmeei- 08.30 uur Auto
l8 mÉ Zic kopie E-elftal- Thuis Veld 2
23 mrt 13.30 uur HBS EI3 Thuis Veld 3 13.00 uur
25 mrt Zie kopie !-elfla-- Thuis Veld 2

FI 16 mrt .30 uur vcs Fl Thuis Veld 2 09.00 uur
mÍt .30 uur VELO FI uit Noordweg/Wareri ngen-l- 08.30 uui Auto

F2 l6 mrt 13.30 uur ZoeterÍnecr F2- Thuis V€ld 2 13.00 uur
23 mrt 09 uur JAC FI U w aan^V&sscnaar 07.45 uur Auto

lF3 16 mrt I L30 uur Vredenburch F2- Thuis Veld 2 I 1,00 uur
23 mrt I1.30 uur HWF4 Thuis Veld 3 I1.00 uur

,F4 I6 mÍt 09.00 uur Blauw Zwart F9 Uir Mansveltkíde/wasGnaai- 07.30 uur Aulo
I 23 mrt I 1.30 uur Voorschoten'g7 Fl3 Thuis Veld 3 I1.00 uur
iF5 mÍt 13.30 uui Schevcningèn FE- Thuts Veld 2 13.00 uur

mí 09.00 uur Semper Altius F3 uir Hoekpolder/RÍswi k 07.45 uur Auto
lF6 l6 mrt 10.30 uur VELO FI5 uir NoordwegÀVateringcn- 09.30 uur Auto
I 23 mrt 13.30 uur Oliveo Pl0 Thuis Veld 3 13.00 uur

Auto/Fiets

(*) = vrieldschappelUke wedstrijd!!!

iNOG ENKELE GEB vooR 19 MOETEN S.M. 1PÀ TO INLE

BIJZONDERHEDEN:
' AÍbellen wedsuijden: zo snel mogclijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrUd alleen bij de hoofdleider thuis tussèD 19.00 en

20.30 uur. ln uiteÍste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks-vanaf 16.0ö uur en op zaterdag pas vanaf 02.30
uur,

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314)
- Wedstrijden afgekeurd ofniet?? Bel alleen op zaterdag na 08,15 uur naar de LENsafkeuingst ijn (070-3670522). vooÍ 08.1j uur

bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider thuisl!
* LENS OP HET INTERNET **** www.lens-denhaag.nl +rrr 
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Avondwedshijden afgekeurd?? Ber alreen naar LENS (070-366 r314) maar pas na 16.00 uur!!
Tra[ningen gaan altijd door, hierover dus nooit bellenli
vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen 's-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur.
De volgende LENS-revue veÍschijnt op donderdag 2g nraaí
Aaawezig jeugdcommissie op: - l6 maart vanaf 07.30 uur: peter van Fessem en Hannie v.d.sman

- 23 maart vanaf 07.30 uur: patrick en peter vaD Fessem
Opstellingen als bekend.

COMPETITIEVOETtsAL AFGEKEURD OF NIET??
De.vraag ofhet competitievoetbal is. afgekeurd of niet kan je niet stetlen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook niei opvrijdagavond.of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider ihuis. De enige maniËrei om teïeten te Ëomcn of het competitievoetbal
doorgaat ofniet zijn: -

- Betlen naar de LENSafkeuringslijn (070'3610522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet
eerder weten wat er doorgaat ofniet. Dit komt omdat andere vereniging.n ï*t p.r ru,.iËun*Lrg ,-i.;r. Moet je vooi 0g.30 uur
verzamelen kom da-n altijd gewoon naar LENS toel!!

lr

I
t

1

Í
i

Bellen naar de KNVBaÍkeuringsl ijn (0900-9008000) maar daawoor geldt hetzelfde als hierboven. pas na 08.15 uur is hieroptde
informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS Al ím C4.
Kijken naar Infothuis op de TV ftanaal 2l ). op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aanBegeven welke
thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speelje uit kijk dan bij de naam en het team van de tegenstan der. tSoms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Ituant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de
LENSaÍkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weren is iiat
alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West ll en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder di ct
West II en onder categorie II.

stri

rBU alles geldt zeker: heel attent n en niet zo maar iemand bellen om te vragen of her voetballen doorgaat of niet. Nog dom MCT ISzt)
het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komenl! t

I
it

van

SCTIADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING
Bij algehele aÍkeuring van het competitieprogramma gaan de onderstaande teams altijd hainen (verplichi) op de samenkomsttijd
de wedstrijd: LENS Al, Bl, 82, Cl, C2, Dl, D2, E I, E2, Fl en F2. De andere teams doen alléen iels als hun hainer dit met
afgesproken heeft. voor alle teams geldt: woÍdt er gekaind neem dan altijd voetbal- en sportschoenen mee.

LENS E-ELFTÀLLEN GAAN OEFENEN OP GROOT VELD!!!

M.Chaaibi K.Gezgin, S.de Haan, A.Hosen, K.el Margi, E.Nooitnecr, M.Ouellal R.Reddam en M.Resodiwirjo.
Th.Hoeftragel
Neem allemaal ie et,pen L IE et, í, usefi mee. 7_Otpe'rt voor een Shirl! !

Íi,n

I
IIJ gaan in maart altud oefenen op een groot veld met de E-klassers die vo lgend seizoen naar de D-jeugd gaan. Naruurlijk doen U

dit nu ook en op maandag l8 maart spelen wij de eemte wedshijd om 18.30 uur thuis tcgen LENS D3. We verwachten om I7.30 uur
op LENS (eerst een uitleg over het spelen op een groot veld en daama voor de wedstrijd): B.Arslan, N.el Boustati, M.v .d.Bufg,

Leidèr:

De tweede wedstrijd wordt gespeeld op maandag 25 maart om lg.3
over het spelen op een groot veld en daama voor de rvedstrijd)
H.Devrilrnez, J.Elfergougui, Y.Erdogan, O.Ergul, A.Gungor, V.
G,Narvaez, M.Ramdien, U.Sahin, S.Sayeed, B.Sbaa en H.Simsek.

0 uur. Wij verwachten om 17.30 uur op LENS (eerst een uitleg
: S.Abdalla, L.Acer, A.Achalchi, M.Ahjar, F.Aldogan, T.Cav,
Imeci, M.Imouhay, H.lpek, T.Jankie, E.Mermi, F.Mustapha,

I
Neem allemaal ie eisett LENSbroekie en ousen mee. Í-orsen voot een shirtt !
LENSPENALTYBOKAALFINALE VOOR LENS 81 TÀ{ LENS E6
De onderstaande spelers hebben zich weten te plaatsen voor de LENspenalpbokaalfinale op dinsdag 19 maaÍt om 18.00 uur:
J.Hermans, I.Karabulut en D.Tenones van LENS Bl, C.Amhayi, M.Kuik en C.Vrije van LENS 82, À.atiabadi, A.Ancharad en
R.Hato van LENS 83, drie spelers van LENS Cl, J,lmperator, 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 Dl, J.dos Santos Freitas, U.Toknak en B.Yilmaz van LENS D2, U.Tokmak en A.Yazici van LENS D3, I.Celili en A.el
Haddioui van LENS D4, R.Reddam en M.Resodiwirjo van LENS El, S.de Haan en D.de ZwaÍ 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 va:r 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 l9-oO uur denken wij klaar te
zijn, De beste twee schutters per klasse mogen LENS vertegenwoordigen op t9 april bij de voononde vdn de penaltybókaal van
district Wese bij Juventas. Doe je best en natuurlijk kijgen de winnaars op LENS eèn bekir.

SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT; PASFOTO Z.S.M. INLEVEREN!!!
De onderstaarde spelers moeten z.s.m. I pasfoto inleveren (met hun naam achter op de foto) bij hun leider:
- a,e spe'1ers van LENS 
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scheids geeft goed uitleg en iedereen was tevreden. Jongens goed gespeeld als team. Volgende week rveer zo'n partij dan komen wij er
wel.

Ruud van Herp trainer LENS D3.

VCS D4_LENS D4,

lzzet en Moehammet rvaren vandaag aanvoeÍder.
De wedstijd was een spannede en een valse wedstrijd. Het eerste doelpunt was van Ogur. Het hveede do'elpunt ging zo: Ogur dolde en
dolde en passde naar Tolga. Tolga dolde de keeper en scoorde met een kanschot. Het derde doelpunt werd gescóorà door Rishwen.
Ogur scoorde het vierde en vijfde doelpunl. Daama scoorde Izzet een heel mooi doelpunt. Onze leider was heel hots 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 l-9.
WE MISSEN DENNIS ERG EN WENSEN TIEM VEEL SUCCES BIJ DE D3.
De spelers van LENS D4.

LENS E I - Honsclersdijk 10-0

Even geen competitie. Een lekker oefenpartijtje. De tegenstander zei dat ze sterk rvaren. Lekker samenspelen. Veel kanser. Veel
doelpunten. Leuk om te zien, \a,ant E I blijft , ook tegen irwakkere tegenstanden, goed samenspelen, Er was alleen geen STRIJD,
want die was niet nodig.
RKSVM-LENSEI2-4
Nu weer het serieuze werk. Het lekkere zonnede zorgde echter voor e€n slappe vertoning. Het eemte 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 ) cn het leek erop, dat we niet wilden winnen. Na die cerste periode kwam de tegenstander er twee keer uit en dat
leverdc zelfs twee doelpunten op. Na rust werd het iets beter, in ieder geval waren er vier doelpunten. Het werd dus toch een
overwiru:ing, die wel verdiend was, maar zeer moeizaam tot stand kwam. We zullen de wedstrijd maar snel vergeten, maar de
competitie blijft wel heel spannendl 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 l-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 Gunerm hij
deed goed zijn best.Guner maakte in de 20' 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 bijecnkomst op maandag 4 mmÍt. De
jeugdcommissie wil graag weten hoe onze jeugdspelers het \oetballen bij LENS beleven en wat vye nog kunnen verbeteÍen. De
aanvoerders hebben veel ideeën en wensen naar voren gebracht. Enkele voorbeelden:

L Kunnen de trainingshesjes (vaker) gewassen worden zodat deze minder vaak stinken ofvies zijn (trainers?);
2, Veel ouders en kinderen spreken op LENS geen Nederlands en dat is veÍvelcnd;
3. Soms wordt het water van de douches in kleedgebouw 2, ook na enige tijd, niet \yarm. Dit verbaasd de jeugdcommissie

omdat recentelijk is alles gerepareerd. Ook zijn maaaegelen 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. AIIes is duurder geworden;

\tt*+ LENS OP mT INTERNET t*** www.lens-denlaag.nl **it
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6. Som_s komt het voor datjongens uitgescholden woÍden door andere jongens of hun trainer. Dat is NIET normaat. Enkele
voorbeelden werden gegeven. De jeugdcommissic zal maatregelen nemen als jeugdspelers of l€iders/trainers
scheldwoordcn of vieze woorden gebruiken.

Verder is o.a. gesproken over de scheidsrechters, geen wiendjes mee in de kteerlkamer na wedshijd ofkaining, het voorkomen
van diefstal uit de kleedkamers (kunnen bewaarkasten voor tissen worden gebouwd?), onhandige'tafels in de-kleedkamers en nog
heel veel meer.
ook boden een aantaljongens zich aan als scheidsrechter op zaterdag voor wedÍrijdjes bij E-tjes en F-jes.

Jongens bedankt voor de inbreng. Hans en Gerard.

Z oor I)- len untore

Yergelijk jezelf met de mening van de technische staf van de KIrMB en een aantal
proftrainers.

Inzicht (ofje begrijpt hoe het voetbalspelletje in elkaar zit)l. Staje vaak vril in het veld?
2. kenje alle spelregels?
3. \Vordt er naarjouw aanwijzingen in het veld geluisterd?
4. Als een tegenstander een pass geeft kun je de bal dan
vaak onderscheppen?
5. Ken jeje taak op de positie waarje speelt?

Technick (de manier waaropje te werk gaat tijdens het voetballen)l. Train je ook opje zwakke been?
2. Kunje de bal50 x hooghouden?
3. Benje sterk in de lucht, springje op tijd en Íaak je de bal goed?
4. Alsje een vene hap geefr, komt de bal dan meesial bii
een ploeggenoot?
5. Speelje de bal weleens direct en komt de bal dan meestal gocd aan?

Talent (aangeboren verïnogen om iets g,oed te kunnen)
l. Vindt je trainerje goed?
2. Heb je een schijnbeweging?
3. Voetbalje graag met oudere kinderen?
4. Benje vaak eerder bij de bal dan je tegenslander?
5. Ben je opjouw positie de tegenstander vaak de baas?

Inzet (=hoe veel moeite je doet)
l. Slaje weleens een training over?
2. Benje al voor de training op het veld?
3. Voetbalje ook buiten de trainingen?
4. Geefje rugdekking?
5. Win je veel duels?

E JA tr nee o soms
E ja E nee o soms
o ja o nee o soms

o ja o nee o soms
D JA O nee O soms

o ja c nee o soms
o ja o nee o soms
o ja o nee o soms

o ja o nee o soms
o ja o nee o soms

o ja o nee o soms
o ja o nee o soms
o ja o nee o soms
o ja o nee o soms
o ja o nee o soms

o ja o nee o soms
o ja o nee o soms
o ja o nee o soms
o ja o nee o soms
tr ja tr ncc tr soms

tr ja tr nee tr soms
o ja o nee a soms
o ja o nee o soms
tr ja B nee tr soms
o ja o nre o soms

Mentaliteit, (= ds rnanier waaropje denkt)
l. Luisterje naarje tainer?
2. Kun je tegenje verlies?
3. Poetsjeje schoenen?
4. Stimuleerje je ploeggenoten?
'5, Gaje op tijd naar bed voor een wedstrijd.

Voor ieder gegeven antwoord kijgje punten (5 punten of3 punten of I punt)- wil weten rvat jouw score is op deze zelftest, vraag
dan komende zaterdag op LENS in de administratiekamer naar de antwoorden.

***+ LENS OP HET INTERNET ***+ www.lens-det)haag.nl +*++
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Hang Douut

Openin8stijden Eo t/m vr 09.00 t/m 17,00 uuÍ, zrtcrdog tot 13,00

Ook wor slgutels, schoetVrcme, ueteís, inlegzole,\ etc,
Noambordcn en wdndelstokken op bestelling leuefuaa.t,

EardcrsljtEkaat 260, 2573 ZT Dcr HEag, Tel,: O7O-3 8aE 127

GARAGE ASSENDELFT B.V
Koboltskoot 2ó ' .;. - 2544 EV,, D9r.r fl_oog

. AIK EN WN Keurslulion

. Reporoties von olle me*en

. Bonden- en uitlootrervice

. Ploor- à spuitwe* i

OP AIIE BRANDSTOFFEN GEIDT V9OR CI.UBI.EDEN

, EEN KORÏNG VAN / O,I2

Werkploots; 070.3210523 - Plootwerkerii: 070.321 1713

WU BIEDEN DE MOGEUJKHEID

OM 2r' UUR PÉR DAG

TE TANKEN VIA EEN

CREDITCARDSYSTEEM

DAG EN.NACHT
: ,. ., tj '.,

VROTIJK
'-. a'

SCHOONMAAKSERVICE BV
a

GEVELSANERING BV
a

BRANDSCHADESANERING BV

ERT(EIIID SÍ ICHI,,NG SAIUÀGE
D' E NSÍV EE,LEN EA, IYA BRATTTD

Plolinoweg 19 -2544 EZ Den Hoog

Telefoon: 070-3294122 - tox: Q70-3294409

il SUDMEUËR ï'.

ZONWERING
.. oluminium - buitenzonwering - morkiezàn - teriosschermen,

rolluiken - joloezieen - rolgordiinen - lomellen -
' gorogedeu*nd*run - kunststoÍ koziinen :

twens 24 uur repordtieservice.- bqloolgemok

lens Leden 5% kortirlg

Thomsontoon 85 - 25ó5 HZ Den Hoog

Tetefuon: 070-3ó20290 - Fdx 070-3ó20435

GIEBR. SPA.,W. EN J},,

KANTOOR
EllekomstÍoot l3
2573 xA 's-crovenÉoge , - .

I.OODGIETERSATD.
Tel. 070'-390 r 430

I
WERKPTAATS ÏIMMERAFD, ..

Tel.070-345ó124Iet. 070-3607 652 '

@

IIMMER,, TOOOG'EIERS. EN ÀÀNNEMERSWERX
. ONDERHOUD VAN HUIZEN . ERKEND GAS. EN WÀTERTINER

. MACHINALE HOUTEEWERXING . SCHOORSTEENVEGEN

ÈËïiiiiËïiï
À* 'Dàining" Soesdiil(relodè l/o 285. 2 574 ÉZDen H@g

E.moil: inG@streektro.nl - Fox 070 . 3ó8lll7

d

' * VERZEKERINGEN * FINANCIERINGEN - SPAREN

,,. HYPOTHEKEN "' PENSIOENEN * BELEGGINGEN

VOOR TOPPRESTATIES OP HET GEBIED VAN
VERZEKEREN EN HYPOTHEKEN KUNT U

ATTIJD BIJ ONS TERECHI. BEt GERUST
VOOR EEN SPORTIEF ADVIES.

BEt VOOR INFORMAIIE OF EEN OFFERIE

o70 - 368 77 64

ordén!€6e'sg@E:1o
§cÀoolrlNt- & Sedrítd'ení$
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AL 35 JAAR EEN BEGRIP ALS HEi GAAT

OM PERSONEN VERVOER OP MAAT !!!

Fohrenheitstrciot 20 - 2561.EC Den Hoog

Telefoon: 070-3643295 / 070-3460792
Fox:070-3609127

Bii ons kunt u terecht als hel gaat om:

Schiphol vervoerl24 uurs service)

ïouwservice

Groepsvervoer (8 pers. per bus)
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" Café
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(0701:369rrrtEikstroot 'l 

^., 25ó5 MT Den Hoog -- Tel

FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE. 
'

MEDICAL FITNESS : HOUTWIJK'

. Gespecioliseerd in het geven von odviezen en poromedische ..

' i behondeling von de wervelkolom en (sportl lehels.

É. r'
JJ.A. zonbitdllk ',,. - Íyelo- onuool fhoropcut _.

E.P.À- Gorot
5.t Könlg ' ÍydothcÈpcul +'

. " Ílrslo-Monqcel,theropc ul
,t .. . .,

Behondeling volgens àÍsprook:
- --."'(,

C.A. von Beverenplein I ó - 2552 HT Den Hoog

Telefoon: 070-39730'] 3

Free KiGk/§port'
,: t

DE vóErBÀrsPÈirausr "*é
Weimórshoöl!43 DenHoog Telefoon;.070.3ó3ó323
(lusser' vatkenbostaan en Beeklaao) 

,a 
._ . ;. , ., 

. '- ..i,,
EXCTU§IVE ,, '. .,.

Thomsonloon_li4 Den Hoog .iTelètàon:-97Ö-3ó5242ó

:- FREE KrGli scHEvENlr{eEN 
.: .. 

. ";. KeizerstrËlr 74 Schweninoen TeleÍoon: 070-3ó1737ó
,:'-, \. , "

,oor ol u* sportkleding, lens leden l0% korting !

www.[ree-kick.nl

ï

titeitei
advies

(i eÍ

budget,etkÍv00kkwerdrutsteiKwati oekbtottekaafieSIvrvan t,bifiodt,kwati
dnetheisen

kwerkÍudutenmrlast-
en DTP)ÍpontwecIn koó pekan g0rkkwedrudiulh geUw

offeÍte.eenvo0Ínubet

Postbus 84052 - 2508 A

Korbootstraat 13 - 2583

ïelefoon 070 3550005 -

E-maiI edauw@euronet.nl
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Den Haag - '; -
Scheveningen 
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CT

Fax 070 3 505112

HOOFDSPONSOR
SEIZoEN 2001 - 2002

E"d"í hannis.senJ
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Alllllemachtig
wat een. assoÍtiment ilttrr

Autd:ondèidelen'.

{ .-,

vool oudo àuto's
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1
.a

", 
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Groot assortiment auto-onderdelen
Toolshop lvoor een zeer) coóplete gereedschappehlijÉ '

Àlle topmerken aub{ndeÍdelen uit voorraad leverbaar
Eigen bezorgdienst ..: -.. I'

of nieuwe auto's. . 1

it)
."..G.2,G, Auto.ondedelen B.V l'

í e v.d. Kunststraat 2EAt 2521 AV Den.Haag.
Tolsloon! O7O-3AO7O7O Faxt 07G3840023
Openingsliiden: ma. ltn vrlid.-Oe,Oe t A OO uur zat (lg.(p.lb.OO riu,

Verkeersschoot AL MEER DAN 45 TAARffi
a-'rt

,.".'

Erc;EBB@
Schakel E aulomaal

. Voor olle riibewiizen

. Opleiding bromft etscertift coot

. l0 doogs spoedopleidingen

. Diverse cotegorieën moteniilesren

Volkenbosloon 17:!t - 2563CK. Den Hoog

Tel.: 070-345'l I 53 / 3634ó71 .,tox O70'363ó662
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1ENS I.EDEN §PECIAIE KORIING
voor inlirhtingen: Arno v. Blilterswiik
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Tweewekelijks blad van de voetbalyercniging LENS
r.C!75'jaargang, nummer 16, 28 maart}O02

Opgoichl l8 decenbct 1920

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUTIR

LENS A1 EN LENS BI-TOERNOOI MET EEN JAPANS TINTJE!!!!
Iederjaar organiseert onze jeugdcommissie met Pasen een intemationaal toemooi voor LENS Al
en LENS Bl. Ook ditjaar is dit weer het geval op 30 en 3 I maart. Op beide dagen rvordt er vanaf
12.00 uur gevoetbald en er rvordt weer geschiedenis gesckeven bii LENS. Voor het eerst komt
er een Japans B-elftal, Shukotu B l, naar dit toemooi toe. Wï zijn benicuwd. Jullie ook??? Kom
dan beslist even langs (toegang is gratis) en geniet van leuk voetbal. De poule-indeling is als
volgt: LENS Al, KMD Al, VVSB Al en Chelrnsford AFC Al uit Engeland. LENS Bl, BVCB
Bl, VVSB Bl en Shukotu Bl. Op àterdag 30 maan poulewerlsrijÀen Um 16.30 uur en op
mtdag3l maart kÍuisfinales en finales ím 15.00 uur.

SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICIIT: PASFOTO INLEVERXN!!
Het moet inmiddels bekend zijn bij onze senioren (zaal, zaterdag en zondag) alsmede bij alle
jeugdspelers geboren na 1992, dat er volgend seimen alleen gevoetbald mag worden met een
geldige spelenpas. Op dit moment moeten de laatste pasfoto's nog bimenkomen. 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 maaÍ wel, naast
de naam en de geboortedatum van de speler, ook het persoonsgebonden K}WB-relatienummer.
Dit alles maakt het pasje uniek. BinnenkoÍt worden alle spelers verzoclrt om dit pasje te
ondertekenen (voor spelers onder de 16 jaar moet dit gedaan worden door een ouder of een
voogd). Daama sturen wij alles weer terug naar de KNVB en voor het begin van de volgorde
competitie ontvangen wij dan alle pasjes weer retou. Nu even heel veel werk maar hopelijk
scheelt het straks een hoop ergernis en voorkomt de spelerspas shaks het meespelen van
ongerechtigde spelers bij de tegenpartij ! ! !

LENS 1 (ZAT EN ZON) rN DE COMPTTITrE
LENS I (zao won op 16 maart in een slechte wedstrijd met 0 - 3 van HTSV en op zondag l7
maaÍt speelde LENS I (zon) heel ongeÍnspireerd teg,en Quick Steps maar won toch met 5 - 2
(tweede hetft wel verloren met I - 2). Alleen het resultaat telt is dan meestal het zwakke excuus
van de spelers maar wij vinden dat de houwe LENssupporters meer verdienen dan jullie lieten
zien en bovendien weÍd de tweede periode to6h ook beslist op doelsaldo. Op.zateÍdagz3 maaÍt
speelde LENS I (ut) de topper tegen DZS en het werd toch u,el \vat teleurstellend Goed voetbal
maar te veel kaasen gemist) I - l. De nacompetitie lonkt echter stceds nadrukkelijker. Blijven
winnen is ons adviesl! LENS I (mn) 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. Vy'el moet er dan zelfafgerekend worden met de naaste concunentefi HVV en SOA. Er zal danf
echter wel heel anders gevoetbald moeten worden dan in de laatste twee weken. Wij weten dat
jullie dit kururen. Laat het maar zien!!! Het prcgramma voor de komende weken is:
- zaterdag 30 maaÍt 14.00 uur VCS I (zat) - LENS I (zat) => 1gr€in Dedemsvaartweg

LENS I (zon) is met Pasen vrij maar speelt op 28 maart om 20.00 uur
vricndschappelijk uit teg€n Vit€sse Delft!!

- zaterdag 6 april 14.30 uur HMSH I (zat) . LENS I (zat) => lgrrein Vrederustlaan
- zondag 7 april 14.00 uur LENS I (zon) - HW

LENS

Terrein & Clubgebouw
Sportpark"EscalnpI"

Contributie betaling
Postbank 33.67.1I
Rabobank 129.924.229

Samenstelling besauur
Veqeer (vz) tel.070- 3661344

F.GÍens (secr) tcl.010 - 4527321

C.Vcldink (!cnD.) tcl 079 -3314348

D.van Rijrhoven trl 070- 3615208

Senioren zondag en zaal
W.J.M.Heiinen tel.070-3461088

Senioren zaterdag
J.C. Ham tr,l. 070 - 3619687

Club van 100
H.Hoppcnbrouwers tcl, 070 - 3250789

Àccommodatie en mtrteriolen
Vacaturc
I

Coórdinqtor techn, Zoken
F. vsn Dijk (el.070-3634818

Jaap Colpa: wsbmÀ9tcr@lcns-dcnhaag.nl
Cees Alíing: cjalting@waÍradoo.nl

wwrv.lens-denhaag.nl

tal.070-4400603

t€|. 06 -14699183

rBa

te

lc

!-mail w.len l2move. Nl

nlernet-site:

(geen post adns\

2504 AH Dcn Haag
Ibus43337

dres

.v.d.Stecn tcl. 070 - 4400603

v,d.SmEn tel.070 -3257887

ponsotzaken

I.v.d,Sman
.LEmcrs

ktie internet

n Haag tel 070- 3661314

tel. 070 - 7455787
tel.070-3966095

Jeugd
P.v,d.Steen

r. 030 .6036157
t. 070 - 1977294

i

Traincrs
Zondag
H. Lom€ns

i.t-cÍavcndijk

tel.070-3661314
tel. 070 -36613I4

R.v.d.Hock
H,Kooycnga

ZaGrdaq
C. Caftmak
!

hedaktie

REDAKTIE
Alle kopy moet vóór maandag 8 april 2002 bij de redaktie binnen zijn.

