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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag tel  070 – 3661314 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 

Samenstelling bestuur 

Voorzitter 

R.Vergeer tel. 070 – 3661344 

Secretaris : (secretaris@lens-enhaag.nl) 

J. Colpa   tel. 070 – 3941974 

Penningmeester 

C.Veldink tel  079 – 3314348 

Commissariaat jeugdvoetbal 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

Commissariaat selectie seniorenvoetbal 

W. Kouwenhoven tel. 070 – 3912474 

Commissariaat algemene zaken 

H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

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.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

Accommodatie en materialen 

Vacature 

Sponsorzaken 

R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 

H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

Coördinator techn. Zaken 

F. van Dijk tel.  070 –3634818 

Bar 

Vacature  

Trainers 

Zondag  

H. Lamens tel. 070 – 3455787 

R.Bogisch tel. 070 – 3937441 

  tel. 06 – 14382757 

I.Kurnaz tel. 06 – 13379733 

Zaterdag 

A. de Ket tel:  06-51196881 

Redactie LENS-revue 

Cees en Saskia Alting tel. 070 – 3661314 

e-mail – vv.LENS@12move.nl  

Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Cees Alting: cjalting@planet.nl 
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VAN DE REDACTIETAFEL 
 

EEN VREEMDE TITEL 

 (de geschiedenis van …..) 

 

 

 

De LENS-revue. Ons clubblad met 

daarin opgenomen alles van redactie 

tot bestuur en van senioren tot jeugd. 

Echter dit is nooit zo geweest. We 

zijn eens in het LENS-archief gaan 

snuffelen. Daar troffen wij aan wat 

we zochten. De geschiedenis van 

JONG LENS. 

Het is een vreemde titel. Wie het 

verzonnen heeft hebben we niet 

kunnen achterhalen. Misschien 

kunnen de ‘oudere’ LENS-ers ons een 

tip geven. Wat we wel weten wanneer 

het in het leven geroepen is.   

 

We schrijven april 1959. In een 

vergadering wordt er besloten om een 

apart blad in het leven te roepen voor 

junioren. Deze maakte geen deel uit 

van de reguliere LENS-revue, maar 

was speciaal gericht op de jeugd. Het 

blad kwam maandelijks uit en het 

concept was eigenlijk heel simpel. 

Een apart blad voor en door LENS-

jeugd.  

 

Dat dit zelfstandige blad onder deze 

naam lang stand zou houden, hadden 

de bedenkers in die tijd nooit kunnen 

vermoeden. Het bestaat anno 2003 

nog steeds. 

In januari 1981 werd het als het 

maandblad voor mini’s, welpen en 

pupillen van v.v. Lens uitgebracht. 

Een naam moest men nog verzinnen, 

maar dat kwam niet van de grond en 

zo bleef het JONG-LENS. De opzet 

werd wel wat anders. Immers een 

blad voor de jeugd lukt wel – door 

niet. Toen niet en nu ook niet.  

 

Wel is er in de jaren 90 een poging 

gewaagd om alle commissies iets te 

laten schrijven. Maar ook dit bleek 

een misrekening te zijn. Het plan ging 

uit als een nachtkaarsje. JONG LENS 

bleef en blijft JONG LENS! 

 

In 1984*  werd de zelfstandige status 

opgeheven en JONG LENS werd 

geïntegreerd in de LENS-revue en 

wel als afsluiting van het seizoen. Zo 

is het tot op heden nog steeds.  

 

 

Even in vogelvlucht de geschiedenis van …..  Hoe het allemaal begonnen is kunt u  op de volgende bladzijde lezen; de geboorte van 

JONG-LENS – HOUDT LENS JONG! Een prima en stabiele formule. Met dank aan de bedenkers. Zouden zij met het introduceren 

van de 1e JONG LENS ooit hebben kunnen vermoeden dat deze heden ten dage nog steeds bestaat?  

 

 

 

* noot redactie: ook  in 1984 moest men smeekbedes richten aan de leiders/trainers om vooral wat te schrijven. Er is niets nieuws 

onder de zon. Een hele geruststelling voor het huidige Jeugdbestuur derhalve.  

 

 

Tot slot deze tip: de vakantietijd breekt aan en terwijl u heerlijk in het zonnetje ligt  met in de ene hand een verkwikkend drankje, 

neem dan in de andere dit blad en laat het jeugdseizoen 2002/2003 nog eens rustig deze speciale revue passeren. 

 

Saskia en Cees Alting 

( redactie) 

 

 

 

 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren of in te korten.  

Plaatsing betekent niet dat de redaktie uw mening deelt. 

 

Inleveren kopij voor de eerst volgende LENS-revue: voor maandag 21 juli 2003 
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In deze rubriek gaat de redactie even terug in de tijd. Wat speelt er nu? – wat 

speelde er vroeger? Of zo maar een leuk berichtje.  

De geschiedenis van LENS kan op zijn  minst interessant genoemd worden. 

Natuurlijk ligt het in de bedoeling zoveel mogelijk een link te leggen tussen 

het heden en verleden.  

Er wordt uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van het LENS-archief. 

 

 

Het is april 1959. JONG LENS (houdt LENS jong) is geboren 

 

 

TER INTRODUCTIE 

 

Op de laatst gehouden bijeenkomt van leiders met de 

juniorencommissie is de wenselijkheid naar vorengekomen 

om in de reeds zo lezenswaardige Lensrevue een aparte 

rubriek voor de junioren op te nemen. De redactie was 

spontaan bereid om een belangrijk aandeel voor zijn rekening 

te nemen. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank. Ook 

enkele leiders gaven reeds te kennen door middel van 

artikeltjes hun aandeel te leveren. 

 

Het is de bedoeling, dat deze rubriek ééns in de maand een 

plaats krijgt.  Lezing van de eerste uitgave zal U reeds een 

beeld geven van wat er al zo al worden gepubliceerd. 

 

 

 

 

Maar, jongelui, deze nieuwe rubriek geeft ook jullie 

gelegenheid om de lezers te doen genieten van jullie 

pennevruchten. Aarzel dus niet en zend je bijdrage in. 

 

Dat deze nieuwe opzet zal bijdrage om de band in onze 

juniorenafdeling nog hechter en prettiger te  maken, daarvan 

zijn wij overtuigd. Wij wensen haar dan ook een lang en 

vruchtbaar leven toe, tot voordeel van ons aller Lenig en 

Snel. 

Namens de JUCO 

P. Meershoek, hoofdjuniorleider. 

(Bron: JONG LENS (HOUDT LENS JONG) – 1e aflevering, april 1959) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENS-revue per @-mail ontvangen?. Even een mailtje naar: cjalting@planet.nl is voldoende. 

 

 

 

 

W ordt lid van de Club van € 50,-- 

 

De club van Vijftig doet die dingen die niet op de begroting zijn opgenomen en toch belangrijk zijn voor 

onze vereniging. Ook komend seizoen zal deze doelstelling niet veranderen. Rede genoeg om bij deze 

beruchte, beroemde Club te horen. Wilt u erbij horen maak dan € 50,-- over op 336711 vv LENS o.v.v. Club van Vijftig. 

 

H et terras 

 

Vroeger was LENS een pracht terras rijk. Tafeltje, stoeltje, parasolletje en een drankje 

erbij. Heerlijk genieten van het voetbal. We schrijven ‘was’.  Het terras is er nog wel; 

maar de rest, het meubilair,  niet meer. Waar is alles gebleven?  

 

Van alle stoelen zijn er nog  maar ZES over! Onbegrijpelijke zaak. Het lijkt wel ‘hokus, 

pokus …. verdwenen’. Een LENS-supermarkt, maar dan zonder betalen? Het heeft er 

alle schijn van, maar helaas de keiharde realiteit.  
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Vrijwilligers en LENS: aankomend seizoen weer in balans???? 

 
Afgelopen seizoen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de wens van LENS voor aankomend seizoen 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u diegene die de handen uit 
de mouwen durft te steken?  

 
Kom dan gerust eens praten.  

 
Er zijn veel vacatures. Wellicht zit 
er één bij die u aanspreekt. 

 
Niet aarzelen maar doen! 
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B ekerwinst voor LENS C1! 

 
LENS C1 heeft een geweldige prestatie verricht door in een spannende bekerfinale te winnen van Spartaan'20. Op het 

terrein van DSO werd een 1-0 winst geboekt die voldoende was om deze felbegeerde prijs in de wacht te slepen.  

Felicitaties aan Dennis v.d. Steen en zijn jongens voor deze indrukwekkende zege.  

• voor een uitgebreid verslag: zie pagina 10  

 

 

S teef Otterspoor opgenomen in het ziekenhuis 

Ons aller Steef Otterspoor is deze week opgenomen in het ziekenhuis Leyenburg. Hij zal daar een aantal weken moet verblijven. Hij 

zal het zeker erg op prijs stellen als hij van z’n LENS-vrienden een kaartje ontvangt of dat er mensen op bezoek komen. De 

gegevens zijn:  

Ziekenhuis Leyenburg - t.a.v Steef Otterspoor - Kamer 8, parterre B -Leyweg 275 - 2545 CH Den Haag   

De bezoektijden (via route 68 in het ziekenhuis)  - zijn iedere dag: 11.00 t/m 12.00 uur - 14.30 t/m 15.30 

uur 19.00 t/m 20.00 uur 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DE JEUGDCOMMISSIE AAN HET WOORD 

 
 

Alle vele jaren openen wij op deze 

manier de JONG LENS, de laatste 

LENSREVUE van ieder seizoen, die 

speciaal gemaakt wordt  voor de 

jeugdafdeling van LENS. De trainers 

en leiders (hopelijk dit keer allemaal) 

kijken terug op het afgelopen seizoen 

(2002/2003), de eindstanden worden 

gepubliceerd en de jeugdcommissie 

kijkt vooruit naar het komende 

seizoen (2003/2004) middels het 

bekend maken van de diverse 

trainingsgroepen en trainingstijden. 

Genoeg “stof” om eens lekker rustig 

te gaan zitten lezen.  

 

Doe dit dan ook en bedenk tijdens het 

lezen eens hoeveel tijd en energie het 

heeft gekost, aan een handjevol 

medewerkers, om ook het afgelopen 

seizoen weer alles redelijk goed te 

laten verlopen en bedenk dan ook 

eens wat jouw (spelers en ouders) 

inbreng is geweest en of deze niet 

positiever (lees groter) had kunnen 

zijn.  

 

Als wij terug denken aan de tijd die 

wij steeds moeten besteden aan het 

vinden van scheidsrechters 

(wekelijks), trainers, leiders en 

vervoer (wekelijks) dan moeten wij 

wel haast concluderen dat de 

medewerking van senioren, 

jeugdspelers en ouders minimaal is en 

dat wij steeds moeten terug vallen op 

een zelfde te klein clubje mensen.  

 

De vraag blijft hoe wij dit al jarenlang 

slepende probleem kunnen 

doorbreken. Wij hebben ondanks vele 

pogingen de juiste snaar nog niet 

weten te vinden bij onze senioren, de 

ouders en de jeugdleden zelf.  

 

Toch zal dit proces gestopt moeten 

worden anders haken binnenkort 

wellicht ook die paar vrijwilligers af 

die wekelijks vele uren (gratis) in de 

club steken.  

 

Kom op senioren, ouders en 

jeugdleden steek volgend seizoen ook 

eens de handen uit de mouwen en 

help mee de jeugdafdeling van LENS 

op een goede manier te leiden.  

 

Veel leesplezier!! 

De jeugdcommissie van LENS
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zo zagen de trainers/leiders het 

 

• in samenspraak met de Jeugdcommissie hebben wij in sommige stukjes emkele passages aangepast. 

de redactie 

 

 

Wij verzochten alle trainers en leiders om iets over hun team te schrijven. Helaas heeft niet iedere trainer en leider dit ook gedaan. 

Wij vinden dit jammer maar kunnen hier niets meer aan veranderen. Kijk maar eens of het verhaal van jouw trainer of leider er bij 

staat en of het klopt met jouw kijk op het geheel. Wellicht denken jullie er wel heel verschillend over of komt jullie mening wel 

overeen. Ieders mening respecteren wij, doen jullie dat ook??? 

 

 

 LENS A1 

 

Een kort persoonlijk overzicht, waarbij elke speler even langs komt. 

 

• Ronald: heeft meer dan uitstekend gekeept. Na een 

aarzelend begin ging het steeds beter, en nu weten we 

gewoon bij een hoge bal dat Ronald hem wel klemt. Of 

dat een doorgebroken speler nog wel afgestopt wordt. 

Volgend seizoen moet je nog meer coachen, vooral het 

verdedigende gedeelte, en moet je zelf uittrappen vanaf 

de grond. Dan ben je nog waardevoller. 

• Mitchell, Jeffrey en Ramazan: gaan LENS verlaten. 

Samen vormden zij een belangrijk deel van dit A1, en 

hun vertrek betreur ik. Ergens diep van binnen hoop ik 

dat er in augustus ééntje terugkomt, bijvoorbeeld Jeffrey, 

die keihard werkend en goed voetballend uitgroeide tot 

een prima mid-mid, die ook af en toe scoorde, of 

Mitchell, die uitstekend verdedigde en de 

coaching verzorgde, of Ramazan die veel 

handige doelpunten maakte, en soms 

onnavolgbare schijnbewegingen liet zien 

op weg naar het doel. Jongens, veel succes 

bij GDA, VIOS en Scheveningen, en kom 

nog eens langs. 

• David en Bart: voetballen al ontzettend lang bij LENS, 

en doen dat meer dan prima. David vol werklust en 

dadendrang, Bart met overzicht en schotkracht, en iets 

meer doelgericht dan David. Dit seizoen pasten zij prima 

in het team, en volgend jaar zullen zij het elftal moeten 

dragen, op het middenveld, met inzicht, kracht, coaching 

en doelpunten. Een mooie uitdaging. 

• Ozkan en Serkan: vormden een paar apart, zowel bij 

wedstrijden als bij trainingen. Toch is er wel een 

verschil, want Ozkan is meer een teamspeler dan Serkan, 

die nog wel eens te lang met de bal wil blijven lopen. 

Ozkan speelde een ongelukkig seizoen, en hij heeft ons 

beloofd dat het volgend seizoen beter zal gaan. 

• Matthijs: is wel erg betrouwbaar in het veld, maar 

daarbuiten wat minder. Soms kwam je niet op, en trainen 

deed je veel te weinig. Als het volgend jaar lukt om altijd 

te trainen dan kun je ook sterker worden als voetballer, 

en niet alleen als verdediger. A1 kan jou goed gebruiken. 

• Galat en Giuseppe: hebben zich goed ontwikkeld tot 

prima teamspelers, waarbij het gedrag van Galat naar 

scheidsrechters en tegenspelers niet altijd goed was, 

terwijl Giuseppe veel rustiger is. Jullie hebben  nooit 

gemopperd bij een reservebeurt, en als de stijgende lijn 

doorzet kan A1 nog veel plezier aan jullie beleven. 

• Orhan: was aanvoerder, en een stevige verdediger, die 

nog wel eens met de bal de verkeerde kant opliep, 

namelijk naar de tegenstander, die weer gepasseerd 

moest worden. Wel iemand met een fantastische 

mentaliteit en een zeer sportief gedrag, die gelukkig bij 

de senioren van LENS gaat voetballen. Over twee jaar in 

het eerste? Succes, Orhan, en bedankt voor al je inzet. 

• Serdar: had het vaak moeilijk, zowel in 

als buiten het veld. Tegen het eind van het 

seizoen ging het erg goed, en ik verwacht voor 

volgend jaar dat je, als je zo goed blijft spelen, voor 

A1 erg belangrijk wordt. Probeer rustig aan de bal te 

blijven, en pass nauwkeurig. 

• Yatéme en Ali: hebben op dit seizoen een groot stempel 

gedrukt. Helaas voor Yatéme een negatief stempel, want 

door een zeer vervelende rugblessure heb je vanaf eind 

september niet meer gevoetbald. We hebben je 

geweldige werklust, je gave techniek en je scorend 

vermogen erg gemist. Hopelijk gaat het beter met je rug, 

en kom je nog eens aan voetballen toe. Veel sterkte in 

deze moeilijke tijden, Yatéme. Ali bleek een scorend 

wonder, die ook nog eens keihard werkte, en soms iets te 

veel mopperde. Je hebt een prima techniek, veel inzicht, 

en een neus voor doelpunten. Ook ben je een uitstekende 

teamspeler, die anderen beter kan laten spelen. Volgend 

seizoen nog meer goals en mondje dicht!! 

 

- Fred Grens 
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LENS A1 kende een bewogen seizoen. De A1 kende een goede start en heeft lange tijd meegedaan in de top van de poule. Na o.a. 

het uitvallen van Yatéme (langdurig geblesseerd) ging het een stuk minder. Door tegen het einde van het seizoen nog een paar maal 

de schouders eronder te zetten is de A1 uiteindelijk  in de middenmoot geëindigd. Regelmatig werd er gezamenlijk ontbeten, een 

broodje voor de wedstrijd genomen of ‘s avonds warm gegeten. Niet vergeten dat we ook te gast zijn geweest bij Fred en Teja. 

Lekker kunnen zaalvoetballen in Delft en na de taco’s en de saté met zijn allen bowlen. De meeste spelers hebben de vereniging ook 

geholpen door regelmatig een wedstrijd van de jeugd te fluiten of achter de bar te helpen. In het nieuwe seizoen gaan we hier dan 

ook gewoon mee door! Problemen bij het vervoer hebben we niet gekend en bij deze, Hanny, Diana/Hans en Wim bedankt voor het 

chauffeuren. Het hele seizoen werd er gespaard voor het reisje aan het einde van het seizoen naar FC Gracht in Kerkrade. Op het 

laatste moment moesten we helaas met maar 11 spelers afreizen. Het werd een fantastisch toernooi. Winnaar van de poule, winnaar 

van de kruisfinales en uiteindelijk ook winnaar van het toernooi. En terecht! Er werd goed gevoetbald, goed gecoacht, sportief 

gespeeld en er werden een paar fraaie doelpunten gemaakt. Klasse!! Het toernooi eindigde uiteindelijk pas rond acht uur en toen 

douchen om lekker te gaan eten en stappen in Valkenburg. De nacht was wat rumoerig en kort omdat er veel lawaai werd gemaakt 

door sommige elftallen die ook in het tentenkamp bleven slapen. Zondagochtend ontbeten in de open lucht en op weg naar 

Eindhoven om een paar uur te relaxen in het zwembad. De 11 spelers die mee zijn geweest verdienen een pluim niet alleen vanwege 

het voetballen maar ook vanwege de prettige manier waarop iedereen zich heeft gedragen en zich aan de gemaakte afspraken heeft 

gehouden. Het volgende seizoen wordt met vertrouwen tegemoet gezien. Een aantal ervaren spelers blijven bij LENS voetballen en 

de aanvulling vanuit de B en andere verenigingen ziet er goed uit. Ook de begeleiding wordt versterkt en met de laatst gespeelde 

wedstrijden van het toernooi in het achterhoofd beloofd dit veel voor het nieuwe seizoen. 

Groetjes, Ron Lamers 

 

 

 

 

 

Het seizoen zit erop en het had echt geen week langer moeten duren. We begonnen met 15 spelers en zijn uiteindelijk geëindigd met 

10 spelers. Met hulp van Ricardo, Ozgun, Amir en Adnane van de B1 konden we het seizoen toch met opgeheven hoofd uitspelen. 

Ik wil de jongens van de B1 heel erg bedanken, namens iedereen van de B2. 

Als ik alles over de B2 moet vertellen dan heb ik 5 kantjes nodig om alles op te schrijven, maar Paul heeft mij aangeraden om alleen 

de positieve dingen op te noemen, dus dat lukt wel op 1 kantje (noot jeugdcommissie: is toch een negatieve ondertoon maar wel 

terecht).  

 

• We beginnen achterin bij onze betrouwbare sluitpost, Jermey. Hij is een keeper waar je op kan bouwen. Hij ligt heel goed in de 

groep en kan met iedereen goed opschieten. Dit zegt heel veel over het karakter van Jermey.  

• Jaimi en Jorg zijn spelers die later in het seizoen bij onze groep kwamen. Jaimi zorgde meestal voor de nuchtere opmerkingen 

tegen de trainer, waarna de hele groep in een deuk lag en Jorg hield zich meestal rustig en zat volgens mij soms te denken: 

‘Waar ben ik nou weer in beland?’.  

• Een andere steun achterin was Soufiane. Hij heeft de grootste ontwikkeling gemaakt van alle 

spelers. Hij was een speler die veelal met zijn eigen spel bezig was (en met zijn haar natuurlijk) 

en nooit kritiek leverde op anderen. Hij begreep tenminste wat ik bedoelde met eerst naar je 

zelf kijken en dan pas naar een ander.  

• Samir is een speler die een hekel heeft aan vlaggen. Hij is ook een speler die makkelijk met de 

B1 mee had kunnen draaien, maar hij nam het spelletje niet zo serieus. Als hij serieuzer was 

geweest en 100% i.p.v. 60% had gegeven, had hij het seizoen in de B1 afgesloten. Je bent een 

heel goede speler, maar volgens mij heb je dat zelf nog niet door.  

• Voor de echte gangmaker van de groep moet je bij Evren zijn. Met zijn humor en onwaarschijnlijke verhalen was hij onmisbaar 

voor de groep.  

• Abdul is niet voor niets de aanvoerder van het elftal. Hij was een echte leider en speelde altijd in het belang van het elftal. Hij 

was een voorbeeld voor alle spelers met zijn trainingsopkomst en constante spel.  

• Fikri was ook een speler die bijna geen training miste en dat zag je ook terug in zijn spel. Zijn techniek was wat minder maar 

dat compenseerde hij met zijn harde werken. Het was een speler die 80 minuten lang 110% gaf.  

• Roman is een speler die waarschijnlijk de mooiste trap heeft van LENS. Ik bleef Roman hierover complimenteren. Wanneer 

Roman zijn andere punten verbetert, zou hij een speler kunnen worden waar LENS nog heel veel profijt van kan hebben.  

• Turgay is een speler waar ik niet uitgepraat over raak. Turgay heeft een maandje gehad waarin hij zeer goed speelde. Daarna 

was het over. Ik hoop dat je volgend jaar het hele seizoen goed speelt. Één ding is zeker: je kan het wel!  

 

Ik wil de jongens van de B1 en B2 ook complimenteren voor het uitstapje naar Six Flags.  Jullie hebben je fantastisch gedragen en 

het was zeer gezellig. Fijne vakantie en ik hoop jullie volgend seizoen weer op LENS te zien. 

Ahmed 
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 LENS C1 

 

Sportief gezien een echt topseizoen. In de voorbereiding werd bijna alles gewonnen en ook de in de competitie werd alles tot aan de 

winterstop gewonnen op de 2 wedstrijden tegen DUNO na (0-0 en 0-4). Ook werd er tussendoor nog de finale van het NIKE 

toernooi gehaald waarin we verloren van Feijenoord, maar waarin we wel RVC/RIJSWIJK, Spartaan’20 , Dordrecht  en SVV/SMC 

uitschakelden. Na de nederlaag tegen DUNO ging het even wat minder en verloren we ook wat wedstrijden en ook wat spelers op 

een vervelende manier.  

Daarna is het team heel knap opgestaan en zijn jullie een hecht elftal geworden dat weer regelmatig won en elke wedstrijd 

knokte voor wat het waard was, met als resultaat een knappe derde plaats in de derde divisie landelijk en de verovering van de C1-

cup. In de beker werd er gewonnen van de nr. 2, 3 en 4 van de tweede divisie landelijk (Spartaan’20, ADO Den Haag en UVS) en 

van de nr. 1 en 2 van de derde divisie landelijk (DUNO en Katwijk) en dat is natuurlijk een fantastische prestatie.  

Tel daarbij op de leuke uitstapjes tussendoor (bezoek aan ADO Den Haag, 2x karten, laser gamen en het reisje naar Parijs) en ik 

denk dat het een geslaagd seizoen is geweest. Ik wens alle spelers volgend seizoen veel succes bij de nieuwe elftallen en wil ook alle 

ouders bedanken voor het vervoer bij de vele verre uitwedstrijden. Tot slot wil ik ook nog Reinier (en soms Elias) bedanken voor het 

altijd betrouwbare vlaggen, de familie Thohamachsun voor de 2 heerlijke maaltijden en Frank en Ben die er doordeweeks voor 

zorgden dat de kantine altijd voor ons open was. 

 

• Serkan Akbal: Je hebt een goede trap, bent sterk in de 1 

tegen 1 en vooral in de lucht ben je goed vooruitgegaan. 

Het belangrijkste voor jou is dat je de concentratie een 

hele wedstrijd moet zien vast te houden, want daar ging 

het nog wel eens mee mis. 

• Fouad el Kanfaoui: Begon vervelend aan het seizoen 

met een lastige blessure, maar is in het tweede gedeelte 

van het jaar zeer sterk teruggekomen. Speelde als back 

erg sterk en schakelde moeiteloos de vele sterke 

aanvallers uit en kan ook in de opbouw goed uit de 

voeten. Je kan je vaak verdedigend nog wel wat beter 

opstellen door meer te knijpen en wat minder achter je 

laatste man te verdedigen. 

• Jonathan Imperator: Een zeer sterke, snelle back die 

zich helemaal in zijn tegenstander kan vastbijten. 

Belangrijker nog wel is dat je de laatste maanden ook 

voetballend steeds beter ging ontwikkelen, zet dit door! 

Vooral in je passing kan je nog veel progressie 

boeken. 

• Dennis van Poorten: Bezeten van het spelletje en 

gaat er altijd 100% voor. Moet in de opbouw echter 

nog dwingender aanwezig zijn om het spel te 

verdelen en je moet daarbij werken aan je aanname 

en de opening naar de andere kant. Maar vooral 

was je een belangrijke steunpilaar voor dit team 

centraal achterin onder wiens leiding regelmatig de nul 

werd gehouden. Met als beloning een terechte 

uitnodiging om het volgend jaar bij ADO Den Haag in de 

B te gaan proberen. 

• Awinash Loilargosain: Je hebt je knap staande 

gehouden tegen vaak goede spitsen en je inzet was altijd 

te prijzen. Je bent ook steeds minder wild gaan 

verdedigen. Probeer alleen ook nog wat meer rust aan de 

bal te houden. Te vaak leed je balverlies omdat je te veel 

ging lopen met de bal en daar liggen jou sterke punten 

niet. 

• Hafiez Rahiembaks: Als enige eerstejaars veldspeler 

had je het niet altijd even makkelijk, maar de wil was er 

altijd. Je hebt een hele mooie voorzet in dat rechterbeen 

en daar moet je ook meer gebruik van zien te maken. 

Daarom zal je meer duels moeten gaan winnen en 

brutaler in het veld zijn, zodat je meer aan de bal komt. 

• Niels Meijer: Je bent vooral sterk vooruitgegaan in je 

passeerbewegingen en koppelt die aan mooie passes, 

waardoor je vaak aan de basis stond van veel doelpunten. 

Toch laat je nog steeds te makkelijk je kop hangen en 

kan niet echt knokken op de momenten dat het moeilijk 

gaat en het elftal dit juist nodig heeft. Juist dan moet je 

voorop in de strijd gaan en dan natuurlijk niet met 

domme, wilde overtredingen. 

• Alfi Thohamachsun: Je kreeg te maken met een erg 

vervelende blessure dit jaar waar je wel 5 maanden last 

van hebt gehad. Je hebt onwijs je best gedaan om op tijd 

weer fit te worden en daardoor kon je gelukkig nog de 

leuke bekerwedstrijden meedoen. Je hebt een fantastisch 

spelinzicht en een goede techniek, maar als middenvelder 

zal je ook veel meters moeten kunnen maken en daarom 

moet je daar toch echt aan gaan werken. 

• Salim el Mokadam: De kleinste van de groep, maar wel 

een jongen met een hele goede techniek. Knap hoe jij je 

vaak staande heb weten te houden tegen die fysiek sterke 

spelers. Hoe ouder je wordt hoe meer je hebt aan je 

techniek en hoe minder aan je lengte, onthoud dit! 

• Arnie de Randamie: Je hebt dit jaar op 

meerdere plaatsen gespeeld, maar als 

rechtsbuiten blijf je natuurlijk het best. Als je 

eenmaal in de diepte gestuurd wordt ben je 

niet meer te houden en dan kwam er vaak een 

goede voorzet of een mooi doelpunt. Je moet 

alleen nog veel vaker vrij van je tegenstander 

komen zodat je meer aangespeeld kan worden 

en als je dan ook nog wat meerdere schijnbewegingen 

gaat leren ben je helemaal niet meer te stoppen. Al met al 

een geweldige jongen om in de groep te hebben. 

• Chaheen Hansen: Je hebt je de laatste jaren enorm 

verbeterd. Die goede actie had je altijd al in huis, maar 

ook in de combinatie ben je een stuk beter geworden. Het 

enige wat er dit jaar echt aan ontbrak is het scoren en dat 

is voor een spits toch het belangrijkste. Je zal hier dan 

ook echt aan moeten werken. 

• Jorge Fanny: Als linksbuiten heb je dit jaar menig 

tegenstander dolgedraaid en je (passeer)techniek is 

prachtig. Je hebt een prachtig schot, maar ook nog eens 

oog voor medespelers die je vaak met een slimme 

steekpass alleen voor de keeper zette. Je kan alleen nog 

wel eens verkeerd reageren als het tegenzit. Probeer dit 

af te leren en dan wordt je een nog betere voetballer. 

• Rafael Mendes Martins: Kwam dit jaar van de C4 naar 

de C2 en de laatste maand zelfs bij C1. Je hebt mooie 

bewegingen in huis en je kan echt goed koppen. Je 

scoorde in die korte periode gelijk al een aantal 

belangrijke doelpunten. Toch valt er nog veel te 



JONG-LENS 10 

verbeteren. Je moet goed de momenten leren herkennen 

wanneer je nu juist de actie moet maken en wanneer je 

voor de combinatie moet gaan en ook het meeverdedigen 

na balverlies kan nog veel beter. 

 

L  ENS wint de C1-cupfinale: LENS C1 -  Spartaan’20 C1 (1-0) 

 

De finale was al knap door LENS C1 bereikt na de 

uitschakeling van UVS, DUNO, ADO Den Haag en Katwijk. 

In de finale moest alleen nog worden afgerekend met 

Spartaan’20, maar dat was dan wel de beste ploeg van 

allemaal, want zij waren als nummer 2 geëindigd in de 

tweede divisie landelijk met 55 punten achter RKC C1. Voor 

de wedstrijd kregen we eerst een heerlijke lunch met broodjes 

ei en tosti’s. (Linda bedankt) Daarna konden we goed aan de 

wedstrijd beginnen, maar dan wel zonder Jorge, want die was 

nog steeds geblesseerd. Op het hoofdveld van DSO begon 

LENS matig aan de wedstrijd en kreeg Spartaan’20 een aantal 

goede kansen, maar gelukkig scoorden ze niet. Na 20 minuten 

speelde een verdediger van Spartaan’20 de bal te kort terug 

op de keeper en was het Rafael die van 30 meter de bal over 

de keeper lobte en gelijk onze eerste kans omzette in de 1-0 

voorsprong. Daarna gingen we wel iets beter voetballen, maar 

bleef Spartaan gevaarlijker. Na de rust heeft de verdediging 

met Fouad, Dennis, Awinash, Arnie en Jonathan eigenlijk 

niet veel meer weggegeven en lieten jullie nogmaals zien dat 

dit gewoon een verdediging is waar elk elftal verschrikkelijk 

trots op kan zijn. Toch scoorde Spartaan’20 nog bijna door 

een van richting veranderd schot, maar het was gelukkig 

Serkan die de bal met een onverstelbare reflex wist te pakken. 

Op het middenveld werd er veel arbeid verricht en werden er 

ook veel duels gewonnen door Niels en Alfi; nu heb ik jullie 

echt zien knokken!! Ondanks de vele 

meters wisten jullie ook nog een aantal 

keren knap de spitsen te bereiken met 

goede passes. Daardoor was Chaheen 

de tweede helft ondanks al het goede 

meeverdedigen toch nog bijna in staat 

om na een mooie actie te scoren uit 

onze enige kans van de tweede helft. 

Op de vleugels speelden Rafael en 

Salim en die werden in de tweede helft vervangen door 

Hafiez en Danny en ook zij kunnen tevreden terugkijken op 

deze wedstrijd, ondanks dat het niet altijd even gemakkelijk 

voor jullie was, want we moesten ons vooral beperken tot 

verdedigen. Dit deden we wel heel erg goed en na 12 minuten 

blessuretijd wonnen we uiteindelijk met 1-0. Ik kan niks 

anders zeggen dat we de terechte kampioen zijn, want we 

hebben alle sterke tegenstanders geloot en uitgeschakeld. 

Grote klasse!! Na afloop kreeg iedereen een mooie medaille, 

een bal en bloemen (ouders bedankt!!) en kan er worden 

teruggekeken op een fantastische prestatie van een fantastisch 

team!! Jullie hebben al zo vaak zo ongelooflijk hard voor 

elkaar gewerkt dat jullie hier dan ook heel erg trots op mogen 

zijn. De foto’s die zijn gemaakt kunnen natuurlijk worden 

bijbesteld!! 

 

Een zeer trotse trainer/coach, Dennis v.d.Steen 

R eisje Parijs 

 

Als afsluiting van het seizoen gingen we naar Frankrijk. Na een lange rit kwamen we vrijdagavond aan en werd de avond 

doorgebracht op de kermis en later nog tot diep in de nacht in de slaapzaal. Op zaterdag speelden we 3 wedstrijden: 2-0 

winst, 0-0 en 1-1.  

Tussendoor werd er nog volop gevoetbald in de zaal. In de avond gingen we op weg naar Parijs en werden de vele 

bekende bezienswaardigheden bezocht en de nodige cadeaus gekocht en kwamen we pas laat terug. De volgende dag 

werd er weer gevoetbald. Eerst speelden we nog 2 wedstrijden in de groep: 4-0 winst en 1-1, maar ondanks dat we niet 

hadden verloren was het niet genoeg om de finale te bereiken. Uiteindelijk verloren we de wedstrijd om de derde/vierde 

plaats met 1-0. In de avond bezochten we een feest in de buurt en werd er afgesloten met een waar vuurgevecht van 

kogels die kwamen uit de vele pistolen/geweren die door de spelers op de kermis waren gekocht.  

Tot slot werd er op maandag afgesloten met een bezoek aan Euro-Disney en dat was echt fantastisch, zeker ook omdat het niet al te 

druk was en alle leuke attracties meerdere keren bezocht konden worden. Daarna gingen we op weg naar huis en kon er worden 

teruggekeken op een hele leuke afsluiting van een heel leuk en sportief succesvol seizoen. 

 

Tot slot wil ik Shariff en Reinier bedanken voor de uitstekende begeleiding, maar ook de ouders die ons ter ondersteuning weer 

helemaal achterna gereisd waren en ook weer de nodige lekkere hapjes hadden meegenomen. TOP!!! 

 

 LENS C2 

 

PFFFFFFF …. 

het seizoen zit er weer op en terug kijkend mag ik weer tevreden zijn. Dit seizoen had ik LENS C2 onder mijn hoede en ik had het 

plan gevat om bij de eerste drie te eindigen. Na de selectie procedure is mijn team rond en ik kan aan de slag met de jongens. De 

eerste oefenwedstrijden verliepen naar tevredenheid zodat ik met een gerust hart uitkijk naar de competitiestart. Maar daar hadden 

wij onze eerste verliesbeurt al te pakken omdat de tegenstander niet met een eerlijk elftal op het veld stond. Maar LENS C2 vecht 

terug en pakt ook punten: zowel uit als thuis. De groep past bij elkaar en wordt echt een hechte groep die knokt voor iedere meter 

gras. Sinds de spelerspassen er zijn worden de wedstrijden steeds meer in de commissiekamer gestart. Daar hoor je de raarste 

dingen; van ze spelen al maanden mee of jullie maken het voetbal kapot. Vijf keer is daardoor een wedstrijd van LENS C2 niet 

doorgegaan!! Dit elftal heeft veel onsportieve zaken voor zijn kiezen gekregen maar steeds brachten ze weer de moet op om te gaan 

voetballen en dat siert hen. Halverwege het seizoen moest LENS C2 drie spelers leveren aan LENS C1 omdat daar jongens waren 
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weggestuurd en dat vond LENS C2 niet echt leuk want het waren zeer goede voetballers en die vervang je natuurlijk niet zo maar. Ik 

heb Rafael uit LENS C4 gehaald om het elftal weer op peil te brengen.  

 

Als ik dit schrijf weet ik niet op welke plaats wij geëindigd zijn in de competitie maar dat staat wel in het boekje dat jullie inmiddels 

van mij ontvingen. In de beker hebben wij de kwartfinale bereikt en deze verloren wij op eigen terrein van TEDO. Het reisje van 

LENS C2 was grandioos en daar op het toernooi liet LENS zien dat ze van iedereen kunnen winnen maar er was weer pech zodat wij 

voor de vijfde plaats gingen spelen en die haalden wij dan ook. Ik vind dit een compliment voor de hele ploeg. Nu wil ik alle ouders 

bedanken die iets voor het team hebben gedaan want zonder ouders kan een team niet functioneren. Ook wil ik alle sponsors 

bedanken die het hele seizoen en zeker ook het reisje tot een groot succes maakten. Dan niet te vergeten onze shirtsponsor: VEN 

INTERNATIONALE VERSMARKT en de tassensponsor RIJSWIJKSE HOUTHANDEL. Zo dat was dat in grote lijnen en nu nog 

even iets over de jongens.   

 

• Tom Fisher: heeft een meesterlijk seizoen gedraaid en 

veel punten voor de ploeg gepakt.  

• Rodney van Herp: een verdediger die veel aanvallers 

het bos instuurde, klasse Rodney. 

• Robin v.d.Oever: rechtsback. Een aanvallende back is 

spijkerhard maar eerlijk. 

• Ravinash Moennasing: van aanvaller tot verdediger 

maar heeft zijn taak het hele seizoen goed uitgevoerd, 

klasse. 

• Fatih Turkoglu: voorstopper, heeft ook menige spits het 

leven zuur gemaakt en is ook een fijne jongen om mee te 

werken. 

• Arafat el Boustati: is een half speler maar kan ook op 

meerdere posities spelen, moet leren minder te praten en 

ook meer over te spelen dan word het een topper. 

• Sercan Sahin:  een bescheiden voetballer die het 

spelletje goed door heeft en een van de dragende spelers 

was van het team. 

• Imran Rasul: ook een halfspeler, aanvallend ingesteld 

en heeft mooie acties in huis en kan uitgroeien tot een 

goede voetballer. 

 

 

 

• Danny Mensah: onze parel, kan zeer goed voetballen en 

ik heb genoten van hem.  Kan ook uitgroeien tot een 

prima speler. 

• Viresh Autar: niet meer de kleinste en heeft zich dit 

seizoen heel goed staande gehouden in het team. Viresh 

klasse, ik hoop je volgend jaar weer te zien. 

• Camarqui Wilson: een prima voetballer maar laat te 

snel zijn hooft hangen, jammer.  

• Hafiez Rahiembaks: een snelle linksbuiten, een jongen 

met toekomst. Jammer voor C2 dat hij wegging naar C1, 

klasse speler. 

• Salim el Mokadam: was onze spits en maakte veel 

doelpunten totdat ook hij werd gehaald door C1. Een 

fijne jongen om mee te werken. 

• Fouad el Kanfaoui: een sierlijke voetballer die het van 

techniek moet hebben en niet van brute kracht. Ook hij 

ging naar C1. 

• Rafael Mendes Martins: heb ik uit C4 gehaald en daar 

heb ik geen dag spijt van gehad. Deze jongen komt er 

ook wel maar moet wel de juiste instelling gaan krijgen. 

Ik wens iedereen een fijne vakantie toe met veel zon en ik hoop jullie allemaal weer gezond op LENS te zien. Bedankt het was voor 

mijn weer een geweldig seizoen. Tot ziens. 

 

Trainer: Peter van Fessem (mede namens de leider Patrick van Fessem) 

 

 LENS C3 

 

 

Het seizoen zit er op en ik kan met goed gevoel terug kijken over het hele seizoen. We hadden in het begin 

wat problemen vooral het vertrouwen in elkaar ontbrak, maar we hebben het met z’n allen goed opgepakt 

en dat leidde tot 11 wedstrijden ongeslagen. Jongens jullie kunnen trots op jezelf zijn en blijf zo verder 

voetballen met alle plezier dat het voetbal met zich kan brengen. Ik wil bij deze ook alle ouders bedanken 

die ervoor gezorgd hebben dat we altijd op tijd konden arriveren bij de tegenstander. Ik heb niet veel 

ruimte daarom zal ik in het kort over de spelers hebben. 

 

• Omer Akkuzu: Als ik Omer hoor denk ik aan inzet en veel praten (in het veld). Omer is een jongen die nooit opgeeft en heeft 

voor C3 voor veel,nee heel veel doelpunten gezorgd. 

• Ricky v.d. Berg: in het veld een tank en buiten het veld ons antwoordmachine. Ricky heeft altijd een antwoord het maakt niet 

uit wat hij zegt als hij maar het laatste woord heeft. Als voetballer is Ricky heel erg gedreven en laat meestal niemand 

doorkomen in de verdediging en als iemand hem voorbij komt nou dan wil je niet weten wat die persoon de volgende keer zal 

meemaken. 

• Parvesh Dewkali: Nou bij Parvesh wil ik een ding zeker naar voren breng en dat is zijn ontwikkeling gedurende dit seizoen. Ik 

heb niemand verder in mijn elftal zich zoveel zien ontwikkelen als Parvesh. In het begin was het voor Parvesh wat moeizaam 

om een korte bal te geven, maar nu geeft hij één van de mooiste voorzetten in het veld. Blijf je zo verder ontwikkelen en je zal 

ver komen in het voetbal. 

• Abdul Yazici: onze afwisselende speler, vaak een uitstekende verdediger, maar af en toe ook slaperig op het veld en dan moest 

ik hem wakker schudden. Abdul een goeie speler vooral met korte passjes. 
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• Rodney Matthee: liet zich niet gek maken door de rest. Ik zal geen namen noemen (Murat en Hassan) en deed wat hij moest 

doen. Bij Rodney is het ook een wereld van verschil tussen de trainingen en de wedstrijden. Tijdens de wedstrijden speelt hij 

zijn beste voetbal, maar inmiddels heeft hij volgens mij wel door dat dit verschil veel en veel kleiner moet worden. 

• Patrick Maduro: een voorbeeld voor zijn leeftijdsgenoten; heeft een uitstekende gedrag. Patrick kan op elke positie uit de 

voeten en daarom hoort hij volgend seizoen ook hoger te voetballen. 

• Sandeep Poeran: is een uitstekende verdediger en dat weet hij zelf ook en daarom wil hij ook altijd op die positie spelen. Want 

niet iedereen is bereid om te spelen waar hij goed is, maar eerder op favoriete posities. Klasse Sandeep!! 

• Murat el Ousrouti: kende ik al van de D2 en wist dat hij goed kon voetballen en was ook blij dat hij in mijn elftal zat. Op het 

veld kan Murat zowel op het middenveld als in de verdediging spelen en hij heeft dit jaar meestal op het middenveld gespeeld 

(linkshalf). Murat is altijd met voetbal bezig ook buiten de wedstrijden net als zijn vriendje Hassan en daardoor kunnen de 

emoties bij Murat nogal eens hoog oplopen tijdens de wedstrijden. Maar dat geeft alleen aan hoe graag je wilt winnen. 

• Hassan/Mehmet Ozyurek: een heel talentvolle speler en ik vind dat hij hoger had moeten spelen, maar dat gaat hij volgend 

jaar laten zien. Hassan heeft veel inzicht en kon daardoor goed functioneren op het middenveld (mid-mid). 

• Umit Tokmak: een speler met een mooie pass en een uitstekende schot. Umit heeft naast het voetbal ook veel aandacht besteed 

aan zijn kapsel. Hij heeft zoveel verschillende kapsels gehad dat ik hem niet altijd direct herkende. 

• Jordy van Luitgaren: “Keepertje” Jordy heeft altijd goed zijn best gedaan ondanks de verliezen in het begin van het jaar en ik 

vind het heel erg jammer dat je geblesseerd bent geraakt op het moment dat het goed ging met het team. Ik wens je spoedig 

herstel toe en succes volgend seizoen in de B-klasse! 

• Quido de Zwart: is een slimme verdediger. Deed alleen wat ie moest doen (zijn mannetje uitschakelen) en de rest kon hij 

gemakkelijk aan Ricky overlaten. Bij Quido ook hetzelfde verhaal als bij Jordy ook geblesseerd geraakt op het moment dat het 

goed ging met C3, op het moment dat het een echt team was met alle vertrouwen in elkaar. Ook jou wens ik spoedig herstel toe! 

 

Het seizoen zit er weer op. Jongens ik wens jullie nog veel plezier en veel succes met jullie verdere voetbalcarrière…. PRETTIGE 

VAKANTIE!!!! 

Liaget Anwar 

 LENS C4 

 

Werkvoetbal. 

 

Het seizoen van de C4 begon zoals 

gewoonlijk met de nodige 

teleurstelling bij een aantal spelers die 

gehoopt hadden in de C3 te mogen 

spelen. Vaak kwamen ze fysiek, 

technisch of op het gebied van inzicht 

net een beetje te kort. Ook hadden 

sommige jongens best op C3-niveau 

kunnen voetballen maar was er 

gewoonweg niet meer plaats. In de 

eerste weken werden direct een paar 

wedstrijden verloren doordat de 

tegenstander spelers uit hogere 

elftallen of B-junioren opstelden. 

Bijzonder oneerlijk. Het ging heel 

moeilijk bij de C4. 

Binnen enkele weken namen 

we afscheid van 3 spelers die 

onvoldoende gemotiveerd waren voor 

de C4. Daardoor mochten een aantal 

nieuwe jongens lid worden van 

LENS. Ali, Aziz, Sinan, Tejeddine, 

Kadir, Rafael, Aykut. De C4 was 

weer compleet. Het seizoen kon nu 

echt beginnen. 

 

Dankzij de invoering van de 

spelerspas werden de wedstrijden een 

stuk eerlijker. Het plezier bij de C4 

kwam weer helemaal terug. Tot de 

winterstop was Denis Tekin de 

trainer. Denis heeft de jongens in 

korte tijd veel geleerd. De drukte op 

het werk van Denis en 

verkeersopstoppingen maakten het 

trainen na de winterstop onmogelijk. 

Dat was bijzonder jammer. De 

opkomst van de C4-spelers op 

trainingsbijeenkomsten was altijd 

ongekend hoog. Meestal twee keer 

per week trainen, net als de 

selectieteams. Daardoor kon ook de 

conditie verbeterd worden. 

De C4 won bijna alle 

wedstrijden. Een ongekende prestatie 

voor een team in de C-klasse met zo 

veel nieuwe spelers. De C4 was een 

echt team en ging de winterstop in op 

de tweede plaats. De jongens moesten 

het hebben van hun inzet. Keihard 

knokken voor iedere bal. Als het 

nodig was hielp Aziz de spelers links 

en rechts achter of ging naar voren. 

Natuurlijk had Rafael maar weinig 

nodig om te scoren. 

 

Begin februari ging Rafael naar de 

C2. De jongens bleven Rafael de rest 

van het seizoen wel missen, zelfs op 

het laatste toernooi. Rafael bedankt 

voor je inzet en leuk voor jou dat je 

naar C2 mocht. Half februari namen 

we afscheid van onze keeper. Dat lag 

zeker niet aan het keeperstalent van 

Volkan, want hij kon keepen als de 

beste. Volkan heel erg bedankt! 

 

De C4 kreeg het moeilijk. Het 

zelfvertrouwen werd minder. Geheel 

onterecht. Meteen de zwaarste 

tegenstanders uit de poule. Erik van 

der Spek, Mourat el Oustrouti, 

Hassan Ozyurek en nog een aantal 

andere jongens kwamen gelukkig de 

C4 af en toe helpen. 

 

De jongens van C4 gingen ook steeds 

beter voetballen, nu moesten Farid, 

Demory, en Mohamed scoren. Aziz 

nam de rol over van Rafael. De C4 

moest het zelf doen en ze konden het. 

 

Het seizoen werd afgesloten op de zesde plaats. Paul had vier toernooien geregeld voor ons elftal. Twee keer de eerste plaats en twee 

keer de derde plaats, maar nog belangrijker: er was altijd weer die 100 % inzet van de jongens. 

 

Dank aan alle ouders die geholpen hebben bij het vervoer van de jongens. Richard Wir ontzettend bedankt voor het vlaggen. C4-

spelers bedankt. Jullie hebben goed je best gedaan. Ik, en met mij de jeugdcommissie van LENS, zijn ontzettend trots op jullie. 



JONG-LENS 13 

 

Geniet van een fijne vakantie,  Gerard Marinus 
 

 

 

 LENS D1 

 

Na een erg haperend begin van het seizoen waarbij Lens D1 op een 11e plaats terecht kwam, zijn na de winterstop door keihard 

werken en trainen, de resultaten verbeterd. Wat daarbij erg opvalt, is dat de D1 echt een hecht team geworden is. Door vooral hard 

werken en pittig spel, zijn we daardoor op de 7e plek terechtgekomen. De laatste drie toernooien, zijn we op de "Eerste Plek " 

geëindigd. Ook hebben we menig hoofd- en topklasse team weggespeeld. 

  

                                                    "Guys ga zo door"!!!!!!! 

  

Even de sterspelers van de D1-formatie, de meest aantrekkelijke mannen van de Hoofdklasse: 

  

• Ibo: keeper, is begonnen als 

veldspeler en na vier wedstrijden 

als keeper doorgegaan. Heeft zich 

ontwikkeld tot werkelijk een 

fantastische doelwachter. Met 

een prachtige stijl, kan heerlijk 

mopperen en tevens de knapste 

keeper van de gehele 

hoofdklasse. 

• Mahmut: rechtsback, is door 

zijn trainer zwaar misbruikt, en 

heeft op alle plekken gespeeld. 

Mahmut heeft eindelijk zijn 

plekkie gevonden. Tevens heeft 

hij zich als een keiharde back 

ontwikkelt. En ja geloof het of 

niet, hij krijgt ook al inzicht!!! Ga 

zo door. 

• Sergio: centrumverdediger, ja 

wat moet ik over deze man 

schrijven. Hij wordt door zijn 

trainer iedere wedstrijd de hemel 

ingeprezen. (Hallllooooo ADO 

Den Haag: wordt eindelijk eens 

wakker!!!!). Inzet 110%, 

misschien soms iets te 

temperamentvol. 

• Rafael: centrumverdediger, heeft 

in 22 competitiewedstrijden, 22 

tegenstanders uitgeschakeld. 

(Hallooooo KNVB-scouts, 

wakker worden!!!!). 

Voorbeeldige 

wedstrijdmentaliteit, pept zijn 

medespelers op. Een klein 

nadeeltje: Heeft thuis een heuse 

Portugese Klok!!!!!. Oh ja, vader 

Vincent vind je wel goed hoor!!!  

• Marco: linksback, heeft een 

droom, namelijk: linksbuiten 

worden!!! Het probleem echter is 

dat hij een beest van een back is. 

Heeft dit jaar doorgekregen hoe 

buitenspel werkt. Bezit een 

prachtig linkerbeen. Ook staat hij 

(vooral in de doucheruimtes) 

bekent als sopraan. 

• Kagan: rechtshalf, heeft het als 

1e jaars D'tje in het begin best 

wel moeilijk gehad. Maar gaande 

weg heeft Kagan “iets” ontdekt, 

daarna is hij  alle duels gaan 

winnen en heeft zich ontwikkeld 

tot een uitstekende teamspeler. 

"Penalty Specialist bij uitstek". 

• Michael "Batacucada" : 

midmid, heeft ook talent als 

comedy-artiest. Hij is vooral 

bekend om zijn gewaagde "Strip-

acts" en niet te vergeten, zijn 

penalty-serie in Brabant. 

Schitterende kapbewegingen, 

prachtige kopduels. En let op: 

Iedere week weer een passende 

haardracht!!!!!! 

• Reda: linkshalf, de onbetwiste 

vedette van dit sterrenteam. 

Schitterende sleepbeweging. 

Deze wandelende 

"Encyclopedie” weet alles beter 

en vergeet niet: "Hij heeft altijd 

gelijk!!  Oh ja, Reda die jongetjes 

in Katwijk, ja helaas: Die hebben 

ze nooit meer gevonden!! 

• Olkan: rechtsbuiten, Olkie 

jongen, het spijt mij dat ik jou 

niet eerder rechtsbuiten gezet 

heb, domme trainer. Wat een 

snelheid, en schitterde 

doelpunten. En ja Olkan, als je 

iets meer inzicht krijgt, dan ben 

je voor velen niet meer te 

houden. Nu nog op tijd 

verzamelen Olkie. Gefeliciteerd, 

prima seizoen. 

• Errol: rechtshalf/rechtsbuiten, 

buitengewoon kopsterk. En niet 

te vergeten zijn prachtige 

dribbels.  In de wedstrijd een 

goeie mentaliteit. Heeft dit 

seizoen een hoop doelpunten 

gemaakt. En Errol als je wat 

vaker traint, jongen dan word je 

ongetwijfeld, nog beter. 

• Jair: spits, nog steeds de "Tank 

van LENS". Houdt iedere 

wedstrijd minimaal twee 

tegenstanders bezig. Is dit niet 

voetballend, ja dan is het helaas 

wel "verbaal". Heeft zich dit 

seizoen ontwikkeld tot een heuse 

teamspeler. Enne Jair: "Je weet 

wat je te doen staat". 

• Maurizio: linksbuiten, De vlo, 

staat bekend om zijn super snelle 

acties. Heeft menig tegenstander 

dronken gedraaid. Bij hem was 

de KNVB wel wakker. Maupie: 

Volgend jaar The Best!!!! 

• Eric: linkshalf/linksbuiten, De 

man van het boogje. Heeft, 

ondanks zijn lengte, menig 

tegenstander doen verbazen. 

Moet nog wel iets harder oefenen 

voor de perfecte "swalbe". Heeft 

hele mooie doelpunten gemaakt.  

 

Dan natuurlijk niet te vergeten, een van de belangrijkste mannen binnen en rondom de D1: Marco Spa: leider, een niet te missen 

schakel in en rondom LENS. De rust zelve (helaas niet helemaal perfect!!) want 1 keer rood bij VVSB, toch geen last van het 

"Santos-virus"????? Marco heel erg bedankt!!! 
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Verder wil ik ook nog mijn dank uitspreken aan: de heren drs. Vos en Percy (offe is het "Kelly "), natuurlijk alle spelers van het 

tweede sterrenteam LENS D2 voor het meespelen, vader Kagan (Ibrahim), en ook de papa en mama Rafael "de familie Rocha" en 

natuurlijk de vader en moeder van Olkan, de familie Gogtas. Heel erg bedankt dat wij van uw hulp gebruik hebben mogen maken. 

 

Rui dos Santos Freitas. 

 

 LENS D2 

 

Mijn eerste seizoen als 

jeugdtrainer bij LENS D2 

was meteen al heel leuk. 

Het begin was niet erg 

hoopgevend met 3 punten 

uit 5 wedstrijden. Maar na 

een aantal 

spelerswisselingen, het 

aantrekken van een leider 

(Percy bedankt nog) en 

het toevoegen van 2 

nieuwe spelers aan het 

elftal begon de D2 een 

elftal te worden dat zeker 

mee had kunnen doen om 

het kampioenschap. Dit 

bleek wel doordat uit de 

resterende 15 wedstrijden 

37 punten werden 

behaald. Heel erg zonde 

dus dat deze jongens niet 

vanaf het begin van het 

seizoen mochten 

samenspelen. Dat we een 

goed team hadden bleek 

wel uit de 10 

oefenwedstrijden die we 

speelden tegen ploegen 

die minimaal 1 klas hoger 

speelden (maar liefst 8 

overwinningen en een 

doelsaldo van 25-8). Dat 

LENS D2 bijna 

onoverwinnelijk werd 

kwam niet alleen door de 

spelerswisselingen, maar 

ook omdat bijna alle 

eerste jaars D-spelers 

moeite hadden met het 

wennen aan het grotere 

veld. Ze begonnen echter 

steeds beter te worden op 

trainingen en uiteindelijk 

ook in wedstrijden. Ook 

de tweede jaars D-spelers 

die teleurgesteld waren 

dat ze niet in LENS D1 

waren gekomen gingen 

beter voetballen toen ze in 

de gaten kregen dat ze in 

een elftal waren gekomen 

dat bijna even goed zou 

blijken te zijn als LENS 

D1. Een groot 

compliment dus voor alle 

spelers. Wij hebben als 

begeleiding van D1 en D2 

dan ook niet voor niets 

besloten om alle spelers 

een cadeautje te geven. 

 

De volgende spelers zaten dit seizoen in de D2: 

 

• Burak Arslan: begonnen in LENS D1 maar na een paar wedstrijden in D2 gaan keepen omdat hij moeite had met de overgang 

van E1 naar D1. Nadat hij over de teleurstelling heen was is hij iedere week beter geworden en liet dat ook zien in wedstrijden 

met belangrijke reddingen en goed meevoetballen. Als hij gaat leren om zich beter te concentreren en ook gaat proberen beter 

om te gaan met kritiek dan zal het de komende seizoenen niet meer gebeuren dat hij een elftal wordt teruggezet. 

• Farouk Mustapha: de dromer van D2 die de meeste moeite heeft gehad met de overgang vanuit de E. Is het seizoen begonnen 

als spits. Hij heeft veel op zijn kop gekregen, maar niet omdat hij slecht kan voetballen maar wel omdat hij soms hele 

wedstrijden stil stond in het veld. Hij is het seizoen geëindigd als rechtsback en heeft daar laten zien dat hij wel kan vechten en 

een goede instelling heeft. 

 

 

 

 

• Bilal Sbaa: had ook moeite met de overgang vanuit de E, maar vanaf het moment dat hij laatste man is gaan spelen leek het wel 

alsof hij tweede jaars was. Hij is zelfs één van de beste spelers van D2 geworden, vooral door de rust en het inzicht die hij in 

zijn spel heeft. Omdat hij zelf niet echt snel is heeft hij wel een snelle voorstopper nodig die hem kan helpen. Behalve proberen 

sneller te worden vind ik dat hij ook moet proberen om minder snel boos te worden. 

• Dennis Boateng: is als voorstopper vanaf het begin van het seizoen één van de beste spelers geweest, maar hij is om 

onverklaarbare redenen aan het eind van het seizoen slechter gaan spelen. Dat is jammer want hij zat heel dicht tegen D1 aan. Ik 

moet Dennis wel een compliment geven dat hij samen met Enzo de enige is geweest die dit seizoen geen problemen heeft 

gegeven. 

• Enzo Nooitmeer: komt ook uit de E en heeft ook een behoorlijke tijd moeite gehad met de overstap. Maar ook voor hem geldt 

dat hij steeds beter geworden is. Ook Enzo viel behalve zijn goede instelling op trainingen en in wedstrijden op door zijn goede 

gedrag en dat is tegenwoordig zelfs een reden om complimenten te geven. 

• Jaffar Khoulali: kan goed voetballen en is als verdediger, ondanks zijn geringe lengte, menig tegenstander de baas. Heeft ook 

laten zien dat hij als spits goed uit de voeten kan. Ik hoop dat hij snel gaat groeien, want qua voetbal zou hij zo in C2 kunnen 

volgend seizoen. Alleen dan zal er ook wat aan zijn gedrag moeten veranderen, beter luisteren bijvoorbeeld. Hij is niet voor 

niets een keer door de ME thuisgebracht geloof ik. 

• Muhamed Bulut: komt als rechtsback uit D3, maar bleek in de D2 toch meer moeite te hebben dan gedacht. Hij komt vooral 

snelheid te kort als verdediger maar liet als middenvelder zien hoe goed hij kan voetballen. Vooral zijn inzicht en traptechniek 

zijn heel goed. Is ook een hele aardige jongen die wel wat minder moet gaan zeuren. 

• Mourad Ahjar: komt ook uit D3 en heeft in een paar wedstrijden laten zien dat hij onterecht in D3 heeft gespeeld. Is bijna de 

perfecte teamspeler doordat hij niet egoïstisch is. Zou iets feller mogen zijn en moet zich ook nog beter gaan concentreren 

tijdens wedstrijden. 

• Khalid el Margi: is denk ik de beste voetballer van de eerste jaars D-spelers, maar speelt regelmatig slecht omdat hij snel boos 

wordt en snel beledigd is. Hij heeft zijn beste wedstrijden gespeeld als verdedigende middenvelder. Hij is misschien ook niet 

voor niets de speler die de meeste wedstrijden en trainingen heeft gemist. Hij heeft daardoor ook de kans gemist om meer 

wedstrijden met D1 te mogen meedoen. 
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• Isyan Genc: is heel snel beledigd of sjagrijnig als hij zijn zin niet krijgt. Hij is ook één van de spelers die in D1 had kunnen 

spelen. Hij heeft een goed overzicht, goede vrije trap, goede pass en is een goede teamspeler. Het enige puntje van kritiek op 

hem is dat hij heel vaak te langzaam speelt. Hij is verder een leuke jongen die altijd beleefd is tegen iedereen (zelfs als hij boos 

is). 

• Yassin Irzi: is volgens mij de beste spits van D1 en D2 samen. Hij heeft een hele goede techniek maar zou wat minder 

egoïstisch moeten zijn. Zou bijna naar D1 zijn gegaan als zijn gedrag niet ineens slecht was geworden. 

• Adil el Haddioui: scoort heel makkelijk en heeft een fantastisch linkerbeen. Hij komt ook uit D3 en had zomaar in D1 kunnen 

spelen. Omdat hij te makkelijk kon meekomen in D2 is hij echter gek gaan doen en werd steeds egoïstischer. Hij moet aan zijn 

gedrag gaan werken en minder egoïstisch worden dan komt hij misschien zelfs wel in C1 volgend seizoen. 

• Mohamed Ahjar: is soms te snel boos en gaat dan rare dingen doen. Maar net als bij Isyan blijft hij, zelfs als hij boos is, altijd 

beleefd en netjes. Hij heeft een hele goede techniek en een nog beter inzicht. Maar ook bij hem gaat het soms te makkelijk en 

dan vindt hij het leuker om pana’s te gaan proberen dan een wedstrijd proberen te winnen. 

• Charrel Poulina: is in mijn optiek één van de vijf beste spelers van de hele D-jeugd. Heeft laten zien dat hij nu al goed kan 

meedoen bij C2. Kan bijna alles goed: aanvallen, meeverdedigen, passen, schieten en heeft ook een heel goed inzicht. Zijn 

probleem is dat hij weet dat hij goed is en daardoor nonchalant wordt. Ik vond dat, vanaf het moment dat hij lid werd van 

LENS, hij in D1 had moeten spelen, maar ik geloof dat niemand van de D2 het erg vond dat hij het hele seizoen bij ons heeft 

gespeeld. 

 

Tot slot wil ik Marco en Rui bedanken voor de tijd die ze aan LENS D2 hebben besteed. Ik wil Ramon en Leo bedanken voor het 

overnemen van trainingen. De tweede jaarsspelers van de huidige E wil ik bedanken voor hun inzet op de trainingen die ze mee 

hebben gedaan en Karim en vooral Habin wil ik bedanken voor de wedstrijden die ze hebben meegespeeld. 

Tot volgend seizoen, Dennis 

 LENS D3 

Afgelopen seizoen begonnen we in Poule 5 met een redelijk 

sterk team. We wonnen veel wedstrijden en werden 2de in de 

poule dus de overgang naar Poule 4 was een feit. Adil, Ogur 

en Muhammed werden door hun goede prestaties toegevoegd 

aan de selectie (D2). Zonder deze belangrijke spelers 

begonnen wij in de nieuwe poule. Hier werden bijna alle 

wedstrijden verloren.  

Dit was niet alleen door het gemis van bovenstaande spelers 

maar zeker ook door gebrek aan inzet.  

 

 

Toch wist het team zich te herstellen en sloten wij het seizoen 

af met een overwinning en een gelijkspel. In de slotfase van 

het seizoen verloren wij Mourad Ahjar aan de D2 en kwam 

Ogur onze gelederen versterken. De gespeelde toernooien 

werden door D3 met 2 maal een 1e plaats afgesloten (ODB & 

HDV) helaas werd het LENS-toernooi afgelast vanwege het 

slechte weer. Op het VELO toernooi werden we 3de, in 

Rotterdam bij DEH werden er 6 wedstrijden gespeeld en 

LENS werd keurig 3de.

 

De spelers die komend seizoen naar de C-klasse gaan zijn: 

 

• Keeper Mustafa Yalmon, voorstopper Cem Senturk, midmid Izzet Celik, linksbuiten 

Ercan Aktas, aanvoerder en laatste man Rishwen Ghisaidoobe, laatste man Ogur Yalcin, 

linksbuiten Adil el Haddioui en rechtsback Moehammed Bulut.  

 

Van dit stel vond ik Adil de mooiste voetballer. Toch sprong er volgens mij 1 speler bovenuit; hij kwam het meest trainen, was zeer 

leergierig, je kon zien dat hij echt met sprongen vooruitging, zijn ouders zorgden altijd voor vervoer, deze speler kreeg van mij de 

belangrijkste prijs van het seizoen uitgereikt, namelijk: KANJER VAN LENS D3 SEIZOEN 2002-2003: CEM SENTURK 

 

De spelers die komend seizoen nog bij de D-klasse blijven zijn: 

 

• Mourad Ahjar, Firad Aldogan, Hamza Ipek, waar kleine mannen groot in kunnen zijn bewezen deze 3 spelers. Menig 

voetballer heeft in positieve zin het duel van deze kleine mannen verloren.  

• Halit Devrilmez, Jawad Elfergougui,Thomas Jankie, deze spelers waren onze verdedigers, helaas ontbrak het bij 2 van hen 

aan snelheid maar dit werd weer gecompenseerd door hun inzet.  

• Mohamed Ouellaf, onze rechtsback, een hele fijne knul om mee samen te werken. 

• Jason Walther, kwam een aantal maanden geleden ons team versterken, hij is soms een beetje te bijdehand voor zijn leeftijd. 

Jason probeer iets minder te praten en iets meer te presteren dan kom je er wel. 

• Emmanuel Uwimana, wat een mooie en goede voetballer, in korte tijd veel indruk gemaakt op mij en waarschijnlijk bij heel 

LENS. Ik voorspel een zeer grote toekomst voor deze speler. Emmanuel is snel, heeft een fluwelen techniek, luistert 

voortreffelijk, heeft veel inzicht, weet zichzelf en anderen vrij te zetten voor de goal. Ik heb echt veel bewondering voor deze 

prachtige voetballer.  

 

Rest mij verder iedereen te bedanken voor het leuke seizoen. De vaders van Hamza, Ogur, Halit en Izzet alsmede de ouders van Cem 

wil ik bedanken voor hun inzet bij deze groep. Jullie zorgden niet alleen voor het vervoer maar ook voor de gezelligheid. Natuurlijk 

waren er soms ook andere ouders die wel eens met het vervoer hielpen (daarvoor ook bedankt). Wishnoe Ghisaidoobe ook bedankt 

voor het leiderschap, helaas was je de laatste tijd niet in staat vanwege je werk om bij ons te zijn. Bedankt voor je inzet.  
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Ik wens iedereen een fijne zomer vakantie en hoop jullie allemaal weer gezond op LENS te mogen begroeten.  

 

Groeten van trainer/leider LENS D3 Ruud van Herp. 

 

 

NB: Nog even een kleine opmerking: Iedere ouder/verzorger dient voor het vervoer te zorgen bij uitwedstrijden, hiervoor is de leider 

niet verantwoordelijk, dus kom op ouders, vanaf komend seizoen zijn ook jullie van de partij! 

 LENS D4 

 

Dit was een leuke groep jongens die in hun klasse een aardig partijtje voetbal konden spelen. Er waren veel wisselingen in het team 

en ook in de begeleiding. Allereerst moest er een opvolger voor Peter van Fessem worden gevonden. Dat werd moeilijk maar 

Ahmed Koc nam de D4 over. Helaas kon Ahmed geen training meer geven en nam Fikret Ergul de begeleiding en trainingen over. 

De jongens begonnen in deze periode iets beter te voetballen. 

 

• Keeper: Abdelmalik maakte soms hele mooie reddingen. 

• Sherif, liet iedereen zien dat hij best wel sterk was aan de bal. 

• Levent was een goede laatste man, deze linkspoot zal het nog wel ver schoppen bij LENS.  

• Hakan deed enorm zijn best, 

• Yalcin was soms een moeilijk mannetje maar kon wel met flitsende acties de wedstrijd bepalen.  

• Abdul was nog steeds een beetje lui. 

• Eyuphan is eigenlijk te lief voor het spelletje voetbal.  

• Mohamed deed soms hele leuke dingen met de bal. 

• Onur kon ook schitterende ballen afmaken, jammer dat hij niet zo vaak kwam trainen.  

• Tolga, blijft een mooie voetballer maar moet toch leren meer te doen in het team.  

 

Misschien ben ik nog iemand vergeten te noemen in het team, dit is echter niet bewust gedaan mannen. Jongens het was leuk met 

jullie samen te werken, ik wens jullie een fijne vakantie toe en hoop jullie in augustus weer gezond terug te zien op LENS. 

 

Groeten, inval trainer en redacteur Ruud van Herp 

 

 

 

 

 LENS E1 

 

Op 19 augustus was de eerste training, waarna er nog 69 in het seizoen 2002-2003 zouden volgen. Na oefenwinst tegen Delft (9-0), 

RKAVV (5-3) en VELO (4-3) en verlies tegen Quick (6-4) begonnen deze jongens als E1 aan de competitie: 

 

Erdinc                                             Mitchel                   Kevin                                        Mitchel 

Karim                Kevin                     later                   Karim            Habin 

Emanuel            Raylison                Habin                   Emanuel        Raylison               Erdinc 

Bulent                                                                                Bulent 

 

LENS E1 begon sterk aan 

de kompetitie met 3 fraaie 

overwinningen tegen 

Lisse (9-4), VUC (3-1) en 

ADO-Den Haag (6-0). 

Daarna tegen het sterke 

Quick. In de eerste helft 

werden we weggespeeld, 

maar kregen we toch een 

paar goede kansen. De 

tweede helft was voor 

LENS, maar mooie 

kansen werden gemist. 

Het werd 1-1. We stonden 

afwisselend tweede, derde 

en dan weer eerste. De tot 

dan toe sterkste 

tegenstander BMT werd 

in een geweldige 

wedstrijd met 4-2 

verslagen. Ook de andere 

concurrent DUNO werd 

in een goede wedstrijd 

verslagen ( 2-1 ). In 

februari volgde een wat 

mindere periode. Na een 

zeer spannende wedstrijd 

werd met 4-3 van BMT 

verloren. Ook Quick trok 

aan het langste eind (3-1). 

Er volgden nog knappe 

overwinningen op DUNO 

en Blauw Zwart, maar 

ook een vreemde 

nederlaag tegen het op de 

negende plaats staande 

RVC/Rijswijk, dat met 

een heel ander team 

verscheen! We werden 

tenslotte gedeeld 

TWEEDE. Het was leuk 

om te zien, hoe iedere 

tegenstander bij de aftrap 

al meteen onder druk 

kwam te staan. Ook dat er 

uit de korte corner van 

Karim en Mitchel 

gescoord werd. Ook 

Habin scoorde vaak uit 

een corner bij de eerste 

paal. Bij een 

voorwedstrijd bij het 

eerste speelden we met 

een E-elftal tegen 

Engelsen, die er helemaal 

niet aan te pas kwamen ( 

7-0 ). In de toernooien 

werden eerste plaatsen 

behaald bij HBS, VELO, 

DSO en LENS. In 

Limburg hebben we veel 

plezier gemaakt. We 

hebben schitterend weer 

gehad en lekker 

gezwommen in Gulpen. 