De kopy l-unt u kwijt in de brievenbus in de hal van het clubgebouw

*rt* LENS OP HET INTERNET r*+r www.lens-denhaag,nl ****
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iInmiddels is de loting verricht voor de eerste ronde van de HC-cLJP. De onderstaande wedshijden kwamen uit de koker voor LENS tevoorschijn: ,Í
- dinsdag 2 april 18.30 uur HS Texas O!m_r (4n) ; f,ENS I (zon) => terein Wijndaeterweg (Ockenburgh) 

:- woensdag3 apÍil 18.30 uurLENS I (zat)- DWO i (zon) '------' " ï-re.v' r' vE \vwr 
rop dinsdag 9 april wordt er een tusseffonde gespeeld. voor meei nieuws: zie_de r4,ebsite van LENS, de Haagse Krant, Inforhuis oflelnaar LENS' wij hopen dat beide teams,.ondanks de belangen in de competitie, toctr.re.ieus zuti.n piàL.r"n o, zo ver mogelijk tekomen in de shijd om de HC-cuP. In alle bekenoernooienieldt immers:-hoe verderje komt des te tJuter en interessanter het woidt.Heel veel succes!! - "j-

LOTING HC-CT.IP

KTJNSTSTOFVELD VOOR LENS
Afgelopen weken weer veel overleg gevoerd. Met de gemeente, met frima's die hekwerken Ieveren, met firma's voor de Iichtinstallltieen natuurlijk intem. Afgelopen week moest namelijk precies opgegeven worden wat er allemaal moet gaan gebeuren rondom deaanleg var het kunststofveld. Dit veld komt 40 centimeter hoger te liggen dan het huidige veld 3 en wordt door de gemeente v0oÍzt envan tegelpaden en een hoog hek rondom de.buitenkant van het tegelpad. Wij hcbben besloten om een afrastering te laten plaatlen(leunhek + afzetting van ongeveer 40 centimeter hoog) tussen het nieuwe kunststofoeld en de tegelshook. De kosten zullen omstreëks6000 Euro bedragen. Ook is besloten om in e.€rste instan tie geen extra licht bij te plaatsen aangezien veld 3 hoofdzrkelijk eentrainingsveld wordt waarop doordeweeks, b heel slecht weer, ook gebruik gemaakt mag worden door de overige bespelers

a
vanEscamp I (VCS, BMT, Spoonv ijk en Neta Dall). Het spreekÍ voor zich dat LENS er alrijd op kaa trainen en dat bij heel slecht weer !a.andere verenigingen naaÍ rato de helft van het veld ter beschikking kijgen. Overleg hierover wordt binnenkoÍ gevoerd. Op

ij

en zondag is het veld echter vo lledig voor LENS. Meer nieuws volgt!!!

IIDEIYK AAN DE ZOMERTIJD. ZET DE KLOK VAN 30 OP 31 MÀART ÉÉN UUR VOORUIT!!

T'EESTAVOND OP LENS
Op zaterdag 29 maart organiseert de seniorenselectie van LENS weer een gezellige feestavond op LENS. Om 20.00 uur is onsclubgebouw geopend, staat de muziek aan en kan er natuurlijk ook weer worden gedanst. Daarnaast is er ook de mogelijklteid om

à.
,JEzangkwaliteilen te tonen_ Playback, soundmix , live alles is mogelijk. Er zijn al verschil lende acts opgegeven bii de organisatie enjury is al geregeld. Kortom: weer een gezell lge avond op LENS tot in de kleine uurtjes.

Het BeÉtuu

Donderdag 28 maart 2002
20.00 uur Vitesse Delft I - LENS I (zon) Tanthof-Zuid, Delft (w)

Zaterdag 30 maart 2002
14.00 uur VCS I - LENS I (zat) Dedemsvaarrweg M.Treep

IIDENK AA}I DE ZOMERTIJD. ZET DE KLOK VAI{ 30 OP 3I Í.r,C,ARr ÉÉX UUR VOORUIT!!
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Maandag I april 2002
12.00 uur GDA 2
12.00 uur REMO 3
10.30 uur LENS 5

- LENS 2
. LENS 3
- Vredenburch 8

Dinsdag 2 april 2002 GfC-Ct P)
18.30 uur HS Texas DHB I (zon) - LENS I (zon)

Woensdag 3 april 2002 (IIC-CLrP)
l8.30uur LENS I (zat) - DWO (zon)

Madestein F.C.Hollander
Vredenburchweg Z.honk
veld 2 280492 NN

Wijndaelerweg A.Bongers

veld I 340928 H.v.Hoom

SENIOREN ZONDAG
Algemene informatie
Contactpers. W.J.M. Heijen tel:070 - 3461088

Wedshijddag B. Vierling sema: 06 - 65000816
Mob. 06 - 17406344

SENIOREN ZATERDAG
Algemene informatie
Contactpers. J. Ham tel:070

J. Verkijk tel:070
- 3679687
- 3617033

Afl<euringinform
De afkeuringlijn lj:e_(:i:t.bij_wi:ldschappelijke wedstrijden) IMOthuis / teletekst pag. 603 of

KI.IVB District Wesr 3 tel: 0900-900E000

**++ LENS OP IIET INTERNET .*t* www.lens-denhaag.nl.***+
PIlglna2'
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Zaterdag ó april 2002
14.30 uur HMSH I

Zotdag7 april2002
14,00 uur LENS I
I 1.30 uur LENS 2
I 1.00 uur LENS 3
12.00 uur Vogel 2

Donderdag 11 april 2fi)2
18.30 uur Vredenburch 8

Aanvoerders:
LENS 3: Michael van der Voort
LENS 4: Henk HopPenbrouwers
LENS 5: Jan Muns

- LENS I (zao

-HW l
- Naaldwijk 2
- Laakkwartier 4
- LENS 5

. LENS 5

Vrederustlaan

veld I
veld I
veld 2
Wijndaelerweg

J.W.P.Kalkman

263129 M.Paping
264671 J.H.Nering Bogel
269784 NN

NN

Bal geschonken door :

DRIO'S B.V.
I'romotinal & bedrijfskleding
Íelatiegeschenken

Julialaantje

Uitslasen:
HTSV I
LENS I
LENS 2
LENS 3

LENS 4

LENS 5

LENS I (zat)
Scheveningen
Tonegido 3

}IDV 2
Celeritas 4
de Jagers 4

LENS I (zat)

Quick Steps I
Westlandia 4
HBS 5

De Postduiven 3

Laakkwartier 8

DZS I
LENS I
LENS 2
LENS 3
LENS 4
LENS 5

reli 070-3664625
te| 070-3250789
tel:070-39'15459

NN

Pasfoto ingeleverd???

Contributie betaald???

Iets doen op LENS???

Reageer nu direct!!!

0
5

3

0
12
0

I
3

0
I

4

-J

-0
.J

-0
- 10

I
0
0
I (bijna champagnel!)
6

I

LENS 'OP HET GEMAK' LANGS QUICK STEPS
LENS I - Quick Steps I 5-2 17 n,aartzDl? Jaap Colpa

Ook deze wedstrijd kan wederom gerangschikt worden in de categorie t'ruttige overwinning€n". In deze eindfase van de

competitie moeten de punten wordin binnengehaald, Zeker tegen laag geklassecrde tegenstanders moet de concentratie

kunnen rvorden opgebracht om geen puntveriies te liJden. Dat zijn qua kijkspel meestal ni€t de mee§t verheffende weilstiijden'

maar na afloop oveiheerst dan tóch tèvredenheid over hEt feit dat LENS de punten in eigen hui§ heeft weten te houden en

bovenin blijft mecdoen,
Want oogsdelend was het inderdaad niet rvat de blauwwitle mannen de supporters konden voortoveren. LENS tofvandaag een

uitermatàzwak Quick Steps dat een rrillige speelbal was van een superieur LENS. Gemakzucht tigt 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 euick Steps hadLENS geen kind, alleen de bij tijd en wijle hevige regenval en het steeds zwaarder wordende veld maakten het

LENS wat moèili.,k. De azzuri gingen prirna van acquit. Een vafl de eerste aarvallen resulteerde al in een doelpunt' Op aangevgl Yan
fonrny Ir4ansvetcítekenOe Lourïhlo nàcha voor de àpeningsEeffer. Aaper twee minuten later lag de bal al weer achter de Quick

Steps-í<eeper. Ditmaal was het Johnny Mansveld zelfdie de goatie kansloos liet. LENS reeg daama de doelrijpe kansen aaneen.

Sleihts twee daarvan mondden in een doelpunt uit: een van richting veranderd schot van Maurice Schuurman en een fraaie

doorloopbal van Johnny Mansveld.
De doofoeekte LENSaanhangers die fachten dat onze voortrekkers in het tweede bedrijfwel even een staaltje 'gallery-play' ten beste

zouden geven, krvarnen bedrfu,en uit. Qua kwaliteitsverschil had LENS er best een demonstratie van kunnen maken, maar het had

kcnn"lilï b"ríot"n 
"en 

tandje i-ager te sÈhakelen. Slechts één treffer van (weer) Johnny Mansveld kon er worden opgetekend, voor hetl

*++r LENS OP HET INTERNET *Ítr www.lens-denhaag.nl +t+*
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[1tt',,;n:t",'n 
tt*s vooral uit in het om zeep helpen van vaak opgelegde kansen. Het moest zelfs nos twee onnodige tegenreffers

Dat de wedshijd niet de hoogste arnusementswaarde had was na afloop snel vergeten. LENS blijft nadrukkelijk meedoen om een vande ereplaatsen en dus kan het een belangijke zege qenoemd worden, àker toe, ur..t àía. .i.1Àà 
"p 

àï nummer vijf (gVV) nogwas vergroot tot viifpunten. Dit is ook de fas^e waarin er druk gerekend wordt en .r in t.t.tuulrroui'v-oLp oespiegetingen gehoordworden over de mogelijke kansen vou LENS op de titel ofeen'plaas in de nacompetitie, Er is eigenlijk maar één advies te geven:"gewoon" verder alles winnen, om te beginnen volgende week tegen Scheveningen cn dan pakken we zekcr een prijs.

Titelstrijd voorbij
WANPRESTATIE VANLENS 1
Scheveningen I - LENS I 3-0 24 maart2002 door Jaap Colpa

Brr' wat €en dromatisch slechle wedstrijd van LENS. Mct afstand de slechtstc wedstrijd van het scizoen juist op het momentdat LENS eigenlijk zUn tit€taspiraÍies mit een klinkende overwmiing tractt had moeten bijzetter. Het vocht vandaag voorziin laatstc kans om aan te blijvcn haken. Hoewel, ....vocftt? van enig-e stUa was g"* ip.ut * l,Bu§ u"t ,i.h als €en mak t8mnaar de.slachtb-ank leiden en liet geen moment blijken dat het zich re-alisee-rd" oaftret ,iraaag À ;erop-of eronder,,-wedstrijd was' Immers ook de twee a-ndere ploegen uit de top 4 (GDA en GoNA) ontmoetten itt<aar vanoaag, dus hetklassem-ent bovenin kon vandaag wel eens opniÀw g".rakt gaan *orA.n.
AI vanafhet pÏlle begin was LENS niet bij de les. Hetías na ruim een kwartier eigenlijk al een gelopen koers. scheveningen wiíweemaal dankbaar te profiteren van desorganisatie en blunders in de LENS der.rsIe. Eíen t""t irNb ioctr nog ae aansluittreffer teproduceren toen Brian Linger in kansrijke positie net over kopte. Eén minuut l"t r fio a. iC" ,inrig íerà net vonnis aerrnitietgeveld. Wederom onoplettendheid achierin Ieidde tot de 3-0.t
voorafwaren aan LENS toch best kansen toegedicht. Het stak de laatste weken dan wel niet in blakende vorm, maar scheveningen"ligt" LENS wel. Meestal rvorden verbeten duils uitgevochten, ;;tí LENS vaak aan de goede kant van de score bliift. ook was

l*.":li': **::::!lc:1"]*1 gT de strijd moesï beginn"n. H.t 
^irr. 

."n .artal vasre kachteD, maar liet zich daardoor duidetijk
li:::3,::_*'lt-:!|cen: veel 

Yel(lust en beleving compensecrde dit gemis ruimschoots. En aan dat laarste mankeerde het bij deolauwwlnen' ue-brek aan organisatie, opbouw, scherpte noem het allemaal maar op. Het deugde van geen kant vandaag. Geen-
moment had zelfs de grootste LENs-optimht nog hei idee onze jongens konden tàgkorn.nÏn a, ;.'ffià. H.t w* t" ,lup .n t"
onverzorgd.om het de scheveningers ook maar-enigszins lastig Ë linnen maken. DJtweede helft rrad scËinetlt argedaan kunnen
worden' ScheveninBen vond het wel best zo en LENS was o;achtig. zwaar teleurgesteld begroetten de supporters het bevrijdende
laats(e fluitsignaal.
De strijd om de titel kunnen we dus zo goed als vergeten, de kans op de derde periodetitel is er na mn uitslag natuurlijk ook niet beter
op geworden. Wat ook nog tonkt is de vierde plaats in de e in drangsch ikking, die waarschijn Iijk recht geeft op deelname aan de
nacompetie, maar dan zullen HW (2 punten achterstand) en SOA (4 punten achterstand) vao het lijfgehouden moeten worden.Ilet
Iot wil dat LENS beide tegenstanders de komende weken nog thuis treft. Alles dus nog in eigen hand, maaÍ dan zal er wel met een
heel andere ins Id moeten worden als vandaag.

100 100 r00 100 100 r00 100 100100I00100 100 r00 r00 t00 100 r00 100 100 100 t00 r00 100 t00 r00 100

VRIJWILLIGERS. Je kan niet zonder ze en- zeker niet bij LENS. Hoeveel zijn wel er niet nodig om een club als LENS te latendraaien' vele tientallen die \ryat voor.een ander over hebbËn. Sommige hebbei geen tijd, geen zin", ,"at anders te doen of weet iwatvoort smoes. §ociaal is het niet. Er zijn ook mensen die het af kopenlNiks mis iree. wi.;' 
-tron* 

urr., g.bruiken bij w LENS. wat
doen we bij De Club van Honderd? Zorgen voor een gezcllige en betere accommodaiie. wilt u er b-i.lhoren. stort E 45,- op deposhekening 33671I t.n.v. de penningmeester van Lens o.v.v. C'iub van Honderd.

Uitspraak van de Vz maand: LENS heeJt veeeeeeeel ,trijwillíBers todig. lets yoot (JUUU\I IUU))UU?Gegoet HcnkHoppenbrouwcr,
p.s.: LEN54 behaald een nuttige oveMinning bij Celeribs.

100 100 100I00100 100 r00 100 t00 100 100 ro0 100 100 100 100 100 100 r00 r00 100I00 t00 t00 r00 100 t00 100 100I00 100 100 100 100 100 100

LENS verovert punt van belarg
op }d.PPqTTl stond van^daag HDV uit. Met zure nasmaak werd direct de herirurering opgeroepen van de verloren thuis -
::*:qI !191'.Y*...het 3c mag dan tot op gisteren I punt hebben uit l2 wedstrijden, àchiir zo voetbalt het niet. Er is nog geen
weosrud geweest waarvan gezegd kon worden: "we maakten geen schijn van kans". Dat is ook het meest Austerende waaríciijnlijk,
maar vandaag scheen de zon!
onder het I'emis van enkele vaste krdchten en aanvulling vanuit de jeugd van Martijn en Sebastiaan veírok het 3. richting Zuiderpark.
omgekleed onder het genot van de werking van de vloerverwarming en- fris ae weióe (veld li in. oa .riri" rr"rt waren er over en
weer kansen en ook hier was "deur nummer-I" (die van het winnenlop een kier g.op.nd. rffiv ,urn riaa.t, ,en wije trap aan de
rand van de ló,de leiding, Meestal laat het 3'het bij tegenslag gerijk ahveten, but Nor roDAy!
In de rust enkele wUze worden in ontvangst genomin van oeióor enkele weten gemiste trainer iwelcome back!) en hiermee getracht
hetverschil op de grasmat neer te leggen. LÈNs zat de 2'helft meer in de aanvaËn een doelpuni r..l-ri""rrt, ..n r.*estie van tijd.
Ballen op de lat, voorlangs, vliegende reddingen van onze keeper, centimetcrs naast...de spanning rverd aardig opgevoerd. Gelukkig

,r**r LENS Op HET INTERNET rr++ www.lens-denhaag.nl *r++
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nam(en) Richard (en Michael) het initiatief om ons en het publiek van de spanning te verlossen én scoortle de gelijkmaker. Voor het
e€rst in wedstrÍden ís er een- punt verdiend. waarmee aungètoond wordt daiwe op-de goede weg zijn.
volgende week REMO 3 (2" plaas) en daama Laakkwartier 4 (9'plaat met 4 puntenf Naar aaileiding van de wedshijden kan
gezegdn'orden dat de termen "koplopers" en "hekkensluiters" geen betekenis Èebben voor LENS en dàt iedere wedstrijd een
wedstrijd is op zich. Met een b€etje mazzet er keihard werken (en winst bij Laakkwartier) is het zelts mogelijk om van de 10"/
ollderste plaats van de competitie af te komen, Dames...u weet dus wat u te doen staat...
Croet, Jim

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL

WOENSDAG 3 APRIL 2OO2
20.30 IrIJR AANVOERDERSBIJEENKOMST OP LENS!!!!!!!! (pasfoto's van spelers meenemen s.v.p.!!)

Donderdag 4 april2002
21.00 uur Noordzee DSI

Vrijdag 5 april 2002
19.00 uur VOGEL 2 . LENS 2 Loosduinen M.Vrijenhoek

NN

Maandag 8 april2002
22.00 uur LENS I

Woensdag I0 april 2002
20.00 uur WIK I

Vrijdag I2 april 2002
21.00 uur Haagse Hout 2
22.00 uur LENS 3
20.00 uur Engelsman I

Moandag I5 april2002
22.00 uur LENS I

Woensdag l7 april 2002
20.00 uur SOA I
21.00 uur Buytenrode 4

Yrijdag 19 april2002
20.00 uur LENS DSI
22.00 uur LENS 3

Maandag 22 spril 2002
20.00 uur Gr.Rood'93 I
22.00 uur LENS 4

Dinsdag 23 april 2002
20.00 uur DSVP DSI

Woensdag 24 april2002
21.00 uur LENS 2

Vrijdag 26 april2002
20.00 uur LENS I

- LENS DSI RKDEO-hal

- Westlandia 4 Loosduinen 330848

- LENS 2 de Schilp

W.van Gool

J.C.van der Velden

NN
NN
C.W.Gijsberti Hodenpijl

NN

Ook zaalvoetballers
moeten één pasfoto
inleveren en enkele
moeten nog steeds
contributie betalen.
Doen s.v.pl!l!!!l

- LENS I Ockenburgh
- Semper Altius 2 Loosduinen
- LENS 4 de Blinkerd

- West Stars 3 Lipa

331718

330852

3347t3
331721

- GravSV DSI
- Noordzee 3

. LENS 2

. LENS 4

- LENS I
- Juventas 2

Ockenburgh
RKDEO

Loosduinen
Loosduinen

Overbosch
Loosduinen

NN

NN
NN

NN
NN

NN
NN

NN

Lieeing Sporthallen:
Loosduinen : Croen van Prinste rcrlaan 276,
de Schilp : Schaapweg 2, Rijswi.ik,
Ockenburgh : Wijndaelerduin 27,
Sosef : StÍijphorst' l, Honseleisdljk,
Westlandhal :Spinel4's-Gravenzande
Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,

. Ingang Beresteinlaan
Overbosch : Vlaskamp 3

De Blinkerd : Seinpoststraat 150
Forum Kwadraat : Badhuistaan 3, Yoorburg

333sr4

-LENSDSI DSVP

-VI.ll I Zuidhaghe 331133

- Gr.Rood'93 I Loosdulnen 340638

teL 070-3?36706
tel:070-3941507
tel:070-3686588
tel:0174-626272
tel: 0174-415798
rel: 070-3671508

tel:070-3474684
tet070-35?2169
rel:070-3870800

J.C.van der Velden

*rr'* LENS OP IIET INTERNET ***r www.lens-denhaag.nl ****
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RKDEO
Transvaal
Lipa
DSVP

: Sportparkweg l, Nootdorp
: Maj ubastraat 41,
: Paets van TroostwUkstraat 93a,
: Sportlaan 1, Pijnacker

tel: 015-3109577
tel:070-3893330
rel:070-3996869
tel:015-3694518

tel: 06-22669238
tel 070-32504? I
tel: 0?0-3960448 (0 6-20247367)
teli 070-3294254
rel:070-3295598

NIEI.MS VAN DE JEUGDCOMMISSIE

Aanvoerders:
LENS l: Oscar van der Laar
LENS 2: Andre Kuypers
LENS 3 Ed vuijk
LENS 4: Nico VastenbuÍe
I,ENS DSI: Bettie Driessen

Aangezier^de hoofdleiders ook nog een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot ,
19.00 en 20.30 uur. Graag ieders medewerking. Is de hoofdleider niet thuis Él dan gerust na; d;;d;;Jiofdleider.

s-avonds tussen

NTA
(tuss

oC RSCTPE oNE JEN GU CD oMMISSIE SEIZOEN 00
,'

002u2
A conta IPaulgemeen denvaí teenSctperSoon mstraat 0I J 525 I SV DenChop lefoonTe 0 0060370-44Haag. Ien 009 20en 03
uur).

Tel:
Tel:
Tel:

070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208
070-36t5208 bij geen gehoor 070-4400603
0704400603 bij geen gehoor 070-3615208

Hoofdleider A- en B-klasse: paul van den Steen
Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven
Hoofdleider E- en F-klasse: Paul van denSteen

992 ZIE

Team Datum Aanvangs-
tijd

Tegenstandei Uit of
Thuig

Veld/Terrein Vertrek yan
LENS:

Vervoer

AI mrt 12.45 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! I | .45 uur
3l mí I2.45 uur LENStocmooi Thuis Zie kopiel! I1.45 uur
06 apr 14.30 uur Dclfia Al Thu ts Veld I 13.30 uur

BI 30 mrt 12.00 uur LENStoemooi Thuis Zic kopic!! 10.30 uur
3l mrt 12.00 uur LENStoemooi Thuis Zie kopiel! I1.00 uur
03 apr 18.30 uur Coldon Common FC (*) Thuis veldz 17.30 uur
06 apr 12.45 uur Gravenzande SV Bl uir Gem.SpprUGàvènzande I 1.00 uur Auto

82 s 09.55 uur Die Haghetoemooi uit Zie kopic!! 09 00 uut bij
apr 12.30 uur Te Wcrvc Bl Thuis Veld t I 1,30 uur

83 30 mrt VRIJ!I
06 apr 13.45 uur Quick 84 uit Savominlohmanlaan I1.30 uur Auto/Bus
0E apr 19.00 uur GDA 83 Thuis Veld 2 18.15 uur

c1 30 mí 13.00 uur VELOtoemói uit Zie kopie!! 11.45 uur Auto
3l mrt l2.30uur VELOtoemooi Uit Zie kopiel! I l.l5 uur Auto
06 apr I1.00 uur FC Lisse CI Uir Spekkelaan/Lisse 09.00 uur Auto

c2 30 mn l3-45 uur Quick Stepstoemoói Uit Zie kopie!! [2.30 uur .Auto
3l mrt 13.15 uur Quick Stepstoemooi uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto
03 apr 18.30 uur GDA C2 uit MadesteUn 17.15 uur Auto
06 apr I1.00 uur Kranenburg Cl Thuis Veld I 10.00 uur

c3 mrt 08.00 uur Vertrck België uit Zjc kopie!! 07.30 uur Auto
06 apr I1.00 uur HBS C3 uit Daal en Bergselaan 09.45 uur Auto
l0 apr 18.00 uur Montose FC (r) Thuis Vcld 2 17.15 uur

c4 30 mrt VRIJ!!
06 apr I1.00 uur HBS C4 uir DaaJ en Bergséiaan 09.45 uur Auto/Bus
l0 apr 18.00 uur MortÍosc FC (*) Thuis Veld I 17.15 uur

DI 29 mrt 10.00 uur VeÍtrek Tilburg uit Zie kopic!! 09.45 uur Auto
12.30 uur

ïe.ro-ïui-
Wcílandia Dl Uir Hoge Bomen/Naaldwijk I1.00 uur

^utoD2 30 mÍt Quick Stepstoemooi uit Zie kopie!! 08.15 uur Auto
3l mrt 10.30 uur Quick Stopstoemooi Uir Zie kopie!! 09.15 uur Auto
06 apr 09.30 uur VÍedenburch D2 Thuis Veld I 08.30 uurp3 Il iírt" I I1.00 uur Cromvlicttoernooi Uit Zie kopie!! 09.45 uur Auto
06 apr 12.00 uur Zoetcrmccr D4 Thuis Veld 3 I L15 uur

I uur LENS E-elnal (r) Thuis Vcld I 17.45 uur

!!DEI{K AAN DE ZOMERTIJD, ZET DE KLOK YAN 30 OP 31 MAART UURVOORUIT!!

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijd)wijzigingen mogelijk)

(
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, | ,jAls het ec_ht om scorei'gaat"
]

Voor uw incassovorderin gen
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N$..ss"guplein 2.1", Telefoon
Telefax

070 - 3460707
070 - 34697552585 EC 's-Gravenhage

;l

Van der Velde
't Veentje verhuizingen

VERHUIZERS
ERKENDE

. verhuizingen binnen- en buiterland

. kantoor- eln bedrijfsverhuiiingen

. archieÍopslag

. verpakkingen voorovezee

. opslag in containers
,i !.: ''ci'.".. Digitalisering

Zinkwed 27 - Den Haag

fax 070 - 3099079 3663134

Vraag vrijblijvend prijsopgave

070

i,
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-!



ilg.rsP"qlq

Kerketuinenweg 6
CW Den H

I DIRECT-MAIL

! FOLIEVERPAKKING

! FULFILMENT

I COMPUTEHCENTRUM

I LASEBPFINTING

I KLEINOFFSET

I FOTO KOPIESEHVIC E

070 3590707

Technische Handelsondernemins
'f i ';' 

(.1

€a.Akun

-Voor 

al uw Sanitai,r

Ehnhttaat 43a - 45 . 2513 Gtr Dm Haag

',' " :'. ,1,".r^.,.^:^., " ,-,, '..--t i- shourd)n .:

Piet Heinstraat 70-76

Telefoon J46 92 36 - 345 28 28

DATA CIRCUIT B.V.
BEKABELING '' ,

'7
I

Dplftweg.65 - 2289.8A RIJSWIJK (ZH) The Nelherland
Tel.: +31 (0)70 319 21 72-Faxi +3í (0)703192235

Speciaal Chinees Restaurant
, Voorheen Rebtaurant "LOTUS"

PKOSPEK

ËËe
" Leyweg S3c

2545 GG Den Haag
Telefoon 070 - 36&777

Dagelijks geop€nd van 12.00 uuÍ tot 22,00 uur. Dinsdag gesloten-
Wij zoqen ook bii u thuis tussen '16.00 - 20,00 uur.