(Karim in de sauna met 

…. ). Verder LEVEND 

STRATEGO (E1 tegen 

E2 werd een gelijkspel), 

slagbal, een quiz en 

bingo. Ook in Valkenburg 

zijn we geweest. Bij het 

tweedaags toernooi 

hebben we 5 zeer goede 

wedstrijden gespeeld, 

maar ook drie slechte en 

werden we tenslotte 

derde.  
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• Bulent Altay: Onze keeper wil graag leren en beter worden. Doet het ook steeds beter, vooral op de lijn. Blijf je goed 

concentreren. 

• Erdinc Cetin: Begon als linkerspits, maar bleek beter als hij het spel voor zich heeft en op kan komen. Is snel en speelt goed als 

hij de ruimte heeft. Niet te veel met de bal lopen hoor!! 

• Raylison Petrona: Laatste man en supersnel. Ook een prima schot. Je moet goed nadenken als je voetbalt, dan gaat het nog 

beter. 

• Emanuel Boatey: Eerstejaars en tegen zijn zin verdediger. Doet dat echter uitstekend en gaat steeds beter voetballen. Oefen 

veel met passen en schieten. 

• Habin Kocer: Begon als verdediger, maar kan veel meer. Heeft groot loopvermogen, veel inzicht en een uitstekend schot. Is 

ook een echte teamspeler. Heeft acht keer bij ADO-Den Haag meegetraind en mocht ook een keer met AJAX meetrainen. Maak 

geen domme overtredingen! 

• Karim Chtatou: Wil als middenvelder altijd de bal hebben. Hij wint veel duels en scoort vaak. Probeer wat sneller te handelen. 

• Mitchel Vrijenhoek: Een echte rechterspits met mooie verrassende acties. Hij heeft een geweldig schot. Heeft ook vier keer 

met ADO-Den Haag  meegetraind. Moet wat meer doorzetten als het moeilijk wordt. 

• Kevin Mawete: Eerstejaars. Begon als middenvelder, werd later linkerspits. Speelt erg wisselvallig. Kan sterk aan de bal zijn, 

maar verliest hem even later weer net zo gemakkelijk. Als je wat feller wordt kan je volgend jaar heel belangrijk worden. 

Theo  

 LENS E2 

 

Dit team bestaand uit zes eerstejaars en drie tweedejaars, heeft een wat wisselvallig seizoen gespeeld. Een paar voorbeelden: 

Verliezen van Quick E2 (1-2) en winnen van Quick (5-1). Verliezen van kampioen VCS E1 met 5-0 en een geweldige wedstrijd 

spelen tegen VCS en nipt met 2-1 verliezen. Ruim verliezen van Oliveo en de tweede keer verdiend winnen. Knappe overwinningen 

tegen HBS E2, HVV E2 en Erasmus E1 en slordige nederlagen tegen WIK E2 en DWO E2. Toch moet ik zeggen, dat er over het 

algemeen lekker gespeeld werd en ik heel leuke dingen gezien heb. Mooie aanvallen, schitterende doelpunten. De volgende sterren 

zorgden voor de goede resultaten: 

 

• Hassan: onze professor en keeper. Is van alle markten thuis, want hij gaat ook al optreden in de Lion King. Doet altijd zijn best, 

maar moet zich wat beter concentreren. 

• Okan: Een stoere verdediger, die moeilijk te passeren is. Speelt het best, als hij eenvoudig speelt. Heeft een goed schot en mag 

nog wat feller spelen. 

• Mouad: De speler met het meeste inzicht. Stond dit jaar laatste man. Kan goed combineren. Heeft het moeilijk tegen snellere en 

grotere spelers, maar lost het meestal slim op. Moet niet te veel mopperen op anderen. 

• Cicero: Een back, die alsmaar naar voren wil. Een zeer harde werker, die af en toe zijn 

doelpunt meepikt. Toch is verdedigen ook een kunst (en heel belangrijk), dus daar zal je 

je wat beter op moeten concentreren. 

• Rodi: Hij is het best als hij als verdedigende middenvelder speelt. Hij is sterk aan de 

bal, heeft een goed overzicht en een goed schot. Jammer, dat je wat snel de moed opgeeft. 

• Walid: Speelt als middenvelder of als aanvaller. Is handig, snel en scoort veel. Is heel 

goed vooruitgegaan dit jaar, al word je soms wel wat snel boos. 

• Diego: Linksback, linksbuiten of linkermiddenvelder, hij kan het allemaal. Sterk in de 

duels en regelmatig scorend. Probeer wat sneller te handelen. 

• Jouad: Rechterspits. Het lijkt af en toe alsof hij slaapt in het veld, maar opeens is hij er met een supersnelle sprint of een 

superfraaie kopbal. Goed oefenen op techniek en ook ballen veroveren. 

• Nubar: Ook op meerdere posities prima te gebruiken: linker- of rechterspits of op het middenveld. Is wat dromerig, maar aan de 

bal uiterst gevaarlijk. Goed overzicht en goed schot. Is wat snel op zijn teentjes getrapt. 

 

Ook E2 had drie geweldige dagen in Limburg, waar iedereen vreselijk genoot, maar wel doodmoe van thuiskwam.   

 

PRETTIGE VAKANTIE .  

Theo 

 

 

Het was een leuk en gezellig jaar, met 

goed maar soms ook slecht voetbal. In 

elke wedstrijd was er wel een 

uitblinkende speler, maar je wint een 

wedstrijd doordat je als team goed 

speelt en niet alleen maar met 

individuele klasse. We begonnen 

goed in de competitie wonnen met 

nette uitslagen en met goed voetbal. 

LENS E2 speelde als een goed 

geoliede machine, maar zoals vaker 

bij voetbal gebeurt aan het eind 

komen er roestplekken en loopt de 

machine wat stroever. De mentaliteit 

zakte ook wel af naarmate het seizoen 

tot een einde kwam en maakte plaats 

voor hoogmoed. Maar we hopen dat 

ze ervan hebben geleerd dat ze zowel 

tegen makkelijke en moeilijke 

tegenstanders goed voetbal moeten 

spelen met veel inzet, dan heb je de 

wedstrijd al bijna in je zak. De 

toernooien verliepen vrij stroef met 

weinig doelpunten aan onze zijde, 

maar we hielden het achter ook goed 

dicht. Bij  DSO plukten we de 

vruchten van een goed seizoen en 

werden we eerste!  Bij het LENS- en 

DWO-toernooi ging het iets minder, 

maar dat kan gebeuren.  In Limburg 

bij de Strijthagencup presteerden we 

goed ondanks de hitte. We hebben 

tegen de sterke clubs moedig stand 
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gehouden, het was alleen jammer dat 

de bal er niet inging. 

GOED GEDAAN EN SUCCES 

VOLGEND JAAR!!!! 

 

Martin en Jaimi 

 

 

 

 LENS E5 

 

Superteam! 

Als leider zijnde vragen ze dan of je een stukje wil schrijven voor de JONG LENSREVUE. Nou dat doen we dan bij deze toch!!! 

Het zou wel raar zijn als er niks over jullie instaat terwijl wij een jaar lang jullie leiders zijn geweest. We beginnen dan maar met het 

afgelopen seizoen voor de winterstop. We moesten elkaar nog een beetje leren kennen en vooral jullie namen waren erg moeilijk 

voor ons. Daardoor konden jullie nog niet echt goed naar ons luisteren maar het ging steeds. We eindigde een beetje in de 

middenmoot van deze poule. 

Na de winterstop waren we echt een superteam. Van de 10 wedstrijden die we speelden hebben we er 8 gewonnen, 1 

gelijkgespeeld en 1 verloren. We werden 1ste in onze poule. Een prima resultaat mannen. Het gaat nu echt veel en veel beter, maar 

het kan altijd nog beter. Als jullie straks bij de Dtjes en Ziya dan nog bij de E-tjes spelen denk dan nog eens aan onze goede tips en 

pep-talks die we jullie meegegeven hebben:  

 

• Neem de bal goed aan. Speel snel en goed over naar een teamgenoot die vrijstaat.  

• Maak geen ruzie wie er een vrije trap, corner of penalty mag nemen.  

• En als laatste blijf niet op een kluitje staan maar gebruik het hele veld. Het veld is nu echt groot dus gebruik die ruimte ook.  

• Als laatste dan nu echt een supertip: LUISTER vooral goed naar de leiding!!!!! Deze staat er niet voor niks.  

Wij hopen dat jullie het gezellig met ons hebben gehad wij in ieder geval wel met jullie. Zo niet dan hebben jullie pech gehad en 

zowel dan maken we er 14 juni nog een super gezellige dag van. Dus Ziya in de E-tjes en Ljamis, Anas, Salih, Joshua, Shalten, 

Rodney en Satish in de D-tjes, zet jullie beste voetbal been voor. Laat zien wat jullie echt kunnen en misschien zien we jullie ooit 

nog eens op de tv of gewoon weer op LENS. 

Oh ja nog even het volgende: wij willen alle pappa's en mamma's die het afgelopen jaar voor hun zoon en ons plezier 

gereden hebben hartelijk bedanken. Anders waren er toch heel veel kinderen geweest die niet met de wedstrijden mee hadden 

gekund als we een uitwedstrijd moesten spelen en dan per bus of tram het zelf hadden moeten uitzoeken. Dus nogmaals hartelijk 

dank hier voor. 

Tot het volgende seizoen allemaal. Veel voetbal en alvast vakantie groetjes van Gerard en Simonette  

NB: vergeet de 14de niet hè. 

 

 

 LENS F1 

 

• Hussain: heeft een paar weken bij F1 gekeept en dat deed hij erg goed. Jammer genoeg kreeg hij na 

enkele weken heimwee naar zijn “oude” vriendjes en ging hij weer terug naar F3. Later op de trainingen heeft hij ook bewezen 

dat hij ook goed kan voetballen. Veel succes volgend jaar. 

• Enes: is een goede voetballer die ook nog goed kan keepen. Hij en zijn hele familie wil dat hij voorin voetbalt maar volgens mij 

komt hij beter tot zijn recht als laatste man. Hij speelt daar zo goed dat zelfs de goede spits van Forum Sport niets meer kon 

doen. Laatste weken is hij transfervrij vertrokken naar E4 bij zijn broer Kadir. 

• Badr: kan goed voetballen en goed dansen, hij is soms ook erg lollig. Hij was onze rechtsachter, soms speelde hij erg goed en 

soms had hij conditie te kort. Hij wilde altijd voorin voetballen misschien dat hij dat nu bij de E-tjes kan gaan doen. 

• Burak: is onze laatste man, ons stevige kasteel voordat de vijand (lees tegenstander) onze doel kon bereiken. Soms speelde hij 

ook als middenvelder waar hij hele mooie doelpunten maakte. Hij moet iets actiever worden ook zonder bal. 

• Serkan: is een goede voetballer die ook goed kan keepen, hij heeft zich goed ontwikkeld en is ook sterk aan de bal, omdat hij 

vaak buiten speelt met de bal vlak bij mijn huis. Volgende jaar moet hij proberen sneller te worden en ook beter kijken waar de 

tegenstanders en medespelers lopen. 

• Lotfi: kan goed voetballen en is de nachtmerrie van menig verdediger als hij tenminste niet boos wordt. Wat opvalt is dat Lotfi 

waarschijnlijk genoeg geld heeft gespaard want hij valt niet meer zo vaak als vorig jaar om geld op te rapen. Lotfi kan mooie 

doelpunten maken en is ook snel. Hij moet volgend jaar ook verdedigen bij balverlies. 

• Sinan: is een snelle spits met een goed linker been, hij moet alleen meer eten en eerder slapen om sterker te worden. Want 

afgelopen jaar heeft hij vaak een bloedneus en bloedlippen opgelopen. Hij werkt hard, maakt mooie doelpunten en kan ook leuk 

huilen. Wat belangrijk is voor Sinan is dat hij gewoon moet voetballen in plaats van praten. 

• Tugay: is lelijk (grapje!!), maar wel een speler met overzicht en een goede techniek. Soms moppert hij op zijn medespelers, dat 

moet hij niet doen maar gelukkig wil hij altijd winnen. Hij is een speler net als Rafael van de Vaart die overal op het veld kan 

voetballen.  

• Oalid: is de meest technische voetballer die goede corners en vrije trappen kan nemen. Hij is erg stil en knap, daarom is hij door 

ADO Den Haag gevraagd om daar te komen voetballen. Later heb ik nog gehoord dat hij ook is aangenomen vanwege zijn 

mooie techniek en zijn goede inzicht tijdens voetballen, Wij wensen hem veel succes en zorg voor de vrijkaartjes als je voetbalt 

bij ADO Den Haag. 
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• Kai: is later in het seizoen bij F1 gekomen, hij hoorde dat andere spelers veel doelpunten hadden gemaakt en hij wilde hen 

inhalen. Hij maakte drie doelpunten in drie wedstrijden, jammer genoeg in eigen doel. Hij heeft een goede techniek en een goed 

inzicht, hij moet alleen iets sneller denken en voetballen. 

Groetjes, Halil Bulut 

 LENS F2 

 

• Baran: is knap en zeer sterk in duels, hij geeft nooit de 

strijd op, hij wil alle vrije trappen, alle ingooiballen, alle 

penalties nemen, hij wil eigenlijk alles alleen doen. Hij 

heeft ook een grote honger, laatst had hij vijf euro 

opgemaakt die eigenlijk bedoeld waren voor een 

strippenkaart om naar huis te gaan. Uiteindelijk moesten 

ze lopend naar huis. 

• Elias: is een snelle voetballer die altijd goed wil 

voetballen, hij heeft een mooie passeerbeweging en 

scoort veel bij F2. Zijn haar zit altijd goed en hij heeft 

mooie rode wangetjes. Elias droomt ervan dat hij ooit 

voor het Marokkaanse nationale elftal wordt geselecteerd 

en dat zijn broer zijn manager wordt. 

• Arjun: is de zwarte parel van F2. Door zijn vader 

speelde hij vaak op het middenveld of voorin, maar 

volgens mij is hij in de verdediging beter. Hij doet altijd 

zijn best en heeft een goede techniek. Hij moet iets feller 

en mondiger worden. 

• Fatih: is de jongste (6 jaar) en tevens de lelijkste 

(grapje!!) speler die F2 ooit heeft gehad. Maar hij is een 

van de beste talentjes die LENS heeft. Fatih kan goed 

voetballen en heeft een goede balbeheersing. Zijn schot 

is zuiver, maar moet iets meer kracht krijgen. Gelukkig is 

hij voor Galatasaray, dat maakt zijn kansen voor F1 

volgend jaar groter. 

• Redouan: is net zo goed als Wouters, een voormalig 

speler van Ajax en het Nederlandse elftal. Dankzij zijn 

goede timing en techniek als laatste man is F2 zo hoog 

geëindigd. Daarnaast heeft Redouan een goed schot 

waarmee hij in het laatste competitieduel met F1 tegen 

Forum Sport mooi scoorde. 

• Can: is later bij F2 gekomen en hij is een goede 

versterking voor F2 gebleken. Hij is groot en sterk 

waardoor tegenstanders hem moeilijk voorbij konden. 

Daarnaast maakte hij ook mooie doelpunten als hij 

voorin voetbalde. Hij kan volgend jaar nog beter worden 

als hij goed kijkt waar zijn medespelers staan en eerder 

overspeelt. 

• Yassin: is een klein snel voetballertje die er net als Can 

later is bijgekomen. Hij heeft een goede techniek en een 

goede balbeheersing. Hij kan leuk pingelen maar doet het 

soms iets te veel. Hij zou een goede voetballer kunnen 

worden als hij beter ging luisteren. 

• Halim: is een kleine pingeldoos maar talent heeft hij 

genoeg. Krijgt hij iets meer kracht, komt vanzelf, dan 

kan het echt een genot worden om naar hem te kijken. 

Probeer wel iets meer naar je teamgenoten te kijken en 

veel succes in de E. 

 

Groetjes, Halil Bulut

 

 

 LENS F4 

 

Het seizoen zit er weer op. Voor de spelers uit F4 was dit het eerste seizoen. We begonnen met een groepje van 8 spelers. De eerste 

spelers bestonden uit Kai, Yassin, Thom, Baran, Lindomar, Yannick, Yunus en Nimesha.  

 

Voor mij als leider was dit ook het 

eerste seizoen. De eerste wedstrijdjes 

moesten we ook allemaal erg wennen. 

We wisselden allemaal van plaats bij 

iedere wedstrijd, zo konden we 

allemaal alles proberen.  

In het begin liepen we allemaal naar 

de bal toe, die was dan ook soms 

moeilijk te vinden tussen al die 

beentjes. Al snel bleek dat Kai, een 

harde werker, goed kon verdedigen. 

Yassin kon goed aanvallen maar hij 

speelde alleen weinig over. Kai verliet 

al voor de winterstop ons team om bij 

de F1 mee te gaan spelen. Dit vonden 

wij allemaal jammer, niet alleen 

omdat Kai goed kon spelen en 

gezellig was, maar de vader van Kai 

ging ook altijd mee en daar konden de 

andere ouders ook goed mee 

opschieten. Ieder wedstrijd was er 

vanuit de ouders genoeg 

belangstelling, de ouders van Thom, 

de ouders van Yannick, de vader van 

Baran, de vader van Kai, de moeder 

van Nimesha, de ouders van 

Lindomar, het was altijd een vast en 

gezellig clubje. Vlak nadat Kai ons 

verliet ging Yassin naar F2 en kregen 

we Sergen als vervanger. Ugur kwam 

ons versterken als vers lid van LENS. 

Sergen kwam meestal samen met zijn 

vader en met Ugur kwamen er altijd 

nichtjes mee. Hierdoor hadden we 

altijd genoeg publiek en was het 

vervoer geen probleem. 

 

Langzaam begonnen we ook een 

vaste plaats te krijgen. Thom en 

Yunus waren de keepers, Lindomar 

was laatste man, Ugur en Nimesha 

waren de buitenspeler, Baran en 

Yannick op het middenveld en Sergen 

was spits.  

We verloren nog wel veel wedstrijden 

maar langzaam begonnen we met 

positiespel. Er werd steeds beter 

samen gespeeld en langzaam 

begonnen we toch een echt team te 

worden.  

Na de winterstop kregen we nog 

aanvulling van Samuel, die werd 

voorstopper, en Prithvi die meestal 

als middenvelder speelde. Yannick 

ging ons verlaten want hij vond judo 
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leuker dan voetbal en allebei lukte 

helaas niet meer. 

De laatste weken hebben we veel 

toernooien gehad, waarbij we de 

eerste twee keer derde werden, de 

volgende twee werden we tweede en 

de laatste bij LENS werden we weer 

derde. Tijdens deze toernooien gingen 

we steeds beter spelen. Het positiespel 

lukte steeds beter en het werden niet 

alleen leuke maar ook mooie 

wedstrijden om naar te kijken. We 

waren als team duidelijk gegroeid.  Ook hadden we steeds een trouwe aanhang van supporters waardoor het teamgevoel alleen maar 

sterker werd. Wat dat betreft is het jammer dat aan zo’n leuk seizoen zo snel een eind komt. 

 

Ik wil alle spelers van LENS F4 bedanken voor hun grote inzet en feliciteren met de grote vooruitgang die ze allen hebben 

doorgemaakt. We zijn in de competitie als een van de laatste geëindigd, maar we speelden de laatste wedstrijd 1- 1 tegen de 

koploper waar we in het begin van het seizoen met 6-1 van hadden verloren. Dit als voorbeeld hoe goed we gegroeid waren. 

 

Verder wil ik de ouders bedanken voor de trouwe ondersteuning en de gezelligheid rond de velden. Het was voor mij het eerste 

seizoen op voetbal maar het is een onvergetelijke tijd geworden en ik zal nog lang aan het F4 van het afgelopen jaar terugdenken. Ik 

wens iedereen een gelukkige vakantie toe en ik hoop de meeste weer gezond in augustus terug te zien voor een ander leuk jaar 

waarin we weer verder kunnen groeien in het voetbal. 

Arjen Vegt (leider) 

 

 LENS F5 

 

Een team waar ik echt trots op ben. Ze wonnen bijna alle toernooien en ook in de competitie deden ze het voortreffelijk. Het enige 

minpuntje is dat te veel spelers te vaak niet luisteren naar mij en soms zelfs weglopen als ik aan het praten ben. Dat moet volgend 

seizoen beter gaan en als dat lukt dan weet ik zeker dat jullie onverslaanbaar zijn. Spelers en ouders bedankt voor het leuke seizoen!! 

 

Groetjes van jullie leider: Bert Vierling. 

 

 

 

 

 
 

Het seizoen 2002/2003 zit er op 

 

Zo dit waren de laatste loodjes van dit seizoen.  

Nog  “even”  het materiaal opruimen, inventariseren en aanvullen en dan genieten van een lekkere vakantie.  

Dit laatste geldt voor alle jeugdleden en ouders. Even niet denken aan voetballen en aan trainen en even lekker de zinnen verzetten 

(iets anders doen) zodat iedereen medio augustus weer met frisse moed kan beginnen.  

Allemaal een prettige vakantie en tot in het seizoen 2003/2004 en lees natuurlijk nog even de vooruitblik van de jeugdcommissie op 

het volgende seizoen (2003/2004). 

 

Bewaar deze kopie heel goed zodat je precies weet wanneer 

de trainingen weer beginnen en op welk tijdstip je waar moet zijn. 
 

De jeugdcommissie van LENS 

E indstanden 

 

Helaas geen kampioenen dit seizoen bij LENS. Tenminste niet bij de A- t/m D-jeugd. Bij LENS vieren (taartje, aandenken en 

limonade) we een kampioenschap slechts bij de elftallen en niet bij de E- en F-7-tallen. Daar eindigden wel een aantal teams (E5, 

E6, F2 en F6) bovenaan. De belangrijkste resultaten waren: 

 

- LENS A1 (7e), C1 (3e) en D1 (7e) wisten zich keurig te handhaven in hun huidige klas 

- LENS C1 wist zelfs de CEEN-CUP te winnen (bekerkampioen 2e en 3e divisie van Zuid Holland!!!) 

- LENS B1 (10e) degradeerde helaas naar de tweede klas (we zullen voor volgend seizoen toch 1e klas aanvragen) 
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- LENS B2 (3e), C2 (6e) en D2 (2e) deden goed mee in hun klas en zullen volgend seizoen hopelijk 2e klas gaan spelen 

- LENS C3 (6e), C4 (6e), D3 (6e) en D4 (4e) speelden, zoals het ook hoort, met wisselend succes 

 

 

De officiële eindstanden van de KNVB waren: 

 

 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 VELO A1 20 52 61 16 

2 Vitesse Delft A1 20 45 52 18 

3 Fortuna Vl. A1 20 41 61 35 

4 Zwaluwen A1 20 33 47 38 

5 Naaldwijk A1 20 32 55 44 

6 Full Speed A1 20 28 47 39 

7 LENS A1 20 27 45 52 

8 RKSVM A1 20 18 35 55 

9 Zwervers, cvv A1 20 15 32 59 

10 Den Hoorn A1 20 12 26 60 

11 Delfia A1 20 9 24 69 

 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 ODB B1 20 48 75 27 

2 DUNO B1 20 45 73 31 

3 VELO B1 20 35 46 36 

4 GravSV B1 20 32 64 58 

5 Excelsior'20 B1 20 28 32 23 

6 EDS B1 20 27 38 41 

7 Kranenburg B1 20 24 31 44 

8 SVVSMC B2 20 19 35 48 

9 LYRA B1 20 19 32 69 

10 LENS B1 20 17 32 52 

11 Zwaluwen B1 20 13 23 52 

 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 Concordia B1 13 34 63 19 

2 RKDEO B1 12 30 52 11 

3 LENS B2 12 17 43 43 

4 Full Speed B2 12 17 33 36 

5 RVC/RIJSWIJK B4 12 12 41 50 

6 DHL B1 12 5 29 61 

7 Nootdorp B1 12 1 18 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELFTAL G P DPV DPV 

1 DUNO C1 22 64 114 11 

2 Katwijk C1 22 52 62 26 

3 LENS C1 22 48 66 31 

4 DHC C1 22 42 73 37 

5 SVVSMC C1 22 41 64 33 

6 Sparta (AV) C1 22 40 63 46 

7 Sportlust '46 C1 22 26 46 43 

8 Lisse C1 22 20 27 53 

9 VCS C1 22 16 26 74 

10 Feyenoord AV C2 22 14 29 88 

11 Voorschoten'97 C1 22 8 20 80 

12 EBOH C1 22 7 17 85 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 TEDO C1 20 54 160 24 

2 RVC/RIJSWIJK C3 20 41 77 32 

3 Semper Altius C1 18 38 76 46 

4 ODB C1 19 37 81 66 

5 LENS C2 20 37 77 44 

6 Dynamo'67 C1 18 29 67 45 

7 Laakkwart. C2 19 17 42 80 

8 HBS C2 19 16 50 72 

9 Marathon\Azzurri C1 18 12 31 69 

10 Oranjeplein C1 14 3 33 74 

11 Toofan C1 19 0 14 1 

 

 

 ELFTAL G P DPV DPV 

1 Spoorwijk C1 22 59 153 32 

2 VCS C3 20 49 119 40 

3 RVC/RIJSWIJK C4 22 43 112 58 

4 JuVentaS C1 21 38 101 80 

5 Erasmus C1 20 35 53 48 

6 LENS C3 22 32 79 62 

7 PEC Haag C2 18 24 48 69 

8 Te Werve C1 22 24 52 93 

9 Vredenburch C2 22 22 49 90 

10 RAVA C1 22 17 42 137 

11 Quick C3 21 16* 53 84 

12 RAS C1 22 9* 52 120 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 Quick C4 20 52 121 51 

2 DUNO C3 20 46 143 43 

3 Jai Hanuman C1 20 36* 72 35 

4 Duindorp sv C1 20 36 103 71 

5 ODB C2 20 34 80 64 

6 LENS C4 20 31 71 89 

7 RVC/RIJSWIJK C6 20 29 63 53 

8 Vredenburch C3 19 23 60 86 
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9 Loosduinen C2 20 21 58 85 

10 VUC C2 19 7* 63 107 

11 Laakkwart. C3 20 0 27 177 

 

 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 Quick Boys D1 22 62 110 15 

2 RCL D1 22 56 70 15 

3 VCS D1 22 39 44 36 

4 VVSB D1 22 32 52 44 

5 Quick D1 22 32 30 32 

6 Katwijk D1 22 29 49 58 

7 LENS D1 22 27 35 41 

8 Forum Sport D1 22 27 34 58 

9 DoCoS D1 22 24 31 37 

10 Voorschoten'97 D1 22 23 41 62 

11 Laakkwart. D1 22 19 25 49 

12 Rijnsb.Boys D1 22 5 16 90 

 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 ODB D1 20 48 84 31 

2 LENS D2 20 40 80 38 

3 Scheveningen D2 20 38 59 30 

4 Laakkwart. D2 20 35 64 38 

5 WIK D1 20 31 63 36 

6 Quick D2 20 29 56 46 

7 Die Haghe D2 20 29 56 56 

8 Cromvliet D1 20 27 56 50 

9 HBS D2 20 25 49 52 

10 VCS D3 20 9 24 107 

11 Quick D3 20 6 30 137 

 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 DSO D5 10 21 43 19 

2 ODB D2 10 18 29 28 

3 WIK D2 10 16 33 24 

4 VUC D2 10 14 27 36 

5 Semper Altius D1 10 13 26 35 

6 LENS D3 10 4 26 42 

 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 DUNO D4 10 25 35 14 

2 RKDEO D4 10 16 32 22 

3 Te Werve D1 10 16 31 22 

4 LENS D4 10 15 33 33 

5 Cromvliet D3 10 13 32 28 

6 Quick Steps D4 10 1 7 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 Quick E1 20 50 90 16 

2 BMT E1 20 46 98 42 

3 LENS E1 20 46 81 37 

4 DUNO E1 20 40 59 33 

5 ADO Den Haag E1 20 37 60 42 

6 RVC/RIJSWIJK E2 20 27 47 61 

7 Bl Zwart E1 20 20 42 64 

8 Lisse E3 20 18 56 82 

9 VUC E1 20 15 32 65 

10 BSC '68 E1 20 9 43 95 

11 Gr.WII VAC E1 20 8 22 93 

 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 Laakkwart. E1 10 22 34 8 

2 Oliveo E3 10 19 26 16 

3 DSO E1 10 16 29 27 

4 LENS E2 10 13 23 32 

5 DWO E2 10 12 26 39 

6 Berkel E1 10 6 18 34 

 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 DSO E4 10 25 26 13 

2 VCS E2 10 24 36 6 

3 Gr.WII VAC E5 10 19 32 18 

4 LENS E3 10 12 25 26 

5 Vredenburch E2 10 7 21 31 

6 HVV E2 10 1 6 52 

 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 Quick Steps E3 10 23 39 18 

2 HBS E8 10 20 32 22 

3 LENS E4 10 19 41 22 

4 RVC/RIJSWIJK E7 10 11 31 22 

5 Loosduinen E3 10 9 15 30 

6 Vredenburch E3 10 4 11 55 

 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 LENS E5 10 25 51 25 

2 Cromvliet E4 10 24 54 27 

3 GravSV E5 10 21 53 30 

4 RVC/RIJSWIJK E9 10 12 29 40 

5 Concordia E7 10 4 18 36 

6 Erasmus E3 10 3 23 70 

 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 LENS E6 9 24 42 26 

2 VUC E4 10 18 42 27 

3 HVV E8 10 13 15 34 
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4 Oliveo E9 9 9 29 25 

5 Laakkwart. E6 9 9 32 43 

6 VDL MP2 7 7 21 26 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 Forum Sport F1 10 22 30 14 

2 DSVP F1 10 18 27 16 

3 LENS F1 10 13 28 30 

4 Oliveo F1 10 13 23 26 

5 RKDEO F1 10 12 22 22 

6 HVV F1 10 6 20 42 

 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 LENS F2 8 21 38 9 

2 Quick F9 8 18 29 14 

3 DUNO F1 8 10 22 25 

4 Vredenburch F1 8 10 16 23 

5 Scheveningen F2 8 0 10 44 

 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 WIK F2 8 17 30 15 

2 VCS F3 8 17 24 10 

3 LENS F3 8 16 29 22 

4 Zoetermeer F4 8 5 20 27 

5 Scheveningen F4 8 1 7 36 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 JuVentaS F1 10 28 39 7 

2 Quick F7 10 19 26 15 

3 HBS F5 10 17 17 17 

4 Semper Altius F2 10 10 14 25 

5 Quick Steps F3 10 9 14 29 

6 LENS F4 10 4 10 27 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 Semper Altius F3 10 24 61 29 

2 LENS F5 10 16 29 30 

3 RVC/RIJSWIJK F9 10 16 28 36 

4 VUC F4 10 15 33 26 

5 Laakkwart. F5 10 10 47 39 

6 Tonegido/Hgs. Bluf F5 10 7 26 64 

 

 ELFTAL G P DPV DPT 

1 LENS F6 10 22 36 16 

2 BMT F2 8 21 61 6 

3 Cromvliet F4 10 20 47 22 

4 Die Haghe F3 9 8 11 23 

5 Hoekse Boys F4 10 5 8 56 

6 Wilhelmus F7 9 4 1 41 

 

H et complete trainings-schema 

 

Natuurlijk zullen er in de zomervakantie enkele wijzigingen komen (b.v. via een stencil van jullie trainer),  maar uiteindelijk zullen 

de onderstaande trainingsdagen en tijden gaan gelden komend seizoen. Stem zoveel mogelijk je werk, andere sporten etc. op deze 

dagen en tijden af zodat er geen problemen kunnen ontstaan. 

 

MAANDAG DINSDAG 

 

Kleedlokaal 

• 16.45 - 18.00 uur E1 en E2……………………………5 + 6 

• 17.15 - 18.30 uur C3 en C4……………………….…...7 + 8 

• 18.30 - 20.00 uur C1 en C2……………………….…...2 + 4 

• 19.30 - 21.00 uur A1 ……………………………….……..5 

• 20.00 - 21.30 uur B3 (vanaf eind augustus)………….…….6  

 

 

Kleedlokaal  

• 16.45 - 18.00 uur D1 en D2…………………………5  +  6 

• 18.00 - 19.30 uur B1 en B2…………………………7  +  8 

• 18.00 - 19.30 uur Keepers………………………………..4 

• 19.30 - 21.00 uur Zon 1 en 2………………………..1  +  2 

 

 

WOENSDAG 

 

Kleedlokaal 

• 14.30 - 15.45 uur F1, F2, F3, F4, F5 en F6…………………7 + 8 

• 15.45 - 17.00 uur E1 en E2………………………………….5 + 6  

• 16.00 - 17.15 uur E3, E4, E5 en E6…………………………1 + 3 

• 17.15 - 18.30 uur D3 en D4…………………………………7 + 8  

• 18.30 - 20.00 uur C1 en C2…………………………………2 + 4 

• 19.30 - 21.00 uur A1……………………………………………5  

 

DONDERDAG VRIJDAG 

 

Kleedlokaal 

• 16.45 - 18.00 uur D1 en D2……………………………5 + 6 

• 18.00 - 19.30 uur B1 en B2……………………………7 + 8 

• 19.30 - 21.00 uur Zon 1 en 2…………………………..1 + 2 

• 21.00 - 22.15 uur Zon 3, 4 en 5………………………..5 + 6 

 

 

 

Kleedlokaal 

• 16.45 - 18.00 uur wie wil??……………………………5 + 6 

• 17.00 - 18.00 uur wie wil??……………………………7 + 8 

• 19.30  - 20.30 uur Zon 1 en 2 (incidenteel)……………1 + 2 1  +  2  

 

• na afloop verplicht kleedlokalen schoonmaken!! 
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VOORUIT BLIK VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

algemeen contactpersoon:  
Paul van den Steen, Chopinstraat 103,  2551 SV Den Haag – tel: 070-440 06 03 

 

H et  seizoen 2003/2004  

 

Nog maar nauwelijks het vorige seizoen afgesloten en we kijken alvast vooruit naar het komende seizoen. In samenwerking met de 

trainers, die eind mei al wat met jullie getraind hebben, stelden wij de voorlopige trainingsgroepen samen en stelden wij de 

trainingstijden vast voor het nieuwe seizoen. Dit deden wij aan de hand van de actuele spelerslijsten. Sta je er bij maar wil je stoppen 

met voetballen geef dit dan nu onmiddellijk door aan Paul van den Steen (070-4400603). Lees alles verder eens rustig door en 

bewaar deze informatie goed zodat je straks op tijd en op de juiste plaats aanwezig bent. Heb je vragen of opmerkingen bel dan naar 

Paul van den Steen (070-4400603). 

 

• A-klassers (geboren in 1985 en 1986): A.Aliabadi, A.Ancharad, O.Arslan, R.Bahadoer, R.da Cruz, S.Durak, G.Fabias, 

M.Hendriks, G.Ismail, B.Lamers, R.Oosterveer, D.Terrones, J.Vermeulen, J.Vernee, H.Yildirim en A.Zambib. 

 

Training op maandag en woensdag van 19.30 t/m 21.00 uur o.l.v. Fred Grens en Ahmed Zambib.  

Eerste training: maandag 4 augustus en op zaterdag 9 augustus een trainingsmiddag. Vrijhouden dus!! 

 

• B-klassers (geboren in 1987 en 1988): A.Akalin, E.Aktas, M.Aldogan,  S.el Arnouki, O.Arslan, V.Autar, C.Aydin, F.Aytar, 

T.Ayyadi, T.Bektes, R.v.d.Berg, H.el Boubkari, Y.el Boubsi, A.Boutkabout, F.Boutkabout, A.Elfergougui, A.Eljabli, J.Fanny, 

A.Hussein Shuker, J.Imambuks, J.Imperator, F.el Kanfaoui, C.Karabulut, E.Kaygun, A.Loilargosain, J.v.d.Luitgaren, M.el 

Mahi, R.Mendes-Martins, O.el Mhamdi, S.el Mokadam, K.Muskiet, R.v.d.Oever, A.de Randamie, S.Sahin, A.Seker, S.Sheighi, 

R.Sonokromo, A.Thohamachsun, D.Troenosemito, F.Turkoglu, N.Zambib en Q. de Zwart. 

 

Training op dinsdag en donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur o.l.v. Dennis v.d Steen (B1) en Peter van Fessem (B2).  

Eerste training: zaterdag 2 augustus van 10.30 t/m 15.30 uur (aanwezig 10.00 uur en zelf een lunchpakket meenemen).  

Later in augustus wordt deze groep gesplitst in B1, B2 en B3 (B3 gaat dan 1x per week trainen). 

 

C-klassers (geboren in 1989 en 1990): de groep is gesplitst in een C1/C2-groep en in een C3/C4 groep: 

 

• De C1/C2-groep bestaat uit: M.Ahjar, O.Akkuzu, A.Aldogan, D.Boateng, A.el Boustati, M.Carolina, T.Fisher, I.Genc, 

O.Gogtas, S.Guzel, A.el Haddioui, R.v.Herp, Y.Irzi, M.Karakaya, P.Maduro, R.Matthee, D.Mensah, R.Moennasing, F.al 

Mokadam, M.Ozyurek, C.Poulina, H.Rahiembaks, J.Ramdjiawan, I.Rasul, S.Resodiwirjo, R.Rocha, J.dos Santos Freitas, 

M.Sertkaya, E.v.d.Spek, I.Tokmak, U.Tokmak, C.Wilson, J.Winter en E.Wolde Amanueal. 

 

Training op maandag en woensdag van 18.30 t/m 20.00 uur o.l.v. Roy Asmowidjojo (C1) en Dennis Vos (C2). Eerste training: 

maandag 4 augustus. Op zaterdag 9 augustus een trainingsochtend. Vrijhouden dus!!  

Deze groep wordt in augustus teruggebracht naar 26 of 27 spelers!! 

 

• De C3/C4-groep bestaat uit: T.Aidani, E.Aktas, A.Aras, S.Aras, M.Bulut, I.Celik, K.Celik, P.Dewkali, R.Ghisaidoobe, 

F.Imouhay, J.Khoulali, W.Kocer, M.Omri, M.el Ousrouti, A.Ozdilek, S.Poeran, G.Samburkan, C.Senturk, T.Tekdemir, D.Wir, 

O.Yalcin, M.Yalmon  en A.Yazici + 7 of 8 spelers vanuit de C1/C2-groep. 

 

Training op maandag  van 17.15 t/m 18.30 uur o.l.v. Mohamed Faik.  

Eerste training: maandag 13 augustus. 

 

D-klassers (geboren in 1991 en 1992): de groep is gesplitst in een D1/D2-groep en in een D3/D4 groep: 

 

• De D1/D2-groep bestaat uit: L.Acer, M.Ahjar, F.Aldogan, B.Altay, B.Arslan, M.el Ayadi, M.v.d.Burg, E.Cetin, K.Chtatou,  

J.Elfergougui, K.Gezgin, H.Ipek, H.Kocer, K.el Margi, F.Mustapha, C.Nooitmeer, E.Nooitmeer, M.Ouellaf, R.Petronia, 

C.Poulina, R.Putters, R.Reddam, M.Resodiwirjo, B.Sbaa, H.Talhaoui, E.Uwimana, M.Vrijenhoek, J.Walther en D.de Zwart. 

 

Training op dinsdag en donderdag van 16.45 t/m 18.00 uur o.l.v. Michel Fransen (D1) en Ruud van Herp (D2). Eerste training: 

dinsdag 5 augustus. Op zaterdag 9 augustus een trainingsochtend. Vrijhouden dus!!  

Deze groep wordt in augustus teruggebracht naar 26 of 27 spelers!! 
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• De D3/D4-groep bestaat uit: S.Abdalla, A.Achalchi, S.Algoe, J.v.Beek, A.Bingol, S.el Bouzidi, O.Coskun, H.Devrilmez, 

Y.Erdogan, O.Ergul, I.Erkul, A.v.Gardingen, M.Imouhay, T.Jankie, L.Khalaf, E.Mermi, R.Nijbacker, A.Ouellaf, F.Ozcelik, 

A.Ozdemir, O.Ozdemir, S.Senturk, F.Souna, J.Susanto, H.Syed, A.Tekin, C.Yavuz en S.Zimmerman + 2 of 3 spelers vanuit de 

D1/D2-groep. 

 

Training op woensdag  van 17.15 t/m 18.30 uur o.l.v. Rui dos Santos Freitas.  

Eerste training: woensdag 11 augustus. 

 

E-klassers (geboren 1993 en 1994): de groep is gesplitst in een E1/E2-groep en in een E3 t/m E6-groep: 

 

• De E1/E2-groep bestaat uit:  J.Akalai, B.Akhannich, O.Arslan, E.Boatey, W.el Boubkari, N.Bozbey, A.Daraji, A.Genc, L.el 

Kanfaoui, S.Keskin, S.Kilic, R.el Margi, K.Mawete, M.Oztas, M.Reddam, B.Tuna, T.Tuzlacik en F.Ulas. 

 

Training op maandag van 16.455 t/m 18.00 uur en op woensdag van 15.45 t/m 17.00 uur o.l.v. Theo Hoefnagel. Eerste training: 

maandag 11 augustus.  

Deze groep wordt eind augustus teruggebracht naar 16 of 17 spelers!! 

 

• De E3 t/m E6-groep bestaat uit: A.Achahchah, B.Aksoy, Y.Aliabadi, E.Ayyadi, Z.Borukcu, M.Boutasmit, A.Ciftci, E.Ciftci, 

B.Dosun, R.v.Elswijk, C.Erdogan, G.Ergul, F.Hoke, H.Ikjouen, O.Kaya, N.el Khalki, A.Khodabaks, Y.Khoulali, H.Ozdilek, 

M.Ozen, E.Tekdemir, B.Ulas en C.Yildiz + 1 of 2 spelers vanuit de E1/E2-groep. 

 

Training op woensdag van 16.00 t/m 17.15 uur o.l.v. Fekri Fellah (E3 en E4) en Arjen Vegt (E5 en E6).  

Eerste training: woensdag 13 augustus. 

    

• F-klassers (geboren in 1995, 1996 en 1997): E.Aras, L.Aspeslagh, S.Baryagabr, M.Benhammouch, R.Bisai, R.Bisai, I.el 

Boustati, B.Ciftci, T.Ciftci, M.Essaeh, A.Ezammouri, Z.Genc, S.Gunes, U.Gunes, F.Ince, I.Ince, R.Kaya, J.Maduro, 

S.v.Marwijk, T.Meijer, K.Ozdilek, M.Ozdilek, N.Perera, B.Sahan, H.Syed, S.Syed, F.Yavuz en M.Yildiz. 

 

Training op woensdag van 14.30 t/m 15.45 uur o.l.v. Halil Bulut (F1 en F2), Fekri Fellah (F3 en F4) en Arjen Vegt (F5 en F6).  

Eerste training op woensdag 13 augustus. 

 

 

S tart keeperstraining 

 

Op dinsdag 19 augustus verwachten Hans van Rijthoven en Arnold en Ronald Oosterveer alle 

keepers van de jeugd om 18.00 uur op LENS. Eerst een korte bespreking en daarna de eerste 

keeperstraining. We gaan uit van de volgende keepers: 

 

R.Oosterveer (A), O.Arslan, J.Imambuks en J.v.d.Luitgaren (alle drie B), T.Fisher, W.Kocer 

(??), I.Tokmak en M.Yalmon (alle vier C), A.Achalchi, B.Altay, B.Arslan en S.Senturk (??) en 

H.Syed (alle vijf D), A.Genc en Y.Aliabadi (??) (allebei E) en H.Syed (F).  

 

Zijn er spelers in de E- en de F-jeugd die ook echt serieus willen gaan keepen dan zijn zij natuurlijk ook van harte welkom!! 

 

 

C ontributiebrief + Lidmaatschapskaart 

 

 

In juni 2003 ontvangt ieder LENSlid 

een contributiebrief en een 

lidmaatschapskaart voor het nieuwe 

seizoen. Helaas zijn de contributies 

weer omhoog gegaan. Dit komt 

voornamelijk doordat steeds minder 

mensen (leden en ouders) iets willen 

doen op LENS waardoor er steeds 

meer betaalde krachten ingehuurd 

moeten worden voor het geven van 

training, het repareren van allerlei  

 

zaken etc. etc. en dat kost geld, heel 

veel geld dat door de leden (ouders) 

betaald moet worden. Wij verzoeken 

alle ouders van onze jeugdleden om 

het bedrag nu direct over te maken 

middels bijgevoegde acceptgirokaart. 

Doe het inderdaad nu direct want dan 

kan u het niet meer vergeten en 

hoeven wij niemand er meer aan te 

herinneren. Het geld moet toch 

betaald worden!!! Een enkeling moet  

 

ook nog iets betalen over het vorige 

seizoen (meestal boete). Doe dit ook 

direct. Zijn er vragen over de 

contributie neem dan contact op met 

Diana en Hans van Rijthoven (070-

3615208). Zij kunnen alle vragen 

beantwoorden!!! De contributiebrief 

en de lidmaatschapskaart zijn ook 

nodig voor leden met een 

Ooievaarspas. Samen met het 

betalingsbewijs is dit voldoende om 

bij de Sociale Dienst wat geld terug te 

krijgen. Maak er gebruik van!!! 
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K leding inleveren 

 

Ook aan het eind van dit seizoen constateerden wij dat nog lang niet alle kleding terug is gekomen. Dit is heel vervelend want wij 

weten nu niet welke kleding wel en welke kleding niet compleet is en waar we eventueel moeten aanvullen. Heb je nog iets van 

LENS in je bezit breng het dan z.s.m. terug op LENS in een plastic zak met je naam op een briefje er in zodat wij weten wie wat 

teruggebracht heeft. Het gaat om kleding van LENS B1, C1, D1, D2, E3, E6 en F2. Alvast bedankt!!! 

 

opgelet I & II 
 

ouders!!! 
 

Het komt steeds vaker voor dat teams zonder vervoer staan als ze naar een uitwedstrijd moeten. Aan het eind 

van dit seizoen was dit ook het geval bij de toernooien. “Vreemden” mensen moesten regelmatig bijspringen 

om de teams toch weg te krijgen en de toernooien niet in de war te brengen. Zelfs bij de reisjes naar Duinrell 

en De Drievliet werden de kinderen op LENS met de auto afgezet en ondanks verzoeken van onze kant reden 

de ouders zo maar naar huis toe??? Met de bus naar Duinrell en ouders ’s-avonds maar klagen waar de 

kinderen bleven.  

 

Voor ons is de limiet nu bereikt en wij gaan eind augustus en begin september met alle ouders (verplicht!!!) 

om de tafel zitten. Het vervoer moet echt door de ouders geregeld gaan worden en ook andere taken zullen 

door de ouders moeten worden opgepakt. Te denken valt aan bardienst, leider of trainer van een team, onderhoudswerkzaamheden of 

andere klussen die op LENS gedaan moeten worden.  

 

Komend seizoen zal voor ons duidelijk moeten worden welke ouders mee willen doen met ons en welke ouders niet. Voor deze 

laatste groep  zal vanaf het seizoen 2004/2005 wellicht geen plaats meer zijn binnen LENS voor hun kinderen en wellicht moeten 

wij hiertoe al eerder besluiten want op dit moment hebben wij nog steeds geen trainers en leiders voor een groot aantal teams.  

 

Zonder leiders mogen jeugdteams niet voetballen!!! Ouders zullen dus ook komend seizoen al de oplossing moeten gaan bieden 

anders kunnen wij niet gaan trainen en spelen met LENS B3, C3, C4, D3 en D4. Informatie bij Paul van den Steen!! 

 

A-  B- EN C-Klassers!!! 
 

Wat voor jullie ouders geldt (zie kopie hierboven) gaat natuurlijk ook voor jullie op. Een vereniging wil zeggen met z’n allen iets 

doen dus voor jullie betekent dit naast het trainen en het voetballen en het naleven van de regeltjes (op tijd en bij de juiste persoon 

afbellen, op tijd komen, netjes gedragen etc.) ook iets terugdoen in de vorm van bardiensten,  fluiten van wedstrijden etc. etc.  

 

 

Vorig seizoen werden wij vaak uitgelachen als we jeugdspelers vroegen om 

iets extra’s te doen op LENS.  

 

Vanaf komend seizoen is het echter verplicht voor alle A-B en C- jeugdspelers om zo nu en dan iets extra’s op LENS te doen.  

 

Weigeren kan niet meer want voor ons wordt het anders onmogelijk om alles in goede banen te blijven leiden. Samen moeten wij de 

taken binnen de jeugdafdeling van LENS volbrengen. In augustus en september komen wij hier bij jullie op terug. 

 

T ot slot 

 

Het seizoen 2002/2003 is afgesloten en het seizoen 2003/2004 is voor een groot deel op de rit gezet. Tijd om eens lekker op vakantie 

te gaan. Wij hopen dat jullie allemaal een goede en zonnige vakantie hebben (dan hebben wij het ook) en daardoor uitgerust en vol 

goede moed en goede voornemens (zie kopie hierboven) weer aan het nieuwe seizoen kunnen gaan beginnen.  

 

Wij bedanken natuurlijk alle medewerkers van onze jeugdafdeling, de medewerkers van de bar en de medewerkers van de 

LENSREVUE voor hun enorme inzet in het afgelopen seizoen. We hebben met te weinig medewerkers een enorme klus geklaard en 

dat het niet altijd positief wordt gewaardeerd is een gegeven maar beslist in de meeste gevallen niet terecht.  

 

Wij weten jullie inzet echter op de juiste waarde te waarderen en rekenen ook komend seizoen weer op jullie. 

  

ALLEMAAL BEDANKT!!!    

De jeugdcommissie 
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 
 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 

 

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

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

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

 

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

 

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

 

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

 

Club van 100 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 
 

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

H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

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

 

Bar 

 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 

A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 
 

Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 
Redaktie 
C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  

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

e-mail vv.lens@12move.nl 

 

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

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 
 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit betekent uitwijken voor trainingen en voor wedstrijden die op veld 3 gepland staan maar waar naar 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 

REDAKTIE 

 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 clubgebouw 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   76e jaargang, nummer  1, 25 juli 2002 Opgericht 

O Opgericht 18 december 1920 

            MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

   Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden van onze medewerkster 

 
RINA PRONK 

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 was bij de 

barcommissie. Zij stond altijd klaar om de leden van hun natje en 

droogje te voorzien. Het zal zeer moeilijk zijn om te accepteren dat wij 

haar vertrouwde gezicht niet meer achter de bar zullen aantreffen. 

De leegte 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 zomerperiode is onze accommodatie weer grondig opgeknapt. Een verfje hier, een verfje 

daar aangevuld met ander herstelwerk zorgt er voor dat ons complex er weer netjes uitziet. Hulde 

aan de medewerkers van LENS die dit toch maar weer hebben gedaan. Ook het voetbalmateriaal 

is weer aangevuld en de trainingen en wedstrijden kunnen wat ons betreft 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 LENSrevue (eerste 

pagina) op terug. Wij wensen al onze leden, vrienden, sponsors etc. een gezellig en sportief 

voetbalseizoen op LENS toe.  

 

NIEUWS OMTRENT HET REPARATIESCHEMA VELD 1, 2 EN 3 

 

Het zat niet echt mee in het begin van de zomerperiode. Veld 1 ontsprong de regendans en de 

herstelwerkzaamheden verliepen volgens schema. De oplevering houden wij voorlopig op 30 

augustus. Hetzelfde geldt voor de trainingsstrook alleen wordt deze al op 29 juli opgeleverd. 

Veld 2 ging volgens schema in reparatie maar het inzaaien liet door de vele regen lang op zich 

wachten. Of dit consequenties heeft voor de oplevering (was 26 augustus) kunnen wij nu nog niet 

zeggen. Veld 3 was een verhaal op zich. In eerste instantie zou op 27 mei begonnen worden met 

de werkzaamheden. Dit werd uitgesteld 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 eerste activiteiten werden pas op 

24 juni waargenomen met als gevolg oplevering van het kunststofveld pas op 1 november. 
 

 

 

 Dit betekent uitwijken voor trainingen en voor wedstrijden die op veld 3 gepland staan maar waar naar 

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 trainingsstrook of 

naar een locatie buiten LENS (Waterpartij, Zuiderpark etc. etc.). Vanaf 5 augustus hopen we betere 

alternatieven aan te kunnen bieden. 

 

DE SPELERSPAS 
Dit seizoen komt de spelerspas terug. Het heeft heel wat moeite gekost om alle pasfoto's binnen te krijgen. 

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 spelers. De spelerspas is verplicht vanaf 1 september 

(geen pas niet voetballen!!!) en van de KNVB hebben wij instructie gekregen hoe met de spelerspas moet 

worden omgegaan, hoe de controle zal gaan plaatsvinden etc. etc. In de volgende LENSrevue komen wij 

hier zeker op terug en ook zullen de aanvoerders en leiders van de elftallen nog een aparte instructie 

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

augustus hopen we betere alternatieven aan te kunnen bieden. 

 

DE SPELERSPAS 

Dit seizoen komt de spelerspas terug. Het heeft heel wat moeite gekost om alle pasfoto's binnen te krijgen. 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 spelers. De spelerspas is verplicht vanaf 1 september (geen pas niet voetballen!!!) en van de KNVB hebben wij instructie 

gekregen hoe met de spelerspas moet worden omgegaan, hoe de controle zal gaan plaatsvinden etc. etc. In de volgende LENSrevue 

komen wij hier zeker op terug en ook zullen de aanvoerders en leiders van de elftallen nog een aparte instructie ontvangen.   

 

CONTRIBUTIEBRIEVEN 

Alle LENSers hebben begin juli hun contributiebrief en hun lidmaatschapskaart van LENS ontvangen. Wij verzoeken iedereen om 

de verschuldigde contributie nu direct te betalen (als het kan alles in één keer). Dit scheelt ons echt veel extra werk. Niets ontvangen 

of ten onrechte iets ontvangen: neem dan contact op met Paul van den Steen (070-4400603). 

 

AANMELDEN NIEUWE LEDEN 

Wij wijzen alle secretarissen er op dat alle nieuwe leden (zonder uitzondering) vanaf heden echt verplicht zijn om naast hun 

aanmeldings-formulier van LENS ook gelijktijdig in te leveren: 50 Euro als eerste deel van de contributie, een pasfoto met naam 

achterop voor de spelerspas en een kopie van een geboortebewijs (verplicht door KNVB). Zonder deze zaken kan er niet begonnen 

worden met voetballen.  

      Het bestuur 

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

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

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

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

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

 

DE SPELERSPAS 

Zoals we boven al schreven moesten op het moment van dit schrijven (3/7) een aantal spelers nog steeds een pasfoto inleveren. Het 

gaat om: 

- zondagsenioren: E.Toet en R.v.d.Tol 

- zaterdagsenioren: S.Aboubacar en H.Diemel 

- zaal: R.Isbrucker, F.Martimes en M.Zoutendijk 

Graag z.s.m. afgeven of opsturen aan Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. Zonder pas niet spelen tenzij de 

KNVB (tijdelijk) terugkomt op dit besluit en de meer kosten voor de spoedprocedure aanmaken spelerspas worden natuurlijk 

verhaald op de spelers. 

 
BARDIENSTEN ELFTALLEN 

Op de laatste ledenvergadering heeft het bestuur aangekondigd dat voor dit nieuwe seizoen door de seniorenelftallen 

barmedewerkers geleverd zullen moeten worden op de wedstrijddagen. Deze verplichte maatregel is onvermijdelijk gelet op 

het beperkte aantal vrijwilligers. In de volgende LENSrevue leest u op welke wijze het een en ander zal worden ingevuld. 

Uiteraard zijn suggesties welkom. Nog beter is dat u zich opgeeft voor een bardienst bijvoorbeeld 1 keer in 2 of 4 weken op 

zondag. U kunt daarvoor kontakt opnemen met Wil Heijnen (3461088). 

  

Dinsdag 30 juli 2002 

19.30 uur start training senioren selectie (zon) op de Waterpartij (vertrek LENS 19.00 uur) 

 

Woensdag 31 juli 2002 

19.30 uur start training senioren selectie (zat) op trainingsstrook 

 

Zaterdag 3 augustus 2002 

12.00 uur start trainingsmiddag senioren selectie (zat) 

 

Zondag 4 augustus 2002  

10.30 uur start trainingsdag senioren selectie (zon) 

 

Woensdag 7 augustus 2002 

19.00 uur   's-Gravenzande SV 1 - LENS 1 (zon)  Gemeentelijk Sportpark, Kon. Julianaweg in 's-Gravenzande 

 

Zaterdag 10 augustus 2002 

14.30 uur  Quick Steps 1  - LENS 1 (zat)  Nijkerklaan 
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Zondag 11 augustus 2002 

13.00 uur  Excelsior'20 1  - LENS 1 (zon)  Sportpark Thurlede, Parkweg in Schiedam 

11.00 uur  Excelsior'20 2  - LENS 2 (zon)  Sportpark Thurlede, Parkweg in Schiedam 

 

Dinsdag 13 augustus 2002 

19.30 uur  Oranjeplein 1  - LENS 1 (zon)  Zuiderpark 

19.30 uur  Oranjeplein 2  - LENS 2 (zon)  Zuiderpark 

 

Donderdag 15 augustus 2002 

20.30 uur  Start training LENS 4 en 5  

 

Vrijdag 16 augustus 2002 

19.00 uur  GDAtoernooi  - LENS 1 (zon)  Madesteijn 

 

Zaterdag 17 augustus 2002 

12.00 uur start trainingsmiddag senioren selectie (zat) 

 

Zondag 18 augustus 2002 

????? uur  GDAtoernooi  - LENS 1 (zon)  Madesteijn (aanvang afhankelijk van resultaat op 16 augustus) 

12.00 uur  GDA 2  - LENS 2 (zon)  Madesteijn 

 

Dinsdag 20 augustus 2002 

19.00 uur  Semper Altius 1 - LENS 1 (zon)  beker Sp.Hoekpolder,Weidedreef, Rijswijk  

20.00 uur  Die Haghe 2  - LENS 2 (zon)  Ockenburgh 

19.30 uur  JAC 1   - LENS 1 (zat)  Waalsdorperlaan/Wassenaar 

 

Zaterdag 24 augustus 2002 

14.30 uur  PEC Den Haag 1 - LENS 1 (zon!!!) Vredenburchweg (REMO) 

12.00 uur  PEC Den Haag 2 - LENS 2 (zon!!!) Vredenburchweg (REMO) 

14.00 uur  HS Texas DHB 1 - LENS 1 (zat)  Wijndaelerweg/Ockenburgh 

 

Dinsdag 27 augustus 2002 

????? uur  LENS 1 (zon) speelt tweede bekerwedstrijd (tegenstander nog onbekend => bel LENS, zie website LENS of Haagse 

Krant) 

19.00 uur  JAC 2   - LENS 2 (zon)  Waalsdorperlaan/Wassenaar 

 

Woensdag 28 augustus 2002 

20.00 uur  Loosduinen 1  - LENS 1 (zat)  Madesteijn 

19.30 uur Gravenzande SV1 - LENS1 (zon)  Julianasportpark ’s Gravenzande 

 

Vrijdag 30 augustus 2002 

10.00 uur  Vertrek trainingskamp LENS 1 en 2 (zon) in Nijverdal 

19.00 uur  SVVN 1  - LENS 1 (zon)  Rossinistraat/Nijverdal 

19.00 uur  SVVN 2  - LENS 2 (zon)  Rossinistraat/Nijverdal 

 

Zaterdag 31 augustus 2002 

14.30 uur  GDA 1  - LENS 1 (zat)  Madesteijn 

 

Zondag 1 september 2002 

14.00 uur RVC/Rijswijk 1  - LENS1 (zon)    beker Schaapweg, Rijswijk 

i.v.m. trainingskamp wordt deze wedstrijd mogelijk verplaatst naar dinsdag 3 september 

11.00 uur SOA2   - LENS2              beker Machiel Vrijenhoeklaan  

i.v.m. trainingskamp wordt deze wedstrijd mogelijk verplaatst naar dinsdag 3 september  

13.00 uur LENS3  - Laakkwartier 5  beker veld 2 

12.00 uur Laakkwartier 4  -LENS4    Jan v. Beerstraat 

10.00 uur LENS5   -GSC ESDO 3     beker veld 2  

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSOON JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 

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

spelers en ouders met vragen of om af te bellen voor de wedstrijden (niet voor de trainingen!!!) alleen terecht kunnen bij Paul van 

den Steen. Aangezien hij ook nog gewoon een werkgever heeft, en de overige familieleden de vragen toch niet kunnen 
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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: 

- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij Paul van den Steen thuis (070-

4400603) en alleen tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood 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 Paul van den Steen maar ook alleen tussen 19.00 en 20.30 uur 

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

- Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). 

Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar Paul van den Steen thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!! 

 

BIJZONDERHEDEN 

- De volgende LENS-revue verschijnt pas op donderdag 29 augustus (deze dus heel goed bewaren!!!) 

- Aanwezig namens jeugdcommissie op zaterdagen: 17 augustus en 24 augustus: Paul van den Steen  

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijd)wijzigingen mogelijk) 
Team Datum Aanvangs

-tijd 

Tegenstander Uit of Thuis Veld/Terrein Vertrek  

van LENS: 

Vervoe

r 

A1 12 aug 18.00 uur Start training Thuis Zie kopie!! 17.30 uur  

 17 aug 14.30 uur RKSVM A1 Uit Spprk.Polanen/Monster 13.00 uur Auto 

 19 aug 20.00 uur RKAVV A1 Uit Kastelenring/Leidschendam 18.15 uur Auto 

 24 aug 14.30 uur VELO A1 Uit Noordweg/Wateringen 13.00 uur Auto 

 28 aug 19.00 uur JAC A1 Uit Buurtweg/Wassenaar 17.30 uur Auto 

A2 12 aug 18.00 uur Start training Thuis Zie kopie!! 17.30 uur  

B1 12 aug 19.30 uur Start training Thuis Zie kopie!! 19.00 uur  

 17 aug 12.45 uur DUNO B1 Uit Mr.Nolenslaan 11.15 uur Auto 

 19 aug 19.00 uur RKAVV B1 Uit Kastelenring/Leidschendam 17.15 uur Auto 

 24 aug 12.00 uur VELO B1 Uit Noordweg/Wateringen 10.30 uur Auto 

 28 aug 19.00 uur RKSVM B1 Uit Spprk.Polanen/Monster 17.30 uur Auto 

B2 12 aug 19.30 uur Start training Thuis Zie kopie!! 19.00 uur  

 24 aug 14.30 uur VELO B2 Uit Noordweg/Wateringen 13.00 uur Auto 

 26 aug 19.30 uur RKAVV B2 Uit Kastelenring/Leidschendam 17.45 uur Auto 

B3 12 aug 19.30 uur Start training Thuis Zie kopie!! 19.00 uur  

C1 01 aug 17.00 uur Start training Thuis Zie kopie!! 16.30 uur!!  

 03 aug 10.30 uur Trainingsdag Thuis Zie kopie!! 10.00 uur  

 10 aug 10.30 uur Trainingsdag Thuis Zie kopie!! 10.00 uur  

 14 aug 19.00 uur NEA C1 Uit J.Persijnstr/Ouderkerk Amst. 16.45 uur Auto 

 17 aug 11.00 uur DUNO C1 Uit Mr.Nolenslaan 09.30 uur Auto 

 19 aug 19.00 uur RKAVV C1 Uit Kastelenring/Leidschenda 17.15 uur Auto 

 24 aug  EDOtoernooi Uit Zie kopie!!  Auto 

 28 aug 19.00 uur RKSVM C1 Uit Spprk.Polanen/Monster 17.30 uur Auto 

C2 01 aug 17.00 uur Start training Thuis Zie kopie!! 16.30 uur  

 03 aug 10.30 uur Trainingsdag Thuis Zie kopie!! 10.00 uur  

 24 aug 14.00 uur VELO C2 Uit Noordweg/Wateringen 12.30 uur Auto 

 26 aug 19.00 uur RKAVV C2 Uit Kastelenring/Leidschendam 17.15 uur Auto 

C3 21 aug 16.45 uur Start training Thuis Zie kopie!! 16.30 uur  

C4 21 aug 16.45 uur Start training Thuis Zie kopie!! 16.30 uur  

D1 13 aug 16.45 uur Start training Thuis Zie kopie!! 16.30 uur  

 17 aug 09.30 uur DUNO D1 Uit Mr.Nolenslaan 08.00 uur Auto 

 19 aug 18.30 uur RKAVV D1 Uit Kastelenring/Leidschendam 16.45 uur Auto 

 24 aug 11.00 uur VELO D1 Uit Noordweg/Wateringen 09.30 uur Auto 

 28 aug 19.00 uur DWO D1 Uit Spprk.West/Zoetermeer 17.15 uur Auto 

D2 13 aug 16.45 uur Start training Thuis Zie kopie!! 16.30 uur  

 24 aug 13.00 uur VELO D2 Uit Noordweg/Wateringen 11.30 uur Auto 

 26 aug 18.00 uur RKAVV D2 Uit Kastelenring/Leidschendam 16.30 uur Auto 

 28 aug 19.00 uur DWO D1 Uit Spprk.West/Zoetermeer 17.15 uur Auto 

D3 26 aug 16.45 uur Start training Thuis Zie kopie!! 16.30 uur  

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

E1 19 aug 16.45 uur Start training Thuis Zie kopie!! 16.30 uur  

 24 aug 11.00 uur Delft E1 Uit Kerkpolder/Delft 10.00 uur Auto 

 28 aug 15.00 uur Quick E1 Uit Savorninlohmanlaan 14.00 uur Auto 
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E2 19 aug 16.45 uur Start training Thuis Zie kopie!! 16.30 uur  

 24 aug 11.00 uur Delft E2 Uit Kerkpolder/Delft 10.00 uur Auto 

 28 aug 15.00 uur Quick E2 Uit Savorninlohmanlaan 14.00 uur Auto 

E3 21 aug 15.45 uur Start training Thuis Zie kopie!! 15.30 uur  

 24 aug 10.30 uur Extra training Thuis Trainingsstrook 10.00 uur  

E4 21 aug 15.45 uur Start training Thuis Zie kopie!! 15.30 uur  

 24 aug 10.30 uur Extra training Thuis Trainingsstrook 10.00 uur  

E5 21 aug 15.45 uur Start training Thuis Zie kopie!! 15.30 uur  

 24 aug 10.30 uur Extra training Thuis Trainingsstrook 10.00 uur  

E6 21 aug 15.45 uur Start training Thuis Zie kopie!! 15.30 uur  

 24 aug 10.30 uur Extra training Thuis Trainingsstrook 10.00 uur  

F1 21 aug 14.30 uur Start training Thuis Zie kopie!! 14.15 uur  

 24 aug 10.30 uur Extra training Thuis Trainingsstrook 10.00 uur  

 28 aug 16.00 uur Quick F1 Uit Savorninlohmanlaan 15.00 uur Auto 

F2 21 aug 14.30 uur Start training Thuis Zie kopie!! 14.15 uur  

 24 aug 10.30 uur Extra training Thuis Trainingsstrook 10.00 uur  

 28 aug 16.00 uur Quick F2 Uit Savorninlohmanlaan 15.00 uur Auto 

F3 21 aug 14.30 uur Start training Thuis Zie kopie!! 14.15 uur  

 24 aug 10.30 uur Extra training Thuis Trainingsstrook 10.00 uur  

F4 21 aug 14.30 uur Start training Thuis Zie kopie!! 14.15 uur  

 24 aug 10.30 uur Extra training Thuis Trainingsstrook 10.00 uur  

F5 21 aug 14.30 uur Start training Thuis Zie kopie!! 14.15 uur  

 24 aug 10.30 uur Extra training Thuis Trainingsstrook 10.00 uur  

F6 21 aug 14.30 uur Start training Thuis Zie kopie!! 14.15 uur  

 24 aug 10.30 uur Extra training Thuis Trainingsstrook 10.00 uur  

Dit zijn allemaal vriendschappelijke wedstrijden!!! 

     !!!ZORG ZELF VOOR JE EIGEN LENSBROEKJE EN LENSKOUSEN!!! 

 

VERPLICHT     VERPLICHT     VERPLICHT     VERPLICHT     VERPLICHT     VERPLICHT      

 

De laatste jaren is gebleken dat de weinige vrijwilligers  van LENS overbelast zijn. Om te voorkomen 

dat zowel de jeugdwedstrijden en het open blijven van de bar wegvallen heeft het bestuur van LENS  

de volgende huisregels voor het komende voetbalseizoen ingesteld. Deze regels gelden voor zowel de 

Aen B jeugd als de seniorenleden. 

 

ELK LID IS VERPLICHT 1 x PER MAAND EEN BARDIENST TE DRAAIEN OF EEN WEDSTRIJD TE FLUITEN. 

DE BARDIENSTEN ZIJN VAN 11 TOT 1 OF 2 UUR NA DE WEDSTRIJD.  

DE TE FLUITEN WEDSTRIJDEN ZIJN OP ZATERDAG.  

 

SENIOREN DIE IN HET WEEKEND NIET DE MOGELIJKHEID HEBBEN HUN BARDIENST TE DRAAIEN KUNNEN 

DEZE VERPLAATSEN NAAR EEN DOOR DE WEEKSE AVOND. 

 

Wil men  dat LENS als een goed geoliede voetbalvereniging blijft draaien dan zal een ieder hieraan moeten voldoen. 

 

VERPLICHT     VERPLICHT     VERPLICHT     VERPLICHT      VERPLICHT     VERPLICHT. 

 

HET SEIZOEN 2002/2003 GAAT VAN START 

Nog lang niet iedereen is terug van vakantie. Dit weten wij best. Sterker nog, sommige spelers gaan nu nog op vakantie. Toch is het 

noodzakelijk, om straks goed aan de competitie te kunnen beginnen, dat wij vroeg in augustus weer moeten beginnen met de 

voorbereiding op het nieuwe seizoen. In onderstaand schema kan je precies zien wanneer en hoe laat voor jou de training begint. 

Heb je ondanks dit overzicht toch nog vragen bel dan alleen tussen 19.00 en 20.30 uur naar Paul van den Steen (070-4406003). 

 

 

 

START TRAINING 

In onderstaand schema herhalen wij de kopie vanuit de JONG LENS. Er zijn wat zaken gewijzigd dus lees e.e.a. nog eens heel goed 

door!!! De opstellingen van de bovengenoemde wedstrijden worden door de trainers bekend gemaakt na de laatste training. Was je 

daarbij niet aanwezig dan hoef je dus niet te voetballen en kom je gewoon naar de eerstvolgende training toe. Neem in de 

oefenperiode ook altijd je sportschoenen mee naast je voetbalschoenen. Je weet immers maar nooit!!!! 

 

A-KLASSERS 2002/2003 

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

R.Kaynak, S.Kirli, A.Koc, M.Kuik, B.Lamers, M.v.d.Luitgaren, R.Oosterveer, M.Resmann, G.Rijkers (??), J.Strang, D.Terrones, 

J.Vermeulen, J.Vernee, M.Vissers, Y.Yentougli en A.Zambib.  
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Training op maandag en woensdag van 18.00 t/m 19.30 uur. Aanwezig 17.45 uur. Eerste training op maandag 12 augustus. Trainers: 

Fred Grens (A1) en Ali Ozdemir (A2). Deze groep wordt later in augustus opgedeeld in een A1- en een A2-selectie waarbij LENS 

A2 dan gaat trainen op maandag van 19.15 t/m 20.30 uur. 

 

B-KLASSERS 2002/2003 

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

P.Barros, T.Bektes, H.el Boubkari, A.Boutkabout, F.Boutkabout, J.Bruystens, R.da Cruz, M.v.Eersel, A.Eljabli, N.Essiad, T.Hassan, 

J.Imambuks, A.Izidogru, K.Izidogru, A.Kaya, C.Karabulut, D.Lopes de Brito, M.el Mahi, O.el Mhamdi, M.Mirkarimi, K.Muskiet, 

R.Rasta, G.Sheombarsing, R.de Wit, M.Yildirim, S.Yildirim en A.Zand.  

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

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

opgedeeld in een B1-, een B2- en een B3-selectie. LENS B2 gaat dan trainen op dinsdag en donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur en 

LENS B3 op woensdag van 19.15 t/m 20.30 uur. 

 

VOORLOPIGE C1- EN C2-SELECTIE 2002/2003 

M.Abdellah, S.Akbal, S.Akgul, O.Akkuzu, V.Autar, H.Baycuman, R.v.d.Berg, A.el Boustati, J.Fanny, T.Fisher, C.Hansen, 

R.v.Herp, J.Imperator, T.Inan, F.el Kanfaoui, A.Loilargosain, O.Lopes, J.v.d.Luitgaren, N.Meijer, D.Mensah, R.Moennasing, S.el 

Mokadam, R.v.d.Oever, M.el Ousrouti, E.Ozkan, M.Ozyurek, D.v.Poorten, H.Rahiembaks, A.deRandamie, I.Rasul, S.Sahin, 

A.Thohamachsun, F.Turkoglu, J.Verschuyl en C.Wilson  

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

Aanwezig 16.30 uur want jullie training begint op deze dag om 17.00 uur. Op zaterdag 3 en 10 augustus van 10.30 t/m 15.00 uur 

trainingsdagen (lunchpakket meenemen!!). Aanwezig 10.00 uur. Trainers: Dennis v.d.Steen (C1) en Peter van Fessem (C2). Deze 

groep wordt later in augustus opgedeeld in een C1- en een C2-selectie bestaande uit zo'n 26 spelers (een aantal spelers uit 

bovenstaande groep gaan dus nog naar de C3-selectie!!!). LENS C2 gaat dan trainen op maandag en woensdag van 18.00 t/m 19.15 

uur. 

 

VOORLOPIGE C3- EN C4-SELECTIE 2002/2003 

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

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

Training op woensdag van 17.00 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.45 uur. Eerste training op woensdag 21 augustus. Trainers: Liaget 

Anwar (C3) en voor LENS C4 is deze helaas nog niet bekend. 

 

VOORLOPIGE D1 EN D2-SELECTIE 2002/2003 

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

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

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

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

Raymond Beck (D1) en Arnold Oosterveer (D2) en Nino Rampone (D2). Deze groep wordt later in augustus opgedeeld in een D1- 

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

 

VOORLOPIGE D3 EN D4-SELECTIE 2002/2003 

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

R.Ghisaidoobe, A.Gungor, A.el Haddioui, M.Imouhay, H.Ipek, T.Jankie, E.Mermi, G.Narvaez, M.Neto, A.Ozdilek, U.Sahin, 

C.Senturk, H.Simsek, T.Tekdemir, O.Yalcin en M.Yalmon. 

Training op maandag van 16.45 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.30 uur. Eerste training op maandag 26 augustus. Trainers: Ruud van 

Herp (D3) en voor LENS D4 is deze helaas nog niet bekend. LENS D3 gaat na 1 september ook op vrijdag trainen van 16.45 t/m 

18.00 uur. 

 

E1- EN E2-SELECTIE 2002/2003 

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

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

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

Trainer: Theo Hoefnagel. 

 

E3- T/M E6-SELECTIE 2002/2003 

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

F.Hoke, A.Jama, M.Kesenek, L.Khalaf, C.Neto, R.Nijbacker, K.Nyamekye, A.Ouellaf, F.Ozcelik, M.Oztas, S.Senturk, M.Smuller, 

F.Souna, J.Susanto, E.Tekdemir, F.Ulas, C.Yavuz, S.Yildirim en S.Zimmerman.  

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

Bulut, Fekri Fellah en Marco Poot. 

 

F-KLASSERS 2002/2003 

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

Z.Genc, L.el Kanfaoui, M.Kanyonyo, S.Keskin, A.Khodabaks, S.Kilic, M.Lopes, R.el Margi, S.v.Marwijk, T.Meijer, H.Ozdilek, 

K.Ozdilek, M.Ozdilek, M.Ozen, B.Sahan, W.da Silva, N.Solma, M.Sperwer, M.St-Jago, B.Tuna, T.Tuzlacik, B.Ulas, E.Yanik, 

F.Yavuz, C.Yildirim, C.Yildiz. 
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Training op woensdag van 14.30 t/m 15.45 uur. Aanwezig 14.15 uur. Eerste training op woensdag 21 augustus. Trainers: Halil Bulut 

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

t/m 18.00 uur. 

 

KEEPERSTRAINING 

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

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

 

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

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

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

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

E-klasse: B.Altay en H.Syed 

 

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

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

 

TRAININGSSCHEMA VOOR DE MAAND AUGUSTUS 

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

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

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

woensdag van 18.00 t/m 19.15 uur, LENS D3 ook op vrijdag van 16.45 t/m 18.00 uur en LENS F1 en F2 ook op vrijdag van 17.00 

t/m 18.00 uur. 

 

MAANDAG      LOKAAL 

16.45 - 18.00 uur E1 en E2    5  +  6 

16.45 - 18.00 uur D3 en D4    7  +  8 

18.00 - 19.30 uur A1 en A2    2  +  4 

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

20.30 - 22.00 uur Zat 1     8     

 

DINSDAG         

16.45 - 18.00 uur D1 en D2    5  +  6 

18.00 - 19.30 uur C1 en C2        7  +  8    

18.00 - 19.30 uur Keepers     4 

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

 

WOENSDAG 

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

15.45 - 17.00 uur E1 en E2    5  +  6   

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

17.00 - 18.00 uur C3 en C4    7  +  8 

18.00 - 19.30 uur A1 en A2    2  +  4 

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

20.30 - 22.00 uur Zat 1     8 

20.30 - 22.00 uur Hague Royals    2  +  4 

 

DONDERDAG 

16.45 - 18.00 uur D1 en D2    5  +  6 

18.00 - 19.30 uur C1 en C2    7  +  8 

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

20.30 - 22.00 uur Zon 4 en 5    5  +  6 

 

VRIJDAG (na afloop verplicht kleedlokalen schoonmaken!!) 
19.30 - 20.30 uur Zon 1, 2 en  3   1, 2  +  3  

19.30 - 21.00 uur Hague Royals    7  +  8 

 

EDOTOERNOOI VOOR LENS C1 

Op zaterdag 24 augustus gaan jullie naar het sterk bezette (alleen landelijke teams) toernooi van EDO aan de J.Gerritszlaan in 

Haarlem Noord. De tegenstanders en het programma zijn op dit moment nog niet bekend. Meer nieuws op de laatste training voor 

dit toernooi. 

 

EIGEN LENSBROEKJE EN LENSKOUSEN BIJ WEDSTRIJDEN 
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Wij willen alle 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 niet voetballen!!! 

 

NIEUWS OMTRENT HET REPARATIESCHEMA VELD 1, 2 EN 3 

Het zat niet echt mee in het begin van de zomerperiode. Veld 1 ontsprong de regendans en de herstelwerkzaamheden verliepen 

volgens schema. De oplevering houden wij voorlopig op 30 augustus. Hetzelfde geldt voor de trainingsstrook alleen is hier de 

oplevering al op 29 juli. Veld 2 ging volgens schema in reparatie maar het inzaaien liet door de vele regen lang op zich wachten. Of 

dit consequenties heeft voor de oplevering (was 26 augustus) kunnen wij nu nog niet zeggen. Veld 3 was helemaal een drama. In 

eerste instantie zou er op 27 mei begonnen worden met de werkzaamheden. Dit werd uitgesteld naar 3 juni tot de gemeente er achter 

kwam dat de grond van veld 3 bestaat uit veen en klei en dat betekent kans op verzakkingen en extra voorwerkzaamheden waardoor 

de reparatieperiode met twee maanden werd verlengd. Snel beginnen 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 kunststofveld pas op 1 november. Dit 

betekent uitwijken voor de trainingen en voor de wedstrijden die op veld 3 gepland staan maar waar naar 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 trainingsstrook of naar een locatie buiten LENS (Waterpartij, Zuiderpark of …..). Vanaf 5 

augustus hopen we betere alternatieven aan te kunnen bieden. 

 

VACATURES BINNEN LENS 

Op dit moment zijn er vele vacatures binnen LENS. Kortom: we zoeken "vrijwilligers" onder onze (jeugd)leden en ouders van onze 

jeugdleden. Vrijwillig is eigenlijk niet het juiste woord meer want wij zijn aangekomen op het punt dat wij het uitvoeren van 

werkzaamheden binnen onze vereniging moeten gaan verplichten ook voor jeugdleden en ouders van onze jeugdleden. Wij 

verwijzen hiervoor naar de kopie op bladzijde 1 van deze LENSrevue en beloven onze jeugdspelers en hun ouders dat wij hier 

binnenkort persoonlijk bij hen op terugkomen. 

 

JEUGDTRAINERS GEZOCHT 

Op dit moment zoeken wij nog een trainer/coach voor LENS B3, LENS C4 en LENS D4. In augustus vangen wij dit, door de late 

vakanties, nog wel op met de huidige trainers maar vanaf begin september is dit niet meer mogelijk. Natuurlijk gaan wij op zoek 

naar kandidaten maar zelf reageren is een stuk makkelijker voor ons. Interesse, bel dan naar Paul van den Steen (070-4400603).   

 

CONTRIBUTIEBRIEVEN + LIDMAATSCHAPSKAARTEN 

Alle jeugdspelers hebben begin juli een contributiebrief met een lidmaatschapkaart in de brievenbus gekregen. Niet gekregen; 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 of het 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 en samen met het betalingsbewijs en de rest de 

aanvraag zelf gaan regelen. 

    

DE VOLGENDE LENSREVUE 

De tweede LENSrevue van het seizoen 2002/2003 komt pas op donderdag 29 augustus uit en daarin vermelden wij o.a. de eerste 

bekerronde (knock-outsysteem op 31 augustus) en de eerste competitieronde (7 september).  

 

KLEDING RETOUR!!! 

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 nog niet omdat niet alles terug was. Op dit moment missen wij ook nog steeds (graag 

inleveren bij de eerste training!!!!): 

• diverse tassen, trainingspakken en jassen van LENS A1 

• 1 trainingspak en jas van LENS B1 (N.Amkhaou) 

• 5 witte voetbalbroekjes  van LENS C1 

• 1 shirt van LENS C2 met opdruk Westcoast en diverse trainingspakken   

• voetbaltas nr 6, trainingsjack nr 13 en regenjacks nrs 10, 11,12  en 13 van LENS D1 

• 1 trainingspak nr 13 en 4 LENSvoetbalbroekjes van LENS D2 

• 1 shirt van LENS E3 met opdruk Hypotheker 

• alle shirts van LENS E4 en LENS E5 
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 
 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 

 

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

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

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

D.van Rijthoven         tel  070 – 3615208 

 

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

 

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

 

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

Club van 100 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 
 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 

H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

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

 

Bar 

 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 

A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 
 

Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 
Redaktie 
C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  

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

 

      e-mail vvlens@12move.nl 

 

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

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 
 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTIEBRIEVEN 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag  .2  september bij de redaktie binnen zijn. 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   75e jaargang, nummer  2,  26 augustus 2002 Opgericht 

O Opgericht 18 december 1920 

 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

CLUBGEBOUW GESLOTEN??!!?? 
Ook de afgelopen periode voor een gesloten clubgebouw gestaan???? Dit is heel vervelend maar dit zal dit 

seizoen doordeweeks zeker vaker gaan gebeuren als er niet heel snel nieuwe barmedewerkers gevonden 

worden. Wij schreven in de vorige LENSrevue al dat alle senioren en A- en B-junioren, die nog geen andere 

activiteiten buiten het voetballen in onze vereniging verrichten, dit seizoen verplicht worden om voor of na 

de wedstrijd van hun elftal een paar uur bardienst te draaien in het weekend. Natuurlijk mag dit ook 

omgezet worden in een bardienst op een avond of in het fluiten op de zaterdag van een jeugdwedstrijd. 

Waar het ons om gaat is dat er medewerking (vrijwillig of niet) vanuit de vereniging (geldt ook voor ouders 

van onze jeugdleden) moet komen om het geringe aantal kaderleden die wij nu hebben te ontlasten. Het 

beste zou het natuurlijk zijn als LENSers zich nu spontaan aan zouden melden bij iemand van het bestuur. 

Wij zitten 's-avonds bij de telefoon (Rob Vergeer: 070-3661344, Hannie v.d.Sman (070-3257887) en Fred 

Grens (010-4527327). 

 

NIEUWS OMTRENT HET REPARATIESCHEMA VAN VELD 1, 2 EN 3 
Veld 1 en veld 2 zijn vanaf maandag 26 augustus weer beschikbaar voor het spelen van wedstrijden. 

Trainen op veld 2 is niet toegestaan voor welk team dan ook!!!!! Ook over veld 2 lopen naar de 

trainingsstrook is niet de bedoeling. Daar is het looppad achter veld 2 voor. Gebruik dit dan ook!! Veld 3 

laat nog lang op zich wachten (schatting 1 november) en de medewerking van de omliggende verenigingen 

en de gemeente Den Haag bij het zoeken naar vervangende trainingsruimte is niet echt geweldig. We zijn 

benieuwd hoe dit dadelijk gaat als er in het weekend wedstrijden moeten worden verschoven. De 

trainingsstrook is al vanaf begin augustus beschikbaar en daar wordt dan ook driftig gebruik van gemaakt. 

Voorlopig is dit voor veel groepen de enige mogelijkheid om op te trainen. Wij vragen de trainers en spelers 

om begrip te tonen voor deze situatie en om rekening met elkaar te houden. Iedere groep heeft evenveel 

recht om rustig te trainen. Ga desnoods ergens buiten LENS trainen als je langer door wilt gaan of eerder 

wilt beginnen. Er zijn mooie trainingsplaatsen genoeg in de buurt.  

 

SPONSORNIEUWS 
Er is heel wat gebeurd op sponsorgebied binnen LENS. Free Kick Sport en Philippo schonken samen LENS 

1 en 2 het officiële LENStenue en de Hypotheker zorgde voor nieuwe trainingspakken voor LENS 2. 

Brunotti schonk tevens 20 nieuwe jasjes en plaatste drie borden op de tribune. Beide teams en de tribune 

(binnenkort) zien er mede hierdoor weer picobello uit. Mc Kesson Software (gezondheidszorg) sponsorde 

de zaterdagafdeling weer met een mooi bedrag. Daar kunnen wij leuke dingen mee doen. Peter bedankt voor 

de bemiddeling. Free Kick Sport (Weimarstraat en Keizerstraat) verwende ook LENS A1 en LENS B1 door 

medesponsoring van het officiële LENStenue, sporttassen en trainingspakken. Ron Lamers zorgde tevens 

voor fraaie T-shirts. Tenslotte het maandblad ELF. In de laatste LENSrevue schreven wij al over hun actie 

om in ruil voor ons ledenbestand 25 ballen beschikbaar te stellen. Zij probeerden telefonisch bij de 

LENSleden de ELF te verkopen. Dit schijnt goed gelukt te zijn want wij ontvingen nog eens 7 ballen extra 

van hen. Goed gewerkt en alle sponsors bedankt!!! 

 

ADRES+TELEFOONWIJZIGINGEN 
Steeds vaker krijgen wij post onbestelbaar terug of is de telefoon die wij bellen afgesloten. Dit is soms heel 

vervelend en wij vragen onze leden dan ook om gewijzigde adres- en telefoongegevens altijd direct op te 

sturen naar postbus 43337, 2551 SV Den Haag. Mochten trainers of leiders nieuwe gegevens doorkrijgen 

speel deze dan ook altijd door naar Paul van den Steen. 
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Alle LENSers hebben begin juli hun contributiebrief en hun lidmaatschapskaart van LENS ontvangen. Wij verzoeken iedereen om de 

verschuldigde contributie nu direct te betalen (als het kan alles in één keer). Dit scheelt ons echt veel extra werk. Niets ontvangen of ten onrechte 

iets ontvangen: neem dan contact op met Paul van den Steen (070-4400603). 

 

AANMELDEN NIEUWE LEDEN 
Wij wijzen alle secretarissen er op dat alle nieuwe leden (zonder uitzondering) vanaf heden echt verplicht zijn om naast hun aanmeldings-formulier 

van LENS ook gelijktijdig in te leveren: 50 Euro als eerste deel van de contributie, een pasfoto met naam achterop voor de spelerspas en een kopie 

van een geboortebewijs (verplicht door KNVB). Zonder deze zaken kan er niet begonnen worden met voetballen. 

 

VOLGENDE LENSREVUE 
De volgende LENSrevue verschijnt al op donderdag 5 september. Daarna weer zoals gebruikelijk om de twee weken!!! 

        
      Het bestuur 

 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG EN ZONDAG 

 
Dinsdag 27 augustus 2002 

19.00 uur  JAC 2   -  LENS 2    Waalsdorperlaan/Wassenaar 

 

Woensdag 28 augustus 2002  
20.00 uur  Loosduinen 1  -  LENS 1 (zat)  Madesteijn 

19.30 uur  Gravenzande SV1 -  LENS 1 (zon) beker Julianasportpark / ‘s-Gravenzande 

 

Vrijdag 30 augustus 2002  
10.00 uur  Vertrek trainingskamp LENS 1 en 2 (zon) in Nijverdal 

19.00 uur  SVVN 1  -  LENS 1 (zon)  Rossinistraat/Nijverdal 

19.00 uur  SVVN 2  -  LENS 2 (zon)  Rossinistraat/Nijverdal 

 

Zaterdag 31 augustus 2002 
14.30 uur  ????   -  LENS 1 (zat) 

 

Zondag 1 september 2002  
14.00 uur  RVC/Rijswijk 1 -  LENS 1 (zon)   beker Schaapweg/Rijswijk 

11.00 uur  SOA 2  -  LENS 2            beker Machiel Vrijenhoeklaan 

13.00 uur  LENS 3  -  Laakkwartier 5 beker veld 2 43014 

12.00 uur  Laakkwartier 4  -  LENS 4 beker Jan van Beersstraat 

10.00 uur  LENS 5  -  GSC ESDO 3 beker veld 2 49893 

 
Aanvoerders: 

LENS 3: Itek Kurnaz   tel: 06-13379733 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers  tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns   tel: 070-3975459 

 

 

 

            Wij feliciteren Oscar, Monique en Britt van de Laar met de geboorte van hun dochter en zusje TESS. 

 

 

 
 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 
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 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

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

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

 

Mededelingen: 
Helaas is het niet gelukt om voorafgaande aan de competitie een zaal te huren. Jullie zullen dus moeten vertrouwen op de zelfstandig 

uitgevoerde trainingsschema‘s tijdens de vakantie. Overigens heb ik voor jullie een alternatief. Donderdagavond 29 augustus vanaf 

20.45 wordt er getraind op het veld bij LENS door de veldvoetballers. Jullie zijn welkom.   

In elk geval wil ik de aanvoerders op donderdag 29 augustus om 19.30 uur op LENS uitnodigen voor allerlei organisatorische 

zaken zoals uitreiken spelerspas, wedstrijdformulieren, nieuwe spelregels etc. Mochten jullie niet kunnen, bel mij dan voor een 

andere afspraak (tel: 3461088).  

Tot slot kan ik nog mededelen dat een 5e heren zaalteam zich heeft aangemeld. Met de KNVB wordt gekeken of dit team in de plaats 

van LENS 1 wordt ingedeeld in de 4e klasse en LENS 1 vervolgens een klasse hoger wordt ingedeeld. Zodra ik meer weet neem ik 

contact op met Oscar van der Laar.  

Wil Heijnen 

 

Maandag 2 september 2002  
20.00 uur  JuVentaS DS2  -  LENS DS1 Lipa    S.Bektas 

20.00 uur  LENS 2  -  Snoekie 4 Zuidhaghe 57931  NN 

 

Woensdag 4 september 2002  
21.00 uur  Arentsburg 2  -  LENS 1 Forum Kwadraat   R.J.Stap 

21.00 uur  LENS 4  -  Gymnova 7 Oranjeplein 59186  J.A.Ouwejan 

22.00 uur  TEDO 2  -  LENS 3 Oranjeplein   A.N.Hassanin 

 

Maandag 9 september 2002 
19.00 uur  CUVO 1  -  LENS 2 de Schilp   NN 

19.00 uur  LENS DS1  -  WIK DS1 Lipa  59765   

20.00 uur  LENS 1  -  Yellows 2 Lipa  57845 

21.00 uur  LENS 3  -  VCS 7  Lipa  57964 

22.00 uur  LENS 4  -  RAVA 5 Lipa  59174 

Let op nog geen scheidsrechters aangewezen: onderling regelen!!!! 

 

Ligging Sporthallen: 
Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 070-3236706 

Oranjeplein : Slicherstraat 11,   tel: 070-3800911 

Lipa  : Paets van Troostwijkstraat 93a, tel: 070- 3996869 

Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

  Ingang Beresteinlaan 

Forum Kwadraat : Badhuislaan 3, Voorburg  tel: 070-3870800  

de Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,  tel: 070-3941507 

 

Aanvoerders: 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Sammy de Nennie tel: 070-3935936 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20247367) 

LENS 4:      Nico Vastenburg tel: 070-3294254 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 
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CLUB VAN VIJFTIG 
 

He!, Vijftig het was toch Honderd!!! 

Hierboven het nieuwe logo van een nog gezelligere, leukere, intiemere,aardigere Club van leden die een financiële bijdrage willen 

leveren aan vv. LENS. Na de laatste Algemene Ledenvergadering in juni 2002 is besloten de Club 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 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 doelstelling niet veranderen, wel de bijdrage die gemakshalve is afgerond op 50 Euro. 

Ik hoop dat er in nieuwe seizoen vele leden zullen zijn die bij deze beruchte beroemde  Club willen horen. Wilt u erbij horen maak € 

50 over op 336711 vv LENS o.v.v. Club van Vijftig of geef het 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 € 100 overmaken mag natuurlijk ook 

 

Met een sportieve Club van Vijftig groet, 

Henk Hoppenbrouwers 

p.s. Het gras op het 3e zal altijd groener zijn!!!! 

 

PRIJZEN VAN DE LOTERIJ VAN HET SIXESTOERNOOI DIE NOG NIET ZIJN OPGEHAALD. 
VIDEOBAND  155 ROSE 

SCHEENBESCHERMERS 175 ROSE 

GLIJSLEE   211 ROSE 

HONDERIEM  212 ROSE 

RODE HOND  252 ROSE 

TAS   26 ROSE 

FOTOROLLETJES  292 ROSE 

OVENSCHAAL  320 ROSE 

FLES WIJN   364 WIT 

FLES WIJN   466 ROSE 

RANCEMETER  473 ROSE 

FOTOROLLETJES  482 ROSE 

DONALD DUCK BOEK  501 ROSE 

KOP EN SCHOTEL  530 ROSE 

T-SHIRT   532 ROSE 

FOTOLIJSTJE  635 ROSE 

ONDERZET KILIAN  703 ROSE 

T-SHIRT   728 ROSE 

BALLETJE ADO  736 ROSE 

EXTRANTAS  833 ROSE 

BROODTROMMEL   847 ROSE 

PHILLIPPO LES  874 WIT 

SCHAAL   891 WIT 

EXTRANTAS  892 WIT 

CALCULATOR  899 WIT 

DARTSPEL  903 WIT 

EXTRANBAL  904 ROSE 

PHILLIPPO LES  910 ROSE 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
CONTACTPERSOON JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 

In het komende seizoen is Paul van den Steen voorlopig het enige aanspreekpunt voor de gehele jeugdafdeling. Dit betekent dat alle 
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spelers en ouders met vragen of om af te bellen voor de wedstrijden (niet voor de trainingen!!!) alleen terecht kunnen bij Paul van 

den Steen. Aangezien hij ook nog gewoon een werkgever heeft, en de overige familieleden de vragen toch niet kunnen 

beantwoorden, vragen wij iedereen om het bellen (070-4400603) te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 20.30 uur. De 

belangrijkste regeltjes 

- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij Paul van den Steen thuis (070-

4400603) en alleen tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood 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 Paul van den Steen maar ook alleen tussen 19.00 en 20.30 uur 

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

- Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). 

Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar Paul van den Steen thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!! 

 

BIJZONDERHEDEN 

- De opstellingen worden na de laatste training bekend gemaakt door de trainers. Kom je net terug van vakantie bel dan op 

vrijdagavond tussen 19.00 en 20.30 uur alleen naar Paul van den Steen (070-4400603). Misschien kan je nog ergens mee 

voetballen. 

- De volgende LENS-revue verschijnt op al weer op donderdag 5 september 

- Aanwezig namens jeugdcommissie vanaf 07.30 uur: zaterdag 31 augustus Gerard Marinus en Paul van den Steen 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijd)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 28 aug 19.00 uur JAC A1 Uit Buurtweg/Wassenaar 17.30 uur Auto 

 31 aug 14.30 uur HBS A1 (b) Thuis Veld 1 13.30 uur  

 02 sep 19.30 uur Honselersdijk A1 Uit De Strijphorst/Honselersdijk 18.00 uur Auto 

A2 Vrij!!       

B1 26 aug 19.30 uur RKAVV B2 Uit Kastelenring/Leidschendam 17.45 uur Auto 

 28 aug 19.00 uur RKSVM B1 Thuis Veld 2 18.00 uur  

 31 aug 14.30 uur Quick Steps B1 (b) Uit Nijkerklaan 13.00 uur Auto 

 04 sep 19.00 uur Monster B1 Thuis Veld 2 18.00 uur  

B2 02 sep 19.30 uur Die Haghe B1 Uit Ockenburgh 18.00 uur Auto 

B3 31 aug 14.30 uur DSVP B2 (b) Thuis Veld 3 13.30 uur  

C1 26 aug 18.00 uur HFC ADO DH C1 Thuis Veld 2 17.00 uur  

 29 aug 19.30 uur UVS C1 Thuis Veld 2 18.30 uur  

 31 aug LENS C1 speelt niet maar de spelers worden waarschijnlijk ingedeeld bij diverse elftallen!!!!!  

C2 26 aug 19.00 uur RKAVV C2 Uit Kastelenring/Leidschendam 17.30 uur Auto 

 28 aug 19.00 uur RKSVM C1 Uit Spprk.Polanen/Monster 17.30 uur Auto 

 31 aug 11.00 uur Loosduinen C1 (b) Thuis Veld 1 10.00 uur  

C3 31 aug 11.45 uur DUNO C3 (b) Uit Mr.Nolenslaan 10.30 uur Auto 

C4 31 aug 12.30 uur Spoorwijk C1 (b) Thuis Veld 2 11.30 uur  

D1 28 aug 19.00 uur DWO D1 Uit Spprk.West/Zoetermeer 17.15 uur Auto 

 31 aug 12.30 uur Quick D2 (b) Thuis Veld 1 11.30 uur  

D2 26 aug 18.00 uur RKAVV D2 Uit Kastelenring/Leidschendam 16.30 uur Auto 

 28 aug 19.00 uur DWO D1 Uit Spprk.West/Zoetermeer 17.15 uur Auto 

 31 aug 09.30 uur HBS D2 (b) Thuis Veld 1 08.30 uur  

D3 26 aug 16.45 uur Start training Thuis Zie kopie!! 16.30 uur  

 31 aug 11.00 uur VIOS D1 (b) Thuis Veld 2 10.00 uur  

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

 31 aug 09.30 uur HMSH D2 (b) Thuis Veld 2 08.30 uur  

E1 28 aug 15.00 uur Quick E1 Uit Savorninlohmanlaan 14.00 uur Auto 

 31 aug 10.00 uur RKAVV E1 Uit Kastelenring/Leidschendam 08.45 uur Auto 

 05 sep 18.00 uur VELO E1 Uit Noordweg/Wateringen 17.00 uur Auto 

E2 28 aug 15.00 uur Quick E2 Uit Savorninlohmanlaan 14.00 uur Auto 

 31 aug 10.00 uur RKAVV E2 Uit Kastelenring/Leidschendam 08.45 uur Auto 

 05 sep 18.00 uur VELO E1 Uit Noordweg/Wateringen 17.00 uur Auto 

E3 31 aug 10.00 uur RKAVV E5 Uit Kastelenring/Leidschendam 08.45 uur Auto 

E4 31 aug 12.00 uur RKAVV E7 Uit Kastelenring/Leidschendam 10.45 uur Auto 

E5 31 aug Vrij      

E6 31 aug Vrij      

F1 28 aug 16.00 uur Quick F1 Uit Savorninlohmanlaan 15.00 uur Auto 

 31 aug 11.00 uur RKAVV F1 Uit Kastelenring/Leidschendam 08.45 uur Auto 

 05 sep 18.00 uur VELO E1 Uit Noordweg/Wateringen 17.00 uur Auto 

F2 28 aug 16.00 uur Quick F2 Uit Savorninlohmanlaan 15.00 uur Auto 

 31 aug 11.00 uur RKAVV F2 Uit Kastelenring/Leidschendam 08.45 uur Auto 

 05 sep 18.00 uur VELO E1 Uit Noordweg/Wateringen 17.00 uur Auto 

F3 31 aug 09.00 uur RKAVV F4 Uit Kastelenring/Leidschendam 07.45 uur Auto 
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F4 31 aug 09.00 uur RKAVV F6 Uit Kastelenring/Leidschendam 07.45 uur Auto 

F5 31 aug Vrij      

F6 31 aug Vrij      

 

HET SEIZOEN 2002/2003 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 invullen 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 teleur!! Wij 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 Paul van den Steen (070-4406003). 

 

DE TRAININGEN ZIJN BEGONNEN!!! 

In onderstaand schema herhalen wij de kopie vanuit de JONG LENS. Er zijn wat zaken gewijzigd dus lees e.e.a. nog eens heel goed 

door!!! De opstellingen voor bovengenoemde wedstrijden worden door de trainers bekend gemaakt na de laatste training. Was je 

daarbij niet aanwezig dan hoef je in principe dus niet te voetballen en kom je gewoon naar de eerstvolgende training toe. Neem in de 

oefenperiode ook altijd je sportschoenen mee naast je voetbalschoenen. Je weet immers maar nooit!!!! 

 

A-KLASSERS 2002/2003 

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

R.Kaynak, S.Kirli, A.Koc, M.Kuik, B.Lamers, M.v.d.Luitgaren, R.Oosterveer, M.Resmann, G.Rijkers, J.Strang, D.Terrones, 

J.Vermeulen, J.Vernee, M.Vissers, Y.Yentougli en A.Zambib.  

Training op maandag en woensdag van 18.00 t/m 19.30 uur. Aanwezig 17.30 uur. Trainers: Fred Grens (A1) en Ali Ozdemir (A2). 

Deze groep wordt vanaf 9 september opgedeeld in een A1- en een A2-selectie waarbij LENS A2 gaat trainen op maandag van 19.15 

t/m 20.30 uur. 

 

B-KLASSERS 2002/2003 

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

P.Barros, T.Bektes, H.el Boubkari, A.Boutkabout, F.Boutkabout, J.Bruystens, R.da Cruz, M.v.Eersel, A.Eljabli, N.Essiad, T.Hassan, 

J.Imambuks, A.Izidogru, K.Izidogru, M.Kallih, C.Karabulut, A.Kaya, D.Lopes de Brito, M.el Mahi, O.el Mhamdi, M.Mirkarimi, 

K.Muskiet, R.Rasta, R.de Wit, M.Yildirim, S.Yildirim en A.Zand.  

Training op maandag en woensdag van 19.30 t/m 21.00 uur. Aanwezig 19.00 uur. Trainers: Peter Vonk (B1), Ahmed Zambib (B2) 

en voor LENS B3 is deze helaas nog niet bekend. De totale B-groep wordt vanaf 9 september opgedeeld in een B1-, een B2- en een 

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

20.30 uur. 

 

VOORLOPIGE C1- EN C2-SELECTIE 2002/2003 

M.Abdellah, S.Akbal, S.Akgul, O.Akkuzu, V.Autar, H.Baycuman, R.v.d.Berg, A.el Boustati, J.Fanny, T.Fisher, C.Hansen, 

R.v.Herp, J.Imperator, T.Inan, F.el Kanfaoui, A.Loilargosain, O.Lopes, J.v.d.Luitgaren, N.Meijer, D.Mensah, R.Moennasing, S.el 

Mokadam, R.v.d.Oever, M.el Ousrouti, E.Ozkan, M.Ozyurek, D.v.Poorten, H.Rahiembaks, A.deRandamie, I.Rasul, S.Sahin, 

A.Thohamachsun, F.Turkoglu, J.Verschuyl en C.Wilson  

Training op dinsdag en donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur. Aanwezig 17.30 uur. Trainers: Dennis v.d.Steen (C1) en Peter van 

Fessem (C2). Deze groep wordt vanaf 9 september opgedeeld in een C1- en een C2-selectie bestaande uit zo'n 26 spelers (een aantal 

spelers uit bovenstaande groep gaan dus nog naar de C3-selectie!!!). LENS C2 gaat dan trainen op maandag en woensdag van 18.00 

t/m 19.15 uur. 

 

VOORLOPIGE C3- EN C4-SELECTIE 2002/2003 

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

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

!!!!!Bovenstaande C3/C4-spelers moeten voor de eerste wedstrijd het nieuwe LENSshirt gekocht hebben bij FREE KICK 

Sport!!! 

Training op woensdag van 17.00 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.45 uur. Trainers: Liaget Anwar (C3) en voor LENS C4 is deze helaas 

nog niet bekend. 

 

VOORLOPIGE D1 EN D2-SELECTIE 2002/2003 

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

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

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

Training op dinsdag en donderdag van 16.45 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.30 uur. Trainers: Raymond Beck (D1) en Arnold 

Oosterveer (D2) en Nino Rampone (D2). Deze groep wordt vanaf 9 september opgedeeld in een D1- en een D2-selectie bestaande 

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

 

VOORLOPIGE D3 EN D4-SELECTIE 2002/2003 

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

R.Ghisaidoobe, A.Gungor, A.el Haddioui, M.Imouhay, H.Ipek, T.Jankie, E.Mermi, G.Narvaez, M.Neto, A.Ozdilek, U.Sahin, 

C.Senturk, H.Simsek, T.Tekdemir, O.Yalcin en M.Yalmon. 

Training op maandag van 16.45 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.30 uur. Trainers: Ruud van Herp (D3) en voor LENS D4 is deze helaas 

nog niet bekend. LENS D3 gaat na 9 september ook op vrijdag trainen van 16.45 t/m 18.00 uur. 



*** dinsdag 17 december: Algemene Leden Vergadering – aanvang 20.30 uur *** 41 

 

E1- EN E2-SELECTIE 2002/2003 

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

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

Training op maandag van 16.45 t/m 18.00 uur en woensdag van 15.45 t/m 17.00 uur. Trainer: Theo Hoefnagel. 

 

E3- T/M E6-SELECTIE 2002/2003 

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

F.Hoke, A.Jama, M.Kesenek, L.Khalaf, C.Neto, R.Nijbacker, K.Nyamekye, A.Ouellaf, F.Ozcelik, M.Oztas, S.Senturk, M.Smuller, 

F.Souna, J.Susanto, E.Tekdemir, F.Ulas, C.Yavuz, S.Yildirim en S.Zimmerman.  

!!!!!Bovenstaande E3t/mE6-spelers moeten voor de eerste wedstrijd het nieuwe LENSshirt gekocht hebben bij FREE KICK 

Sport!!! 

Training op woensdag van 15.45 t/m 17.00 uur. Aanwezig 15.30 uur. Trainers: Halil Bulut, Fekri Fellah en Marco Spruit. 

F-KLASSERS 2002/2003 

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

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

M.Ozdilek, M.Ozen, B.Sahan, W.da Silva, N.Solma, M.Sperwer, B.Tuna, T.Tuzlacik, B.Ulas, E.Yanik, F.Yavuz, C.Yildirim, 

C.Yildiz. 

Training op woensdag van 14.30 t/m 15.45 uur. Aanwezig 14.15 uur. Trainers: Halil Bulut (F1 en F2), Fekri Fellah (F3 en F4) en 

Marco Spruit.(F5 en F6). LENS F1 en F2 gaan na 9 september ook op vrijdag trainen van 17.00 t/m 18.00 uur. 

 

KEEPERSTRAINING 

Vanaf dinsdag 20 augustus trainen ook de keepers weer o.l.v. Hans van Rijthoven en Arnold Oosterveer. Wie hen verder nog gaan 

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

 

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

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

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

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

E-klasse: B.Altay en H.Syed 

 

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

neem dan contact op met Hans van Rijthoven (070-3615208). 

 

TRAININGSSCHEMA VOOR DE MAAND AUGUSTUS 

Zoals we bij de trainingsgroepen al aangaven is dit een voorlopig trainingsschema en zal dit vanaf 9 september aangepast gaan 

worden. Meer nieuws in de volgende LENSrevue (verschijnt al op 5 september!!!). Zeker is het nu al dat LENS A2 dan zal gaan 

trainen op maandag van 19.15 t/m 20.30 uur, LENS B2 op dinsdag en donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur, LENS B3 op woensdag 

van 19.15 t/m 20.30 uur, LENS C2 op maandag en woensdag van 18.00 t/m 19.15 uur, LENS D3 ook op vrijdag van 16.45 t/m 18.00 

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

 

MAANDAG      LOKAAL 

16.45 - 18.00 uur E1 en E2    5  +  6 

16.45 - 18.00 uur D3 en D4    7  +  8 

18.00 - 19.30 uur A1 en A2    2  +  4 

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

20.30 - 22.00 uur Zat 1     8     

 

DINSDAG         

16.45 - 18.00 uur D1 en D2    5  +  6 

18.00 - 19.30 uur C1 en C2        7  +  8    

18.00 - 19.30 uur Keepers     4 

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

 

WOENSDAG 

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

15.45 - 17.00 uur E1 en E2    5  +  6   

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

17.00 - 18.00 uur C3 en C4    7  +  8 

18.00 - 19.30 uur A1 en A2    2  +  4 

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

20.30 - 22.00 uur Zat 1     8 

20.30 - 22.00 uur Hague Royals    2  +  4 

 

DONDERDAG 

16.45 - 18.00 uur D1 en D2    5  +  6 

18.00 - 19.30 uur C1 en C2    7  +  8 
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19.30 - 21.00 uur Zon 1, 2 en 3    1, 2  +  3 

20.30 - 22.00 uur Zon 4 en 5    5  +  6 

 

VRIJDAG (na afloop verplicht kleedlokalen schoonmaken!!) 
19.30 - 20.30 uur Zon 1 en 2    1  +  2  

19.30 - 21.00 uur Hague Royals    7  +  8 

 

LENSKLEDING VERPLICHT!! 

Wij willen alle jeugdspelers en ouders er op wijzen dat wij tijdens dit seizoen shirts van een sponsor beschikbaar stellen aan LENS 

A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2, D3, E1, E2, F1 en F2. Bij alle andere teams (C3, C4, D4, E3 t/m E6 en F3 t/m F6) moeten de 

spelers zelf voor een eigen LENSshirt zorgen. Bovendien moeten alle spelers (uitgezonderd LENS A1 en B1 vanaf 7/9) zelf voor het 

originele LENSbroekje en de originele LENSkousen zorgen. Dit alles is alleen te koop bij FREE KICK SPORT aan de 

Weimarstraat. Zonder deze attributen niet voetballen!!!  

 

VACATURES BINNEN LENS 

Op dit moment zijn er vele vacatures binnen LENS. Kortom: we zoeken "vrijwilligers" onder onze (jeugd)leden en ouders van onze 

jeugdleden. Vrijwillig is eigenlijk niet het juiste woord meer want wij zijn aangekomen op het punt dat wij het uitvoeren van 

werkzaamheden binnen onze vereniging moeten gaan verplichten ook voor jeugdleden en ouders van onze jeugdleden. Wij 

verwijzen hiervoor naar de kopie op bladzijde 1 van deze LENS-revue en beloven onze jeugdspelers en hun ouders dat wij hier 

binnenkort persoonlijk bij hen op terugkomen. 

 

JEUGDTRAINERS GEZOCHT 

Op dit moment zoeken wij nog een trainer/coach voor LENS B3, LENS C4 en LENS D4. In augustus vangen wij dit, door de late 

vakanties, nog wel op met de huidige trainers maar vanaf begin september is dit niet meer mogelijk. Natuurlijk gaan wij op zoek 

naar kandidaten maar zelf reageren is een stuk makkelijker voor ons. Interesse, bel dan naar Paul van den Steen (070-4400603).   

 

CONTRIBUTIEBRIEVEN + LIDMAATSCHAPSKAARTEN 

Alle jeugdspelers hebben begin juli een contributiebrief met een lidmaatschapkaart in de brievenbus gekregen. Niet gekregen; 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 of het 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 en samen met het betalingsbewijs en de rest de 

aanvraag zelf gaan regelen. 

    

ADRES+TELEFOONWIJZIGINGEN 

Steeds vaker krijgen wij post onbestelbaar terug of is de telefoon die wij bellen afgesloten. Dit is soms heel vervelend en wij vragen 

onze leden dan ook om gewijzigde adres- en telefoongegevens altijd direct op te sturen naar postbus 43337, 2551 SV Den Haag. 

Mochten trainers of leiders nieuwe gegevens doorkrijgen speel deze dan ook altijd door naar Paul van den Steen. 

 

KLEDING RETOUR!!! 

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 nog niet volledig omdat nog niet alles terug was. Op dit moment missen wij ook nog 

steeds (graag inleveren bij de eerste training!!!!): 

 

• diverse tassen, trainingspakken en jassen van LENS A1 

• 1 trainingspak en jas van LENS B1 

• 5 witte voetbalbroekjes  van LENS C1 

• 1 shirt van LENS C2 met opdruk Westcoast en diverse trainingspakken   

• voetbaltas nr 6, trainingsjack nr 13 en regenjacks nrs 10, 11,12  en 13 van LENS D1 

• 1 trainingspak nr 13 en 4 LENSvoetbalbroekjes van LENS D2 

• 1 shirt van LENS E3 met opdruk Hypotheker 

• alle shirts van LENS E4 en LENS E5 
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 
 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 
F.Grens       (secr) tel. 015 – 2131727 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

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

 

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

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

 

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

 

Club van 50 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

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

Bar 
Vacature 

 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens                tel. 070 – 3455787 

R.Bogisch                 tel. 070 – 3937441 

                                  tel. 06 – 14382757 
I.Kurnaz                    tel. 06 – 13379733 

 
Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 

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

 

e-mail              vvlens@12move.nl 
 

Redaktie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-

denhaag.nl 

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 
 

Internet-site: 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

LIDMAATSCHAPSKAART 
Bij de thuiswedstrijden van LENS 1 (zon) vragen wij ook dit seizoen weer toegang aan personen van 18 jaar en ouder die niet in het bezit zijn van 

een geldige (gele) lidmaatschapskaart van LENS. Personen van 18 t/m 64 jaar betalen 2 Euro en personen van 65 jaar en ouder betalen 1 Euro. Heb 

REDAKTIE 

 

 Alle kopy moet vóór maandag  16 september bij de redaktie binnen zijn. 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   76e jaargang, nummer  3 , 5 september 2002 Opgericht 

O Opgericht 18 december 1920 

 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

DE SPELERSPAS 

 
Vanaf 1 september wordt de spelerspas gehanteerd bij alle veld- en zaalvoetbalelftallen vanaf de D-klasse 

t/m de senioren met uitzondering van LENS C1. Dit betekent controle van de spelerspassen door de 

scheidsrechter (ook de clubscheidsrechter!!) in aanwezigheid van beide aanvoerders of begeleiders. Van de 

KNVB kregen wij een handleiding bestemd voor alle spelers. Deze worden binnenkort uitgereikt. 

Bovendien ontvingen wij nog een beknopte beschrijving op een handig bewaarkaartje voor aanvoerders en 

begeleiders. Toch leek het ons een goede zaak om de belangrijkste zaken ook nog in deze LENSrevue te 

plaatsen. September wordt gebruikt om aan het fenomeen te wennen. Onrechtmatigheden worden nog 

getolereerd maar wel op het wedstrijdformulier gezet. Vanaf 1 oktober  betekent geen spelerspas niet 

spelen. Voor spelers die ook in de zaal voetballen betekent dit goed in de gaten houden dat je jouw 

spelerspas steeds bij je hebt. Voor de veldvoetballers bewaren wij (aanvoerders, leiders, jeugdcommissie) 

deze kaartjes per elftal bij elkaar in handige opbergmapjes (worden binnenkort door de KNVB geleverd). 

De belangrijkste regels zijn: 

- minimaal 15 minuten voor de wedstrijd moeten beide aanvoerders of begeleiders met de spelerspassen 

naar de scheidsrechter toe. Het wedstrijdformulier dient dan al volledig ingevuld bij de scheidsrechter 

te zijn. De scheidsrechter controleert de spelerspassen met de gegevens die op het wedstrijdformulier 

staan vermeld. Visuele controle is ook mogelijk maar dit moet ruim van te voren (bij aankomst) 

worden aangemeld bij de scheidsrechter en bij de wedstrijdsecretaris van de andere vereniging. 

- de scheidsrechter bewaart de spelerspassen en het wedstrijdformulier of geeft deze in bewaring bij de 

ontvangende vereniging. 

- na de wedstrijd voegt de scheidsrechter eventuele bijzonderheden (invallers, boekingen, 

veldverwijderingen etc.) toe op het wedstrijd-formulier aan de hand van de spelerspas. 

- de scheidsrechter kan alsnog op verzoek van één of beide partijen een visuele controle doen bij één of 

meerdere spelers. 

- als alles akkoord is tekenen zowel de aanvoerders of de begeleiders en de scheidsrechter het 

wedstrijdformulier (na de wedstrijd!!!).  

- bij onrechtmatigheden bij het invullen is degene die ondertekent verantwoordelijk voor de gegevens op 

het wedstrijdformulier (pas op: er staan flinke straffen op malversaties!!!!!) 

- de mapjes met de pasjes en het wedstrijdformulier moeten bij de jeugd altijd direct na afloop van de 

wedstrijd teruggezet worden in het vakje van het betreffende elftal in de administratiekamer op LENS.  

- bij veldverwijderingen (ook bij de tegenstander) moet altijd direct na de wedstrijd een strafformulier 

ingevuld worden. Deze liggen op LENS!!! 

 

LENS 1 IN DE KOMPETITIE 
De voorbereiding zit er op en de LENSteams gaan komend weekend allemaal de competitie in. Of ze hier 

klaar voor zijn zal moeten blijken. Voor het complete wedstrijdprogramma verwijzen wij naar elders in 

deze LENSrevue maar we maken een uitzondering voor de wedstrijden van LENS 1 (zat en zon). Hun 

programma voor de komende twee weken is als volgt: 

- zaterdag 7 september 14.30 uur LENS 1 (zat) - RAVA 1 

- zondag 8 september 14.00 uur LENS 1 (zon) - Haagse Hout 1 

- zaterdag 14 september 14.30 uur HMSH 1 - LENS 1 (zat) => terrein Vrederustlaan 

- zondag 15 september 14.00 uur ODB 1 - LENS 1 (zon) => terrein Albardastraat 

We rekenen op heel veel toeschouwers van LENS en een advies aan de spelers, trainers, begeleiders en 

toeschouwers van alle teams: mondje dicht tegen de scheidsrechter, speel sportief en leuk aanvallend 

voetbal. Heel veel succes!!! 

 

 

mailto:vvlens@12move.nl
mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
mailto:cjalting@wanadoo.nl
http://www.lens-denhaag.nl/
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je een kaart; vergeet deze dan niet mee te nemen!!! Wil je een kaart hebben meld je dan zelf  bij Paul van den Steen. 

 

BRIEVEN RICHTING KNVB 
Van de KNVB kregen wij een noodkreet om in het clubblad te vermelden dat brieven, e-mails, faxen, telefoontjes etc. richting KNVB, omtrent het 

verloop van wedstrijden anders dan van wedstrijdsecretarissen of van bestuursleden, niet meer door de KNVB worden behandeld. Het schijnt zeer 

regelmatig voor te komen dat senioren en/of ouders van jeugdleden zich richten tot de KNVB omtrent, het in hun ogen, onjuist verlopen van een 

wedstrijd. Niet meer doen dus!!! 

 

HET LEDENBESTAND 
Tot vorig seizoen werd ons ledenbestand via het KNVB-programma "Doelnet" netjes bijgehouden. De stickers van de LENSrevue werden 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 en alles zou netjes worden overgezet werd ons verzekerd. Helaas bleek, na het verzenden van de vorige LENSrevue, dat alleen de leden met 

een KNVB-nummer waren overgezet en niet de donateurs, sponsors, vrienden en vriendinnen. Een kleine 40 LENSers hebben daarom de vorige 

LENSrevue helaas niet ontvangen. Onze excuses daarvoor maar het geheel was op het moment van constateren niet meer te herstellen. Vanaf deze 

LENSrevue hopen wij, via een zelf gemaakt bestand, alles weer in orde te hebben. Foutjes kunnen worden gemeld bij Paul van den Steen (070-

4400603).           
      Het bestuur 

 

!!!VACATURES BIJ DE JEUGD: TRAINERS, LEIDERS, SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT!!! 

 

  !!!!!WIE KAN EN WIL HELPEN BELT NU 070-4400603!!!!! 
 

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijnen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033   

 

   

 

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

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

 

PROGRAMMA SENIOREN 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 ontvangen, ballen uit de sloot halen, thee in de rust ophalen, na afloop 

alles weer opruimen, afstemmen met de andere elftallen  etc.   

* Bardiensten elftallen. Michel Fransen en Dennis Vos hebben zich als dream(bar)team aangemeld. Zij willen in de rust van LENS 

1 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 1 november. 

Voor de verlichting kan een sleutel in de kantine van Spoorwijk worden opgehaald. 

* Kontributie!!!!!!  

 

Zaterdag 7 september 2002 
14.30 uur  LENS 1 (zat)  -  RAVA 1  veld 1 61940 S.A.Schuch  

 

Zondag 8 september 2002  
14.00 uur  LENS 1  -  Haagse Hout 1  veld 1 132631 H.H.Holtkamp 

11.30 uur  LENS 2  -  HBS 3   veld 1 135275 M.V.Abels 
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13.00 uur  LENS 3  -  RAVA 3  veld 2 138091 NN 

10.30 uur  LENS 4 (bardienst) -  Oliveo 5  veld 2 138355 NN 

10.00 uur  LENS 5  -  Or.Blauw 3 Spoorwijk veld 2 /omkleden bij LENS 147816 

 

Zaterdag 14 september 2002 
14.30 uur  HMSH 1  -  LENS 1 (zat) Vrederustlaan  W.van Gool 

 

Zondag 15 september 2002  
14.00 uur  ODB 1  -  LENS 1  Alberdastraat  R.G.Houtman 

10.30 uur  LENS 2  -  Trainen 

12.00 uur  Quick 5  -  LENS 3 De SavorninLohmanlaan NN 

12.30 uur  HBS 5   -  LENS 4 Evert Wijtemaweg NN 

11.30 uur  Duno 4  -  LENS 5 Mgr.Nolenslaan  NN 

 

Aanvoerders: 

LENS 3: Itek Kurnaz   tel: 06-1337933 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers  tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns   tel: 070-3975459 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 

 

Mededelingen: 
* nieuw zaalteam. Het is gelukt.  LENS zaal 5 onder aanvoering van Paul Lensink is ingedeeld in de 6e klasse I . Succes en veel 

plezier. 

* kontributie!!!!! 

 

Maandag 9 september 2002 
19.00 uur  CUVO 1  -  LENS 2  de Schilp   NN 

19.00 uur  LENS DS1  -  WIK DS1  Lipa  59765   

20.00 uur  LENS 1  -  Yellows 2  Lipa  57845 

21.00 uur  LENS 3  -  VCS 7   Lipa  57964 

22.00 uur  LENS 4  -  RAVA 5  Lipa  59174 

Let op nog geen scheidsrechters aangewezen: onderling regelen!!!! 

 

Woensdag 11 september 2002 
19.00 uur  LENS 5  -  Maz.Stars 4  de Pijl  154502 

 

Maandag 16 september 2002  
19.00 uur  LENS 4  -  VCS 9   Lipa  59178 

20.00 uur  Gymnova 3  -  LENS 1  de Fluit 

21.00 uur  LENS 2  -  DZP 5   Loosduinen 57937 

22.00 uur  LENS 3  -  HPSV 2  Loosduinen 57968 

 

Dinsdag 17 september 2002  
21.25 uur  Tutor 10  -  LENS 5  TU-hal 

 

Vrijdag 20 september 2002  
20.00 uur  GSC-ESDO DS1 -  LENS DS1  Blinkerd 
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Maandag 23 september 2002  
22.00 uur  LENS 2  -  Semper Altius 3 Loosduinen 57939 J.C.v.d.Velden 

22.00 uur  RKDEO 17  -  LENS 5  RKDEO   

 

Dinsdag 24 september 2002  
21.00 uur  HPSV DS1  -  LENS DS1  Zuidhaghe 

 

Woensdag 25 september 2002  
21.00 uur  RAVA 3  -  LENS 3  Zuidhaghe 57971 

22.00 uur  RKDEO 19  -  LENS 4  RKDEO 

 

Vrijdag 27 september 2002  
21.00 uur  SEV 6   -  LENS 1  Kastelenring  P.Masmeyer sr. 

 

Ligging Sporthallen: 

Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 3236706 

Lipa  : Paets van Troostwijkstraat 93a, tel: 3996869 

Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

  Ingang Beresteinlaan 

de Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,  tel: 3941507 

RKDEO  : Sportparkweg 1, Nootdorp tel: 015-3109577 

TU-hal  : Mekelweg 8, Delft  tel: ..... 

Kastelenring : Sportparkweg 4, Leidschendam tel: 3278972 

De Fluit  : Fluitpolderplein 1,Leidschendam, tel: 070-3209314 

De Blinkerd : Seinpoststraat 150  tel: 070-3522169 

 

Aanvoerders: 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Sammy de Nennie tel: 070-3935936 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20247367) 

LENS 4:      Nico Vastenburg tel: 070-3294254 

LENS 5:      Paul Lensink  tel: 06-53576080 

LENS DS1: Bettie Driessen 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 Club 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 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 doelstelling niet veranderen, wel de bijdrage die 

gemakshalve is afgerond op 50 Euro. Ik hoop dat er in nieuwe seizoen vele leden zullen zijn die bij deze beruchte beroemde  Club 

willen horen. Wilt u erbij horen maak € 50 over op 336711 vv LENS o.v.v. Club van Vijftig of geef het cash aan ondergetekende. 

A.s zondag 080902 voorafgaand aan de eerste competitie wedstrijd 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. laat andere er niet voor opdraaien 

 

 

Geboren: 
 

TATUM JADE  
op 26-08-2002. dochter van John en Ester Mansveld. 
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Klik hier voor het geboorte kaartje 

 

 

ZOE  
Dochter van Daphne en  Ed van Delden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE     
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 
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:  Paul van den Steen  telefoon: 070-4400604  (b.g.g. 015-2131727) 

- Hoofdleider C- en D-jeugd:  Fred Grens   telefoon: 015-2131727  (b.g.g. 070-4400603) 

- Hoofdleider E- en F-jeugd:   Paul van den Steen  telefoon: 070-4400604  (b.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 

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 iedereen om het bellen (070-4400603) te beperken tot de avonduren en wel 

tussen 19.00 en 20.30 uur. De belangrijkste regeltjes: 

 

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

thuis en alleen tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood 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 af en alleen op LENS (070-3661314) 

- Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). 

Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of Fred 

Grens thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen maar altijd sportschoenen meenemen!! 

 

BIJZONDERHEDEN 

- De meeste opstellingen worden na de laatste training of de onderlinge wedstrijd bekend gemaakt door de trainers (zie ook de 

kopie onder het wedstrijdprogramma!!!!). Kom je net terug van vakantie of weet je echt niet meer in welk team je moet 

voetballen bel dan op vrijdagavond tussen 19.00 en 20.30 uur alleen naar de betreffende hoofdleider. 

- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 19 september 

- Aanwezig namens jeugdcommissie vanaf 07.30 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)wijzigingen mogelijk) 

 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 07 sep 16.15 uur Zwaluwen A1 Uit Zwaluwenln/Vlaardinge 14.15 uur Auto 

tatum.htm
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n 

 14 sep 14.30 uur RKSVM A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

A2 07 sep 12.00 uur Loosduinen A2 Uit Madesteijn 10.30 uur Fiets/bus 

 14 sep 14.30 uur Spoorwijk A1 Thuis Veld 2 13.30 uur  

B1 07 sep 14.30 uur DUNO B1 Uit Mr.Nolenslaan 13.00 uur Auto 

 14 sep 11.00 uur Zwaluwen B1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

B2 04 sep 19.00 uur LENS B3 (*) Thuis Veld 2 18.00 uur  

 07 sep 12.30 uur VCS B3 Thuis Veld 1 11.30 uur  

 09 sep 19.00 uur Quick B2 (b) Uit Savorninlohmanlaan 17.45 uur Fiets/bus 

 14 sep 12.00 uur Concordia B1 Uit Brasserskade/Delft 10.30 uur Auto!! 

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  

 14 sep 14.00 uur SV Erasmus B2 Uit Erasmusweg 12.30 uur Fiets/bus 

C1 07 sep 12.30 uur DUNO C1 Uit Mr.Nolenslaan 11.00 uur Auto 

 11 sep 19.00 uur DSO C1 (*) Uit Tuyllspprk/Zoetermeer 17.15 uur Auto 

 14 sep 12.45 uur EBOH C1 Thuis Veld 1 11.45 uur  

C2 07 sep 12.45 uur Laakkwartier C2 Uit J.v.Beersstraat 11.15 uur Auto 

 14 sep 12.00 uur RAS C1 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 C1 Thuis Veld 2 12.00 uur  

 14 sep 12.15 uur Quick C3 Uit Savorninlohmanlaan 11.00 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 C1 (b) Thuis Veld 2 18.00 uur  

 14 sep 11.15 uur Postduiven C1 Uit Madesteijn 10.00 uur Fiets/bus 

D1 07 sep 09.00 uur RCL D1 Uit De 

Bloemerd/Leiderdorp 

07.15 uur Auto 

 14 sep 09.30 uur VVSB D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D2 07 sep 11.00 uur HBS D2 Uit Daal en Bergselaan 09.30 uur Auto 

 14 sep 09.30 uur ODB D1 Thuis Spoorwijk veld 1 08.30 uur  

D3 07 sep 11.00 uur Laakkwartier D3 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 09 sep 18.00 uur Die Haghe D3 (*) Uit Ockenburgh 17.00 uur Auto 

 14 sep 10.00 uur FC Zoetermeer D7 Uit Rokkeveen/Zoetermeer 08.30 uur Auto!! 

D4 07 sep 09.30 uur Quick Steps D4 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 14 sep 11.00 uur SOA D1 Uit Q.de Moorstraat 10.00 uur Auto!! 

E1 05 sep 18.00 uur Velo E1 (*) Uit Noordweg/Wateringen 17.00 uur Auto 

 07 sep 09.30 uur FC Lisse E3 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 14 sep 11.00 uur VUC E1 Uit 't Kleine 

Loo/Mariahoeve 

09.45 uur Auto 

E2 05 sep 18.00 uur Velo E2 (*) Uit Noordweg/Wateringen 17.00 uur Auto 

 07 sep 10.00 uur WIK E1 Uit Zuiderpark 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 11.30 uur HBS E5 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 07 sep 09.30 uur Velo E7 Uit Noordweg/Wateringen 08.30 uur Auto 

 14 sep 11.30 uur Full Speed E3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E5 07 sep 09.45 uur HBS E9 Uit Daal en Brgselaan 08.45 uur Auto 

 14 sep 13.30 uur Toofan E1 Thuis Veld 2 13.00 uur  

E6 07 sep 11.30 uur RAVA E2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 14 sep 10.00 uur HS Texas DHB E1 Uit Ockenburgh 09.00 uur Auto 

F1 05 sep 18.00 uur Velo F1 (*) Uit Noordweg/Wateringen 17.00 uur Auto 

 07 sep 09.30 uur GDA F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 14 sep 09.45 uur HBS F1 Uit Daal en Bergselaan 08.45 uur Auto 

F2 05 sep 18.00 uur Velo F2 (*) Uit Noordweg/Wateringen 17.00 uur Auto 

 07 sep 10.30 uur Westlandia F2 Uit Hoge Bomen/Naaldwijk 09.30 uur Auto 

 14 sep 09.30 uur Velo F3 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F3 07 sep 11.30 uur Concordia F4 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 14 sep 09.00 uur Loosduinen F1 Uit 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 Vrij!!      

 14 sep Vrij!!      

F6 07 sep Vrij!!      
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 14 sep Vrij!!      

 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!! 

(b) = beker 

 

VOORLOPIGE OPSTELLINGEN LENS A1 T/M LENS F6 

 

Hieronder vermelden wij hoe de voorlopige samenstelling van LENS A1 t/m 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. Geloof ons 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 andere mening over hebben is iedereen bekend maar eigenlijk niet relevant want nogmaals dat is de verantwoordelijkheid 

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 training geweest, kom je net terug van vakantie of weet je echt niet meer in welk team je moet voetballen bel dan op 

vrijdagavond 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.Ismail, R.Kaynak, S.Kirli, B.Lamers, 

M.v.d.Luitgaren, R.Oosterveer, 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.Hajjari, D.de Jong, A.Koc, M.Kuik (afgebeld), M.Resmann, 

G.Rijkers, J.Vermeulen, J.Vernee en M.Vissers + 6 spelers van uit de A1-selectie. 

 

LENS B1 t/m B3:  

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.Barros, T.Bektes, H.el Boubkari, A.Boutkabout, F.Boutkabout, J.Bruystens, R.da Cruz, M.v.Eersel, A.Eljabli, 

N.Essiad, T.Hassan, J.Imambuks, 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 C1:  

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.Imperator, T.Inan, F.el Kanfaoui, 

O.Lopes, J.v.d.Luitgaren, D.Mensah, R.Moennasing, 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 1 speler naar LENS C1). Leiders: 

P. v.Fessem (sr) en P.v.Fessem (jr). 

LENS C3 en C4:  

wordt met de 9 spelers van uit de C2-selectie samengesteld uit: M.Ahlik, P.Dewkali, F.Imouhay, Z.Ipek, A.Karadag, W.Kocer, 

P.Maduro, R.Matthee, M.Omri, S.Poeran, G.Samburkan, V.Tarba, U.Tokmak, D.Wir, A.Yazici, A.Yildiz, U.Yildiz en Q.de Zwart. 

!!!Bovenstaande C3/C4-spelers moeten voor de eerste wedstrijd het nieuwe LENSshirt gekocht hebben bij FREE KICK 

Sport!!! 

 

LENS D1 en D2: 

wordt samengesteld uit: A.Achalchi, Mohamed Ahjar, F.Aldogan, B.Arslan, D.Boateng, N.el Boustati, M.v.d.Burg, M.Carolina, 

E.Cesin, I.Genc, K.Gezgin, O.Gogtas, S.de Haan, A.Hosen, Y.Irzi, J.Khoulali, K.el Margi, F.Mustapha, E.Nooitmeer, M.Ouellaf, 

R.Reddam, M.Resodiwirjo, S.Resodiwirjo, R.Rocha, J.dos Santos Freitas, B.Sbaa, E.v.d.Spek en I.Tokmak. (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 voor de eerste wedstrijd het nieuwe LENSshirt gekocht hebben bij FREE KICK Sport!!! 

LENS D4:  

S.Abdalla, L.Acer, C.Burkan, T.Cav, I.Celik, M.Chaaibi, H.Devrilmez, Y.Erdogan, O.Ergul, A.Gungor, H.Ipek, E.Mermi, 

G.Narvaez, A.Ozdilek, U.Sahin, H.Simsek en T.Tekdemir. (2 spelers schuiven door naar LENS D3). Leider:  

!!!Bovenstaande D4-spelers moeten voor de eerste wedstrijd het nieuwe LENSshirt gekocht hebben bij FREE KICK Sport!!! 

 

LENS E1 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.Achahchah, F.Hoke, M.Kesenek, C.Neto, M.Smuller en S.Yildirim. Leider: M.Spruit  

LENS E5: 
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 S.Algoe, A.Bingol, A.Jama, L.Khalaf, R.Nijbacker, A.Ouellaf, S.Senturk, J.Susanto en S.Zimmerman. Leider: 

!!Bovenstaande E3/E4+E5-spelers moeten voor de eerste wedstrijd het nieuwe LENSshirt gekocht hebben bij FREE KICK 

Sport!! 

LENS E6: 

 R.Audhoe, C.Erdogan, G.Ergul, A.v.Gardingen, K.Nyamekye, F.Ozcelik, A.Ozdemir, E.Tekdemir en A.Tekin. Leider: F.Ergul 

 

LENS F1 en 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, R.Bisai, I.el. Boustati, A.Ciftci, B.Dosun, H.Ozdilek, E.Yanik en C.Yildiz. Leider:      

LENS F4: 

 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 F6: 

 wordt later samengesteld o.a. uit nieuwe F-klassers die zich de komende tijd gaan aanmelden 

!Bovenstaande F3/F4/F5+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 of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het 

competitievoetbal doorgaat of niet zijn: 

 

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de 

LENSafkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat 

alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district 

West II en onder categorie II. 

 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 

 

HET SEIZOEN 2002/2003 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 invullen 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 teleur!! Wij 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 definitief geformeerd. Vanaf 8 september zijn de trainingstijden als volgt: 

 

- A1: Training op maandag en woensdag van 18.00 t/m 19.30 uur. Aanwezig 17.30 uur. Trainer: Fred Grens 

- A2: Training op maandag van 19.15 t/m 20.30 uur. Aanwezig 18.45 uur. Trainer: Denis Tekin 

- B1: Training op maandag en woensdag van 19.30 t/m 21.00 uur. Aanwezig 19.00 uur. Trainer: Peter Vonk 

- B2: Training op dinsdag en donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur. Aanwezig 17.30 uur. Trainer. Ahmed Zambib 

- B3: Training op woensdag van 19.15 t/m 20.30 uur. Aanwezig 18.45 uur. Trainer: Denis Tekin 

- C1: Training op dinsdag en donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur. Aanwezig 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 17.00 t/m 18.00 uur. Aanwezig  16.30 uur. Trainer: nog niet bekend 

- D1: Training op dinsdag en donderdag van 16.45 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.15 uur. Trainer: Raymond Beck 

- D2: Training op dinsdag en donderdag van 16.45 t/m 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 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.15 uur. Trainer: nog niet bekend 

- E1+E2: Training op maandag van 16.45 t/m 18.00 uur en woensdag van 15.45 t/m 17.00 uur. Trainer: Theo Hoefnagel  
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- E3 t/m E6: Training op woensdag van 15.45 t/m 17.00 uur. Aanwezig 15.15 uur. Trainers: Halil Bulut, Fekri Fellah en Marco 

Spruit  

- F1+F2: Training op woensdag van 14.30 t/m 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 14.00 uur. Trainers: Fekri Fellah en Marco Spruit   

 

TRAININGSSCHEMA VANAF 8 SEPTEMBER 

 

MAANDAG      LOKAAL 

16.45 - 18.00 uur E1 en E2    5  +  6 

16.45 - 18.00 uur D3 en D4    7  +  8 

18.00 - 19.30 uur A1     2  

18.00 - 19.15 uur C2     4 

19.30 - 21.00 uur B1     5  

19.15 - 20.30 uur A2     6  

20.30 - 22.00 uur Zat 1     4     

 

DINSDAG         

16.45 - 18.00 uur D1 en D2    5  +  6 

18.00 - 19.30 uur B2 en C1        7  +  8    

18.00 - 19.30 uur Keepers     4 

19.30 - 21.00 uur Zon 1 en 2    1 +  2 

20.30 - 22.00 uur Zon 3     3 

 

WOENSDAG 

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

15.45 - 17.00 uur E1 en E2    5  +  6   

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

17.00 - 18.00 uur C3 en C4    7  +  8 

18.00 - 19.30 uur A1     2  

18.00 - 19.15 uur C2     4 

19.30 - 21.00 uur B1     5 

19.15 - 20.30 uur B3     6 

20.30 - 22.00 uur Zat 1     4 

 

DONDERDAG 

16.45 - 18.00 uur D1 en D2    5  +  6 

18.00 - 19.30 uur B2 en C1    7  +  8 

19.30 - 21.00 uur Zon 1 en 2    1 +  2 

20.30 - 22.00 uur Zon 3     3 

20.30 - 22.00 uur Zon 4 en 5    5  +  6 

 

VRIJDAG (na afloop verplicht kleedlokalen schoonmaken!!) 
16.45 - 18.00 uur LENS D3    7 

17.00 - 18.00 uur LENS F1 en F2    8 

19.30 - 20.30 uur Zon 1 en 2    1  +  2  

 

LENSKLEDING VERPLICHT!! 

Wij willen alle jeugdspelers en ouders er op wijzen dat wij tijdens dit seizoen shirts van een sponsor beschikbaar stellen aan LENS 

A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2, D3, E1, E2, E6, F1 en F2. Bij alle andere teams (C3, C4, D4, E3 t/m E5 en F3 t/m F6) moeten 

de spelers zelf voor een eigen LENSshirt zorgen. Bovendien moeten alle spelers (uitgezonderd LENS A1, B1, C1 en D1 vanaf 7/9)  

zelf voor het originele LENSbroekje en de originele LENSkousen zorgen. Dit alles is alleen te koop bij FREE KICK SPORT aan de 

Weimarstraat. Zonder deze attributen niet voetballen!!!  

 

VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN!!! 

Alle jeugdspelers (en/of de ouders) zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar de uitwedstrijden toe. Dit betekent 

dat je naar het verzamelen op LENS komt met: 

1) de auto 

2) de fiets  

3) een strippenkaart voor het openbaar vervoer 

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 voor je eigen vervoer. Ouders:   

 

 

HELP BIJ HET VERVOER!!! 
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VACATURES BINNEN LENS 

Op dit moment zijn er vele vacatures binnen LENS. Kortom: we zoeken "vrijwilligers" onder onze (jeugd)leden en ouders van onze 

jeugdleden. Vrijwillig is eigenlijk niet het juiste woord meer want wij zijn aangekomen op het punt dat wij het uitvoeren van 

werkzaamheden binnen onze vereniging moeten gaan verplichten ook voor jeugdleden en ouders van onze jeugdleden. Wij 

verwijzen hiervoor naar de kopie op bladzijde 1 van deze LENS-revue en beloven onze jeugdspelers en hun ouders dat wij hier 

binnenkort persoonlijk bij hen op terugkomen. 

 

JEUGDTRAINERS GEZOCHT 

Op dit moment zoeken wij nog een trainer/coach voor LENS A2, B3, LENS C4 en LENS D4. In augustus vangen wij dit, door de 

late vakanties, nog wel op met de huidige trainers maar vanaf medio september is dit niet meer mogelijk. Natuurlijk gaan wij op 

zoek naar kandidaten maar zelf reageren is een stuk makkelijker voor ons. Interesse, bel dan naar Paul van den Steen (070-4400603).   