- U kunt uw teleÍoólscho bestelling doen vanaf 12,00 uur.

tu I * i6
ë

1

,c4.R}II
CHINEES / INDISCH

SURINAAMS RESTAURANT

Piet Heinstraat 29
2518 CB Den Haag
Tet. o7ö : g4s m 25'

Elke dag geopend
maandag tlm vrijdag 11.00 - 23-00 uur
zaterdag en zgydag 14.00 - 23.00 uur

- CHINEES SURINAAMS EETHUIS
.HOLI.ANDS SNACKBAR / LUNCHROOM

W.esteinde 44
" 251i2 HE Den Haag
:' Teii. o7o - ogo 62 6z

THUISBEZORG SERVICE

Voor: Chinees
Surinaams BEL: 070.345 03 25
lndisch

Voor: Chinees
Surinaams BEL: 070 - 380 62 62
Hollands

" Thuisbezorgen '' . 
.

u.a. € 12.50 gratis th.uisbezorgd
onder €12.'50, €1.50 bezorgkosten
Bezorgkosteqt 17.00 tot 22.00 uur



D4 30 mrÍ I0.00 uur ODBtoemóoi uir Zie kopiè!l 09.00 uur Auto
apr 11.00 uur Scheveningcn D4 uir Houtrustrïsg 10.00 uur Auto

18.30 uur Duinoord Dl (+) uit Isabcllaland 17.15 uur AutoEI 09.30 uur Excelsior'20toemooi uir Zie kopie!! 08.15 uur Auto
06 apr 09.30 uur B§C'68 EI Thuis Vcld 2 09.00 uur

apr Zie kopie E-clÍlal Thuis Veld I
uut Excelsior'20toernooi uil Zie kopie!! 08.15 uur Auto

06 apr l0 uuÍ Crcmvlict E2 Uit Brinckerinckstraat 09.00 uur Auto
08 r Zie kopic E.elflal Thuis Vcld I

E3 13.30 uur Cromvlisttoemooi uit Zie kopic!! 12,30 uur Aulo
06 apr I1.30 uur f,.vciRij swij k E4 Thuis VeJd 2 I 1.00 uur
08 apr Zie kopic E-elftal Thuis Veld I

E4 U.9;Ínrt.I 13.55 uur Cromvliettocmooi uit Zie kopie!l 12.30 uur Auto
06 apr I1,30 uur WIK E4 Thuis Yeld2 I1.00 uur
08 apr Zic kopie E-elftàl Thuis Veld I

E5 !.g,J!rE! 10.00 uur ODBtoernooi uit Zie kopie!! 09.00 uur Auto
06 apr 09.30 uur Toofao El Thuis Veld 2 09.00 uur

E6 30 mrt VRIJI!
06 apr 10.00 uur Laakkwanier E6 uit J.v.Beersstraat 09.00 uur Auto
08 apr Zie kopie E-elftal Thuis Veld I

F1 ?9rÍritrI 10.00 uur Excclsior'2otoernooi U Zie kopie!l 08.30 uur Auto
06 apr 13.30 uur Tonegido Fl Thuis Vcld 2 13.00 uur

FZ 2e;ittÉ.t 10.00 uur Excclsior'20tocmooi uit Zic kopic!! 08.30 uur Auto
06 apr 15.00 uur Die Haghe Fl Thuls Vcld 2 14.30 uur

F3 ?.9 maf,l 09.30 uur Cromvliettocmooi uit Zie kopie!! 08,30 uur Auto
06 apr 10.00 uur RKDEO F4 (*) uit Sponpa*weg/Nootdorp 08.45 uur Auto

F4 z9 !!ra,!rl 09.30 uur Cromvlienoemooi uir Zie kopic!! 08.30 uur Auto
06 apr 09.00 uur r F3 uit J.v,Beersstraat 08.00 uur Auto

F5 29:ind.! 10.00 uur ODBtoem00r uit Zie kopie!l 09.00 uur Auto
06 apr 13.30 uur VUC F4 Thuts Veld 2 13.00 uur

F6 30 mí VRIJ!!

0.3raÈriï lE.30uur DWO Fr2 uit Spprk WesUZoetermeer 17.l5 uur Auto
06 apr 10.00 uur Oliveo Fl0 uit Groene WijdteJPijnacker 08.45 uur Auto

) wedstrijd ! ! !

EN ZIE KOPIE! I
IIDENK AAN DE ZOMERTIJD. ZET DE KLOK YAN 30 OP 31 MAART UUR VOORUIT!!

BIJZONDERHEDEN:
- AÍbellen wedskijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedshijd alleen bij de hoofdleider thuis russen 19.00 er

20.30.u.In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 u. en op zarerdag pas vanaf 0?.30 u..- Afbellen tainingen: bel pasna 16.00 uur af op LENS (020-3661314)
- Wedstrijden afgekeurd ofnieP? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafl(euringslijn (070 -36705??). Voor 08. t 5 uur

bellen heeft geen zin; wij weteD dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider thuis!!- Avondwedshijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uÈrl!- Trainingen gaan altijd door, h ierover dus nooit bellen l!
- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen 's-avonds naar de hooftlleider tussen 19.00 en 20.30 uur.- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag I I april- Aanwezig jeugdcommissie op: - 3? 

i:1* ï"Jii 31.i3 ïïi Ë1ïï.ï',iï,ïï:l ;:"ï""Lï:1,§,:.,
- 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 xniet opkomen)

LENS F3: zonder B.Mensah (afgevoerd als lid wegens 4 x niet opkomen)

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NM,T??
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddaglavond op LENS en zcker ook niet op

dagavond of zaterdagrnorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen ofhet competitievoetbal
doorgaat ofniet zijn:
- Bellen naar de LENSaÍkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf on8.eveer 08.15 uur omdat wij vaak niet

eerder weten wat er doorgaat ofniet. Dit komt omdat andere verenigi:rgen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je vooi 08.30 ,u.
verzamelen kom dal altijd gewoon naar LENS toe!!!

- , Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hieÍboven. Pas na 08.15 uur is hierop de
informatie te verkijgen en dan uitsluitend nog voor LENS Al t/m C4.

- Kljken naar Infothuis op de TV ftanaal 2l). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke
thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speelje uit kijk dan bU de naam cn het team van de tegenstander.

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* telerekst bladzijde 603) of de
í"i*{ LENS OP HET INTERNET +*++ www.lens-denhaag.nl *.t+ 
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LENSafkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrdk hierbij om te weten i. dat
alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie m en de D-E Én-F-teamivallen onder disrict
West II en onder categorie II. :

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet m maar iemard bellen om te wagen of het voetballen doorgaat of niet. Nog dommer is
het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komen!!

TOERNOOIENAFGEKEURDOX'NIET??? :

T-oemooien kosten de verenigingen heel veel geld en u,orden alleen in uiterste nood en als het moet pas op het laatste moment
afgekeurd. Wij adviseren iedereen dal ook om gewoon te komen verzamelen. Ter plekke bekijken wij darof hei toemooi doorgaat of
niet. r ilje toch bellen, bel dan alleen naar de LENSafl<euringslijn 070-3670522 en nooit naarde hooiïleider thuis want die weet echt
niet ofcen toemooi doorgaat ofniet!! Is het toemooi afgekeurd dan wordt er door geen enkel team getraind,

SCHAI}UWPROGRAMMA 6 APRIL BTJ ALGEIMLE AFKEURING
Brj algehele afkeur.ing van het competitieprogramma gaan de ondeÍstaande teams altijd trainen (verplicht) op de samenkomsttijd van
de wedstijd: LENS Al, Bl, 82, Cl, C7,Dl,D2, El, E2, Fl en F2. De andere teams doen alleen iets ali hun tÍainer dit met hulr
afgesproken heeft. Voor alle teams geldl wordt er getraind neem dan altijd voelbal- en sportschoenen mee.
GEEN KEEPERSTRAINING OPII!
Op de onderstaande datum is er geen keepershaining:
- dinsdag 4 april voor alle keepers

GEEN TRAINING OP!!!
Op onderstaande data is er geen training:
- donderdag 28 maart voor Cl, C2, Dl en D2
- vÍijdag 29 maart voor alle groepen
- maandag I april voor alle groepen
- dinsdag 2 april voor C2, Dl en D2

De andere trainingen gaan gewoon door!!l

;

I

i

REIS- ENTOERNOOIBIJZONDERIIEDEN
Met Pasen de Iste toemooien. Dat wil zeggen soms hele dagen op een voetbalveld. Geefuw kinderen voldoende eten en drinken mee
of wat geld om iets te kopen cn natuurlijk een trainingspak want het kan nog koud zijn in deze periode!!1. Natuurlijk verwachten wij
zeker bij de uittoemooien voldoende ouders met vervoer. De afspraak is, net als voorgaande jaren, dat rvij allemaal blijven tot en met
de Prijsuitreiking. Heel veel plezier en gedraag je sportiefook al zit het soms iets tegen!!! De overige bljmnderheden per team zijn: .

LENS A1: speelt op 30 en 3l maart het internationale LENStoemooi. Tegenstanders zijn: KMD Al uit Wateringen, WSB A1 uit
Noordwijkerhout en Chelmsford FC Al uit Engeland. Op 30/3 de poulewedstrijden (einde 16.30 uur) en op 3ll3 een kuisfinale en
een frnale (einde 15.00 uur). Denk aan het ingaan van de zomertijd!!!!l!!
LENS B1: speelt op 30 en 3l maart het intemationale LENStoemooi. Tegenstanders zijn: BVCB Bl uit Bergschenhoek, VVSB BI
uit Noordwijkerhout en Shutoku B I uit Japan!!!!!l! Op 30/3 de poulewedshijden (einde 15.45 uur) en op 3ll3 een kuisfinale en een
fmale (einde 15.00 uur). Denk aan het ingaan van de mmertijd!!!!l!!
LENS 82: speelt op rygg41fug I april, 2'Paasdag, het Die llaghetoemooi op Ockenburgh. De tegenstanders zijn: DWO, DSO en FC
Zoetermeer. Na de poulewedsEijden nog kruisfinales en finales. Einde toemooi om 17.00 uur.
LENS Cl: speelt op 30 en 3l maart het intemationale 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). Denli aan het ingaan
var de zomertijd! !!! ! l!
LENS C2: speelt op 30 en 3l maart het intemationale Quick Stepstoemooi aan de Nijkerklaan. De tegenstanders zijn: VIOS Cl,
Quick Steps C2 €n Bishops SFC Cl 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 zomeíijd!!!!!!!
LENS C3: gaat op 30 maart op reis naar België. Meenemen naast je LENStenue, trainingspal,i en voetbalschoenen natuurlijk een
lunchpakket en wat te snoepen en wat te drinken voor onderweg, een paspoort of identiteitskaaÍ (als je deze hebt), een pyjam4
tandenborstel, tandpasta, shampoo, schone sokken en ondergoed en een poÍemonnee met len hoogste t5 Euro zakgeld. Slapen doen
jullie in Tongerlo (slaapzak en kussensloop meenemen). Op 3l maart een intemationaal toemooi bii Lichtaart Sport. De tegenstanders
in de poule zijn: KW LichtaaÍ en Cobham Boys FC. Daama op zijn Belgisch verder met kruisFrnales en finales. Ileel veel plezier
@egeleiding sterklel!) en op 3lR omstreeks 21.30 uur zijn jullie weer terug op LENS.
LENS Dt: gaat op 29 maaÍt naaÍ Tilburg. Meenemen na.§t een dubbel LENStenue (geen shirts; regelen wij), trainingspak en
voetbalschoenen een lunchpakket en wat te snoepen en wat te drhken (alcohol verboden) voor onderweg, een pyjam4 tandenborstel,
tandpasr4 shampoo, schone sokken en ondergoed, zwembroek en handdoeken en een poÍemonnee met ten hoogste 25 Euro zakgeld.
Slapen doen jullie in een jeugdherberg @oeslaken, slaapzak en I'ussensloop meenemen), Op 30 en 3l maart een intemationaal
toemooi bij WSJ (Centaurusweg 140 in Tilburg) met als tegenstandeE op 30/3: Hayes FC uit Engeland, ASGO uit Franlaijk, NOAD,
8t903 uit Denemarken en WSJ (einde 16.30 uur). Na het etcn disco bij WSJ!!! Op 3l/3 nog eens 5 wedshijden ií een winnaarpoule
(nummers I ím 3) of in een verliezelpoule (nummers 4 t/m 6). Tussendoor op beide dagen nog de strijd om de penaltybokaal
(individueel). Prijsuitreikilrg (toemooi + penaltybokaal) om 19.30 uur. Terug op LENS op maandag I april omstrceks 17.00 uur. veel
plezier en gedraagjullie als echte LENSers op dit prachtige toemooi.
LENS D2: speelt op 30 en 3l maaft het internationale Quick Stepstoemooi aan de Nijkerklaan. De tegenstanders zijn: Quick Steps
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Dl, Rtnton Graig FC uit Wales en Romulus FC uit Engeland. Op zaterdag de poulewedstrijden (einde 12.30 uur) en op zondag de
klisfinale en finalewedstijden (einde 12.45 uur). Denk aan het ingaan van de zomertijcl!!lllli
LENS D3: speelt op zondas 3l mafft, l' Paasdag, hel Cromvliettoernooi aan de Biinckerinckstraat. De tegenstandeB zijn: VIOS,
Cromvliet,RoodenburgenWippolder.Prijsuitreiking:15.30uur.Denkaanhetingaanvandezomertijd!!!l!!!
LENS. D4: speelt op zaterdag 30 maart het ODBtoernooi aan de Albardastraat. be tegenstanders zijn bij ons nog niet bekend maaÍ
wel zeker is het datjullie drinken en fruit van oDB kijgen en dat de prijsuitreiking om14.30 uur is. 

-

LENS El: speelt op vriidae 29 maart het Excelsior'20toemooi aan de Parkweg 415 te Schieddm. De tegenstanders zijn bij ons niet
bekeld maar ieder team speelt 3 wedstrijden van 2 x l5 minuten. Ook is er een penaltybokaal!! Prijsuitreiling: 12.30 uur.
LENS E23 speelt op vtiidoq 29 maart het Excelsio/20toemooi aan de Parkweg 415 te Schiedam. De tegenitanden zijn bij ons niet
bekend maar ieder team speelt 3 wedstrijden van 2 x I5 minuten. Ook is eÍ een penaltybokaal!! prijsuitreiking: 12.30 uur.
LENS_E3: speelt op vrïrlog 29 maart het Cromvliettoemooi aan de BrinckerinckstÍaat. De tegenstanders iijn: C.romvliet, \, K en
Wippolder. Einde 16.30 uur

!,!NS Ea: speelt op yrrrdag 29 maaÍ het Cromvliettoemooi aan de Brinckerinckhaat. De tegenstanders zijn: Cromvliet, wIK en
VIOS. Einde 16.30 uur.
LENS E5: speelt op y1!l!gj29 maaí het ODBtoemooi aan de Albardasu-aat. De tegenstanders zijn bij ons nog niet bekend maar wel
zeker is het datjullie drinken en fruit van ODB kijgen en dat de prijsuiheiking om 13.30 uur is.
LENS.FI: speelt op vriidag 29 maart het Excelsior'20toemooi aan de Parkweg 415 te Schiedam. De tegenstanders zijn bij ons niet
bekend maar ieder team speelt 3 rvedstrijden van 2 x 15 minuten. Ook is er een penaltybokaal!! PrlisuitrciÍing: 12.30 uur.
LENS F2: speelt op vriidag 29 maart het Excelsior2otoemooi aan de parkweg 415 te Schiedam. De tegenstanders zijn bij ons niet
bekend maar ieder team speelt 3 wedstrijden van 2 x l5 minuten. Ook is er een penaltybokaal!! Prijsuitrciking: 12.30 uur.
LENS F3: speelt op yljlgg 29 maart het Cromvliettoemooi aan de Brinckerinckstraat. De tegeristanders zijn: Cromvliet, WIK en
Wippolder. Einde 12.30 uur.
LENS F4: speelt op vriidag 29 maart het Cromvliettoemooi aan de Brinckerinckstraat. De tegenstanders zljn: Cromvliet, RAS en
VIOS. Einde 12.30 uur.
LENS F5: speelt op y1!j1!9g29 maart het ODBtoemooi aan de Albardasraat. De tegenstanders zijn bij ons nog niet bekend maar wel
zeker is het datjullie drinken en fruit van ODB kijgen en dat de prijsuiteiking om 14.30 uur is.

IIDENK AAN DE ZOMERTIJD. ZET DE KLOK VAN 30 OP 3I MAART ÉÉrr UUR VOONUTTII
i

AVOIVDWEDSTRIJDEN
Na de Pasen stelt de KNVB altijd de eerste avondwedshijden vast om achtentallige competitiewedstrijden in te halen. In het
wedskijdprogramma t/m I I april (zie elders in deze LENSrevue) stran competitiewedstrijden opgenomen voor LENS 83 op
msandas 8 april cn voor LENS C2 en LENS F6 op ltoensdaq 3 april. Daamaast hebben we nog enkele vriendschappelijke
intemationale wedstijden geregeld voor LENS Bl op 3 april en voor LENS C3 en C4 op l0 april. Let dus goed op warmeer je moet
voetballen. Kan je niet bel dan de avond voor de wedstld af tussen 19-00 en 20 .30 wr alleen bíj de hoofdleider thuis. '

LENS E.ELFTAL GAAT OEFEI{EN OP EEN GROOT VELD!!!
De eerste wedstUd werd helaas afgekeurd maar natuurlijk proberen wij het nog een keer. Wij doen dit nu op maandag 8 april om
18.30 uur huis tegen LENS D3. We verwachten om 17.30 uur op LENS (eerst een uitleg over het spelen op een groot veld en daama
voor de wedstijd): 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.Hoeftagel.
E-klassers: Neem ie eisen LENSbroekie en LENSkouse n mee. zoruen voor een shitt! !

LENSPENALTYBOKAALFINALE VOOR LENS BI T/I\{ LENS E6
Na een spannende finale op LENS plaatsten de volgende spelers zich als resp. nummer I en 2 voor de voononde van de penaltybokaal
van het district West 2 op l9 april bij JuVentaS: B-klasse: I.Karabulut en J.Hermans, C-klasse: S.Sahin en E.Aktas, D-klasse: LCelik
en A.Yazici en bij de E-klasse: S.de Haan en M.Ouellaf.

SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT; PASFOTO z.s.M. INLEYEREN!!!
De onderstaande spelers moeten z.s.m. I pasfoto inleveren (met hun naam achter op de foto) bij hun leider:
- alle spelers van LENS AI m.u.v. O.Aldemir, S.Gombault en Y.Yentougli, N.Amkhaou van LENS Bl, C.Amhayi, P.Barros,,

A.Bingol, S.Durak, K.lzidogru, S.Kalpoe, M.Kuik en D.Lopes de Brito van LENS 82, A.Ancharad, S.et Ayadi, S,Duman,
L.Hajjari en J.Vemee van LENS 83, A.de Randamie van LENS Cl, M.Ahlik, T.Bektes en N.Essiad van LENS C4, A.el Boustati
van LENS Dl, Y.Izi van LENS D2, N.el Bousrati van LENS E2, V.Imeci van LENS 83, A.Gungor van LENS E4 en
M.Ramdien van LENS E5.

TRAINERSi\IIEIIIVS
Met Ruud van Herp afgesproken dat hij komend seizoen weer LENS D3 zal gaan tminen. Sanen met Ra)Ínond en Nino gaat hij eerst
in de komende periode de hvee D-selecties samenstellen en vervotgens gaat hij aan de slag óm LENS D3 en D4 gestalte le geven. Dat
zit wel goed!! Wij gaan verder met het invullen van overige vacatures. Zelf aanmelden kan natuuÍlijk ook! !! Meld je dan bij Paul van
den Steen, PeteÍ Vonk of Hans van Rijtloven. ''
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TRAINEROYERLEG
Op donderdag 4 april wordt het volgende jlugdhaineroverleg gehouden op LENS. We beginnen om 20.00 uur en naruurlijk hopen wij
dat alle uitgenodigde jeugdtrainers van LENS (van dit en van komend selzoen).tij dit ovirleg aanw ezig zi)n. De betreffËnde tainerg
vinden a.s. zaterdag een brief in het vakje van hun team. Dit is een betangijke tijeenkomït want *ï p.t.n over de rest val dit
seizoen, het eventueel alvast gaan spelen of trainen met de nieuwe teams, àivoorbereiding op het nieuwe seizoen etc. Belangrijk
derhalve voor de trainers om er bij te zijn!!

O VERSCHRIJVINGSPERIKELEN
Tenvijl_1ij nog druk bezig zijn met het afuerken van het huidige seizoen lopen spelers al te lonken naar andere vetenigingen. Dit
proces is helaas niet te stoPPen maar wij hebben echter intem beiloten om ons pas met overschrijvingen en aanverwante àtien bezig
te houden na hèt afsluiten van de competitie. Dit is pas vanaf maandag 6 mei. Dit betekent datïij-voor die tijd geen toestemmin!
geven.om crgens anders te gaan trainen of te voetballen en dat wij na deze datum hiewooi pas toestemmLg geven ab dË
overscfuijvingspapieren ingeleverd zijn en de kleding van LENS allemaai ingeleverd is.

IIDENK AAN DE ZOMERTIJD. ZET DE KLOK VAN 30 OP 31 MAART ÉÉTV UUN VOONUITII

4# 4 Ë

De thuiswedshijd tegen VCS was heel spannend en toen speelden we na een 2-0 voorsprong uiteindelijk 2-z gelijk. Ook vandaag'
, begonnen we weer heel goed en LENS liet af en toe heel goed voetbal zien. Wee kwamen clait ook op-een 0-i vàorsprong na een' knaPP€ actie van Niels. we kregen daama nog wat kansjes, maar het bleef0-l bij Íust. Na rust gebeuide wat ditjaar àl vàl vaker

gebeurd is' LENS had niet de kacht meer om het VCS moeilijk te maken en na de l-l was het eiglnlijk al duideliii( dat het wel eens
heel moeilijk kon gaan woÍden. Het werd dan ook 3- I voor VCS, Het is jammer dat we niet hebbei gewonnen, maí toch werd er heel i

goed gevoetbald en gewerkt in de eerste helft en heb ik hele mooie dingen gezien.

VCS C2 - LENS C2: 3-

LENS C3-Toofan Cl (7-2)
Op zaterdag 16 maart spelen we op veld I tegen Toofan. Voordat we aan het yerslag van deze wedstrijd beginnen moet ik even
vermelden dat coach Peter in korte broek langs de zijl[in liep. voor bruine benen te kweken ofom de tegenstander afte 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
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LENS C2 - Cromvliet Cl:3-0
LENS C2 speelde de eeÍste helft heel goed en keeg heel veel kansen na mooie aanvallen. De eerste goal tikte Efr met línks binnen
na een hele knappe actie van Andy, die een paar man passeerde en vanaf de achterlijn netjes terugtegde. De 2-0 kwam uit een comer
van Mark die Niels er met een mooie omhaal inschoot. We bleven doorgaan en ook Chahèen scoórde na een snel genomen wije trap
van Awinash en Niels. Na de 3-0 kcgen rve nog een hoop kansen, maar gingen we toch rusten mer deze stand. De tweede heift was'
weer erg rommelig, maar er werd nog wel zeer goed verdedigd, zodat we bijna geen kans weggaven cn als de tegenstander toch
gevaarlijk werd, redde Serkan mooi. Het werd uiteindelijk 3-0 en hebben we èr toch weer ï puntjcs bij. Volginrle week her
intemationale loemooi bij Quick Steps en daama doordeweeks tegen GDA C2 en daar hebben we tot-nu toe onzibeste wedstrijd
tegen gespeeld dus dat belooft wat.

DYNAMO'67 CI-LENS C3 2-2
Belabberd, beroerd, niet om aan te zien speelde LENS C3 de eerste helft. Niemand bleefop zijn posities lopen en daardoor kon de
tegenstander op 2-0 komen. In de rust maakte ik hvee omzeningen en druktedejongens op het hart dat zij àp hun positie moesten
blijven lopen en de bal het werk laten doen want met combinatie voetbal kunje deze ploeg van de mat sp;le;. Van hun kant uit was
het alleen maar Ssiek en allen ballen naar voren. De tweede helft ging LENS een beetje voetballen, En àaardoor kon de stand gelijk

' worden gemaall. We hadden de kans op de overwinning maar die was ons niet gegunà. Abdie Ismail , een compliment voorje- 
-

gedrag. Jongensjammer maar dit rvas ook voetbal en neem genoegen met een punt. Man van de wedstrijd: Robin v/d Oev.r. Nog ..n
paar nachtjes slapen en dan gaan wij naar Belgie om er een leuk weekend van te maken.

LENS C3-RÀVA Ct (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
proÍiteen RAVA van en binnen tien min. Staan wij al twee nul achter.Dan kijgl LENS een beetje vaiop de wedstrijd en gaat
combineren en laijgt ook kansen maar de keeper van RAVA heeft een top dag. Dan scoort RAvÀ weeimaar LEN§ bli.jft voetballen
en scoort ook.De ruststand is dar I -3.N4 de rust ziet RAVA een ander LENS en word teruggedrongen op eigen helft en trijgt het nog
zeer moeilijk.LENS knok voor elke meter en scoort de aansluittÍeffer. LENS ruikt de gelijkmaker èn doit ei alles aan mau deze
wedstrijd is het geluk niet aan onze zijde. Maar RAVA heeft de punten voor de poorten van de hel weggesleept. Jonge1s deze
wedstijd was een thriller en de beste wedstrijd die jullie hebben gespeeld.

Jeugd vershgen

,



zijn visítekaartje af. De klok staat op l0 minuten en 26 seconden ofde één nul is een feit. Doelpunt nummer twee laat niet lang op
zich wachten. Met een fiaai afstandsschot daaltde bal achter de lijn. Dan even een begrijpclijkà wksel van LENS-kant. opg"ieiLr
moet worden dat onze aanvoerder het met behulp van enkele spelers het 'incidenge' prima in ae tiem smoorde. Complimin'tt ooo.
goed solide (technisch) voetbal lopen we uit tot 4-0. Toch kunnen we niet vermilíentat ook Toofan het nei 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
€nthousiaste ass- grensrechter. Een shafschop schiet LENS tè slap in, maar'in de herkansing beland de bat achter de keeper (5-l).
Het wordt 6-l en 6'2. Het wordt nog 7-2 (tevens eindstard). En dat zijn eigenlijk de hoogtelunten. Het spel gaat.lammeill.lk als cen
nachtkaarsje uit. Toch was dit een leuke sportieve wedstrijo, waaruij LntS heiueste varihËt spet haa. Jongens wier drie punten en
ouders langs de Iijn bedankt voor uw aanrnoedigbgen en vooral heideskundig (voetbal?) commentaar. Ik Ëeb er veel van opgestoken.
Cees Alting

Wij mochten weer op veld één spelen. Dus verwacht ik een Ieuke wedstrijd maar dat viel een beetje tegen, De eerste twintig min.
speelt LENS goed en scoort dan ook de doelpunten. Toofan weet een keei tegen te scoren dus gaan wilde rust in met een v-oorsprong
van 4-1. De tweede helft is minder van kwaliteit; LENS gaat meer tegen zich zelfspelen en daàrdoor [rilgt de regenstander ook'nog-
wat kansen en scoort weer. LENS scoorde nog drie keer dus de punten blijven op LÉNS. Ik hoop dat wijàe volginde wedstrijd betir
en geconcentreerder gaal spelen.
Coach Peter & Leider Patrick

HBS D3 - LENS D3 0.4
We z"8en een slechte le helft, gelukkig werd er in de 2e helft een stuk b€ter gespeeld. Doordat Dennis vandaag niet aa-nwezig kon
zijn hadden we een probleem in de verdediging, gelukkig wilde Warhel onze keèper de plaats van Dennis oveàemen zodat wlj de
keeper van E I konden uitnodigen om mee te spelen, Burak Arslan, klasse gekeep gozei en hartstikke bedankt namens LENS D3.
De wedstrijd van maandagavond tegen LENS El-E2 werd vanwege de sleàhte weersomstandigheden terecht afgekeurd, de spelers
van D3 en D4 mochten vandaag trainen bij Theo Hoefnagel, Theo grote klasse Bedankt.
Zaterdagz3 maÍt2002 alweer een uitwedstrijd nu tegen WIK, We wisten dat onze grootste concunent Duindorp weer punten had
Iaten liggen dus vanafvandaag waren wij de koploper, dat moesten we dan ook maaibewijzen. D3 begon heel stirk 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 aflekeurd) voorsprong zakten we
weer weg en werd er niet meer goed oPgelet, Wik kwam terug in de wedstrijd. We gingen de rust in mèt 2-1. Na de rust weer een
aanvallend LENS en we wÍsten WIK goed onder druk te houden door goed te combineren, rleze partu werd geu,onnen met 5-1. Dat
betekend weer een stap dichterbij het kampioenschap!!l! Heren van Dí als je kampioen wil worden moetie àaar wel.rvat voor doen,
het komtje niet aanwaaien. Dus vanafnu alle wedsrijden voluit voetballen. Mannin succes!!!
De taincr Ruud van Herp

LENS E I en E 2 tegen Í'eycnoord
Vorige maand was er nog de teleust€lling van een afkeuring, nu mochten we wel spelen tegen Feyeuoord. De spelers waren al dagen
zenuwachtig en er was heel veel publiek. E 2 begon erg goed tegen cen team, dat wel een jaartje jànger, maar oók erg sterk was. De
ecrste helft Sing gelijk op en was erg spannend. onder luide aanmoedigingen tregen Nabil, erdinc e-n dtanley de eeÀte kansen. Mede
door hard werken van Karim en Diego konden we gaan rusten met een l-0 knappc voorsprong. In de tweede helft kegen rve het
moeiluk. De tegenstander deed er een schepje bovenop en het werd al snel l-1 en l-2. Toen gibeurde er iets in dit tea;, dat vaker
vooÍkomt In Plaats van keihard werken, gaa.n de spelers elkaar de schuld geven!! Het resuttaat was, dat het binnen de kortste keren l-
5 stord.( misschien moeten jullie toch maar wat beter naaÍ Amold luisterenl ). Gelukkig konden Enzo, Koen en Raylison erger
voorkomen en kwamen jullie nog goed terug. Toch was het cen heel leuke wedsrijd (j; kurt tenslotte niet altijd winnen ) ei kon ook
Bulent niet voorkomen dat Feyenoord met 3-7 won.
E I schotelde het talrijke publiek een prima wedshijd voor. Juist hetjaartje verschil gafLENS het nodige zelfveÍtrouwen. Zo werden
er mooie aanvallen opgezet, leuke acties gemaakt en konden de toeschouwers genietèn van veel sbijd ei stevige duels, Ook E I stond
in,de rusl met l'0 voor, maar gafhet in de tweede helft niet meer uit handen. Hlt werd zelfs 2-0 voór LENS en dat was ook nog eens
dik verdiend. Feyenoord vond dat niet zo leuk, want de hainer vertelde, dat ze maar zelden verloren! Het bleef
2-0 en kegen we na afloop veel complimenten.
El-Cromvliet5-1
RVC-RIJSIMJK E I O-5
Voor de comPetitie zijn wc 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. Daama werd er niet geiveldig gespeeld, maar wel
regelmalig gescoord. Helaas miste ik het felle spel, wat dit team zo gocd kan spelen. Dat zal de laatstJcompet-itiewedstrijden wel hard
nodig zijn in de shijd om de eerste plaats, waar nog ZES kanshebbers voor zijn!!
- VzuJDAG toemooi bij Excelsior '20 in Schiedam
.. STANLEY gefeliciteerd metje winst tijdens de penalty-bokaal.

- Zondag 7 april: KACAN uit E l: pUpIL van de WEEK
-- 'LIMBURG 18,19 en 20 mei": nog een paar spelers
(OUDERS) mbeten nog tr 55,- ofeen deel ervan betalen.

- Met dank aan de heren ALTAY, cETIN en BousrATI die alle drie een busje beschikbaar stelden!!
Theo i'

{*** LENS OP HET INTERNET tr*+ www.lens-denlaag.nl t*+*
PaEina l1
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Op zondag l? maart speelde LENS I tegen Quick Steps l.
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 toemooien zoals handbal-, basketbal- en voetbaltocrnooien.
Als je de voetbaltalenten van Sergio wilt zien moet jc op zaterdag komen kijken bij onze Dl. Komend Paasweekend gaat de D I naar

Tilburg in Noord-Branbant voor een voetbaltoemooi. Ze blijven daar 3 nachten slapcn en maken misschietr ook nog een uitstapje.

Bijna iedereen op LENS weet wel dat Raymond Beck de trainingen verzoryt en

samen met Marco Spa Ieiding geeft aan het elftal. Sergio speelt meestal rechts
half. Enkele weetjes over Sergio:

- zijn favoriete buitenlandse voetbalclub is Arsenal omdat ze daar gocd

spelen en goed kunnen koppen;
- zijn favoriete Nederlandse voetbalclub is Feyenoord waarbij Picrrre van

Hooijdonk vaak belangrijke doelpunten maakt;
- net als alle andere 'pupillen van dc week' wil Sergio later profvoetballer

worden;
- na voetbal vindthij basketbal ook erg leuk;
- Danny Mensa, die ook in de DI speelt, is de beste vriend van Sergio.

Als je wilt wetcn welke intemet-site het leuktst is moet je kijken naar
rvww.draqonbal.conr. Je ziet dan plaades van figuren).

- Onze pupil zegt zelfminder goed te zijn in koppen en duwen maarweg
goed te zUn in techniek en snelhcid;
Het leukst bij LENS tot nu toe waren de reisjes zoals afgelopenjaar naar

Limburg;
- Sergio heeft een oom, Glenn, die crg grappig en liefis;
- 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-spclcrs.
Het doelpunl van John Mansveld was het mooiste doelpunt van de wedslrijd.
De trainer en de verzorger rvarcn anders dan dat ik had verwacht. Dc beste speler

van de wedstr[d was Perry Boon. In de rust stond LENS met 4- 0 voor. De
rvcdstrijd cindigde mcl een 5-2 eindstand.
lk denk dat LENS nog betcr kansen had kunnen creëren maar wist desondanks
toch vaak te scoren. De scheidsrechter floot eerlijk en sponief. Na afloop kreeg ik
een boek en een bal

Sponsorfolo's pupil

In
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luur snelservice klcinbeeld en APS
De §tede 23- Den Haag - tel: 070-367 94 3l

+*** LENSOP HET ÍNTERNET ***' www.lens-denhaag.nl *'**
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Hdrry Douu)

openinsstijder Ee t/m 
"i'og.öó V* l7.oo uur, retoÍdag tot l3.oo

Ook woÍ sleuleLs, schoendefie, LeleÉ, ínlegzolen, et| ,

Nodmbotdcn en wandcFloklí,n op bestew leuefuatr

HsrderEtlbtrEat 260, 2573 ZT Dcr HEÀg, Tel.: O?O-3 aas 127

, ::. .i

GARAGE.ASSENDELFT B.V.
Kobohstrodt 2ó' 2544 W: Den Hoog

. APK B! WN;Keurslolion

. Repomtier von olle merleo i

. Bonden- en uidootservice'

. PhoF en rpr.ritwerk -'

OP'iAIlE BRANDSTOFFEN GEID'I VOOR CI.UBIEDEN

.. EEN KORnNG VAN 10,t 2

Werkplooh: 070-3210523 - Ploohverkerij: 070-321 I7l3

WIJ BIEDEN DE MOGELUKHEID

OM 21 UUR PER DAG

TE ÍANKEN VIA EEN

CREDIICARDSYSÏEEM

{i

Í SCHobN}ihAAKSERVICE BV
,t,r' .Oi "...

GEVELSANERING BV,a
BRANDSCHADESANERING BV

: - 'l'' 'ii

ERKEíI'D SI'GHJ'NG SALUAGE
, DIENSÍYERIEI'ER IYA BRAÍYD

;,

li , i',Plotinowqglg -2544 EZ Den Hoog
I Telefoon': 070-3294122 - tox:070-32944Q9

onderneoer09@troho
kÀffik-Í EedrtÍsë'ení@

,'il ; SUD,{^Eilf n ï'il":ui.- r- ir rl:

ZONWERING'J
', oluminium - buitenzonwering - morkiézen - lerrosschermen

rolluiken : loloezieën - rolgordijnen - lomellen -

gorogedeuieirdeuén - kunstjtoÍ koziinen 
§ ï

» , " levens 2 uur reporotieservice -. betcàlgemoli r 
4...

. r i -. 
nfnl.Ledens%foliig rr,,r-. . ,.ï

f

Thomsonloon 85':25ó5 HZ Den Hoog

TeleÍoon: 070'3ó20290 -'Fi:x 070.3ó20435

G
.:

EBR.
r. "1

SPAi
. -r,,i r "i'l

w,,ENll Jllli
r'" !

KANTooR " ' .1' .t.., ':[ooDGtET
EllekomíÍool 13 '" , -',. iet.'cÍzoiscot
2573 xÀ 's-crovènhoge - ..!- -,.'r.,. ' J:U).. lss;..
WERKPI.ÀATS -I" ' ]-i' , IIMMERAF

ERSAFD.: 

"
tÉ"*

D.

I Í

Íel. 07O-3607 652 Iel.OTO-3456124
;-J,".-. .. : ':@

TIMMER., LOODGIEIERS. EN AANNEMERSWERK
. ONDERHOUD VAN HUIZEN . ERKEND GAS. EN WATERFITTER

. MACHINATE HOUTBEWERKING. SCHOORSTEENVEGEN

fi -atturantiekantoor
FV STREEKSTRA

l'r ;' :. ";
,Ark ."Deiningn 

So€ d;ikr€kodo L/o 285, È74 EZ Den Hoog

'-, E-moil: inb@streelsho.nl. tox070' 3ó81417
l

,1

r J'! ï,i ..
- VERZEKERINGEN * FINANCIERINGEN - SPAREN

- HYPOÏHEKEN - PENSIOENEN - BETEGGINGEN ,
.., i.

VOOR TOPPRESIAIIES OP HET GEBIED VAN
VERZEKEREN EN HYPOTHEKEN KUNT U

ALTIJD BlJ ONS IERECHT. BET GERUST
VOOR EEN SPORTIEF ADVIES.

BEt VOOR INFORNAAIIE OF EEN OFFERIE

o70 - 368 77 64
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AL 35 JAAR EEN BEGRIP ALS HET GAAT

" 
OM PERSONEN VERVOER OP MAAT !!!

Fohrenheilstroot 20 - 2561 EC Den Hoog

Telefoon: 070'3643295 / 070'3460792
Fox 070-3609127

Bij ons kunt u terecht als het gaat om:

Schiphol vervoer.(24 uurs service)

TÍouwservice

Groepsvervoer (8 pers. per bus)

lnvalide en Íolstoelvervoer

Zakelijk vervoer

+ïi
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t';

.40 kindercentra ihrDà. Haap
,o; ;Ëó,il';r,tqgli.d,,,,'
.volledige dienstveÍlening
.moderne, professionele oÍganisatie' O ',.,';

(070) 312 00 00
24 uur bereikóaar

lriodus
o

."' :' ' Voorlb
en particuliere

'.'".1',-

nednven
N-7

WERKEN

opvang
Ktna

met
er-

t-ONE N]
r!

{

iJliitN

í.1

Nf{.t

t

r-

\]

{

,,ie"""

"íË;t*'--.ï ;-tl'

Ëï;;
I

il

I

h

,)i1.,



r..

:n- 1,

,..4 :,-'Èt

PTT Port

:;j Pri.B

;,,

(" I

POSTBUS 43337 - 2504 AH DEN HAAG.
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PROGRAMMABLAD V.V, LENS SEKRETARIAAT :

RREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP I

GELOIAAN - IË1.: 070-3661314
DENHAAG.NL
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' Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag

Korbootstraat 73 - 2583 CT Scheveningen

Tetefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112

E-maiI edauw@euronet,nt

w-,P J,:ohannissen7E.dà

bij Eilauw en Johal

van het orderbedÍag voor de ctuD'Bestel dnrkwerk

en verdien 10%

lensleden oPgelet:

HOOFDSPONSOR VAN LENS - Alllllemachtig
wat een assoitiment !!!

voor oude autob

Auto-ónderdelen
. Groot assortiment auto onderdélen '
. Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn
. Alle topmerken auto-onderdelen uit voorraad leverbaar
. Eigen bezorgdienst ,

o, nleuuie auto's "

G.z.G. Auto-ondertlelen B.V.
. 1e v.d. Kunststraat 288,2521 AV Den Haag." 

Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023
Openlngstijden: ms. Vm vrijd. og..oo -tg.oo uur zat. 09.00 - 16,00 uur

VerkeersschoolrETE AL ,rlEER DAN 45 JAARrcrlBa
Schakel & dulomaat

.Voor alle riibewiizen

. Opleiding

. l0 daags spoedopleidingen

. Diverse cateSorieën moterrillessen

mtItrl

Valkenboslaan 173 -2563cK' Dà Haig
Tel.: 070-3451 153 / 3634621 - Fót 070-3636662

LENS LEDEN SPECIALE KORTING
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswiil(

Café

&

Eikskoqt I - 25ó5 MT Deí Hoog - Tel.: (070)3ó03738'

i FYSTOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE-.1 urorcelF[NEss-Ho0TWUK

Gespecioliseerd in hel geven von odviezen en poromedische
: behondeling von de wervelkolom en (sport)letsels. -

l.lia. zortondilk
E,P.A. Coret
5.1. König

, Fysio-Monueel Íheropeut
Fysiothcrqp€ut
Fysio-Mqnueel TheÍqpeut

- 
Behondeling volgens ohprook .

C.A. von Beverplein l6 - 2552 HT Den Hoog
Telefoon: O7O-3973013

Freè Kick Spori
DE VOETBALSPECIAI.IST
Weimorstroot 343. Ddn Hoog tà|"Ío"n OZO-gOgOgZg

EXctusME , .j *'
Thomsoàlchri I Z Den Hoog .:: Telèloon 070-365242ó

FREE KICK SCHEVENINGEN
. KËizerstr-àot 74 Scheveningen Telebon 070-3ó1737ó

voor ol uw sportkleding, lens leden I 0% korting !

www.free-kick. nl

I i



Tcrrein & Clubgebouw
Sportpa*"EscunpI"
H€ngelolaan ( geeh post qdrcs I
Dcr Haag l,el 070-3661314

Postrdres
Posthus 43337
1504 AH Dcn Haag

I
Cotltributie betalirg
Postbank 33.67.1I
Róoba* 129.924,229

Samenstelliog besturr
RVcrgcer (rz) tel. 070 - 36613i14
F,Grens (secr) ttl.0l1-4527127
P.v.d.Steen

C.Veldink (pcnn.)

H.v.d.Smqn
D.var Rijthovcn

tel.070-4400603
tÉl 079-3314348
tel. 010 - 1257887
tcl 070-3615208

Senioren zondag en zaal
WJ.M.HeijnEo tel.070-346108E

Senioren zoterdag
J.C. Ham 1É1.070 -3619687

eugd
lP.v.d.Stccn t€t.070-4400603

l'crut 
"on 

loo

lH.Hoppcnbrouwcrs 
t€1. O70-3250789

lAccornmodotie en mdterialen
Ito""ru."

§ponro.rrk"n
R.v.d.Hoek tel. 030 .6036157
H.Koovenea Lcl.070-3977294
l
Coördinstor techn. Zoker
F. var Dijk tcl. 070-3634818

Bar

Trainers
ZondaE
Í1. Lamens
À.'s{ravcndijk

tel.070-3455787
lcl.070 - 3966095

Rcdaktie
C.LErÍcrs
H.v.d.Smaí

tel.070-3661314
rel. 070 -36613t4

Zalqdag
C. Cakmak tel.06 -146991t3

t-mail vv.lens@12move.nl

Redakaie internet
Colpa: \1rbmast!r@lens.d€nhaag,nl
Alting: cjalting@wanadoo,nl

Intèrnel-site:

i www.lens-denhaag.nl

]aap
Cees

Tweewekelijks blad van de voetbalverenigiug LENS
75' jaargang, nummer 17, ll apr1rl 2002

Opge chl18 dece ber 1920

MEDEDELINGEN VAN HET BESTTJUR

LENS 1 (ZAT EN ZON) rN DE COMPETITIE
LENS I (zat) won in het Paasweekend met I - 2 bij VCS maar verloor afgelopen zaterdag
onverwacht met 3 - I bij HMSH. Een plaats bij de eerste vier achter kampioen De Postduiven is
definitief bereikt maaÍ er moet nog worden afgewacht of dit ook recht geeft op de nacompetitie.
Hiervoor moet of RAS of DZS wel de tweede periodc winnen. De laatste wedstrijd tegen
Kranenburg zal wel eens heel belangrijk kuflten tvorden maar dit is ook weer aíharkelijk van het
resultaat van de wedsrijd tussen RAS en Kranenbug op 20 april. Het btijft rekenen en
afi achten. Nu twee wcken vrij maar natuurlijk wel in het ritÍne blijven via wiendschappelijke
wedstrijden en de trainingen enrvervolgens dus de laatste competitiewedsfijd tegen Ifuanenburg.
LENS I (zon) verloor van HVV met 0 - 2. Weinig motivatie en daar begrijpen wij niets van. Zelf
winnen van IIFC ADO Den Haag en SOA en dan hopelijk toch nog de nacompetitíe beÍeiken.
Willen jullie dit wel??? Gewoon doen is ons advies!!! Het prograÍnma voor de komende twee
weken is:
- zatërdag 13 april 14.30 uur Marine I - LENS I (zaQ => Oude Waalsdorperweg =>

(wiendschappelijk)
- zondag 14 april 14.00 uur LENS I (zon) - HMSH I (zon) => (vriendschappelijk)
- zaterdag 20 april 14.30uurLENS I (zat)-DWO I => (vriendschappelijk)
- zondagzl apil 14.00 uur HFC ADO Den Haag I -LENS I (mn)=> 2utd.*urn

LENS 2IN DE COMPETITIE
Net als een aantal weken geleden ook nu aaldacht 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 mogelljk door het winnen van een periode (l'È of 2" als vervangend of 3'
eventueel nog rechtstreeks). GDA is duidelijk de sterkte in deze poute maar LENS 2 liet ze wel
heel erg makkelijk uitlopen naar een 4 - I 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

nacompetifie nog steeds in zicht. Il 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!!l

LOTING HC-CUP 
{

LENS I (zat) verloor eervol met 0 - 4 van DWO I (zon) en kan zich nu volledig gaan richt;n op
de nacompetitie. Veel succes!!
LENS I (zon) voldeed aan de verwachtingen en won met 2 - 4 van HS Texas DHB I (zon). In de

volgende ronde wordt op dinsdag 16 april om 19.30 uur thuis gespeeld tegen Oosterheem l. Dit
moet weer kurmen!! De volgende ronde is op dinsdag 23 april. Kijk voor meer nieuws na de

toting op dinsdag 16 april op Infothuis, de LENSsite ofde Haagse KÍant.

Het Bestuur

LENS

R.EDAKTIE
Alle kopy moet vóór maandag 22 spril2002 bij de redaktie bimen zijn.

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

,i
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SENIOREN ZONDAG
Algemene informatie
Contactpers. W.J.M. Heuen tel:070 - 3461088

Wedstrijddag B. Vierling sema: 06 - 65000816
Mob. 06 - 17406344

SENIOREN ZATERDAC
Algemene informatie
contacpers. J. Ham tel:070 - 3679687

J. Verkijk tel:070 - 3617033

afl<euringinformatie ( niet bij wiendschappelijke wedshijden) INFOthuis / reletekst pag. ó03 of
De afl<euringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000

:
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Donderdag tl april2002
18.30 uur Vredenburch 8

ZateÀag 13 april2002
14.30 uur Marinel (zat)

Zondas 74 aoril2002
14.00 uur LENS I
I 1.00 uur LENS 2
10.00 uur Spoorwijk 3
10.30 uur LENS 5

Dinsdae 16 aoril 2002
19.30 uur LENS 1 (zon)

Zatefi.^a 20 a Dfil2002
14.30 uur LENS I (zat)

ZorÍdae?l aoÀl X002
14.00 uur ADO Den Haag I
I L30 uur LENS 2
10.30 uur GONA 3

I 1.00 uur ODB 4
10.30 uur LENS 5

Dinsdas 23 april 2002
???? uur Volgende ronde Hc-cup

ZATERDAG I JUNI 2OO2

LENS Sixies-toemooi

Aanvoerders:
LENS 3: Michael van der Voort
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers
LENS 5: Jan Muns

- LENS 5

. LENSI

- HMSH I
- Docos 2
- LENS 3
. HDV 4

- Oosterheem I

-DWO l

Julialaantje

Oude Waalsdorperweg

veld I vr. R.'ljin Asjoe
veld I vï. NN
Melis Stokelaan NN
veld 2 280432 NN

veld I HC-cup

veld I vr. NN

NN

- LENS I
- Oliveo 2
- LENS 3
, LENS 4
- Rïr'99 6

Zuiderpark
veld I
Beresteinlaan
Alberdastraat
vcld 2

J.N.J. van den Berg
264813 H.J. van den Berg

NN
NN

280473 NN

Uitsloeen:
Vitesse Delft I
VCS I

GDA 2
REMO 3

LENS 5

HS Texas DHB I (zon)
LENS I (zat)
HMSH I
LENS I
LENS 2
LENS 3

Vogel 2

- LENS I (zon)
- LENS I (zat)
- LENS 2
- LENS3
- Vredenburch 8

- LENS I (zon)
- DWO (zon)
- LENS I (zat)
-HW I

- Naaldwijk 2
- LaakkwaÍier 4
- LENS 5

tel:070-3664625
ael: 070-3250789
tel:070-3975459

3-2
1:Z
4-t
6-l
3-6
2-4
0-4
3-l
0-2
2-3
3-l

**** LENS OP IET INTERNET **** www.lens-denhaag.nl ****
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CLUB van í00
T

VERKIEZINGEN. we hebben meertandacht voor de poritiek dan we gewend ziin. Ene pim Fortu).n heeft de boel een beetje
geschud. Is het niet tij.d dat ook bii-LENS mensen wakker geschud woràen. wij liebben toch geen Éim nodig om te zien datïr

- taken door weinig wijwilligers gedaan worden. Steek de handen uit de mouwen en ga er vooï. ceen tijd dai kan je altijd snel
eenvoudig lid worden van de bekendste club bij LENS. Wat doen we bij De Club vai Honderd? Zorge-n voor een ger"liig" 

"naccommodatie. Wilt u er bijhoren. Stort E 45,- op de postrekening 33671I t.n.v. de penningmeester-van Lens o.v.v. Club van
, Honderd.

t00100100 r00 r00 100 r00 r00 100100 r00 100 100100 t00 100 t00 100 r00 100 100 r00 100 r00 r00 100 ï

Uitspraak van de Vz maand: Kies voor de Cltb yan Honderd
Gegroet
Henk Hoppenbrouwers,
p.s.: LENS4 bl|ft met nog I competitie wedstrijd en met Nol Jansen in haining.

100 100100 100 r00 t00 100100 r00 r00 100 100 r00 100 100 r00 100 r00 100 100 r00 r00 100 r00 100 r00 r00 t00 r00 100 I00 100 100 r00 100 t00

LENS 3 stijgt in ranglijst !!!

t
wauiel
vele
en
betere

Supporters en management eindelijk waar voor hun inspanningen!!!
Centlemen bedankt, Jim

Vrii 72 aDÍit2002
PRO GRAMMA SEI\'IOREN ZAALVOETBAL

20.00 uur Engelsmaa I
21.00 uur Haagse Hout 2
22.00 uur LENS 3

Maàndap I aoril2002
22.00 uur LENS I

Woen sdas l7 aD 12002
20.00 uur SOA I
21.00 uur Buytenrode 4

Vriidas 19 aDril2002
20.00 uur LENS DSI
22.00 uur LENS 3

Maandss 22 aoril 2002
- 20.00 uur Gr.Rood'93 I

22.00 uur LENS 4

- LENS 4 de Blinlerd
- LENS I Ockenburgh
- Semper Altius 2 Loosduinen

- West Stars 3 Lipa

- LENS 2
. LENS 4

Ockenburgh
RKDEO'

C.W.Cijsberti Hodenpij I

NN
NN

' GravSV DS I
- Noordzee 3

Loosduinen
Loosduinen

33 l7l I

330852

3347 t3
33172t

NN

NN
NN

NN
NN

NN
NN

- LENS I Overbosch
- JuVentaS 2 Loosduinen 333514

**** LENS OP HET INTERNET *+** www.lens-denhaag.nl *+*t
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Dinsdap 23 aDril2002
i 20.00 uur DSVP DSI -LENSDSI DSVP

Woe nsdas 24 aDri12002
' 21.00 uuÍ LENS 2 - VtlI I Zuidhaghe 331133

; Vrlldas 26 aDril2002
. 20.00 uur LENS I - Gr.Rood'93 I Loosduinen 340638 NN

ZATERDAG 1 JTJNI2OO2
LENS Sixies-toernooi

NN

J.C.van der Velden

Liesing SDorthallen:
Loosduinen : Groen van Prinstererlaan?Tí,
de Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,
Ockenburgh : Wijndaelerduin 27,
Sosef : Strijphorst l, Honselendijk,
Westlandhal :Spinel4's-Gravenzande
Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,

Ingang Beresteinlaan
Overbosch : Vlaskamp 3
De Blinkerd : Seinpoststraat 150
Forum Kwadraat: Badhuislaan 3, Voorburg
RKDEO : Sportparkweg '1, Nootdorp
Transvaal : Majubashaat 41,
Lipa : Paets van TÍoostwijkstraat 93a,
DSVP : Sportlaan 1, Pijnacker

Aanvoerders:
LENS l: Oscar van derLaar
LENS 2: Andre KuypeÍs
LENS 3 Ed Vuijk
LENS 4: Nico Vastenbug '

LENS DS l: Bettie Driessen

tel:3236106
rel:3941507
tel:3686588
tel: 0174-626272
tel: 0174-415798
tel: 070-3671508

teli 347 4684
tel: 070-3522169
tel:070-3870800
tel:015-3109577
tel:070-3893330
tel:3996869
rel:015-3694518

tel: 06-22669238
tel: 070-3250471
tcl: 070-3960448 (0 6-2024736'1)
reli 070-3294254
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 (hrssen 19.00 en 20.30
uur).
HoofdleiderA- en B-klasse: Paul van den steen Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208
Hoofdleider c- en D-klasse: Hans var Rijthoven Tel: 070-3615208 bij [een lehoor 070-4400603
Hoofdleider E- en F-klasse: Pau[ van den Steen Tel: 0704400603 bij geen gehoor 070-3615208

Aangezien de hoofdleiders ook nog een gewone baan hcbben verzoeken wU 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 gerusr naar de andere hóofdleider.