 

CONTRIBUTIEBRIEVEN + LIDMAATSCHAPSKAARTEN 

Alle jeugdspelers hebben begin juli een contributiebrief met een lidmaatschapkaart in de brievenbus gekregen. Niet gekregen; 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 of het 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 en samen met het betalingsbewijs en de rest de 

aanvraag zelf gaan regelen. 

    

ADRES+TELEFOONWIJZIGINGEN 

Steeds vaker krijgen wij post onbestelbaar terug of is de telefoon die wij bellen afgesloten. Dit is soms heel vervelend en wij vragen 

onze leden dan ook om gewijzigde adres- en telefoongegevens altijd direct op te sturen naar postbus 43337, 2551 SV Den Haag. 

Mochten trainers of leiders nieuwe gegevens doorkrijgen speel deze dan ook altijd door naar Paul van den Steen. 

 

KLEDING RETOUR!!! 

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 nog niet volledig omdat nog niet alles terug was. Op dit moment missen wij ook nog 

steeds (graag inleveren bij de eerste training!!!!): 

 

- diverse tassen, trainingspakken en jassen van LENS A1 

- 1 trainingspak en jas van LENS B1 

- 5 witte voetbalbroekjes  van LENS C1 

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

- voetbaltas nr 6, trainingsjack nr 13 en regenjacks nrs 10, 11,12  en 13 van LENS D1 

- 1 trainingspak nr 13 en 4 LENSvoetbalbroekjes van LENS D2 

- alle shirts van LENS E5 

 

!!!VACATURES BIJ DE JEUGD: TRAINERS, LEIDERS, 

SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT!!! 

 

  !!!!!WIE KAN EN WIL HELPEN BELT NU 070-4400603!!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENS C combinatie – Elinkwijk C1:  2-3 

 

Na op 1 augustus al te zijn begonnen met trainen, stond op zaterdag 10 augustus al de eerste oefenwedstrijd gepland. Het bleek 

gelijk een hele goede tegenstander te zijn. We speelden namelijk tegen Elinkwijk C1 en die komen dit jaar uit in de hoogste C-klasse 

(eerste divisie) en die spelen tegen teams als Ajax C1 en Heerenveen C1, dus dat beloofde gelijk een zware wedstrijd te worden. 
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LENS begon lekker fel aan het duel en probeerde op sommige momenten ook leuk te combineren. Het was echter Elinkwijk die op 

0-1 kwam na een kopbal uit een corner. Daarna kwam LENS sterk terug en scoorden we de 1-1 via Hasan. Daarna kwamen we zelfs 

op voorsprong via een doelpunt van Rodney uit een corner 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 grote 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 wedstrijd, 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 C1 – LENS combinatie:  1-4 

 

Vandaag vertrokken we richting Amsterdam voor een wedstrijd tegen NEA C1 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 vrij snel scoorde Jorge de 1-0 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 vanaf 20 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 gekregen, 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 bleef de schade beperkt tot 1 tegengoal.  

 

DUNO C1 – LENS combinatie: 4-3 

 

Tegen DUNO begonnen we erg slap en dat resulteerde meteen in een 2-0 achterstand. Gelukkig maakten we vlak voor rust na een 

mooie voorzet van Jorge op Chaheen nog de 2-1. Na rust ging LENS wat beter voetballen en kregen we ook wat meer kansen. Toch 

kwam DUNO op 3-1. Vlak daarna was het Serhat die er met een afstandsschot 3-2 van maakte. Helaas kregen we door weer slap 

verdedigen de 4-2 tegen en leek de wedstrijd beslist. Het laatste kwartier ging LENS opeens veel beter spelen en dat leidde dan ook 

nog tot de 4-3 van Jorge na een mooie voorzet 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. 

 

RKAVV C1 – LENS combinatie: 0-5 

 

Onze vierde oefenwedstrijd al weer en vanaf het begin af aan leek LENS er zin in te hebben. We zetten de tegenstander direct onder 

druk en kregen gelijk een aantal goede kansen. Eerst schoot Hasan nog op de lat, maar vlak daarna was het Mehmet die binnen het 

kwartier een zuivere hattrick maakte, na  mooi voorbereidend werk van Hasan (2x) en Arnie en dus stonden we 3-0 voor. We bleven 

doorgaan en misten nog een aantal grote kansen, maar er werd wel goed gevoetbald. Vlak voor rust was 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 kregen we ook bijna geen 

kansen meer. Gelukkig gaven we de hele wedstrijd ook geen kansen weg en kregen we nu geen tegendoelpunt. Uiteindelijk bepaalde 

Mehmet nog de eindstand op 5-0. 

 

EDO toernooi: 

 
Vandaag hadden we een toernooi bij Haarlem met allemaal tegenstanders uit de eerste, tweede en derde divisie landelijk. In onze 

poule speelden we gelijk tegen Elinkwijk C1 (1-1) en EDO C1 (2-2) en wonnen we van DEM C1 (2-1). Hierdoor eindigden we als 

eerste in de poule en moesten we in de kwartfinale voetballen tegen de nummer 4 van de andere poule en dat was VCS C1. Die 

wedstrijd wonnen we met 1-0. In de halve finale moesten we vervolgens tegen Dordrecht’90 C1 en die wedstrijd ging helaas 

verloren met 2-0. Gelukkig wonnen we nog de strijd om de derde plaats van UVS C1 met 1-0. Uiteindelijk dus derde geworden van 

de 8 deelnemende teams.  

 

LENS combinatie – Den Haag C1: 1-0 

 

Den Haag speelt in de tweede divisie en dat beloofde dus een spannende wedstrijd te worden. Een echt leuke 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 wedstrijd 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 werd 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 1 keer van zijn tegenstander te ontsnappen en kregen we een terechte pingel nadat hij werd gevloerd in de 

zestien. Dennis schoot beheerst in en daarna gebeurde er niet veel meer. Een knappe overwinning, maar als we de bal wat sneller 

rond laten gaan, zullen we zulke tegenstanders pas echt in de problemen kunnen brengen. 

 

LENS combinatie – UVS C1: 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 tweede helft hetzelfde beeld, maar 

weer kreeg 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 kreeg UVS een pingel en die scoorden ze wel en dus werd het 0-1 en ging de wedstrijd 

verloren. Tegen Den Haag en UVS hebben we laten zien absoluut niet minder te zijn tegen deze sterke tegenstanders. Alleen zullen 
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we zelf veel sneller en meer moeten combineren om meer kansen te krijgen en hier zullen we dan ook hard aan moeten blijven 

werken. Veel succes in de kompetitie!!! 

 

Dennis v.d.Steen 

 

 

!!!VACATURES BIJ DE JEUGD: TRAINERS, LEIDERS, 

SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT!!! 

 

  !!!!!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 verloren toch de wedstrijd met 1-3. Toen kwam RKAVV en die bleek een maatje te groot te zijn. Dus 

was eindstand 0-5. Toen gingen wij naar RKSVM 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 C 2   LOOSDUINEN C 1 (4-3) 
Het is zover de eerste krachtmeting voor C2 in een bekerwedstrijd. Als de wedstrijd begint zet LENS de tegenstander goed onder 

druk en krijgt kans na kans maar er wordt er niet een afgemaakt. Dan een aanval van Loosduinen en die zit er gelijk in. Maar LENS 

scoort gauw 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…… 
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 
 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 
F.Grens       (secr) tel. 015 – 2131727 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

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

 

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

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

 

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

 

Club van 50 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

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

Bar 
Vacature 

 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens                tel. 070 – 3455787 

R.Bogisch                 tel. 070 – 3937441 

                                  tel. 06 – 14382757 
I.Kurnaz                    tel. 06 – 13379733 

 
Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 

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

 

e-mail              vv.lens@12move.nl 
 

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

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

REDAKTIE 

 

 Alle kopy moet vóór maandag 30 september bij de redaktie binnen zijn. 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   76e jaargang, nummer  4, 19 september 2002 Opgericht 

O Opgericht 18 december 1920 

 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

AANSPREEKPUNTEN BINNEN LENS 

 
Binnen LENS hebben wij diverse aanspreekpunten voor allerlei zaken. Het is de bedoeling dat deze 

aanspreekpunten de betreffende zaken, die zij op zich genomen hebben, zo goed mogelijk regelen. Het is 

natuurlijk ook de bedoeling dat uitsluitend deze personen aangesproken worden als er iets geregeld moet 

worden binnen hun aandachtsgebied. De belangrijkste aanspreekpunten staan in de vaste colofon van de 

LENSrevue vermeld. Richt u zich dan ook uitsluitend tot deze mensen als er iets is op hun gebied.     

 

LENS 1 IN DE KOMPETITIE 

 
LENS 1 (zat) kende een zeer goede start. Twee gespeeld en zes punten. Beter kan het niet. LENS 1 (zon) 

kende daarentegen een zeer slechte start. Twee gespeeld en nul punten. Slechter kan het niet. Voor beide 

teams is de weg echter nog lang dus niet met het hoofd in de wolken gaan lopen (zat 1) en ook niet bij de 

pakken neer gaan zitten (zon 1). De komende twee weken is het programma: 

- zaterdag 21 september 14.30 uur LENS 1 (zat) - Neta Dall 1 

- zondag 22 september 14.00 uur LENS 1 (zon) - Cromvliet 1 

- zaterdag 28 september 14.00 uur TAC'90 1 - LENS 1 (zat) => terrein Aagje Dekenlaan 

- zondag 29 september 14.00 uur Scheveningen 1 - LENS 1 (zon) => terrein Houtrustweg 

 

DE SPELERSPAS 

 
De afgelopen twee weken werd er druk "geoefend" met de spelerspas en daar gaan we de twee komende 

weken nog even mee door. Bij LENS is (bijna) alles piekfijn in orde. Slechts enkele spelerspasjes ontbreken 

nog en de mapjes om de spelerspassen in op te bergen zijn nog niet geleverd door de KNVB. Bij veel 

andere verenigingen blijkt echter dat de spelerspas nog lang niet ingeburgerd is. Toch zal per 1 oktober a.s. 

de regel: GEEN PAS NIET SPELEN!! definitief ingaan.  

 

VELD 3 

 
De gemeente is deze week gelukkig weer gestart met de aanleg van het kunststofveld op veld 3. Naar 

verwachting kunnen wij echter pas vanaf 1 november gebruik maken van dit mooie ultramoderne veld. Tot 

die tijd is het nog wat behelpen met de ruimte voor de trainingen en moeten we soms uitwijken voor de 

wedstrijden naar VCS of Spoorwijk. Improviseren is dus nog even noodzakelijk maar echt we krijgen er iets 

moois voor terug.     

 

CONTRIBUTIE AL BETAALD?? 

 
Wij vragen alle LENSleden, vrienden en donateurs om de contributie over het seizoen 2002/2003 nu direct 

over te maken op giro 336711 t.n.v. penningmeester LENS te Zoetermeer. Het seizoen is inmiddels al 

gestart en de contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.   

 

 

 

                                                                                                     Het bestuur. 
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 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijnen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033  

 

  

 

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

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

 

Mededelingen 
* Organisatie op zondag. Het is even wennen zonder de deskundige bijdrage van Bert Vierling. Natuurlijk kan het dan niet zo zijn 

dat alleen de aanvoerders de taken van Bert overnemen. De taken verdelen over 16 tot 18 man moet geen probleem zijn. Verder viel 

op dat bij LENS 1 en 2 weinig mensen door hadden dat het scorebord bijna niet werd bediend, zo ook ontbrak het aan rust- en 

eindstanden van de gespeelde wedstrijden in de poule van LENS 1.  Op 22 september a.s. is er vast iemand die ook deze taken heeft 

overgenomen.   

* Bardiensten elftallen. Michel Fransen, Dennis Vos en Henk Hoppenbrouwers (telt voor 2) bedankt voor jullie hulp achter de bar. 

A.s. zondag is het de beurt aan LENS 5 (2 spelers) van 13.00 uur tot ca. 14.15 uur. Op 6 oktober staat  LENS 3 ingeroosterd.  

* Kontributie!!!!!!  

 

Zaterdag 21 september 2002 
14.30 uur  LENS 1 (zat)  -  Neta Dall 1  veld 1 61950 L.B.C.Merkenstein  

 

Zondag 22 september 2002  
14.00 uur  LENS 1  -  Cromvliet 1  veld 1 132625 W.J.A.M. van Bree 

11.30 uur  LENS 2  -  DoCoS 3  veld 1 135285 J. de Wit 

13.00 uur  LENS 3  -  ODB 3  veld 2 138103 NN 

10.00 uur  LENS 4   -  HMC 3 Spoorwijk veld 2/omkleden bij LENS 138367 NN 

10.00 uur  LENS 5 (bardienst) -  DZS 2   veld 2 147828 NN 

 

Zaterdag 28 september 2002 
14.00 uur  TAC’90 1  -  LENS 1 (zat) Aagje Dekenlaan  R.Smits 

 

Zondag 29 september 2002  
14.00 uur  Scheveningen 1 -  LENS 1  Houtrustweg  C.P.J.H.Kerkhof 

11.00 uur  RKDEO 2  -  LENS 2 Sportparkweg,Nootdorp O.R.van Hees 

12.00 uur  Laakkwartier 4  -  LENS 3 Jan van Beersstraat NN 

12.00 uur  Wilhelmus 5  -  LENS 4 Westvlietweg,Leidschendam NN 

10.00 uur  HDV 5  -  LENS 5 Zuiderpark  NN 

 

Aanvoerders: 

LENS 3: Itek Kurnaz   tel: 06-1337933 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers  tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns   tel: 070-3975459 

 

Uitslagen 
LENS 1 (zat) -  RAVA 1  5 - 1 

LENS 1  -  Haagse Hout 1  0 - 2 

LENS 2  -  HBS 3   2 - 1 

LENS 3  -  RAVA 3  0 – 11 

LENS 4   -  Oliveo 5  6 - 2 

LENS 5  -  Or.Blauw 3  4 - 8 

HMSH 1 -  LENS 1 (zat)  0 - 1 

LENS 1  -  ODB 1  0 - 2 

Quick 5  -  LENS 3  5 - 4 
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HBS 5  -  LENS 4  5 - 2 

 

 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
 

Mededelingen: 
* Scheidsrechters. De komende weken zullen opnieuw een aantal teams op n avond in dezelfde zaal spelen. Probeer zoveel 

mogelijk onderling de scheidsrechter te regelen. Overigens is een ondersteunende cursus te organiseren voor wie dat wil.  

* kontributie!!!!! 

 

Vrijdag 20 september 2002  
20.00 uur  GSC-ESDO DS1 -  LENS DS1  Blinkerd 

 

Maandag 23 september 2002  
22.00 uur  LENS 2  -  Semper Altius 3 Loosduinen 57939 J.C.v.d.Velden 

22.00 uur  RKDEO 17  -  LENS 5  RKDEO   

 

Dinsdag 24 september 2002  
21.00 uur  HPSV DS1  -  LENS DS1  Zuidhaghe 

 

Woensdag 25 september 2002  
21.00 uur  RAVA 3  -  LENS 3  Zuidhaghe 57971 

22.00 uur  RKDEO 19  -  LENS 4  RKDEO 

 

Vrijdag 27 september 2002  
21.00 uur  SEV 6   -  LENS 1  Kastelenring  P.Masmeyer sr. 

 

Maandag 30 september 2002  
19.00 uur  LENS DS1  -  GSC ESDO DS2 Lipa  59774 

19.00 uur  VCS 6   -  LENS 2  de Schilp 

20.00 uur  LENS 1  -  Tonegido/Hgs. Bluf 4 Lipa  57854 

20.00 uur  Honselersdijk 6 -  LENS 5  Sosef 

21.00 uur  LENS 4  -  Maz.Stars 5  Lipa  59183 

22.00 uur  LENS 3  -  AMOZ 1  Lipa  57973 

 

Let op spelerspas verplicht vanaf 1 oktober. 

 

Maandag 7 oktober 2002  
19.00 uur  LENS DS1  -  JuVentaS DS2  Lipa  59777 

20.00 uur  LENS 5  -  ADIO 7  Lipa  154506 

21.00 uur  LENS 1  -  Arentsburg 2  Lipa  57857 

21.00 uur  Gymnova 7  -  LENS 4  de Fluit  

22.00 uur  LENS 3  -  TEDO 2  Lipa  57976 

 

Vrijdag 11 oktober 2002  
20.00 uur  Snoekie 4  -  LENS 2  Transvaal 
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Maandag 14 oktober 2002  
19.00 uur  VCS 7   -  LENS 3  Lipa 

22.00 uur  Yellows 2  -  LENS 1  de Fluit   A.J.M.Ammerlaan 

22.00 uur  LENS 2  -  CUVO 1  Loosduinen 57949 J.A.Ouwejan 

 

Woensdag 16 oktober 2002  
21.00 uur  RAVA 5  -  LENS 4  Ockenburgh 

 

Vrijdag 18 oktober 2002  
20.00 uur  Maz.Stars 4  -  LENS 5  de Veur 

21.00 uur  WIK DS1  -  LENS DS1  de Blinkerd 

 

Dinsdag 22 oktober 2002  
19.00 uur  LENS DS1  -  HPSV DS1  Zuidhaghe 59786 

 

Woensdag 23 oktober 2002  
21.00 uur  AMOZ 1  -  LENS 3  de Schilp 

 

Donderdag 24 oktober 2002  
20.00 uur  JuVentaS DS2  -  LENS DS1  RKDEO 

 

 

Vrijdag 25 oktober 2002  
19.00 uur  LENS 4  -  RKDEO 19  Ockenburgh 59195 

20.00 uur  LENS 5  -  RKDEO 17  Ockenburgh 154504   

 

Ligging Sporthallen: 

Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 3236706 

Lipa  : Paets van Troostwijkstraat 93a, tel: 3996869 

Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

  Ingang Beresteinlaan 

de Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,  tel: 3941507 

RKDEO  : Sportparkweg 1, Nootdorp tel: 015-3109577 

Kastelenring : Sportparkweg 4, Leidschendam tel: 3278972 

De Fluit  : Fluitpolderplein 1,Leidschendam, tel: 070-3209314 

De Blinkerd : Seinpoststraat 150  tel: 070-3522169 

Transvaal : Majubastraat 41,  tel: 070-3893330 

Ockenburgh : Wijndaelerduin 27,  tel: 3686588  

Sosef  : Strijphorst 1, Honselersdijk, tel: 0174-626272  

de Veur  : Prismalaan 40, Zoetermeer tel: 079-3615398 

 

Aanvoerders: 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Sammy de Nennie tel: 070-3935936 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20247367) 

LENS 4:      Nico Vastenburg tel: 070-3294254 

LENS 5:      Paul Lensink  tel: 06-53576080 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 

 

LENS 1 START SLECHT TEGEN HAAGSE HOUT 

LENS 1- Haagse Hout 1 0-2 

8 september 2002                                door Gerard van der Kleij 
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Wat staat de LENS-supporters dit seizoen nog allemaal te wachten? Afgaande op de reacties na de ronduit teleurstellende 

seizoensopening tegen Haagse Hout moet het ergste worden gevreesd. Verliezen is sowieso nooit leuk, zeker niet in een 

seizoensouverture, maar de wijze waarop dit gebeurde, lijkt helaas niet veel goeds te voorspellen. Natuurlijk waren de beker- 

en oefenresultaten ook al niet om over naar huis te schrijven, maar zodra de strijd om de echte punten begint, verwacht je in ieder 

geval een team dat er, om maar in hedendaagse termen te spreken, zichtbaar voor gaat. Dat laatste hebben de supporters vanmiddag 

node gemist. Jammer, want tegenstander Haagse Hout bleek beslist niet de lastig en fysiek sterke tegenstander die vooraf werd 

verwacht. Integendeel ook Haagse Hout kon de aspiraties, zo het die al had, niet waarmaken. Dit alles leverde een bedroevende 

vertoning op met nauwelijks of geen hoogtepunten. Door de weinige kansen echter beter te benutten, nam Haagse Hout de 3 punten 

terecht mee naar Mariahoeve. Het had allemaal anders kunnen lopen als Johan Oliehoek na 17 minuten de hem terecht toegekende 

strafschop niet op de paal had geschoten. Of na 26 minuten in eenzelfde situatie weer een strafschop had mogen nemen. Ook een 

goede combinatie tussen nieuwkomer Jeffrey Hop, een van de weinige lichtpuntjes, en Maurice Schuurman had een beter lot 

verdiend. Aan de andere kant hield keeper Arnold Oosterveer de tegenstander van scoren af door enkele goede reddingen. Dáarmee 

zijn de  ‘hoogtepunten’ van de eerste helft wel genoemd.De hoop was dus op de tweede helft gevestigd. Heel even leek dit terecht. 

Jeffey Hop schoot na een goed opgezette 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 herkennen. In de 51e minuut werd de rekening hiervoor 

gepresenteerd. De Haagse Hout-aanval kon op rechts opvallend gemakkelijk door de LENS-defensie lopen en simpel afronden (0-1). 

LENS probeerde vanaf de kant via omzettingen en wissels de bakens nog wel te verzetten, maar zonder resultaat. Integendeel vlak 

hierna besliste Haagse Hout de wedstrijd definitief door een niet eens zo lastig schot, dat door onze keeper helaas niet goed werd 

verwerkt (0-2).Met nog 30 minuten op de klok verwacht je normaliter een ploeg die de mouwen opstroopt en probeert alsnog 

aansluiting te vinden. LENS was deze middag echter machteloos en kreeg dus waar het, misschien onbewust, om vroeg: een 

verdiende nederlaag.Hoe nu verder zult u zich afvragen? 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, natuurlijk ligt het falen bijna altijd aan een medespeler, natuurlijk kunnen randzaken misschien beter worden ingevuld maar 

dit alles mag geen vrijbrief zijn voor het passieloze spel van deze middag.Aan de spelers de taak om ervoor te zorgen dat het bij één 

zeperd of off-day blijft. Eet volgende week tegen ODB het gras en daardoor misschien ook wel de tegenstander op. Alvast dank 

namens alle trouwe LENS-supporters. 

Scoreverloop 

50.  0-1 

57. 0-2  

Opstelling : 

Arnold Oosterveer;  

Ramon Hendriks;  Dobias Hogervorst (55. Dennis vd Steen), Brian Linger; Fahrid Cijntje;  

Jeffrey Hop, Maurice Schuurman, Manuel da Cruz, Romano Tettero (69.Percy Dahoe);  

Johan Oliehoek, James Bility;  

 

LENS 3 bijt de “spits” af tegen 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 

leiderschap van Rinus v/d Voort doen, maar Emile (& Tineke) Hoos hebben we gelukkig kunnen behouden 

LENS 3 heeft na een flinke voorbereiding van enkele weken trainen afgelopen zondag, 1 september, haar 1e (thuis)wedstrijd gehad. 

Iedereen (trainer, leider(s), spelers én publiek) had er, in tegenstelling tot vorig seizoen, écht zin in. De sfeer was goed, strijdlust en 

voetbalenthousiasme waren volop aanwezig. Enkel een scheidsrechter ontbrak er nog aan, maar die werd  (gelukkig) gevonden in 

meerdere personen (Achmed, Dolf en Michael bedankt namens jullie teamgenoten). 

Laakkwartier 5 bleek een goede tegenstander voor LENS 3. Beide teams kregen 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 

Laakkwartier 5 het snel weer recht te trekken. Na een Maradonna-goal (met het handje?) van Mohammed kwam Laakkwartier 5 

opnieuw sterk terug en liep zelfs uit tot 2-4. Het gebrek aan wedstrijdritme kwam toen helaas opzetten en het “effe doorbijten” 

mocht ons slechts een 3-4 einduitslag brengen.  

Al met al een aardige wedstrijd waarin we elkaar (spelers én trainer) voetbaltechnisch beter hebben kunnen leren kennen. We 

hebben nog een heel seizoen om naar uit te kijken, dus eigenlijk kunnen we ons als team alleen maar vóóruit ontwikkelen. 3 

Doelpunten in 1/ de 1e wedstrijd is al een hele prestatie ten opzichte van vorig seizoen!!! 

 

Au revoir,                              Le noyau de la 3e 

 

LENS 3 smacht naar winst 

Vandaag scheen de zon en had het 3e de beschikking over 13 man (is vorig seizoen wel eens minder geweest). Quick 5 (uit) stond 

als slachtoffer van dit weekend genoteerd en het was aan ons om dit waar te maken. 

De warming-up  begon goed. Goede teaming en deelname van iedereen. Dit had zijn effect 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 werd, ondanks haar betere spel met beide benen op de 
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grond gezet en moest ook een score neer gaan zetten…al snel werd het 1-1, maar Quick 5 wist dit te beantwoorden met een bijna 

identieke goal als hun eerste en een derde vanuit een onverwacht schot vanuit buiten het 16-meter-gebied. 

De 2e helft wist Quick 5 door middel van enkele bijzonder ongelukkige ballen uit te lopen tot 5-1. Vorig seizoen zou bij LENS 3 de 

“spirit” gebroken zijn, maar ondanks enkele solo-acties wisten we over het algemeen het hoofd koel te houden en te blijven 

voetballen. Deze teamattitude werd beloond met doelpunt na doelpunt en Quick 5 begon steeds meer voorhoedespelers naar achteren 

te halen ter ondersteuning van de verdediging. Helaas wist LENS 3 het niet verder te brengen dan 5-4, maar de getoonde strijdlust 

geeft ons moed voor het gehele seizoen. 

Heren, jullie hebben een lekkere pot neergezet. Onthoud echter wel het volgende: 

• Verzameltijd Thuis-wedstrijden 1,0 uur vóór wedstrijdtijd 

• Verzameltijd Uit-wedstrijden  1,5 uur vóór wedstrijdtijd 

Laat overige teamgenoten, de trainer en leider niet voor onnodige verrassingen staan (te laat/ niet komen). 

 

El Capitano 

 

CLUB VAN VIJFTIG 

Het seizoen is weer begonnen. Ook voor de Club van Vijftig. Helaas verloor het 1e zondagelftal op de eerste competitiewedstrijd. Je 

kan niet altijd winnen en het is nog even wennen. Gelukkig waren er op de eerste competitiewedstrijd wel genoeg mensen die 

spontaan 50 Euro gaven. 

Mw Juffermans, de vrouw van het overleden erelid Piet Juffermans, stuurde mij een kaartje incl een cheque met de mededeling dat 

het LENS goed 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 LENS-lid) gaf spontaan 50 Euro. Verder gaven de volgende mensen 50 Euro Peter Scherf (de man met de altijd blinkende 

outfit), Jan Buitelaar (de achillespees van LENS4), An Bergehenegouwen (de stille, rustige, altijd aanwezige bar-snacks 

medewerkster),  Fam ten Kate (de trouwste LENS-volgers uit Scheveningen), Guido Halleen (vroeger 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 voor ons allen bekend selectie lid die niet bij naam en toenaam genoemd wil worden (waarvan akte). Dit 

zijn de mensen die het aan mij gaven en niet diegene die het overgemaakt hebben naar LENS. 

Wilt u nu ook bij de gezellige, beruchte, beroemde  Club van 50 horen maak Euro 50 over op 336711 vv LENS o.v.v. Club van 

Vijftig of geef het cash aan ondergetekende. Hopelijk volgen er nog vele. O. ja Euro 100 overmaken mag 

natuurlijk ook 

 

Met een sportieve Club van Vijftig groet, 

Henk Hoppenbrouwers 

p.s. Gaat het 4e voor het kampioenschap??????????? 
 
 

 

Voor de prachtige jacks bedankt de LENS senioren-zaterdag: 

 
       Turks specialiteiten restaurant 

 

 

 

                         (Leyweg 595 Y) 

 

 

 
 
 
 

 

* Uw vertrouwde LENS-revue snel in uw digitale brievenbus? Dat kan!  

Mail naar jaapcolpa@lens-denhaag.nl 

 

* Dit seizoen heeft LENS C2 een eigen site. Boordevol informatie (o.a.: nieuws, uit- en verslagen, een 

gastenboek en een messageboard).  

Surf naar www.clix.to/LENSC2 

 
 

!!VACATURES BIJ DE JEUGD: TRAINERS, LEIDERS, SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT!! 

  !!!!!WIE KAN EN WIL HELPEN BELT NU 070-4400603!!!!! 

 

mailto:jaapcolpa@lens-denhaag.nl
http://www.clix.to/LENS
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NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 

- Hoofdleider A- en B-jeugd:  Paul van den Steen  telefoon: 070-4400604  (b.g.g. 015-2131727) 

- Hoofdleider C- en D-jeugd:  Fred Grens   telefoon: 015-2131727  (b.g.g. 070-4400603) 

- Hoofdleider E- en F-jeugd:  Paul van den Steen  telefoon: 070-4400604  (b.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 

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 iedereen om het bellen te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 

20.30 uur. De belangrijkste regeltjes: 

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

thuis en alleen tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood 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 af en alleen op LENS (070-3661314) 

- Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). 

Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of Fred 

Grens thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen maar altijd sportschoenen meenemen!! 

 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijd)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 21 sep 14.30 uur Vitesse Delft A1 Uit Tanthof-Zuid/Delft 13.00 uur Auto 

 28 sep 14.30 uur Velo A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

A2 21 sep 14.00 uur SEP A1 Uit Tanthof-Zuid/Delft 12.30 uur Auto!! 

 28 sep 14.30 uur Oranje Blauw A1 Thuis Veld 2 13.45 uur  

B1 21 sep 12.45 uur Scheveningen B1 Uit Houtrustweg 11.15 uur Auto/fiets 

 28 sep 11.00 uur Lyra B1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

B2 21 sep 12.30 uur Full Speed B2 Thuis Veld 1 11.30 uur  

 28 sep 14.00 uur Cromvliet B1 Uit Brinckerinckstraat 12.30 uur Auto/fiets 

C1 21 sep 12.45 uur VCS C1 Uit Dedemsvaartweg 11.15 uur Lopen 

 28 sep 12.45 uur DHC C1 Thuis Veld 1 11.45 uur  

C2 21 sep 11.00 uur RAVA C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 28 sep 14.30 uur Dynamo'67 C1 Uit Julialaantje/Rijswijk 13.00 uur Auto 

C3 21 sep 12.30 uur Cromvliet C2 Thuis Veld 4 VCS 11.30 uur  

 28 sep 14.15 uur JuVentaS C1 Uit Huis Landelaan/Rswijk 13.00 uur Auto 

C4 21 sep 09.30 uur Vredenburch C3 Thuis Veld 1 08.45 uur  

 28 sep 10.30 uur ODB C2 Uit Albardastraat 09.00 uur Bus/fiets 

D1 21 sep 10.45 uur Docos D1 Uit Hgse Schouweg/Leiden 09.00 uur Auto 

 28 sep 09.30 uur Rijnsburgse Boys D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D2 21 sep 14.30 uur Die Haghe D1 Thuis Veld 2 13.30 uur  

 28 sep 11.00 uur VCS D3 Uit Dedemsvaartweg 09.45 uur Lopen 

D3 21 sep 09.00 uur Vitesse Delft D3 Uit Tanthof-Zuid/Delft 07.45 uur Auto 

 28 sep 12.00 uur Oliveo D3 Thuis Veld 4 VCS 11.00 uur  

D4 21 sep 09.30 uur Duindorp SV D1 Thuis Veld 4 VCS 08.30 uur  

 28 sep 12.30 uur VCS D5 Uit Dedemsvaartweg 11.30 uur Lopen 

E1 21 sep 09.30 uur HFC ADO DH E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 28 sep 09.45 uur Quick E1 Uit Savorninlohmanlaan 08.45 uur Auto 

E2 21 sep 13.00 uur HVV E2 Uit Hoogenhoucklaan 11.45 uur Auto 

 28 sep 09.30 uur Quick Steps E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E3 21 sep 10.00 uur JAC E2 Uit Waalsdorperlaan/W'naar 08.45 uur Auto 

 28 sep 11.30 uur VCS E3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 21 sep 11.30 uur SV Erasmus E2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 28 sep 10.00 uur RVC/Rijswijk E8 Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 09.00 uur Auto 

E5 21 sep 09.45 uur Zoetermeer E8 Uit Rokkeveen/Zoetermeer 08.30 uur Auto 

 28 sep 13.30 uur WIK E4 Thuis Veld 2 13.00 uur  

E6 21 sep 13.30 uur VCS E5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 28 sep 10.00 uur RKDEO E10 Uit Sportparkweg/Nootdorp 08.45 uur Auto 
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F1 21 sep 09.30 uur RVC/Rijswijk F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 28 sep 09.30 uur Velo F1 Uit Noordweg/Wateringen 08.30 uur Auto 

F2 21 sep 10.00 uur Quintus F1 Uit Leeuwerik/Kwintsheul 09.00 uur Auto 

 28 sep 09.30 uur Quick F9 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F3 21 sep 11.30 uur (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

 28 sep 09.45 uur HBS F4 Uit Daal en Bergselaan 08.45 uur Auto 

F4 21 sep 09.30 uur Velo F7 Uit Noordweg/Wateringen 08.30 uur Auto 

 28 sep 11.30 uur HVV F8 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F5 21 sep 13.30 uur Laakkwartier F5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 28 sep 09.45 uur HBS F9 Uit Daal en Bergselaan 08.45 uur Auto 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!! 

BIJZONDERHEDEN 

- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 3 oktober 

- Aanwezig namens de jeugdcommissie vanaf 07.30 uur: zaterdag 21 september Diana en Hans van Rijthoven 

         zaterdag 28 september Gerard Marinus en Paul van den Steen 

 

"DEFINITIEVE" OPSTELLINGEN LENS A1 T/M LENS F6 

Hieronder vermelden wij de "definitieve" opstellingen van LENS A1 t/m LENS F6. Tenzij de trainer of de hoofdleider het wijzigt 

speel je dus iedere week in onderstaand team: 

LENS A1: O.Aldemir, O.Arslan, S.Arslan, S.Durak, M.Hendriks, G.Ismail, R.Kaynak, S.Kirli, B.Lamers, M.v.d.Luitgaren, 

R.Oosterveer, J.Strang, D.Terrones, Y.Yentougli en A.Zambib. Leiders: F.Grens en R.Lamers. 

LENS A2: G.Fabias, L.Hajjari, D.de Jong, A.Koc, M.Koca, M.Kuik, M.Resmann, G.Rijkers, B.Saidi, M.Tekin, J.Vermeulen, 

J.Vernee en M.Vissers. Leider: D.Tekin 

 

LENS B1: E.Akdag, C.Amhayi, O.Arslan, P.Barros, H.el Boubkari, J.Bruystens, R.da Cruz, A.Eljabli, M.Mirkarimi, K.Muskiet, 

S.Yildirim, N.Zambib en A.Zand. Leider: P.Vonk 

LENS B2: E.Aktas, A.Aliabadi, A.Ancharad, S.el Ayadi, T.Bektes, F.Boutkabout, T.Hassan, J.Imambuks, C.Karabulut, D.Lopes de 

Brito, O.el Mhamdi, R.Rasta en M.Yildirim. Leider: A.Zambib 

LENS B3: hebben wij helaas terug moeten trekken omdat 6 spelers eind augustus plotseling besloten te stoppen met 

voetballen. 

 

LENS C1: M.Abdellah, S.Akbal, S.Akgul, H.Baycuman, J.Fanny, C.Hansen, J.Imperator, A.Loilargosain, N.Meijer, E.Ozkan, 

D.v.Poorten, A.de Randamie en A.Thohamachsun. Leider: D.v.d.Steen 

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.Oever, 

H.Rahiembaks, I.Rasul, S.Sahin, F.Turkoglu en C.Wilson. Leiders: P. v.Fessem (sr) en P.v.Fessem (jr). 

LENS C3: O.Akkuzu, R.v.d.Berg, P.Dewkali, T.Inan, O.Lopes, J.v.d.Luitgaren, P.Maduro, R.Matthee, M.el Ousrouti, M.Ozyurek, 

U.Tokmak, J.Verschuyl, A.Yazici en Q.de Zwart. Leider: L.Anwar ALLE SPELERS MOETEN EEN EIGEN LENSSHIRT 

AAN! 

LENS C4: M.Ahlik, F.Imouhay, W.Kocer, M.Omri, S.Poeran, G.Samburkan, V.Tarba, D.Wir, A.Yildiz, …………. Leider: R.Wir 

 LET OP: voortaan training op woensdag van 19.15 t/m 20.30 uur. Aanwezig  18.45 uur. Trainer: Denis Tekin 

 

LENS D1: B.Arslan, M.v.d.Burg, E.Cesin, K.Gezgin, O.Gogtas, R.Reddam, M.Resodiwirjo, S.Resodiwirjo, R.Rocha, J.dos Santos 

Freitas, E.v.d.Spek en I.Tokmak. Leiders: R.Beck en M.Spa 

LENS D2: A.Achalchi, Mohamed Ahjar, D.Boateng, M.Carolina, I.Genc, S.de Haan, A.Hosen, Y.Irzi, J.Khoulali, K.el Margi, 

F.Mustapha, E.Nooitmeer, M.Ouellaf, B.Sbaa en M.Sertkaya. Leider: D.Vos 

LENS D3: Mourad Ahjar, E.Aktas, F.Aldogan, N.el Boustati, M.Bulut, R.Ghisaidoobe, A.el Haddioui, H.Ipek, T.Jankie, 

G.Narvaez, U.Sahin, C.Senturk, O.Yalcin en M.Yalmon. Leiders: R.Ghisaidoobe en R.v.Herp. 

LENS D4: S.Abdalla, L.Acer, C.Burkan, T.Cav, I.Celik, M.Chaaibi, H.Devrilmez, J.Elfergougui, Y.Erdogan, O.Ergul, A.Gungor, 

M.Imouhay, E.Mermi, A.Ozdilek, H.Simsek en T.Tekdemir. Leider: A.Koc 

 

LENS E1: B.Altay, E.Boatey, E.Cetin, K.Chtatou, H.Kocer, K.Mawete, R.Vasilda en M.Vrijenhoek. Leider: Th.Hoefnagel 

LENS E2: J.Akalai, O.Arslan, W.el Boubkari, N.Bozbey, C.Nooitmeer, R.Putters, M.Reddam, H.Syed, en D.de Zwart. Leiders: 

J.Vernee en M.Vissers 

LENS E3: J.Abrahams, C.Burkan, O.Coskun, A.Genc, M.Oztas, F.Souna, A.Tekin, F.Ulas en C.Yavuz. Leider: F.Fellah  

LENS E4: A.Achahchah, A.Bingol, A.v.Gardingen, F.Hoke, M.Kesenek, C.Neto, M.Smuller en S.Yildirim. Leider: M.Spruit  

LENS E5: S.Algoe, A.Jama, L.Khalaf, R.Nijbacker, A.Ouellaf, S.Senturk, J.Susanto en S.Zimmerman. Leider: 

LENS E6: R.Audhoe, M.el Ayadi, J.v.Beek, E.Ciftci, C.Erdogan, G.Ergul, K.Nyamekye, F.Ozcelik, A.Ozdemir en E.Tekdemir. 

Leider: F.Ergul 

 

LENS F1: E.Ayyadi, E.Bingol, O.Faik, L.el Kanfaoui, S.Keskin, M.Lopes, B.Tuna en T.Tuzlacik. Leider: H.Bulut 

LENS F2: B.Akhannich, A.Khodabaks, S.Kilic, R.el Margi, W.da Silva, M.Sperwer, B.Ulas en F.Yavuz. Leider: 

LENS F3: B.Bingol, R.Bisai, I.el. Boustati, A.Ciftci, B.Dosun, A.Ezammouri, H.Ozdilek, M.Ozen, E.Yanik en C.Yildiz. Leider: 

M.Ezammouri. !! ALLE SPELERS MOETEN EEN EIGEN LENSSHIRT AAN!!      

LENS F4: B.Aksoy, Y.Aliabadi, M.Kanyonyo, T.Meijer, N.Perera, N.Solma, C.Yildirim en Y.Zebeda. Leider: A.Vegt 

LENS F5: M.Ascencao, O.Ayas, B.Ciftci, Z.Genc, S.v.Marwijk, K.Ozdilek, M.Ozdilek, B.Sahan, H.Syed en M.Yildiz. Leider: 

LENS F6: wordt later samengesteld o.a. uit nieuwe F-klassers die zich de komende tijd gaan aanmelden 
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COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 

De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het 

competitievoetbal doorgaat of niet zijn: 

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de 

LENSafkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat 

alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district 

West II en onder categorie II. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 

 

DE TRAININGSGROEPEN EN TIJDEN 

De afgelopen weken werden ook de vaste trainingsgroepen definitief geformeerd 

- A1: Training op maandag en woensdag van 18.00 t/m 19.30 uur. Aanwezig 17.30 uur. Trainer: Fred Grens 

- A2: Training op maandag van 19.15 t/m 20.30 uur. Aanwezig 18.45 uur. Trainer: Denis Tekin 

- B1: Training op maandag en woensdag van 19.30 t/m 21.00 uur. Aanwezig 19.00 uur. Trainer: Peter Vonk 

- B2: Training op dinsdag en donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur. Aanwezig 17.30 uur. Trainer: Ahmed Zambib 

- C1: Training op dinsdag en donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur. Aanwezig 17.30 uur. Trainer: Dennis v.d.Steen 

- C2: Training op maandag en woensdag van 18.00 t/m 19.15 uur. Aanwezig 17.30 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 19.15 t/m 20.30 uur. Aanwezig  18.45 uur. Trainer: Denis Tekin 

- D1: Training op dinsdag en donderdag van 16.45 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.15 uur. Trainer: Raymond Beck 

- D2: Training op dinsdag en donderdag van 16.45 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.15 uur. Trainer: Dennis Vos 

- 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 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.15 uur. Trainer: Ahmet Koc 

- E1+E2: Training op maandag van 16.45 t/m 18.00 uur en woensdag van 15.45 t/m 17.00 uur. Trainer: Theo Hoefnagel  

- E3 t/m E6: Training op woensdag van 15.45 t/m 17.00 uur. Aanwezig 15.15 uur. Trainers: Halil Bulut, Fekri Fellah en Marco 

Spruit  

- F1+F2: Training op woensdag van 14.30 t/m 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 14.00 uur. Trainers: Fekri Fellah en Marco Spruit   

 

TRAININGSSCHEMA  

 

MAANDAG      LOKAAL 

16.45 - 18.00 uur E1 en E2    5  +  6 

16.45 - 18.00 uur D3 en D4    7  +  8 

18.00 - 19.30 uur A1     2  

18.00 - 19.15 uur C2     4 

19.30 - 21.00 uur B1     5  

19.15 - 20.30 uur A2     6  

20.30 - 22.00 uur Zat 1     4     

 

DINSDAG         

16.45 - 18.00 uur D1 en D2    5  +  6 

18.00 - 19.30 uur B2 en C1        7  +  8    

18.00 - 19.30 uur Keepers     4 

19.30 - 21.00 uur Zon 1 en 2    1 +  2 

20.30 - 22.00 uur Zon 3     3 

 

WOENSDAG 

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

15.45 - 17.00 uur E1 en E2    5  +  6   

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

17.00 - 18.00 uur C3     7 

18.00 - 19.30 uur A1     2  

18.00 - 19.15 uur C2     4 

19.30 - 21.00 uur B1     5 

19.15 - 20.30 uur C4     8 

20.30 - 22.00 uur Zat 1     4 
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DONDERDAG 

16.45 - 18.00 uur D1 en D2    5  +  6 

18.00 - 19.30 uur B2 en C1    7  +  8 

19.30 - 21.00 uur Zon 1 en 2    1 +  2 

20.30 - 22.00 uur Zon 3     3 

20.30 - 22.00 uur Zon 4 en 5    5  +  6 

 

VRIJDAG (na afloop verplicht kleedlokalen schoonmaken!!) 
16.45 - 18.00 uur LENS D3    7 

17.00 - 18.00 uur LENS F1 en F2    8 

19.30 - 20.30 uur Zon 1 en 2    1  +  2  

 

DOELTRAP BIJ D-KLASSE 

De KNVB heeft besloten dat de doeltrap bij de D-klassers genomen mag worden vanaf de rand van het strafschopgebied. Wij 

verzoeken iedereen om hiermee rekening te houden. 

 

LEIDERS ATTENTIE 

Wij vragen de leiders van onze jeugdteams aandacht voor het volgende: 

- de leiders van A1 t/m D4 moeten direct na de wedstrijd het wedstrijdformulier en de spelerspassen terug (laten) brengen op 

LENS 

- de leiders van E1 t/m F6 moeten direct na de wedstrijd de uitslag door (laten) geven op LENS (3661314) 

- de leiders die ballen en waterzakken meenemen moeten deze zelf na de wedstrijd opruimen en niet op LENS laten zetten 

 

OUDERS ATTENTIE 

Wij vragen de ouders van onze jeugdleden aandacht voor het volgende: 

- de contributie had bij vooruitbetaling betaald moeten zijn op giro 336711 t.n.v. penningmeester 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) 

- probeer de zaken rondom het team altijd positief te benaderen. Iedereen doet echt zijn best.  

- bespreek zaken met de (hoofd)leider en niet langs de lijn of aan de bar of beter nog: doe zelf iets binnen LENS!! 

- zorg er voor dat de regeltjes van LENS nageleefd worden. Kom op tijd verzamelen en bel netjes af bij de hoofdleider 

- bemoei u niet met het wedstrijdverloop en geef geen commentaar op de scheidsrechter, de grensrechter of wie dan ook 

- ouders komen nooit op het veld!! en zo min mogelijk (vanaf de E nooit) in de kleedlokalen behalve als ze een functie hebben 

 

JEUGDSPELERS ATTENTIE 

Wij vragen de jeugdspelers aandacht voor het volgende: 

- LENS kent te weinig vrijwilligers. Behandel deze vrijwilligers met respect en doe zelf ook iets voor LENS als dit wordt 

gevraagd (wedstrijden fluiten, bardienst draaien, loten verkopen voor de Grote Club Actie, op tijd verzamelen, netjes afbellen, 

kleedlokalen schoon achter laten, kranen en lichten uit doen, rommel opruimen, niet tussendoor op veld 1 of 2 voetballen maar 

op de trainingsstrook, netjes op je beurt wachten aan de bar zonder te tikken met je geld of vervelende opmerkingen te maken 

etc. etc. => alle kleine beetjes helpen echt) 

- zorg bij uitwedstrijden voor eigen vervoer (zie kopie hieronder) en kom op tijd verzamelen 

- kan je niet voetballen bel dan netjes af bij de hoofdleider (zie kopie boven het wedstrijdprogramma) 

- gaan er zaken niet naar je zin bespreek dit dan altijd met de (hoofd)leider 

 

VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN!!! 

Alle jeugdspelers (en/of de ouders) zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar de uitwedstrijden toe. Dit betekent 

dat je naar het verzamelen op LENS komt met: 

4) de auto 

5) de fiets  

6) een strippenkaart voor het openbaar vervoer 

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 voor je eigen vervoer. Ouders:   

 

HELP BIJ HET VERVOER!!! 

 

 

 

      

 

 

!!VACATURES BIJ DE JEUGD: TRAINERS, LEIDERS, SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT!! 
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  !!!!!WIE KAN EN WIL HELPEN BELT NU 070-4400603!!!!! 

 

 

   KLEDING RETOUR!!! 

Op dit moment missen wij nog steeds de onderstaande kleding: 

- 5 witte voetbalbroekjes  van LENS C1 

- 1 trainingspak nummer 13 (opdruk Gezond Leven) en 4 LENSvoetbalbroekjes van LENS D2 

 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN JEUGD 
 

LENS C1: KARTEN EN LASER GAMEN 

De woensdag voor de eerste competitiewedstrijd ging LENS C1 naar Zoetermeer om daar te gaan karten en te laser gamen. De 

spelers vermaakten zich prima alleen de stuurkwaliteit was bij sommige jongens ver te zoeken, zodat er geregeld een speler de 

banden invloog. De uiteindelijke stand bij het karten was: 1. Awinash 2. Alvi 3. Jorge 4. Ertan 5. Dennis 6. Niels 7. Serkan 8. 

Chaheen 9. Mehmet 10. Serhat en 11. Hassan. Ook bij het laser gamen kon de één beter met een laserpistool overweg dan de ander, 

maar de lol was er niet minder om. Al met al was het een zeer geslaagde avond!! Sponsors: bedankt!!!!! 

 

DUNO C1 – LENS C1: 0-0 

Vandaag was dan eindelijk de eerste competitiewedstrijd. DUNO bleek een erg fysieke tegenstander te zijn die ook nog best goed 

kon voetballen. LENS stelde daar heel veel strijd tegenover, maar echt goed gevoetbald werd er maar bij vlagen. Het hele slechte 

veld hielp hier ook niet echt aan mee. In de eerste helft bleven de kansen dan ook beperkt. Alvi was met een mooi schot dicht bij een 

doelpunt en DUNO schoot een vrije trap op de lat. Na de rust begonnen we heel goed en speelden we een kwartier goed voetbal en 

kregen we ook kansen en een pingel die helaas misging. Ook DUNO was nog een paar keer dicht bij een doelpunt, met weer een 

vrije trap tegen de lat en een bal in het zijnet. Vlak voor tijd kon het dan ook nog alle kanten op en redde Serkan nog mooi toen een 

aanvaller van DUNO alleen op hem afliep en miste Chaheen in de allerlaatste seconde toen hij op de keeper afliep. Het was een hele 

spannende wedstrijd met veel kansen over en weer, maar echt goed werd er nog niet gevoetbald en dat moet beter. Kortom, een 

terecht gelijkspel. 

 

DSO C1 – LENS C1: 3-5 

Vandaag hadden we een vriendschappelijke wedstrijd tegen DSO dat speelt in de tweede divisie landelijk. LENS bleek al snel een 

stuk beter dan de tegenstander, maar toch kwam DSO twee keer op voorsprong na slordig verdedigen. Bij de 1-0 maakte Jorge gelijk 

en bij de 2-1 zorgde Chaheen met een hard schot uit een mooie pass van Niels voor de 2-2. Met deze stand gingen we rusten en daar 

konden we niet tevreden 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 veroverde en sterk doorging en uiteindelijk in de 16 werd gevloerd. Arnie schoot beheerst de pingel binnen. 

Daarna was het weer Niels die onderuit werd gehaald en dus weer een pingel en Arnie scoorde wederom. Tot slot maakte Mehmet er 

nog 5-2 van na een mooie boogbal over de keeper en werd de eindstand bepaald op 5-3 na een hard schot van een speler van DSO. 

Een mooie wedstrijd waarin LENS duidelijk sterker was dan de tegenstander en waarin er goed gevoetbald werd. 

 

Laakkwartier C1 -  LENS C2  (4-1) 

Voor onze eerste competitie wedstrijd moesten wij uit bij Laakkwartier. Ik had van deze wedstrijd een heel ander beeld voor ogen 

maar soms gaan dingen heel anders dus ook deze wedstrijd. LENS begon fel en had de tegenstander goed onder druk op eigen helft;  

maar als je de zes uitgespeelde kansen niet afmaakt dan doet de tegenstander het wel. En zo staat het met de rust 2-0. Na de rust zet 

LENS de tegenstander weer vast en creeerd weer kansen maar maakt ze weer niet af. De tegenstander hanteert de lange bal en scoort 

weer twee keer. Wij gaat slordig spelen maar zien toch kans om een keer te scoren. Jongens volgende week RAS thuis en ik 

vertrouw erop dat jullie er weer voor gaan en de drie punten op LENS houden. 

 

LENS C2 – RAS C1 (15-0) 

Vandaag tegen RAS C11 op veld vier. Ik had gehoord dat de tegenstander niet zo sterk was .....  maar dat kon verkeerde informatie 

zijn. Als de wedstrijd begint gaat het gelijk op; maar dan geeft LENS gas en loopt over de tegenstander heen. 

De tweede helft heeeft RAS niets meer in te brengen en lopen wij  uit naar een monster score. Voor RAS was dit  erg jammer;  voor 

ons was deze wedstrijd ook niet leuk. Volgende week RAVA thuis dus hoop ik op een betere wedstrijd.  

Trainer/leider: Peter /Patrick 
 

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 

wachten. Door een foutje in de verdediging kwam LAKWA terug in de wedstrijd maar LENS herstelde zich en maakte voor rust 

de 3-1. In de 2e helft was LENS duidelijk minder in vorm, er werd slordig gespeeld en LAKWA kwam terug in de wedstrijd en 

kwam ook nog langszij. Ik had gehoopt op een opleving van LENS maar helaas zag ik dat LENS helemaal stuk zat en uiteindelijk 

mogen we nog blij zijn met deze uitslag. 

Ruud van Herp. 
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LENS D4 deed het deze dag beter 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 Koc. LENS D3 wenst Ahmet heel veel plezier met de training en begeleiding van 

LENS D4. 

Even voor de duidelijkheid, op maandagmiddag wordt er getraind door LENS D3 & D4, de trainingstijden zijn van 16.30 

uur tot ongeveer 18.00 uur, kan je niet komen dan is afbellen verplicht bij Trainer Ruud van Herp 06 – 445 80 885. Op 

vrijdagmiddag wordt er getraind door LENS D3 trainingstijd van 16.30 uur tot ongeveer 18.15 uur. 

Zaterdag 14 september 2002 LENS D3 moest naar FC Zoetermeer D7, de wedstrijd begon 45 minuten later dan gepland. LENS 

begon redelijk goed aan de wedstrijd, helaas een foutje in de verdediging werd door Zoetermeer genadeloos afgestraft maar LENS 

liet het koppie niet zakken en ging op zoek naar de gelijkmaker en maakte binnen 2 minuten de 1-1. 

Een fout van de LENS verdediging en keeper werd weer afgestraft, hierna begon LENS pas wakker te worden, al snel werd het 2-2, 

even later 2-3. In de rust even de puntjes op de i. En de 2de helft was echt voor LENS, we zagen mooie combinaties en doelpunten, 

LENS liep uit naar 2-6, de drie punten waren terecht verdient door onze ploeg. Zo zie je maar dat hard werken wordt beloont. Man 

of the match:  

Hamza Ipek.  

 

VUC E 1  -  LENS E 1    1-3 

Na een matige wedstrijd tegen Lisse vorige week ( 9-3 zege ) moesten de jongens van E 1 vandaag naar het Kleine Loo. De meesten 

hadden eerst nog even de eerste helft van E 2 bekeken, maar daarna mochten ze zelf gaan voetballen. Onze tegenstander had vorige 

ook gewonnen en bleek ook een sterk team te hebben. Na 5 minuten stonden we dan ook al achter toen Raylison de bal hard 

probeerde weg te schieten, maar via een tegenstander verdween de bal onhoudbaar achter onze keeper. LENS liet de moed niet 

zakken en ging fel op weg zoek naar de gelijkmaker. Via goede aanvallen en hard werken werd VUC onder druk gezet en na 20 

minuten stond het 1-2 voor LENS.  Mooie doelpunten na voorzetten van de vleugels ( Erdinc en Mitchel ) In de tweede helft 

probeerde VUC van alles, maar was het beste spel toch van LENS ( Karim en Kevin waren steeds voor en achter ). Ook kreeg LENS 

veel meer kansen en was het al snel 1-3. De verdediging met Habin, Raylison en Emanuel gaf geen kansen meer weg en ook Bulent 

keepte een goede wedstrijd.  

 

LENS E 2 – HVV     4-3 

LENS E 2 met de leiders Martin en Jaimi speelde een goede eerste helft met goede aanvallen via Jouad ( mooie acties ) en Nubar ( 

gaat al steeds meer aan de zijkant spelen ). Uit twee corners werd het al snel 2-0 en hield Hassan zijn doel voor rust keurig schoon. 

In de tweede helft speelde E 2 veel te aanvallend, waardoor het al snel 2-2 stond. Gelukkig vond de verdediging met Cicero, Mouad 

en Diego het zo wel welletjes en konden Walid en Rodi weer hun mooi pasjes geven. Het werd tenslotte een verdiende overwinning. 

Hopelijk is de blessure van Okan volgende week weer over, want we hebben deze stoere verdediger wel gemist. 

 

Pupil van de Week :Ogur Yalcin 
Op zondag 8 september speelde LENS 1 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 komen kijken 

naar de wedstrijden van LENS 1. 

Ogur is 12 jaar oud en zit op de Anemaschool in groep 8c. Zijn juf heet 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. De D3 spelers maken onderling altijd veel plezier maar zijn tijdens de 

wedstrijden altijd heel serieus bezig.  

Onze pupil van de week en de overige spelers van de D3 worden op maandag en op vrijdag getraind door een erg strenge trainer 

(Ruud van Herp). De trainer leert de jongens 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. 

Wetenswaardigheden over de pupil van deze week: 

- Favoriete voetbalclub in het buitenland: Galatasaray;  

- Favoriete nationaal team: twee, Nederlands elftal en Turks nationaal elftal; 

-  

-  

- Wil later profvoetballer of manager worden; 

- Leukste sport na voetbal: zwemmen; 

- Heeft ontzettend veel beste vrienden  (ongeveer 30); 

- Is goed in het nemen van vrije trappen; 

- Is wat minder goed voor wat betreft inzicht; 

- Speelt nu z’n 2e seizoen bij LENS 

- Is afgelopen seizoen met de D4 kampioen geworden van de najaarsreeks en 2e van de voorjaarsreeks; 

- Is sindsdien een grote fan geworden van de scheidsrechter van Zoetermeer; 

- Kijkt veel naar voetbal op televisie; 

- Eet graag patat; 

- Hoopt dat het bestuur van LENS kan regelen dat de hoofdtribune wordt voorzien stoeltjes net als bij VCS; 

- Denkt dat de trainer “gemiddeld” tevreden over hem is; 

- Denkt dat de andere jongens het wel leuk vinden dat hij bij hun in het team zit. 
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Een korte terugblik van Ogur op de wedstrijd LENS 1 – Haagse Hout 1. 

Hans Lamens, trainer van LENS 1, vertelde tijdens de voorbespreking dat de spelers tijdens de wedstrijd niet boos op elkaar 

moesten. Ook vertelde de trainer hoe gespeeld moest worden. 

Voor de wedstrijd deden de spelers een goede warming-up. Ik mocht helpen bij het “inschieten” van de keeper. 

Tijdens de wedstrijd kreeg LENS een penalty. Ik had zeker gedacht dat LENS zou gaan scoren. Jammer genoeg lukte dat niet. 

Het verdedigen bij LENS moet beter. LENS creëerde voldoen kansen maar wist deze niet te benutten. 

De beste speler van de wedstrijd was nummer 7 : Manuel Da Kroes omdat hij zich prima heeft ingezet en omdat hij niet veel zit 

te kletsen tegen de andere spelers. 

De wedstrijd werd verloren maar was toch spannend en leuk. 

 

Ik wens LENS 1 veel succes dit seizoen en kom nog vaak kijken, OGUR YALCIN 

Klik hier voor foto op de LENS-site 

 

Pupil van de Week :Diego de Zwart 

 

Op zondag 15 september stond ODB 1 – LENS 1 op het programma. Omdat het veld van ODB afgekeurd was werd de wedstrijd op 

LENS gespeeld. Diego de Zwart was uitgekozen om het eerste elftal te ondersteunen op een mooie zonnige middag waarbij ook 

radio (Sportsginaal) en veel publiek een kijkje kwamen nemen. 

 

Diego is 10 jaar oud en zit in LENS E2. Hij zit in groep 4 van basisschool Zuidwester bij meester Van Riel en juffrouw Evelien. 

Beiden hebben een beetje verstand van voetbal. De leukste dingen op school zijn voor Diego gym, rekenen en spelen met andere 

kinderen. 

Theo Hoefnagel is de trainer van de E1 en E2. Onze pupil onschrijft Theo als een goede trainer. Je leert veel van de oefeningen. 

Daarnaast wordt de E2 op zaterdag begeleidt door Martin en Jaimie. Beiden zijn goede leiders en ook zijn ze grappig. 

 

Hieronder enkele kenmerken van onze pupil van de week: 

- speelt 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 team is het Nederlands elftal; 

- zijn favoriete profvoetballer heet Boudewijn Zenden en speelt bij Chelsea; 

- Wil later profvoetballer worden en anders werken bij een bowlingbaan; 

- Vindt na voetbal basketball 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 E1, en nog een beste vriend die speelt in de D4 Levent. 

- Favoriete internet-site: www:\\ neopets.com; 

- Is sterk in passen en in voorgeven; 

- Rennen en techniek zijn wel goed maar kunnen nog beter; 

- Zit al 3 jaar op LENS en is bezig met z’n 4e seizoen; 

- Kijkt op televisie graag naar Dragonballz; 

- Vindt Monsters &Co de leukste bioscoopfilm die hij ooit gezien heeft; 

- Moet nog wennen aan de E2 omdat z’n vriendjes in de E1 zitten; 

- Gaat graag op vakantie naar Spanje. 

Diego de Zwart kijkt terug naar de wedstrijd ODB 1 – LENS 1: 

Deze zondag waren een paar spelers verhinderd. 

De trainer maakte de opstelling voor deze wedstrijd bekend. 

Eerst mocht ik meedoen met warmlopen. Daarna heb ik met de wisselspelers overgespeeld. 

LENS speelde de eerste helft slecht omdat de spelers hun mannetjes niet dekten. Ook het schieten kon scherper. De tweede helft 

speelde LENS beter. 

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 bal hard schoten en tijdens de wedstrijd minder hard. 

De beste speler van de wedstrijd was Jochem. 

Mijn favoriete speler was Arnold die bij deze wedstrijd de keeper verving. 

LENS 1 bedankt voor de leuke middag , Diego. 

Klik hier voor foto op de LENS-site 

 

Nieuws van de Grote Clubactie 

. 
Sinds afgelopen zaterdag is het mogelijk weer loten te bestellen voor de Grote Clubactie bij de jeugdspelers van LENS. 

De mensen kopen vaak één of meerdere loten omdat: 

1. ze graag één of meer van de 35.000 prijzen willen winnen. Prijzen die onder andere gewonnen kunnen worden zijn: 

- 100.000 EURO belastingvrij; 

- Een 17-daagse vliegreis naar Bali voor twee personen; 

- Een 8-daagse strandvakantie in Turkije voor 4 personen; 

- een weekend naar Disneyland Parijs voor 4 personen; 

http://www.lens-denhaag.nl/pupil/foto_ogur.jpg
http://www.lens-denhaag.nl/pupil/foto_ogur.jpg
http://www.lens-denhaag.nl/pupil/foto_diego.jpg
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- een fototoestel van het merk Minolta; 

- een hypermoderne prepaid mobiele telefoon van Nokia. 

2. Omdat veel mensen onze voetbalclub kennen en weten dat van de opbrengst 80 % voor LENS is. 

3. Iedereen die een lot gekocht heeft, dus ook de mensen die geen prijs winnen, krijgen leuke kortingen bij postorderbedrijf 

Wehkamp en bij het boeken van een bungalow bij Landal GreenParks. 

 

 

Wat doet LENS met de opbrengst van de Grote Clubactie? 

Per verkocht lot mag LENS €  1,75 houden.De opbrengst gebruiken we voor de aankoop van nieuw trainingsmateriaal en voor het 

organiseren van allerlei sportieve activiteiten voor onze jeugdspelers. 

 

 

Waarom willen veel jeugdspelers ook graag loten verkopen? 

1. Jongens die loten verkopen mogen per lot €  0,25 zelf houden. (Als je bij voorbeeld 25 loten hebt verkocht mag je van de 

opbrengst €  6,25 houden). 

2. Later dit seizoen komen enkele profvoetballers van ADO De Haag een middag jeugdspelers van LENS leren voetballen (dat 

heet voetbalclinic). Wie geen loten heeft verkocht kan niet deelnemen aan de voetbalclinic. 

3. Voor pupillen: Als je de meeste loten hebt verkocht mag je een keertje “pupil van de week” zijn. 

4. Van alle lotenverkopers krijgen 15.000 lotenverkopers een gratis kaartje voor Circus Renz. 

 

 

Wat moet je doen met de intekenlijst die je afgelopen zaterdag hebt ontvangen? 

• De mensen die loten bij je willen bestellen moeten een regel invullen op de voorintekenlijst; 

• Vertel de mensen die loten besteld hebben dat je zo snel mogelijk na 1 oktober de loten komt brengen en dat ze dan (bij het 

brengen dus) moeten betalen. Bij het bestellen betalen de mensen nog niets; 

• Op 14 november 2002 wordt bekendgemaakt welke loten een prijs hebben gewonnen. 

• Is je intekenlijst vol? In de kantine achter de bar liggen meer intekenlijsten. Als je nog geen intekenlijst hebt ontvangen vraag 

dan komende zaterdag zo’n intekenlijst in de administratiekamer of aan je leider; 

 

• LET OP: De ingevulde intekenlijst moet je UITERLIJK 28 SEPTEMBER INLEVEREN op LENS in de 

administratiekamer. Inleveren bij Gerard Marinus of bij Paul van den Steen; 
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 
 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 
F.Grens       (secr) tel. 015 – 2131727 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

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

 

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

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

 

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

 

Club van 50 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

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

Bar 
Vacature 

 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens                tel. 070 – 3455787 

R.Bogisch                 tel. 070 – 3937441 

                                  tel. 06 – 14382757 
I.Kurnaz                    tel. 06 – 13379733 

 
Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 

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

 

e-mail              vvlens@12move.nl 
 

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

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDANKEN ALS LID 

REDAKTIE 

 

 Alle kopy moet vóór maandag  14 oktober bij de redaktie binnen zijn. 
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   76e jaargang, nummer 5 ,  3 oktober 2002 Opgericht 

O Opgericht 18 december 1920 

 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

LEDEN- EN CONTRIBUTIEADMINISTRATIE 
De ledenadministratie is al jaren in vertrouwde handen van Diana en Hans van Rijthoven. De 

contributieadministratie is de laatste jaren op zeer deskundige en adequate wijze door André de 

Ket ingevuld. De laatste heeft echter te kennen gegeven met deze taak te gaan stoppen. André 

bedankt voor je vakkundige en trouwe inzet bij deze belangrijke taak en gelukkig heb je toch 

weer andere taken binnen LENS op je genomen. Op zoek naar een opvolger kwamen we al snel 

terecht bij Diana en Hans van Rijthoven. De werkzaamheden rondom de leden- en 

contributieadministratie liggen immers dicht bij elkaar. Dit vonden wij en gelukkig vonden Diana 

en Hans dit ook zodat wij er snel uitwaren. Vanaf heden kunt u met al uw vragen omtrent de 

contributie, het ledenbestand, ledenlijsten en met eventuele adreswijzigingen terecht bij Diana en 

Hans van Rijthoven, Burg.Jansenstraat 10, 2552 TR Den Haag Tel: 070-3615208.  

 

LENS 1 IN DE KOMPETITIE 
LENS 1 (zat) ligt op schema. Vier gespeeld en negen punten. Achter TAC’90 op een gedeelde 

tweede plaats. LENS 1 (zon) zal dit seizoen de punten bij elkaar moeten sprokkelen. Tegen 

Cromvliet lukte dit middels een 3 - 2 overwinning maar Scheveningen was weer iets te sterk.  

Handhaving in de derde klas moet dit seizoen zeker mogelijk zijn. Beide teams succes in het 

verdere verloop van deze competitie. Het programma voor de komende twee weken is: 

zaterdag 5 oktober  14.30 uur HTSV 1 – LENS 1 (zat) (vr)  terrein: 

Vredenburchweg 

zondag 6 oktober 14.00 uur LENS 1 (zon) - Den Hoorn 1 

zaterdag 12 oktober 14.30 uur JuVentaS 1 - LENS 1 (zat)  terrein: Huis te 

Landelaan in Rijswijk 

zondag  13 oktober 14.00 uur VIOS 1 - LENS 1 (zon)  terrein: Melis Stokelaan 
 

DE SPELERSPAS 
Excuses zijn niet meer mogelijk!!! Nog steeds geen spelerspas betekent vanaf heden niet meer 

spelen en dit meestal door eigen schuld. De KNVB heeft alle scheidsrechters (ook 

clubscheidsrechters) het advies gegeven om spelers zonder geldige pas vanaf 1 oktober niet meer 

te laten spelen. Wij ondersteunen dit advies en zullen binnen LENS hier ook gehoor aan geven. 

Zowel LENS-spelers als spelers van de tegenpartij zullen zonder spelerspas niet voetballen. Het 

moet maar eens afgelopen zijn met het gerommel en gesjoemel met ongerechtigde spelers. Wij 

vragen onze aanvoerders en leiders om hier gehoor aan te geven. Het is in ieders belang!!! Mis je 

als aanvoerder of leider zelf nog kaartjes van spelers van je team neem dan snel contact op met 

de secretaris van de afdeling waarbij je hoort (W.Heijnen => zondagsenioren en zaal, J.Ham => 

zaterdagsenioren en Paul v.d.Steen => jeugd). Bij deze personen kan je ook terecht als er 

excessen rondom de spelerspas zijn geweest. Spelers die zowel op het veld als in de zaal 

voetballen moeten steeds zelf hun kaartje meenemen (kopie is niet geldig!!!). 

 

p.s. 1: 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. Regelen bij PGS/Vogel!!! 

p.s. 3: Er liggen spelerspassen op LENS van zaal 2, zaal 5 en de dames. Afhalen s.v.p!!!!!        
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Op dit moment bedanken er nog steeds spelers als lid van LENS. De een doet dit netjes zoals het hoort middels het schrijven van een 

briefje. De ander blijft zo maar weg?? Voor allen geldt echter dat de contributie over dit seizoen, conform de reglementen, gewoon 

gehandhaafd blijft. Wij moeten immers ook de contributie aan de KNVB betalen ook al heb je dit seizoen geen wedstrijd gespeeld. 

Via onze administratie krijg je automatisch bericht, als je afgevoerd bent als lid van LENS, wat je ons nog verschuldigd bent. Niet 

betalen betekent uiteindelijk => incasssobureau. Laat het niet zo ver komen!! 

 

SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT 
Het vinden van scheidsrechters m.n. bij de jeugd maar zeker ook bij LENS 3, 4 en 5 en in de zaal levert grote problemen op. De 

spelers vinden dit vaak het probleem van de club (lees: bestuur en commissies). Wij vinden dit ook een probleem van de club (lees 

echter nu: spelende leden, niet spelende leden en commissies). Elkaar helpen is volgens ons het sleutelwoord. Teams die achter 

elkaar spelen leveren steeds een scheidsrechter voor het andere team en de spelers van alle seniorenelftallen (zaterdag en zondag) 

stellen zich beschikbaar om zo nu en dan eens een jeugdwedstrijd te fluiten. Utopie???? => NEE, BITTERE NOODZAAK!!!! 

 

VELD 2 
Het tweede veld mag vanaf heden weer worden gebruikt voor avondwedstrijden. De Gemeente Den Haag heeft aangegeven dat het 

weer mag. Trainen op veld 2 blijft echter ten strengste verboden voor alle groepen met uitzondering van: 

- LENS 1 en 2 op dinsdag- en donderdagavond (geen alternatieven aanwezig; maar alleen als het nodig is) 

- LENS E1, E2, F1 en F2 (.i.v.m. gelijktijdig trainen van zo'n 55 spelertjes) 

De overige teams trainen allemaal op de trainingsstrook of op het aangeboden alternatief (zon 3, 4 en 5 op donderdag bij Spoorwijk 

veld 2 en LENS 1 (zat) bij Triomph). Zouden wij iedereen op veld 2 laten trainen dan is dit veld begin november echt onbespeelbaar. 

Wij vragen geduld en begrip!! 
 