Team DBtum Aanvsngs-
tijd

Tegenrtander Uit of
Thuis

Veld/Terrein Vertrck van
LENS:

VerYoer

AI 13 apr l4.30uur Concordia AI Thuis Veld t 13.30 uur
20 apr 14.30 uur Naaldwijk Al uir Hoge B omenÀIaaldwijk- 13.00 uur Auto
13 apr 12.30 uur VCS 82 Thuis Veld I I1.30 uuÍ
20 apt 12.30 uur Teylingen Bl Thuis Vcld I I t.30 uur

82 13 apr 14.30 uur Duindorp SV Bl uit SportlaanÀ,Íezenplein 13.30 uur bi i Duindorp SV
20 apr 14.00 uur Cromvliet Bl uir Brincke nckstraat I3.00 uuÍ bi Cromvliet

B3 l3 apr 14.30 uur KMD B2 Thuis Veld 3 13.45 uuÍ
l5 apr 19.00 uur HBS 83 uit Dasl crr Bcrgselaan I8.15 uur bi HBS
20 apr 14.30 uur Oliveo 83 Thuis Veld 3 13.45 uur

c1 l0 apr 18.45 uur DWO Cl (beker) Uit Spprk West/Zoetermeer 17.00 uur Auto
13 apÍ 11.00 uur Excelsior M Cl (*) Thuis Veld I 10.00 uur
20 apr 15.00 uur VooIscholen'97 Cl uit \veddcloop/Voorschoten 13.00 uur Auto

Wed strijdprogramma JJUGD (tijd)wijzigingen mogelijk)

i
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c2 13 apr 12.30 uur Quick Steps Cl uit Nijke*laan I 1.00 uur Auto
17 apr 19.00 uur Cromvliet Cl uit B rinckcrinckstraat 17.45 uur Auto
20 apr 12.00 uui RV c2 uit Spprk Pr.Irenc/Rijsrvijk 10.30 uur Auto

c3 l0 apr 18.00 uur Montrose FC (t) Thuis V€ld 2 I7.15 uur
l3 apr 12.00 uur Scheveningcn C2 Thuis Veld 3 I Ll5 uur
20 apr I1.00 uur RKDEO C2 (+) Thuis Veld 3 10.15 uur

c4 l0 apr 18.00 uur Montrosc FC (*' Thuis Vcld I 17.15 uur
l3 apr 12.30 uur vlos c2 uir Melis Stokelaan I l.l5 uur Lopen
20 apr 12.00 uur JuVentas Cl uir Ju $v!jk 10.30 uur Auto'

DI 13 apr 09.30 uur JAC Dl e) Thuis Veld 3 08.30 uur
20 apÍ 09.30 uur HFC ADO DH DI Thuis Veld I 08.30 uur

D2 13 apr 09.00 uur ODB DI uit AlbardastÍast 07.45 uur AUto
20 apr 13.00 uur Tonegido D2 uil Rodelaan/Voorburg 11.30 uur Auto

D3 13 apr 09.30 uur Quick D4 Thuis Veld I 08.45 uur
15 Bpr 1E.30 uur DSO D5 uit Autoll 17.00 uur
20 apr 12.00 uur Duindorp SV Dl uir AutoSportlaan/Mezenplein 10.45 uur

D4 ll apr l83.0uur Duinoord D I (*) uit AutoIsabellaland./MaÍiahoeve 17.15 uur
13 apr 10.30 uur Vredenburch D5 uir Vredenburchrveg/Rij swij k 09.15 uur Auto
20 apr I1.00 uur Zoetermeer Dl0 Veld I 10.15 uur

EI 13 apr 10.00 uur Iol lvc0 uir Groene Wi Autodt€/Pijnacker 0E.45 uur
20 apr I 1.00 uur Hock van Ilolland El uir Auto.v.Holland 09.45 uur
22 apÍ Zie kopic E-elflal Thuis Vcld Ir, 13 apr 10.45 uur DI.'NO EI Uit AutoMr.Nolenslaan 09.45 uur
20 apt 09.30 uur GDA E3 Thuis Veld 2 09.00 uur
22 apr Zie kopie E-clftal thuis Veld I

E3 13 apr I1.30 uur VELO E2 Thuis Veld 2 I1.00 uur
l5 apr Zie kopie E-ellial Thuis Veld I
20 apr 16.30 uur !l E6 Autouit Savominlohmanlaan 15.30 uur !!

E4 13 apr 10.00 uur JAC E4 uit Bi AutoArch./OmaVWassenaar 08.45 uur
15 apr e Thuis Veld I
20 apr 10.00 uur TEDO E2 uir Vrcden swt 09.00 uur Auto

E5 13 apr 09.30 uuÍ GDA EIO Thuis Veld 2 09.00 uur
,15 apr Zic kopic E-clftal Thuis Veld I
20 apr 10.00 uur Semper Altius E3 uit Autoijk 08.45 uur

E6 13 apr 13.30 uur De Postduiven E2 Thuis Veld 2 13.00 uur
15 apr Thuis veld I
20 apr 13.30 uur SV Erasmus E3 Thuis Veld 2 13.00 uur

FI 13 apr 09.30 uur Quick Fl Thuis Veld 2 09.00 uur
2O apr I 1.00 uur Oliveo Fl uit GÍoene Wijdte/Pïnack€r 09.45 uur Auto

F2 l3 apr 13.30 uur Quick F3 Thuis Veld 2 13.00 uur
20 apr 09.00 uur LaakkwaÍier F I uit J.v.Beersshaat 08.00 uur Auto

F3 l3 apr 09.00 uur RVC/Rij swij k F5 uir Spprk Pr.lrene/Rij swij k 08.00 uur Auto
20 apr I1.30 uur HBS F5 Thuis Veld 2 I1.00 uur

rF4 t3 apr 11.30 uur Scheveningen F4 Thuis Veld 2 I 1.00 uur
20 apr I1.30 uur tom F3 Thuis Veld 2 I t.00 uur

F5 l3 apr.. I 1.00 uur Vredenburch F4 uit Vredenburchwe g/Rijslvijk 10.00 uur Auto
20 apÍ 09.00 uur RKAWFS uit Kastelering/Leidschendam 07.45 uur Auto

F6 l3 apr I5.00 uur VELO FI5 Thuis Veld 2 14.30 uur
20 apr 13.30 uur Verburch F5 Thuis Veld 2 I3.00 uur

) = wiendschappe t,t

BTJZONDERHEDEN:
- AÍbellen wedstrudcn: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de vvedshijd 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.

- AÍbellen traininBen: bel pas na 16.00 uur afop LENS (070-3661314)
- lVedstrijden afgekeurd ofniet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naaÍ de LENSafteuringslijn (070-36705?'2). Voor 08.15 uur

bellen heeft geen zín; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider lhuis!!
- Avondwedstrijden afgckeurd?? Bel alleen naaÍ LENS (070-36613 l4) maar pas na 16.00 uurl!
- 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-rewe verschijnt op dondcrdag i5 april
- Aanwezig jeugdcommissie op: - l3 april vanaf 07.30 uur: Diana enHans van Rijthoven

- 20 april vanaf 07.30 uur: Patrick en Peter van Fessem
- Opstellingen als bskend.

Í
t

I

I
í
i
t
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COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NTET?? I
De waag ofhet competitievoetbal.,is. afgekeurd 

_of 
niet kan je niet stellen op wijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook niedopwijdagavond.of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider ihuis. De enige maniórei om tcïeten te Ëomen of het competirievoetbal

doorgaat ofniet zijn: I- Bellen naar de LENsafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08,15 uur omdar wil vaat iieteerder w€ten wat er doorgaat ofniet. Dit komt omdat andeÍe vereniging.nïrif. pu. Iut.rË-""rËi,1". Moetje voor 08.30 irurverzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toel!!
Bellen naar de KNVBafkeuringslljn (0900-9008000) màar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. pas na 08.15 uur h hieropide. informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS Al t/m c4. !

i - Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21)' op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur ,-g"g.r"n *"'ik.
thuisspelende A-B' cn C-elftallen zijn afgekeurd. Speelje uitkijk dan bij de naam en het teari van i. t.g.rsura..ï " - 

i- soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Kfart, Infothuis; Nederland : lootr tetetet<st blarlziide 603) of ,de
L.FN.s1fteuÍlc:l[ op vrijdagav_ond.al uitsluisel geven midd.ts een itgehere a*.urini. É.ranjii;il;illj;ï;" r"1Érï, a.i
alle A-B en C-elffallen van LENS vallen onder district west II en onder iategorie Iu enïe p+ Ënï-teams va[en onder district' _.. West II en onder categorie II. --' **' *'ï-

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of rriet. Nog dommer is,
het om zo maar weg te blijven. Bjj-twlfel gewoon naar LENs tomerii u. 

,,
TOERNOOIEN AF'GEKEURD OX' ]\[IET???
Toemooien koÍen de verenigingen heel veel geld en worden allcen in uiterste nood en als het moet pas
afgekeurd. Wij adviseren iedereen dan ook om gewoon te komen verzamelen. Ter plekke bekijken wij dan of
niet Wilje toch bellen, bel dan alleen naar de LENSafkeurirrgslijn 070-367 0522 en nooit naar de hoofdleider
niet ofeen toernooi doorgaat ofniet!! Is het toemooi afgekeurd dan wordt er door geen enkel team getraind.

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AF'KEURING
Bij algehele afl<euring van het competitieprogramma gaan de onderstaande teams altUd trainen (verplicht) op de samenkomsttijd
de wedstijd : LENS Al, 81, 82, Cl, C2,Dl,D2, El, E2, Fl en F2. De andere teams doen alleen iets als hun trainer dit met h[n
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

I
op het laatste momént

het toernooi doorgaatlof
thuis want die weet eCht

van

maandoe I 5 aoril verwachten wij om 17.45 uur op LENS (spelen om 18.30 uur onderling): S.Abdalla, L.Acer,
F.Aldogan, T,Cav, M.Chaaibi (zie ook 2214), H.Dewilmea- J.Elfergougui, y.Erdogan, O.Ergul, A .Gungor,
H.Ipek, T.Jarkie, K.el Margi (zie ook 2214), E.Mermi, F.Mustapha, O.Narvaez, M.Ouellaf (zie ook 2214),
S.Sayeed, B.Sbaa (zie ook2214) en H.Simsek.

Neem allenwal ie eisen LENSbroekie en usen mee. lVii zoreen voor sh

ilftfiilii'"ï,,?l
V.Imeci, M.Imouhdy,
M.Ramdien, U.Sóiir,

itr!! !
Op maandas 22 aoril verwachten rvij om 17.30 uur op LENS (e
wedstrijd tegen Quick Steps): B.Arslan, N.el Boustati, M.v.
E.Nooitmeer, M.Ouellaf, R.Reddam, M.Resodiwirjo en B.Sbaa.

erst uitleg over het spelen op een groot veld, daama om
d,Burg, M.Chaaibi, K.Gezgin, S.de llaan, A.Hosen,

1E.30 uur de
K.el Marli,

i

I
I
I

stict Westi2
E.Aktas, D-
LENStenue.
wij rekenèn
is!l Vrageh,

Neem emaal ie eipen broekie en usen mee, zolpelt voor een shitít !

VOORRONDE PENALTYBOKAAL DISTRICT WEST 2
De volgendc spelers plaatsten zich als resp. nummer I en 2 bij LENS voor de voononile van de penaltylrokaal van het di
op 19 april bij JuVentaS aan het Julialaantje in Rijswijk: B-klasse: I.Karabulut en J.tlermani, C-Éasse: S.Sahin en
klasse: I.Celik en A.Yazici en bij de E-klassc: S.de Haan en M.Ouellaf. Natuurlijk schieten wij allemaat in het originele
Zorg er dus van tevoren voor dai dit in orde is. Verzamelen doen wij allemaal oi LENS (tijdstip is nog nu onbekeid) en
op voldocnde ouders met vervoer!! Meer nieuws zaterdag via een apaí stencil omdat rr op dit -o..nfriet meer bekend
bel dan Paul van den Steen (4400603).

KAMPIOENEN OP LENS????????? :

LENS Al, 81, Cl cn Dl speelden zich keurig veilig ditjaar. De rest van de competitie kan rustig worden uitgespeeld maar natuurlijk
wel proberen zo hoog mogelijk te eindigen!!! Wellicht dat wij de komende wéken ook nog enkele kampiàenln mogen begroete-í.
LPNS D3 en LENS D4 doen nog steeds volop mee. De voomaamste concurrenten zijn resp. Oranjeplein Ét, »uinOorp SV Dl (20/4
winnen!!l) en zoetermeer DlO (20/4 winnen!!l). Bij de jongste jeugd (E en F) vieren wil geen eitrie kampioenschappen .*r ituun
ook een aantal teams o.a. LENS El in een kansrijke positie. Succes allen!!! ,,..

SPELERSPASVOLGENDSEÍZOENVERPLICHT;PASFOTO'Z.S.M.IIYLEVEREN!!! i
De onderstaande spelers moeten nog steeds I pasfoto inleveren (met hun naam achter op de foto) bjj hun leider: i- L Anwar, S.Arslan, F.Fellah, S.Kirli, P.Lugano, J.Pronk, P.Sarfo, N.de Sousa, A.Vienyiame en E.Xavier van LENS 41,

C.Amhayi, G'Antonia, A.Bingol, K.Izidogru en S.Kalpoe van LENS B2,.S.el Ayadi, S.Duman en J.Vemee van LENS 83, A.de-
Randamie va:r LENS Cl, M.Ahlik, T.Bektes en N.Essiad van LENS C4, A.el Boustati van LENS Dl, Y.kzi van LENS D2, N.el
Boustati van LENS E2, A.Gungor van LENS E4 en S.Sayeed van LENS E5. I

*++* LENS Op HEl.INTERNET irrr www.lens-dcflhaag.nl ++*+
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SPELERSPAS GETEKEND INLEVEREN
Een aantal C- en D-klassers hebben de sp.elerspas mee naar huis gekegen om deze door de oudeB te laten tekenen. wij verwachten
de getekende pa_s zaterdag a.s. terug te l«ijgen. Daamaast zullen ón aàtal ouders naar LENS moeten komen om deze pas te komer
ond€rtekenen. Het gaat om: de heren Boustati (Dl en E2), Haddioui (D4), Achalchi @3), Aldogan ór, Chaaibi @a'), Ipek (E4|
Elfergougui (E6), Narvaez @6) en M,ouellaf. Loop zaterdag even langs de adminisnatièkaíerlt! -

HFC ADO DENHAAG VOETBALCLINIC OP LENS
oP malndag 29 april is de beloofde voetbalclinic op LENS met speler var HFC ADo Den Haag. Welke spelers er komen is nu nog
nietdefn:itief te zeggen maar wij hopen wel dat MÈhael v.d.Heijàen, "oud" LENSlid en .or.ni".t.p.i.. uan HFC ADo Den Haa!l'-lierbij aanwezig zal zijn. we staíen.om 14.30 uur (aanwezig 14.00 uur) en omskeek 17.00 uui is deze clinic afgelopen. vaí
L-ENS zijn.de vo_lg9nde, spelers uitgenodigd, die allen loten van d; Grote Club Actie hebben verkocht: IEI{S C,I: s.akgul, À.rt1uUti,
H.el Boubkari, K.Muskiet, E.Ozkan, D.v.Poorten en A.Thohamachsun. ,E/VS C2: E.Ahas, V.OriÀien, Cllarr.o] f.mp.*tor,
A.Izidogru, K.lzidogru, F.el Kanfaoui, C.Karabutuq A.Loilargosain en N.Uei.ler. 444E111: R.v.d.Berg. LENS C4: M.Omri àn e.dezwan. IENS Dl: o.Akkuzu, T.Fisher, o.Gogtas, R.v.Herp, t.lnan, o.t tensah, ïÍoennasing,*M-.oryurek, H.Rahiembaks,
S.Resodirvirjo, R,Rocha en C.Wilson. ZEM,S D2: Z.lpek, M.Karabocek, o.Lopes, M.el Ousroutil'I.Rasul; J.dos Santos Freitas;

!.1:9:St* en J.Verschuyl. LENS D3: D.Boateng, P.Dewkali en R.Matthee. ttus b+: RGhisaidooÉe, A.el Haddioui en H.Ozdilek.
LENS El en LENS E2: alle spelers. zENs E3: F.Aldogan, J.Hughes v.Imeci, c.Nooiuneer en F.s outa.'L-§[Sp!: s.sayeed.

Staat je naam er niet bij maar heb je wel loten van de Grote Club Actie verkocht neem dan contact 0p met paul van den Steen
(4400603).

TOERNOOIEN 30 APRIL
Nu alvast vermelden wij de toemooien die voor onzejeugdteaÍns op het programma staan op 30 april, 

.

- 30 april: LENS D2+D3+p4 p51,15) 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 l'l mei spelen alle
jeugdteams (behalve LENS F6) een toemooi. Zie voor een volledig toemooi-overzicht hei priblicatiebord ;p LENS!!!!l!!!

SIXESTOERNOOI VOOR LENS A1 TAÍ LENS B3
9! ryryqg l9 mei organiseert de jeugdcommissie een sixestoemooi op LENS uitsluitend bestemd voor alle spelers van LENS A1 Um

I-ENS 83. Na het voetballen (14.30 t/m 17.00 uur) gaan we ook nog barbecuen en na urlijk draaien wij een videoÍilrn dfpraten wij
heerlijk na aan de bar. BinnenkoÍ nodigen wlj de aanvoerders uifvoor een gesprek ovei de verdere inwlling van de avond. Hei
spreekt voor zich dat wij alle spelers, hainers en begeleiders hierb[i ook uitrodigen om te komen. Meer nieuws volgt birmenkort!!!

BLESSTJRELEED
Een aaatal jeugdspelers van LENS zijn helaas (soms langdurig) geblesseerd. Het gaat om Stephan van Rossem (Bl), Maurice Kuik en
Gary Rijkers @eide B2), Amie de Randamie (Cl), Rick v.d.Berg (C3), omer Akkuzu en Rafael Rocha (beide Di). Laat je ondanks
deze, blessure natuurlijk wel bij de wedstrijden van je elftal zienlll Heel veel sterkte en voor sommigi spelen ii het biessureleed
gelukkig alweer bijna achter de rug.

OVERSCHRIJVING SPERIKELEN
Terwijl.wij nog druk bezig zijn met het afueÍken vaa het huidige seizoen lopen speleÍs 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 iakin 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 tainen of te voetballen en dat wU na deze datum hiervoor pas toestemming gevur ah dè
overschrijvingspapieren ingeleverd zijn en de kleding van LENS allemaal ingeleverd is.

.ry# 4 Ë
Jeugd vershgoilt
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Reisie Belgie

!ldank aan alle gpqEsols, welke - financiëel/materiëel - hebben bijgedÍagen aan dit reisje!!

Eindelijk was het dan zo ver LENS C3 gaat op reisje naar BELGIE. ZateÍdagochtend (30 maart) om halfac[t
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 tenein afÍichting BELGIE nagezwaaid door de ouders. Na twee uuÍ sturen
rijden wij het parkeerterrein van Bobbejaanland op. IEDEREEN moest naar het toilet dus gauw naar de kassq
voor de kaarten en parkeermunten.

Als de groep binnen is. is het toilet de meest bezochte attractie in vijf min. Daama gaat ieder ziin weg door het park. De ouders
blijven bij elkaar en gaan samen in de attr'acties. Eerst zitten wij in een wagentje dat door een stadje heen rijd enje kan overal op
schieten. Daarna is het tÍeintje aan de beurt die mct hoge snelheid door de bochten schiet en dat gebeun allemaal boven het wBter.
Water daaÍ hebben zij daar genoeg - daar kan Jerry over mee pmten .Want oveml waar wij in gingen was Jerry nat .Wij zijn met de
monorail langs alle atfracties gegaan; Ton vond dat dit al te snel voor hem ging. En voor Ed ging er een wereld open. Dan gaan wij
eerst koflie 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 wii naar de waterglijbaan waarje 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 yan de baan en wie werd er weer nat ....,
Jerry!!!! Toen zijn wij met een vlot omhoog gegaar 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 zU dat
voor Jerry was het meer douchen hij was weer nat maar de pret was er niet minder om. Ed was heel sportiefen ging met de ouders
mee om een looping te maken in de achtbaan .niet een keeÍ maaÍ twee keer ging onze Edje in de achtbaan om de looping te maken
ktasse Ed, De kleirute van het hele stel was nergens bang voor en heeft zich de hele dag lekker lopen vermaken. En alsje 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 vennaakt hebben.
Nu gaan wij op weg naar TONGERLO om te eten en onze slaapplaats in oÍde te maken. Na een halfuur rijden komen daar aan en
naast de abdij li8t het sportcentrum 'Sporta' een heel mooi complex. Ik meld ons aan bij de balie en kegen de sleutels van onze
kamers. Als iedereen klaar is gaaa wij wat te eten halen vooÍ de groep; het wordt pizza en voor de ouders chinees. Na het eten gaan
wij wat voetballen ouders tegen de C 3 na een spamende wedstld wint C 3 nipt met 4-3.
Als het donker word gaan wij naar de kantine waaÍ wU poolbiljard gaan spelen. We hebben de avond daar plezierig doorgebÍacht en

om twaalfuur 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 ontbut gaan wij richting LICHTAART daar aangekomen meld ik ons aan en wij kunnen aan het toemooi beginnen. Er zijn
twee supporte6 uit Nederland gekomen om te kijken en zij hadden de VIP-box bij zich waarin ik plaats mocht nemen.
De twee wedsnijden geven wij zo maar weg de derde wedstrijd werden jullie wakker en speeldejullie goed dus winst. De vierde
wedstrijd een drama een elleboog stoot een schop op de knie van fuck vd Berg - Ric§ 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 dejongens wilde de wedstrijd uitspelen.
Als Ton terug is met fuck gaan wij weg op weg naar huis. In Breda hebben wij gegeten en om half negen waren wij weer op LENS.
Jongens bedaÍlkt. Ed, Ton, Jerry, Yilclrim, Patrickjullie rvaren super, Mede doorjullie is dit reisje geslaagd !!!!
Menno ook bedanlÍ voor het rijden op de terugweg. Klasse!
Trainer\leider Peter van Fessem

Wij hebben alleen de 2' dag neegemaakl. Maar it de enÍhousiaste verhaleh op le maken en de tbundigheid noet de 1" dag met een

bezoek aan Bobbejaanland grandioos ge*eut zijn.

Zondag 3l maart: nadat de VIP-box, LENS-sjaaltjes en - vlag waren ingeladen vertrokken we op in allè vroegÍe (06.15 uur) naar
Belgie en wel naar het toemooi bij KW Lichtaart Sport. Nu is h€t zo dat als je in Belgie bent er altijd wel ierc leuks gebeurd. Het
begon allemaal toen we bij het complex waren aangekomen en we aan ecn wiendelijke heer vroegen ofwe wel op dejuiste plaats
waren aangeland. Hij keek ons zeer verbaasd aan. Een toemooi? Daar wist hij niets van. Of hlj dan ook rvist waar we de auto konden
parkeren werd geantwoord dat dit niet zoveel uitnaakte als het maar niet op het veld was. Sloffend verdwcen hij in de kantine. '

Oké, de aulo netjes op een parkeerplekje neeÍgezet ofeen vriendelijke 2e Belg meldde zich met de mededeling('allé neneerkes, ge
moogt hier niel uwe voulure stallen) dat deze plaats Boreserveerd 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 africhting gÍeppel.
Even vergeten op de handrem te zetten. Het liep nog net goed af.
TRING!!! Het mobielue. Peter vraagt ofwe er al zijn. We zegger dat we op een weiland staan en op hun wachten. Binnen 20 min.
zijn zij er ook. TRJNG!!! Het mobieltje. Peter zegt dat ze er zijn, maar waar zlin wij?. We antwoorden bU Lichtaart Sport. Hij dus

ook. Voor de zekerheid vragen we bij W of bij. de KW Lichtaart Sport. De eerste club is het geval. Dat komt er nu van als je al een

dag in Belgie bent ... dan woÍdtje vanzelfBelg. Nog even uitgelegd hoe ze moeten rijden en binnen l0 min. is de club compleet en

lopen we richting het clubgebouw.

e

0f'

Na de kofïie 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 dcur idem dito, alleen met dit verschil datje dan op veld t staàt. Hadden ze de bordje aan de binnenlant
hangen i.p.v. de buitenlant. Veel lachen en niets stond een leuk toemooi in de weg.
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Alleen dat ging ook op z'n Belgisch. Ze spelen daar zonder ass. grensrechters. Dit is vÍagen om moeilijkheden. Dus eer we in de gaten
hadden dat, wie hct eeÍste z'n hand omhoog steekt mag ingooien en dat alsjc nog eerdcr mctje handen in de
lucht staatje wapperen er gefloten wordt voor buitenspel, hadden \rye 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 rvel,
Een LENS-spelers ligt geblesseerd op de grond en er wordt driftig doorgespeeld. Dc leider loopt het veld in
om de speler te verzorgen en wordt als een kwajongen('allé nanneke, ge komt de grasmat pas op als ik het
zeg") door de scheids erafgestuurd. 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 achillespczen wordt onbeshaft gelaten. Dan wordt Rick vd Berg echt snoeihard neergesabeld. Niets aan dehand.
Gervoon doorspelen. Dat er een ambulance aan te pas moest komen maakte niet vcel indruk op de scheidsrechter.
Op onze waag 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 toemooi op zich was best wel gezellig en goed georganiseerd. Alleen moeten we zelfmaar de fluit ter hand
nemen. Want als onze clubscheidsrechters op LENS zo fluiten dan worden ze nog voor het cinde 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)
Zat€rdag 6 april haden we aan tegen HBS. De zon scheen lekker en dejongens hadden er weer zin in. Als de wedstrijd begint zet
lens de tegenstander goed onder druk en het eerstc doelpunt laat dan lang op zich wachten. Met hele mooic 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 l' l0 min moeilijk; de tegenstander scoon tcgen. Dan zet LENS \À,eer aan en scoort . HBS heeft nies meer in te brengen en rve

spelen de wedstrijd heel goed uit. Compliment voor de scheids. De drie punten gaan mee naar huis. Jongens een prima rvedstrijd.
Man van de wedshijd: V.auter - Supponer van de week: R vd Berg.
nb: zieje dat een mascotte helpl!
Peter van Fessem

LENS D3 op het Cromvliet toernooi dd. 31 maart 2002
Op l' paasdag stond het Cromvlict toemooi op het programnra, het was een prachtige dag, mooi 94 warm weer.Echt ecn weertje onr
een lekker toemooi te spelen. Op tijd aanwezig: Keeper Burak Arslan van LENS El en bijna alle spelers van D3 m.u.v. Dennis
Boateng, zomertijd vergeten? Helaas naar mijn mening weer te weinig oudcrs aanwezig.
Lieve Ouders van LENS D3 wanncer komen jullie het team ofanders uw zoon eens aanmoedigen!!!! Altijd zijn het dezelfde
ouders * trainer d ie voor het vervoer zorgen, dus die ouders wil ik van harte bedanken voor deze inzet. Terug naar het toemooi: lc
\.vedstrijd tegen Cromvliet D2, LENS startte goed en zette direct Cromvliet vast, een klinkklare 5-0 overwinning voor LENS.2"
tegenstander Roodenburg D3, helaas kwamen wij niet verder dan een brilstand. 3' panij was tegen VIOS D2, weer LENS veel sterker
en liep VIOS van de mat, uitslag 4-0, dit had nog mccr kunnen zijn. Laatste wedstrijd was tcgcn dc (koploper) Wippolder D2, was dit
dan een waardige tegenstander voor het ontketende D3, nee is het antrvoord, LENS leek wel een locomotief, we versloegen dit teanl
met 5-0. Mannen gefeliciteerd met de l' plaats. Burak Arslan (El) bedankt voor het keepen al had je niet echt veel te doen toch waren
blij datje er stond. Topscorcr: Rodney Matthee, Bcste spelers van het toemooi: 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 -ZoetermeerD4 2-l
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 le helft gevaarlijker dan Zoetermeer, veel kansen creëÍen maar niet afmaken. Vrije trap

van Uminvordt goed ingetikt door Gurkan LENS l-0. 2e helfl wind tegen LENS komt helaas te weinig aan voetballen toe, lijkt wel of
het D3 team moe is, slechts enkel gocd aanvallen en een goed doelpunt van Rodney, daama Zoetermeer continu in de aanval en LENS
verdedigd slecht, de 2-[ was voor Zoetermeer de aansluiting en rverden steeds sterker, gelukkig kon LENS deze stand vasthouden
maar echt met geluk. 3 spelers speelden vaDdaag mee met LENS D2: Umit, Warhel en Parvesh bedankt. Baris van D2 speelde met D3

mee, Baris bedankt voorje inzet. Jongens vanaf maandagtlm zaterdag20 april een zwaor programma voor de boeg, wilje kampioen
worden in de 4e klasse, dan zullen jullie de hele wedstrijd geconcentreerd moeten blijven spelcn als team. De trainer Ruud van Herp

LENSEIenE2
Op goede vrijdag speelden we een toemooi bij Excelsior '20 in Schiedam. E I werd ovcíuigend eerste na drie goede wedstrijden en

Ajie mocht de welverdiende beker in onwangst nemen. E 2 deed het zo mogelijk nog beter. Met enthousiasl spel werd drie keer een

ruime overwinning behaald. Een knap resultaat dus. Gefeliciteerd jongens.

Op 6 april speelde E 2 tegen Cromvliet. Er rverd hard gewerkt en de tegenstander had eigenlijk geen schijn va1 kans. Hct werd een

duidelijke overwinning (l-4) en zelfs Koen heeft gescoord!! E I bond de strijd aan tegen het onderaanstaande BSC '68. Vooraf
werden drie doelen gesteld: We zouden proberen te winnen (uiteraard), we moesten geen doelpult tegen krijgen en we zouden
probcren uit een comer 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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tebouwen' Gelukkig werd er toch nog drie kcer gescoord. Er werd dus met 3-o-gewonnen ( geen doelpunt tegen ) en hoewel we rveldrie grote kansen uit ecn corner kregen, werd dair niet uit gescoord! Nog twee icdstrijdeni -
Theo

Pupil van de week : Kagan Gezgin
Afgelopen zondag 7 april speelden in de 3' klasse B de nummers 4 en 5 van de ranglijst Iegen elkaar. LENS I tegen HVV l. :Kagan.Gezgin was dcze middag, samen met zijn ouders, te gast bij dezc wedstrijdl
Kagan is l0jaaroud, speler van LENS Et enzital ruim s jair op ieNS. í
Deze pupil var. de wcck zit op de tlle Fmnk basisschoor in groep 7 bij juffrouw Anja en juffrouw Marijke.
De Ieukste vakkcn op schoor vindt hij voorar gym en rekeneniziln rapportci.lrers zilni;mà.
De speelplaats van de Anne Frankschool is groot. Daarop kan dui leu'k geuoàtbald worden.
Meestal speeh Kagan op de positie van middenvelder (rechts), soms spe;lt hij aanvallend.
Kagan is erg tevreden over Theo Hoefnagel, zijn trainèr/leidlr, ondei andcró omdat Theo voldoende streng is.

Hoe d€ trainer over Kagan denkt.
volgensde trainer heeft Kagan een prima winnaars-mentaliteit (hij wil altljd winnen). Hij heeft een goed schot. Technisch kan Kagan
nog wat bijleren. Soms loopt hij te veel mct de bal. Hij is altijd een beede itil. ook hteft íij veel looivermogen, waardoor hij vaaÈ
voor en achter assisteert en overal is waar de bal is. Deze pupil van de íeek scoort ook rcgetmatig voor de É I . De trainer ze-gt zeer
tevreden te zijn over Kagan.

De El gaat naar cen voctbaltoernooi in Limburg.
De reisjes van I,ENS beleeft Kagan telkens weer als hoogtepunt. ook dit jaar gaat de El weer op reis. Op lg, l9 en 20 mei gaat de E I
naar K€rkrade in Limburg. Kagan's vader gaat mee als chauffeur.

Allerlei wetensrvaardighcdcn over de pupil van de week:
Favoriete voetbalclub in het buitenland > Fcnerbahce (Turkeije);
Favoriete Nederlandse club > Feyenoord;
Favoriete voetbalheld > Hakan Sukur (speler van parma);
wil.later het liefst worden > profvoetballer, dokter of iets met computers nieu\ve dingen bedenken;
Leukste sport na voetbal: > zwemmen;
Beste vriend op LENS: Tolga Inan;
Droomt van > een goede voetballer te worden;
Heeft als favoriete intemehite > ww\.v://lens-denhaag.nl;
Zou als hij een bos bloemen weg mocht geven deze geven aan > m'n moeder!!!;
Zict als z'n grootste supporter > m'n vader;
ls gek op > computerspelledes en internet;
Kijkt op televisie gmag naar > rckenfilms;
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 tcrusblik van san Gezkin on de wedstriid LENS I _ HVV I
Tijdens de voorbespreking
Ik had gedacht dat LENS

een rode kaart zou krijgen.

vertelde traincr Hans Lamens de spelers dat ze deze wedstÍijd scherp moeten spelen.
I 2-0 zou gaan winncn. Helaas lul(te dat vandaag niet. ook had ik niet gedacht àat een speler van LENS

De beste spelen van de wedstrijd warcn Rogier Riemen cn Percy Dahoc. Rogier won vaak duels cn percy was vaak sneller bij de bal
van de tegenstander.
LENS ging steeds verdcdigen en speelde een beetje zwak.
De duels-kondtn beter en de sPelers hadden strakker moeten passen. De duets in de lucht gingen vaak niet slecht.
Er was niet echt een mooiste moment van de wedstrijd.
lk vond het leuk om pupil van de week te zijn
Daaaaag, Kagan

SpotrsorÍolo's pupil van de weck:

0 pf#§s§d
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. Ploot en spuitwerk

. 2544 ÉV Den Hoog

OP AIJ,E BRANDSÍOFFEN GELDÍ VOON, CLUEI.EDEN

. EEN KORT,,I,G UAN € O,O5
.,,

Werkploots: 07 U321 0523 - Plootwerkerii : 07 ï321 1 7 I 3
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k t'ítk!ru l,it (t
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G-EB-R. SPA Wà EN J :

KANrooR, 
ni l.,1,, ,... LOOD'EIETERSAFD.'.. ' r"t. ozoeeoraso ;-fEllekomstroot 13 , .

- 2573 XA Den Hoog-. .,
. gc |n 4I-.

flMl ERAFD.:"-t:.d,
Íel. 07O345ó124 ' '

, i: -,i1, I

WERKPI.AATS ,

Iel.07o]607652

@

ÍIMÀ4ER., I.OODGIETÉRS, EN AANNEMERSWERK
. ONDERHOUD VAN HUIZEN . ERKEND GAS-EN WATERFInER

. |TACHINAIE HOUTBEWERKING. SCHOORSTEENVEGEN

DAG EN'.NACHT

vRoUJK,
' ir t,

SCHOONMAAKSERVICE BV.
i.

a

GEYETSANER/NG BY .
a ,

BRANDSCHADESANER/NG .

,. 'à

ERIGND sI'CHI'NG SALUACE

DIENSryERIENER NA ERAND

O^d@írnq@9o^\oi'l
khodt@i § sHhJ)crs4'.4

Asburantiekantoor
STRBEKSTRA

' A* "Dciniàg' $esrdiikselode t/o 285.2574 EZ Den Hoog

E<noll: inÍo@slreeksho.nl - Fox 070 - 3ó814l7

^^.

*

tl

VOOR TOPPRESTATIES OP HET GEBIED VAN
VERZEKEREN EN HYPOTHEKEN KUNT U

ATTIJD BIJ ONS IERECHT. BEL GERUST

VOOR EEN SPORTIEF ADVIES.

BEL VOOR INTORMATIE OF EEN OFTERTE

070-3ó8 77 64

* VERZEKERING.* FINANCIERINGEI.I . SPAREN

* HYPOTHEKEN . PENSIOENEN * BEIEGGINGEN'Plotino 19 -,2544 EZ Den Hoog "
'.TeleÍoon: 070-3294122 .; Fox: 0743294409
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AL 35 JAAR EEN BEGRIP AtS HET GAAT
O,tl PERSONEN VERVOER OP mAATI!

Fohrénheitstioot 20 - 2561 EC Den Hàog
TeleÍoon: 07 0364329 5 / 070-3460792

Fox:070-3609127

Bij ons kunt u terecht als het gaat om:

Schiphol vervoer (24 uurs service)

Groepsvervoer (8 pers. per bus)

lnvalide en rolstoelvervoer

Zakelijk vervoer

. 40 kindercentra"in ,D#*Haae:"'í--'a'--o

. de scherpste prijs in Neöerland

. Volledige dienswerlening .. , '

. moderne, professionele organisatie
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TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP I

HENGELOLAAN - TEL.: 070-3óó13i4
WWW. LENS.DENHAAG.NL
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Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112

E-maiI edauw@euronet.nl

lensleden oPgelet:

Bestel drul«verk bij Edauw en Joha$issen

.ïil;';;;" '; 
tet ordertedras voor de cl'ub

! .:.r

Í

HOOFDSPONSOR VAN TENS

a Ca'fé 1':;'; ':,''."'

$

. Eikslroot I --25ó5 MT Den Hoog - Tel.: (070).3ó03738

I

.-,t, - ï : "i
FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE,

MEDICAL FITNESS. HOUTWUK ;:

Gespecidliseerd in het geven von odviezen en poiomedische

. beÍondeling von de weivelkolom en [spoit)letselè. -, ']

'- *--r,, .. I . .i l

E.P.A. Cor€t . . FysiotheÍqpeut
5J; König - Fysio-Mqnueel Theropeut

C.A. von Beverplein 16 - 2552 HT Den Hoog
Telefoon: 070-3973013

i

I

,,'Alllllemachtig
wat eèn ass'órtiment ilt

! i.
,. voor oude auto's

Auto:onderdelen
. Groot assortimenl auto onderdeleh
. Toolshop (voor een zee0 complete gereedschappenlln
. AII€ topmerk€n auto-onderdelen uit voorÍaad leverbaar
. Eigen bezorgdienst

of nieuwe auto's

, G.z.G. Auto-onderdeten B.V.
, -r 1e v.d. Kunststraat 288, 2521 AV Den Haag. . . '

Telefoon: 070-3807070. Fax: 070-3840023. . -{
+ Openlngílde ma. l/m vrlld. o8.oo - 18.00 uur ;t. og.i]o - t 6.00 uur

VerkeersschoolrFÍ:il I

arlctaP@
AL *IÈER DAN 45.JAÀR

Schakel & automddt E

. Voor alle rijbewiizen

. Opleidin8

. l0 daags spoedopleidingen

. Diverse caregorieën moterriilessen ffi

Valkenboslaan 173 - 7563 CK Den Haag
Tel.:070-345 t t53 / 383467t - Fài: O7o-3636662

LENS LEDEN SPECIALE KORTING
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswiik

Free Kick Spoíf
DE VOETBALSPECIALIST
Weinqrstrool 3Í1 Den Hoog Telefoon 070:3ó3ó323

EXCIUSIVE
,.-Thom€nloàntl 24 Den Hoog

FR.EE. KICK SCHEVENINGEN
'- Kei-eriitroot 74 &heveningàn TeleÍoon Q7O-3617376

, L".:r.,_
. ' TeleÍón 070-3652426

voor ol uw sporlkledino, lens leden I 0% korling I' www.Ëee-kick.nl

annls.sen

ii

.



Terrein & Clubgebouw
Sponpark"EscampI"
Hengclolsan ( geen post adrej)
Den Haag tel 070-366t3t4

Contributie betaling
Poslbank 33.67.1I
Róobank 129.924.229

Samenstelling bestuur
RVcrgccr (vz) t€t.070-3661344
.GÍcns (sscr) tel.0l0 - 4527327

Senioren zondsg en zaal
W.J.M.Heunrn tcl.070-346!088

§enioren zaterdag

ccommodatie en malerialen
acaturc

§ponso.zakcn
Rv.d.Hoek rel. 030 - 6036157
H.KooyenSa 11.010-3917294.

oördinator techn, Zaken
van Dijk let.070-3634E18

i e-mail vv.lcns@l2move.nl
?

1

Redtrktie internet
.Iirp Colps: wcbmaster@lcns.denhaag.nl
qees Alting: cj al ting@wafladoo.nl

I
lnternet-site:i
I'i www.lens-denhaag.nl

r!1.06-14699181

I
F.
J

H.v.d.Sman
L€rncrs

.C. Ham

Po.

frainers
àondag
H, LoJÍens
A.'s.Cmvcndiik

Zaterdag
C. Cskrnsk

1
Redaktie

t l.070-3455787
tel.070-3966095

lel. 070-3661314
tgl. 010 -1661314

Postadres
Postbus 43337
25M AH D€n HrEg

,leugd
P.v,d.St .n

Club van 100

[LHoppenbrouwcrs

tel, 070 - 3679687

tcl.070 -,900603

rel. 070- 3250789

P.v.d.Stcen
C,V.ldjnk (pcnn.)
H.v.d.Smar

tel, 070 - 44í,0603
tel 079 -3314348
rel.070 - 3257887

Tweewekelijla blad v4h de voetbalvereniging LENS
75'jaargang, nummer 18, 25 apfilà0\

Opgericht 18 december 1920 '"

LENS I (ZÀT EN ZOI9 IN DE COMPETITIE
LENS I (zaD speelde de afgelopen twee weken geen competitie\r,edstrijden maar oefende wel
twee keer heel nuttig tegen Marine (3-4 winst) en DWO (24 verlies). LENS t (zon) was de
eeÍste week vrij var competitievoetbal maar liet zich vriendschappelijk foppen door HMSH (l
9). Afgelopen mndag de competitiewedstrijd tegen IIFC ADO Den Haag en deze werd l<eurig
met 0-4 gewonnen, Beide elftallen kunnen komend weekend bij winst de nacompetitie definitief
veilig stellen. Bij een gelijkspel of een nederlaag zijn wij alhankelljk van de resultaten van
andere verenigingen. Ons advies is: WINNEN!!!!! Hee[ veel succes en natuurlijk rekenen w[j
ook op hetLENs-legioen!!l!!l!!ll De laatste competitiewedsnijd zijn:

zÀtedagz1 apil: 14.30 uur Kranenburg I - LENS I (tenein M.Vrijenhoeklaan)
- zondag 28 april: 14.00 uur LENS I - SOA I (na afloop muziek in ons

clubgebouw!!!!)
Mocht de nacompetitie bereikt worden dan rekenen wij natuurlijk ook op heel veel supporters.
Voor informatie over de dar te spelen wedstijden (tegenstander, datum, tijdstip uit of thuis)
raadpleeg de website van LENS, de Haagsche Courant, Infothuis ofbel even naar LENS!!!!

LENS 2IN DE COMPETITIE
Afgelopen zondag werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen Oliveo. Op nndag 28 april wordt de
laatste competitiewedstrijd gcspeeld om 11,30 uur uit tegen VCS 3. Deze wedstrijd moet
gewonnen worden en dan nog is LENS 2 aflrankelljk van de overige uitslagen omtrent het
behalen van de nacompetitie of niet. Eerst zelf maar eens winnen en dan snel eén rondje bellen.
Een leuke en spannende wedstrijd om te gaan kijken voordat we naar LENS I - SOA I gaan. Wij
hopen dat het LENS 2 gaat lukken. Mocht dit zo zijn raadpleeg dan de website van LENS ofbei
naar LENS voor informatie over de te spelen wedstijden. Spelers en begeleiding heel veel
succesl!!

3"'mm-?,'riS;fl§,t l (mn) nier echt rekker maar toch verwachtre bijna iedereen
natuurlijk een ovenvinning op vijfde klasser Oosterheem. LENS begon in een te laag tempo maa
had wel een veldoverwicht. De enkele kansen werden niet benut. De eerste kans voor d
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 werdetr gemist.
Een onnodige nederlaag maar nogrnaals dat paste in het rijtjc var de laatste weken.

PETER SCIfiRT' STOPT ALS LEIDER
Helaas heeft Peter Scherf aangegeven dat hij i.v.m. te drukke werkzaamheden buiten LENS (dat
kan ookl!) volgend seizoen geen tijd meer wij kan maken om als begeleider van LENS I (zon)
aan te bllven. Wij beheuren dit ten zeerste omdat wij weten hoeveel tijd en energie peter in dez
taak stopte en die hij op zijn eigen manier zeer precies en nauwkeurig inwlde. Wij moeten nu op
zoek naar een vervanger en dat zal zoals altijd bij elke vacafure binnen LENS niet eenvoudi
worden om deze in te vullen. Is er iemand die samen met Otto Dahoe, dc rechteÍhand van peter,
deze taak op zich wil gaan nemen loop dan even langs bij Peter Scherf. Onder het genot van een
bie{e (mag ook fris zijn) kan hij precies uitleggen wat er van je verlangt woÍdt in deze taak. ttrjj
hopen dat zich snel iemand zal meldenl!!

LENS

J

REDAKTIE
Alle kopy moet vóór maandag 6 mei bij de redaktie binnen zijn
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BELANGRIJKE DATA
- Zaterdsg,l juni 2002: LENS Sixes-toernooi
- Dinsdag 4 juni 2002: 20.30 uur Algemene Ledenvergadering op LENS- Zalerdag 8 juni: 20.30 uur Medewerkersavond op LÉNS - '

Het BesEuur

I

Zaterdag a
14.30 uur Kranenburg I

SENIORENZONDAG
Algemene informatie
contactpers. w.J.M.Heijen tel: 070_346108g

SENTORXN ZATEP.DAG
Algemene informatie

Contactpers. J. Ham te[ O7O - 3679687
J. Verkijk tel:070 _ 3617033Wedstrijddag B. Vierling sema: 06 - 65000816

Mob. 06 _ t7406344

Afkeuringinform
De afl<euringlijn 3j:e_(Igt.bij.vrigndschappelijke wedstrijden) INFOthuis / tetetekst pag. 603 of

KI.WB District West 3 tel: 0900-9008000

- LENS I (zat) M.Vrijenhoeklaan E.Nieboer

LENS I (zat) => q,ellicht wedstrijd in de nacompetitie!l!

Zondag 5 mei 2002
LENS I (zon) => ryellicht wedstrijd in de nacompctitie!!!
10.30 uur LENS 5 - CDA 8

Zondag2S april2002
14.00 uur LENS I
I1.30 uur VCS 3

10.30 uur LENS 3
10.30 uur LENS 5

Aanvoerders:
LENS 3: Michael van der Voort
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers
LENS 5: Jan Murs

.SOAI
- LENS 2
- Forum Sport 2
- RAVA 6

veld I 263155 W.J.A.M. van Bree
Dedemsvaartweg H.M.van Belkum
veld I 269810 NN
veld 2 280545 NN

veld I 280504 NN

í
I
?

t

aterdag mei 2

Donderdag 9 mei 2002
10.00 uur LENS 5 - HDv-veteranentoemooi

Zaterdag2S mei200?
....... uur LENS 4 - Loosduinentoemooi

ZATERDAG I JUNI 2OO2
..,.... uur LENS Sixes-toemooi

. Dinsdag 4 juni 2002
20.30 uur Algemene Ledenvergadering op LENS

Zaterdag 8 juni
20.30 uur Mcdewerkersavond op LENS

tel:070-3664625
rel:070-3250789
rel| 070-3975459

DE WEDSTRIJDBAL IS GESCHONKEN DOOR:

AUTOSCIIADEBEDRITF

I?RED VANDOODEIYÀARD

{'*rír LENS Op IGT INTERNET ***r www.lens-deniadg.nl r+**
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De laatste weken zat LENS in een dip, en niet zo'n kleintje ook, Gelukkig heeft de ploeg zich vandaag ontworstelÍt eatr de
- negstieve spiraal, Een keurige overuinoing tegen wèliswaar een van de mintlere ploegen uit 38, maar LENS tiet zien dat de
. beleving weer terug is en dat men bereid is hard te Berken voor een goed resultaÀt. En daar ontbrak de afgelopen tijd vooral
aan. Als het voetballetrd wat minder gaat, dan zal er compersatie gezocbt moeten worden ln hard werken èn stii;Olust. En dat
lieten de blaunnvitten vandeag gelukkig zien.

LENS trofvandaag een tegenstander die echt niet van plan was was zich gewillig naar de slachtbank te laten teiden. Door het uit de
competitie nemeil van Rood Croen wa! er plotseling weer een kans voor de Zuiderparkers om het degraclatiespook te verjagen, De
eerste helft gafnog een redelijk gelijk opgaande strijd te zien, maar in de tweede helft moest ADO toih buigen voor de supiematie
van LENS. Een overwinning die nog wat meer glans kijgt door de zwaar gehavende opstelling waar LEN§mee van start moest gaan.
Veel vaste ]vaarden ontbraken en het vergde veel improvisatievennogen vàn Hans Lamens oni een goed etftal birmen de lijnen te-
kijgen' Na een van beide kanten wat rommelig begin laeeg LENS gaandeweg de betere kansen (Johrury Mansveld net naast, kopbal
net over van Dobias HogervoÍst). Op een goed moment vlak voor rust kopte Dobias wel raak uit een goed gènomen comer van Perry
Boou. In de tweede helft dicteerde LENS.het spel veel meer. Na een kwartier liep LENS verder uit. DenniJvan den Steen rvas goed
doorgelopen op een pass van Jimmy Spaans. Hij legde de bal panklaar voor Maurice Schuurman die de 0-2 aantekende.
Vanafdat moment was het een gelop€n koers, ADO kon niet veel beter dan zich bij de nederlaag en de op handen zijnde degradatie
neerlegge[. Een hard werkend LENS b]eefhet beste van het spel houden en gafnadrukkelijk te kennen di voorsprong verdei te willen
uitbouwen. Dat lukte bijna door Hakim Bouidou die in 7l e minuut de lat tof, maar het wai helemaal gebeurd doordai Lourinho
Rocha twee keer op de goede plaats stond om een voorzet van eerst Maurice Schuurman en daama Dobias Hogervorst binnen te
knikken.
Door deze overwinning en het resultaat van de andere wedshijden staat LENS weer op de vierde plaats in de eindrangschikking. Eeit
plaats die recht geeft op deelname aan de nacompetitie. Volgende week is de laatste wedshud van het seizoen. Teveni een wedsnild
tegen een concurent voor de vierde plek: SOA. Dat gaat dus de allesbeslissende wedstrijd worden. Hopclijk komt een grote
suppoíersschare de LENS-boys steunen, want het zou toch wel heel aardig zijn als we toch nog een prijsje kunnen kunnen pakken.

IIARD WERIGND LENS HERYINDT ZICTIZELÍ
ADO DEN HAÀG 1- LENS 1 0-4 21 april2002 door Jaap Colpa

Scorevcrloop
43. 0-l Dobias Hogervorst
59. 0-2 Maurice Schuurman
76. 0-3 Lourinho Rocha
80. 04 Lourinho Rocha
Opstelling :

Michael Oude Nijhuis
Johnny Mansveld, Dobias Hogervorst, Fahrid Cijnde, Percy Dahoe;

Haliim Bouidou, Jimmy Spaans, Dennis v.d. Steen (83. Ramon Hendriks);
Lourinho Rocha (86. Mohammed Oulali), Maurice Schuurman, Perry Boon (81. Michel FÍansen);

100 t00 100 t00 I00 100 100 r00 100100 t00 r00 100 r00 r00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 t00

Voetballer. Op de een of andere manier ben ik toch mijn roeping mis gelopen. Je zou toch van beÍoep voetballer zijn, dan heb je toc,h
een wereldleven. Hooguit I 7z uur in de week moetje 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. Volgeíd seizoen gewoon lid
worden van die Club van Honderd. Wij sprokkelen al die kleine eindjes aan elkaar om een nog leukere en prettig uitziénde Club te
worden. U hoort van mlj.
Uitspraak van de % maand: Op de plaats rust is ook vakontie
Gegroet HenkHoppenbrouweri 070-3250789
p.s. het seizoen bijna ten einde, denk aan het.sixies toernooi.

100100 100 100 100 100 r00 r00 r00 r00 100100 r00 100 100 100 r00 r00 r00 100 100 100100100 100 100 r00100 100100 100 100 100 100 r00 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 (l-3), maar toch bevindt ook deze tegenstander zich in de onderstc 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 rryel go€d komt. Helaas mb€st het 3' 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 vax de partij langs de lijn.
De eerste 15 minuten verliepen eigenlljk wij 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 rondgetild. Helaas was het vandaag zo dat de tegenstander uirermate scherp en fel was,
zodat er weinig tot geen tijd was om een bal goed aan te ncmen, waardoor de volgende pass net niet aanliwam.