TRAININGSDOELEN 
De Gemeente Den Haag wil best regelmatig onze trainingsstrook bewerken maar hebben nu al enkele keren bij deze strook gestaan 

terwijl deze nog vol stond met trainingsdoeltjes. Zij keren dan om zonder iets te doen!! Gemiste kansen en daarom doen wij een 

verzoek aan alle trainers en spelers om na de training alle kleine doeltjes langs de kant te zetten en het grote verplaatsbare doel tegen 

de ballenvanger aan.   

Het bestuur 
 

 

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijnen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033  

 

 

 

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

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

Mededelingen 
* Spoorwijk. Iedereen bij LENS kan zich voorstellen wat Spoorwijk moet doormaken n.a.v. de gebeurtenissen van een paar weken 

terug. Het is tegen deze achtergrond dat het extra klasse is dat de vrijwilligers van Spoorwijk voor LENS klaar staan om ons te 

helpen met het gebruik van een veld en het verzorgen van de thee in de rust. Ook zondag wijken wij weer uit naar veld 2 van 

Spoorwijk dit keer LENS 3.   

* Organisatie op zondag. Gelukkig gaan wij stapje voor stapje vooruit en beseffen steeds meer LENSERS dat elk handje er één is 

die al het werk voor die paar vrijwilligers weer lichter kan maken. Desondanks stonden vorige week maandag de hoekvlaggen nog 

op veld 1 en maar liefst twee kratten drank bij kleedgebouw 2. Natuurlijk waren die kratten van de tegenstander. Kleine moeite om 

de tegenstander vriendelijk te vragen de krat met lege flesjes ook weer terug te brengen.       

* Bardiensten elftallen. De vaste barmedewerkers staan versteld. Vorige week stonden daar ineens twee keukenprinsessen van 

LENS 5, Freddy en Danny. In de middag opnieuw het bardreamteam Michel en Dennis van de zondagselectie. Wij zijn benieuwd 

welke kwaliteiten LENS 3 (2 spelers) a.s. zondag zal inbrengen tussen 13.00 uur en ca. 14.15 uur. 

Op 20 oktober staat LENS 4 weer ingeroosterd.  

* Contributie!!!!!!  

* Spelerspas Vanaf 1 oktober is het dan zover. Iedereen dient een spelerspas te kunnen tonen. Geen pas = niet spelen. Zo bracht de 

Haagse Courant afgelopen zaterdag het nieuws incl. vermelding van de mogelijke boetes als 68 euro, 170 euro en maximaal 5 

punten in mindering bij verschillende vormen van overtreding. Aanvoerders dus opgelet. 

 

Zaterdag 5 oktober 2002 

14.30 uur  HTSV 1  -  LENS 1 (zat)  van Vredenburchweg vriendschappelijk   
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Zondag 6 oktober 2002  
14.00 uur  LENS 1  -  Den Hoorn 1  veld 1 132637 M.A.Terol 

11.30 uur  LENS 2  -  HMSH 3  veld 1 135295 A.J.Schouten 

10.00 uur  LENS 3 (bardienst) -  Adelaars 2  Spoorwijk veld 2/omkleden bij LENS 138115 NN 

13.00 uur  LENS 4   -  RAVA 4  veld 2 138379 NN 

10.00 uur  LENS 5   -  TAC’90  veld 2 147840 NN 

 

Zaterdag 12 oktober 2002 
14.30 uur  JuVentaS 1  -  LENS 1 (zat) Julialaantje  J.Mastenbroek 

 

Zondag 13 oktober 2002  
14.00 uur  VIOS 1  -  LENS 1  Melis Stokelaan  F.J.van der Els 

11.00 uur  VIOS 2  -  LENS 2 Melis Stokelaan  P.Millenaar 

12.00 uur  TAC’90 2  -  LENS 3 Aagje Dekenlaan  NN 

13.00 uur  Westlandia 7  -  LENS 4 Hoge Bomen, Naaldwijk NN 

10.00 uur  Marathon/Azzuri 6 -  LENS 5 Vredenburchweg  NN 
 

Aanvoerders: 

LENS 3: Itek Kurnaz   tel: 06-13379733 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers  tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns    tel: 070-3975459 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 

Mededelingen: 
* spelerspas Vanaf 1 oktober is het dan zover. Iedereen dient een spelerspas te kunnen tonen. Geen pas = niet spelen. Zo bracht de 

Haagse Courant afgelopen zaterdag het nieuws incl. vermelding van de mogelijke boetes als 68 euro, 170 euro en maximaal 5 

punten in mindering bij verschillende vormen van overtreding. Aanvoerders dus opgelet. Er liggen overigens nog steeds pasjes op 

LENS te wachten om afgehaald te worden (zaal 2, zaal 5 en dames) 

* contributie!!!!! 
 

Maandag 7 oktober 2002  
19.00 uur  LENS DS1  -  JuVentaS DS2  Lipa  59777 

20.00 uur  LENS 5  -  ADIO 7  Lipa  154506 

21.00 uur  LENS 1  -  Arentsburg 2  Lipa  57857 

21.00 uur  Gymnova 7  -  LENS 4  de Fluit  

22.00 uur  LENS 3  -  TEDO 2  Lipa  57976 

 

Vrijdag 11 oktober 2002  
20.00 uur  Snoekie 4  -  LENS 2  Transvaal 

 

Maandag 14 oktober 2002  
19.00 uur  VCS 7   -  LENS 3  Lipa 

22.00 uur  Yellows 2  -  LENS 1  de Fluit   A.J.M.Ammerlaan 

22.00 uur  LENS 2  -  CUVO 1  Loosduinen 57949 

Woensdag 16 oktober 2002  
21.00 uur  RAVA 5  -  LENS 4  Ockenburgh 

 

Vrijdag 18 oktober 2002  
20.00 uur  Maz.Stars 4  -  LENS 5  de Veur 

21.00 uur  WIK DS1  -  LENS DS1  de Blinkerd 
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Dinsdag 22 oktober 2002  
19.00 uur  LENS DS1  -  HPSV DS1  Zuidhaghe 59786 

 

Woensdag 23 oktober 2002  
21.00 uur  AMOZ 1  -  LENS 3  de Schilp 

 

Donderdag 24 oktober 2002  
20.00 uur  JuVentaS DS2  -  LENS DS1  RKDEO 

 

Vrijdag 25 oktober 2002  
19.00 uur  LENS 4  -  RKDEO 19   Ockenburgh 59195 

20.00 uur  LENS 5  -  RKDEO 17   Ockenburgh 154504   
 

Ligging Sporthallen: 
Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 070-3236706 

Lipa  : Paets van Troostwijkstraat 93a, tel: 070-3996869 

Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

  Ingang Beresteinlaan 

de Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,  tel: 070-3941507 

RKDEO  : Sportparkweg 1, Nootdorp tel: 015-3109577 

Kastelenring : Sportparkweg 4, Leidschendam tel: 070-3278972 

De Fluit  : Fluitpolderplein 1,Leidschendam, tel: 070-3209314 

De Blinkerd : Seinpoststraat 150  tel: 070-3522169 

Transvaal : Majubastraat 41,  tel: 070-3893330 

Ockenburgh : Wijndaelerduin 27,  tel: 070-3686588  

Sosef  : Strijphorst 1, Honselersdijk, tel: 0174-626272  

de Veur  : Prismalaan 40, Zoetermeer tel: 079-3615398 
 

Aanvoerders: 

LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Sammy de Nennie tel: 070-3935936 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20247367) 

LENS 4:      Nico Vastenburg tel: 070-3294254 

LENS 5:      Paul Lensink  tel: 06-53576080 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 

Scheveningen 1 – LENS 1 (zondag) oftewel “Op Hout-rust geen zegen” (*) 

Scheveningen 1 - LENS 1 5-3 29 september 2002  door Gerard van der Kleij  

De gang naar Houtrust heeft voor mij nog steeds iets speciaals. In mijn jeugd mocht ik op deze heilige voetballocatie zelf de 

opkomst en ondergang van het roemruchte Holland Sport meemaken. Beroemde voetbalnamen als Bertus de Harder, Jan 

van Geen, Mickie Clavan, Sjakie Roggeveen en trainer Cor vd Hart hebben op Houtrust hun sporen verdiend en staan nog 

bij velen van mijn generatie in het geheugen gegrift. Maar ook de mindere goden als Jan Teske, Jan Huntink, Rob vd Bol, 

Pietje van Wouw enz. Wat zijn zij beschimpt, vervloekt en wonderlijk genoeg ook verafgood. Natuurlijk herinner ik mij ook 

de jarenlange “gezelligheid” van het zaalvoetbal en het ijshockey met het schier onverslaanbare Hijs Hockeij van Pat Adair 

in de toen nog stampvolle Houtrusthallen, het nu gesloopte complex dat tot voor kort als troosteloos icoon model stond voor 

het buitengewoon armoedige Haagse (sport)beleid.  Ter zake nu. Tenslotte werd er op deze fraaie nazomerse herfstmidddag ook 

nog gevoetbald. Vooraf leek het een zware opgave te worden voor dit o zo broze LENSelftal tegen de bijna-kampioen van vorig jaar. 

Maar wie weet, misschien had de zege op Cromvliet vorige week het elftal van LENS moed gegeven. En had RBC de vorige avond 

op een ander niveau tegen Feijenoord niet bewezen dat kwaliteit niet altijd garant staat voor winst. Daarom is het zo jammer dat 

coach Hans Lamens ook nu weer op het laatste moment de opstelling moest aanpassen vanwege onnodig te laat komen bij het 

verzamelen. Over beleving gesproken! Toch verraste LENS vriend en vijand in de achtste minuut met een mooie aanval via Jeffrey 

en Romano die door James Ability op fraaie en beheerste wijze werd afgerond (0-1). Zou het dan toch….., hoorde je de LENS-

supporters denken, toen iets later ook nog eens een mooi schot van Dennis maar net naast ging. LENS werkte hard en speelde op dat 

moment best aardig. Helaas was de droom van korte duur. In de  16e minuut kwam Schevingen via een kopbal op een goedkope 

manier aan de 1-1, om nog maar te zwijgen van de 2-1 nog geen vijf minuten later toen onze keeper al in een vroege 
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sinterklaasstemming bleek te zijn. Weer enkele minuten later leek de wedstrijd al beslist toen Scheveningen via een vrije trap op 1-3 

kwam. Van een muurtje opstellen had LENS blijkbaar nog nooit gehoord. Scheveningen controleerde de wedstrijd vervolgens tot de 

rust gemakkelijk. Alleen via een venijnige vrije trap van Manuel da Cruz kon LENS nog even gevaarlijk worden. De eerste 20 

minuten na de rust herpakte LENS zich. Er werd meer druk uitgeoefend op Scheveningen, dat defensief toch ook de nodige hiaten 

begon te vertonen. Het LENS-offensiefje resulteerde in de 57e minuut in een terecht toegekende strafschop na het onderuithalen van 

Maurice Schuurman. Maurice schoot de stand op uiterst precieze wijze naar 3-2. De periode die nu volgde had voor LENS de 

ommekeer kunnen brengen. Helaas dacht de snelle en behendige linkerspits van Scheveningen er anders over door individuele 

verdedigingsfouten van LENS genadeloos af te straffen. (4-2 en 5-2 in resp. de 66e en 79e min.). Voor de statistici dient nog te 

worden vermeld dat Dennis vd Steen op de valreep 5-3 aantekende, geholpen door de overigens voortreffelijk spelende laatste man 

van Scheveningen. Evenals tegen Cromvliet was dit doelpunt voor hem dus weer ‘prutzooi’.  Samenvattend: een terechte 

overwinning van Scheveningen, dat bewees over meer kwaliteit te beschikken. Ook vandaag rustte voor LENS op Houtrust geen 

zegen. Toch blijft het jammer dat LENS niet meer kon halen uit de periode na de rust, toen het de schroom van zich afgooide en 

aanvallend beter uit de verf kwam. Wie weet lukt dat volgende week tegen Den Hoorn weer beter.  

De opstelling: Arnold Oosterveer, Fahrid Cijntje (62e min. Michael Oemed) , Brian Linger, Manuel da Cruz, Jochem van Loon, 

Jeffrey Hop, Maurice Schuurman,  Dennis van den Steen, Romano Tetteroo (80e min. Ramon Hendriks), Hakim Bouidou (46e min. 

Roger Riemen) en James Bility.  

Gele kaarten: Fahrid Cijntje (23e min.) en Jeffrey Hop (73e min.) 

(*) Met dank aan het boek “Op Hout-rust geen zegen, Opkomst en ondergang van Holland Sport” door Hans Pars en Rob Langeveld,  uitgeverij “De Nieuwe Haagsche  
 

 

LENS 1 BOEKT TEGEN CROMVLIET EERSTE KOMPETITIEWINST 
LENS 1- Cromvliet 1 3-2       22 september 2002    door Guido Halleen  

Trainer Joop Willems had het de LENS-mannen in de voorbespreking nog zo op hun hart gedrukt: “Jongens, jullie moeten 

de boel achter op slot houden !”. Joop sprak deze woorden bijna 50 jaar geleden, om precies te zijn op 30 mei 1955, 

voorafgaand aan de allesbeslissende wedstrijd Cromvliet-LENS. Het was de laatste wedstrijd in de Vierde Klasse E. LENS 

stond bovenaan en moest een voorsprong van 3 punten verdedigen op nummer 2 Cromvliet. De blauwwitten deden wat hun 

trainer had gevraagd en een furieus aanvallend Cromvliet kwam niet tot scoren. Een dikke 1500 toeschouwers zagen een 

bloedstollende wedstrijd met als resultaat een fel begeerd kampioenschap en promotie naar de Derde Klasse. Afgelopen 

zondag op de Hengelolaan tegen Cromvliet deden slechts de laatste 10 minuten even aan die geweldige wedstrijd uit het rijke 

verleden denken. LENS moest een 3-2 voorsprong uit alle macht verdedigen. Ook ditmaal met succes en als beloning de drie eerste 

competitiepunten. Deze zondag kon LENS niet beschikken over enkele vaste krachten. Doelman Michael Oude Nijhuis heeft een 

knieblessure en werd vervangen door Arnold Oosterveer. Fahrid Cijntje (vakantie), Dobias Hoogervoorst (rugblessure) en Johan 

Oliehoek (ziek) moesten het laten afweten, terwijl de geblesseerde John Mansveld slechts de laatste 10 minuten meespeelde. In de 

eerste helft werd geleidelijk duidelijk, dat Cromvliet een te nemen hindernis vormde. LENS combineerde zich steeds vaker en 

dichter tot in de omgeving van het vijandelijke doel. In de 23e minuut wurmde de opgekomen Hakim Bouidou zich op rechts langs 

zijn tegenstander en tikte de bal voor de voeten van Romano Tetteroo, die zonder aarzelen inschoot. LENS hield Cromvliet daarna in 

de greep en schiep zichzelf meerdere scoringskansen. In de 39e minuut schoot Dennis van den Steen even buiten het 

strafschopgebied op het doel. Duidelijk ontevreden over zijn prestatie draaide hij zich om met de onvergetelijke woorden “Wat een 

prutzooi!” en zo zag hij niet dat de Cromvlietse doelman de bal onder zich liet doorglippen: 2-0. Met deze voorsprong brak de rust 

aan en het LENS-publiek schoof wat onwennig richting het klubgebouw. Na de thee deed Cromvliet verwoede pogingen terug te 

komen in de wedstrijd. Onze defensie met een rustige Roger Riemen aan het hoofd gaf echter in deze fase geen krimp. In de 57e 

minuut bracht Jeffrey Hop na een snelle counter Romano Tetteroo vrij voor het doel in stelling. De doelman van de tegenpartij kon 

dit onheil slechts keren door Romano onderuit te halen en de bal ging op de stip. Maurice Schuurman voltrok het vonnis (foto links). 

Met deze comfortabele 3-0 voorsprong ging het LENS-publiek al denken aan een grote uitslag, maar het liep anders. Balverlies op 

het middenveld gaf Cromvliet in de 66e minuut ineens de ruimte om tot 3-1 te komen. Het geloof in een beter resultaat gaf de 

tegenstander vanaf dat moment vleugels en LENS moest ver terug. Dennis van den Steen en Hakim Bouidou, die alles hadden 

gegeven, werden gewisseld, maar de druk bleef. In de 83e minuut haalde doelman Arnold Oosterveer een tegenstander onderuit en 

Cromvliet kwam via de toegekende strafschop terug tot 3-2. Een enerverende finale was het gevolg. De grensrechter van Cromvliet, 

die door de scheids al tweemaal was gewaarschuwd wegens vals vlaggen, werd in de 86e minuut bij een derde valse gelegenheid van 

het veld gezonden. De scheidsrechter blies in de 92e minuut zijn laatste deuntje. Dit tot groot ongenoegen van de tegenpartij, waar de 

indruk bestond dat er meer verloren spelminuten ingehaald moesten worden. De scheids moest zich haastig uit de voeten maken, 

maar kreeg onderweg toch nog enkele rake tikken. De trainer van de tegenpartij kreeg daarvoor alsnog een rode kaart. Zo eindigde 

deze verder faire wedstrijd op een onverkwikkelijke manier. LENS liet zich na afloop het zoete bier der overwinning goed smaken. 

De opstelling: Arnold Oosterveer, Hakim Bouidou, Roger Riemen, Brian Linger, Jochem van Loon (84 John Mansveld), Jeffrey 

Hop, Maurice Schuurman,  Dennis van den Steen (75 Ramon Hendriks), Manuel da Cruz, Romano Tetteroo en James Bility. 

Laakkwartier 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 Beersstraat waar LENS 3 wel “effe puntâh zau pakkûh”. 

Aangekomen bleken wij de hoofdattractie te zijn, daar het hoofdveld voor ons was gereserveerd. We moesten tijdens de warming-up 

even wennen aan de omvang van het veld, maar niet iets wat wij niet aankunnen. 



*** dinsdag 17 december: Algemene Leden Vergadering – aanvang 20.30 uur *** 74 

De wedstrijd begon flink fel en de scheidsrechter heeft aardig laten horen dat zijn fluit goed geolied was. Na 10 minuten elkaar (en 

de scheidsrechter) afgetast te hebben (hoever kun je gaan binnen de grenzen van het spel) vielen over en weer enkele kansen, 

waarbij LENS voetbaltechnisch gezien (aanvallen vanaf de zijkant, voorgeven en bijna scoren) het eerste doelpunt verdiende. Hoe 

lekker het aanvallen ook liep, keer op keer vlagde de grensrechter ons terug voor buitenspel (of het nou buitenspel was of niet). Het 

was heerlijk om te zien dat onze trainer intens meeleefde langs de lijn door enkele keren (net als zijn spelers) flink uit zijn dak te 

gaan. 

Hoe mooi en volgens het boekje enkele aanvallen liepen, het eerste doelpunt was een ouderwets “knokken, vallen en opstaan en 

vooral doorgaan”- doelpunt. Erik wist in het 5 metergebied uitstekend door te knokken en de bal richting Anastasia te murwen, die 

viel en weer opstond en doorging. LENS stond verdiend aan de leiding in de laatste 10 minuten van de 1e helft. 

Helaas steeg ons de champagne al naar het hoofd, want binnen 3 minuten waren we weer terug bij af (1-1).  De 2e helft heeft LENS 

(en ook Laakkwartier) keihard (voetballend) gevochten en was het een wedstrijd die terecht op het hoofdveld 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 1-1. Op naar de volgende punten. 

 

El Capitano 
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CLUB VAN VIJFTIG 
Het geld gaat binnenlopen. De eerste seizoenzege van het eerste is binnen. De herfst kent zijn kleur. Zo ook de Club van Vijftig 

donaties via de giro. De fam. Otterspoor, niet alleen achter de bar ook voor de LENS loterij, doet daarnaast nog eens een financiële 

duit in het 50 zakje. Cor Peeters, altijd goed voor de Clubgebouwverbouwingen heeft het gebouw volgens mij zelf nog neergezet, is 

een van de trouwste eerste elftalfans, is nu ook weer lid geworden van de Club van 50. Hans v.d Kley, achter het doel in het verleden 

heel erg lang met de hamer achter de bestuurstafel heeft gemeend zich ook bij het illustere Club van 50 bondgenootschap te mengen 

Wilt u er nu ook bij gaan horen de gezellige, beruchte, bekende, beroemde  Club van 50.  

Maak Euro 50 over op 336711 vv LENS o.v.v. Club van Vijftig of geef het cash aan ondergetekende. 

Hopelijk volgen er nog vele.  

 

Club van 50 uitspraak: 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 

 
CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 

- Hoofdleider A- en B-jeugd:  Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.g.g. 015-2131727) 

- Hoofdleider C- en D-jeugd:  Fred Grens   telefoon: 015-2131727  (b.g.g. 070-4400603) 

- Hoofdleider E- en F-jeugd:  Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.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 

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 iedereen om het bellen te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 

20.30 uur. De belangrijkste regeltjes: 

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

en alleen tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood 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 af en alleen op LENS (070-3661314) 

Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-4044183). Voor 

08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of Fred Grens 

thuis!!  

Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen maar altijd sportschoenen meenemen!! 
 

!!LEVER DE VOORINTEKENLIJSTEN VAN DE GROTE CLUB ACTIE ZATERDAG IN OP LENS!! 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijd)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstande

r 

Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 05 okt 14.00 uur Full Speed A1 Uit Kerkpolder/Delft 12.30 uur Auto 

 12 okt 14.30 uur CVV Zwervers A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

A2 05 okt 14.30 uur SV Erasmus A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

 12 okt 11.00 uur Laakkwartier A2 Uit J.v.Beersstraat 10.00 uur bij 

Laakkwartier!! 

B1 05 okt 12.00 uur ODB B1 Uit Albardastraat 10.30 uur Auto/fiets 

 09 okt 19.30 uur Honselersdijk B1 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk 18.00 uur Auto 

 12 okt 11.00 uur 's-Gravenzande SV 

B1 

Thuis Veld 1 10.00 uur  

B2 05 okt 12.30 uur Nootdorp B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

 12 okt 14.00 uur Wippolder B1 Uit Rijksstraatweg/Delft 12.30 uur Auto!!! 

C1 05 okt 11.00 uur Voorschoten'97 C1 Uit Weddeloop/Voorschoten 09.15 uur Auto 

 09 okt 18.00 uur Nog regelen (*) Thuis Veld 2 17.00 uur  

 12 okt 12.45 uur FC Lisse C1 Thuis Veld 1 11.45 uur  

C2 05 okt 11.00 uur TEDO C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 07 okt 19.00 uur Nog regelen (*) Thuis Veld 2 18.00 uur  

 12 okt 11.00 uur HBS C2 Uit Daal en Bergselaan 09.30 uur Auto 

C3 05 okt 12.30 uur RVC/Rijswijk C4 Thuis Veld 4 VCS!! 11.30 uur  

 12 okt 12.30 uur VCS C3 Uit Dedemsvaartweg 11.15 uur Lopen 

C4 05 okt 14.30 uur HMSH C1 Thuis Veld 2 13.30 uur  

 12 okt 13.30 uur DUNO C3 Uit Mr.Nolenslaan 11.30 uur Bus!! 
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Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstande

r 

Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

D1 05 okt 09.00 uur Voorschoten'97 D1 Uit Weddeloop/Voorschoten 07.15 uur Auto 

 12 okt 09.30 uur VCS D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 14 okt 19.00 uur Nog regelen (*) Thuis Veld 2 18.00 uur  

D2 05 okt 09.30 uur Cromvliet D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 12 okt 09.00 uur Scheveningen D2 Uit Houtrustweg 07.30 uur Auto 

D3 05 okt 09.00 uur RVC/Rijswijk D5 Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 08.00 uur Auto 

 12 okt 14.30 uur Loosduinen D2 Thuis Veld 2 13.30 uur  

D4 05 okt 09.30 uur HBS D6 Thuis Veld 4 VCS!! 08.30 uur  

 12 okt 09.00 uur HVV D5 Uit Hogenhoucklaan 07.45 uur Auto!! 

E1 05 okt 09.30 uur GraafWIIVAC E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 12 okt 10.00 uur RVC/Rijswijk E2 Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 09.00 uur Auto 

E2 05 okt 09.45 uur HBS E2 Uit Daal en Bergselaan 08.45 uur Auto 

 12 okt 09.30 uur VCS E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E3 05 okt 10.00 uur SOA E1 Uit Q.de Moorstraat 09.00 uur Auto 

 12 okt 11.30 uur HMSH E1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 05 okt 11.30 uur Vitesse Delft E7 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 12 okt 10.00 uur Semper Altius E2 Uit Hoekpolder/Rijswijk 09.00 uur Auto 

E5 05 okt 10.00 uur Laakkwartier E5 Uit J.v.Beersstraat 09.00 uur Auto 

 12 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  

 12 okt 11.15 uur Duindorp SV E2 Uit Sportlaan/Mezenplein 10.15 uur Auto 

F1 05 okt 09.30 uur Westlandia F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 12 okt 10.00 uur DSO F1 Uit 'v Tuyllspprk/Zoetermeer 08.30 uur Auto 

F2 05 okt 09.00 uur Honselersdijk F2 Uit Strijphorst/Honselersdijk 08.00 uur Auto 

 12 okt 09.30 uur DUNO F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F3 05 okt 11.30 uur Quick F11 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 12 okt 11.00 uur HVV F7 Uit Hogenhoucklaan 09.45 uur Auto 

F4 05 okt 09.45 uur Quick Steps F3 Uit Nijkerklaan 08.45 uur Auto 

 12 okt 11.30 uur HDV F2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F5 05 okt 13.30 uur VUC F5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 12 okt 11.00 uur Quick Steps F4 Uit Nijkerklaan 10.00 uur Auto 

 
(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!! 

BIJZONDERHEDEN 

De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 17 oktober 

Aanwezig namens de jeugdcommissie vanaf 07.30 uur: zaterdag 05 oktober Patrick en Peter van Fessem 

         zaterdag 12 oktober Fred Grens en Paul v.d.Steen 
 

Grote Clubactie. 
Sinds 3 oktober worden de loten van de Grote Clubactie uitgedeeld. Het verzoek aan alle lotenverkopers is om als je loten hebt 

gekregen deze zo snel mogelijk te verkopen. Uiterlijk 12 oktober dient iedere lotenverkoper het geld van de loten in te leveren op 

zaterdag in de administratiekamer bij de jeugdcommissie. 

 

De jeugdcommissie van LENS. 

 

OPSTELLINGEN 

 o LENS A1, B1, C1, C2, D1, D2, E1 en E2 als bekend (eventuele wijzigingen via de trainer/coach) 

 o Ook de onderstaande teams zijn nu definitief. Vanaf de volgende LENSrevue vermelden wij alleen nog maar de 

wijzigingen. 

LENS A2: G.Fabias, L.Hajjari, D.de Jong, O.Kaya, A.Koc, M.Koca, M.Kuik, M.Resmann, G.Rijkers, B.Saidi, M.Tekin, 

J.Vermeulen, J.Vernee en M.Vissers. Leider: D.Tekin (SPELERS EN ZIE KOPIE OVER VERVOER!!) 

LENS B2: E.Aktas, A.Aliabadi, A.Ancharad, S.el Ayadi, T.Bektes, A.Boutkabout, F.Boutkabout, T.Hassan, J.Imambuks, 

C.Karabulut, D.Lopes de Brito, O.el Mhamdi, R.Rasta en M.Yildirim. Leider: A.Zambib (SPELERS EN OUDERS ZIE KOPIE 

OVER VERVOER!!) 

LENS C3: O.Akkuzu, S.el Arnouki, T.Ayyadi, R.v.d.Berg, P.Dewkali, J.v.d.Luitgaren, P.Maduro, R.Matthee, M.el Ousrouti, 

M.Ozyurek, U.Tokmak, J.Verschuyl, A.Yazici en Q.de Zwart. Leider: L.Anwar (SPELERS EN OUDERS ZIE KOPIE OVER 

VERVOER!!) 

LENS C4: M.Ahlik, N.Essiad, F.Imouhay, W.Kocer, M.Omri, S.Poeran, G.Samburkan, V.Tarba, D.Wir, A.Yildiz + aanvullling 

nieuwe spelers. Leider: R.Wir (SPELERS EN OUDERS ZIE KOPIE OVER VERVOER!!) 

LENS D3: Mourad Ahjar, E.Aktas, F.Aldogan, N.el Boustati, M.Bulut, R.Ghisaidoobe, A.el Haddioui, H.Ipek, T.Jankie, 

G.Narvaez, U.Sahin, C.Senturk, O.Yalcin en M.Yalmon. Leiders: R.Ghisaidoobe en R.v.Herp. 
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LENS D4: S.Abdalla, L.Acer, C.Burkan, T.Cav, I.Celik, M.Chaaibi, H.Devrilmez, J.Elfergougui, Y.Erdogan, O.Ergul, M.Imouhay, 

E.Mermi, A.Ozdilek, H.Simsek en T.Tekdemir. Leider: A.Koc (SPELERS EN OUDERS ZIE KOPIE OVER VERVOER!!) 

LENS E3: J.Abrahams, C.Burkan, O.Coskun, A.Genc, O.Ozdemir, M.Oztas, F.Souna, A.Tekin, F.Ulas en C.Yavuz. Leider: 

F.Fellah  

LENS E4: A.Achahchah, M.el Ayadi, A.Bingol, A.v.Gardingen, F.Hoke, M.Kesenek, C.Neto, C.Poulina, M.Smuller en S.Yildirim. 

Leider: M.Spruit  

LENS E5: S.Algoe, Z.Borukcu, I.el Bouazaoui, A.Jama, L.Khalaf, R.Nijbacker, A.Ouellaf, S.Senturk, J.Susanto en S.Zimmerman. 

Leiders: G. en S.Nijbacker 

LENS E6: R.Audhoe, J.v.Beek, E.Ciftci, C.Erdogan, G.Ergul, I.Erkul, K.Nyamekye, F.Ozcelik, A.Ozdemir en E.Tekdemir. Leider: 

F.Ergul 

LENS F1: B.Akhannich, E.Bingol, O.Faik, L.el Kanfaoui, S.Keskin, S.Kilic, B.Tuna en T.Tuzlacik. Leider: H.Bulut 

LENS F2: E.Ayyadi, A.Khodabaks, M.Lopes, R.el Margi, W.da Silva, M.Sperwer, B.Ulas, F.Yavuz en C.Yildiz. Leider: 

H.Khodabaks 

LENS F3: B.Bingol, R.Bisai, I.el. Boustati, A.Ciftci, B.Dosun, A.Ezammouri, H.Ikjouen, 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.Ozdilek, M.Ozdilek, B.Sahan, H.Syed en M.Yildiz. Leider: 

B.Vierling 

LENS F6: M.Benhammouch, M.Boutasmit, S.Gunes, O.Kaya, R.Kaya, C.Yildirim + aanvullling nieuwe leden. Leider: ??? 

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het 

competitievoetbal doorgaat of niet zijn: 

 

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-4044183). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de 

LENSafkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat 

alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district 

West II en onder categorie II. 

 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 

 

!!LEVER DE VOORINTEKENLIJSTEN VAN DE GROTE CLUB ACTIE ZATERDAG IN OP 

LENS!! 

 

NIEUW TELEFOONNUMMER LENSAFKEURINGSLIJN 
LENS is overgegaan op ISDN en dit betekent beter bereikbaar bij grote drukte en een nieuw telefoonnummer voor de 

LENSafkeuringslijn. Het nieuwe nummer is: 070-4044183 en dit nummer is alleen op de zaterdag vanaf ongeveer 08.15 uur 

bereikbaar met informatie over afkeuringen en alternatieven programma's. Gebruik dit nummer dan ook!!!! 
 

VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN 
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.w.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 waarschuwen. Spelers zonder 

vervoeren (auto of strippenkaart) sturen wij vanaf heden naar huis. Desnoods treken wij elftallen terug uit de competitie. 

 

TE LAAT KOMEN 
Afgelopen zaterdag kwamen weer heel veel spelers te laat. In de LENSrevue staat altijd de vertrektijd vermeld. Met de leiders is 

afgesproken dat wij ook op deze tijd gaan vertrekken. Spelers die te laat komen moeten op eigen gelegenheid naar de uitwedstrijd 

gaan en staan de eerste helft reserve. Ook bij thuiswedstrijden houden wij de verzameltijd aan. Spelers die te laat komen, zelfs soms 

pas 5 minuten voor tijd, hebben dan pech en staan ook de eerste helft reserve. 
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EIGEN LENSSHIRT 
Nog steeds zijn er jeugdleden die geen eigen LENSshirt hebben. Alle spelers van C3, C4, D3, D4, E3, E4, E5, F3, F4, F5 en F6 

moeten een eigen LENSshirt aan bij de wedstrijden. De afgelopen weken hebben wij heel wat shirts uitgeleend aan spelers die nog 

steeds geen eigen LENSshirt hadden. Lang niet alle shirts hebben wij teruggekregen???? Wij verwachten zaterdag alle uitgeleende 

shirts terug op LENS en zullen vanaf heden geen shirts meer uitlenen. Heb je nog steeds geen eigen LENSshirt koop deze dan voor 

a.s. zaterdag bij Free Kick Sport  aan de Weimarstraat hoek Valkenboslaan. 

 

KEEPERKAMP 
In de herfstvakantie organiseert Hans van Rijthoven met zijn trouwe partners weer een keeperkamp op LENS. De keepers krijgen via 

Hans binnenkort meer informatie maar reserveer vast de data 22 en 23 oktober 2002. Je mag dit natuurlijk niet missen!!!! 

 

ACTIVITEITEN HERFSTVAKANTIE 
Naast het keeperkamp op LENS nog een aantal extra activiteiten in de herfstvakantie. LENS C1 speelt op zondag 20 oktober mee in 

het NIKE-toernooi bij FC Lisse, LENS C1 en LENS D1 spelen op woensdag 23 oktober mee in het DWO-toernooi en LENS C2 

speelt op dinsdag 22 oktober tegen Earls Colne FC (Engeland). Meer nieuws volgt!! 

 

GROTE CLUB ACTIE 
De voorintekenlijsten van de GROTE CLUB ACTIE kunnen t/m a.s. zaterdag nog ingeleverd worden bij Gerard Marinus of Paul 

van den Steen. Daarna krijgen jullie de loten mee om te verkopen. De loten die nog over zijn worden verdeeld over de resterende 

jeugd om alsnog te verkopen. Dat moet lukken!!! Het geld (of de niet verkochte loten) moeten uiterlijk 20 oktober weer ingeleverd 

worden op LENS. Dit kan alleen bij Gerard Marinus of Paul van den Steen. De spelers die loten verkopen mogen op 7 mei 2003 

allemaal mee doen aan de voetbalclinic met HFC ADO Den Haag. Deze ging vorig seizoen helaas niet door vanwege de vele regen 

maar komend seizoen kan dit niet gebeuren omdat wij dan de beschikking hebben over het kunststofveld. De twee beste verkopers 

mogen bovendien nog een keer naar een wedstrijd van HFC ADO Den Haag 1 (hoofdtribune) en de beste verkoper mag ook nog 

speler van de week zijn bij LENS 1. VERKOPEN DIE LOTEN! 

 

VOETBALCLINIC MET HFC ADO DEN HAAG 
Zoals wij hierboven al schreven organiseren wij op woensdag 7 mei 2003 om 14.00 uur een voetbalclinic in samenwerking met HFC 

ADO Den Haag. Wij doen bovendien een poging om op deze dag Ricky v.d.Berg (Sparta), Civard Sprockel (Excelsior), Michael 

v.d.Heijden (RKC) en Daniel Koegler (HFC ADO Den Haag) ook naar LENS te krijgen. Zij zijn "oud"-jeugdspelers van LENS en 

spelen momenteel in het betaalde voetbal. Het beloofd dus een interessante middag te worden voor alle spelers die loten hebben 

verkocht voor de GROTE CLUB ACTIE!!!   

 

SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT 
Het vinden van scheidsrechters voor diverse jeugdwedstrijden (m.n. voor A2, B2, C2, C3, C4, D1, D2, D3 en D4) levert grote 

problemen op. Gerard Marinus heeft dit seizoen deze tijdrovende taak op zich genomen. Vele uren hangt hij aan de telefoon om hele 

mooie verhalen aan te horen maar (te) vaak zonder resultaat. Wellicht benaderen wij niet de juiste personen en zijn er onder onze 

senioren (zondag en zaterdag), niet spelende leden of ouders/kennissen van onze (jeugd)leden wel personen die het leuk vinden om 

eens een wedstrijdje te fluiten. Mocht dit zo zij bel dan vanavond nog naar Gerard Marinus (070-3832196). Bijna alle wensen 

(bijvoorbeeld: 1x per maand, 3x per seizoen en zelfs iedere week) kunnen worden gehonoreerd. 

 

TRAINERS WOENSDAGMIDDAG 
De aanwas bij de jongste jeugd is enorm maar dit brengt direct ook weer enkele organisatorische problemen met zich mee. We 

komen namelijk enkele trainers te kort. Vaders, A-, B- en C-klassers en senioren worden bij deze uitgenodigd om te reageren. We 

zoeken trainers voor onze jongste jeugd op woensdagmiddag van 14.30 t/m 15.45 en/of 15.45 t/m 17.00 uur. Wie kan, durft en wil 

belt nu direct naar Paul van den Steen (4400603).  

 

EVEN VOORSTELLEN 
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 etc. Te veel om op te noemen!!! Via het instituut MCI (Multi Cultureel Instituut) 

gaan wij (zij) proberen hier iets aan te doen. De komende weken zullen regelmatig medewerkers van dit instituut op LENS aanwezig 

zijn om met de ouders van onze jeugdleden te praten. De bedoeling is het om begrip te kweken voor de problemen binnen onze club 

en om de ouders toch zo ver te krijgen om iets binnen LENS te gaan doen. Wij hopen van harte dat het gaat lukken, want echt het is 

heel dringend nodig!!! 

 

TRAININGSDOELEN 
De Gemeente Den Haag wil best regelmatig onze trainingsstrook bewerken maar hebben nu al enkele keren bij deze strook gestaan 

terwijl deze nog vol stond met trainingsdoeltjes. Zij keren dan om zonder iets te doen!! Gemiste kansen en daarom doen wij een 

verzoek aan alle trainers en spelers om na de training alle kleine doeltjes langs de kant te zetten en het grote verplaatsbare doel tegen 

de ballenvanger aan. 
 

DE ZIEKENBOEG 
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Een aantal jeugdspelers kunnen om uiteenlopende redenen "even" niet voetballen. Het zijn: Mohamed el Mahi (B1), Marco v.d.Burg 

(D1), Tolga Tekdemir (D4) en Celal Yildirim (F6). Jongens, heel vele sterkte in deze voetballoze periode en maar hopen dat deze 

niet lang duurt. 
 

BEDANKEN ALS LID 
Op dit moment bedanken er nog steeds spelers als lid van LENS. De een doet dit netjes zoals het hoort middels het schrijven van een 

briefje. De ander blijft zo maar weg?? Voor allen geldt echter dat de contributie over dit seizoen, conform de reglementen, gewoon 

gehandhaafd blijft. Wij moeten immers ook de contributie aan de KNVB betalen ook al heb je dit seizoen geen wedstrijd gespeeld. 

Via onze administratie krijg je automatisch bericht, als je afgevoerd bent als lid van LENS, wat je ons nog verschuldigd bent. Niet 

betalen betekent uiteindelijk => incasssobureau. Laat het niet zo ver komen!! 
 

!!LEVER DE VOORINTEKENLIJSTEN VAN DE GROTE CLUB ACTIE ZATERDAG IN OP LENS!! 
 

LENS C1 – EBOH C1: 3-0 
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 heel veel mooie acties, maar vaak werd er ook te veel met de bal gelopen, zodat we veel balverlies hadden. Toch kregen we 

nog heel veel kansen, waarvan alleen Arnie een keer profiteerde. Met een bekeken schot passeerde hij de keeper en gingen we met 

een 1-0 voorsprong rusten. Na de rust kwam de tegenstander de middenlijn helemaal niet meer over en had LENS heel veel balbezit. 

Al snel zorgde Jorge voor de 2-0 na een mooi en hard schot met links. Daarna waren er schoten van Mehmet en Dennis op de lat en 

een hoop kansen die gemist werden. Toch wist Mehmet nog een keer te scoren en daarmee bepaalden we de eindstand op 3-0. 

Uiteindelijk een makkelijke overwinning, maar we zullen toch wat scherper met het afwerken moeten zijn want er gingen vandaag 

wel heel veel kansen onnodig verloren. 
 

VCS C1 – LENS C1: 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 kansen te vaak om zeep geholpen. Één keer was het wel raak. Na een mooie voorzet van 

Arnie kopte Niels goed de bal achter de keeper (0-1). Vlak voor rust werd 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 kreeg VCS zowaar nog een aantal kleine kansen doordat er 

over het hele veld geen duel meer gewonnen werd. In de slotminuten werd het nog wel 0-3. Arnie tikte na een mooie solo beheerst 

binnen. Volgende week krijgen we DHC thuis en daar zullen we toch echt wat meer strijd tegen moeten leveren dan vandaag. 

 

LENS C1 – DHC C1: 1-0 
Vooraf  beloofde dit een heel spannende wedstrijd te worden en dat werd het ook. DHC bleek al gelijk een goede ploeg die aardig 

wist te combineren, maar ook LENS liet af en toe leuke dingen zien. Toch kregen beide ploegen de eerste helft niet echt veel kansen. 

DHC schoot een keer op de lat en wij kregen via schoten van Jorge en Mehmet ook een paar kleine kansen. Na de rust een heel 

ander beeld. DHC begon heel fel aan de tweede helft en zette ons onder druk en er ontstonden een aantal spannende momenten voor 

ons goal met ballen die van de lijn werden gehaald en een bal onderkant lat. Na deze periode pakte LENS het weer op en gingen we 

langzaam weer beter voetballen. Na een kwartier in de tweede helft begon Jorge aan een prachtige solo op links en schoot de bal 

vervolgens keihard in de kruising en hierdoor kwam LENS op 1-0. Vlak daarna was het dezelfde Jorge die na een mooie actie in de 

16 onderuit werd geschopt en LENS kreeg een pingel. De keeper hield de penalty echter en zo bleef het 1-0 en beloofde het nog een 

spannend laatste kwartier te worden. DHC ging vol voor de gelijkmaker, maar LENS C1 liet zien echt keihard voor elkaar te willen 

knokken en gaf weinig kansen meer weg, tot in de laatste paar minuten. Daarin brak een speler van DHC door en die werd 

neergehaald en de scheids gaf een pingel en dat kon ons wel eens de overwinning kosten. Maar Serkan pakte de pingel en LENS won 

dus met 1-0. Een schitterende overwinning in een wedstrijd waarin het niveau hoog was en de drie punten misschien niet geheel 

terecht voor ons waren. Maar op basis van zoveel inzet en beleving dwing je die drie punten gewoon af. We hebben nu 10 punten uit 

4 wedstrijden en nog steeds geen tegengoal. Klasse jongens!!!!! 
 

TIP: kom eens kijken naar LENS C1. Ze spelen leuk aanvallend voetbal en op 12/10 is FC Lisse thuis de tegenstander om 

12.45 uur. 

 
Dynamo 67 C1  LENS C 2  5-3 
Een wedstrijd gaat nooit zo als je het soms voorstelt. Vandaag speelden wij een sterke wedstrijd maar de punten bleven bij de 

tegenstander (ONTERECHT) Na de wedstrijd vloeiden er een paar tranen maar dat mag dan ook wel. Jongens kop op de volgende 

wedstrijd staan wij er weer en dan gaan wij weer voor de winst.  Peter & Patrick 
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LENS C2 – Rava C1       24 – 1    

 

Na Ras was het de beurt voor Rava om op het LENS complex de punten proberen weg 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 wedstrijd tegen Laakkwartier hebben laten liggen. Volgende week is Dynamo ’67 aan 

de beurt. En ik hoop dat wij daar ook een goede wedstrijd op de mat neerleggen. Dan blijkt wat LENS C2 echt kan. 

 

Peter & Patrick  

 

 

LENS E 1 

Op 21 september speelde E 1 thuis tegen ADO-Den Haag E 1. De jongens van LENS waren erg zenuwachtig en dat was aan het spel 

te merken. ADO trapte af en LENS stond op de bekende manier klaar om de bal snel te veroveren. Dat lukte en binnen 20 seconden 

stonden we met 1-0 voor. Toch bracht dat niet de rust om goed samen te spelen en de tegenstander onder druk te zetten. Sterker nog 

ADO-Den Haag combineerde veel beter en de 1-1 hing in de lucht. De tweede helft gaf een heel ander spelbeeld te zien. Een feller 

LENS gaf de tegenstander steeds minder kans en er vielen, ook al werd er nog steeds niet goed gespeeld, nu regelmatig doelpunten. 

Een 6-0 overwinning was het resultaat. 

Op 28 september gingen 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 meester. In een hoog tempo werd LENS eigenlijk weggespeeld door een zeer beweeglijk 

team, dat snel en goed combineerde. Bij de schaarse uitvallen van LENS kregen we toch ook een paar goede kansen en dat gaf met 

een 1-0 achterstand bij rust toch hoop voor de tweede helft. Na rust leek het wel of Quick moe was, want LENS was nu toch wel wat 

sterker. Er werd vroeg gestoord door onze spitsen en er werden eigenlijk nauwelijks nog kansen weggegeven. Het werd tenslotte 1-1 

en hoewel die stand zeer terecht was, moet ik toch wel zeggen , dat er meer ingezeten had, want we kregen in die tweede helft zeker 

nog 4 goede kansen! 

 

Theo 

 

LENS E 2 
Op 21 september gingen we naar HVV E 2. Al snel bleek LENS veel te sterk en de een na de andere aanval werd opgezet. Met rust 

was d wedstrijd al beslist ( 0-4 ). Toch moet ik dit jonge team een groot compliment maken, want hoewel de tegenstand niet echt 

groot was, ze bleven lekker samenspelen over de vleugels en gunden elkaar de bal. Het werd  een 1-11 overwinning. 

Op 28 september tegen het sterke Quick Steps E 1. De jongens hadden er uiteraard weer zin en enthousiast werd de tegenstander 

aangepakt. Er was dan ook een snelle 1-0 voorsprong. De 1-1 vlak voor rust zorgde niet voor paniek en in de tweede helft werd er 

weer hard gewerkt voor een goed resultaat. Hoewel de tegenstander wat sterker werd, was het toch LENS, dat de meeste kans kreeg 

om te winnen. Er werd goed geluisterd naar de leiders  

( NIET ALLEEN AANVALLEN, MAAR ZORG DAT JE STEEDS OP TIJD TERUG BENT). En de 1-1 was een goede prestatie. 

Theo 

 

 

Zoetermeer E8 – LENS E5: 6 – 3  
 

Voor het eerst als leider/ster.E5 Uit naar Zoetermeer. Na een prima start met al snel twee doelpunten voor  

van Ziya en Onur en een goede veld verdeling kwam Zoetermeer terug tot 2 - 2.  Satish wist nog onze derde treffer te scoren,maar 

helaas kwam zoetermeer sterk terug en won met 6 - 3.(zonde)  A.S. zaterdag WIK thuis dan gaan we voor de winst!!!!  

Gerard/Simonette Nijbacker.  

 

LENS E5 WIK E4  1 - 11 
O, O, O, wat zijn ze klein zeg we horen het jullie nog zeggen.En toen vertelden we al dat jullie goed moesten opletten want ze 

konden wel eens heel snel zijn.En ja hoor zo was het ook.We begonnen de wedstrijd goed en Shalten maakte al heel snel 1-0 . 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 verdedigt, en we liepen met z"n 

allen op de zelfde plek achter de bal aan.  In de rust stonden we al met 1-4 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 dat jullie niet goed luisteren naar de leiding verloren we 

deze wedstrijd met 1-11.  Jammer mannen komende week gaan we echt voor de winst.(ook al is Gerard er niet bij )  

Gerard en Simonette 
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Pupil van de Week : Jair dos Santos Freitas 
 

Jair dos Santos Freitas is speler van LENS D1. Hij is 11 jaar oud en zit in groep 8 van de Leyenburgschool. 

Het leuke van deze school is dat ze daar ook een voetbalveld hebben waar in de pauze ook bijna elke dag op gespeeld mag worden. 

Het leukst op school zijn vor Jair geschiedenis en rekenen. 

De trainer van LENS D1, Raymond Beck, 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 regelt veel dingen voor onze D1. 

Onze pupil speelt meestal spits. Soms als aanvallend middenvelder. 

Enkele wetenswaardigheden: 

- Favoriete voetbalclub in het buienland: Real Madrid; 

- Favoriete club in Nederland: P.S.V.; 

- Favoriete nationale team: Portugal; 

- Voetbalheld: Kezman (P.S.V.) omdat hij veel scoort en bijna altijd op de goede plaats staat; 

- Jair wil later worden: Advocaat of iets met computers; 

- Leukste sport na voetbal: American Football; 

- Beste vriend is Claudio (een speler van HBS); 

- Zijn vader komt bijna altijd kijken naar de wedstrijden en ook z’n  moeder komt vaak; 

- Favoriete internetsite: www.miniclub.nl (spelletjes); 

- Met voetbal  zijn lange ballen en snelheid moeilijker voor Jair; 

- Hij ligt goed in de groep; 

- Jair kan aardig schieten, is goed in overspelen, schieten en acties maken; 

- Het mooiste moment op LENS: Het kamp met de E1 in Limburg. Dat was reuze gezellig. 

- Favoriete speelgoed: 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 spaghetti 

- Favoriete vakantieland: Portugal. 

- Is erg tevreden over de sfeer bij de D1. Wel hoopt Jair dat de D1 wat vaker gaat winnen (DOCOS D1 LENS D1 3-2). De D1 

gaat steeds beter spelen. 

- Favoriete pretpark: Movie World in Duitsland. 

-  

Een korte terugblik van Jair op de wedstrijd LENS 1 – Cromvliet 1. 

Het mooiste moment van de wedstrijd was het 2e doelpunt van Dennis van den Steen. Het was voor iedereen grappig om te zien hoe 

de keeper van de tegenstander de bal onder zich door liet glijden. 

De meeste spelers van LENS stonden te ver van hun mannetje. De 2e tegengoal (uit een penalty), was onnodig geweest.  

Mijn favoriete spelers was Brian Linger  en de nummer 9 van Cromvliet. 

Brian bleef goed bij z’n mannetje en speelde gewoon goed. 

De wedstrijd was behalve goed ook erg spannend. LENS passte goed over en wist veel kansen te creëren. 

Er gebeurde best veel en er werden veel goals gemaakt. 

De scheidrechter gaf onnodig veel kaarten en stuurde zelfs de grensrechter van Cromvliet weg omdat hij een aantal keren onterecht 

vlagde voor buitenspel. 
LENS 1 bedankt voor de leuke middag, Jair. 

Klik voor  foto op de LENS internet-site 
 

http://www.miniclub.nl/
http://www.lens-denhaag.nl/pupil/foto_jair.jpg
http://www.lens-denhaag.nl/pupil/foto_jair.jpg
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 
 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 
F.Grens       (secr) tel. 015 – 2131727 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

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

 

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

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

 

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

 

Club van 50 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

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

Bar 
Vacature 

 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens                tel. 070 – 3455787 

R.Bogisch                 tel. 070 – 3937441 

                                  tel. 06 – 14382757 
I.Kurnaz                    tel. 06 – 13379733 

 
Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 

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

 

e-mail              vvlens@12move.nl 
 

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

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTIEBETALINGEN 
Door omstandigheden nu pas een eerste uitdraai gekregen van de contributiebetalingen. Dit overzicht laat zien dat heel veel leden nog geen cent 

contributie over dit seizoen betaald hebben????????????? Schandalig en wij verzoeken iedereen met klem om nu de contributie met spoed over te 

REDAKTIE 

 

 Alle kopy moet vóór maandag  28 oktober bij de redaktie binnen zijn. 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   76e jaargang, nummer 6,  17 oktober 2002 Opgericht 

O Opgericht 18 december 1920 

 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

LENS 1 IN DE KOMPETITIE 
LENS 1 (zat) was vrij van competitieverplichtingen en buiten een 2 - 0 oefen nederlaag tegen HTSV (wat 

was Rinus trots!!) werd er niet gevoetbald. LENS 1 (zon) ligt nog niet op schema. Na het missen van de 

mooiste kansen werd onnodig met 1 - 3 van Den Hoorn verloren maar tegen VIOS werd het geluk 

afgedwongen door een goede instelling (1 – 1). Er wordt best redelijk gevoetbald maar nu alleen de kansen 

nog verzilveren en de weg omhoog kan worden ingezet. Succes en het programma voor de komende twee 

weken is: 

- zaterdag 19 oktober 14.30 uur LENS 1 (zat) - Marine 1 (vr) 

- zondag 20 oktober wedstrijd nog niet bekend (zie info thuis of Haagse Krant   

of  www.lens-denhaag.nl) 

- zaterdag 26 oktober 14.30 uur LENS 1 (zat) - Kranenburg 1 

- zondag 27 oktober 14.00 uur LENS 1 (zon) - WIK 1 

 

CEES BOGISCH IN ZIEKENHUIS 
Wie kent hem niet. Al jarenlang de vaste leider van LENS 2. Trouw als een huis en zuinig op "zijn"  

spullen. Altijd op de achtergrond aanwezig met zijn droge humor. Cees Bogisch ligt nu echter in het 

ziekenhuis. Vocht achter zijn longen en enkele hartinfarcten houden hem voorlopig in het ziekenhuis en van 

LENS af. Wij wensen Cees heel veel sterkte toe en hopen op een spoedig en volledig herstel. Aangezien 

veelvuldig bezoek op dit moment nog niet is toegestaan adviseren wij de LENSERS om Cees een kaartje te 

sturen. Het adres is: Ziekenhuis Antoniushove, t.a.v. C.Bogisch, 7e etage, Burgemeester Banninglaan 1, 

2262 BA Leidschendam. 

 

CETIN CAKMAK STOPT 
Wij waren onaangenaam verrast met de mededeling van Cetin Cakmak, trainer/coach van LENS 1 (zat), dat 

hij er met onmiddellijke ingang mee gaat stoppen. Gebrek aan motivatie in en rondom de groep en daardoor 

ook bij zichzelf was de reden die hij opgaf. Wij respecteren dit besluit en hebben inmiddels met de 

zaterdagafdeling gesproken. Binnenkort hopen wij een oplossing te vinden voor dit probleem. 

 

TELEURGESTELD 
Het bestuur van LENS is teleurgesteld in veel seniorenleden en in veel ouders van onze jeugdleden. De 

oproepen voor medewerkers achter de bar en bij de jeugd leveren bijna geen enkele positieve reactie op. Het 

assisteren achter de bar door de seniorelftallen loopt zeer moeizaam of helemaal niet en het opruimen van 

de spullen en het sluiten van de kleedlokalen na de wedstrijden blijkt zelfs te veel moeite te zijn. De zin: 

"het (jeugd)bestuur moet het allemaal maar oplossen" horen wij veel te vaak van onze leden en ouders van 

onze jeugdleden. Wij zullen ons dan ook beraden op de toekomst van het bestuur en op de toekomst van 

LENS. Als zo weinig "LENSERS" begaan zijn met het lot van "onze" vereniging dan 

…………………………………….??????? 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op dinsdag 17 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 voor het seizoen 

2002/2003 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 maar wel een feit. 

Reserveer deze datum alvast in je agenda want wie weet mis je anders een hele belangrijke vergadering over 

de toekomst van LENS. 
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maken op giro 336711 t.n.v. Penningmeester LENS te Zoetermeer.  

 

KUNSTSTOFVELD 
De Gemeente Den Haag is druk bezig op ons derde veld. De datum van 1 november staat nog steeds. Het kunststofveld moet dan echt te gebruiken 

zijn voor trainingen en wedstrijden. Wel zullen er dan nog enige restwerkzaamheden (bijvoorbeeld het hekwerk) afgemaakt moeten worden maar 

we kunnen er dan tenminste gebruik van gaan maken. Wij zijn benieuwd!! 

Het bestuur 

 

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijnen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                L. Verkijk tel: 070 - 3617033  

 

 

 

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

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG EN ZONDAG 

 

Mededelingen 

* Organisatie op zondag. Jammer, opnieuw bleven de hoekvlaggen na afloop van de laatste wedstrijden op het veld staan. Ook kleedkamers 

stonden nog open.  

* Bardiensten elftallen. Ook hier jammer. Geen hulp van LENS 3 voor de vaste barmedewerkers. Zouden ze hun verontschuldigingen inmiddels 

hebben aangeboden? Zondag 20 oktober thuis geen programma dus dat geeft even lucht voor de barmedewerkers.  

Zondag 26 oktober is het de beurt aan LENS 4 opnieuw tussen 13.00 uur en ca. 14.15 uur.  

* Contributie!!!!!! Nog heel veel leden hebben geen cent contributie betaald??? Giro 336711 t.n.v. penningmeester LENS te Zoetermeer 

verwacht uw geld nu heel snel!!! 

 

Donderdag 17 oktober 2002 

19.30 uur  PGS/Vogel 2  -  LENS 2   Wijndaelerweg vriendschappelijk   

 

Zaterdag 19 oktober 2002  

14.30 uur  LENS 1 (zat)  -  Marine 1  veld 1  

 

Zondag 20 oktober 2002 

 LENS 1 Wedstrijd nog niet bekend (zie info thuis of Haagse Krant of LENS-internetsite!) 

11.00 uur  TOGB 2   -  LENS 2   “Het Hogeland” beker  Westersingel, Berkel en Rodenrijs 

LENS 3, 4 en 5 zijn vrij!! 

 

Zaterdag 26 oktober 2002  

14.30 uur  LENS 1 (zat)  -  Kranenburg 1  veld 1 61970 G.A.Potuyt 

   

Zondag 27 oktober 2002  

14.00 uur  LENS 1   -  WIK 1    veld 1 132649 A.M. de Wolff 

11.30 uur  LENS 2   -  GONA 2  veld 1 135305 W.N.Speksnijder  

13.00 uur  LENS 3   -  HBS 4   veld 2 138127 NN 

10.30 uur  LENS 4 (bardienst) -  Quick Steps 3  veld 2 138391 NN 

10.00 uur  PGS/Vogel 3  -  LENS 5  Wijndaelerweg NN 

 

Aanvoerders: 

LENS 3: Itek Kurnaz   tel: 06-13379733 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers  tel: 070-3250789 
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LENS 5: Jan Muns    tel: 070-3975459 
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PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
 
* Contributie!!!!!! Nog heel veel leden hebben geen cent contributie betaald??? Giro 336711 t.n.v. penningmeester LENS te Zoetermeer 

verwacht uw geld nu heel snel!!! 

* speelverbod: in verband met grote contributieachterstand over vorig seizoen mogen de volgende spelers voorlopig niet meer in de zaal 

voetballen: J.v.d.Burg en P.Holstein. 

 

Vrijdag 18 oktober 2002  

20.00 uur  Maz.Stars 4  -  LENS 5  de Veur 

21.00 uur  WIK DS1  -  LENS DS1  de Blinkerd 

 

Dinsdag 22 oktober 2002  

19.00 uur  LENS DS1  -  HPSV DS1  Zuidhaghe 59786 

 

Woensdag 23 oktober 2002  

21.00 uur  AMOZ 1  -  LENS 3  de Schilp 

 

Donderdag 24 oktober 2002  

20.00 uur  JuVentaS DS2  -  LENS DS1  RKDEO 

 

Vrijdag 25 oktober 2002  

19.00 uur  LENS 4   -  RKDEO 19  Ockenburgh 59195 

20.00 uur  LENS 5   -  RKDEO 17  Ockenburgh 154504   

 

Maandag 28 oktober 2002  

19.00 uur  LENS DS1  -  GSC ESDO DS1  Loosduinen 59738 

 

Woensdag 30 oktober 2002  

19.00 uur  HPSV 2   -  LENS 3  de Schilp 

20.00 uur  LENS 5   -  Tutor 10  Zuidhaghe 154508 

21.00 uur  LENS 1   -  Gymnova 3  Zuidhaghe 57863 W.Edink 

22.00 uur  VCS 9   -  LENS 4  de Schilp 

 

Vrijdag 1 november 2002  

21.00 uur  DZP 5   -  LENS 2  Loosduinen 

 

Woensdag 6 november 2002  

20.00 uur  Semper Altius 3  -  LENS 2  de Schilp   M.Weites 

20.00 uur  LENS 3   -  RAVA 3  Oranjeplein 57985 J.C.de Haas 

 

Vrijdag 8 november 2002  

21.00 uur  LENS 1   -  SEV 6   Loosduinen 57866 R.Niesing 

 

Maandag 11 november 2002  

22.00 uur  Maz.Stars 5  -  LENS 4  de Veur 

 

Woensdag 13 november 2002  

19.00 uur  GSC ESDO DS2  -  LENS DS1  Zuidhaghe  J.C.van der Velden 

20.00 uur  Tonegido/Hgs. Bluf 4 -  LENS 1  Forum Kwadraat 

21.00 uur  LENS 2   -  VCS 6   de Schilp  57957 

22.00 uur  LENS 5   -  Honselersdijk 6  de Schilp  154510 
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Maandag 18 november 2002  

22.00 uur  LENS 1  (beker)  -  Westlandia 7  Loosduinen 160799 

 

Woensdag 20 november 2002  

21.00 uur  LENS 2  (beker)  -  Tutor 3   Zuidhaghe 160812 

22.00 uur  LENS 3  (beker)  -  Tutor 4   Zuidhaghe 160824 

 

Vrijdag 22 november 2002  

20.00 uur  LENS DS1  (beker) -  Maz.Stars DS1  Ockenburgh 160137 

21.00 uur  LENS 5  (beker)  -  Gymnova 7  Ockenburgh 161279 

22.00 uur  Gymnova 6  (beker) -  LENS 4  de Fluit 

 

Ligging Sporthallen: 

Loosduinen   : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 070-3236706 

Zuidhaghe   : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

    Ingang Beresteinlaan 

de Schilp    : Schaapweg 2, Rijswijk,  tel: 070-3941507 

RKDEO    : Sportparkweg 1, Nootdorp  tel: 015-3109577 

De Fluit    : Fluitpolderplein 1,Leidschendam, tel: 070-3209314 

De Blinkerd   : Seinpoststraat 150   tel: 070-3522169 

Ockenburgh   : Wijndaelerduin 27,  tel: 070-3686588  

de Veur    : Prismalaan 40, Zoetermeer  tel: 079-3615398 

Oranjeplein   : Slicherstraat 11,   tel: 070-3800911 

Forum Kwadraat   : Badhuislaan 3, Voorburg  tel: 070-3870800  

 

Aanvoerders: 

LENS 1:         Oscar van der Laar   tel: 06-22669238 

LENS 2:         Sammy de Nennie   tel: 070-3935936 

LENS 3          Ed Vuijk    tel: 070-3960448 (06-20247367) 

LENS 4:         Nico Vastenburg   tel: 070-3294254 

LENS 5:        Paul Lensink   tel: 06-53576080 

LENS DS1:                                            Bettie Driessen                                      tel: 070-3295598 

 

ALS JE NIET SCOORT KAN JE NIET WINNEN 

LENS 1 - Den Hoorn 1 1-3  6 oktober 2002   door Jaap Colpa  

Bovenstaande kop, direct afgeleid uit de Cruyffiaanse logica, was zeer van toepassing op de wedstrijd van LENS 1 tegen de Hoornse 

kippenververs. Kippenververs? Daar kom ik verderop nog op terug. Het spel is nou eenmaal uitgevonden om de ballen achter de 

vijandelijke doelman in het netje te leggen. En dan kun je nog zo lekker spelen, nog zo goed combineren, technisch het beste van het spel 

hebben, maar als uiteindelijk de laatste fase in de aanvalsopzet  (het scoren!!) er niet is, tja dan win je geen wedstrijden.  

Want LENS kon vandaag best een leuk spelletje op de grasmat leggen. Er werd goed bewogen, prima gecombineerd, gekaatst en 

gretig de aanval gezocht. Vooral in het eerste half uur draaide het voortreffelijk en dat resulteerde in veel, heel veel kansen. En niet 

van die kleintjes ook. Hakim Bouidou had na 6 minuten al de gelegenheid de score te openen, maar schoot voorlangs. Drie minuten 

laten veerde de LENS-aanhang op toen James Bility het net wist te vinden. Helaas vond deze treffer geen genade in de ogen van 

scheidsrechter Terol. In de 12e minuut kreeg Maurice Schuurman een mooie gelegenheid, maar mikte te hoog en vijf minuten voor 

het rustsignaal mocht Romano Tettero volkomen vrij en ongehinderd aanleggen voor de Hoornse doelman, maar ook hij kon de 

verdiende voorsprong niet bewerkstelligen. Toen dachten de roodwitte mannen uit Den Hoorn "zullen wij dan maar! " Tot dan toe 

waren ze slechts één keer enigszins dreigend in de buurt van het LENS-doel gekomen, maar Arnold kon een ziendend schot in de 

18e minuut van dichtbij keren. Verder was het tamelijk krachteloos wat de matige opponenten presteerden. Maar waar LENS 

categorisch weigerde de voorsprong te nemen, sloeg Den Hoorn vlak voor rust tweemaal toe. Het verzilverde de mogelijkheden die 

door de LENS-defensie werden geboden wél, waardoor LENS in de laatste vijf minuten van de eerste helft plotseling met een 0-2 

achterstand werd geconfronteerd. Onverdiend en tegen de verhouding in, maar nogmaals, het spel is uitgevonden om doelpunten te 

maken en dat deed Den Hoorn. Als LENS nog aspiraties had om in de tweede helft orde op zaken te stellen, dan werden die in de 

eerste minuut na de thee onmiddellijk de grond in geboord. Een mooi ingeschoten vrije trap bracht LENS op een onoverbrugbare 

achterstand. En vanaf dat moment geloofden de LENS-spelers er ook niet meer in. Plichtmatig werd het eindsignaal gehaald. Dat er 

in de blessuretijd nog een treffer van Dobias Hogervorst viel te noteren is slechts voor de statistieken van belang. Als onze 

voorwaartsen in het eerste bedrijf de kansen hadden benut was LENS snel van Den Hoorn af geweest. Maar "als" telt niet, waardoor 

plotseling de voorlaatste plaats in de rangschikking ons deel is. Conclusie: vooral in de eerste helft werd er lekker gevoetbald, maar 

wat LENS nodig heeft is een koele afmaker. Een barre 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. Mijn zeer gewaarderde 

collega-verslaggevers wisten de afgelopen weken telkens een link naar het verleden te leggen. Zoete herinneringen aan prachtige 

tijden. Zijn er nog blauwwitte heldendaden tegen Den Hoorn te vermelden? Jazeker, en nog niet eens zo heel lang geleden. Tien jaar 

geleden (de jeugdige Maurice en Johnny waren erbij) werd promotie naar de derde klasse bereikt door een beslissingswedstrijd op 
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het terrein van Westlandia. Menigeen zal deze wedstrijd nog op het netvlies hebben staan. Vuurwerk, 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 

door een grote hoeveelheid kippen die door de Hoornse 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 niet, maar laten 

we met zijn allen niet bij de pakken neer gaan zitten. We beleven een moeilijke competitiestart, maar juist dan hebben de boys uw 

steun heel hard nodig. Het was wat stilletjes langs de lijn. Kom op LENSers, ga achter uw team staan. Uw steun is keihard nodig om 

uit deze neerwaartse spiraal te kunnen komen. En als u ergens nog een spits zonder voortanden ziet lopen...  

De opstelling: Arnold Oosterveer, Fahrid Cijntje, Brian Linger, Manuel da Cruz, Jochem van Loon; Jeffrey Hop, Maurice Schuurman,  Dennis van 

den Steen, Hakim Bouidou (64.Dobias Hogervorst); Romano Tetteroo (68. Roger Riemen), James Bility (55.Johnny Mansveld). 
 

LENS 1 HAALT PUNT DOOR HARD WERKEN. 
VIOS 1 - LENS 1  1 – 1  13 oktober 2002  door Jaap Colpa 

 

Dat we een moeilijk seizoen gaan doormaken lijkt na 6 wedstrijden wel duidelijk. Misten we vorig jaar nipt de strijd om de nacompetitie 

voor promotie, nu beweegt het keurkorps zich aan de andere kant van het voetballend gelijk. Het rechterrijtje is voorlopig onze plaats en 

dan is het natuurlijk zaak om de rijen te sluiten, dan moet iedereen zijn stinkende best doen om uit deze malaise te komen. 

Dat hadden jongens van LENS 1 vandaag goed begrepen. Als het voetballend allemaal effe wat minder draait en het automatische 

tiktakvoetbal niet kan worden uitgevoerd, dan helpt er maar één ding: keihard weken. En dat gebeurde vandaag.  

VIOS is een tegenstander waar we in de historie al menig fel duel mee hebben uitgevochten. Het is nooit een makkie aan de Melis Stokelaan en die 

felheid was vandaag, in positieve zin, ook nadrukkelijk aanwezig. De boys van Hans Lamens gaven er blijk van alles te willen geven voor een goed 

resultaat en de groenzwarten streden ook voor elke meter. Dat leverde een wedstrijd op die dan weliswaar geen hogeschoolvoetbal te zien gaf, maar 

door voortdurend wisselende kansen de toeschouwers toch in de greep kon houden. 

Het begin van de wedstrijd was “killing”. Na twee minuten keek LENS al tegen een achterstand aan. Een afstandschot bracht de 1-0 op het 

scorebord een dat deed de LENSsupporters natuurlijk het ergste vrezen voor het vervolg van de wedstrijd. Het pleit voor onze jongens dat ze zich 

hierdoor niet in de war lieten brengen, maar snel de draad weer oppakten. Even leek VIOS verder afstand te nemen toen na een kwartier de paal op 

zijn degelijkheid werd getest, maar het was toch LENS, dat langszij kwam. Een vrije trap vanaf rechts door Jeffrey Hop werd in de 38e minuut met 

enig fortuin door Brian Linger vallend binnengewerkt. Verdiend werd met deze stand de thee gehaald. 

In de tweede helft kon de wedstrijd elke kant op vallen. Er waren vele kansen zowel voor VIOS, als voor LENS. De betere waren er misschien voor 

VIOS (de paal stond twee keer een doelpunt in de weg), maar ook LENS was zeker niet kansloos. De beste mogelijkheid was er voor Dobias 

Hogervorst die in de 51e minuut oog-in-oog voor de VIOS-goalie niet tot scoren kwam. Jeffrey Hop had ook nog een aardige actie in huis toen hij 

vlak voor tijd de doelman van VIOS in de korte hoek probeerde te verrassen. Het leverde allemaal geen doelpunten meer op zodat uiteindelijk met 

1-1 werd afgesloten. En iedereen kon daar eigenlijk wel vrede mee hebben. 

VIOS uit is “altijd lastig” en als je als LENSteam dat momenteel wat moeilijk draait daar toch een punt kan weghalen mag je niet 

ontevreden zijn. Voetbaltechnisch zijn we nog niet waar we willen (en kunnen) zijn, maar qua beleving en werklust gaat het zeker de 

goede kant op.  

Opstelling : 

Arnold Oosterveer; Fahrid Cijntje (23.Hakim Bouidou), Manuel da Cruz, Brian Linger; Jochem van Loon;  Jeffrey Hop, Maurice Schuurman, 

Roger Riemen, Dennis vd Steen; Dobias Hogervorst James Bility(46.)Romano Tettero 

 

CLUB VAN VIJFTIG 
GROEN GRAS. Binnenkort kunnen we alleen nog maar groen zien op het derde veld. Niet meer naar de ‘afkeuringslijsten’ kijken. Het wordt mij 

groen en geel (nee, niet ADO) voor de ogen als ik daar aan denk. We zijn zo groen als gras met deze nieuwe ‘graservaring’. Aan de andere kant 

van het 2e veld  zal het altijd groener zijn. Wat moet ik daar mee als we op het derde veld lopen te hobbelen. In ieder 

geval heeft Ton ’s Gravendijk alvast een heel goed gevoel. Deze oud eerste elftalspeler, trainer, bestuurder, vader en 

wat al niet meer werd lid van de Club van Vijftig. Boven dit alles neemt hij zich ook voor om weer te gaan trainen op 

donderdag. Zal het te maken met het kunstgras dat hij weer gaat trainen of wordt hij selectiespeler van het 4e? Wilt u 

gaan behoren tot de gezellige Club Van Vijftig stort 50 Euro naar 336711 ovv Club van Vijftig of geef het cash aan 

ondergetekende. 