CLUB yan í00

r**t LENS OP HET INTERNET **** www.lens-denhaag;nl ++*+
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De.0-l werdd_oor Spoorwijk benut uit een penalty veroorzaàkt door ondergeteken.te @. p*ou ,lrgen de koppies een beetje hairgenen kwam LENS 3 tot aan de rust niet meer in haarspel, wat o-4 tot gevolg had. I"d. ;st;;;ï!ïp.*r.r in onrvangst geiomen,
een (terechte) rvissel @anny voor Ricardo) en flink aan de bank. Di-verse kansen deden zich voor e-n fENS 3 wist druk te zetten op dehelft van Spoorwijk. onder luidt gejuich rverd de l-4 onthaalt nadat onze onno @ddy) de juiste man op deiuiste plaars was. Hetzelfrertrouwen van LENS 3 groeide en hierdoor bleefhet in de aanval, ni.r 

", 
ilr".íui Li"r. 

"po""[*, "r.tische 
bewegingen die

helaas Seen effect hadden en dan uiteindelijk 2-41 Zoals we de l'helft verloren met o+, zo hebbeïdeïhetfl met hevige
inspanningen (voor elkaar) verdiendgewonnen met 2-0! Helaas blijfthet I wedstrijd l" pirrttrà, i-., uii.lt ue stano z-1. ..
Maar". voetballend en als team groeien.lve nog steeds en zolang dí doorgaat mo"i." *Ë aÀÀ'glbruik maken. rtet teanr is niet
gebaat bij egoïstisch€ instellingen (éénlingen), maarjuist bij degene die eËn stapj" .*ru ot ori-i;ï1.urngenoot te corrigeren. Ik ben
van mening dat we dit de 2' helft bij Spoorwijk hebben laten zien en ik hoop aatïe dit met z,o ailen vasï prob.ren te h-ouden.
Heren, volgende week GoNA-uit om 10.30. Maak me hots en mrg dat eÍ om 9,30 een team als geheel in de LENS-kantine zitt!!

LENS 3 toont karakter
vorige week w€rd het 3e met beide b_enen op de grond gezet toen het met 4-2 verloor van Spoorwijk, na de eerste overwi11ning
van dc competitie op Laokkwartier' Het 3'had vanafvórige 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 t€am wat aardig in gemiddelde leeftijd verschilt van het onze, maar naar mijn
mening ook in gemiddeld gewicht. Het 3-' moesi dus op techniek wiÀenin plaats van op fusiek en ervaring. voor de techniek had het

111"- !::frS'rq ".rer 
3 geweldige invallers, Johnie, Ric§ en Baí @eren bedankt!). Het feit dat u,e maaÍ tiefst 3 inva[ers hadden,

duldt erop dat enkele "eigen" spelers andere vemlicbtinqen hadden. Dit moet kurxren, zolang het bij een enkele zondag blijft, maar
helaas was er ook een speler die "gewoon" g""n iin had-oi te voetballen en dir t"*Íf àà"àï.a"g jf iet 

"ra 
,"us oat r,"t 3" met 9 man

zou komen te staan. Ik stel dan ook voor dcze persoon niet meer aandacht te schenken dan dat hijïerdieitt en hem duidelijk maken dat
we volgead seizoen, maar zeker ook nog dit (resterend) seizoen van dit soort praktijken nÍet gedíend zijn.
Terug naar belangrijkere zaken, de wedstrijd: Het 3'hield moedig stand rege; het fisiek steriere GONI, maar kon niet voorkomen
dat al vroeg een.openingsdoelpunt viel, circa l5'minuut. Het 3c;ist dih;l de koipies overeind ie houten en vocht dapper terug,
wat resulteeÍde- in ballen op de lat en uiteindelijk het verlossende doelpunt net vóói rust. Hclaas moest het 3. na de rust vàa". ."ï't o
man (is oké softbal-ster), ma?.r dit betekende zeker niet dat coNA in Let voordeel was. Als een pirbull (ofJack Russel) bete het 3.
zich vast in het punt van het gelijk spel€n was dez€ niet van plan op te geven. Even leek het erop dat hei 3. haar score ging uitbreiden,
maar met veel "oooohhh" en "aaaahhh" kwam de bal verschillende malén op de lat terecht. Eind'uitslag GoNA-LENS,-t-tl uiet iets 

'

om onteweden over te zijn.
De mannen die op het veld stonden, hebben in tegenstelling tot weken geleden karakler getoond. In I woord: GEWELDIG!

Richard: Bereidje voor op de vraag: Where the hellwere you?
Michael: Bereid je voor op de vraag: Hoe was het zondagi
Ricardo: Bereidje voorop ...een andere vrije tijdsbesteding?

Groet, Jimmy

Zaterdag I juni 2002 zal het legendarische LENS Sixes Toemooi weer worden gehouden. Ookditjaar moeten we, in verband met de
vroeg geplande reparatiewerkzaamheden door de gemeente aan onze velden, rekening houden metiet fcit dat er maar één veld tot
onze beschikking is

op een kwart veld wordq met vier veldspelers en een keeper, gesEeden om de eer en het aanzien, waama in de avond weer voor een
hapje wordt gezorgd, zodat de inwendige mens, die overdàg zo heeft geleden, weer kan worden givuld. De vtoeibare versnaperingen
zrllen ongerwijfeld overdag al worden aangevuld.
Voor de bikkels onderjullie kunnen 's avonds de beentjes van de vloer, want ook voor muziek wordt weer gezorgd.

In navolging van vorigjaar zal er sprake zijn van een voorinschrijving van de teams. Tevens zullen we per deelnemer een bijdrage
van Eur 5,00 wagen in de kosten. Dit geld v/ordt gebmil« voor de welkom envelop en het et€n na afloop van het toemooi. Voor
mensen die niet voetballen, maar wel mee willen eten, wordt ook een bu&age van Eur 5,00 gevraagd.

Onderstaand teft u een inschrijfformulier aan welke door u moet worden ingeleverd bij een van de leden van de sponsorcommiósie. U
kan tot zaterdag l8 mei aanstaande_de formulieren inleveren.

LENS SD(ES TOERNOOI

x
Ja, wU geven on§ op voor het Sixes toemooi van zaterdag I juni aanstaande en zullen deelnemen met ........ speleÍs.
Tevens zullen daamaast nog ......- mensen mee eten.

Contactpersoon
Telefoon Contacpersoon

++*r LENS OP HET INTERNET *t** www.lens-denhaag.nl *r++
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PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL
Vrijdag 26 april 2002
20.00 uur LENS I - Gr.Rood'93 t Loosduinen 340638 NN
22.00 uur LENS 3 - Oliveo I Loosduinen vr. NN
ZÀTERDAG T JUNI2OÍ)2
...,.. uur LENS Sixes-toemooi
Dinsdag 4 juni 2002
20.30 uur Algemene Ledenvergadering op LENS
Zaterdag 8 juni
20.30 uur Medewerkersavond op LENS

Ligging Sporthallen:
Loosduinen :GroenvanPrinstereÍlaanZ76 tel:070-3236706
Aanvoerders:
LENS I : Oscar vaa der Laar rel:06-22669238
LENS 2: Anrlre Kuypers teli 070-325047 |
LENS 3 Ed Vuijk tel:070-3960448 (0 6-2024736?)
LENS 4: Nico Vastenburg tel:0'10-3294254
LENS DSl: Bettie Driessen tel:070-3295598

NTEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE

t
ll
t
I

I

COTIITACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2OOII2OO2 i
Algemeen contactpersoon: Paul van den St€en, Chopinstraat 103,2551 SV Den Haag. Telefoon: 070-,+400603 (tussen 19.00 en 20J0
uur).

Hoofdleider A- en B-klasse: Paul van den Steen
Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven
Hoofdleider E- en F-klasse: Paul van den Steen

0704400603 bij geen gehoor 070 -3615208
070-3615208 bij geen gehoor 070-4400603
0704400603 bij geen gehoor 070-3615208

Tel:
Tel:
Tel:

Aangezien dé hoofdleiders ook nog een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot 's-avonds
19.00 en 20.30 uur. Graag ieders medewerking. Is de hoofdleider niet thuis bel dan gerust naar de andere hoofdleider.

tussen

I

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

tijd
Tegenstander Uit of

Thuis
Veld/Terrein Vertrek van

LENS:
Vervoer

AI 27 àpt Vrij!t
04 mci I 1.15 uur Training+wedsuijd 'I huis Zie kopie!! 10.45 uur

Auto/tus09 mei 09.30 uur GrBvenzandeSVtoemooi uit Zie kopie!! 08.00 uur
BI Auto27 apt 13.30 uuÍ Zoetermeer Bl Uit Rokkeveen/Zoetermeer 12,00 uur

04 mei T Zie kopie!! 10.45 uurI Ll5 uur Thuis
09 mci 09.30 uur GravcnzandcSVtoernooi uit Zie kopicll 0E.00 uur Auto

82 27 apÍ 14.30 uur Loosduinen B2 Thuis Veld I t3.30 uur
04 mei I l.l5 uur Training+wcdstrijd Thuis Zic kopiel! 10.45 uur

B3 27 apÍ I1.00 uur Vitcsse De[ft B3 Uit Tanthof-Zuid/Delft 09.30 uur Auto!!!!!
13.30 uur Fiets/bus04 mei 15.00 uuÍ GDA 84 Uit Mdesteijn

Vcld I 10.00 uurcl 27 apÍ I |.00 uur EDS CI Thuis
04 mei I LI5 uur Thuis Zic kopie!! 10.45 uur

Auto09 mei 09.30 uur GravcnzandcSVtocmooi Uic Zie kopie!! 08.00 uur
Veld 1 I1.30 uurc2 2'l ÀpÍ 12.30 uur RKAVV C2 Thuis

10.30 uur04 mei I1.30 uur ODB CI Thuis Veld I
Thuis Zie kopic!t 10.00 uur09 mei I1.00 uur LEN§toemooi

AutoDuinoord Ct uit Isabcllaland 08.45 uurc3 27 apr 10.00 uur
Auto04 mei 12.30 uur SV Erasmus C2 (r) uit Erasmusweg I l.l5 uur

Thuis Zie kopie!! I0.45 uur09 mei I 1.30 uur LENStoemooi
RVC/Rijswi ik c5 Thuis Vcld 3 08.45 uurc4 2'l apÍ 09.30 uur
TAC'90 Cl Thuis Veld 2 10.45 uur04 mei I l-30 uur

09 mei I 1.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.45 uur
uit Pr.Bemardlaan/Voorburg 09.00 uur AutoD1 27 apr 10.30 uur Forum SpoÉ Dl

AutoRVC/Rijswi kDl Uit Spprk.PÍ. Irene/Rí swiik 10.30 uur04 mci 12.00 uur
08.00 uur Auto09 mei 09.30 uur Soccsr Boystocmooi Uit Z,ie kopie!!
08.30 uurRVCYRijswijk D3 Thuis Veld ID2 27 apt 09.30 uur

Zie kopicl! 10.00 uur30 apr I1.00 uur LENS!oemooi Thuis
Thuis Vcld I 09.00 uur04 mci 10.00 uur Colton IFC Dl (*)

*+++ LENS OP HET INTERNET ++t+ www.lens-denhaag.nl *r*í
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D3 2'l apt 10.00 uur Spoonvijk Dll! uir Hengelolaan 09.00 uur Lopen
30 apr I1.30 uur LENStoemóbi Thuis e!! 10.45 uur
04 mei 10.30 uur RKSVM ) uit Spprk PolanenMon,srer 09. [5 uur Auto

D4 27 apr 12.00 uur Vredenburch D5 Thuis Veld 3 I l.l5 uur
a T I1.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopic!! 10.45 uur
met 08.45 uur Zoetermeer D l0 uit Rokkeve&r/Zoct€rmeer 07.15 uur Auto

EI 27 apr 09.30 uur RKDEO EI Thuis Veld 2 09.00 uur
04 mel 09.30 uur Coltor JFC aT E3 e) Thuis Zie I 09.00 uur
09 mel 09.30 uur Soccer Boystoemooi uir e!!c 08.00 uur Auto

E2 27 apr 10.00 uur ) Uil otd 08.45 uur Auto
04 mei 09.30 uur Colton IFC ofE3l[ Thuis Zie e 09.00 uur
09 mci 09.30 uur Soccer Boystoemooi uit Zie kopie!! 0E.00 uur Auto

E3 27 apr 10.45 uur Quick E2 uit Nijkerklaar 09.45 uur AUto
04 mei 09.30 uur LENS E2 I ) Thuis Vcld 3 09.00 uur
09 mei 14.00 uur RAVAtocmool uir Zie kopie!! 13.00 uur Auto

E4 27 apt 10.00 uur RKDEO E3 (+) uit weg/N 08.45 uur Auto
30 apr 10.00 uur RAStoemooi uir Zie kopie!! 09.00 uur Auto
04 mei 10.15 uur GDA E8 I ) Uit Madestci n 09.! 5 uur Auto

E5 2'7 apr I I.00 uur RKDEO E7 uit § 09.45 uur Auto
04 mei 10.15 uur GDA E9 (') uir Madesteijn 09.15 uur Auto

E6 27 apr t 1.00 uur RKDEO EE (i) Uit td 09.45 uur Auto
04 mei 09.00 uur GDA Er0 (r) uit Madeíeijn 08.00 uur Auto

FI 27 apÍ I l.30uur GDA Fl (i) Thuis Veld 2 I L00 uur
04 mci 09.30 uur RKDEO Thu l5 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 tpr I1.30 uur GDA F3 0) Thuis Vcld 2 I1.00 uur
04 mci 12.00 uur Vrcdenburctr F2l.) Uir Vreden I1.00 uur Auto
27 apr 13.30 uur CDA F8 I Thuis veld 2 13.00 uur
30 apr 10.00 uur RASto cmoor uir e!! 09.00 uur Auto
04 mei 12.00 uur redenburch uit Vrcdcnburchweg I 1.00 uur Auto

F5 2'l apt 10.00 uur DSO FE (*) uit ' v.Tuyllspprldzoctcrmeer 08.45 uur Auto
mel 09.00 uur GDA F7 (+) uit Madcstcijn 08.00 uur Auto

F6 [3.30 uur DWO Fl2 Thuis Veld 2 13.00 uur
30 apr 10.00 uur ol Uit Zie kopie!! 09.00 uur Auto
04 mei 12.00 uur Verburch F5 uir tukelweg/Poeldijk 11.00 uur Auto

I
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08.15 ulur

I

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OT' 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 [omen of het competitievoetb;l
doorgaat ofniet zijn:
- Bellen naar de LENsaÍkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogetijk vanaf ongeveer 08. t5 uur omdat wij vaak nièr

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je vooi 08.30 uur
vezamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!!

- Bellen naar de KNVBaÍkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt heEelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de
informatie te verkljger en dan uitsluitend nog voor LENS Al ím C4.

- §tjken naar Infothuis oP de TV (kanaal 2l). 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 tegenstanderl

- Soms zij[ de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infottruis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de
LENSafkeuringslljn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afl<euring. Belangrijk hierbij om te rJveten is dat
alle A-B en C-elflallen van LENS vallen onder disrict r est II en onder categorie III en de D-E èn F+eams vall€n ond€r d.istrict

irr+ LENS OP HET INTERNET **** www.lens-denhaag.nl r+r, 
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)=rrl appelijke wedstrijd!
BIJZONDERHEDEN:
- AÍbellen wedshijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedsfiUd alleen bij de hoofrlleider thuis tussen

20.30 u. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweek vanaf 16.00 u en op zaterdag pas vanaf 07- AÍbellen fainingen: bel pas na 16.00 uur afop LENS (070-3661314)
- Wedstiiden afgekeurd ofniet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENsafkeuringslijn (070-3670522). Voor

bellen heeft geen zin; wlj weten daa nog niets!! Bel nooit naaÍ de hoofdleider thuis!!
- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!l- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!l
- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen 's-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur.- De volgende LENS-ren:e versch[jnt op woensdag 9 mei
- Aanwezig jeugdcommissie op: - 27 april vanaf 07.30 uur: Cerard Marinus en paul v.d.Steen

- opsteuingen ars bekend. 
- 04 mei vanaf 07'30 uur: Fred Grens en Hanoie v'd'Sman

i
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West II en onder categorie IL
Bij alles geldt zeker: heel atte[t zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of her voetballen dooÍgaat of niet. Nog dommer is
het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komen!!

TOERNOOIEN AFGEKEIJRD OF I\[IET???
Toe mooien_tosten 

_de 
verenigingen heel veel geld en worden alleen in uitersle nood en als het moet pas op het laatste moment

afgekeurd. Wij adviseren iedereen dan ook om gewoon te komen verzamelen- Ter plekke tekiir<en wii aan'ofheï toemooi doorgaat of
niet. wilje toch bellen, bet dan alleen naar de LtNsafteuringslijn 070-3670522 en nooit naaide hoo'fdleider thuis want die weet echt
niet ofeen toemooi doorgaat ofnietMs het toemooi afgekeuid dan wordt er aoo. g..n er,tr .t i"6 À.".ira.

GEEN SCHADIIWPROGRAMMA MEER BIJ ALCEIIELE AFKEURING
De competitie loopt ten einde en bij algehele.afkturing van het competitieprogÍamrna is er dan ook gcen schaduwprogÍamma meer
tenzij de trainers iets ander§ afsPreken met jullie. Zonde; een afspraakmogen juilie dus thuis blijven alJje wedsrijcl È aflekeurd.

TOERNOOIBIJZONDERIIEDEN
ouders: toemooien 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!l! Daamaast zijn er voor de uittoemooien altijd ouders nodig-om te rijden. Zorger vooÍ dat u
ook regelmatig met de auto aanwezig bent om voor het vervoer te zorgen. Het vervoèr is zeer zekeie ook uwprobleeri!!!! Daamaast
spreken w[i nogmaals met alle leiders.af dat wij als vereniging altijrl riet het hele team aanwezig blijven tot nà de prijsuiteiking. Dir
staatnetj€s tegen over de organiserende vereniging die veel fijà en geld in deze toemooien steken: Dóen!!l- r,FNSÀl: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Koningin Julianaweg in 's-Gravenzande. De tegenstanders z1.;n nog

niet bekend maar wel weten wU dat jullie 5 wedstrijden spelen van z x 12 % minuit, dat een gelijkpel met àoelpunten 2 iunteioplevert€n een gelijkspel zonder,doelplnt slechts ééD punt. ook belangriik om te weien is datioíel àe spelers ali de begeieiding
een overhecrlijke lunch aangeboden kijgen. waardeer dirr!! Einde toemóoi om r6.00 uur,- r 

'FNS Bl: €aat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Koningin Julianaweg in 's-Gravenzande. De tegensranders zijn nog
niet bekend maar wel weten wrj dat iul[e 5 wedstrijden spelen vani x lZ % minriut, dat een gelijkspel met àoelpunten i furteíopleverten een gelijkspel zonder-doelp.unt slechts één puni. ook belangrijt om te weten is datioíel àe spelers als de begeieiding
een overheerlijke lunch aangeboden kijgen. waardeer dit!!! Einde toeàóoi om 16.00 uur.- LENS cI: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar dc Koningin Julianaweg in 's-cravenzande, De tegenstanders zijn
nog niet bekend maar wel weten_ wij dat jullie 6 wedstrijden spelen vàn 2 x 12 %;inuut, dat een gelijkspel mit doelpunten-z
punten oplevert en een gelijkspel zonder doelpunt slechts één punt. Ook belangrijk om te weten is-daizowel de speleïs als de
begeleiding een overheerlijke lunch aangeboden krijgen. Waard;er dit!!l Einde tóeàooi 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.

- !'INS C3: speelt op donderdag 9 me! HemelvaaÍsdag, op LENS tegen VELO, Soccer Boys, Quick en ODB. De prijsuitreiking
(daar zijn wij allemaal bij) is om 16.45 uur.

- I,ENS Ca: 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 DI: gaat op donderdag 9 mei, HemelvaaÉsdag, naar de Gotzenhainsingel in Bleiswijk. De tegenstanders zijn:
Soccer Boys, ARC, Laakkwaíier en SHO. Einde toemooi om 16.15 uur,- LENS D2: speelt op dinsdag 30 april, Koninginnedag, op LENS tegen DWO, DSO, Quick en IIBS. De prijsuiheiking (daar zijn
wij allemaal bij) is om 16.45 uur.

- LIN! 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.

' IENS El: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Gotzenhainsingel in Bleiswijk. De tegenstanders zijn:
SoccerBoys, SHO, Argon en ARC. Einde toemooi om 16.15 uur.

- LENS EZt gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Gotzenhainsingel in Bleiswijk. De tegenstanders zijn:
Soccer Boys, JSV, LHC en DWO. Einde toemooi om 16.15 uur.

- LENS E3: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Laan van Vuurdestraat (Houtu,ijk). De tegenstanders zijn:
Naaldwijk, RAVA, RVCÀijswijk en Vredenburch, Einde toemooi om 16.00 uur.- LENS E4: gaat op dinsdag 29 april, Koninginnedag, naar de Albardastraat. De tegenstanders zijn nog onbekend maar wel weteíl
wU datjullie naast het voetballen ook nog penalties gaan schieten en zelfs een patafe en wat te drinkàn krijgen alsmede een leuk
aandenken aan dit toemooi. 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 patàtje en wat te trinkón kijgen alsmede een leuk
aandenl<en aan dit toemooi. 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 datjullie naast het voetballen ook nog penalties gaan schieten en zelfs ccn pahtje er wat re &inkèn kijgen alsmede een leuk

' aandenken aan dittoemooi. Einde om 15.00 uur.

*+*+ LENS OP HET INTERNET +*** www.lens-deniaag.nl ****
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TRAINEN EN SPELEN MET NIE{IWE GROEPEN
De.komende maand gaan wij al wat activiteiten (trainingen en/of wedstÍijden) opstarten met de groepen voor het nieuwe sei2oen. De
trainers kunnen dan alvast wat inzicht krJqln (.vo-ory91í aat nog nodig is) in di twatiteiten tir,í.n fiun nieuwe groep. o p 

^t"rarg 
imei gaan Fred Grens (LENS A l) en Peter vonk (LENS B l1 at aan de sÉg.bm r L rs uur siart Je t rinilf 1r r.oo i* i-wezig en öm

14'30 uul wordt er door een aantal srelers gevoetbald tegen RKDEO Àt en nxnro st. we verwicïten onderstaande spelers op
zaterdag 4 mei om I1.00 uur op LENS;- A-klassers seiz oen Àooznoo3i 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.Safo, N.d; sousa, r.slan!, D.Tenones, J,Vermeulen,A.vienviame, c.vrije, E.Xavier, Y.Ycntougli en A.zambib. (D;6 s;ete.r r* r,nr.ls Éírit, hl;;ijïog niet ingerleeld i.v.m. de

competitiewedstrijd).
- B-klassers seizoen ?00212003: C.Amhayi, N-Amkhaou, O.Arslan, P.Barros, R.ten Berge, H.el Boubkari, J.Bruystens, Rda Cruz,

f'Eljabli, K'Faik, J.Hermans, K.Izidogru, S.Kalpoe, I.Karabulut, Y.Kul, D.Lopes de B-riio, ttl.et vÀi, M.Mirkarimi, K.Muskiet,
R.oosrerveer, S.v.Rossern en A.Zand. @e 27 spelers van LEitS 83, cz, C3 + C4 zij; hl;rbij ;og niet ingedeeld i.v.m. oé
wedstrijden).

Wij zorgen voor een lichte broodmaaltijd en wat melk omskeeks 12.45 uur. Het eten van de vette hap is dus niet toegestaan!l!! Heb jevragenofwiljeaÍbeIIenneemdanalleencontactopmetPaulvandenSteen(vrijdagavondtussenl9.00eD20'30uu4
De trainingsactiviteiten in de maaad mei zijn verdei:
-woensdag22en29mei:14.30uurtrainingF-klassersseizoen2002t7003(spelersgeborenin 

1994,1995 er 1996) :
16.00 uuÍ tÍaining E-klassers seizoen 20072003 (spelers geboren in l99zen 1993) :
l8'00 uur training B-klassers seizoen 20022003 (spelers geboren in 1986 en 1987)' 19.30 uur haining A-klassers seizoen 2002i2003 (spelers geboren in 1984 en 1985)

- donderdag 23 en 30 mei: 17.30 uur traininÀ D-klassers seizoen 2002/2001 (ipelers leboren in tryo en iertl
l9.00uuIFainingc.klassersseizoen2002/2o03§pelers[eboreninl988enl989i

De volledige-samenstelling van bovenstaande groepen komt in een latere LENSrewe te staan. voor sommige gÍoepen worden ook
nog wcdstrijden geregeld. Meer nieuws volgt!!l!

E-ELFTALTEGENCOLTONJFC ;
Op zaterda€ 4 mei speelt een E-elftal ol een- grgot veld tegen Colton JFC. De volgende spelers van LENS El, E2,E3 en% zljn
hiervoor uitgenodigd F.Aldogan, B.Arslan, N.el Boustati,lM.v.d.Burg, K.Gezgin, S.de Haan, A,Hosen, K.et MaÍgi, F.Mustapha,
E'Nooitrneer, R.Reddam en M.Resodiwirjo. Leider: Th.HoeEragel. Neemle iegí irrusBrokeje en LÉNSkousen mà en wij zoigen
weer voor het shirtl! -

GEEN TRAINING OP!I!
Op de onderstaande data is er géén haining voor dejeugd:- maandag 29 april voor alle teams (i.v.m. de voetbalclinic met HFC ADO Den Haag)- dinsdag 30 april voor alle tearns (Koninginaedag)
- woensdag Smei voor LENS Al, LENS Bl enLÈNSEI enE2(derestÍaintduswelr!!r)- donderdag 9 mei voor alle teams (Hemelvaartsdag)

Helaas geen sPelers van LENS die de finale hebben w€ten 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 avondr! vorgend jàar w".r proberenri

LENS C4, D3 EN D4 NAAR HF'C ADO DEN HAAG _ VOLENDAM
op wijdag-26 april-gaan de spelers van LENS C4, D3 en D4 die zich hiervoor opgegeven hebben gratis naar de competitie- wedstrijd

l11Y,l9 ADo Den.Haag en. Volendam_ in_het zuideryaÍkstadion. we verz'ai,ien om ta.:o"uui-of LENS en gaan dan ond-er
begeleldng van cen echte gediplomeerde HFC ADo Den I{aag-steward (Bert Vierling) lopend naar het stadion toË. De rvedsrijd
begint om 20.00 uur en is omstreeks 21.45 uur afgelopen. Daam-a gezamenli.lk topena lËar imts waar rryU omstreeks 22.30 uur aan
zullen komen. We verwachten dan we.l dat de. ouders hun kind op-LENs 

"i 
korn"n traten. Ïp vooi aite spelers en begeleiders: het

meenemen van blikjes drank in het stadion is niet toegestaan. Wil jà wat drinken dan alleen drank in kartàn verpak!l!l -

LENS D3 KAMPIOEN!! !!!!!!!! !!
Afgelopen zaterdag werd LENS D3 kampioen door een 0 -2 overwinning bij de enige concurent Duindorp sV (zie verslag van Ruud
van Herp) Spelers en begeleiding van haÉe gefeliciteerd en natuurlijk gaan wij dit iieren. wij doen dit tijdens Èet LENSóemooi opd]§$C !9 aPril met een taarg wat te drinïen en natuurlijk met Ëen ,,ndenken voor alle'spelers en 

-de 
begeleiders. Nogmaals:GEFELICITEERD!!!!!! !!! I!!!!!!