Uitspraak van de Club van Vijftig : geef mij de vijf(tig) 

 

henk hoppenbrouwers 

ps ook Joop Heijnen zal blij zijn met het kunstgras niet meer kalken! 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

 
CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 
- Hoofdleider A- en B-jeugd:  Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.g.g. 015-2131727) 

- Hoofdleider C- en D-jeugd:  Fred Grens   telefoon: 015-2131727  (b.g.g. 070-4400603) 

- Hoofdleider E- en F-jeugd:   Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.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 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 iedereen om het bellen te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 20.30 uur. De belangrijkste regeltjes: 

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

tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood 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 af en alleen op LENS (070-3661314) 

- Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? 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 niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of Fred Grens thuis!!  



*** dinsdag 17 december: Algemene Leden Vergadering – aanvang 20.30 uur *** 88 

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen maar altijd sportschoenen meenemen!! 

 !!LEVER HET GELD VAN DE GROTE CLUB ACTIE ZATERDAG IN OP LENS!! 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijd)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 19 okt 12.30 uur Delft A1 (*) Uit Kerkpolder/Delft 11.00 uur Auto 

 24 okt 14:00 uur Training/Wedstrijd/Eten Uit nnb 14:00 uur Eigen verv 

 26 okt 12.30 uur DWO A1 (*) Thuis Veld 1 11.30 uur  

A2 19 okt 14.30 uur ODB A1 (b) Thuis Veld 2 13.30 uur  

 26 okt 14.30 uur Spoorwijk A1 Thuis Veld 2 13.30 uur  

B1 19 okt 14.00 uur RVC/Rijswijk B2 (b) Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 12.30 uur Auto/fiets 

 26 okt 14.30 uur DWO B1 (*) Uit Spprk West/Zoetermeer 13.00 uur Auto 

B2 19 okt 12.30 uur Lyra B2 (*) Thuis Veld 1 11.30 uur  

 26 okt 12.30 uur Oliveo B2 (*) Thuis Veld 2 11.30 uur  

C1 19 okt 12.30 uur UVS C1 (b) Uit Oegstgeesterweg/Leiden 10.30 uur Auto 

 20 okt 10.30 uur Niketoernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

 23 okt 10.35 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

 26 okt 14:00 uur ARC C1 (*) Uit Olympiaweg/AlphenadRijn 12:00 uur Auto 

C2 19 okt 09.00 uur JAC C3 (b) Uit Waalsdorperln/Wassenaar 07.30 uur Auto 

 22 okt 18.00 uur Earls Colne FC Thuis Veld 2 17.00 uur  

 26 okt 11.15 uur DWO C3 (*) Uit Spprk West/Zoetermeer 09.45 uur Auto 

C3 19 okt 09.30 uur DHC C2 (b) Uit Brasserskade/Delft 08.00 uur Auto 

 26 okt 09.30 uur DWO C6 (*) Thuis Veld 2 08.30 uur  

C4 19 okt 11.00 uur Loosduinen C2 Thuis Veld 1 10.15 uur  

 26 okt 11.00 uur DWO C7 (*) Thuis Veld 2 10.15 uur  

D1 19 okt 09.45 uur Excelsior M D1 (b) Uit Lavendelstraat/Maassluis 08.00 uur Auto 

 23 okt 10.00 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

 26 okt 08.45 uur Lyra D1 (*) Uit Spprk De Zweth/De Lier 07.15 uur Auto 

D2 19 okt 09.30 uur DHC D2 (b) Thuis Veld 1 08.30 uur  

 26 okt 10.00 uur Lyra D2 (*) Uit Spprk De Zweth/De Lier 08.30 uur Auto!!! 

D3 19 okt 09.30 uur Westlandia D3 (b) Uit Hoge Bomen/Naaldwijk 07.15 uur Auto 

 26 okt 09.30 uur Lyra D3 (*) Thuis Veld 1 08.30 uur  

D4 19 okt 10.30 uur RKDEO D6 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp 09.15 uur Auto!!! 

 26 okt 11.00 uur Lyra D6 (*) Thuis Veld 1 10.15 uur  

E1 19 okt 11.00 uur Lyra E1 (*) Uit Spprk De Zweth/De Lier 09.45 uur Auto 

 26 okt 10.45 uur Docos E2 (*) Uit Haagse Schouweg/Leiden 09.30 uur Auto 

E2 19 okt 11.00 uur Lyra E2 (*) Uit Spprk De Zweth/De Lier 09.45 uur Auto 

 26 okt 10.45 uur Docos E3 (*) Uit Haagse Schouweg/Leiden 09.30 uur Auto 

E3 19 okt 10.00 uur Lyra E3 (*) Uit Spprk De Zweth/De Lier 08.45 uur Auto 

 26 okt 11.00 uur Docos E5 (*) Uit Haagse Schouweg/Leiden 09.30 uur Auto 

E4 19 okt 10.00 uur Lyra E5 (*) Uit Spprk De Zweth/De Lier 08.45 uur Auto 

 26 okt 11.00 uur RKDEO E4 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp 09.45 uur Auto 

E5 19 okt 13.30 uur Schipluiden E7 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 26 okt 12.00 uur RKDEO E8 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp 10.45 uur Auto 

E6 19 okt 09.00 uur Lyra E9 (*) Uit Spprk De Zweth/De Lier 07.45 uur Auto 

 26 okt 12.00 uur RKDEO E9 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp 10.45 uur Auto 

F1 19 okt 09.30 uur Lyra F1 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 26 okt 10.00 uur RKDEO F1 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp 08.45 uur Auto 

F2 19 okt 09.30 uur Lyra F2 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 26 okt 10.00 uur RKDEO F2 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp 08.45 uur Auto 

F3 19 okt 11.30 uur DWO F4 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 26 okt 10.00 uur RKDEO F4 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp 08.45 uur Auto 

F4 19 okt 11.30 uur HVV F8 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 26 okt 10.00 uur RKDEO F7 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp 08.45 uur Auto 

F5 19 okt 13.30 uur VELO F14 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 26 okt 11.00 uur Maasdijk F6 Uit Lange Kruisweg/Maasdijk 09.45 uur Auto 

F6 19 okt 08.45 uur HBS F10 Uit Daal en Bergselaan 07.45 uur Auto 

 26 okt 13.30 uur Nog te regelen!!! Thuis Veld 2 13.00 uur  

 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!! (b) = bekerwedstrijd (bij gelijke eindstand penalties nemen!!!) 

BIJZONDERHEDEN 
- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 31 oktober 

- Aanwezig namens de jeugdcommissie vanaf 07.30 uur: zaterdag 19 oktober Diana en Hans van Rijthoven 

         zaterdag 26 oktober Gerard Marinus en Paul v.d.Steen 

 !!LEVER HET GELD VAN DE GROTE CLUB ACTIE ZATERDAG IN OP LENS!! 

 

OPSTELLINGEN 
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De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

- LENS A2: zonder L.Hajjari, M.Kuik  en G.Rijkers (allen gestopt) 

- LENS B2: zonder D.Lopes de Brito (gestopt) en met S.el Arnouki, T.Ayyadi en N.Essiad 

- LENS C4: met T.Aidani,A.Aras, S.Aras, K.Celik, A.Elfergougui en R.Mendes-Martins en zonder: M.Ahlik en A.Yildiz (beide gestopt) 

- LENS D2: met B.Arslan en C.Poulina en zonder S.de Haan en A.Hosen (beide gestopt) 

- LENS D3: met H.Devrilmez en zonder G.Narvaez (zie LENS D4)  

- LENS D4: met A.Achalchi, G.Narvaez en trainer/coach: F.Ergul en zonder H.Devrilmez (zie LENS D3) 

- LENS E6: zonder I.Erkul (afgebeld 19/10 en 26/10) 

- LENS F4: met Y.Khoulali en zonder M.Kanyonyo (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 

- LENS F6: E.Acer, M.Benhammouch, M.Boutasmit, S.Gunes, F.Ince, I.Ince, M.Karakose, O.Kaya, R.Kaya, A.Yeniavci en A.de Winter. 

Leider: ???? 

-  

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op vrijdagavond of 

zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal doorgaat of niet zijn: 

 

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-4044184). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet eerder weten 

wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur verzamelen kom dan altijd 

gewoon naar LENS toe!!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de informatie te 

verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke thuisspelende A-

B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de LENSafkeuringslijn op 

vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat alle A-B en C-elftallen van LENS 

vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district West II en onder categorie II. 
 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 

 

!!LEVER HET GELD VAN DE GROTE CLUB ACTIE ZATERDAG IN OP LENS!! 

 

CORRECTIE NIEUW TELEFOONNUMMER LENSAFKEURINGSLIJN 
LENS is overgegaan op ISDN en dit betekent beter bereikbaar bij grote drukte en een nieuw telefoonnummer voor de LENSafkeuringslijn. Het 

nieuwe nummer is: 070-4044184 en dit nummer is alleen op de zaterdag vanaf ongeveer 08.15 uur bereikbaar met informatie over afkeuringen en 

alternatieven programma's. Gebruik dit nummer dan ook!!!! 

 

NIKETOERNOOI VOOR LENS C1 
Op zondag 20 oktober doet LENS C1 mee aan het grote NIKE-toernooi voor landelijke C-elftallen op sportpark Ter Specke van de FC Lisse. De 

tegenstanders in de poule zijn: FC Dordrecht, RVC/Rijswijk en SVV/SMC. De poulewedstrijden zijn om 14.00 uur afgelopen. Daarna spelen de 

nummers 2 t/m 4 van iedere poule nog een plaatsingswedstrijd (om de plaatsen 5 t/m 16) en slechts de winnaars van de 4 poules gaan strijden om 

de eerste plaats. De uiteindelijke winnaar van dit toernooi gaat door naar de landelijke finale op 5 en 6 april 2003. Einde toernooi om 16.30 uur. 

Veel succes en natuurlijk rekenen wij op voldoende ouders met vervoer!! 

 

DWOTOERNOOI VOOR LENS C1 EN LENS D1 
Op woensdag 23 oktober (herfstvakantie) spelen LENS C1 en LENS D1 mee in het DWO-toernooi op sportpark West in Zoetermeer. De 

tegenstanders zijn: C1: DUNO, DWO, Quick Boys, Excelsior en DHC. D1: DUNO, DWO, Quick Boys, Excelsior en SV Houten. Einde toernooi 

om 16.00 uur. Veel succes en ondanks de werkdag rekenen wij op voldoende ouders met vervoer die van echt goed voetbal willen genieten!! 

 

KEEPERSKAMP 
In de herfstvakantie organiseert Hans van Rijthoven met zijn trouwe partners weer een keeperskamp op LENS. Op dinsdag 22 oktober worden alle 

jeugdkeepers om 09.00 uur op LENS verwacht. Meenemen: voldoende keeperskleding, want er wordt echt hard gewerkt op deze dag, en natuurlijk 

je douchespullen want voor we gaan eten natuurlijk eerst steeds even douchen. Lunchen en dineren doen jullie op LENS met dank aan de sponsors. 

Om 19.00 uur is het keeperkamp ten einde en helaas gaat het slapen en de tweede dag niet door omdat er te weinig volwassenen konden blijven 

slapen en beschikbaar waren op de tweede dag. Heel veel plezier en zeker weten dat je weer heel veel leert!!! 

 

CONTRIBUTIEBETALINGEN 
Door omstandigheden nu pas een eerste uitdraai gekregen van de contributiebetalingen. Dit overzicht laat zien dat heel veel leden 

nog geen cent contributie over dit seizoen betaald hebben????????????? Schandalig en wij verzoeken iedereen met klem om nu de 

contributie met spoed over te maken op giro 336711 t.n.v. Penningmeester LENS te Zoetermeer. 

 

SCHOOLVOETBAL OP LENS 
Op verzoek van de Gemeente Den Haag organiseert LENS ook dit jaar weer de voorronde en de finale van het Haagse Schoolvoetbal. Op de 

woensdagen 30 oktober en 6 en 13 november zal het dan ook weer heel druk zijn op LENS. Toch willen wij op deze woensdagen "normaal" trainen 

met onze jongste jeugd. Waar we dit precies doen is nu nog niet bekend maar we vragen alle ouders en spelers om op tijd aanwezig te zijn (F-

klassers uiterlijk 14.15 uur en E-klassers uiterlijk om 15.30 uur) zodat wij ook op tijd naar onze trainingslocatie kunnen gaan. 

 

LENS C1 EN LENS C2 NAAR HFC ADO DEN HAAG - HERACLES 
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Op vrijdag 18 oktober speelt HFC ADO Den Haag de beslissende wedstrijd om de eerste periode tegen concurrent Heracles. Het beloofd druk te 

worden in het Zuiderparkstadion en LENS C1 en LENS C2 zijn daar ook bij aanwezig. Verzamelen om 19.00 uur op LENS. Neem allemaal een 

geldig legitimatiebewijs mee want zonder dit bewijs kom je echt het stadion niet in!!!!! Flesjes, blikjes etc. mogen niet meegenomen worden in het 

stadion. Gedraag je netjes en veel plezier. Omstreeks 22.30 uur is iedereen weer thuis. 

 

LEIDERSBIJEENKOMST C- EN D-JEUGD 
Op maandag 28 oktober aanvang 20:00 uur nodigt, hoofdleider Fred Grens, alle leiders en trainers van LENS C1 t/m LENS D4 uit om naar LENS 

te komen voor een korte bespreking. Het spreekt voor zich dat alle trainers en leiders echt worden verwacht!!! Kan je echt niet geef dit dan bijtijds 

even door aan Fred. 

 

GROTE CLUB ACTIE 
Het geld (of de niet verkochte loten) moeten uiterlijk 19 oktober weer ingeleverd worden op LENS. Dit kan alleen bij Gerard Marinus of Paul van 

den Steen. De spelers die loten verkopen mogen op 7 mei 2003 allemaal mee doen aan de voetbalclinic met HFC ADO Den Haag. Deze ging vorig 

seizoen helaas niet door vanwege de vele regen maar komend seizoen kan dit niet gebeuren omdat wij dan de beschikking hebben over het 

kunststofveld. De twee beste verkopers mogen bovendien nog een keer naar een wedstrijd van HFC ADO Den Haag 1 (hoofdtribune) en de beste 

verkoper mag ook nog speler van de week zijn bij LENS 1. VERKOPEN DIE LOTEN! 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN JEUGD 
 
Voorschoten ‘ 97 C1 – LENS C1: 2-5 
De eerste helft kon ik er helaas niet bijzijn, maar gelukkig werd ik prima vervangen door Fred van Dijk. LENS kwam al snel in de wedstrijd op 

voorsprong na twee mooie doelpunten. Jorge passeerde met een stift de keeper en Mehmet kopte een mooie aanval in na een voorzet van 

Johnathan. Voor rust deed Voorschoten ’97 alleen nog wat terug met een afstandsschot dat Serkan passeerde en dus gingen we rusten met een 2-1 

voorsprong. Na rust waren we net een paar minuten bezig en zag ik nog net hoe Arnie in de 16 onderuit werd gehaald en vervolgens schoot hij 

netjes de pingel binnen. Ook Serhat scoorde nog een keer uit een corner en zo werd het 1-4. In de slotminuten scoorde LENS nog 1 keer na een 

mooie voorzet van Jorge op Alvi die netjes binnentikte en ook Voorschoten wist nog 1 keer het net te vinden. Een mooie 5-2 overwinning, alleen 

wat jammer van die 2 tegendoelpunten!! Fred bedankt voor het overnemen! 

 

LENS C1 – FC Lisse C1 : 5-0 
Ook vandaag kwam LENS weer snel op voorsprong en dat was verdiend want er werd gelijk vanaf de aftrap goed gevoetbald. Eerst 

was het Arnie die met een mooie voorzet Alvi op de 16 zestien bereikte. Die nam goed aan en schoot netjes binnen. Daarna was het 

Niels die na een mooie opening van Dennis op rechts de 2-0 hard achter de keeper schoot. Voor de rust kregen we nog een aantal 

kansen, maar helaas misten we twee keer alleen voor de keeper. Na de rust bleef LENS goed doorgaan en we gaven geen kans weg. 

Zelf kregen we nog genoeg kansen. Zo tikte Hassan de 3-0 binnen nadat de keeper zijn schot niet klem pakte en kopte Niels nog de 

4-0 binnen na een mooie voorzet van Jorge. Tot slot zorgde Niels met zijn derde goal, na een mooi schot met links, voor de 5-0 

overwinning. Vandaag hebben we een heel goede wedstrijd gespeeld en bleven we heel goed voetballen en dus was het leuk om naar 

te kijken. Ga zo door!!! De koplopers speelden gelijk vandaag en dus staan we nu met zijn vieren bovenaan (zie mededelingenbord 

op LENS) en dat belooft nog spannend te worden!! Vrijdagavond in ieder geval met zijn allen naar Den Haag. Veel plezier!! 

 

HBS C 2    LENS C   2      0 – 4 
Vandaag tegen HBS, de ploeg had er zin in en combineerde erop los zodat na vijf minuten 0-2 stond. Dit had HBS niet verwacht, en probeerde van 

alles om ook tot scoren te komen maar de verdediging van LENS stond als een huis en gaf niets weg. Dan een mooie pass op SALIM die zijn derde 

maakte, dus een hattrick. dit was ook de ruststand .Na de rust voetbalde LENS keurig door en DANNY maakte het vierde doelpunt. Vires gaf nog 

een paar mooie steekpasses maar daar kwam niets meer uit. Jongens een sterke wedstrijd dus verdiend gewonnen. 

Man van de wedstrijd   =  RODNY   EN  RAVINASH.................... 

PETER\PATRICK 

 

Zaterdag 05 oktober: LENS C2 – TEDO C1  
Vandaag tegen TEDO dachten wij, maar de tegenstander had wel spelers genoeg maar de kaarten (spelerspas) waren niet aanwezig dus kon TEDO 

maar met negen man spelen. En daar had de leiding geen zin in; dus de wedstrijd werd afgelast. C2 ging daarom maar trainen op positiespel...  

Gelukkig hebben we maandag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Westlandia. Dus voetballen we toch!  

Peter\Patrick  
 

Donderdag 10 oktober: GDA C2 - LENS C2-uitslag: 1 – 2 
Op deze dag dus weer een vriendschappelijke wedstrijd en wel tegen en bij GDA. GDA speelt tweede klasse dus LENS moest aan de bak. Al 

speelde LENS niet goed, toch had GDA het moeilijk in de eerste helft.  Het was LENS die twee keer kon scoren, en met een beetje geluk was het 

vier nul voor ons. Maar wij gaan rusten met de stand van een twee. Na de rust komt GDA opzetten en wij krijgen de bal niet meer weg. De keeper 

heeft het druk maar pakt alles en zo wint LENS weer eens een uitwedstrijd.. Jongens blijf combineren en laat de bal het werk doen dan komt alles 

dik in orde. Man van de wedstrijd  =  Onze keeper TOM FISHER............... 
Peter\Patrick 
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Maandag 07 oktober: LENS C2 – Westlandia C2-uitslag: 3 - 2 
Zo, afgelopen zaterdag niet gevoetbald. Maar gelukkig hadden we deze maandag deze vriendschappelijke wedstrijd. Nou …. en dat moet gezegd 

worden, daar hebben de toeschouwers geen spijt van gehad dat ze zijn komen kijken. Twee gelijkwaardige ploegen die voor elke meter sportief 

knokten. En dat levert natuurlijk vuurwerk op. LENS had zijn verdediging staan als een muur. Goed elkaar coachen en de keeper er bij betrekken. 

Deze verrichtte spectaculair reddingswerk. Een middenveld dat prima aansloot en de boel breed hield om zo de voortreffelijke voorhoede te 

bedienen met zuivere passes. En de voorhoede die steeds maar weer op andere plekken (links, rechts, recht door het midden) de verdediging van de 

tegenstander op het verkeerde been zette. Gelukkig deed Westlandia dit ook en wat ik al eerder schreef dan heb je een voetbalwedstrijd om van te 

smullen. Dat LENS aan het langste eind trok doet niet zoveel terzake. Jongelui …. uitstekende pot voetbal op de grasmat neergelegd. Groot 

compliment. Ook aan de ploeg van Westlandia natuurlijk. 

Cees Alting 
 

LENS D2 - Cromvliet D1  3 - 3 
Het was een spannende wedstrijd. We begonnen slecht. Daardoor kon Cromvliet de 0-1 maken. Na de aftrap leed LENS weer balverlies. Daardoor 

kon Cromvliet combineren. Even later maakte Cromvliet de 0-2. Daarna werd LENS pas wakker. We zetten de tegenstander onder druk. LENS 

kreeg meer balbezit. Yassin liep door met de bal en kapte een paar spelers en werd onderuit gehaald aan de rand van de zestien. LENS kreeg een 

vrije trap. Isyan nam de vrije trap en de keeper raakte de bal net en de bal kwam bij een LENS-speler die hem erin tikte (Yassin) (1-2). Na de aftrap 

had LENS weer gelijk balbezit en een prachtig één-tweetje van Farouk en Khaliddie de gelijkspel voor LENS maakte, (2-2). De eerste helft ging in 

met de stand 2-2. In de 2e helft keepte Jaffar. LENS kreeg een tegenaanval en Cromvliet scoorde de 2-3. Na de aftrap 10 seconden later een 

prachtige één-twee van Mohamed Ahjar en YassinIzzi dat LENS op 3-3 bracht. In de laatste minuut weer een één-twee van Yassin en Mohamed 

maar deze werd niet benut. Zo liep de wedstrijd af. Het was een leuke wedstrijd waar voor werd geknokt.  

Isyan 

 

LENS D2 – Scheveningen D2   2 – 2 
Het was mooi weer om te voetballen. We moesten tegen Scheveningen. Wij mochten de aftrap nemen. We hielden goed balbezit en 

we hadden veel kansen. Mikel paaste naar Mohamed en hij liep naar goal toe. Hij werd getrokken maar bleef doorgaan. Hij kreeg 

geen vrije trap. Hij wou voorgeven aan Yassin en de tegenstander tikte hem in zijn eigen goal. Het stond 1-0 voor LENS. Ik zei tegen 

mijn medespeler van waarom zegt de scheidsrechter niks tegen die jongen. Een de scheids riep Mohamed en zei dat hij me niet wil horen. 

Mohamed zegt ik praat met m’n medespeler. Toen begon de tweede helft. In de eerste minuut van de 2e helft heeft Dennis gescoord. Mikel nam de 

corner en Dennis schoot hem erin. Het stond 2-0 voor LENS. Scheveningen deed weer beter z’n best en scoorde 2-1 en toen weer 2-2. We waren 

met een aanval bezig en de scheidsrechter floot. We hadden kunnen winnen. Volgende keer beter. 

Mohamed. 

 

LENS D4 – Koninklijke HVV D5   3 - 2 
In de eerste helft kwam LENS op een 2-0 voorsprong. Izzet had gescoord. De keeper van HVV ging huilen. Het was een mooie wedstrijd. Abdul 

had bijna gescoord en ook Cengiz. Iedereen was de beste. In de 2e helft had Izzet weer gescoord. Ook de tegenstander wist nog 2 keer te scoren 

waardoor de eindstand op 3-2 kwam. 

Abdul Ozdilek. 

 

LENS D4 –HBS D6  3 - 0 
De warming-up ging goed. De scheidsrechter was zijn fluit vergeten. Daardoor moesten we wachten voor de wedstrijd begon. Tijdens de wedstrijd 

hadden Onur en Matheus gescoord. Door het spel van Izzet, Eyüphan en Mohamed raakten de spelers van HBS in paniek. Ook de andere spelers 

van de D4 speelden goed en Yalcin speelde en keepte goed. Het passen van de D4 ging beter en ze houden beter hun plaats in het veld vast. Izzet 

schoot ook 2 keer tegen de lat. Eindstand  3-0. 

De schrijvers zijn Eyüphan Mermi en Mohamed Imouhay, spelers van D4. 

 

LENS D4 – HBS D6  3 - 0 
Toen kwam Tolga in actie. Hij was de spits van de wedstrijd met Matheus. Tolga had van ver met links geschoten in de hoek maar de keeper redde 

en schoot hem weg. Even later paaste Cengiz naar Tolga en Tolga paaste met een indraaier naar Onur  en Onur scoorde in een hoek voor de 2e keer. 

Na zijn 2e goals paaste Onur naar Izzet. Izzet paaste terug naar Onur. Onur dolde één man maar stond vast door 2 tegenstanders en schoot de bal 

naar Tolga. Tolga schoot hard tegen de lat aan en zo was de wedstrijd voorbij. Twee goals van Onur en 1 goal door Matheus. Een de eindstand was 

3-0 voor LENS  D4.  

Tolga Tekdemir 

 

LENS E2 – HBS E2  4-1 
We begonnen de wedstrijd aanvallend en goed combinerend. In het begin was al duidelijk dat we de wedstrijd in onze binnenzak hadden. Rodi 

maakte al snel met een mooi afstandschot de 1 tegen 0. Daarna zwakten we wat af maar bleven alert. Aan het einde van de 1e  helft had HBS het 

beste van het spel, wat resulteerde in de 1-1. Vanaf het begin van de 2e helft speelde weer topvoetbal, goed combinerend en aanvallend. De 2-1 

hing in de lucht en werd ook kort daarna gemaakt. Vanaf dat moment begon HBS met hard spel, maar de jongens lieten zich niet van de wijs 

brengen en speelden de bal nog meer rond wat leidde tot de 3-1. We kregen veel kansen, maar werden niet afgemaakt. We wonnen uiteindelijk met 

4-1. Man of the match Diego de Zwart met 2 doelpunten. GOED GEDAAN ALLEMAAL! 

De Leiders 

 

LENS E 1 – Graaf Willem II Vac E 1      4-2 
In de eerste helft ging LENS mee in het rommelige  spel van de tegenstander. Onrustig spel, spelers die hun plaats niet hielden, zelfs een 

achterstand. Het begin was dus niet goed. Gelukkig veranderde dat snel en werd LENS duidelijk sterker. Er kwam steeds meer felheid en snelheid 

in het spel en al gauw was er de voorsprong die niet meer in gevaar kwam. 
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LENS E 2 – VCS E 1 (!)   0-5 

Na een paar goede wedstrijden was er vandaag een ongelijke strijd. VCS E 1 kwam op bezoek en dat was duidelijk een maatje te 

groot. Hoewel de jongens hun uiterste best deden en Hassan nog heel wat doelpunten wist te voorkomen, werd het een ruime 

nederlaag.  
 

RVC- Rijswijk E 2 – LENS E 1     0-2 
Zonder de zieke Emanuel begon deze wedstrijd al weer rommelig. Nu eens niet iemand te laat, nee nu eens iemand die zijn voetbalschoenen had 

vergeten!!!! Door deze zaken is het niet zo vreemd, dat we steeds de eerste helft minder spelen dan de tweede helft!!! Gelukkig was de 

tegenstander niet zo heel sterk en konden we na een gelijkopgaande eerste helft toch een voorsprong nemen. Erdinc speelde sterk op de voor hem 

vreemde linksbackplaats. De tweede helft kwam RVC bijna niet meer over de middenlijn en werd het tenslotte toch een terechte overwinning. 

Theo 

 

LENS E5  Olivio E9 10 – 2 
Hallo LENS E 5 ers we gingen deze week voor de winst en dat hebben we ook gedaan. Gerard zou er niet zijn omdat hij moest 

werken, maar gelukkig kon hij wat verschuiven,zodat we echt met zijn allen waren voor de eerste winst. Na een goeie warming up 

van wel een uur en een flinke pep tolk begon de wedstrijd. Joshua had er zin in en als verdediger maakte hij het eerste doelpunt, 

Anas knalde de 2-0 erin. Olivio maakte toen 2-1. Toen kwam Ziya door een misverstand, wat later in het veld en maakte een echte 

loep zuivere head trick en stond het dus 5-1. Na de rust had Shalten het ook uitgevonden en knalde er 6-1 en 7-1 in. Toen dacht Salih 

dat kan ik ook en maakte de 8-1. Shalten ging toen nog even proberen om er ook drie te maken en ja hoor 9-1. De tegen standers 

vonden dat ze er nog wel een puntje bij mochten hebben en maakte 9-2. Uit eindelijk scoorde Salih de laatste en wonnen we met 10-

2. Oke mannen de eerste winst is binnen.Maar er zijn nog steeds drie belangrijke dingen die nog niet helemaal kloppen. Als eerste; 

zorg er voor dat jullie niet met zijn allen achter de bal aan rennen UIT ELKAAR EN HELPEN EN AAN BIEDEN. Ten tweede; 

zorg dat er ALTIJD voor dat er minstens drie man achter blijft in de verdedeging Ljamis kan het ook niet in zijn , Eentje doen. En 

dan ten derde;Als je de bal veroverd of af gepakt hebt van de tegenstander zorgt de rest er voor dat ze VRIJ, LOPEN om te zorgen 

dat die gene de bal MAKKELIJK kan OVERSPELEN. Nou dat was het voor deze week, volgende week weer 

winnen?????????????? 
Gerard en Simonette 

 

Concordia E8-LENS E5 2 – 7 . 
Over deze wedstrijd hoeven we niet zo heel veel te vertellen . Gelukkig konden we snel vertrekken en gingen we opweg naar Delft 

waar we moesten spelen tegen Concordia. We konden gelukkig Delft nog in door alle Prins Claus toestanden en we kwamen aan bij 

Concordia. Na het omkleden gingen we ons goed voor bereiden op de wedstrijd. Geholpen door de vader van Ziya kreeg Ljamis 

zelfs een prive training. Prima pappa We kwamen te snel op een 0-1 achter stand Gelukkig scoorde Ziya toen 1-1. Na lange tijd 

scoorde de tegenstanders 2-1. Toen had Ziya weer een mooie kans en scoorde 2-2. Vlak voor de rust maakte de tegen standers 3-2 en 

met deze stand gingen we de rust in. Jongens de eerste helft ging het heel goed jullie luisterden echt heel goed. In de tweede helft 

ging het duidelijk minder met heel veel fouten dus scoorde Concordia 4-2 en 5-2 en ook nog 6-2. Toen vond Salih het genoeg en 

door een schitterende voor zet van Shalken knalde hij een super lop over de keeper heen, In het doel. Fantastisch gewoon. Jammer 

jongens volgende week gaan we weer voor de winst toch????? O ja het volgende willen wij nog even kwijt. Er zijn nog 

verschillende jongens die nog achter lopen met het geven van de wekelijkse Euro voor het dagje uit. Probeer hier voortaan elke week 

aan mee te denken anders ga je niet mee aan het eind van dit seizoen en dat Zou jammer zijn.  
Groetjes Gerard en Simonette 

 

DSO F1 – LENS F1: 7 –1 
Vandaag speelden we tegen de beste tegenstander uit deze poule (DSO F1) volgens de trainer. De eerste helft konden we goed partij 

geven. Na een 1 – 0 achterstand werd het snel 1 – 1 door Sinan. Daarna maakte DSO nog 2 – 1 door een slordige fout achterin.  In d 

etweede helft speelde DSO wel heel erg goed en hier hadden onze spelers niet echt een antwoord op. Serkan keepte heel goed maar 

kon niet alles tegenhouden. Het werd uiteindelijk 7 – 1 voor DSO. Als iedereen komt trainen op woensdag en vrijdag dan zullen wij 

snel heel veel leren en de volgende keer tegen DSO zeker beter presteren. 

 

Pupil van de Week : Arda Genc 

 
De pupil van de week is Arda Genc. Hij is 9 jaar oud en zit in groep 6 van basisschool De Zuidwester. De meester van Arda, Maarten Flaton, is 

in Milaan geboren en weet ook het nodige van voetbal. De Zuidwester is een leuke school met leuke kinderen. Vooral knutselen en rekenen doet 

Arda graag. Op LENS is Arda meestal tussen de doelpalen te vinden bij wedstrijden van de E3. De E3 wordt meestal getraind door Fikri Fellah 

die zelf in het 3e elftal van Feyenoord speelt. Arda vindt Fikri een leuke trainer. Soms wordt de E3 getraind door Halil Bulut. Ook krijgt Arda 

keeperstraining van Erik van der Spek en van Ronald Oosterveer. Arda zegt dat het belangrijk is dat  bij de trainingen ook een partijtje wordt 

gespeeld. Onlangs speelde de LENS E3 tegen SOA E1. De wedstrijd werd met 6-1 gewonnen. Arda “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 Barcelona 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 Habin van de E1 zijn beste vriend is; 
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- 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; 

- moet nog meer oefenen op de rechte hoek; 

- heeft de ”bal” als favoriete speelgoed; 

- kijkt op televisie graag naar Eurosport en FOXkids; 

- eet graag patat; 

- gaat op vakantie naar Spanje; 

- heeft het prima naar z’n zin in de E3 omdat ze met de bal vaak van ver schieten en ook veel passen.  

Een korte terugblik van Arda Genc op de wedstrijd van 6 oktober 2002. 

Tijdens de warming-up van LENS 1 mocht ik meerennen en  de keeper inschieten.LENS creerde veel kansen maar benutte die 

vervolgens niet. Soms speelde LENS goed en soms ook niet. Ze kwamen soms terug. Het mooiste moment van de wedstrijd was een 

vrije trap van de tegenpartij in het begin van de 2e helft. LENS had beter kunnen verdedigen. LENS stond vaak buiten spel. Ze 

hadden veel gele kaarten gekregen 5. Ik heb Manuel da Cruz gekozen tot favoriete speler. 
Arda. 
 

Voor foto kijk op www.lens-denhaag.nl/pupil/foto_arda.jpg 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lens-denhaag.nl/pupil/foto_arda.jpg
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 
 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 
F.Grens       (secr) tel. 015 – 2131727 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

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

 

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

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

 

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

 

Club van 50 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

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

Bar 
Vacature 

 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens                tel. 070 – 3455787 

R.Bogisch                 tel. 070 – 3937441 

                                  tel. 06 – 14382757 
I.Kurnaz                    tel. 06 – 13379733 

 
Zaterdag 

A. de Ket                   tel. 079-33425524 

                                        0651196881  

 

Redaktie 
C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  

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

e-mail              vvlens@12move.nl 

 

Redaktie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op dinsdag 17 december zal om 20.30 uur de Algemene Ledenvergadering van LENS gehouden worden. Naast de definitieve cijfers over het 

REDACTIE 

 

 Alle kopy moet vóór maandag  11 november 2002 bij de redactie binnen zijn. 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   76e jaargang, nummer  7,   31 oktober  2002 Opgericht 

Opgericht 18 december 1920 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

   IN MEMORIAM CEES BOGISCH 

 
In de vorige LENSREVUE schreven wij al dat het niet goed ging met Cees Bogisch. Zijn hart bleek zodanig 

te zijn verzwakt dat iedere hartritmestoornis hem fataal zou worden. Op dinsdag 29 oktober j.l. bleek dit 

ook de harde waarheid voor Cees te zijn. Een derde hartritmestoornis in één week tijd werd hem fataal en 

daardoor overleed Cees Bogisch. Wij kennen Cees als een zeer trouw en rustig LENSlid die al jarenlang de 

vaste leider was van LENS 2. Met zijn droge gevoel voor humor en realiteitszin was hij de stabiliserende 

factor rondom dit team. Hij kon alleen kwaad worden als spelers er een potje van maakten of niet zuinig 

waren op de kleding. Dit jaar moest natuurlijk een heel bijzonder seizoen voor hem worden met zoon 

Ronald als trainer/coach van LENS 2. Helaas heeft hij hier maar kort van kunnen genieten. Vrijdagavond 

kunnen wij afscheid van hem nemen vanaf 19.30 uur in de rouwkamer van uitvaartverzorging J.Henning in 

de Bautersemstraat. Zaterdag is de crematie om 11.30 uur op Ockenburgh. Wij wensen Ronald en de 

verdere familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.  

           

                    Het Bestuur  

 

LENS 1 IN DE KOMPETITIE 
LENS 1 (zat) speelde de afgelopen periode alleen tegen Kranenburg en dit werd een kansloze 0 – 5 

nederlaag. LENS 1 (zon) speelde door een afkeuring helemaal niet voor de competitie. LENS 1 (zat) moet 

gaan proberen de aansluiting met de (sub)top te behouden. Dit zal een moeilijke opgave worden maar 

probeer het maar is ons advies. LENS 1 (zon) moet gewoon winnen om uit de onderste regionen te komen. 

Beide teams veel succes!!! Het programma voor de komende twee weken is: 

 

   zaterdag 2 november 14.30 uur VCS 1 (zat) - LENS 1 (zat) Dedemsvaartweg 

- zondag 3 november 14.00 uur RKDEO 1 - LENS 1 (zon) Sportparkweg/Nootdorp 

- zaterdag 9 november 14.30 uur LENS 1 (zat) - Wanica Star 1 

- zondag 10 november 14.00 uur LENS 1 (zon) - SOA 1 

 

NIEUWS VAN DE ZATERDAG 
In de vorige LENSREVUE gaven wij aan dat Cetin Cakmak met onmiddellijke ingang gestopt was als 

trainer/coach van LENS 1 (zat) en daarbij gaven wij ook zijn reden van vertrek aan. Natuurlijk is daarna 

met de zaterdagafdeling gesproken om te zien of zij de reden van Cetin Cakmak (gebrek aan motivatie) 

konden onderschrijven. Dit was echter niet het geval want net als wij zagen ook zij juist ten opzichte van 

voorgaande jaren een betere trainingsopkomst en een betere motivatie bij de groep. Natuurlijk waren er best 

nog wat zaken voor verbetering vatbaar maar daar is nu juist een trainer/coach en een begeleidingsgroep 

voor om dat voor elkaar te krijgen. De oplossing is gelukkig snel intern gevonden want André de Ket, die 

toch al sinds het begin van dit seizoen bij de zaterdagafdeling betrokken was, neemt nu de 

woensdagavondtraining alsmede de coaching bij de wedstrijden voor zijn rekening en Maurice Schouten 

verzorgt op maandagavond de training. Gezamenlijk (spelers en begeleiders) gaan ze proberen om het 

seizoen zo goed mogelijk te voltooien. Succes!!! 

 

OPLEVERING VELD 3 VERTRAAGD 
Helaas is de oplevering van veld 3 enigszins vertraagd. In het gehele proces zitten een aantal 

keuringsmomenten en één onderdeel werd niet goedgekeurd en dat betekende vertraging. Als de weergoden 

het toelaten (voor het lijmen moet het echt droog zijn) en er niet weer een onderdeel wordt afgekeurd dan 

zal het kunststofveld op donderdag 7 november worden op geleverd. De groepen die op het kunststofveld 

gaan trainen worden zeer dringend verzocht om niet over veld 2 en de trainingsstrook naar het kunststofveld 

te lopen maar over het stenen pad. Het kunststofveld moet gevrijwaard blijven van klei en modder. 

 

AANLEVEREN KOPIE 

De redactie krijgt kopie aangeleverd in vele verschiende soorten letters, grootte, 

opmaak en onderstrepingen. Het verzoek van de redactie is om uitsluitend kopie aan te leveren 

in: Times New Roman 9 zonder onderstrepingen en kolommen. Dit maakt het voor de redactie een stuk 

makkelijker. Alvast bedankt!!! 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op dinsdag 17 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 voor het seizoen 

2002/2003 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 maar wel een feit. 

Reserveer deze datum alvast in je agenda want wie weet mis je anders een hele belangrijke vergadering over 

de toekomst van LENS. 
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seizoen 2001/2002 en de definitieve begroting voor het seizoen 2002/2003 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 maar wel een feit. Reserveer 

deze datum alvast in je agenda want wie weet mis je anders een hele belangrijke vergadering over de toekomst van LENS. 
Het bestuur 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG EN ZONDAG 

Mededelingen 

* In gebruikname 3e veld.  Als alles volgens planning verloopt zal op zondag 10 november het 3e veld weer gebruikt kunnen 

worden. LENS 4 krijgt de eer, al heeft de tegenstander de Postduiven daar eigenlijk niks te zoeken tussen al dat kunststof. Overigens 

mocht het zo zijn de planning van de oplevering niet gehaald worden, zal de wedstrijd op Spoorwijk worden verspeeld maar dan om 

10.00 uur. 

* Bardiensten elftallen. 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 agenda. U kunt zich nu al aanmelden voor 

deze vergadering. 

 

Zaterdag 2 november 2002  

14.30 uur  VCS 1   -  LENS 1 (zat) Dedemsvaartweg  R. de Graaf     

 

Zondag 3 november 2002 

14.00 uur  RKDEO 1  -  LENS 1      sportpark centrum, Nootdorp G.van Kuijlenborg 

10.00 uur  Tonegido/Hgs.Bluf 3 -  LENS 2      Rodelaan, Voorburg  J.N.F.Adrichem 

11.00 uur  HMC 2  -  LENS 3      Steenwijklaan     

14.00 uur  RVC/Rijswijk 4 -  LENS 4      Schaapweg,Rijswijk 

12.30 uur  Haagse Hout 5  -  LENS 5      Vlamenburg 

 

Zaterdag 9 november 2002  

14.30 uur  LENS 1 (zat)  -  Wanica Star 1  veld 1 61980 B. van der Kruijk 

   

Zondag 10 november 2002  

14.00 uur  LENS 1  -  SOA 1   veld 1 132661 H.J.Lemckert 

11.30 uur  LENS 2  -  Vredenburch 2  veld 1 135315 M.H.Bakker  

13.00 uur  LENS 3  -  Spoorwijk 3  veld 2 138139 NN 

10.30 uur  LENS 4   -  de Postduiven 3 veld 3 138403 NN 

10.00 uur  LENS 5 (bardienst) -  Toofan 7  veld 2 147864 NN 

 

 Dinsdag 17 december 2002  Algemene Ledenvergadering 

 

Aanvoerders: 

LENS 3: Itek Kurnaz   tel: 06-13379733 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers  tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns   tel: 070-3975459 

 

CLUB VAN VIJFTIG 

HERFST. Blaadjes vallen van de bomen, kleurrijke schakeringen gaan door het bos. De wisseling van de seizoenen doet zijn intrede. 

Is het niet prachtig dan heerlijk te kunnen en te mogen voetballen bij LENS. Dankzij al die vele vrijwilligers is het elke week weer 

mogelijk om binnen de krijtlijnen te verschijnen. De Club van Vijftig zorgt hierbij voor de gezellige financiële kanten. Piet 

Burghouwt, wonende in Zuid Frankrijk heeft nog steeds een warm LENS hart. Hij was even kort in 

Nederland voor een reünie. Helaas was er geen competitie voetbal in dat weekend anders was hij beslist 

even langsgekomen op de Hengelolaan, toch doneerde hij zijn 50 Euro. Hij doet iedereen de hartelijke 

groeten en hoopt dat LENS wat hoger op de ranglijst komt te staan. Nou dat willen we allemaal. Piet 

bedankt en hopelijk zien we je nog eens bij een competitiewedstrijd. Een ander trouw Club van Vijftig lid, 

Jan Zoutendijk, kwam met de feestelijke mededeling voor de opening van een Active Health Center in 

Ypenburg. Dit behandel –en preventie centrum opent op 7 november 2002 zijn deuren. Hier kan u terecht 

na verwijzing van huisarts of medisch specialist voor een sportmedisch consult, fysiotherapie, onderzoek, 

behandeling, keuring  en manuele therapie. Alles op het gebied van preventieve bewegingsprogramma’s en revalidatie is in het 

centrum (400m2) aanwezig.Vragen of informatie telnr. 015-2561010. Daarnaast kreeg ik spontaan een donatie van een bekend 

iemand die anoniem wenst te blijven. Waarvoor hartelijk dank. Wilt u gaan behoren tot de gezellige Club Van Vijftig stort 50 Euro 

naar 336711 ovv Club van Vijftig of geef het cash aan ondergetekende. 

 

Uitspraak van de Club van Vijftig : weer of geen weer, de vijftig Euro zijn altijd welkom 

 

Henk Hoppenbrouwers                                                       Ps:  Sugar Robbie heb jij nou nooit koude handen????????????? 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 

Mededelingen 

*  Spelerspassen  Aandacht voor spelers die zowel op het veld als in de zaal spelen. Houd je pas altijd zelf bij je. Ook als je lid van 

een andere vereniging. 
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*  Contributie!!!! 

* Algemene Ledenvergadering 17 december. Opnieuw de toekomst van LENS op de agenda. U kunt zich nu al aanmelden voor 

deze vergadering. 

 

Vrijdag 1 november 2002  

21.00 uur  DZP 5   -  LENS 2  Loosduinen 

 

Maandag 4 november 2002  

22.00 uur  LENS 5  -  JuVentaS 2  Loosduinen vriendschappelijk 

 

Woensdag 6 november 2002  

20.00 uur  Semper Altius 3 -  LENS 2  de Schilp  M.Weites 

20.00 uur  LENS 3  -  RAVA 3  Oranjeplein 57985 J.C.de Haas 

 

Vrijdag 8 november 2002  

21.00 uur  LENS 1  -  SEV 6   Loosduinen 57866 R.Niesing 

 

Maandag 11 november 2002  

21.00 uur  Maz.Stars 5  -  LENS 4  de Veur 

22.00 uur  Maz.Stars 4  -  LENS 5  de Veur 

 

Woensdag 13 november 2002  

19.00 uur  GSC ESDO DS2 -  LENS DS1  Zuidhaghe  J.C.van der Velden 

20.00 uur  Tonegido/Hgs. Bluf 4 -  LENS 1  Forum Kwadraat 

21.00 uur  LENS 2  -  VCS 6   de Schilp 57957 

22.00 uur  LENS 5  -  Honselersdijk 6 de Schilp 154510 

 

Maandag 18 november 2002  

22.00 uur  LENS 1  (beker) -  Westlandia 7  Loosduinen 160799 F.Mina da Silva 

 

Woensdag 20 november 2002  

21.00 uur  LENS 2  (beker) -  Tutor 3  Zuidhaghe 160812 

22.00 uur  LENS 3  (beker) -  Tutor 4  Zuidhaghe 160824 

 

Vrijdag 22 november 2002  

20.00 uur  LENS DS1  (beker) -  Maz.Stars DS1  Ockenburgh 160137 

21.00 uur  LENS 5  (beker) -  Gymnova 7  Ockenburgh 161279 J.L.Z.Verhoek 

22.00 uur  Gymnova 6  (beker) -  LENS 4  de Fluit 

 

Ligging Sporthallen: 

Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 3236706 

Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

  Ingang Beresteinlaan 

de Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,  tel: 3941507 

RKDEO  : Sportparkweg 1, Nootdorp tel: 015-3109577 

De Fluit  : Fluitpolderplein 1,Leidschendam, tel: 070-3209314 

De Blinkerd : Seinpoststraat 150  tel: 070-3522169 

Ockenburgh : Wijndaelerduin 27,  tel: 3686588  

de Veur  : Prismalaan 40, Zoetermeer tel: 079-3615398 

Oranjeplein : Slicherstraat 11,   tel: 070-3800911 

Forum Kwadraat: Badhuislaan 3, Voorburg  tel: 070-3870800  

Aanvoerders: 

LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Sammy de Nennie tel: 070-3935936 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20247367) 

LENS 4:      Nico Vastenburg tel: 070-3294254 

LENS 5:      Paul Lensink  tel: 06-53576080 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

                                           

                                               CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 

          - Hoofdleider A- en B-jeugd:  Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.g.g. 015-2131727) 

          - Hoofdleider C- en D-jeugd:  Fred Grens   telefoon: 015-2131727  (b.g.g. 070-4400603) 

          - Hoofdleider E- en F-jeugd:  Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.g.g. 015-2131727) 
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Dit betekent dat alle spelers en ouders met vragen of om af te bellen voor de wedstrijden (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 iedereen om het bellen te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 

20.30 uur.  

De belangrijkste regeltjes: 

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

thuis en alleen tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood 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 af en alleen op LENS (070-3661314) 

- Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? 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 niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of Fred 

Grens thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen maar altijd sportschoenen meenemen!! 

 

 !!LEVER HET GELD VAN DE GROTE CLUB ACTIE ZATERDAG IN OP LENS!! 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijd)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 02 nov 14.30 uur Den Hoorn A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

 09 nov 14.30 uur Naaldwijk A1 Uit Hoge Bomen/Naaldwijk 12.45 uur Auto 

A2 02 nov 14.00 uur ODB A2 Uit Albardastraat 13.00 uur bij ODB!!! 

 09 nov 14.30 uur Postduiven A1 Thuis Veld 2 of 3 13.30 uur  

B1 02 nov 11.00 uur EDS B1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 09 nov 12.30 uur Excelsior' 20 B1 Uit Parkweg/Schiedam 10.30 uur Auto 

B2 02 nov 12.00 uur RVC/Rijswijk B4 Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 10.30 uur Auto/fiets 

 09 nov 12.30 uur DHL B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

C1 02 nov 12.45 uur Katwijk C1 Thuis Veld 1 11.45 uur  

 09 nov 12.00 uur Sparta AV C1 Uit B.de Korverweg/R'dam 10.00 uur Auto 

C2 02 nov 11.00 uur Marathon/Azurri C1 Uit Vredenburchweg/Rswijk 09.30 uur Auto 

 09 nov 11.00 uur Oranjeplein C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

C3 02 nov 10.30 uur Spoorwijk C1 Uit Melis Stokelaan 09.15 uur Lopen 

 09 nov 12.00 uur RAVA C1 Thuis Veld 3 11.00 uur  

C4 02 nov 12.30 uur Duindorp SV C1 Uit Sportlaan/Mezenplein 11.00 uur Auto/bus 

 09 nov 12.00 uur RVC/Rijswijk C6 Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 10.30 uur Auto/bus 

D1 02 nov 09.30 uur Forum Sport D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 09 nov 11.00 uur Quick D1 Uit Savorninlohmanlaan 09.30 uur Auto 

 15 nov 19.00 uur Talentencircuit ADO  Uit Zie kopie!! 18.30 uur Auto 

D2 02 nov 14.30 MVV27D2 (*) Thuis` Veld 2 13.30 uur  

 09 nov 09.30 uur WIK D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D3 02 nov 09.30 uur DUNO D2 Thuis Spoorwijk veld 1 08.30 uur  

 09 nov 11.00 uur VUC D2 Uit Kleine Loo/Mariahoeve 09.30 uur Auto 

D4 02 nov 12.30 uur RKDEO D5 Uit Sportparkweg/Nootdorp 11.00 uur Auto 

 09 nov 09.30 uur DUNO D3 Thuis Veld 3 08.30 uur  

E1 02 nov 09.30 uur Quick Boys E2 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 09 nov 09.00 uur BMT E1 Uit Hengelolaan 08.30 uur Lopen 

E2 02 nov 09.30 uur Quick E2 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 09 nov 10.00 uur Loosduinen E1 Uit Madesteijn 09.00 uur Auto 

E3 02 nov 08.45 uur DSO E4 Uit Tuyllspprk/Zoetermeer 07.30 uur Auto 

 09 nov 11.30 uur WIK E2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 02 nov 12.00 uur Cromvliet E3 Uit Brinckerinckstraat 11.00 uur Auto 

 09 nov 11.30 uur Vredenburch E3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E5 02 nov 10.15 uur Den Hoorn E9 Uit Woudseweg/Den Hoorn 09.00 uur Auto 

 09 nov 13.30 uur Quintus E5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

E6 02 nov 13.30 uur DUNO E5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 09 nov 08.45 uur HVV E8 Uit Hogenhoucklaan 07.30 uur Auto 

F1 02 nov 08.45 uur Quick F1 Uit Savorninlohmanlaan 07.45 uur Auto 

 09 nov 09.30 uur Vitesse Delft F Thuis Veld 2 09.00 uur  

F2 02 nov 11.00 uur WIK F1 Uit Zuiderpark 09.45 uur (*) Auto 

 09 nov 09.30 uur ODB F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F3 02 nov 11.30 uur Quick Steps F2 Thuis Veld 2 11.00 uur  
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 09 nov 08.45 uur Scheveningen F3 Uit Houtrustweg 07.45 uur Auto 

F4 02 nov 11.30 uur GONA F1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 09 nov 08.45 uur Scheveningen F5 Uit Houtrustweg 07.45 uur Auto 

F5 02 nov 13.30 uur Delft F3 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 09 nov 10.00 uur GDA F8 Uit Madesteijn 09.00 uur Auto 

F6 02 nov 09.45 uur DSVP M4 Uit Sportlaan/Pijnacker 08.30 uur Auto 

 09 nov 13.30 uur Gravenzande VV F5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

(*)  ALLE OUDERS VAN LENS F2: OM 09.45 UUR EEN BESPREKING OP LENS!!!!!!!!!!! 

BIJZONDERHEDEN 

- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 14 november 

- Aanwezig namens de jeugdcommissie vanaf 07.30 uur: zaterdag 2 november Diana en Hans van Rijthoven 

         zaterdag 9 november Patrick en Peter van Fessem 
OPSTELLINGEN 

De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

- LENS B1: zonder S.Yildirim (geschorst wegens herhaald niet opkomen) 

- LENS D3: zonder U.Sahin (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen)   

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 

De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het 

competitievoetbal doorgaat of niet zijn: 

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-4044184). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de 

LENSafkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat 

alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district 

West II en onder categorie II. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 

 

SPREEKUUR OUDERS MET JEUGDCOMMISSIE 

Op maandag 4 november is de jeugdcommissie van LENS vanaf 20.00 uur op LENS aanwezig om met ouders te praten over hun 

ideeën, vragen, klachten etc. m.b.t. onze jeugdafdeling. Positief meedenken is heel belangrijk vinden wij en wij hopen dan ook dat 

veel ouders gebruik maken van deze gelegenheid. Het initiatief moet wel van de ouders komen (wij hebben geen programma) en ons 

verzoek is dan ook om van te voren even een afspraak te maken met Paul van den Steen (4400603) om eventueel lange wachttijden 

te voorkomen. Tot maandag 4 november op LENS!!! 

 

RAMADAN: MAAR TOCH TRAINEN EN VOETBALLEN!!! 

Op 6 november begint de Ramadan. Dit betekent voor veel LENSERS een maand lang niet eten en drinken na zonsopgang en voor 

zonsondergang. Toch zal er in deze periode gewoon getraind en gevoetbald moeten worden door deze spelers. Dit is best zwaar maar 

toch wel goed op te brengen heeft ons de afgelopen jaren geleerd. Op 5/6 december is de Ramadan weer voorbij zodat het 

suikerfeest, gelukkig voor ons, niet in het weekend valt. Mochten er toch problemen zijn neem dan altijd vooraf contact op met de 

hoofdleiders en blijf niet zomaar weg.    

 

NIET OPKOMEN EN TE LAAT KOMEN  

Afgelopen zaterdag bleven maar liefst 10 spelers weg zonder af te bellen bij de hoofdleider??? Wij vinden dit echt heel onbeleefd en 

sturen deze jeugdleden (ouders) een brief met de vraag om even contact op te nemen met de hoofdleider en tevens delen wij een 

boete uit van 5 euro wegens niet opkomen. Daarnaast komen iedere week steeds heel veel spelers (ouders) te laat verzamelen of 

gaan rechtstreeks naar uitwedstrijden zonder dit te melden bij de hoofdleider met als gevolg onnodig wachten op LENS door de rest. 

Dit is heel hinderlijk en afgesproken is dat wij dit niet meer doen. Wij vertrekken in principe allemaal op de verzameltijd. Te laat 

komen betekent dan pech en niet voetballen. 

 

VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN 

Afgelopen zaterdag stonden zowel LENS B1 als LENS C3 met te weinig vervoer. Spelers moesten echt in te weinig auto's gepropt 

worden. Spreek je spelers er op aan dan doen ze vaak heel onverschillig of we krijgen te horen dat hun ouders thuis zijn. Wij vinden 

dit gedrag onacceptabel en vragen de ouders met klem om voor het vervoer van hun zoon naar uitwedstrijden te zorgen als dit nodig 

is. Wij kunnen dit probleem als LENS niet oplossen en zijn volledig afhankelijk van de hulp van de ouders. 

 

CONTRIBUTIE BETALEN VOOR 2 NOVEMBER 

Nogmaals benadrukken wij de ouders van onze jeugd dat op zaterdag 2 november alle contributie over dit seizoen betaald moet zijn 

op giro 336711 t.n.v. penningmeester LENS te Zoetermeer. Dit geldt natuurlijk niet voor degene die een automatisch overschrijving 

hebben. Heeft u nog niet alles betaald doe dit nu dan direct!!!! Contant betalen op LENS kan natuurlijk ook maar dit heeft niet onze 
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voorkeur. Na 2 november geven wij brieven mee aan de jeugdspelers die nog een contributieachterstand hebben. Staat dit u niet aan; 

betaal dan nu direct alles!!!! 

 

VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN 

Afgelopen zaterdag stonden zowel LENS B1 als LENS C3 met te weinig vervoer. Spelers moesten echt in te weinig auto's gepropt 

worden. Spreek je spelers er op aan dan doen ze vaak heel onverschillig of we krijgen te horen dat hun ouders thuis zijn. Wij vinden 

dit gedrag onacceptabel en vragen de ouders met klem om voor het vervoer van hun zoon naar uitwedstrijden te zorgen als dit nodig 

is. Wij kunnen dit probleem als LENS niet oplossen en zijn volledig afhankelijk van de hulp van de ouders.   

 

SCHOOLVOETBAL OP LENS 

Ook op woensdag 6 en 13 november is er een schoolvoetbaltoernooi op LENS. Het zal heel druk zijn op ons complex maar als alles 

mee zit hebben wij veld 3 (kunststof) beschikbaar om op te trainen. Is dit nog niet het geval dan zullen wij moeten uitwijken. Wij 

verzoeken dan ook iedereen om op tijd te komen zodat er niet te veel trainingstijd verloren gaat. Op tijd wil zeggen: voor de F-jeugd 

uiterlijk 14.15 uur en voor de E-jeugd uiterlijk 15.30 uur in het kleedlokaal aanwezig zijn. Graag ieders medewerking!!! 

 

TALENTENCIRCUIT BIJ HFC ADO DEN HAAG 

Op vrijdagavond 15 november speelt HFC ADO Den Haag om 20.00 uur thuis tegen Emmen en LENS D1 mag 6 spelers leveren die 

tijdens deze wedstrijd als ballenjongen mogen optreden en in de rust mee mogen doen aan het talentencircuit. Wat dit allemaal 

betekent horen jullie binnenkort en dan wordt ook bekend gemaakt wie de 6 gelukkige spelers zijn. Natuurlijk mag de rest (spelers, 

begeleiders en ouders) van het elftal alles vanaf de Hyunday-tribune volgen. Opgeven bij Raymond Beck en Marko Spa. Een 

legitimatie tonen bij de entree is verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder. Zonder legitimatie kom je echt niet binnen en dat zou 

zonde zijn. Verzamelen 18.30 uur LENS. 

 

AANLEVEREN KOPIE 

De redactie ontvangt wedstrijdverslagen in vele verschi ende soorten lettertypes, grootte, opmaak en onderstrepingen. Het 

verzoek van de redactie is om uitsluitend kopie aan te leveren in: Times New Roman 9 zonder onderstrepingen en kolommen. Dit 

maakt het voor de redactie een stuk makkelijker. Alvast bedankt!!! 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN JEUGD 
 

LENS C1 EN LENS C2 BEZOEKEN HFC ADO DEN HAAG - HERACLES 

Vrijdag 18 oktober gingen LENS C1 en C2 naar HFC ADO Den Haag en éénmaal bij het stadion aangekomen stonden er grote rijen 

voor de ingangen. Er  zaten uiteindelijk 8000 mensen in het stadion en de sfeer was goed. ADO DEN HAAG kon dan ook 

periodekampioen worden tegen de nummer 2 Heracles Almelo die ook nog kans hadden op diezelfde periodetitel. Het werd een hele 

leuke wedstrijd die ADO DEN HAAG knap met 3-0 won. Het was leuk om mee te maken. 

 

LENS C1 STUNT IN DE BEKER EN OP HET NIKE TOERNOOI!!!!! 

Zaterdag 19 oktober stond de bekerwedstrijd tegen UVS op het programma. UVS speelt in de tweede divisie en heeft 12 punten uit 6 

wedstrijden, een lastige tegenstander dus. We speelden een hele slappe eerste helft en kregen al snel een doelpunt tegen. UVS was 

over het hele veld feller en LENS won dan ook geen duel. We kregen maar 1 kans via een goede actie van Arnie, maar zijn schot 

werd door de keeper gepakt. De tweede helft toonde een totaal ander beeld. LENS speelde verschrikkelijk goed en de tegenstander 

kwam er helemaal niet meer uit. De sterke spelers van UVS werden helemaal weggespeeld en LENS kreeg kans na kans, maar de 

bal ging er maar niet in. Toen raakte de scheidsrechter geblesseerd en nam iemand van UVS het over. We gingen het laatste kwartier 

met 4 spitsen spelen. Achter in gaven Ertan, Awinash en Johnathan niks meer weg, maar voorin ging die bal er nog steeds maar niet 

in. Tot de laatste minuut; Hassan wordt in de spits aangespeeld en kaatste op Dennis, die kwam met heel veel wilskracht instormen 

en schoot de 1-1 binnen en de vreugde was groot. Toen volgden er pingels en LENS C1 stond in een hechte groep toe te kijken hoe 

Niels, Mehmet, Dennis en Arnie scoorden. Serkan pakte nog een pingel, maar helaas misten wij er ook één. Toen maakte Alvi er 5-4 

van en pakte Serkan de beslissende pingel. LENS ging door en Serkan werd geplet onder 12 blije spelers en een trotse trainer. Op 

naar de volgende ronde!! 

 

LENS ging de volgende dag, op zondagmorgen, heel vroeg naar Lisse voor het bekende NIKE toernooi. In de poule zaten we met 

zeer sterke teams: FC Dordrecht, SVV/SMC en RVC/RIJSWIJK. Lastig dus! Eerst speelden we 0-0 tegen FC Dordrecht en schoten 

we de laatste seconde nog op de lat. Daarna 1-1 tegen SVV/SMC waarin we in de laatste minuut een pingel tegen kregen en de 

overwinning weggaven. Tot slot de kraker tegen RVC/RIJSWIJK. Maar juist in dit soort wedstrijden is LENS C1 op zijn best en 

speelde dan ook een zeer goede wedstrijd. Het boog aan het einde een 2-1 achterstand om naar een hele knappe 3-2 overwinning. 

Arnie benutte in de laatste minuut een pingel, nadat Chaheen was gevloerd binnen de zestien. Zo werden we winnaar in de poule en 

moesten we in de halve finale tegen Spartaan’20. Vorig jaar nog kampioen in de derde divisie landelijk, maar ook die wonnen we en 

wel met 2-0. Zo kwamen we in de finale van het NIKE toernooi en als we die zouden winnen, dan zouden we naar het nationale 2-

daagse toernooi van NIKE gaan, met allemaal kampioen uit de verschillende regio’s. Helaas werd de finale met 3-0 verloren, maar 

dat was geen schande, want de tegenstander was Feijenoord C1. Tweede van de 16 dus en dat is knap met ploegen als: AFC, DHC, 

FC Dordrecht, DSO, DUNO, EDO, Feijenoord, HVO, FC Lisse, RVC/RIJSWIJK, Spartaan’20, SVV/SMC, UVS, VCS en 

Volendam. 

Kortom, een succesvol toernooi en 13 uitgebluste spelers, want zwaar was het zeker de laatste 2 dagen. Frank en Reinier bedankt 

voor de coaching en ook de familie Thohamachsun voor de heerlijke meegebrachte Nassi.  

 

DWOTOERNOOI VOOR LENS C1 
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De woensdag daarna wachtte ons alweer het DWO toernooi. LENS C1 won eerst met 2-0 van DHC en met 5-2 van Excelsior. 

Daarna speelden we nog 3 keer gelijk: 0-0 tegen DUNO, 1-1 tegen DWO en 1-1 tegen Quick Boys. Hoewel we ongeslagen bleven, 

leverde dit helaas niet de eerste prijs op, maar de tweede. Het was een leuk, maar vooral ook zwaar toernooi!! 

 

LENS C1 NAAR DE GROOTSTE KARTBAAN VAN EUROPA!! 

Na de training van donderdagmiddag gingen we naar de nieuwe kartbaan in Poeldijk. Er werd weer hard gestreden voor de eerste 

plaats en de spelers passeerden af en toe met grote snelheid de toekijkende Frank en Asha. De uiteindelijke uitslag was: 1 Alfi, 2 

Awinash, 3 Serkan (eenmaal in een kart en hij verandert in een snelheidsduivel) 4 Niels, 5 Jorge, 6 Dennis, 7 Ertan, 8 Hassan, 9 

Chaheen, 10 Johnathan, 11 Mehmet, 12 Arnie en 13 Serhat. 

Tot slot trakteerden Asha en Frank ons op patat en wat te drinken en kregen we als toetje nog een stuk taart. Bedankt!!! Een leuke 

dag en nu op naar de overwinningen tegen Katwijk en Sparta!! Veel succes!! 

 

LENS D2 - DHC D2: 1 - 0 

Op 19 oktober speelden wij een bekerwedstrijd tegen DHC. We begonnen goed. De eerste kansen misten we. Adil kreeg de bal en 

schoot van veraf in het goal. Dit was 1 - 0 voor LENS D2. Een paar minuten later kreeg Bilal de bal. Hij kapte een paar spelers uit en 

wilde ook de keeper uitspelen. Maar de keeper pakte de bal. In de 2e helft begonnen we ook goed. Een paar overtredingen en Yassin 

kreeg zelfs geel. Een paar fouten bij ons achterin maar geen goals. Toen ging het keihard hagelen en toen gingen we snel naar binnen 

toe. Na 10 minuten gingen we weer verder. Achterin bij ons werden veel fouten gemaakt maar Burak stopte alle ballen. Een spits 

kwam op het goal af en schoot. Burak kon de bal echt niet houden maar gelukkig stond Jaffar achter hem en knalde de bal weg. 

DHC had nog een paar kansen maar ook die werden gelukkig gemist. De scheidsrechter floot af en LENS D2 won de wedstrijd met 

1 - 0 en gaan door naar de volgende bekerronde. Ogur en Adil bedankt voor het meespelen. 

Groeten van Enzo. 

 

HERFSTVAKANTIE /  E 1 en E 2 

In de herfstvakantie twee weken geen competitiewedstrijden. Ondanks wind en regen wel twee oefenwedstrijden. Een slap E 1 

verloor van een sterker Lyra ( uitblinkers waren Habin en Bulent), terwijl E 2 goed op dreef was tegen de E 2 van Lyra en ook won. 

Een week later won E 1 ruim van een zwak Docos en kon E 2 het niet redden tegen een goed spelend Docos E 3. Walid scoorde de 

enige treffer en Diego speelde op bijna alle posities en deed dat prima. 

Tussendoor hadden we op woensdag nog een TRAININGSDAG. ’s Morgens om half tien verzamelen. Daarna trainen en tussendoor 

allerlei wedstrijdjes:  

Penalty-schieten: 1 Walid 2 Karim 3 Diego 4 Okan. 

Sprint: 1 Raylison 2 Jouad 3 Habin 4 Cicero. 

Duurloopje: Eerstejaars:   1 Jouad 2 Walid 3 Mouad 4 Nubar 

                    Tweedejaars: 1 Raylison 2 Erdinc 3 Habin 4 Rodi 

Om 13 uur samen gezellig eten en drinken en daarna met zijn allen ( met de helpers Burak en Enzo ) naar het zwembad Zuiderpark. 

Om 16.15 waren we weer terug en konden we terugkijken op een leuke, gezellige en zeer geslaagde dag. 

Dames en heren, die geholpen hebben met het eten en het vervoer, BEDANKT. 

GROTE CLUBACTIE: Alle spelers bedankt voor het verkopen van loten. Het waren er heel veel: E 2 verkocht 98 loten, terwijl E 1 

er zelfs 100 verkocht! KEURIG. 

Vrijdag 1 november mogen jullie naar ADO-Den Haag tegen Top-Oss. Zorg dat je om 19.00 uur op LENS bent. Om ongeveer kwart 

over tien zijn we weer op LENS terug. 

 

RKDEO E5 LENS E5 vriendschappelijk 5-1. 

Door slecht weer en storm gingen we op weg naar RKDEO. Met 3 auto`s kwamen we gelukkig nog optijd aan. Vaders en Moeders 

dit kan zo niet langer!!!!!!! 

Iedere week zijn het de zelfde tot nu toe pappa`s die rijden en die hebben er flink de  

Pee in. Graag de volgende uitwedstrijd wat meer respons van wat andere ouders anders 

Kan uw zoontje niet meer mee. En moet hij met de bus of tram naar Den Hoorn. 

Okee dit zijn we kwijt en dan nu de wedstrijd. Het was een moeilijke wedstrijd met veel, 

Ups en Downs. Door de storm kwamen we niet tot een echt goed spel. 

Het was moeilijk om de bal op de goede plek te krijgen. 

Ljamis kon de eerste twee doelpunten niet voor komen door dat de storm de bal in zijn doel 

Waaide.(2-0) 

Ziya maakte toen gelukkig nog (2-1) na de rust en we dachten nog een kans te hebben. 

Maar helaas de storm bleef ons parten spelen en we verloren deze wedstrijd met 5-1. 

Mannen probeer er de volgende week aan te denken dat jullie een extra trainings jack 

Mee nemen voor in de rust,anders is het zo koud als je stil staat. 

Komende week tegen Den Hoorn uit. Om misverstanden te voor komen graag allemaal 

Op tijd verzamelen, en niet 10 minuten later want we gaan echt weg. 

Gerard en Simonette. 

 

Vandaag tegen ODB C1. Het zou een moeilijke wedstrijd worden want er stond vrij veel wind. Als de scheids de wedstrijd laat 

beginnen zet LENS de tegenstander gelijk onder druk. Dan komt er een aanval van ODB en de spits gaat alleen op de keeper af en 

mijn inziens gaat de keeper voor de bal maar de scheids ziet het anders en ODB ziet zijn kans schoon om op voorsprong te komen. 

LENS liet de kopjes niet hangen en voetbald gewoon door. Door een mooie combinatie met Fatih en Salim is de stand weer gelijk. 

Dit tevens ook de ruststand. Na de rust let lens weer even niet op en ODB komt op voorsprong.Maar LENS gaat nu voetballen en 
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kan Sercan de 2-2 maken. De wedstrijd schommelt een beetje door en LENS komt op voorsprong."ik denk kat in 't bakkie"maar 30 

sec. voor tijd komt ODB op gelijke hoogte. Gezien de wedstrijd  terecht. 

Man van de wedrstijd= Salim 

 

VCS D? - LENS D2  
We begonnen heel slecht. Al snel stonden we 1-0 achter. 

Yassin kreeg 2 kansen. Hij schoot de bal één keer tegen de lat en één keer in de handen van de keeper van VCS. Khalid had goed 

gedold maar schoot de bal niet. 

De tweede helft kwam. Mahmut en Michael en Isyan hadden 3 goals gemaakt. 

Michael gaf de voorzetten naar Mahmut. Later nam Mahmut een corneren schoot naar Michael die toen scoorde. 