NOG MEER KAMPIOEIVEN 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 houàen.yutfie op de hoogte. LENSD4 verloor zaterdag helaas met 0 - 3 van zoetermeer DlO en m-oet nu de laaste trveJwedstriiden *i*"o o. r.r.pioen te worden. De
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Iaatste.(uit)wedstrijd van het seizoen is op zaterdag 4 mei tegen hun grootste en enige concurrent zoetemeer Dl0. Daar zal de
beslissing vallen' Succes!!! LENS El moet zaterdagl7 april thuis om 0930 uur winnen ian concurent RKDEO. Doen ze dit dan zijn
ook zij kampioen. Doen!!!!!

SPELERSPAS VOLGEND sEIzoEN VERPLICHT; pAsForo z.s.M. INLEVIIREN!!!
De orderstaande speleÍs moeten nog steeds I pasfoto inleveÍen (met hun naam achter op de foto) bij hun leider:- P.Lugano, P'Sarfo, N.de Sousa en E.Xavicr van LENS AI, C.Amhayi, A.Bingoi, K.Izidogru en S.Kalpoe van LENS 82, S.el

Ayadi en J.Vemee van LENS 83, A.de Randamie van LENS Cl.

SPELERSPAS GEÏEKEND I}ILEVEREN
Een aantal C' en D-klassers hebben de spelerspas mee naar huis gckegen om deze door de ouders te lat€n tekenen. Wij verwachten
de getekende Pas zaterdag a.s. terug te kdgen. Daamaast zullen àen aantal ouders naar LENS moeten komen om deze ias te komen
ondeÍtekenen. Het gaat om: de heren Randamie (Cl), Rasul @2), Aldogan (83), Sbaa @3) en Ipek (E4). Loop zaterdag èven langs de
administratiekamer! ! !

HF'C ADO DEN HAAG VOETBALCLINIC OP LENS
Op maandag 29 april is de beloofde voeÍbalclinic op LENS. Michael v.d.Heijden, "oud" LENSlid en momenteel speler van HFC ADO
P-.! -H*g 

l, zal zelf present zijn en wij hopen dat hij nog enkele andere spelers mee zal nemen. We starten om 14.30 uur (aanwezig
l3'30 uur) en omstreeks 17.00 uur is deze clinic afgelopen. Neem allemaal je eigen LENSbroese en LENSkousen m.". Wil rorg.i
voor de LENSshirts!ll Bij aankomst melden bij Paul van den Steen (C), Raymond Beck @) en TÍreo Hoefrragel @). pit t<an tot tSlS
uur. Kom je later dan heb je pech want dan ign de vijflallen al geformeerd. Daama omkleden en verzamelen op veld I voor de
instntctie (t4.00 uur). Daama heerlijk voetballen: eerst 4 tegen 4, daaÍna de sterkste per klasse 2 tegen 2 en uiteind;lijk de sterkste I
teger [. Als laatste bliift er per klasse I kampioen over. Die kugt natuurlijk een prijs!!! Alle deèlnemers blijven uiteraud tot het
einde en ontvalgen dan een gratis toegangskaartje voor een thuiswedstrud van HFCAbO Den Haag in de nacómpetitie!!! Heel veel
plezier en natuurlijk venvachten wij heel veel suppoíers op LEI.iSM Aàngezien wlj 90 spelers molen laten deelnemen hebben wij
besloten om de onderstaande elftallen in zijn geheel uit te nodigen: LENS Cl, C2; Dl, b2, gt en gz. Daamaasr mogen ook nog
komen de spelers uit LENS C3, C4, D3, D4 en E3 ím E6 die loten hebben verkocht van de GROTE CLIJB ACTIE. Kan je niet
komen bel dan zs.m. afalleen bij Paul van den Stecn (4400603) 's-avonds tussen 19.00 en 20.30 uur. We verwachten dus: rElvs C/:
alle spelers. IErVS C2: alle spelers. !!l§.(l: R.v.d.Berg. LENS C4: M.Omri en Q.de Zwart. LENS D|: alle spelers. LENS OZ: a]fre,
spelers. IEIVS D3: D.Boateng, P.Dewkali en R,Matthee. LENS D4t R.Ghisaidoobe, A.el Haddiàul à H.ozditek. LENS Et: ull"
spelers. .{,E/vs E2: alle spelers. rElys EJ: n.e,ldogan, LuugnIiÏFeci, c.Nooitsneer en F.souna. 4EUsrEl: s.sayeed.

TOERNOOIEN 9 T/NI 18 MEI
Nu alvast vermelden wij de toemooien die voor onzejeugdteams op het programma staan van 9 t/m 20 nrei: f- 09 mei: LENS Al, Bl, Cl, C2, C3, C4, Dl, El, E2 en E3
- I I mei: LENS 82; 83, C2, C3, Dl ím D4, El r/m E6 en Fl t/m F5
- l8 mei: LENS Ct, Dl t/m D4, El t/m E6 en Fl ím F6
Voor meer nieuws in deze (9 mei) en in de volgende LENSrevue!l! Zie voor een volledig toemooi-overzicht het publicatiebord op
LENS!!!!!!l!

HELP!!! HELP!!! IIELP!!! HELP!!!

GEZOCIIT: YOOR ALLE TOERNOOIEN ZOEKEN
WIJ BARMEDEWERIGRS, AI\DERS ZIJN \ryIJ
GENOODZAAKT DE BAR TE SLI'ITEN
MELDT [I AAN BIJ EEN VAN ONZE BARMEDE-
WERI(ERS.

SIXESTOERNOOI VOORLENS A1 T/I\{ LENS B3
Op zondag 19 mei organiseert de jeugdcommissie een sixestoemooi op LENS uitsluitend bestemd voor alle spelers van LENS Al t/m
LENS 83. Na het voetballen (14.30 ím 17.00 uur) gaan we ook nog barbecuen en natuurlijk dmaien wij een videofilrn of praten wij
heerlijk na aan de bar. Binnenkort nodigen wij de aanvoerders uit voor een gesprek over de verdere iwtlling van de avond. Het
spreekt voor zich dat wij alle spelers, tainers en begeleiders hierbij ook uitnodigen om te komen. Meer nieuws volgt binnenkort!!!

TELEF'OOITNUMMER GEWIJZIGD???
Om gek vaÍr te worden. Probeer je iemand te bereiken is het telefoonnummer weer gewijzigd. Wij weten echter van niets en kunnen
geen contact kÍlgen. Nogmaals verzoeken wij de ouders, spelers en begeleideB om veranderde telefoonnummers zo spoedig mogclijk
door te geven aan Paul van den Steen. Hij verwerkt dit direct in het ledenbestand zodat altdd iedereen te bereiken is. Jeugdspelers die
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een 06-nununer hebben mogen dit ook via de leider doorgeven. Wij noteren dit numrner dan naast het gewone telefoonnummer
Graag ieders medewerking! ! !

BLESSURELEED
Nog steeds een aantral langdurig geblesseerden spelers en dat is heel vervelend voor: Siephan van Rossem (gl), Cary Rijkers @Z),Rick v.d.Berg (C3), Taoufik Ayyadi (C4) en Tolga Tekdemir @4). Jongens, van harte beterschap allemaal!!!

OVERS CHRI JVINGSPERIKELEN
Terwijl.wij 

-nog 
dnrk bezig zijn met het afuerken van het huidige seizoen lopen spelers al te lonken naar andere verenigingen. Dit

proces is helaas niet te stoppen maar wij hebben echter intem beiloten om oni pas met overschrijvingen en aanverwante zakin bezig
,te houden na het afsluiten van de competitie. Dit is pas vanaf maardag 6 mei. Oit betekent dat'wij-voor die tijd geen toestemmin!
geven,om ergens anders te gaan trainen of te voetballen en dat \ryij na deze dahun hiervooi pas toesternrn-ing geven als dË
overschrijvingspapieren ingeleverd zijn en de kleding van LENS allemaai ingeleverd is.

'A
Ë

Dit kan wel eenshet koÉste 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; '
slortiefvoetballend en vol strijdlust. Ik zag er deze wedstrijd weinig van terug. Montrose speelde heuelfde spelrype als LENS. En
dan lijlc het net ofje tegen je zelfspeelt. Heel vÍeemd.
Want zeg nu z,elf, deze tegenstander was, zei het met moeite, wel degelijkle kloppen. Ze waren echter wat fanatieker, slirnmer 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 maaÍ wat de tegenstander qua voetbal
op de grasmat neeÍlegde. Ben ik te negatieÍ? Zeker niet! We hadden gewoon onze dàg niet! Maar des onrlanks .1.. snel vergeten deze
wedshijd. Ouders bedankt voor uw suppoÍ!

LENS C3 - Scheveningen C2
Deze wedstrijd had moet€n Plaatsvinden op zaterdag l3 aprit. Echter, en dat klink 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 doeje €raan '.....? Oplossingen zt. Maar zo werkt het schijnbaar nieti Di enige oftie was-dus op woersdag 17 april deze
wedstrijd dan maar te spelen.
Als pleister op de wond-e werd er besloten om te gaaÍI bowlen. Nee, niet zo maar bowlen maar disco-bowlcn! Wat dit ook moge zijn. .

Volgens mlj iets met flikkerlichtjes, balls & pins?! Voor dit evenement weÍd er rog lekker op LENS gegeten en gedronken. Niemànd
kwam iets te kort. Dit alles werd mogeliik gemaakt door sponsors. Dit laatste moeiik even tóelichtenlDlor zeer-goed financieel
beleid.was er nog wat sPonsorgeld over van de trip naar Bèlgie. Dit kwam dus goed van pas. Daarom SPONJ,ORS BEDANKT! ! ! !
Cees Alting

BAIEN vandaag geen voetbal omdat Scheveningen maar zès spelers op de been kon brengen. Zwak voor zo'n grote vereniging. Met
de jongensiebben wU besloten te gaan bowlel in het Zuiderpark. vooidat wij er naar toe laan krijgen ze eerst 1og patat en een cola.
Als dat op is gaan wij op weg. Het is vanniddag disco bowlen ,dus licht uit en spot aan. wli hebbËi orle banen; trvei voor het team
en een voor de ouders. Disco bowlen doeje bijna in hct donkei en dat was voor mij een han-rlicap. Ed profiteerde hier goed van en
ging met iíe overwinning aan de haal. AI met al toch een fdne middag gehad. Ps: Ton en Jaap sorry dat ik jullie niet hó gebeld.

En dan nu de wedstrijd: LENS start zeer nerveus en kan de bat niet in de ploeg houden. Het is Scheveningen die er van profiteert en
scoort het eerste doelpunt. Dan drukt de tegenstander door en LENS komi achter met vier nul.voor de ruít scoort LEN§ nog trg"n.
Na de rust ziet de tegenstander een ander LENS; gretig op de bal en binnen vijfmin staat het 34. We proberen het nog wetlmà de
gelijkmaker gaat er niet meer in. Jongens een slechte eerste helft .... maar een betere tweede helfr.
Mannen van de wedstrijd: Viresh - Robin - Soufiane..
Peter

'LENS C3 - Montrose

LENS C3 - RKDNO C2 9-I
Na de mindere wedstrijd van woensdag tegen Scheveningen hoopten wij dat LENS C3 zich kon herstellen en de wiendschappelijke
wedstijd tegen RKDEO te wimen. Na een moeizame start in de l' helÈgingen er toch nog 2 doelpunten in. Het middenveld moet
leren dat zij op hun positie moeten blijven zodat ze makkelijker de bal rond k'ur,-,r"n spet"nl»oordàt wij geen middenveld hadden
kegen wij een doelpunt tegen. Dit was tevens ook de rust stand. LENS begon de twóede helft meer teiömbíneren en daaruit
vloeiden 7 doelpunten. Waarom speelden wij niet zo tegen Scheveningen?
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Topscorer van de wedstrijd: Osama el Mhamdi - Ivlan ofthe match: ???????
Patrick van Fessem

I,

Beste lezers van LENS-revue ook Paul v.d. Stcen maakt wel eens een foutje i.p.v dat D3 naar
moest gaan kegen wij DSO D5 op bezoek, weer een behoorl ijke tegenstander vandaag dus. ïVe zagen een aantrekkelijke l" helft
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
mct Dennis, hij nam de rhee mee naar het kleedlokaal en stoottc zich tegen de deurpos! de kokend hete thee stroomde over zijn
dijbeen, gelukkig hebben wij hem met zijn been direkt onder de koude kraan gezet en een [ce-pack gehaald in de kantine.
In de 2" helft kon Dennis gelukkig weer invallen, helaas vielen er geen doelpunten maar wij hadden het de laatste l0 minutcn crg
moeilijk. D3 heeft vandaag voor het eerst sinds weken weer als een echt team gespeeld, jongens klasse gewerkt.
Zaterdagz\ aoÍil2002: Vandaag misschien wel de zwaarste klus van het seizoen, wordt LENS D3 vandaag wel ofgeen kampioen
stellen wij hct nog even uit. De tegenstander van vandaag Duindorp sv Dl. In deze uitrvedstrijd wilde wij toch wel een sportieve '
revanche nemen, thuis hadden wij nog verloren met 6- I van deze tcgenstander. De l'helft was heel spannend maar de LENS
verdediging stak toch goed in elkaar, afen toe een ui tval van LENS maar er zat nog niet echt de overtu iging in die wij van D3
zijn. Duindorp was in de duels iets sterker maar krvamen niet echt vaak in de buurt van onze goal. Alleen de dode spel momenten
waren en bleven erg gevaarlijk. Toch wist LENS de aanvallen afte slaan, bij een goede corner van LENS kwam Rodney als een
duvelde uit een doosje voor z\n tegenstander en passeerde de keeper van Duindorp. [,ENS stond 0- I voor dit was ook de ruststand.
de 2c helft wisten wij dat de druk van Duindorp groter zal worden maar de LENS verded rgmg hield stand, ook onze aanvallen b lekerii
gevaarlijk. De keeper van Duindorp schoot verkcerd uit en de bal belanddc in de voeten
lepelde de bal in het dak van het doel en LENS stond op 0-2. Hiema kwamen wij alleen nog toe aan verdedigen en onder leiding

van Patrick deze aarzelde geen moment
ienl

van i

Umit lukte dit perfect. LENS D3 werd vandaag terecht KAMPIOEN!!! Jorgens van harte gefeliciteerd, namens Leider Richard Wir &
tra lner LENS D3 Ruud van Herp.

I
I
In



DLTNO E 1.. LENS E 2
i LENS E 2 speelde tegen koploperDUNo E I een leuke wcdstrijd. Er werd hard gewcrkt en LENS heeft het de tegenstander ergj lastig gemaakt. Duno tvas wat sterl(er, maar door goed storen kiamen ze niet aa;goed combinatievoetbal toe. I,ENS krvam na: ongeveer een krvartier toch wel verdiend op een 1-0 voorsprong. Na een goede aan-val werddebal over dc keeper heen gespeeld.0-l

dus' ln de tweede helft met de wind tegen drong Duno wei erg-aan en heÈas werd het al snel I-l door een fraai afstandschot. LENS

I l:1Ï:.Iïilj11,"T:*,clq To..:liik. Het spel.werd onrustÉer en het dekken werd sreedsslordÈ.r. i*r: r.*.rn de 2-t wel erg

i :^|!:l[lcj"l:land. Een klutsbal kwam op het hoofd van een LENS-speler en mer een grore boo!verdween hij in het doel. Heiwerdi tcnslotte 3-1. Uit een corner stond de nr. 3 (alweer) vrij en het was een koud kunstje om ie scor.r.-LENS k...g nog een grote kans,: maar dic werd helaas gemist' Jammer van de nedeilaag, maarjullie hebben hard gËwerkt en eieen spunn"noe *.as11ijd van gemaakt.

' Hoek van Holland E I -- LENS E I
wat een rare wedstrijd!! LENS begon uitstekend aan de wedstrijd. Het cerste kwaÍier was volledig vooi Lplls. Met mooie aanvallen
(vooral over rechts) kreeg het wat kansen, die helaas gemist weiden. Dit werd Hoek van Holland tË aól en men ging het op een anderc
manier proberen. Ze scoorden uit een uitval de l-0, dóor hun zeer goede, haast niet afte stoppen, spits- Daama werd het vooral een
fisieke strijd. Geholpen door een nergens voor fluitende scheidsreihter ( voor beide kanten tior""i,t j, ,r"a ieder duel met duwen en
trekken gewonnen door dc twee hoofden grotere tegenstander. Voor we er erg in hadden stond het meiiust +-ot In de tweede helft
schroefde LENS het tempo nog mee_r 

_op 
en werd de bal nog sneller rondgespield. De tegenstander h;o geen vat meer op ons spel en

van 4-0 werd het vlak voor tijd 4-4!!!!!!!!!ll!! Des te grotei was de teleuÀteiling toen dJtegenstander in-de laatste minuut toch nog de
rvintrende 5-4 maakte!!!!l!l! Helaas geen punten, maai.lullie hebben laten zien,-tlat je na eÀ achterstand terug kunnen knokken. H-ET
kan nog, zaterdag dan maar.
Theo

Pupil van de weeh:

ln de vorige uitgave van LENS-revue hebt u kunnen lezen
over Kagan Gezkin. In deze uitgave ziet u de foto van Kagan
met zijn favoriete speler Roger Riemen.

t++'i' LENS OP HET INTERNET t*r* v/wrv.lens-denhaag.nl **r*
Pogifla 12



Umit lukte dit perfect. LENS D3 werd vandaag terecht KAMPIOEN!!l Jongens van harte gefeliciteerd, namens Leider Richard Wir &
trainer LENS D3 Ruud van tlerp. i
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Topscorer van de wedstrijd: Osama el Mhamdi - Ivlan of the match: ???????
Patrick van Fessem

Wedstrijdverslagen van LENS D3: door Ruud van Herp

Beste van ook Paul v.d. Stcen maakt wel eens een foutje i.p.v dat D3 naar Zoeterm
moest gaan kegen wij DSO D5 op bezoek, weer een behootlijke tegenstander vandaag dus. We 2agen een aantrekkelijke l'helft
zocht continu de aanval maar de goals bleven uit, alleen Patrick wist 5 minuten voor de rust te scoren. [n de rust een klein ongelukj
met Dennis, hij nam de thee mee naar het klcedlokaal en stootte zich tegen de dcurpost, de kokend hete thee stroomde over zijn
dijbeen-, gelukkig hebben wij hem met zijn been direkt onder de koude kraan gezet en een lce-pack g,ehaald in de kantine. .
In de 2" helft kon Dennis gelukkig weer invallen, helaas vielen er geen doelpunten maar wij hadden het de laatste [ 0 minuten erg
moeilijk. D3 heeft vandaag voor het eerst sinds weken weer als een echt team gespecld, jongens klasse gewerkt.
Zaterdae?l aoril2002: Vandaag misschien rvel de zwaarste klus van het seizoen, wordt LENS D3 vandaag wel ofgeen kampioen
stellen wij het nog even uit. De tegenstander van vandaag Duindorp sv D l. In deze uinvedstÍijd wilde wij toch wel een sportieve
revanche nemen, thuis hadden wij nog verloren met 6-l van deze tegenstander. De I" helft was heel spannend maar de LENS
verdediging stak toch goed in elkaar, afen toc een uitval van LENS maar er zat nog niet echt de overtuiging in dic wij van D3
zijn. Duindorp was in de duels iets sterker maar kwamen niet echt vaak in de buurt van onze goal. Alleen de dode spel momen ten
waren en bleven erg gevaarlijk. Toch wist LENS de aanvallen afte slaan, bij een goede comer van LENS kwam Rodney als een
duveltje uit een doosje voor zijn tegenstander en passeerde de keeper van Duindorp. LENS stond 0-l voor dit was ook de ruststand.
de2'h elft wisten wij dat de druk van Duindorp groter zal worden maar de LENS
gevaarlljk. De keeper van Duindorp schoot vcrkcerd uiten debal belandde inde
Iepelde de bal in het dak van het doel en LENS stond op 0-2. Hiema kwamen wij
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DI'NO 81 .. LENS E 2
LENS E 2 speelde tegen koploper DUNo E I een leuke rvedstrijd. Er werd hard gewerkt cn LENS heeft het de tegenstander erg
lastig gemaakt. Duno was wat sterker, maar door goed storen kiamen ze niet aaigoed combinatievoetuai toe. LENS krvam na
ongeveer een kwartier toch wel verdiend op een l-0 voorsprong. Na ecn goede aanval weld de bal over dc keeper heen gespeeld. 0-I
dus' In de tweede helft met de wind tegen drong Duno wei ergian en helàas werd het al snel t- I door een íraai afstandschot. LENS
had het vanaf dat moment erg moeilijk. Het spel.werd, onrustiler en het dekken werd steedsslordi!ei. ioiir t<wam ae z-l wet erg
ongelukkig tot stand. Een klutsbal kwam op het hoofd van eei LENs-spelcr en ..t r.n g.t" tooi 

".ràí.e, f,i.; in het doel. Hciwerd
tcnslotte 3-l Uit een corner stond de nr. 3 (alweer) vrij en hetwas cen i<oud kunstje omïe s"or"n."l,eNi tr".g nog een grote kans,
maar dic werd helaas gemist. Jammer van de nederlaag, maarjullie hebben hard gËwerkt en ereen rp.nn*or-*.aitriid ían gemaakt.

Hoekvan Holland E I -- LENSE 1
wat een rare wedstrijd!l 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 weiden. Dit werd Hoek van Holland ií dolen men ging het op een andere
manier proberen. Ze scoorden uit cen uitval de l-0, dÀor hun zeer goede, haasl, niet afte stoppen, spits. Daama werd het vooral een
[sieke strijd. Geholpen door een nergens voor fluitende scheidsreóhter ( voor beide kantenïiouwens ), werd ieder duel met duwen en
trekken gewonnen door de twee hoofden grotere tegenstandcr. Voor we àr erg in hadden stond het meírust 4-0! In de tweede helft
schroefde LENS hetlempo nog meer.op.cn.werd dé bal nog snellcr rondgespield. De tegenstanàei t uà g.., not ,..r op ons spel en
van 4-0 werd het vlak voor tijd 4-4 !!! Il !! ! ! !!l ! Des te groter was de tcleursteiling toen de tegenstander in"de laatste m inuut toch nog de
winnende 5-4 maakte!!!!!!!! Helaas geen punten, maa..lrllie hcbben laten zien,-<latle na eeï achterstand terug kunncn knokken. HET
kan nog, zaterdag dan maar.
Theo i I

Pupil van de'weeh:

In de vorige uitgave van LENS-revue hebt u kunnen lezen
over Kagan Cezkin. In deze uitgave ziet u de foto van Kagan
met zijn favoriete speler Roger Riemen

**N,|' LENS OP HET INTERNET **** www.lens-denhaag.nl +*{t
Pagina i2
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Openingstiiden ma tim vr 09.00 t/m 17.00, zotcrdag tot 14,00

, . Oob wor sleutels, schoencreme, wlerc, inlegmleh elc

' Aonneendepot wàr stoneiijgoederut
: - Noamboden',en uondelslohhen 04 beslellíng luetboa\

Harderwijkstraat 260, 2673 ZT Den Haog, Tel.: 070-3885127
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l SUDMEUER :-,' '
"ZONWERING''Íil

' ,r' .',
oluminium - builenzonwering - morkiezdn ; lerrosschermen
' rolluikeh; ióloezieen . rolgordiinen . lomellen i , ,.

" '. gorogedeuren - kunslstoÍ koziinen

tevéns 2y' uur ripoiotieservice - betootgemok l'
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ïhomsonloon 85 - 25ó5 HZ llen Hoog
TeleÍoon.O7O-362O29.0 .;. Íqx 070-3ó20435

GARAGE ASSENDEIFT B.V
Koboltstrool 2ór,. " g ,

,.i
:APK èn WN Keur-slolioh ,...
. Reporqties vàn olle merken
. Bonden. en uitloolservicd
. Ploot en souitwerk

Í. ._, ' .,,-..r,

2544.EV Dèn Hoog

OP ALLE BRANDSÍOÉFÉN GEl,Í VOOR CLUBIEDEN

EEN i(Of,Í'íVG UAN € O,O5
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TIMMER., LOODGIETERS EN AANNEMERSWERK
. ONDERHOUD VAN HUIZEN . ERKEND GAS EN WATERFITTER

. MACHINALE HOUTBEWERKING . SCHOORSIEENVEGEN

KANTooR' i Jt

Ellekomskool I3
2573 XA. Den Hooo
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BRANDSCHADESAN-ER/NG -

ERKEND SÍI,CHÍING S ALUAGE

DIEAJSIYERI.EÍVER NA ERAND
-. -i.

.. ".', Plotino 19 "!2544 EZ Den Hoog

Telefoon: 07 0-329 41 22' - t ox: O7A329 4409 -
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Assurantiekantoor
STREEKSTRA '.'"

A* "Deiaír'g- Soestdil*sekode t/o 285, 257 4 ÉZ Den Hoog

E-moil: inlo@streekíro,nl- tox 070 - 3ó8ldl7 'i
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* VERZEKERING * FINAN€IERINGEN . SPAREN '

* HYPOTHEKEN * PENSIOENEN * BEIEGGINGEN

VOOR TOPPRESÏATIES OP HET GEBIED VAN
VERZEKEREN EN HYPOIHEKEN KUNT U

ATTIJD BIJ ONS TERECHT. BEt GERUST

VOOR EEN SPORTIEF ADVÍES.

BEt VOOR INTORMATIE OF EEN OITERIE

070-3ó8 77 64
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DEN HMG: KORïE POTEN 8- LEYMG 1046-BANIOSTRAAT62

ERESIASTR. 2S.FR.HENDRIKLN 243A.APELDOORNSELN 2194

WATERINGEN: PLEIN 24 |NFoLUN 070.3666243

t {
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At 35 JAAR EEN BEGRIP AtS HET GAAT
OM PERSONEN VERVOER OP MAAI!!

Fohrenheitshàot 20 - 2561 EC Den Hoog
TeleÍoon: 070-364329 5 / 070-3460792

Fox: 07ï3609127

Bij ons kunt u terecht als het gaat om:

Schiphol ve"voet (24 uurs service)

Groepsvervoer (8'.f ers. per bus)

lnvalide en rolstoelvervoer

Zakelijk vervoer
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. 40 kindercentra inrDfr.Haag

. de scherpste prijs in Nederland

. Volledige diensweilening

. moderne, professionele organisatie
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(070) 312 00 00' 2{ uur berèikbaer
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