Michael en Mahmut hebben voor goed gespeeld. Ook alle andere spelers van LENS D2 hebben goed hun best gedaan. Eindstand 1-

4. 
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 
 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 
F.Grens       (secr) tel. 015 – 2131727 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

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

 

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

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

 

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

 

Club van 50 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

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

Bar 
Vacature 

 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens                tel. 070 – 3455787 

R.Bogisch                 tel. 070 – 3937441 

                                  tel. 06 – 14382757 
I.Kurnaz                    tel. 06 – 13379733 

 
Zaterdag 

A.de Ket                    tel. 06-51196881          

 

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

 

e-mail              vvlens@12move.nl 
 

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

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op dinsdag 17 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 voor het seizoen 2002/2003 zal ook zeker weer over het kaderprobleem binnen onze vereniging 

REDAKTIE 

 

 Alle kopy moet vóór maandag  25 november  bij de redaktie binnen zijn. 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   76e jaargang, nummer  8,  14 november  2002 Opgericht 

O Opgericht 18 december 1920 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

LENS 1 IN DE KOMPETITIE 
LENS 1 (zat) deed goede zaken en wist te winnen van VCS (1-4). Een keurige 4e plaats is het voorlopige 

resultaat in een wel heel erg sterk uitgedunde 5e klas door het terugtrekken JuVentaS en RAVA. De 

komende 2 wedstrijden moeten 6 punten op kunnen leveren. LENS 1 (zon) deed het minder goed en verloor 

van RKDEO (3-0) en SOA (2-1) Het voorlopige resultaat is een teleurstellende 11e plaats en dit betekent 

voorlopig degradatievoetbal spelen. Dat zijn wij niet (meer) gewend maar het hoeft geen probleem te zijn 

als de rijen maar gesloten blijven, iedereen positief ingesteld blijft en van de mededegradatiekandidaten 

(Haagse Hout, WIK en Postduiven) moet natuurlijk wel gewonnen worden. Zowel LENS 1 (zat) als LENS 

1 (zon) heel veel succes!!! Het programma voor de komende twee weken is: 

- zaterdag 16 november 14.30 uur Nationale Nederlanden - LENS 1 (zat) 

- zondag 17 november 14.30 uur Postduiven 1 - LENS 1 (zon) 

- zaterdag 23 november 14.30 uur LENS 1 (zat) - SV Erasmus 1 

- zondag 24 november 14.00 uur LENS 1 (zon) - Schipluiden 1 

 

GEBRUIK VELD 3 
Helaas is veld 3 nog steeds niet opgeleverd. Door de vele regen konden een aantal werkzaamheden niet 

uitgevoerd worden en is het nog steeds smachten naar de oplevering van dit veld die nu hopelijk niet ver 

weg meer kan zijn. Voorlopig moeten de teams nu nog vaak in de blubber trainen of zelfs weer uitwijken 

buiten ons complex. Dat wordt straks extra genieten als het kunststofveld echt opgeleverd is. Voor de 

duidelijkheid zetten wij nogmaals een aantal belangrijke zaken op een rijtje: 

- de "weg" naar het kunststofveld gaat over de stenen paden en dus niet over veld 2 en de trainingsstrook 

(dit om het inlopen van modder op het kunststofveld te voorkomen) 

- na de laatste training worden alle doeltjes van het kunststofveld verwijderd en op de trainingsstrook 

teruggezet 

- BMT, Spoorwijk, VCS en Neta Dall mogen volgens een vastgesteld schema, bij afkeuring van hun 

veld, voor de training ook gebruik maken van de linker helft van dit kunststofveld (zie schema op het 

publicatiebord van LENS) 

- wedstrijden spelen op dit veld op doordeweekse dagen is helaas nauwelijks 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!!! 

- 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 en jeugd) hun competitiewedstrijden 

ook afwerken op dit kunststofveld 

- het vaststellen van vriendschappelijke wedstrijden bij (algehele) afkeuring vergt afstemming tussen de 

diverse wedstrijdsecretarissen en natuurlijk gaan competitiewedstrijden altijd voor vriendschappelijke 

wedstrijden 

 

CONTRIBUTIEACHTERSTAND VORIG SEIZOEN 
Er zijn spelers die blijven weigeren om de contributie (of een deel hiervan) over vorig seizoen te betalen. 

Het gaat om: J.v.d.Burg, P.Holstein en M.Neto. Eind deze maand voeren wij deze leden af als lid van LENS 

als tenminste niet de achterstallige contributie is betaald inclusief de helft van de contributie van dit seizoen. 

Ook starten wij op dit tijdstip de incassoprocedure!!! 

 

NOG STEEDS GEEN SPELERSPAS 
Ondanks vele verzoeken van onze kant heeft C.v.d.Berg (zaal 5) nog steeds geen spelerspas ingeleverd. Is 

de spelerspas eind deze maand nog steeds niet ontvangen dan voeren wij C.v.d.Berg af als lid van LENS. 

 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op dinsdag 17 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 voor het seizoen 

2002/2003 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 maar wel een feit. 

Daarnaast is een groepje LENSERS echt aan de slag gegaan met de toekomst van LENS. Wellicht is er 

nieuws te melden!! Reserveer deze datum alvast in je agenda want wie weet mis je anders een hele 

belangrijke vergadering over de toekomst van LENS. 

 
H

e

t
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gesproken moeten worden. Dat het op deze manier niet veel langer door kan gaan is te weinig LENSERS duidelijk maar wel een feit. Daarnaast is 

een groepje LENSERS echt aan de slag gegaan met de toekomst van LENS. Wellicht is er nieuws te melden!! Reserveer deze datum alvast in je 

agenda want wie weet mis je anders een hele belangrijke vergadering over de toekomst van LENS. 

 
Het bestuur 

POSITIEF LENS VERLIEST ONTERECHT 
LENS 1 - SOA 1  1-2 

10 november 2002 

door Henk Hoppenbrouwers  

Op een regenachtige zondag in de herfst verliest een positief ingesteld LENS onverdiend. Ondanks het harde werken van 

LENS, krijgt SOA alle punten mee naar huis. Gezien het vertoonde spel, eerste helft voor LENS en de tweede helft voor SOA 

denk ik dat een gelijkspel het meest terecht zou zijn geweest. Maar zo gaat het wel eens in de sport. LENS zit nu nog op een 

plaats waar de klappen vallen, met de instelling die er nu in het team is gekomen eindigen ze dit jaar beslist hoger op de 

ranglijst. De onervaren reporter ziet een redelijk sportieve wedstrijd met een goed fluitende scheidsrechter. 

Vooraf heb ik een wat sceptische houding. SOA staat 2e van boven, en LENS  staat 2e 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 fysieke (onsportieve) historie 

meegekregen. Ik heb daar gelukkig vandaag weinig van gemerkt. Wel heb ik het aantal overtredingen geturfd van LENS 15x en 

SOA 25x. LENS kreeg 3x de gele kaart en SOA 2x geel. Een wellicht normale verhouding waarbij ik moet zeggen dat SOA fysiek 

wat sterker is in de duels.  

LENS begint positief aan de wedstrijd door vooraf elkaar even op te peppen met een handje. Ze gaan ervoor. Toeters op de tribune, 

de derby kan beginnen. LENS trapt af en begint in de 1e minuut goed, een aanval die eindigt in buitenspel. Door het compacte spel 

verrast LENS SOA. 5e minuut, randje strafschopgebied. LENS krijgt een vrije trap maar deze belandt op de gemeentegronden achter 

de LENS-velden. 8e 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 zo vlotjes. Op dat moment zijn er veel LENSers achter de bal, waardoor er voorin 

weinig aanspeelmogelijkheden zijn. Johny Mansveld kijkt gelaten langs de lijn toe in zijn brandweeroutfit. Jochem van Loon, 

linksback, heeft het zwaar met een zeer snel, beweeglijke en balvaardige SOA buitenspeler. SOA zet meer fysieke druk, de scheids 

zit er gelukkig bovenop en houdt het strak, dat is dan ook echt nodig. LENS pakt de draad weer op en komt beter in de wedstrijd. 

Hakim Bouidou komt daardoor in de 22e minuut alleen voor de SOA keeper Kubitza. Deze stopt het schot op fraaie wijze. LENS 

kan meer druk zetten en SOA verliest de grip op de wedstrijd. Dit kan een sensatie gaan worden. De 26e t/m 28e 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, 30e minuut de eerste gele kaart voor praten. SOA 

speler Kervin Braber gaat in het boekje. 33e 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 35e 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 krijgt dus de verdiende voorsprong. LENS gaat terug in de verdediging, SOA 

wordt scherper 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 blessuretijd fluit de scheids voor de rust.  

In de tweede helft komt er een ander SOA uit de kleedkamer. Al in de 50e 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 1-1. Nou moet LENS de rug rechten en de koppetjes 

moeten omhoog. 

Dit lukt een beetje, 60e minuut een solo van Dennis vd Steen tot de achterlijn, hij verzuimt om de bal goed voor te trekken. Jeffrey 

Hop gaat alleen, maar de attente SOA keeper voorkomt een LENSgoal. Manuel da Cruz wordt vastgehouden de vrije trap levert 

niets op. Dennis v.d Steen krijgt 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. 69e minuut Roger Riemen ziet geel na een te harde tackel. SOA zet meer druk. 

Arnold Oosterveer kan in de 73e met zijn vuisten nog het tij ten goede keren. 75e 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 81e minuut is de droom over. SOA scoort uit een vrije trap, geen 

muur die dat belet, hard en droog 1-2. In de laatste 5 minuten probeert LENS nog wat er te redden valt maar het lukt niet meer. Zelfs 

de trouwe SOA supporters zijn heel blij met deze 1-2 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 voor 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 vertrouwen in gekregen gezien de instelling. Positief 

en ervoor blijven knokken dan moet het gaan komen met de punten.   

Opstelling Arnold Oosterveer, Roger Riemen (84e Raymond Beck), Dobias Hogervorst, Brian Linger, Jochem van Loon, Jeffrey 

Hop, Maurice Schuurman, Dennis vd Steen, Johan Oliehoek (60e Paul Jansen), Manuel da Cruz, Hakim Bouidou.  
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LENS BUIGT MET 3-0 VOOR ZWAK RKDEO 

RKDEO 1 - LENS 1  3-0 

3 november 2002 

door Guido Halleen  

Wat is er mooier dan als voetballiefhebber 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 er toch prat op gaan zoveel techniek in huis te hebben. Maar waar blijft je techniek als de 

lichaamsconditie erbarmelijk is? Onze Toppers van Toen liepen te ballen als hangbuikzwijntjes. De Tand des tijds en het 

Goudschuimend Heinekenwater 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 Nootdorpers waren duidelijk frisser uit hun wollen lappen ontwaakt. In de vijfde 

minuut mocht doelman Arnold 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 strafschopgebied. 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 training weer hervat. Na 1 training mag je echter geen 

wonderen verwachten. Dit werd onderstreept door RKDEO, dat in de 51e minuut een voorsprong nam, nadat de LENSdefensie 

volkomen uit positie was gespeeld. LENS bleek hierna niet bij machte RKDEO in de tang te nemen. Het bleef bij schaarse counters. 

In de 55e minuut werd Dennis van den Steen ingebracht voor John Mansveld, die nog teveel hinder ondervindt van zijn blessure. En 

in de 70e minuut kwam Ramon Hendriks Manuel da Cruz vervangen. Deze ingrepen konden niet verhinderen, dat RKDEO nog 

tweemaal tot scoren kwam en wel in de 76e en 80e 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 kopzorgen Sinterklaas, Kerstmis en Pasen tegemoet om maar 

niet te spreken van aanstaande zondag als het wilskrachtige SOA op de Hengelolaan wordt ontvangen. 

Kom op mannen, nog 15 potjes te gaan. Daar kunnen jullie nog wedstrijden van maken. 

Opstelling: 

Arno 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 336711 T.N.V. PENNINGMEESTER LENS ZOETERMEER?? 

 

 

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijnen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                L.Verkijk tel: 070 - 3617033   

 

   

 

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

  De afkeuringlijn KNVB District West 2 tel: 0900-9008000 

 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG EN ZONDAG 

 

Mededelingen 
* In gebruikname 3e veld.  Het weer blijft spelbreker voor de tijdige oplevering van het 3e veld. Geeft opnieuw aan hoe hard wij dit 

veld nodig hebben. 24 november opnieuw afwachten of wij voor het eerst gebruik kunnen maken van het veld.   

* Bardiensten elftallen. Op 24 november is LENS 3 aan de beurt tussen 13.00 uur en 14.15.    

* Kontributie!!!!!!  
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* Algemene Ledenvergadering 17 december. Opnieuw de toekomst van 
LENS op de agenda. U kunt zich nu al aanmelden voor deze vergadering. 
 

Zaterdag 16 november 2002  
14.30 uur  Nat.Ned DH 1  -  LENS 1 (zat) Wijndaelerweg  H.Vonk     

 

Zondag 17 november 2002 
14.30 uur  de Postduiven 1 -  LENS 1      Madesteinweg  G.H.R.Linkers 

11.30 uur  Laakkwartier 2  -  LENS 2      Jan van Beersstraat  C.E.A.Verwer 

12.00 uur  HDV 3  -  LENS 3      Zuiderpark     

12.30 uur  Adelaars 3  -  LENS 4      Guntersteinweg 

10.00 uur  LENS 5  -  Quick 9        veld 1 147869 NN 

 

Zaterdag 23 november 2002  
14.30 uur  LENS 1 (zat)  -  Erasmus 1  veld 1 61990 J.P.van der Wel 

   

Zondag 24 november 2002  
14.00 uur  LENS 1  -  Schipluiden 1   veld 1 132673 A.Bongers 

11.30 uur  LENS 2  -  VELO 3  veld 1 135325 M.Abdallah  

10.30 uur  LENS 3 (bardienst) -  Toofan 2  veld 2 138151 NN 

10.30 uur  LENS 4   -  Toofan 3  veld 3 138415 NN 

12.00 uur  Jai Hanuman 3  -  LENS 5 VIOS-terrein  NN 

 

 Dinsdag 17 december 2002  Algemene Ledenvergadering 
 

Aanvoerders: 

LENS 3: Itek Kurnaz   tel: 06-13379733 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers  tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns   tel: 070-3975459 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 

 

Mededelingen 
*  Contributie!!!! 

* Algemene Ledenvergadering 17 december. Opnieuw de toekomst van 
LENS op de agenda. U kunt zich nu al aanmelden voor deze vergadering. 
+  Verzoeken om uitstel van wedstrijden. Dit soort verzoeken kunnen niet gehonoreerd worden zonder dat wij van de KNVB een 

boete krijgen (o.a. de zaalhuur omdat de zaal ruim van tevoren door de KNVB is afgehuurd en is betaald). Een tekort 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 aanvulling van de teams, overigens ook als het gaat om een wedstrijd te fluiten. Vooruit zien is regeren dus onderneem actie ruim 

van te voren. Op de KNVB-site maar ook in de LENS-revue kunnen jullie het programma ruim van te voren inzien. 

 

Maandag 18 november 2002  
22.00 uur  LENS 1  (beker) -  Westlandia 7  Loosduinen 160799 F.Mina da Silva 
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Woensdag 20 november 2002  
21.00 uur  LENS 2  (beker) -  Tutor 3  Zuidhaghe 160812 

22.00 uur  LENS 3  (beker) -  Tutor 4  Zuidhaghe 160824 

 

Vrijdag 22 november 2002  
20.00 uur  LENS DS1  (beker) -  Maz.Stars DS1  Ockenburgh 160137 

21.00 uur  LENS 5  (beker) -  Gymnova 7  Ockenburgh 161279 J.L.Z.Verhoek 

22.00 uur  Gymnova 6  (beker) -  LENS 4  de Fluit 

 

Maandag 25 november 2002 
20.00 uur  VCS 2   -  LENS 1 (beker) de Schilp  S. Mewa 

20.00 uur  LENS 4 (beker) -  DZP 6   Loosduinen 161263  

21.00 uur  VCS 4   -  LENS 3 (beker) de Schilp 

21.00 uur  LENS 5 (beker) -  DZP 7   Loosduinen 161275 

22.00 uur  VCS 3   -  LENS 2 (beker) de Schilp 

 

Dinsdag 26 november 2002  
19.00 uur  HPSV DS1  -  LENS DS1 (beker) Zuidhaghe 

 

Maandag 2 december 2002  
21.00 uur  ADIO 2  -  LENS 2 (beker) de Veur 

22.00 uur  ADIO 3  -  LENS 3 (beker) de Veur 

22.00 uur  LENS 1 (beker) -  Tutor 2  Loosduinen 160803 V.A.G.Felida 

 

Dinsdag 3 december 2002  
20.00 uur  LENS DS1 (beker) -  VIOS DS1  Zuidhaghe 160141 

 

Woensdag 4 december 2002  
19.00 uur  LENS 5 (beker) -  Snoekie 6  Zuidhaghe 161278 

20.00 uur  LENS 4 (beker) -  Snoekie 5  Zuidhaghe 161266 

 

Ligging Sporthallen: 

Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 3236706 

Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

  Ingang Beresteinlaan 

de Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,  tel: 3941507 

De Fluit  : Fluitpolderplein 1,Leidschendam, tel: 070-3209314 

Ockenburgh : Wijndaelerduin 27,  tel: 3686588  

de Veur  : Prismalaan 40, Zoetermeer tel: 079-3615398 

 

 

Aanvoerders: 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Sammy de Nennie tel: 070-3935936 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20247367) 

LENS 4:      Nico Vastenburg tel: 070-3294254 

LENS 5:      Paul Lensink  tel: 06-53576080 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 

 

veld 3: van zandvlakte tot kunststofveld: 
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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 wordt 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 wel? Ik heb zo 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 VIJFTIG 

 

NAT. Het blijft de laatste weken wel steeds regenen, vervelend voor de voetbalvelden. Gelukkig dat we bij LENS nu (bijna) een 

redelijk alternatief hebben, na al die jaren, om te kunnen trainen en zelfs competitie te spelen op kunstgras. Via de LENS-Denhaag 

homepage is het prachtig te volgen. Het heeft heel wat 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 beetje bevoorrecht. Hopelijk 

kunnen we het een beetje uitbuiten door het resultaat van alle vergaderingen in daadkracht 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 336711 ovv Club van Vijftig of geef het cash aan ondergetekende. 

 

Uitspraak van de Club van Vijftig : wie graag helpt,verveelt zich niet! 

 

Henk Hoppenbrouwers 

Ps:  Hebben alle LENS4 spelers al een horloge ????????????? 

 

 

 

 

De laptops 

 

Uit handen van Ton v.d. Berg mocht LENS onlangs een tweetal laptops in ontvangst nemen. Daar kan de club 

nog veel plezier van hebben. Ton,  uit naam van de Jeugdcommissie, bedankt voor deze gulle gave. Er zijn 

toch nog mensen die het LENS-hart op juiste plaats hebben zitten.  

Cees Alting 
 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 

Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 

 

               - Hoofdleider A- en B-jeugd:       Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.g.g. 015-2131727) 

               - Hoofdleider C- en D-jeugd:       Fred Grens   telefoon: 015-2131727  (b.g.g. 070-4400603) 

                - Hoofdleider E- en F-jeugd:       Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.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 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 iedereen om het bellen te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 20.30 uur.  

 

 

De belangrijkste regeltjes: 

 

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

tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood 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 
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- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af en alleen op LENS (070-3661314) 

- Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? 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 niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of Fred Grens thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen maar altijd sportschoenen meenemen!! 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijd)wijzigingen mogelijk) 
 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 16 nov 14.30 uur Delfia A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

 23 nov 14.00 uur TEDO A1 Uit Vredenburchweg 12.30 uur Auto 

A2 16 nov 14.30 uur HBS A3 Uit Daal en Bergslaan 13.30 uur bij HBS 

 23 nov 14.30 uur Quick A3 Thuis Veld 2 of 3 13.30 uur  

B1 16 nov 11.00 uur VELO B1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 23 nov 12.30 uur SVV/SMC B2 Uit Sportlaan/Schiedam 10.30 uur Auto!!! 

B2 16 nov 12.30 uur RKDEO B1 Uit Sportparkweg/Nootdorp 10.45 uur Auto!!! 

 23 nov 12.30 uur VIOS B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

C1 16 nov 12.45 uur Sportlust' 46 C1 Thuis Veld 1 11.45 uur  

 23 nov 12.30 uur SVV/SMC C1 Uit Sportlaan/Schiedam 10.30 uur Auto 

C2 16 nov 10.00 uur Semper Altius C1 Uit Hoekpolder/Rijswijk 08.30 uur Auto 

 23 nov 11.00 uur Toofan C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

C3 16 nov 14.30 uur RAS C1 Thuis Veld 2 of 3 13.30 uur  

 23 nov 12.00 uur Te Werve C1 Thuis Veld 3 11.00 uur  

C4 16 nov 09.30 uur Jai Hanuman C1 Thuis Veld 3 08.30 uur  

 23 nov 11.00 uur Laakkwartier C3 Uit J.v.Beersstraat 09.15 uur Auto/bus 

D1 15 nov 19.00 uur Talentencircuit bij HFC ADO Den Haag (zie kopie!!!) 18.30 uur Auto 

 16 nov 09.30 uur Katwijk D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 23 nov 10.30 uur Quick Boys D1 Uit Ln vn Nieuw Zuid/Katwijk 08.30 uur Auto 

D2 16 nov 11.00 uur Laakkwartier D2 Uit J.v.Beerstraat 09.30 uur Auto!!! 

 23 nov 09.30 uur Quick D3 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D3 16 nov 12.00 uur Scheveningen D3 Thuis Veld 3 11.00 uur  

 23 nov 11.00 uur Quick D4 Uit Savorninlohmanlaan 09.45 uur Auto 

D4 16 nov 08.45 uur DSVP D4 Uit Sportlaan/Pijnacker 07.30 uur Auto!!! 

 23 nov 09.30 uur SV Erasmus D3 Thuis Veld 3 08.30 uur  

 27 nov 18.30 uur Den Hoorn D4 (*) Uit Woudseweg/Den Hoorn 17.15 uur Auto!!! 

E1 16 nov 09.30 uur Blauw Zwart E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 23 nov 08.45 uur BSC' 68 E1 Uit Sportlaan/Benthuizen 07.30 uur Auto 

E2 16 nov 09.30 uur Laakkwartier E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 23 nov 09.45 uur SV Erasmus E1 Uit Erasmusweg 08.45 uur Auto 

E3 16 nov 10.00 uur Loosduinen E2 Uit Madesteijn 09.00 uur Auto 

 23 nov 11.30 uur Quick E3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 16 nov 09.00 uur DHC E6 Uit Brasserskade/Delft 07.45 uur Auto!!! 

 23 nov 11.30 uur Laakkwartier E4 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E5 16 nov 12.30 uur Monster E6 Uit Spprk Polanen/Monster 11.30 uur Auto 

 23 nov 13.30 uur KMD E3 Thuis Veld 2 13.00 uur  

E6 16 nov 13.30 uur Quick Steps E4 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 23 nov 08.45 uur HBS E12 Uit Daal en Bergselaan 07.45 uur Auto 

F1 16 nov 10.00 uur RKDEO F1 Uit Sportparkweg/Nootdorp 08.45 uur Auto 

 23 nov 09.30 uur Oliveo F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F2 16 nov 09.00 uur BMT F1 Uit Hengelolaan 08.30 uur Lopen 

 23 nov 09.30 uur Die Haghe F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F3 16 nov 11.30 uur SOA F1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 23 nov 10.00 uur RKDEO F4 Uit Sportparkweg/Nootdorp 08.45 uur Auto 

F4 16 nov 11.30 uur DUNO F2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 23 nov 10.00 uur Toofan F1 Uit Ockenburgh 09.00 uur Auto 

F5 16 nov 13.30 uur VUC F4 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 23 nov 11.30 uur Die Haghe F3 Uit Ockenburgh 10.30 uur Auto 

F6 16 nov 08.45 uur DSO F10 Uit Tuyllspprk/Zoetermeer 07.30 uur Auto 

 23 nov 13.30 uur Lyra F12 Thuis Veld 2 13.00 uur  

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!! 

 

IS DE CONTRIBUTIE AL BETAALD OP GIRO 336711 T.N.V. PENNINGMEESTER LENS ZOETERMEER?? 

 

BIJZONDERHEDEN 

 
- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 28 november 

- Aanwezig namens de jeugdcommissie vanaf 07.30 uur: zaterdag 16 november Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

         zaterdag 23 november Gerard Marinus en Paul van den Steen 
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OPSTELLINGEN 

 
De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

- LENS A2: zonder M.Resmann (gestopt) en D.de Jong (blessure) 

- LENS B1: zonder S.Yildirim (gestopt) en met M.el Mahi 

- LENS B2: zonder N.Essiad (afgevoerd als lid wegens onbehoorlijk gedrag) 

- LENS C4: met K.Celik 

- LENS D4: zonder Y.Erdogan (alleen 16/11) 

- LENS E6: zonder C.Erdogan (alleen 16/11) 

- LENS F5: met M. Essaeh  

- LENS F6: zonder A.de Winter (gestopt) en met J.Maduro 

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 

 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op vrijdagavond of 

zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal doorgaat of niet zijn: 

 

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-4044184). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet eerder weten 

wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur verzamelen kom dan altijd 

gewoon naar LENS toe!!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de informatie te 

verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke thuisspelende A-

B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de LENSafkeuringslijn op 

vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat alle A-B en C-elftallen van LENS 

vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district West II en onder categorie II. 
 
Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 

 

TALENTENCIRCUIT LENS D1 
Op vrijdag 15 november mogen 6 spelers van LENS D1 als ballenjongen aanwezig zijn bij de wedstrijd HFC ADO Den Haag - Emmen. In de rust 

mogen zij tevens hun kunsten vertonen op het hoofdveld middels het afwerken van diverse spelvormen. Aangezien deze wedstrijd een echte topper 

is in de eerste divisie zal het wel heel druk worden in het Zuiderpark en kunnen jullie LENS voor een groot publiek heel goed vertegenwoordigen. 

Maak er iets moois van en natuurlijk draagt iedereen het officiële LENStenue. Je teamgenoten, die helaas uitgeloot zijn, zitten op de tribune en 

zullen jullie aanmoedigen evenals de ouders die mee gaan en de twee beste verkopers van de GROTE CLUB ACTIE. Aangezien we al om 19.00 

uur bij De Aftrap (complex amateurs en jeugd) verwacht worden verzamelen we allemaal om 18.30 uur op LENS. De supporters moeten er 

rekening mee houden dat het ook bij de ingang erg druk zal zijn en dat er controles plaats zullen vinden. Iedereen van 13 jaar en ouder zal zich 

moeten kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Het meenemen van drank in blik of in flesjes is ook ten strengste verboden. Wil je 

toch iets drinken neem dan iets mee in karton. Heel veel plezier!!! Omstreeks 22.30 uur is iedereen weer thuis. 

 

IS DE CONTRIBUTIE AL BETAALD OP GIRO 336711 T.N.V. PENNINGMEESTER LENS ZOETERMEER?? 

 

SINTERKLAASFEEST OP LENS 
Op vrijdag 29 november november komt Sinterklaas met een aantal Zwarte Pieten naar LENS. Hij heeft ons gevraagd om alle spelers, trainers en 

begeleiders van LENS F1 t/m LENS F6 op zijn feestje uit te nodigen. Wij verwachten jullie dan ook echt allemaal uiterlijk om 18.45 uur in het 

clubgebouw van LENS. Het feest zal om 20.00 uur weer afgelopen zijn. Ouders, broertjes en zusjes kunnen helaas niet bij het feest aanwezig zijn 

omdat het anders veel te druk wordt in ons clubgebouw.  

 

VRIJDAGAVOND TRAINING VERVALT VOOR F1 EN F2 
De vrijdagavond training voor LENS F1 en LENS F2 is voorlopig stopgezet. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat jullie op de woensdagmiddag 

altijd allemaal komen trainen. Na de winter wordt de vrijdagavond training weer op het programma gezet. 

 

GEBRUIK VELD 3 
Helaas is veld 3 nog steeds niet opgeleverd. Door de vele regen konden een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd worden en is het nog steeds 

smachten naar de oplevering die nu hopelijk niet ver weg meer kan zijn. Voorlopig moeten de teams nu nog vaak in de blubber trainen of zelfs 

weer uitwijken naar buiten ons complex. Dat wordt straks extra genieten als het kunststofveld echt opgeleverd is. Voor de duidelijkheid zetten wij 

nogmaals een aantal belangrijke zaken op een rijtje: 

- de "weg" naar het kunststofveld gaat over de stenen paden en dus niet over veld 2 en de trainingsstrook (dit om het inlopen van modder op het 

kunststofveld te voorkomen) 

- na de laatste training worden alle doeltjes van het kunststofveld verwijderd en op de trainingsstrook gezet 

- BMT, Spoorwijk, VCS en Neta Dall mogen volgens een vastgesteld schema, bij afkeuring van hun veld, voor de training ook gebruik maken 

van de linker helft van dit kunststofveld (zie schema op het publicatiebord van LENS) 

- wedstrijden spelen op dit veld op doordeweekse dagen is helaas nauwelijks mogelijk omdat er steeds meerdere groepen tegelijk trainen en ook 

de andere Escampverenigingen op dit veld te gast kunnen zijn. 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 en jeugd) hun competitiewedstrijden ook afwerken op dit kunststofveld 

- het vaststellen van vriendschappelijke wedstrijden bij (algehele) afkeuring vergt afstemming tussen de diverse wedstrijdsecretarissen en 

natuurlijk gaan competitiewedstrijden altijd voor vriendschappelijke wedstrijden 
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CONTRIBUTIEBRIEVEN 
Deze week hebben alle jeugdspeler met een contributieachterstand over dit seizoen een briefje mee naar huis gekregen met het verzoek om nu 

direct de volledige contributie te betalen op giro 336711 t.n.v. penningmeester LENS te Zoetermeer. Binnenkort maken wij nogmaals de balans op 

en spelers (ouders) met een contributieachterstand krijgen dan een fikse boete. Kort daarna zullen wij nog hardere maatregelen moeten nemen 

middels het opleggen van train- en speelverboden. Voorkom dit en betaal nu direct de volledige contributie!! 

 

GROTE CLUB ACTIE 
Maar liefst 875 loten heeft LENS dit jaar verkocht en dat is in jaren niet meer voorgekomen. Hulde aan de 79 jeugdspelers die hebben meegewerkt 

om deze loten te verkopen. LENS is mede dankzij 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 met HFC ADO Den Haag. Vrijhouden deze datum. De twee 

topverkopers zetten wij natuurlijk nog eens extra in het zonnetje. Het zijn Miquel Smuller van LENS E4 en Rinesh Audhoe van LENS E6. Beide 

verkochten 52 loten en mogen a.s. vrijdag 15 november met de organisator van deze actie (Gerard 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 speler van de 

week zijn bij LENS 1. Hiervoor krijgen jullie t.z.t. nog een uitnodiging. Andere topverkopers waren: Rafael Rocha (45), Hafiez Rahiembaks (34), 

Hassan Syed (33) en Rodney Nijbacker (31). De beste teamresultaten waren: 1) LENS C2 (111 loten) 2) LENS E2  (104 loten) 3) LENS E1 (99 

loten) 4) LENS E4 (88 loten) 5) LENS D1 (87 loten).  Nogmaals allemaal hartstikke bedankt namens LENS!!!!! 

 

ROUTEPLANNER NAAR VOETBALVERENIGINGEN 
De afgelopen weken is het (te) vaak voorgekomen dat LENSjeugdteams te laat bij de uitwedstrijden aankwamen omdat het complex niet op tijd 

gevonden kon worden. Dit is natuurlijk niet nodig als van te voren even gekeken wordt waar het complex ligt. Dit is de verantwoordelijkheid van 

de chauffeur. Om te helpen vermelden wij hieronder de naam van een site die via internet bekeken kan worden en waar de routebeschrijvingen op 

staan naar de meeste verenigingen in Nederland. Raadpleeg deze altijd voor. Het adres van deze site is: 

 

    http://home.wxs.nl/~tybb/gids/home.htm 

 
IS DE CONTRIBUTIE AL BETAALD OP GIRO 336711 T.N.V. PENNINGMEESTER LENS ZOETERMEER?? 
 

 

Jeugdverslagen 
 

 
 

LENS C1 – Katwijk C1  3-2 
Vandaag 2 ongeslagen koplopers tegen elkaar en dat beloofde dus een spannende wedstrijd te worden! LENS begon heel goed aan 

de wedstrijd en had al in de eerste minuut kunnen scoren na een mooie voorzet van Arnie. Het eerste kwartier werd er echt heel goed 

gevoetbald en uiteindelijk viel dan ook de 1-0 na een kopbal van Mehmet. LENS ging door en Katwijk kwam de eerste helft 

nauwelijks over de middenlijn. Vlak 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 

wedstrijd te maken. Daarna was het eigenlijk helemaal over met LENS en we lieten Katwijk terug in de wedstrijd komen. Eerst werd 

het 3-1 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, maar toch jammer dat we niet gewoon doorgingen als in de eerste helft, want toen was het echt schitterend om te zien 

hoe goed jullie samen voetbalden. Sparta verloor vandaag en dus staan we nu samen met DUNO ongeslagen bovenaan met 19 

punten uit 7 wedstrijden!! 

 

Noordwijk C1 – LENS C1: 2-2 
Ondanks alle regen konden we vandaag toch nog vriendschappelijk 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 gaatje te vinden in hun verdediging en schoot knap met links de 1-0 binnen. Daarna kopte Awinash op de lat na een mooie 

corner van Niels en uit de rebound kon Alvi de 2-0 binnen tikken. Voor rust kregen we nog wel een paar kleine kansen, maar het 

bleef 2-0. Na rust ging LENS verder in een “feestopstelling”, maar een feest werd het nooit. We kregen nauwelijks nog kansen en 

speelden erg slecht, terwijl Noordwijk 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 spannende wedstrijd worden!! 

 

Verslagen LENS C2  
 

 

JAC C3 - LENS C2  3-8 
Op de vrijdagavond gaat C2 eerst naar FC Den Haag om een leuke wedstrijd te kijken. En de FC won de wedstrijd met 3-0. Als ‘s 

morgens de wekker gaat zit ik om half zeven de opstelling te maken. Iedereen is op tijd op LENS, zodat wij op weg kunnen gaan 

naar JAC. Als deze beker-wedstrijd begint zet LENS de tegenstander onder druk en creëert kansen maar maakt ze niet af. Dan 

scoort de tegenstander. Wij maken snel de gelijkmaker.Helaas gaan we weer ‘in de fout’. Wij staan weer achter. Maar SALIM maakt 
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weer de gelijkmaker. Dit blijft zo tot de rust. Na de rust is het LENS die voetbalt en de tegenstander loopt achter de bal aan. We 

maken mooie doelpunten en winnen zo de wedstrijd. 

Man van de wedstrijd = C. Wilson……. 

Peter/Patrick 

 

LENS C2 – Earls Colne FC  5 – 5 
Deze avond weer gezellig voetballen tegen een Engels team. Aangezien deze jongen wel gecharmeerd is van het Engelse voetbal, 

stond ik langs de lijn. Nou, daar heb ik wederom geen spijt van gehad. 

Een Engelse ploeg die heerlijk ‘werk-voetbal’ op de grasmat neerlegde en LENS even liet schrikken. Wat de toeschouwers toen 

voorgeschoteld kregen is niet zomaar snel te beschrijven. Toch maar een poging. Een heerlijke sportieve, snelle, grandioze pot 

voetbal! Ik 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 1e helft was voor de 

Engelsen; de 2e kwam op rekening van LENS. 

Cees Alting 

 

LENS C2 – ODB C1  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 ander niet. En dat is maar goed ook, anders werd het zo’n saaie boel. Sommige supporters snappen dit niet en al snel 

werd er wat ‘gemopperd’ langs de lijn. Natuurlijk dit was niet het LENS dat wij gewend waren, maar er kan niet gezegd worden dat 

onze jongens er niet hard voor werkten. Oké, de tegenstander was sterker. Goed, je krijgt 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 luidt: “beter 

één dan geen!!!” 

Cees Alting 

 

Nb: een ‘pling’ en daar kwam,  uit het niets,  opeens het verslag van Peter  in de mailbox. 

 

Vandaag tegen ODB C1. Het zou een moeilijke wedstrijd worden want er stond vrij veel wind. Als de scheids de wedstrijd laat 

beginnen zet LENS de tegenstander gelijk onder druk. Dan komt er een aanval van ODB en de spits gaat alleen op de keeper af en 

mijn inziens gaat de keeper voor de bal maar de scheids ziet het anders en ODB ziet zijn kans schoon om op voorsprong 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.  

 

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 wedstrijd schommelt een beetje door en LENS komt op voorsprong. "ik denk kat in 't bakkie", maar 30 sec. voor tijd komt ODB 

op gelijke hoogte. Gezien de wedstrijd  terecht. 

Man van de wedstrijd= Salim 

Peter 

 

Marathon/Azzurri 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 stilte. De wedstrijd begint en LENS komt goed uit de startblokken, zet de tegenstander goed vast en comnineert 

er lustig op los. Het duurt dan ook niet lang of LENS scoort. De ene aanvalsgolf is nog mooier dan de andere en LENS scoort weer. 

Dan let LENS even niet op en het tegendoelpunt is een 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 tegenstander 

krijgt ook de kansen maar gaat er slordig mee om; LENS niet want we scoren het vierde doelpunt. Dan gaat de tegenstander jagen en 

scoort. Maar hun  kruit is verschoten. LENS scoort nog een keer. Jongens een schitterende overwinning mooi en slim gespeeld. Ik 

ben hier heel blij mee. Mannen van de wedstrijd >>>> het hele team! 

Peter/Patrick 

 

LENS D2 - MVV' 27 D2  5 – 0 

In de eerste helft begonnen we al direct heel goed te voetballen. Michael scoorde de eerste goal van ongeveer 13 meter. Later in de 

tweede helft kwamen ik (Charrel), Khalid en Yassin er in. Toen had Adil gescoord uit een penalty en toen scoorde hij er nog twee. 

Een echte hattrick!!! Toen daarna 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. 
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LENS E2 – Quick E2   5-1 

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 wanneer je ze 

niet maakt krijg je ze tegen. We bleven ondanks de achterstand 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 gespeeld! 

De leiders. 

 

LENS  E 1 - Quick Boys   6-0 
We kwamen wat laat 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 maakten 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 we wilden gaan trainen, had Paul toch nog voor een 

wedstrijd gezorgd. We gingen naar Nootdorp  

( geen Pynacker!!!!!!!!! ) om tegen RKDEO een beter resultaat te behalen dan dat LENS 1 gedaan had. Dat lukte, want E 1 speelde 

een goede eerste helft ( 0-4 ) en won tenslotte met  

1-6. E 2 gaf haast geen kansen weg en maakte na mooie aanvallen vier goede doelpunten. Een 0-4 overwinning dus. Mitchel en 

Habin kregen 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 

 

Pupil van de Week :Mohamed Ahjar 
 

Afgelopen zondag, 10 november, speelde LENS 1 thuis tegen SOA 1. 

De pupil van de week bij deze wedstrijd was de 12 jarige Mohamed Ahjer uit de D2. 

Mohamed speelt meestal rechtshalf en is tevens reserve-aanvoerder. 

Mohamed komt bijna altijd kijken op zondag naar de wedstrijden van het 1e en 2e. Mohamed is technisch een heel goede speler. Ondanks zijn 

(gebrek aan) lengte is hij een bikkel. Wel praat hij soms te veel tegen de scheidsrechter. Als iedere LENS-speler de instelling van Mohamed zou 

hebben zouden alle LENS elftallen bovenaan staan. Mohamed is een leuk en grappig mannetje. Zijn trainer Dennis Vos moet (bijna) altijd om hem 

lachen, behalve als hij weer eens vervelend is gewest. Hij kan ook goed schieten en belangrijker nog, hij heeft een goed inzicht en weet dus meestal 

sneller dan anderen wat hij moet doen. 

Buiten de schoolvakanties gaat Mohamed naar de Anne Frankschool. Hij zit om precies te zijn in groep 8 bij juf Anja en juf Marijke. (Juf Marijke 

is soms een beetje streng). De Anne Frankschool is een leuke school omdat de kinderen leuk met elkaar spelen. Onlangs is Mohamed met het team 

van zijn school eerste geworden tijdens het schoolvoetbaltoernooi. Daarom mag zijn team op 13 november naar de finale op sportpark Escamp. 

Naar verwachting gaan de D1 en de D2 aan het einde van dit seizoen naar een voetbaltoernooi ergens in Nederland waar ze dan ook overnachten. 

 
De trainer van de D2, Dennis Vos, weet een prima sfeer te creëren in de D2. Mohamed is erg tevreden over Dennis omdat hij goede traningen 

geeft. Ook is hij voldoende streng want als je niet luistert moet je strafrondjes lopen. Dennis zorgt altijd dat iedere jongen in het veld de positie 

krijgt die het best bij hem past. 

De leider van de D2, Percy Dahou, is heel aardig. 

 

Weetjes van de pupil van de week: 

- Favoriete voetbalclub in het buitenland: Real Madrid omdat daar goede voetballers zitten zoals Roberto Carlos, Zidane en Figo. 

- Favoriete Nederlandse club: P.S.V. met daarbij Kezman als favoriete speler. 

- Onze pupil wil later profvoetballer of advocaat worden. 

- Leukste sport na voetbal: tennis. 

- Beste vrienden: Yassin (D2) en Volkan (C4) 

- Grootste supporter: m’n vader komt naar mijn wedstrijden kijken als hij niet moet werken 

- favoriete internet-sites: www.game.nl en www.lens-denhaag.nl 

- trainingen : iedere dinsdag en donderdag 

- wat wil je nog aan jezelf verbeteren: mijn schot kan beter 

- wat zijn de leuke dingen bij LENS: zwemmen of bowlen bij een afgelasting 

- wat is je favoriete speelgoed: mijn computer 

- hoe lang zit je al op LENS: 6 jaar 

- Wat is vind je leuk op televisie: Studio Sport en aktie-films 

- wat is je favoriete eten: patat 

- wat is het leuke van de D2: Dat de jongens niet beginnen te zeuren als je een fout maakt; ze zeggen “volgende keer beter” 

 

Mohamed blikt terug op de wedstrijd LENS 1 – SOA 1: 1-2 

Tijdens de voorbespreking vertelde Hans dat er veel geblesseerden en schorsingen waren. De trainer van LENS 1 vertelde de spelers dat ze in 

elkaar moesten lopen. Ook gaf de trainer aan dat ze niet op elkaar moesten concentreren maar op het voetbal. Drie punten pakken dus. 

Ik had gedacht dat Farid en James vandaag ook mee zouden spelen. Farid was echter geschorst en James was er ook niet. 

Tijdens de wedstrijd kreeg Hakim 2 kansen die hij had moeten benutten. 

Het vededigen van LENS gind goed. De scheidsrechter floot goed maar had wel meer kaarten mogen geven. 

Ik denk dat de spelers van LENS 1 moeten proberen minder op elkaar te letten en de kansen beter proberen te benutten. 

De spelers van LENS moeten vaker van ver schieten. Soms durven ze dat niet. De beste speler van de wedstrijd was Brian Linger omdat hij deed 

wat hij moest doen. Ook heb ik een favoriete speler gekozen namelijk Manuel da Cruz.   Mohamed Ahjar 

Kijk voor een foto op de LENS-site 
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VAN DE REDACTIETAFEL 
 

WAT HEBBEN REDACTIELEDEN MET NOVEMBER TE MAKEN? 

(wisseling van de wacht) 

 

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. Helaas moet zij nu afhaken. En 

met tegenzin; want leuk vindt zij het niet. Haar woorden waren: “Cees, ik baal hier zo vreselijk 

van”. 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 ‘LENSredaktie-

levensloop’ van haar.  

 

* In 1997 geeft de huide redactie (Albert Miltenburg en Cees Alting) te kennen niet 

meer het clubblad te kunnen verzorgen. Er wordt naar een oplossing gezocht. Wim. v.d. Geest 

neemt het over en Hannie voegt zich weldra bij de redactie. Dit was op 13 november 1997. Als 

enige ‘overleeft’ zij alle redactiewisselingen. Zij ontpopt dan ook zich als het boegbeeld van de 

redactie. Vijf jaar verzorgd zij het clubblad. Hulp krijgt 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 lichtkrant 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?  

 

Hannie bedankt voor al die jaren dat je het clubblad hebt verzorgd. We zullen best nog wel 

eens een keer een beroep op je doen. Daar zijn we zeker van. Ook een woord van dank gaat 

natuurlijk 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 

 

 

 

 

 
Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 
 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 
F.Grens       (secr) tel. 015 – 2131727 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

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

 

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

 

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

 

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

 

Club van 50 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

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

 

Bar 
Vacature 

 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens                tel. 070 – 3455787 

R.Bogisch                 tel. 070 – 3937441 

                                  tel. 06 – 14382757 

I.Kurnaz                    tel. 06 – 13379733 
 
Zaterdag 

A. de Ket                    tel .079-33425524 

                                              0651196881  

 

Redactie LENS-revue 
Cees , Saskia Alting      tel. 070 – 3661314 

e-mail - vvlens@12move.nl 
 

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

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 

       www.lens-denhaag.nl 
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De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren of in te korten.  

Plaatsing betekent niet dat de redaktie uw mening deelt. 

 

 

Inleveren copy voor de eerst volgende LENS-revue: voor maandag 09 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Lamens stopt bij LENS 

 

Zo'n vijf seizoenen geleden was heel 

LENS in mineur. LENS 1 (zon) was 

immers gedegradeerd naar de vijfde 

klas. Hans Lamens werd aangetrokken 

als trainer/coach en zijn opdracht 

vanuit het bestuur was: 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 Scherf voldeed hij in twee 

jaar tijd aan deze opdracht door twee 

seizoenen achter elkaar kampioen te 

worden. Een prestatie op zich en 

bovendien werd het ook een stuk 

gezelliger op LENS!!! Daarna was 

handhaven het eerste motto en 

vervolgens kijken of er toch nog een 

stapje verder gezet kon worden. Vorig 

seizoen lukte het handhaven in de 

derde klas vrij 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 

wel 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 zijn en dat liet hij ons 

afgelopen week dan ook weten. Wij 

respecteren zijn besluit en kijken terug 

op een zeer geslaagde periode 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 

aan Hans mee te geven. Wij gaan, in 

samenspraak met de selectie, nu op 

zoek naar een nieuwe trainer/coach 

voor LENS 1 en zullen natuurlijk ook 

bezien of wij het volgende stapje toch 

nog kunnen gaan zetten. 

          

 

B oetes van KNVB 

 

De KNVB kan om heel veel redenen bij onregelmatigheden 

straffen en boetes opleggen aan spelers en aan teams. De gele 

en rode kaarten zijn natuurlijk de bekendste en deze worden 

door LENS altijd doorberekend aan de betreffende spelers. 

Daarnaast zijn er nog tal van zaken waarvoor de KNVB 

boetes uit kan delen aan individuele spelers of aan teams. Te 

denken valt aan: staken door schuld, niet spelen van een 

wedstrijd door schuld, niet opsturen van een 

wedstrijdformulier (zaal), laten spelen zonder spelerspas (ook 

bij de tegenpartij!!!), staken van een wedstrijd zonder dit te 

rapporteren aan de KNVB, ongerechtigde spelers mee laten 

spelen (zaallid op veld, veldlid in zaal) etc. etc. Ook deze 

boetes zullen wij altijd doorberekenen aan het team. Wij 

vinden immers dat ieder team zijn verantwoordelijkheid moet 

nemen en de regels van de KNVB stringent moet naleven. De 

KNVB stuurt steeds vaker waarnemers naar wedstrijden toe 

en ook LENS zal hier op een dag mee te maken krijgen. 

Onregelmatigheden (zeker met de spelerspassen) worden 

streng aangepakt (zie Haagse Krant van afgelopen donderdag) 

en punten in mindering en forse boetes worden door de 

KNVB uitgedeeld.

  

 

Gebruik veld 3 

 

Als alles meezit wordt deze week eindelijk het kunststofveld opgeleverd en worden a.s. weekend de 

eerste wedstrijden 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" naar het kunststofveld gaat over de stenen paden en dus niet over veld 2 en de trainingsstrook (dit om het inlopen 

van modder op het kunststofveld te voorkomen) 

• na de laatste training worden alle doeltjes van het kunststofveld verwijderd en op de trainingsstrook teruggezet 

• BMT, Spoorwijk, VCS en Neta Dall mogen volgens een vastgesteld schema, bij afkeuring van hun veld, voor de training ook 

gebruik maken van de linker helft van dit kunststofveld (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!!!! 
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• wedstrijden spelen op dit veld op doordeweekse dagen is helaas nauwelijks 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!!! 

• 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 en jeugd) hun competitiewedstrijden ook afwerken op dit kunststofveld 

• het vaststellen van vriendschappelijke wedstrijden bij (algehele) afkeuring vergt afstemming tussen de diverse 

wedstrijdsecretarissen en natuurlijk gaan competitiewedstrijden altijd voor vriendschappelijke wedstrijden 

 

 

Contributie-achterstand vorig seizoen 

Er zijn personen die blijven weigeren om de contributie (of een 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 contributie over vorig seizoen inclusief de helft van de contributie van dit seizoen nog niet is 

betaald. Ook starten wij zeer kort daarna de incassoprocedure!!!  

Jaarverslagen 

Wij vragen de diverse secretarissen die tot op heden nog geen jaarverslag 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 definitieve cijfers 

over het seizoen 2001/2002 en de definitieve begroting voor het seizoen 2002/2003 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 

maar 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 is een groepje LENSERS aan de slag gegaan met de toekomst van LENS. Wellicht is er nieuws te melden!! 

Reserveer deze datum alvast in je agenda want wie weet mis je anders een hele belangrijke vergadering over de toekomst (???) van 

LENS. De benodigde stukken voor deze vergadering liggen vanaf zaterdag 7 december op LENS. Vraag er gerust om. De agenda is 

als volgt: 

1) Opening 

2) Verslag vorige vergadering d.d. 4-6-2002 

3) Jaarverslagen bestuur en diverse commissies 

4) Definitieve cijfers seizoen 2001/2002 

5) Definitieve 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 LENSREVUE!!!! 

7) Benoeming in de commissies 

8) Nominatie vanuit het bestuur voor de "IM Piet Juffermansprijs" 

9) Toekomst (???) LENS (zie ook punt 6) 

10) Rondvraag 

11) Sluiting 

 

Een nieuwe redactie 

 

Helaas hebben Hannie v.d.Sman en Christine Lamers besloten 

om te stoppen met het maken van de LENSREVUE. Hannie 

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 voor jullie 

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 of zelfs nog te verbeteren. Cees 

(welkom terug) en Saskia heel veel plezier met deze leuke 

taak. Maak er iets moois van!!!   

 

Een nieuwe administrateur 

 

Frans Brittijn heeft jarenlang lang op de achtergrond onze 

boekhouding verzorgd. Geloof ons 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 

al gehad en zal per 1 januari 2003 de taken definitief van 

Frans overnemen. Frans Brittijn (en vrouw) bedankt voor 

jullie inzet en Dennis heel veel succes en je achternaam (slim 

als een Vos) geeft ons het idee dat het wel goed zit.   

Activiteiten rond de feestdagen 

 

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 wij een overzicht van de tot nu toe geplande zaken: 

 

• 12 december verschijning laatste LENSREVUE van 2002 



*** dinsdag 17 december: Algemene Leden Vergadering – aanvang 20.30 uur *** 116 

• 17 december 20.30 uur algemene ledenvergadering op LENS (zie kopie) 

• 18 december LENS 82 JAAR!!!!!!!!! 

• 21 en 22 december (???) vriendschappelijk voetbal 

• 23 december t/m 6 januari LENS gesloten (geen trainingen en geen wedstrijden) 

• 28 december gamblingavond op LENS uitsluitend voor personen van 18 jaar en ouder!!! 

• 1 januari 2003: 13.30 uur en 14.30 uur Nieuwjaarswedstrijden op LENS gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie 

• 6 januari 2003: herstart trainingen en wedstrijden 

• 9 januari 2003: verschijning eerste LENSREVUE van 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENS-revue per @-mail ontvangen?  

  

Even een mailtje naar jaapcolpa@lens-denhaag.nl is voldoende! 

 

 

 

 

SINTERKLAAS 

  

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 trouw aanwezig bij het eerste, Cees Grimbergen, oud LENS voetballer, bekend van het 

programma rondom 10 heeft nu ook weer zijn donatie gedaan. 

 

Theo Hoefnagel volgens mij de man met de langste trainerservaring bij LENS, Henk Eisenburger, vanuit het hoge Noorden heeft zijn 

LENS hart op de juiste plaats, Gerard vd.Kleij afwachtend wanneer hij ingezet wordt voor de Europese gemeenschap en dhr 

Heerschop die toch altijd weer zijn bijdrage levert. Wat is het toch mooi dat we uit alle delen van het land donaties krijgen, het zijn 

oude trouwe fans die LENS een warm hart toedragen. 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 336711 ovv Club van Vijftig of geef het cash aan 

ondergetekende. Uitspraak van de Club van Vijftig : als Sint eens alles wist van U, betaal dan gauw  

Henk Hoppenbrouwers 

Ps:  Wanneer wordt de boetpot nu eens bij het vierde gevuld! 

 

LENS 1 in de competitie 

 

LENS 1 (zat) deed het niet echt slim. In plaats van twee keer te winnen verspeelden zij twee punten (0-0) tegen nummer laatst (SV 

Erasmus). Toch staan zij steeds nog op een kansrijke vierde plaats.  

 

LENS 1 (zon) speelde voorlopig gelijk tegen Postduiven (wedstrijd werd 3 minuten voor tijd bij een 2- 2 stand gestaakt 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 14.30 uur LENS 1 (zat) - Wanica Star 1 

- zondag 01 december  14.00 uur LENS 1 (zon) - WIK 1 

- zaterdag 07 december  LENS 1 (zat) is vrij en spelen wellicht vriendschappelijk (zie bij kopie senioren)   

- zondag 08 december  14.00 uur Haagse Hout 1 - LENS 1 (zon) => terrein Vlamenburg/Mariahoeve 

 

 

 

De trekkingsuitslag  van deze actie hangt op het mededelingenbord in ons clubgebouw. 

 

mailto:jaapcolpa@lens-denhaag.nl
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Verschijnen van de LENS-revue 

 

Op donderdag 12 december valt de laatste LENSREVUE van 2002 in de bus. De eerst LENS-revue van 2003 zal op donderdag 9 

januari verschijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senioren zaal/zondag - algemene informatie 

 

W.J.M. Heijnen…………….…………tel: 070-3461088 

Senioren zaterdag 

 

J. Ham…………….………………….……tel: 070-3679687 

L. Verkijk…………………………………tel.: 070-3617033 

 

 

Aanvoerders zaal 

 

LENS 1: Oscar van der Laar………….. tel: 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 DS1: Bettie Driessen……………tel: 070-3295598 

Aanvoerders veld 

 

LENS 3: Itek Kurnaz……….………………tel: 06-13379733 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers….………..tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns…………………………tel: 070-3975459 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN: 

• Algemene Ledenvergadering 17 december. Opnieuw de toekomst van LENS op de agenda. U kunt zich nu al aanmelden 

voor deze vergadering. 

 

ZAAL:  
Wedstrijdprogramma 

 

 
DATUM TIJD WEDSTRIJD SPORTHAL W. NR. SCHEIDSRECHTER 

      

Ma 02 dec. 21.00 ADIO 2 LENS 2 (beker) De Veur   

 22.00 ADIO 3 LENS 3 (beker) De Veur   

 22.00 LENS 1 (beker) Tutor 2 Loosduinen 160803 V.A.G. Felida 

 

Di 03 dec. 20.00 LENS DS 1 (beker) VIOS DS 1 Zuidhaghe 160141  

       

Wo 04 dec. 19.00 LENS 5 (beker) Snoekie 6 Zuidhaghe 161278  

 20.00 LENS 4 (beker) Snoekie 5 Zuidhaghe 161266  

Onderstaande wedstrijden zijn de eerste wedstrijden in het kader van de voorjaarscompetitie 

 

Ma 09 dec. 19.00 JuVentaS DS 2 LENS DS 1 De Schilp   

 21.00 LENS 3 VCS 6 Loosduinen 185576 J.W. van Geen 

 

Wo 11 dec 19.00 LENS 5 GDA 1 Zuidhaghe 187201 N.C. Mos 

 20.00 GSC/ESDO 3 LENS 2 Oranjeplein  G. Keijzer 
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Vr 13 dec 21.00 Snoekie 2 LENS 1 Transvaal  D.J. Degreef 

 

Ma 16 dec 20.00 LENS 2 RAVA 2 Loosduinen 184853  

 

Di 17 dec 20.00 LENS DS 1 Simeko/Taxi DS 3 Zuidhaghe 187723  

 

Wo 18 dec 22.00 RKDEO 19 LENS 5 RKDEO   

 

Vr 20 dec 21.00 LENS 1 DZP 4 Loosduinen 184687 W. van Gool 

 22.00 LENS 4 PGS/Vogels 5 Loosduinen 186463  

 

ZATERDAG / ZONDAG:  
 

• Afkeuringsinformatie (niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFO-thuis pag. 603 

• de afkeuringslijn KNVB – District West II – tel.: 0900-9008000 

 

MEDEDELINGEN: 
 

B oetes van KNVB 

 

De KNVB kan om heel veel redenen bij onregelmatigheden 

straffen en boetes opleggen aan spelers en aan teams. De gele 

en rode kaarten zijn natuurlijk de bekendste en deze worden 

door LENS altijd doorberekend aan de betreffende spelers. 

Daarnaast zijn er nog tal van zaken waarvoor de KNVB 

boetes uit kan delen aan individuele spelers of aan teams. Te 

denken valt aan: staken door schuld, niet spelen van een 

wedstrijd door schuld, niet opsturen van een 

wedstrijdformulier (zaal), laten spelen zonder spelerspas (ook 

bij de tegenpartij!!!), staken van een wedstrijd zonder dit te 

rapporteren aan de KNVB, ongerechtigde spelers mee laten 

spelen (zaallid op veld, veldlid in zaal) etc. etc. Ook deze 

boetes zullen wij altijd doorberekenen aan het team. Wij 

vinden immers dat ieder team zijn verantwoordelijkheid moet 

nemen en de regels van de KNVB stringent moet naleven. De 

KNVB stuurt steeds vaker waarnemers naar wedstrijden toe 

en ook LENS zal hier op een dag mee te maken krijgen. 

Onregelmatigheden (zeker met de spelerspassen) worden 

streng aangepakt (zie Haagse Krant van afgelopen donderdag) 

en punten in mindering en forse boetes worden door de 

KNVB uitgedeeld. 
 

 
Wedstrijdprogramma 

 

 

DATUM TIJD WEDSTRIJD TERREIN/VELD W. NR. SCHEIDSRECHTER 

 

Za 30 nov. 14.30 LENS 1 zat. ???    

 

Zo 01 dec. 14.00 LENS 1 zon. WIK 1 Veld 1 132649 W.T. van Horssen 

 12.00 Lisse 3 LENS 2 (beker) Spekkelaan/Lisse  M.P.A.vanZeijl 

 11.00 LENS 3 HBS 4 Veld 2 183457 N.N. 

 11.30 RVC/Rijswijk 4 LENS 4 Schaapweg/Rijswijk   

 12.30 Haagse Hout 5 LENS 5 Vlamenburg   

 

Za 07 dec. 14.30 LENS 1 zat. ???    

 

Zo 08 dec. 14.00 Haagse Hout 1 LENS 1 Vlamenburg  J.N.J. van den Berg 

 11.00 HBS 3 LENS 2 Evert Wijtemaweg  H. Scheepmaker 

 13.00 RAVA 3 LENS 3 Houtwijk   

 10.00 Oliveo 5 LENS 4 Sportlaan/Pijnakker   

 10.00 Oranje Blauw 3 LENS 5 Vredenburghweg   
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CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 

(algmeen contactperssn: Paul van den Steen Chopinstraat 103 – 2551 SV Den Haag) 

 

          - Hoofdleider A- en B-jeugd:  Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.g.g. 015-2131727) 

          - Hoofdleider C- en D-jeugd:  Fred Grens   telefoon: 015-2131727  (b.g.g. 070-4400603) 

          - Hoofdleider E- en F-jeugd:  Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.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 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 wel tussen 19.00 en 20.30 uur.  

 

 

De belangrijkste regeltjes: 

• Afbellen voor wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd en alleen bij de betreffende hoofdleider thuis en alleen 

tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood 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 af en alleen op LENS (070-3661314) 

• Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENS afkeuringslijn (070-4044184). Voor 08.15 uur 

bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of Fred Grens thuis!!  

• Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

• Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen maar altijd sportschoenen meenemen!! 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD ({tijds} wijzigingen moglijk) 

 
Team Datum Aanvangstijd Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  

vanLENS: 

Vervoer 

A1 30 nov 14.30 uur VUC A1 (*) Thuis Veld 3 13.30 uur  

 07 dec 14.30 uur Zwaluwen A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

B1 30 nov 14.30 uur RVC/Rijswijk B2 (b) Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 13.00 uur Auto/fiets 

 07 dec 11.00 uur DUNO B1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

B2 30 nov 11.00 uur DWO B4 (*) Thuis Veld 1 10.00 uur  

 07 dec 12.00 uur DHL B1 Uit Brasserskade/Delft 10.30 uur Auto!! 

C1 30 nov 12.45 uur UVS C1 (*) Thuis Veld 1 11.45 uur  

 07 dec 12.45 uur DUNO C1 Thuis Veld 1 11.45 uur  

C2 30 nov 12.00 uur SV Erasmus C1 (b) Uit Erasmusweg 10.30 uur Auto 

 02 dec 19.00 uur Den Hoorn C1 (*) Thuis Veld 2 18.00 uur  

 07 dec 12.00 uur Laakkwartier C2 Thuis Veld 3 11.00 uur  

C3 30 nov 12.00 uur RKDEO C2 (*) Thuis Veld 3 11.00 uur  

 07 dec 12.00 uur SV Erasmus C1 Uit Erasmusweg 10.45 uur Auto 

C4 30 nov 09.30 uur DWO C7 (*) Thuis Veld 3 08.30 uur  

 07 dec 10.30 uur Loosduinen C2 Uit Madesteijn 09.00 uur Auto/bus 

D1 30 nov 13.00 uur Tonegido D1 (*) Uit Rodelaan/Voorburg 11.30 uur Auto 

 07 dec 09.30 uur RCL D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D2 30 nov 12.00 uur Concordia D3 (b) Uit Brasserskade/Delft 10.30 uur Auto!! 

 07 dec 14.30 uur HBS D2 Thuis Veld 3 13.30 uur  

D3 30 nov 09.30 uur Westlandia D3 (b) Uit Hoge Bomen/Naaldwijk 08.15 uur Auto 

 07 dec 13.00 uur WIK D3 Uit Zuiderpark 11.45 uur Auto 

D4 30 nov 09.30 uur DWO D7 (*) Thuis Veld 1 08.30 uur  

 07 dec 09.30 uur DUNO D4 Thuis Veld 3 08.30 uur  

E1 30 nov 09.00 uur DWO E1 (*) Uit Spprk West/Zoetermeer 08.00 uur Auto 

 07 dec 09.00 uur FC Lisse E3 Uit Spekkelaan/Lisse 07.45 uur Auto 

E2 30 nov 10.45 uur TEDO E1 Uit Vredenburchweg 09.45 uur Auto 

 07 dec 10.00 uur DSO E2 (*) Uit Tuyllspprk/Zoetermeer 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 GraafWIIVAC E5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

E4 30 nov 09.00 uur DWO E8 (*) Uit Spprk West/Zoetermeer 07.45 uur Auto 

 07 dec 11.30 uur Wippolder E5 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E5 30 nov 13.30 uur Concordia E7 Thuis Veld 2 13.00 uur  
 07 dec 11.30 uur VELO E11 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E6 30 nov 09.00 uur DWO E13 (*) Uit Spprk West/Zoetermeer 07.45 uur Auto 

 07 dec 11.00 uur VUC E4 Uit Kleine Loo/Mariahoeve 09.45 uur Auto 

F1 29 nov 18.45 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!!! 18.45 uur  

 30 nov 09.30 uur Wilhelmus F1 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 07 dec 09.30 uur DSVP F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F2 29 nov 18.45 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!!! 18.45 uur  

 30 nov 09.30 uur DWO F2 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 07 dec 09.30 uur Quick Steps F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F3 29 nov 18.45 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!!! 18.45 uur  

 30 nov 11.30 uur DWO F6 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  
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 07 dec 11.00 uur VCS F3 Uit Dedemsvaartweg 10.00 uur Lopen 

F4 29 nov 18.45 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!!! 18.45 uur  

 30 nov 11.30 uur DWO F7 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

 07 dec 09.00 uur RVC/Rijswijk F8 Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 08.00 uur Auto 

F5 29 nov 18.45 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!!! 18.45 uur  

 30 nov 13.30 uur VELO F14 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 07 dec 10.00 uur Wilhelmus F7 Uit Westvlietweg/Voorburg 08.45 uur Auto 

F6 29 nov 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 dec 13.30 uur RVC/Rijswijk F10 Thuis Veld 2 13.00 uur  

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!!     (b) bekerwedstrijd (bij gelijke eindstand => penaltyschieten!!!) 

 

Bijzonderheden 
 

De volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 12 december (laatste LENSREVUE van 2002) 

Geen trainingen en wedstrijden van 22 december 2002 t/m 5 januari 2003 (m.u.v. HBS toernooi voor C1, E1, E2, F1 en F2) 

Aanwezig namens de jeugdcommissie vanaf 07.30 uur: zaterdag 30 november Diana en Hans van Rijthoven 

                zaterdag 07 december Patrick en Peter van Fessem 

Opstellingen:  De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

 

LENS A2 is teruggetrokken: G.Fabias (zie LENS A1) en J.Vermeulen, J.Vernee en M.Vissers (zie LENS B2) 

LENS D4: zonder C.Neto (afgevoerd als lid wegens contributieachterstand vorig seizoen) 

LENS F1: met M.Sperwer (keeper) 

LENS F3: met H.Syed (keeper) 

LENS F6: zonder E.Acer (bedankt als lid) en met J.Maduro 

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 

 

De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op vrijdagavond of 

zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal doorgaat of niet zijn: 

Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-4044184). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet eerder 

weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur verzamelen 

kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!! 
Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de informatie te 

verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke thuisspelende A-B- en 

C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de LENSafkeuringslijn op vrijdagavond 

al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West 

II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district West II en onder categorie II. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 

 

?? IS DE CONTRIBUTIE AL BETAALD OP GIRO 336711 T.N.V. PENNINGMEESTER LENS ZOETERMEER ?? 
 

 

Sinterklaasfees op LENS 

 

Op vrijdagavond 29 november verwachten wij alle spelers, trainers en leiders van LENS F1 t/m 

LENS F6 tussen 18.30 en 18.45 uur in ons clubgebouw. Op deze avond komt Sinterklaas met een 

aantal Zwarte Pieten naar LENS toe. Eerst gezellig wat met z'n allen zingen zodat de Sint en de 

Pieten ons goed kunnen horen en niet ons complex 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 aanwezigen F-klassers. Omstreeks 20.00 uur is het feestje afgelopen en kunnen de 

kinderen weer worden opgehaald. Ouders, broertjes en zusjes kunnen helaas niet bij dit feest 

aanwezig zijn omdat het anders veel te druk wordt en de Sint dan echt niet te verstaan is.  
 

Bekervoetbal 
 
Op zaterdag 30 november spelen LENS B1, C2, D2 en D3 een bekerwedstrijd. Bij een gelijke eindstand moeten er strafschoppen 

genomen worden want slechts de winnaar gaat door naar de volgende ronde. Succes!!! Ook LENS C1 zit nog in de beker maar zijn nu 

nog even vrij totdat de tegenstander bekend is.  

 

 

??IS DE CONTRIBUTIE AL BETAALD OP GIRO 336711 T.N.V. PENNINGMEESTER LENS ZOETERMEER?? 
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Einde Ramadan 

 

Op vrijdag 6 december is het einde van de Ramadan. Dit betekent het einde van het vasten (tussen zonsopgang en zonsondergang) en 

het suikerfeest voor veel jeugdspelers en begeleiders van LENS. Op deze avond wordt er dan ook niet getraind. Het spreekt voor zich 

dat wij op zaterdag 7 december alle spelers gewoon verwachten bij de wedstrijden van hun team. Kan je echt niet bel dan op 

vrijdagavond af. 
 

Trainersdiploma 

 

Zowel Arnold Oosterveer als Fekri Fellah zijn afgelopen week geslaagd voor het diploma D pupillen trainer. Jongens van harte gefeliciteerd
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Gebruik veld 3 

 

Als alles meezit wordt deze week eindelijk het kunststofveld opgeleverd en worden a.s. weekend de eerste wedstrijden 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" naar het kunststofveld gaat over de stenen paden en dus niet over veld 2 en de trainingsstrook (dit om het inlopen van modder op het 

kunststofveld te voorkomen) 

na de laatste training worden alle doeltjes van het kunststofveld verwijderd en op de trainingsstrook teruggezet 

BMT, Spoorwijk, VCS en Neta Dall mogen volgens een vastgesteld schema, bij afkeuring van hun veld, voor de training ook gebruik maken van de 

linker helft van dit kunststofveld (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!!!! 

wedstrijden spelen op dit veld op doordeweekse dagen is helaas nauwelijks 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!!! 

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 en jeugd) hun competitiewedstrijden ook afwerken op dit kunststofveld 

het vaststellen van vriendschappelijke wedstrijden bij (algehele) afkeuring vergt afstemming tussen de diverse wedstrijdsecretarissen en natuurlijk 

gaan competitiewedstrijden altijd voor vriendschappelijke wedstrijden 

 
 

 

 

 

 

 

 

De verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen.  

 

 

JEUGD 

LENS C1 -  Sportlust’46 C1 

Vandaag weer een topper! Vorige week wonnen we knap van 

Katwijk en vandaag hadden we weer een lastige tegenstander, 

namelijk Sportlust’46. We hadden een beetje een rommelige week 

achter de rug waarin er slecht werd getraind. Dat was te merken in de 

wedstrijd, want de eerste helft was niet om aan te zien en LENS 

speelde heel slap. Na 20 minuten werd het dan ook terecht 0-1 voor 

Sportlust’46, dat daarvoor al een paar keer erg gevaarlijk was 

geworden. Met deze stand leken we te gaan rusten, maar gelukkig 

was het in blessuretijd Hassan die na een hele mooie actie de 1-1 

binnenschoot. In de rust was het erg stil en de spelers wisten dat ze 

verkeerd bezig waren. Na de rust ging het dan ook een stuk beter, 

maar was het toch de tegenstander die weer met een gevaarlijke  

 

 

uitval scoorde. Toch gaven we de moed niet op en gingen we op jacht 

naar de gelijkmaker. Die kwam ook na een corner van Niels, waaruit 

Hassan de 2-2 binnenkopte, na een mooie oversprong van Alfi. Vanaf 

dat moment gaf de verdediging niks meer weg en zocht LENS volop 

de aanval. 10 minuten voor tijd was het Mehmet die met een 

schitterend doelpunt de 3-2 hard achter de keeper binnenschoot en zo 

kwam LENS eindelijk op voorsprong. In de slotminuten gaf Jorge 

nog een hele mooie voorzet op Alfi die helaas net in de handen van 

de keeper kopte. Het bleef dus 3-2 en LENS C1 pakte zijn zevende 

opeenvolgende overwinning in de competitie en heeft nu 22 punten 

uit 8 wedstrijden en staat nog steeds gedeeltelijk bovenaan samen 

met DUNO in de derde divisie landelijk en is vandaag uitgelopen op 

de concurrent

SVV/SMC C1 – LENS C1: 2-3 

Het ging vorige week al wat moeizamer tegen Sportlust’46 en ook 

vandaag bleek het al snel een moeilijke wedstrijd te worden. LENS 

speelde niet goed en kwam niet echt tot verzorgd voetbal. De 

tegenstander speelde beter en ook deze ploeg had weer een paar hele 

goede spitsen die af en toe erg gevaarlijk voor Serkan opdoken. Toch 

kregen ook wij nog een paar kansen, maar helaas misten Mehmet en 

de mee opgekomen Awinash oog in oog met de keeper. De ruststand 

was 0-0. Na rust ging LENS wel wat beter voetballen alleen werd de 

tegenstander nog gevaarlijker, omdat ze op de counter gingen spelen 

en al snel werd het 1-0 en dus weer een achterstand. De kopjes 

gingen hangen en het leek wel of niets meer goed ging en 15 minuten 

voor tijd werd het zelfs 2-0. Dat leek dus de eerste nederlaag te 

worden, maar niets was minder waar. Met 4 spitsen toonde LENS 

ineens heel veel veerkracht en de ene mooie aanval na de andere  

 

 

 

 

 

ontstond. Het was uiteindelijk de zeer goed ingevallen Jorge die de 

bal voorgaf op Mehmet en die kopte 10 minuten voor tijd de 2-1 

binnen. LENS pakte de bal en rende terug naar de middenlijn, 

vastberaden om nog een keer te scoren en dat gebeurde. Het was 

weer Mehmet die de bal over de lijn gleed, dit keer na een mooie 

voorzet van Arnie. En met de 2-2 waren we nog niet tevreden en we 

gingen door. En zou het nog lukken in de laatste 2 minuten……. 

Rechts op het middenveld kwam ineens Dennis tussen heel veel 

spelers in balbezit en die opende op links waar Jorge helemaal vrij 

stond. Hij liep op de keeper af, passeerde hem en schoot de 3-2 voor 

ons binnen. Groot feest natuurlijk en de scheids floot na de aftrap 

gelijk af en wij hadden de 3 punten. Onwijs knap dat jullie in deze 

situatie toch nog terug zijn gekomen, dat toont heel veel karakter en 

25 punten uit 9 wedstrijden is echt heel knap, want we hebben toch 

tegen een aantal hele goede ploegen gespeeld de laatste tijd. 
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OVER 2 WEKEN (7 december 12.45 uur op LENS)  DE TOPPER IN DE DERDE DIVISIE LANDELIJK: LENS C1 – DUNO C1.    

 

Beide elftallen staan ongeslagen bovenaan. De eerste ontmoeting was al heel spannend met ballen op de lat en de paal, een gemiste pingel en nog 

veel meer kansen voor beide ploegen, maar toen bleef het 0-0. Kom vooral kijken!!!! 

 

Semper Altius C1 - LENS C2      4 - 3       zaterdag 16 november 2002 

Vandaag  speelde we tegen de koploper en de boys 

hadden er zin in. We moesten vroeg verzamelen maar 

iedereen was op tijd. Vol goede moed gingen wij op 

weg. Na een goede warming up en het bekende praatje 

ging de wedstrijd van start. LENS zet de tegenstander 

gelijk onder druk en liet zien wat zij van plan was. Na 

zeven minuten voetballen, scoort de tegenstander omdat 

wij achterin niet opletten. Maar LENS gaat door met 

voetballen en dringt de tegenstander goed achteruit maar 

kan zelf nog niet scoren en zo word de rust gehaald. Na 

de rust kan de tegenstander na drie minuten weer  

 

 

 

 

scoren omdat LENS nog loopt te slapen. Maar dan slaat de vonk 

over en LENS scoort een mooi doelpunt uit een corner. Dan 

volgen er een paar mooie aanvallen en LENS staat voor met 2-3; 

het is dan vlak voor tijd, en wij kregen de kansen om de 

wedstrijd te winnen. Maar zoals het zo vaak gaat mogen wij ook 

hier niet winnen. De tegenstander maakt gelijk. Dan is er nog 

maar één minuut te spelen. Helaas loopt het horloge van de man 

in het zwart zeer traag zodat de tegenstander de winnende goal 

kan maken. Weer een wedstrijd met een nare nasmaak. Jongens 

jammer, maar we gaan gewoon door volgende week TOOFAN 

thuis en die winnen we. 

 

Peter en Patrick

 

LENS C2 – ToofanC1    (tegenstander te weinig spelers)     zaterdag 23 november 2002 

Vroeg verzamelen voor de wedstrijd tegen Toofan. Maar wat blijkt de tegenstander had maar zes spelers bij zich dus de wedstrijd kon niet door 

gaan. Jammer maar hier kunnen wij niets aan doen als er ineens zeven plotseling ziek worden. Dan maar trainen en werken voor de volgende 

wedstrijd tegen SV Erasmus voor de beker. Hopelijk spelen wij dan weer. 

 

Peter en Patrick 

 

 

• Nagekomen bericht: Afgelopen zaterdag blesseerde onze keeper Tom Fisher, tijdens de warming-up zijn vinger. Het leek niet zo ernstig. Maar  

toch moest de vinger in het gips en mag hij zeker 4 weken niet onder de lat staan. Tom beterschap!!!! 

 

 

 

 

LENS C3 -Ter Werve C1    4-0       zaterdag 23 november 200 

Ik vond het niet goed omdat er zoveel werd geschreeuwd en gemist de kansen die wij kregen daar sprongen heel slordig mee om. En daardoor kon 

de tegenstander weer een beetje in de wedstrijd komen. De eerste helft werd op de linker kant goed gecombineerd. En daar door ontstonden er 

doelpunten. De eerste helft dee de verdedeging het prima. Dus eerste helft werd er goed gespeeld door LENS Ter Werve kwam er niet door de 

verdedeging heen. Maar LENS scoorde wel het 1e  en het  2e  doelpunt werd door RODNEY gescoord. En het 3e goal  door OMER. Dus eerste helft 

stond het 3-0. De tweede ging het een stuk minder er werd niet genoeg gecombineerd door LENS en Ter Werve werd steeds aanvallender maar er 

werd niet gescoord door Ter Werve.  Waar meest werd gespeeld was op de middenlijn. Maar toch lukten het LENS om toch een doelpunt te maken. 

door Omer. Maar daarna werd er ook niet gescoord doorTer Werve  ze gingen slecht met de kansen om. De eindstand bleef 4-0 voor lens. Man off 

the match Jordy Verschuil  

Jordy v.d Luitgaren & Omer Akkuzu 

 

 
Laakkwartier C3 – LENS C4  9 – 0 

 

 

 

Tejeddine speelde Demory aan. Hij rende naar de 

goal.Helaas ging de bal over. Rafael ging naar de goal en 

de keeper maar de keeper van Laakkwartier kon net 

redden. Daarna kreeg Rafael weer een kans en scoorde voor de eerste 

keer tijdens deze wedstrijd. Nadat Rafael vervolgens nog vijf keer 

wist te scoren werd vervolgens gescoort door  

 

 

 

Mohamed Omri. Aziz dolde 5 spelers van Laakkwartier. Sinan en 

Aykut speelden allebei een halve wedstrijd en hebben heel goed 

verdidigd. Een keer werd de bal over geschoten. LENS C4 stond 

te vaak buiten spel. Ook miste Volkan in de laatste minuut een 

penalty. Het negende doelpunt werd gemaakt door Gurkan uit een 

corner. 

 

Door Volkan, Demory en Aziz 

LENS C4 – Jai Hanuman C1   6 – 1 
 

De wedstrijd is een spektakel geweest want wij, de C4, hadden weer 

gewonnen. Deze keer van Jai Hanuman C1.Het begon met een 

doelpunt van Rafael mendez. Daarna kwam Rafael weer met een 

doelpunt. In de tweede helft moest Tejeddine wisselen met Mohamed  

 

 

 

 

 

 

 

Omri. Hassan had een vrije trap gekregen en gaf een lob waarna 

Rafael de bal erin kopte. Na de 4e minuut kreeg Hassan weer een vrije 

trap. Hij scoorde ineens van buiten het zestien-meter gebied. Rafael 

kwam in de 80ste langs de keeper. In de 84e minuut was wederom een 

mooie actie en werd wederom door Rafael gescoord 

 

Dat was het, door Tejeddine en rafael.
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 JEUGD 

 

 

 

 

Laakwartier D2 – LENS D2  2 – 2        zaterdag16 november2002   

We begonnen goed, we kregen wel wat kanzen maar de grensrechter bleef maar vlaggen. Mohammed A. scoorden maar de grensrechter keurden 

hem af. Faroek raakten geblesseert aan zijn zij enzo aan z’n knie. Even later scoorden Michael. In de tweede helft kregen we ook nog wat kanzen. 

We kregen ook nog wel een paar corners. Adil nam een corner en Sarell kopten hem er in. De laatste paar minuten kreeg Bilal een kans, en schoot 

hem over.  Eindstand 2-2. 

De mazzel Bilal 

 

 

LENS D2 – Quick D3 9 – 0          zaterdag 23 november 2002 

We begonnen goed, Hassin scoorde een kopbal dat was Eén 

nul 5 minuten later scoorde Adil mooie goal Yassin Scoorde toen nog 

een keer met een schot door een paas van Mohammed (Ahjar). Maar 

toen paasde Sharell naar Farouk. Farouk was te snel toen was het een 

tegen een Farouk lopte over de keeper heen gat was de 4 – 0 eerste  

 

 

 

 

 

helft afgelopen. De tweede helft ging het wat minder Bilal kwam 

voor Dennis Boateng, linker kant was heel goed Oguz speelde heel 

goed eigenlijk het hele team speelde goed maar Adil was in top vorm 

dus hij scoorde binde wedstrijd maar toen schoot Sharell op de lat, en 

toen was het afgelope 

 

Groetjes Farouk en het hele team 

Quick D4 – LENS D3  0 – 4         zaterdag 23 november 2002 

Quick moest de aftrap nemen, we speelden en begonnen heel goed 

te spelen. Na een tijdje nam Izet de corner glijk maakte Hauzra een 

omhaal en het was 1 – 0 voor LENS. We speelde verder toen werd 

het weer scoren Izet nam de corner en Firat maakte het af ( het bal 

ging tegen zijn been en het ging de doel in 2 – 0 voor LENS). Ercan  

 

 

 

zou gelijk op de rechtsbuiten plaats, hij nam snel en maakte een 

doelpunt. En het werd 3 – 0 voor LENS. En Firat nou hij schoot de 

tegenstander houde het tegen maar Firat schoot weer en die was 

…………….. Goal ! Man off the match….. is Rishwen 

 

Afzender: Cem, Firat, Thomas 

LENS D3 – Loosduinen F2 

LENS speelde thuis tegen Loosduinen F2, dit was een zeer leuke en 

aantrekkelijke wedstrijd om naar te kijken, LENS bleek duidelijk te 

sterk en won deze wedstrijd met 5-1. Opmerkelijk waren de 2 

doelpunten van onze Rechtsback Muhamed Bulut. Alweer een 

thuiswedstrijd, dit was een inhaalwedstrijd tegen Oliveo D3, LENS 

nog met de oude opstelling want na vandaag zouden Ogur & Adil 

hun kunnen gaan laten zien bij D2, wij wensen deze spelers heel veel 

succes en danken voor hun inzet. Vandaag ook afscheid van Gilberto,  

 

 

 

helaas kwam hij  voetballend nog net iets te kort, dus gaat hij weer 

bij D4 laten zien wat hij allemaal kan. Umit Sahin heeft te kennen 

gegeven te stoppen met voetbal, jammer voor ons want dit is alweer 

de 2de verdediger die wij moeten missen. Nieuw bij D3 Halit, 

welkom bij D3 en veel succes. Nu de wedstrijd, LENS veel 

agressiever op de bal, veel mooie combinaties (soms nog een beetje 

te ver doorgevoerd) maar voetballend leuk om naar te kijken, Oliveo 

stond erbij en keek er na. LENS scoorde naar hartelust en wist deze 

partij af te sluiten met een klinkende 5-1

 

LENS D3 – DUNO D2        zaterdag  2 november 2002 

DUNO D2, tot vandaag de nummer 2 uit onze 

poule. Wij mochten spelen op het 1ste veld van onze 

buren (Spoorwijk, jeugdvoorzitter Dick vd Spek 

zorgde ervoor dat het doelgebied water vrij werd) de 

weergoden waren met ons, zacht weer een lekker 

zonnetje en een puike grasmat. Op papier zou dit een 

loodzware wedstrijd moeten zijn maar het lot bepaalde anders. Weer 

3 nieuwelingen bij D3 (Jawad, Izzet & Mohamed Ouellaf) mannen 

welkom en veel succes. Afscheid van onze rechtsback Muhamed 

Bulut, ook Muha gaat zijn kunnen laten zien bij D2, wij wensen hem 

heel veel succes. Ogur wilde graag nog 1 keer meespelen met zijn 

oude team dus nam hij plaats op de reservebank. De wedstrijd, vanaf 

het eerste fluitsignaal nam LENS het initiatief, via goede openingen 

over de rechtervleugel  

 

werd DUNO onder druk gehouden. Firad scoorde de 1-0. Door goed 

ingrijpen van onze doelman bleef de ruststand 1-0 in ons voordeel. In 

de 2de helft maar liefst 4 wissels, Hamza voor Firad, Nabil voor 

Mohamed, Ogur voor Rishwen en Izzet voor Halit. LENS weer 

agressief op de bal, mooie combinaties en fraaie doelpunten. Izzet 

scoorde schitterend vanaf 20 meter, Ogur nam een vrije trap even 

buiten de 16 en schoot de bal snoeihard in het dak van het doel. De 

koppetjes van de DUNO spelers gingen nu hangen en gaven zich 

over aan de genade van LENS, Nabil speelde 2 man uit en wist de bal 

keurig en beheerst langs de keeper te spelen, wie het vijfde doelpunt 

scoorde kon ik niet zien. Dit was een sportieve wedstrijd en er werd 

heel goed samengewerkt. 

 

 

LENS D3 – Scheveningen D3       zaterdag 16 november 2002  

Vandaag de thuiswedstrijd tegen Scheveningen D3, konden we vandaag gebruik maken van het nieuwe veld? Helaas niet maar we konden de 

wedstrijd wel spelen bij onze buren van Spoorwijk. De 1e helft was duidelijk in het voordeel van LENS, ruststand 2-0, na rust zagen we LENS 7 

minuten goedspelen en daarna stortte het team langzaam in. Gelukkig scoorde we nog de 3-0 maar hierna waren de kansen voor Scheveningen. De 

eindstand 3-2 in ons voordeel was echt een meevaller. 

Trainer Ruud van Herp 
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JEUGD 
 

 
LENS  E 1  -  Blauw Zwart E 1  4-1       zaterdag 16 november – 02 

Een gemakkelijke overwinning zou je kunnen denken bij het zien 

van de uitslag. Dat was het echter niet. LENS begon vrij goed. Met 

snelle aanvallen werd de tegenstander onder druk gezet en dat 

resulteerde al snel in een verdiende voorsprong, die tot de rust bleef 

staan. In de tweede helft werd al snel de 2-0 gemaakt en toen dachten 

onze jongens, dat ze er al waren. Eerst kropen we nog door het oog  

 

van de naald: Blauw Zwart dacht gescoord te hebben maar de 

scheidsrechter keurde hem af, omdat de bal door het zijnet in 

het doel terecht gekomen was. Twee tellen later was het toch 

2-1 door een misverstand tussen Bulent en Habin. De 

tegenstander rook zijn kans en zette LENS onder druk. Twee 

uitvallen zorgden voor een verdiende, maar wel te hoog 

uitgevallen overwinning.

BSC ’68  - LENS  E 1  2-7

Om kwart voor acht vertrekken naar Benthuizen, dat valt niet mee. Toch was iedereen op tijd en kon om kwart voor negen  de negende 

competitiewedstrijd van het seizoen aanvangen. We speelden vandaag in een iets andere opstelling en dat ging vooral in de eerste  

helft prima. Onze aanvaller Erdinc speelde rechtsback en was met zijn opkomen ( samen met Mitchel ) een doorlopende plaag voor de

Erasmus E1 – LENS  E2   3-4 

In de eerste helft had Lens de beste kansen, maar toch kregen ze de 1-0 tegen door een verdedigingsfout. In de tweede helft gingen we wat beter 

voetballen.Wat meer combineren en wat minder zeuren tegen elkaar. We leden bijna geen balverlies en als dat toch gebeurde  werd de bal snel weer 

veroverd. We kwamen al snel met 1-4 voor. Daarna werden we een beetje hoogmoedig en de tegen stander begon met drukken, dat resulteerde in een 

toch wat gelukkige 3-4 overwinning. 

De leiders

LENS E 2 – Laakkwartier E 1    2-3 

We begonnen de wedstrijd goed aanvallend. Met mooie acties 

over de flanken. Maar de kansen werden niet benut. En zoals 

eerder al gezegd is, als je ze niet maakt,  krijg je ze tegen. Dus de 

bezoekers kwamen op 0-1 voorsprong. LENS bleef hun hoofd 

erbij houden en wist nog terug op 1-1 te komen en zelf 2-1 voor 

te komen .Tijdje  

 

voor gestaan en toen leek het wel of LENS het 

alweer genoeg vond en toen werd het ineens 2-2. In 

de laatste paar minuten heeft Laakkwartier er helaas 

nog 2-3 van kunnen maken. Er had wat meer in 

gezeten. Jammer jongens, volgende keer beter.

De leiders 

LENS E5 -MONSTER E6. 3-4 

Hier nog even een kort berichtje over deze wedstrijd. We hebben deze wedstrijd verloren met 3-4 helaas ben ik het briefje, 

met de doelpunten kwijt geraakt. Dus voor een keertje geen echt verslag helaas volgende week beter. 

 

Den-Hoorn E8 – LENS E5 2-3 

Deze week gingen we op weg naar Den-Hoorn. Na een mooi ritje door het Westland kwamen we aan bij onze tegenstander. Bij de warming up 

zagen we onze tegen standers enorm hun best doen. Dus ook wij er ook flink tegen aan.Toen de wedstrijd begon hadden we de goede moed er in.Na 

ongeveer 10 minuten zag Ziya het aan komen en ja hoor daar was de 0-1 Vlak daar na scoorde Den-Hoorn 1-1. Nu moesten we alle zeilen bijzetten 

want we wilde niet verliezen. Maar juist als je over zo iets gaat na denken wordt het 2-1. Na de rust met  

 

een opbeurend woordje waren we weer op dreef. Zija had er weer zin in en het werd 2-2. Okee het ijs was gebroken en met een frummel goal van 

Ilias, wonnen we deze wedstrijd met 2-3. Prima mannen het gaat al wat beter maar nog steeds geld de regel, goed luisteren naar de leiding hoor. Na 

een lekker drankje van Gerard en Simonette,gingen we met de winst, in onze zak weer op weg naar Den-Haag.    

 

LENS E5-KMD E3 3-4 

Jongens Jongens en nog eens Jongens weten jullie wel wat je de 

leiding, aan doet met zulke wedstrijden als vandaag. Dit is echt niet 

goed voor onze rikketik hoor. Vandaag zonder Gerard maar met de 

hulp van de pappa van Ziya(prima bedankt), hebben jullie onze 

bloeddruk flink laten stijgen zeg.We moesten deze week tegen KMD 

E3 een van de beste van onze poule. Na wat gehannes met de 

kleedkamer deur konden we nog op tijd beginnen. We maakten een 

kleine warming up en door een pep talk van de pappa van Ziya 

zochten we het groene gras op. Al heel snel scoorde KMD 0-1 en 

zagen we de bui al een beetje aan komen. Maar Z iya nam daar geen 

genoegen mee en maakte 1-1. Daar we vandaag een andere keeper 

hadden waren we super gespannen. Door een foutje van de keeper 

(rodney) kwamen we achter met1-2. Ilias was het er niet mee eens en 

scoorde al snel 2-2. Toen was het rust en moest er eens ernstig 

gesproken worden met jullie. Iedereen maar ook echt allemaal 

moeten beter en eerder de bal over spelen. Kijken wie er vrij staat en 

dan naar die gene de bal over spelen. En dan als die gene de bal heeft 

en er is een goeie kans de bal kei hard in., ja ja in het goal schoppen 

en niet een of ander lullig aai balletje schieten. Na de rust kwamen 

we zelfs voor met 3-2 door jawel weer Ziya. Maar door weer niet 

goed op te letten en te luisteren kwamen we weer achter met, 4-3. en 

dit was ook de eind stand. Kom op mannen we kunnen echt beter 

!!!!!!!! Komende week Concordia dan gaan we er echt voor hoor. 
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Gerard en Simonette. 
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opgericht 18 december 1920                        

 

  

 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   76e jaargang, nummer 10, 12 december  2002 OpgerichtO  

 

 

 

 

 

 

VAN DE REDACTIETAFEL 
 

DE MENSEN ACHTER DE LENS-REVUE 

 (blijk van waardering) 

 

Om de twee weken ploft uw LENS-revue op de mat of vindt 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 revue. Twee 

voorzien de ruim 500 omslagen van stickers. De andere twee zijn in de LENS-huisdrukkerij 

druk doende om alles op papier te krijgen. 

 

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 verzameld 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 verricht 

en het laatste clubblad van dit jaar is weer in uw bezit.  

Wij spreken de hoop uit dat we in 2003 weer 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-revue. 

 

 
 

 

We wensen een ieder  

prettige Kerstdagen 

en een 

goed, gezond en voorspoedig 2003 

 

de redactie 

 

 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren of in te korten.  

Plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

 

 

 

 
Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 
 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 
F.Grens       (secr) tel. 015 – 2131727 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

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

 

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

 

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

 

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

 

Club van 50 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 
 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 

H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

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

 

Bar 
Vacature 
 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens                    tel. 070 – 3455787 
R.Bogisch                     tel. 070 – 3937441 

                                      tel. 06 – 14382757 

I.Kurnaz                        tel. 06 – 13379733 
 
Zaterdag 

A. de Ket                        tel:  06 - 51196881 

 

 

Redactie LENS-revue 
Cees en Saskia Alting    tel. 070 – 3661314 

e-mail - vvlens@12move.nl 

 

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

Cees Alting: cjalting@planet.nl 

 

Internet-site: 

       www.lens-denhaag.nl 
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Inleveren kopij voor de eerst volgende LENS-revue: voor maandag 06 januari 2003 

 

 

 

 

Het is erg stil geworden na 29 oktober. 

Uw warme belangstelling en medeleven 

na het overlijden van onze (o) pa 

 

Cees Bogisch 
 

Is voor ons een grote steun. Bedankt 

hiervoor. 

Pa wordt binnenkort herenigd met ma 

in de urnentuin van Eikelenburg. 

 

Loes en Richard, Ronald en kleinkinderen 

 
De belangstelling was overweldigend.  

 
Het heeft ons zeer veel steun gegeven en het deed ons 
goed dat er op deze wijze door de LENS-familie afscheid 
is genomen van ouwe “Boog”  
 
Bedankt! 
 

Ronald 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

E indelijk veld 3 

 

Eerst was het 1 november, daarna werd het steeds weer een week uitgesteld vanwege het slechte weer 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 lekker te trainen werd begrijpelijk steeds heviger. De laatste weken, toen de trainingsstrook echt 

onbegaanbaar was 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 wij maar op de koop toe. De eerste indrukken met het nieuwe kunststofveld zijn prima. 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 meer trainen in de blubber.  

 

Nooit meer bellen of de trainingen doorgaan. Waardeer dit en neemt o.a. onderstaande zaken in acht: 

 

• de "weg" naar en van het kunststofveld gaat over de stenen paden en dus niet over veld 2 en de trainingsstrook (dit om het 

inlopen van modder op het kunststofveld 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 doeltjes van het kunststofveld verwijderd en op de trainingsstrook teruggezet 

• BMT, Spoorwijk, VCS en Neta Dall mogen binnenkort volgens een vastgesteld schema, bij afkeuring van hun veld, voor de 

training ook gebruik maken van de linker helft van dit kunststofveld (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!!!!  

• 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 en jeugd) hun competitiewedstrijden ook afwerken op dit kunststofveld 

• het vaststellen van vriendschappelijke wedstrijden bij (algehele) afkeuring vergt afstemming tussen de diverse 

wedstrijdsecretarissen en natuurlijk gaan competitiewedstrijden altijd voor vriendschappelijke wedstrijden 
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J aarverslagen 

 

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 bestuur. Het liefst op een diskette en in word!! 

 

A lgemene L eden V ergadering 

 

Op dinsdag 17 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 voor het seizoen 2002/2003 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 getrokken 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 nieuws te melden!! Reserveer deze datum alvast in je agenda want wie weet mis je anders een hele belangrijke 

vergadering over de toekomst (???) van LENS. De benodigde stukken voor deze vergadering liggen vanaf 7 december op LENS. 

Vraag er gerust om. De agenda is als volgt: 

 

12) Opening 

13) Verslag vorige vergadering d.d. 4-6-2002 

14) Jaarverslagen bestuur en diverse commissies 

15) Definitieve cijfers seizoen 2001/2002 

16) Definitieve begroting seizoen 2002/2003 

17) 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). 

18) Benoemingen in de commissies 

19) Nominatie vanuit het bestuur voor de "IM Piet Juffermansprijs" 

20) Toekomst (???) LENS (zie ook punt 6) 

21) Rondvraag 

22) Sluiting 

 

A ctiviteiten rond de feestdagen 

 

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 wij een overzicht van de tot nu toe geplande zaken: 

 

• 12 december verschijning laatste LENSREVUE van 2002 

• 17 december 20.30 uur algemene ledenvergadering op LENS (zie kopie hierboven) 

• 18 december LENS 82 JAAR!!!!!!!!! 

• 21 en 22 december competitie en/of vriendschappelijk voetbal (zie kopie senioren en jeugd) 

• 23 december t/m 6 januari LENS gesloten (geen trainingen en geen wedstrijden) 

• 28 december 20.30 uur gamblingavond op LENS uitsluitend voor personen van 18 jaar en ouder!!! 

• 1 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 uitreiking van de IM 

Piet Juffermansprijs. 

• 6 januari 2003: herstart trainingen en wedstrijden 

• 9 januari 2003: verschijning eerste LENSREVUE van 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENS-revue per @-mail ontvangen? Dat kan.  

Even een mailtje naar cjalting@planet.nl is voldoende. 

 
 

 

A lgemene L eden V ergadering 
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 Elk half jaar is er een mogelijkheid bij een (sport)vereniging je stem te laten horen. Wat vind je hiervan, wat vind je daarvan. Jammer 

is dat je de meningen meer aan een bar hoort dan in de vergaderruimte waar je stem echt moet laten horen. Wellicht dat er dit jaar een 

verandering in  deze mentaliteit komt, vanwege het feit dat het een belangrijke ALV is; hier wordt de toekomst van LENS bepaald. 

Op de ALV kan je b.v. ook vertellen of vragen wat je graag zou zien veranderen. Die veranderingen kunnen o.a. betaald worden uit de 

Club van Vijftig. We kunnen nog steeds mensen gebruiken die zeggen ik geef een bijdrage van 50 Euro. Wilt u er bij gaan horen, de 

beroemde Club Van Vijftig: stort 50 Euro naar 336711 ovv Club van Vijftig of geef het cash aan ondergetekende. 

 

Uitspraak van de Club van Vijftig : vanuit je hart geven is investeren voor de toekomst 

Henk Hoppenbrouwers 

Ps:  Sugar Robbie sta jij nooit met lege handen? 

 

 

 

In deze rubriek gaat de redactie even terug in de tijd. Wat speelt er nu? – 

wat speelde er vroeger? 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. 

 

 

Het verenigingsbelang staat voorop. LENS heeft een goed veld nodig. Nu ook. Veld 3 ondergaat een ‘ kleine’ wijziging. Alleen ging 

het vroeger ietjes anders. Een oproep in die tijd aan de familie om, in een ludiek spektakel, hiervoor te zorgen. Lees op uw gemak het 

verhaal van: ‘de kruiwagen-race ! 

 

Lensfamilie! Misschien bent u dikwijls getuige geweest van een 100m. hardloopwedstrijd. Mogelijk zelfs zag U Johnson, de 

fenomenale Amerikaan, bij de Olympische spelen als een flits de finisch passeren. Waarschijnlijk volgde U "Huib" op de 

geïmproviseerde Lensbaan., toen hij op de Seniorendag als winnaar over de eindstreep stoof. Let op! Nu gaat de Lensfamilie racen. 

 

Iedere Lenser en Lenserin kan inschrijven. Van de jongste junior 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 kruiwagens moeten worden 

aangereden. Niet te geloven?! Gaat 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 kruiwagens voor zijn of haar rekening? Niet zo half gevuld, neen, boordevol met goede, onvervalste teelaarde, 

waaraan het arme Lensterrein zo’n behoefte heeft. 

 

Het startschot is gelost. 

Veertig Lensers, ieder "beladen" met 20 kruiwagens, trokken met een sneltreinvaart de blauwwitte wereld in …… Dat is het 

wedstrijdcomité. U. Lensfamilie, helpt de last torsen, natuurlijk! In ruil voor 35 cent koopt u een wagen grond voor het Lensterrein en 

kampt U mee in de race om het verenigingsbelang.  

Mama vat er één, paps natuurlijk 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-revue: jaargang 1940/1941, augustus nr 4) 

 

    

 

 
 

 

 
 

met fantastische prijzen 
 

• Magnetron - DVD-speler – Friteuse 

• DVD-speler 

• Friteuse 

• Gourmetstel - Tosti-apparaat  

• Senseo koffiemachine - disc-man  

! en nog veel meer ! 

 
loten per stuk slechts 1 euro 

start verkoop: zaterdag 15 

december 

trekking 1 januari tijdens de 

nieuwjaarsreceptie 
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LENS winterfeest (gamblingavond) 
 

zaterdag 28 december 
aanvang: 20.30 uur 

 

Toegang uitsluitend voor personen van 18 jaar en ouder  

S interklaasfeest een daverend succes 

 

Sint is populairder dan ooit én staat 

meer ter discussie. Het EU-parlement 

wil de chocoladesigaretten in de ban 

doen, pepernoten 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 wil je als je twee 

mensen op de organisatie van dit 

spektakel zet. Diana van Rijthoven 

vormde met haar team de 

achterhoede, terwijl Gerard 

Marinus aan het ‘front’ bezig was. 

 

Wij waren al vroeg aanwezig en 

wat meteen opviel was de afwezigheid 

van onze voorzitter. Bij navraag bleek 

deze in de positie van  ‘bezigheden 

buitenshuis hebbende’ 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 

hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en 

natuurlijk Zwarte Piet”. 

Terug naar het feest: terwijl 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 

kindervriend. Liedjes schalde door de 

ruimte. Kinderen keken naar een film 

(de boefjes) of storten zich vol 

overgave op de kleurpotloden om nog 

snel een kleurplaat te maken voor de 

Sint. 

 

En dan het grote moment. Sinterklaas 

en zijn gevolg komen binnen.  

 

Van de zenuwen joelende en 

schreeuwende kinderen 

maken deze entree tot iets 

speciaals.  

 

Al snel blijkt de Sint een 

schrander mens te zijn. Hij 

heeft namelijk 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 gaf de Sint 

nog even een staaltje weg van a 

cappella zingen.  

 

Het werd tijd om op te stappen en 

terwijl iedereen uit volle borst het 

afscheidslied meebrulde werd het tijd 

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 werd dat het geslaagd 

was.  

Geen minpuntje te melden? Ja toch!  

 

Lieve Sinterklaas; bij een volgend 

bezoek neem dan opruim- en 

veegpieten mee! Dank U! 

 

Organisatoren, barmedewerkers, 

leiders en andere vrijwilligers …. 

Bedankt! Het was perfect.  

 

de redactie

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
132 

Senioren zaal/zondag - 
algemene informatie 
 

W.J.M. Heijnen…………….…………tel: 070-3461088 

Senioren zaterdag 
 

J. Ham…………….………………….……tel: 070-3679687 

L. Verkijk…………………………………tel.: 070-3617033 

 

 

Aanvoerders zaal 
 

LENS 1: Oscar van der Laar………….. tel: 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 DS1: Bettie Driessen……………tel: 070-3295598 

Aanvoerders veld 
 

LENS 3: Itek Kurnaz……….………………tel: 06-13379733 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers….………..tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns…………………………tel: 070-3975459 

 

 

 

 

ZAAL:  
 

Mededelingen: 

In de sporthal Zuidhaghe (kleedlokaal 1) en in de sporthal Ockenburgh (kleedlokaal 2 + 3) is legionella geconstateerd. Kleedlokalen 

zijn tijdelijk buiten gebruik. Mochten jullie daar gedoucht hebben raadpleeg dan je huisarts in geval van hoge koorts, hoofd – 

spierpijn en hoesten. 

 

Wedstrijdprogramma 
 

 

DATUM TIJD WEDSTRIJD SPORTHAL W. NR. SCHEIDSRECHTER 

 

Vr 13 dec 21.00 Snoekie 2 LENS 1 Transvaal  D.J. Degreef 

 

Ma 16 dec 20.00 LENS 2 RAVA 2 Loosduinen 184853  

 

Di 17 dec 20.00 LENS DS 1 Simeko/Taxi DS 3 Zuidhaghe 187723  

 

Wo 18 dec 22.00 RKDEO 19 LENS 5 RKDEO   

 

Vr 20 dec 21.00 LENS 1 DZP 4 Loosduinen 184687 W. van Gool 

 22.00 LENS 4 PGS/Vogels 5 Loosduinen 186463  

 

Ma 06 jan 20.00 HPSV 1 LENS 1 De Schilp   

 20.00 LENS 5 Jai Swadesh Loosduinen 188600  

 21.00 LENS 4 Snoekie 3 Loosduinen 185584  

 

Vr 10 jan 21.00 TEDO 2 LENS 2 Ockenburgh  R.J. van Dooren 

 22.00 TEDO 3 LENS 3 Ockenburgh   

 

Ma 13 jan 19.00 Westlandia DS 6 LENS DS1 Sosef, Honselersdijk   

 19.00 CUVO 3 LENS 5 Lipa   

 20.00 RKDEO 10 LENS 4 RKDEO, Nootdorp   

 21.00 Lens 1 Noordzee2 Lipa 184695 K.L.C. Capitein 

 22.00 LENS 2 Semper Altius 4 Lipa 184862 K.L.C. Capitein 

 

Vr 17 jan 19.00 LENS 3 CUVO 2 De Blinkerd 186472  

 

ZATERDAG / ZONDAG:  

• Afkeuringsinformatie (niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFO-thuis pag. 603 

• de afkeuringslijn KNVB – District West II – tel.: 0900-9008000 

 

Wedstrijdprogramma 
 

DATUM TIJD WEDSTRIJD SPORTHAL W. NR. SCHEIDSRECHTER 

 

Za 14 dec 14.30 LENS 1 (za) HMSH 1 Veld 1 62000 S.H.M. van Soest 
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Zo 15 dec 14.00 LENS 1 ODB 1 ODB-terrein 132685 P.A. Brouwer 

  LENS 2 VRIJ    

 14.00 LENS 3 Quick 5 Veld 3 138163  

 10.00 LENS 4 HBS 5 Veld 3 138427  

 12.00 LENS 5 PGS/Vogel Veld 3 163054  

 

Za 21 dec  LENS 1 (za) ????    

 

Zo 22 dec  LENS 1 Vr.    

 11.30 LENS 2 GONA 2 Veld 1 135305 J.N.F. van Adrichem 

 13.00 LENS 3 Toofan 2 Veld 2 of  veld 3 138415  

 10.30 LENS 4 Toofan 3 Veld 3 138151  

 

Bij algehele afkeuring: 

 

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 1 vriendschappelijk thuis Veld 3 

L ENS en WIK delen de punten na spectaculaire slotfase 

LENS 1 - WIK 1  (3-3) - 01 december 2002 (door Jaap Colpa) 

Achteraf mocht LENS in de handen knijpen. Toch nog een punt veroverd in de allerlaatste minuut, dat stemt over het algemeen tot 

tevredenheid. Maar de vreugde bij LENS over het op de valreep 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 

balbezit had 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 was van LENS bijna nog met de zege aan de haal. 

Natuurlijk had LENS vandaag eigenlijk 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 resultaat. LENS had voor de rust duidelijk 

verder weg moeten lopen, dan was het in de slotfase niet meer in de problemen gekomen. Leuk om zien was het spektakel wel, 

maar dat ene puntje was over de hele wedstrijd bekeken toch wel te weinig. 

Volgende week geldt hetzelfde. We gaan naar Haagse Hout dat één plaats boven LENS in de ranglijst staat. Winnen is een absolute 

"must". 

H aagse Hout met 1-7 het Bos in 

 

Haagse Hout - LENS 1 (1-7) 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. Als vorsten stonden ze langs de bevroren lijn en zagen met toenemende verwondering en 

bewondering hoe LENS met 1-7 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. Hierna kwam de LENS-machine op toeren. Een 

voor spelers, technische staf en supporters hartverwarmende eerste wedstrijd van de tweede competitieronde, waarmee het jaar 

2002 een waardige afsluiting heeft gekregen. Het programma 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) worden binnengehaald. Vervolgens resteert 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. Ach ja, het is te begrijpen. Als je in eigen huis met 1-7 het Bos in wordt 

gestuurd dan zijn de vooruitzichten somber. LENS daarentegen kan weer omhoog kijken. Want, zoals LENS uit tikt, tikt LENS 

nergens. 

 

Een uitgebreid verslag van de wedstrijden van LENS 1 kunt u lezen op 
de LENS-website 
 

 

 

 



 
134 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 

(algemeen contactpersoon: Paul van den Steen Chopinstraat 103 – 2551 SV Den Haag) 

 
          - Hoofdleider A- en B-jeugd:  Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.g.g. 015-2131727) 

          - Hoofdleider C- en D-jeugd:  Fred Grens   telefoon: 015-2131727  (b.g.g. 070-4400603) 

          - Hoofdleider E- en F-jeugd:  Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.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 

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 wel tussen 19.00 en 20.30 uur.  

 

De belangrijkste regeltjes: 

 

• Afbellen voor wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd en alleen bij de betreffende 

hoofdleider thuis en alleen tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood 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 af en alleen op LENS (070-3661314) 

• Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de 

•  LENS afkeuringslijn (070-4044184).  

• Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of 

Fred Grens thuis!!  

• Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen maar altijd sportschoenen meenemen!! 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds) wijzigingen mogelijk (*) = vriendschappelijke wedstrijd!!! 
 

Team Datum Aanvangstijd Tegenstander Uit of Thuis Veld/Terrein Vertrek  van LENS: Vervoer 

A1 14 dec 14.30 uur RKSVM A1 Uit Spprk Polanen/Monster 13.00 uur Auto 

 21 dec 14.30 uur Oliveo A1 (*) Thuis Veld 1 13.30 uur  

B1 14 dec 12.45 uur Zwaluwen B1 Uit Zwaluwenln/Vlaardingen 10.45 uur Auto!!! 

 21 dec 11.00 uur Westlandia B2 (*) Thuis Veld 1 10.00 uur  

B2 14 dec 12.30 uur Concordia B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

 21 dec 14.30 uur Westlandia B3 (*) Thuis Veld 3 13.30 uur  

C1 14 dec 12.30 uur EBOH C1 Uit Schenkeldijk/Dordrecht 10.30 uur Auto 

 21 dec 12.45 uur Quick Boys C1 (*) Thuis Veld 1 11.45 uur  

 30 dec 10.00 uur HBS midwintertoernooi Uit Zie kopie!!! 09.00 uur Auto 

C2 14 dec 10.30 uur ODB C1 Uit Albardastraat 09.00 uur Auto 

 21 dec 12.00 uur Westlandia C2 (*) Thuis Veld 3 11.00 uur  

C3 14 dec 12.00 uur Quick C3 Thuis Veld 3 11.00 uur  

 21 dec 09.30 uur Westlandia C4 (*) Thuis Veld 1 08.30 uur  

C4 14 dec 09.30 uur Laakkwartier C4 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 21 dec 09.30 uur Westlandia C5 (*) Thuis Veld 3 08.30 uur  

D1 14 dec 11.15 uur VVSB D1 Uit Noordwijkerhout 09.15 uur Auto 

 21 dec 12.00 uur Vredenburch D1 (*) Uit Vredenburchweg 10.30 uur Auto 

D2 14 dec 09.00 uur ODB D1 Uit Albardastraat 07.45 uur Auto 

 21 dec 10.30 uur Westlandia D2 (*) Uit Hoge Bomen/Naaldwijk 09.00 uur Auto 

D3 14 dec 11.00 uur VUC D2 Uit Kleine Loo/Mariahoeve 09.30 uur Auto 

 21 dec 10.30 uur Westlandia D4 (*) Uit Hoge Bomen/Naaldwijk 09.00 uur Auto 

D4 14 dec 09.30 uur DUNO D3 Thuis Veld 3 08.30 uur  

 21 dec 10.30 uur Westlandia D5 (*) Uit Hoge Bomen/Naaldwijk 09.00 uur Auto 

E1 14 dec 09.30 uur VUC E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 21 dec 09.30 uur Den Hoorn E1 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 03 jan 13.00 uur HBSmidwintertoernooi Uit Zie kopie!!! 12.00 uur Auto 

E2 14 dec 10.00 uur Loosduinen E1 Uit Madesteijn 09.00 uur Auto 

 21 dec 09.30 uur Den Hoorn E2 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 03 jan 13.00 uur HBSmidwintertoernooi Uit Zie kopie!!! 12.00 uur Auto 

E3 14 dec 09.30 uur RAVA E1 (*) Uit Houtwijk 08.30 uur Auto 
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 21 dec 11.30 uur Den Hoorn E4 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 14 dec 11.30 uur Vredenburch E3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 21 dec 11.30 uur Den Hoorn E6 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

E5 14 dec 13.30 uur Quintus E5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 21 dec 13.30 uur Den Hoorn E9 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

E6 14 dec 09.00 uur HVV E8 Uit Hogenhoucklaan 07.45 uur Auto 

 21 dec 13.30 uur Den Hoorn E10 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

F1 14 dec 11.30 uur Vitesse Delft F1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 21 dec 10.15 uur Den Hoorn F1 (*) Uit Woudseweg/Den Hoorn 09.00 uur Auto 

 27 dec 13.00 uur HBSmidwintertoernooi Uit Zie kopie!!! 12.00 uur Auto 

F2 14 dec 09.30 uur ODB F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 21 dec 10.15 uur Den Hoorn F2 (*) Uit Woudseweg/Den Hoorn 09.00 uur Auto 

 27 dec 13.00 uur HBSmidwintertoernooi Uit Zie kopie!!! 12.00 uur Auto 

F3 14 dec 09.00 uur Scheveningen F3 Uit Houtrustweg 08.00 uur Auto 

 21 dec 10.15 uur Den Hoorn F4 (*) Uit Woudseweg/Den Hoorn 09.00 uur Auto 

F4 14 dec 09.00 uur Scheveningen F5 Uit Houtrustweg 08.00 uur Auto 

 21 dec 10.15 uur Den Hoorn F5 (*) Uit Woudseweg/Den Hoorn 09.00 uur Auto 

F5 14 dec 10.00 uur GDA F8 Uit Madesetijn 09.00 uur Auto 

 21 dec 14.00 uur DUNO F3 (*) Uit Mr.Nolenslaan 13.00 uur Auto 

F6 14 dec 13.30 uur Gravenzande VV F5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 21 dec 14.00 uur DUNO F4 (*) Uit Mr.Nolenslaan 13.00 uur Auto 

!!!!GEEN TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN VAN 23 DECEMBER T/M 5 JANUARI!!!! 
 

BIJZONDERHEDEN 
- De volgende LENSREVUE verschijnt pas op donderdag 9 januari 2003!!! 

- Geen trainingen en wedstrijden van 23 december 2002 t/m 5 januari 2003 (m.u.v. HBS toernooi voor C1, E1, E2, F1 en F2) 

- Aanwezig namens de jeugdcommissie vanaf 07.30 uur: zaterdag 14 december Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

         zaterdag 21 december Gerard Marinus en Paul v.d.Steen 

OPSTELLINGEN 
De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

- LENS B2: zonder T.Ayyadi (gestopt) en met J.Vermeulen en J.Vernee 

- LENS C1: zonder S.Akgul (afgevoerd als lid wegens herhaald slecht gedrag) 

- LENS C2: zonder T.Fisher 

- 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 A.Ciftci 

- LENS F4: zonder M.Kanyonyo 

- LENS F6: met J.Maduro en T.Tuzlacik 
 

      !!!!GEEN TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN VAN 23 DECEMBER T/M 5 JANUARI!!!! 

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook niet op vrijdagavond of 

zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal doorgaat of niet zijn: 

 

- Bellen  naar de LENS afkeuringslijn (070-4044184). 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 KNVB afkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de informatie te 

verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke thuisspelende 

A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de LENS afkeuringslijn op 

vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat alle A-B en C-elftallen van LENS 

vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district West II en onder categorie II. 
 
Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 

 

DE WINTERSTOP 
Van maandag 23 december 2002 t/m zondag 5 januari 2003 is LENS gesloten en dit betekent ook geen trainingen en wedstrijden voor onze jeugd 

met uitzondering van de HBS toernooien voor LENS C1, E1, E2, F1 en F2 (zie wedstrijdprogramma en kopie). Natuurlijk zijn er wel diverse 

activiteiten waarbij onze jeugdtrainers en ook de ouders van onze jeugd van harte welkom zijn. Het gaat om: 

- 17 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 personen van 18 jaar en ouder!!! 

- 1 januari 2003: 13.30 uur en 14.30 uur Nieuwjaarswedstrijden op LENS gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie. Alle trainers, leiders en ouders 

van onze jeugdafdeling zijn ook nu van harte welkom!! 
 

HBS MIDWINTERTOERNOOIEN 
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Net als vorige seizoenen organiseert HBS weer een groot aantal toernooien in de kerstvakantie op hun kunstgrasvelden aan de Daal 

en Bergselaan. In overleg met de leiders schreven wij in met LENS C1 (maandag 30 december van 10.00 t/m 16.30 uur), LENS E1 

en E2 (vrijdag 3 januari van 13.00 t/m 16.30 uur) en LENS F1 en F2 (vrijdag 27 december van 13.00 t/m 16.30 uur). Tip: neem 

naast je normale LENSTENUE ook een trainingspak en handschoenen mee en natuurlijk ook wat te eten en te drinken. 

Voetbalschoenen met afschroefbare nop zijn verboden op dit kunstgras en alleen bij rijp, sneeuw en hevige regen wordt dit toernooi 

pas afgekeurd. Inlichtingen hierover alleen op de dag van het toernooi vanaf 08.30 uur op telefoonnummer 070-3681960. Bij 

afkeuring wordt er niet getraind!!! Kan je niet voetballen dan is afbellen verplicht!!! Dit kan alleen bij Paul van den Steen en alleen 

op de avonden voor het toernooi tussen 19.00 en 20.30 uur. 

 

RAYMOND BECK STOPT 
Door vervelende privé omstandigheden is Raymond Beck genoodzaakt om eind december te stoppen als trainer/coach van LENS 

D1. Wij begrijpen deze beslissing volledig en hopen voor Raymond en zijn vrouw dat alles uiteindelijk goed zal komen. Heel veel 

sterkte de komende periode!! Gelukkig blijft Marko Spa aan als begeleider van LENS D1. Wij zijn inmiddels al heel ver met de 

besprekingen met een nieuwe trainer/coach. Na de winterstop horen jullie meer van ons!!!      

 

EINDELIJK VELD 3 
Eerst was het 1 november, daarna werd het steeds weer een week uitgesteld vanwege het slechte weer 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 

lekker te trainen werd begrijpelijk steeds heviger. De laatste weken, toen de trainingsstrook echt onbegaanbaar was 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 wij maar op de koop 

toe. De eerste indrukken met het nieuwe kunststofveld zijn prima. 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 meer trainen in de 

blubber. Nooit meer bellen of de trainingen doorgaan. Waardeer dit en neemt o.a. onderstaande zaken in acht: 

- De "weg" naar het kunststofveld gaat over de stenen paden en dus niet over veld 2 en de trainingsstrook (dit om het inlopen van modder op 

het Kunststofveld 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 doeltjes van het kunststofveld verwijderd en op de trainingsstrook teruggezet 

- BMT, Spoorwijk, VCS en Neta Dall mogen binnenkort volgens een vastgesteld schema, bij afkeuring van hun veld, voor de training ook 

gebruik maken van de linker helft van dit kunststofveld (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!!!! 

- 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 en jeugd) hun competitiewedstrijden ook afwerken op dit kunststofveld 

- Het vaststellen van vriendschappelijke wedstrijden bij (algehele) afkeuring vergt afstemming tussen de diverse wedstrijdsecretarissen en 

natuurlijk gaan competitiewedstrijden altijd voor vriendschappelijke wedstrijden. 

 

        !!!!GEEN TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN VAN 23 DECEMBER T/M 5 JANUARI!!!! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
De verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

 

JEUGD  

 

SV ERASMUS C 1      LENS  C 2      1-5        zaterdag 30 november 2002 

De vraag was 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 vertrouwen 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 krijgt 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 rust krijgt VIRES de bal en die bedenkt zich 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 af’. Hij kijkt mij aan met glimmende ogen en ik weet dat het goed zit. LENS 

krijgt na twee min. in de tweede helft een zeer grote kans maar de bal rolt net voor de goal langs. Dan een zeer mooie combinatie en 

LENS neemt de leiding. Na twee 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 overwinning. Jongens een moeilijke eerste helft maar de 

tweede helft prima lopen voetballen.TOM leuk dat je bent komen kijken en ik hoop dat de chocoladeletter smaakt. 

Man van de wedstrijd: onze topscorer SALIM       Trainer\leider duo p en p.
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LENS C 2  LAAKKWARTIER  C 2      3-1        zaterdag 07 december 2002 

Vandaag hadden wij wat goed te maken tegen Laakkwartier. De ploeg was scherp en wilde vandaag beslist winnen om de 

uitwedstrijd tegen Laakkwartier te vergeten. Jordy kwam deze wedstrijd bij ons keepen waarvoor dank. Als de wedstrijd begint is de 

eerste 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 of de gelijkmaker ligt in het doel. LENS krijgt nog wat kansen 

maar de rust wordt gehaald met de stand van 1-1. Na de rust gunt LENS de tegenstander geen tijd om te voetballen en jaagt op alles 

en iedereen. Laakkwartier 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 wedstrijd 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       2-4  (vriendschappelijk)      zaterdag 30 november 2002 

We begonnen slecht maar het ging wel beter. Toen kwamen we 1 nul achter, dat doelpunt was slecht uitverdedigd. Daarna 

begonnen we weer slecht na dat doelpunt en kwam er nog een doelpunt voor RKDEO. Vlak daarna scoorde wij 2 doelpunten. Het 

werd 2-2 toen kwam de rust. In de 2e helft ging het ietsje beter maar  nog niet goed. RKDEO scoorde  weer 2-3 daarna kregen wij 

weer een paar kansen maar benutten die niet. Toen kwam er nog een goal van RKDEO wat eigelijk buitenspel was. Ik vond het een 

slechte wedstrijd. 

Quido. 

 

Erasmus C1 - LENS C3      2-4           zaterdag 07 december 2002 

LENS speelde vandaag uit tegen Erasmus en moest winnen. Het was een koude dag maar we begonnen wel goed. We scoorde vroeg 

in de wedstrijd het begon met de pass van Murat op Omer en deze speelde naar Patrick, Patrick schoot op de paal en Omer tikte de bal 

makkelijk het goal in. 0-1. Daarna kwam Erasmus terug op de 1-1. Na die goal van Erasmus gaf LENS 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 druk op LENS en 

maakte de 2-2. Daarna werd LENS een beetje kwaad en ging er weer voor. Met de schitterende aanval van LENS maakte  

Reda de 2-3. Na die goal bleef het heel lang 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 

 
LENS D2 – Concordia D3 (Beker)      3-2        zaterdag 30 november 2002 

We begonnen goed aan de wedstrijd. Mohamed scoorde een mooi doelpunt. (Het was 1-0). We gingen verder. Daarna scoorde 

Charrel. Het was een mooi doelpunt (2-0). We speelden steeds slechter. Daarom had de tegenstander gescoord (2-1). Toen was de 

eerste helft afgelopen. We gingen verder. Er was een fout gemaakt. Daarom kwamen we gelijk te staan. (2-2). We hadden nog wat 

kansen. De wedstrijd was bijna afgelopen toen Ogur wist te scoren in de kruising (3-2). Toen was de wedstrijd afgelopen en wij zijn 

door naar de volgende ronde van de bekerwedstrijden.        Adil. 

 

LENS D2 – HBS D2            zaterdag 07 december 

2002 

De wedstrijd begon heel goed. De jongens speelden heel 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 tweede 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. Sommige jongens 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. 

 

Westlandia D3- LENS D3      5-2          zaterdag 30 november 

2002 
 

Allereerst willen de begeleiders en spelers van LENS D3, Halit Devrilmez beterschap wensen, wij hopen je spoedig weer te 

zien bij ons team. 

Vandaag onze 1e bekerwedstrijd uit bij Westlandia D3, het was een zeer sportieve 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 

afwezigheid, wij danken Mohamed Ahjar en Khalid el Margi (D2) voor het meespelen. Verdedigend werd er vandaag zeer zwak 

gespeeld, het middenveld en voorhoede speelde bij vlagen goed maar had toch weinig te bieden tegen het goede verdedigende blok 

van Westlandia.             Ruud van Herp 
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WIK D3-LENS D3      2-2         zaterdag 07 december 2002  

Op deze gure zaterdag uit naar WIK, het werd een leuke wedstrijd mede door Jair, Sergio en Mauritzio (heren 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 

wedstrijd en werd de eindstand bepaalt op 2-2. Hopelijk volgende week wat beter en mooier weer.  Ruud van Herp 

  

 

JEUGD  

LENS E5 – Concordia E7      4-2         zaterdag 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 1-0 er in en Ilias de 2-0. Ziya had er ook weer frisse moed in deze week en maakte 3-0. Abdi maakte 

voor de rust nog een super mooie 4-0 en toen was het rust. Mannen deze eerste helft was geweldig!!!! Jullie luisterden eindelijk eens 

naar ons en de verdedeging met Salih en Joshua Was 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 wedstrijd. Want de verdediging die de eerste helft zo goed was, liet het een 

beetje afweten in de tweede helft. Dit waren wel twee andere mannen als in de eerste helft maar toch mag niet meer gebeuren hoor. 

En zo wist Concordia toch nog twee doel punten te maken. Maar wij 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 11      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 afwezigheid van onze vaste 

keeper Ljamisch ging Rodney met de zenuwen deze keer ons goal verdedigen. Helaas kwamen we al snel met 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 tweede helft in. 

Shalten was het gemier zat en knalde er 1-3 in. En toen gebeurde er een wonder want Rodney die in de eerste helft nog keeper was, 

maakte zijn eerste competitie doelpunt dus 2-3. Shalten wilde het nog wel eens proberen en ja hoor daar was de 3-3. Toen werd het 

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 van j a ja alweer Shalten maar helaas niemand heeft kunnen 

zien of die 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. Probeer ook te denken aan een extra trainings jack want het is nu veels te koud 

in de rust, om zonder iets te staan         Groetjes van Gerard en Simonette. 

 

Pupil van de week: Rinesh Oudhou 
 

Op zondag 1 december speelde LENS 1 thuis tegen WIK 1. Rinesh Oudhou mocht bij deze wedstrijd pupil van de week zijn. Rinesh 

zit in groep 6 van de Paul Kruger basisschool. Je kunt daar leuk tikkertje spelen met je 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 getraind door Halil en soms door Fekri. De leider 

van de E6 is Barris, een neef van Fatih en Ismael uit de E6. Barris maakt 

goede opstellingen. Zonder voetbalschoenen mag je niet meedoen. Als je 

niet goed luistert wordt je wissel gezet. 

Rinesh is bij z’n team verdediger. 

Wetenswaardigheden over Rinesh: 

- Fan van ADO Den Haag en AJAX; 

- Voetbalhelden: Ronaldo en Rivaldo; 

- Wil later profvoetballer of zwemmer worden; 

- Leukste sport na voetbal is handbal; 

- 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 beter leren om bij slidings niet om te draaien en weg 

te lopen; 

- Leuk op LENS: verkopen van loten Grote Clubactie; 

- Favoriete speelgoed: computer en LEGO-voetbal; 

- Leuk op televisie: Dragonballz; 

- Mooste film: Harry Potter en de steen der wijzen; 

- Favoriete eten: nasi, bami; 

- Teamgenoten: Guner, Ali, Ciwan, Ersin, Engin, Fatih, Ismael, 

Kenneth en John. 
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- Favoriet vakantieland: Suriname 

 

Een terugblik van Rinesh op de wedstrijd van LENS 1 tegen WIK 1: 

 

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 omdat je dan kunt zien welke 

kant de bal opgaat. Voor de wedstrijd  mocht ik met het eerste warm lopen, sprinten, tegen het hek leunen en daarna met de bal 

oefenen. Ik mocht van de scheidsrechter de aftrap nemen en daarna 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 duwde de bal weg, toen schoot 

nr. 9 nog een keer en daarna 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 wedstrijd waren James en Manuel.  

 
 

 

 

 

 

  

 

  

Sponsor foto's pupil van de week: 

 
 

1uur snelservice kleinbeeld en APS 

De Stede 23- Den Haag - tel: 070-367 94 31 
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opgericht 18 december 1920                        

 

  

 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   76e jaargang, nummer 11, 09 januari 2003 OpgerichtO  

 

 

 

 

PER HEDEN TRAINER/COACH LENS B1 GEZOCHT!! 
 

Doordat Peter Vonk met onmiddellijke ingang is gestopt als trainer/coach van 
LENS B1 zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe trainer/coach voor LENS B1. 
Vele LENSERS zijn al door ons aangesproken maar tot op heden helaas nog 
steeds zonder resultaat.  
 

Mohamed Salhi helpt ons zeer tijdelijk uit de brand maar hij kan echter niet op 
zaterdag de begeleiding doen. Aangezien het belangrijk is om z.s.m. een vaste 
en capabele trainer/coach te vinden voor dit elftal, vragen wij iedereen om eens 
goed na te denken of dit niet iets voor je is of dat je wellicht iemand weet die dit 
zou kunnen gaan doen.  
 
LENS B1 speelt in de 1e klas en het is van groot belang dat dit elftal in deze 

klasse blijft. Een goede trainer/coach is daarbij echt onmisbaar.  
 
Tips graag melden bij Paul van den Steen (070-4400603). 

 

 
 

 

 

 

BELANGRIJKE VERGADERING 

 

Nederland, Suriname, Turkije, Antillen, Marokko, Afrika en veel andere 
landen.  
 
Bij LENS gaat het er niet om wat je bent, maar wat je doet voor de club! 

Vrijwilligerswerk door leden, ouders, broers en zussen. Autochtoon én 

allochtoon. 
 
Alle leden, maar vooral ook vaders, moeders en familie van allochtone 
jeugdspelers nodig ik uit voor een bijeenkomst op: Maandag 13 januari om 
20.00 uur op LENS. 
Tijdens deze avond proberen we diverse taken in te vullen en bespreken we op 

welke manier we meer vrijwilligers kunnen krijgen,   
 
Functies: kantinemedewerkers, keukenmedewerkers, materialenbeheer, 
seniorencommissie selecties, bestuurslid/coördinator barcommissie, 
jeugdcommissie, seniorencommissie recreatief, medewerkers werving, 
scheidsrechters jeugd en senioren,elftalleiders, etc. Etc. 
 

Het bestuur ontmoet u graag op maandag 13 januari om 20.00 uur op LENS. 

 
Rob Vergeer, voorzitter  

 

 
Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

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

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 
 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 
 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter: 

R.Vergeer    tel. 070 – 3661344 

Secretaris : (secretaris@lens-denhaag.nl) 
J. Colpa        tel. 070 – 3941974 

Penningmeester: 

C.Veldink                   tel  079 – 3314348 
Commissariaat jeugdvoetbal: 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

Commississariaat selectie seniorenvoetbal: 
W. Kouwenhoven tel. 070 – 3912474 

Commissariaat algemene zaken: 

H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 
 

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.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 

H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 
 

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

 

Bar 
Vacature 
 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens                    tel. 070 – 3455787 

R.Bogisch                     tel. 070 – 3937441 

                                      tel. 06 – 14382757 

I.Kurnaz                        tel. 06 – 13379733 
 
Zaterdag 

A. de Ket                        tel:  06-51196881 

 

Redactie LENS-revue 
Cees  en Saskia Alting    tel. 070 – 3661314 

e-mail - vvlens@12move.nl 

 

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

Cees Alting: cjalting@planet.nl 
 

Internet-site: 

       www.lens-denhaag.nl 
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VAN DE REDACTIETAFEL 
 

Wij danken een ieder voor de goede kerst- nieuwjaarwensen die wij mochten ontvangen  en wensen u 

een goed, gezond en sportief 2003 

 

 
SPANNEND OUD JAAR UIT …..  VOL GOEDE MOED NIEUW JAAR IN 

(LENS-ers let op uw zaak) 

 

Werd het op het randje van het oude jaar toch nog spannend. Het zal wel aan de aandacht van veel LENS-ers voorbij gegaan zijn. 

Want helaas reageert het merendeel toch nog steeds gelaten op nijpende situaties.  

 

Waarschuwingen van het Bestuur richting leden scoren nauwelijks effect.  Een (te) vaak gebezigde kreet ‘Het is één minuut voor 

twaalf’ deert niemand zo langzamerhand meer. Het zal best wel 5 over twaalf worden denkt men dan.   

 

Spannend het oud jaar uit? Zeker weten, want: 

 

• Zijn we dadelijk stuurloos of slaagt het Bestuur erin een crisis te voorkomen? 

• De tribune werd verfraaid  met nieuwe reclameborden. 

• Hebben we in het nieuwe jaar wel voldoende medewerkers? 

 

Spannend was het op de ALV. Lukt het of lukt het niet? Gelukkig slaagde het Bestuur erin, op werkelijk spectaculaire wijze, een 

cricis te voorkomen. Koste wel wat zweetdruppletjes, … maar toch.  

Dank gaat uit naar die vrijwilligers (zie foto’s op pgn 5) die de tribune weer verfraaid hebben met reclameborden. Spannend was het 

of dit in het oude jaar nog lukte. 

 

Zijn er nog voldoende medewerkers? Zo gingen we het oude jaar uit. Maar met vol goede moed gingen we nieuw jaar in. Tijdens de 

nieuwjaarreceptie bleek dat het Bestuur versterking had gevonden. Dus ….. het Bestuur heeft woord gehouden. Een stevige 

fundering is gelegd. Nu de leden nog. En dit gaat natuurlijk lukken op maandag 13 januari op de medewerkersavond.  

 

LENS-ers let op uw zaak en kom vol goede moed naar deze avond. Aanvang: 20.00 uur 

 

uw redactie 

 
 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren of in te korten.  

Plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

 

Inleveren kopij voor de eerst volgende LENS-revue: voor maandag 27  januari 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

B estuur weer aangevuld tijdens de Algemene Leden Vergadering 

kort verslag door Jaap Colpa (secretaris) 

 

Het bleef even ijzig stil in het clubgebouw toen voorzitter Rob Vergeer de vraag aan de vergadering voorlegde "Wie stelt 

zich beschikbaar voor een bestuurfunctie?" Hij confronteerde de aanwezigen met het feit dat er veel taken niet ingevuld zijn 

en dat door het door het vertrek van drie bestuursleden deze taken onmogelijk door de blijvende bestuursleden erbij gedaan 

kunnen worden. Aanvulling was dus van essentieel belang. Mochten er zich geen vrijwilligers melden dat zou dit het aftreden 

van de laatste twee bestuursleden betekenen. Een scenario dat al de hele avond dreigend boven de vergadering had 

gehangen.  

De stilte werd op het juiste moment 

doorbroken door de aankondiging 

van een schorsing van de 

vergadering. Deze pauze werd benut 

voor informeel overleg en dat leverde 

toch nog een (zij het tijdelijke) 
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oplossing op. Door de toezegging van 

Wim Kouwenhoven en Jaap Colpa 

(beiden al gepokt en gemazeld in het 

'bestuursvak') dat zij tot het eind van 

het seizoen op interim basis tot het 

bestuur wilden toetreden, herzag ook 

Paul van den Steen zijn besluit om het 

bestuur te verlaten. Hij zal van het 

bestuur deel uit blijven maken onder 

de strikte voorwaarde dat hij 

uitsluitend aanspreekbaar is voor het 

jeugdvoetbal. Jaap gaat de vacante 

functie van algemeen secretaris 

vervullen en Wim zal zich met het 

senioren-selectievoetbal gaan 

bemoeien. 

Hiermee is de continuïteit in het 

bestuur voorlopig weer even 

gewaarborgd. We zijn er echter nog 

lang niet. Er zijn nog te veel gaten in 

de organisatie waardoor een aantal 

van de huidige medewerkers 

overbelast zijn. Op maandag 13 

januari is er een algemene 

medewerkersavond om deze 

problematiek verder te bespreken en 

taken te verdelen.  

Naast de bekende 'hamerstukken' als 

de jaarverslagen, de 

exploitatierekening en de begroting 

was er uiteraard ook de nodige 

aandacht voor de toekomst van de 

club. De voorzitter stak zijn 

teleurstelling over de mislukte poging 

om tezamen met de andere Escamp-

verenigingen een sterke 

toekomstgerichte voetbalclub op te 

bouwen, niet onder stoelen of banken. 

Termen als 'kortzichtigheid', 'benepen 

eigenbelang' en 'korte-termijn visie' 

gingen over tafel.  

 

De wethouder wilde veel geld in het 

complex steken, maar te elfder ure 

haakten de andere verenigingen af.  

LENS gaat nu pogen met andere 

verenigingen tot een fusie te komen. 

Nu we 

zo'n 

schitterend kunstgrasveld hebben 

gekregen is de insteek daarbij om op 

Escamp te blijven spelen.  Momenteel 

zijn besprekingen gaande met PEC 

Den Haag en het is op langere termijn 

de bedoeling meer clubs daarbij te 

betrekken. Er zijn veel clubs in de 

regio waar het niet goed mee gaat.  

Het bestuur zal een concept 

ontwikkelen, waar andere clubs zich 

bij kunnen aansluiten. Een bundeling 

van clubs op een stevig  fundament 

zal er voor moeten zorgen dat we de 

toekomst met vertrouwen tegemoet 

kunnen zien. Er zal ook actie richting 

Gemeente worden ondernomen om 

financiële ondersteuning voor onze 

plannen te bewerkstelligen. Sinds kort 

worden er tijdens de 

nieuwjaarsreceptie vrijwilligers in het 

zonnetje gezet, die dan de Piet 

Juffermansprijs in ontvangst mogen 

nemen. Het bestuur nomineert dit jaar 

het "administratieve blok" (Frans en 

Celia Brittijn, André de Ket, Diana 

van Rijthoven, Hans v. Rijthoven). De 

vergadering ging unaniem akkoord 

met deze voordracht. 

Toen de voorzitter de vergadering 

sloot was er opluchting over het feit 

dat het bestuur weer even vooruit kan, 

maar toch ook het besef dat de zorgen 

nog niet verdwenen zijn. Versterking 

van een aantal commissies is van 

cruciaal belang in het kader van de 

spreiding van werkzaamheden.   

Vervolg op 13 januari.

N ieuw Bestuur 

Zoals uit onderstaand verslag blijkt is het bestuur tijdens de ALV (tijdelijk) uitgebreid met Jaap Colpa en Wim Kouwenhoven. Een 

week na de ledenvergadering bleek ook Henk Hoppenbrouwers bereid zitting in het bestuur te nemen. Als er binnen twee weken 

geen schriftelijk bezwaar is binnengekomen wordt ook hij ‘officieel’ aan het bestuur toegevoegd. Hij heeft toegezegd het bestuur te 

versterken op dezelfde condities als Jaap en Wim: in ieder geval tot het einde van het seizoen. Vóór de ALV van juni zal de situatie 

opnieuw bekeken worden. 

De nieuwe samenstelling van het bestuur is als volgt: 

Rob Vergeer: voorzitter  Paul van den Steen:  commissaris jeugdvoetbal 

Jaap Colpa:  secretaris Wim Kouwenhoven:  commissaris senioren (selectie) voetbal 

Cees Veldink:  penningmeester  Henk Hoppenbrouwers: commissaris algemene zaken 

 

Het nieuwe bestuur is inmiddels bijeen gekomen en heeft de taken als volgt verdeeld: 

 

Rob Vergeer: voorzitter en aanspreekpunt voor barcommissie, accommodatie en terreinen. Ook de ontwikkelingen mbt de toekomst 

van de club zitten in zijn ‘pakket’. 

Jaap Colpa: secretaris. Hij zal de LENS-website er voorlopig bij blijven doen. 

Cees Veldink: penningmeester 

Paul vd Steen: jeugdvoetbal en materiaal 

Wim Kouwenhoven: seniorenvoetbal (selecties zat. en zon.) 

Henk Hoppenbrouwers: algemene zaken, met name kaderwerving en aanspreekpunt voor de sponsorcommissie 

 

N ieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie was dit jaar weer een goed bezochte, gezellige en geanimeerde bijeenkomst. Als voorafje waren er dit jaar 

maar liefst twee nieuwjaarswedstrijden tussen selecties van jong- en oud-LENS gepland. Ondanks de stromende regen konden deze 

dankzij ons kunstgrasveld gewoon doorgang vinden. Tijdens de receptie werd een aantal LENSers in het zonnetje gezet. Dit jaar 

waren de jubilarissen: Max Heerschop (50 jaar lid), Gerard Duivesteijn en Frans vd Berg (beiden 40 jaar lid). 
Het bestuur van LENS waardeert de belangeloze inzet van vrijwilligers. Daartoe is de IM Piet Juffermansprijs in het leven geroepen. 

De eer viel dit jaar te beurt aan Frans en Celia Brittijn, André de Ket en Hans en Diana van Rijthoven. 
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Gezondheid.  

Het belangrijkste wat je iemand toewenst voor het nieuwe jaar is een goede gezondheid. Voor diegene die 

ik niet heb gezien op de gezellige en druk bezochte nieuwjaarsreceptie nog bij deze een gezond, gelukkig, 

prettige, sportief kortom een fantastisch 2003. We gaan bekijken in het komende jaar wat we vanuit de 

Club van 50 voor LENS kunnen gaan besteden. Er zijn al diverse wensen, dug-outs op het 3e veld, nieuw 

meubilair voor het clubgebouw. Eerst even kijken wat dit kost.  

Gelukkig waren er op de nieuwjaarsreceptie weer voldoende mensen die LENS en de Club van 50 een 

warm hart toedragen. Aad Schijf, topvoetballer bij LENS uit de jaren 80/90, nu een toptennisser in Monster, Wouter Frantzen nog 

steeds een topvoetballer en altijd in voor brrrrrtje, Edwin Coret de fysiotherapeut van 2003 met een voorkeur voor geelblauwe 

stropdassen hebben alle drie hun donatie gegeven aan de Club van Vijftig. De anonieme gever voor de aanvulling van de donatie. 

Allen heel hartelijk dank.  In de uitnodigingsbrief voor de nieuwjaarsreceptie stond dat de Club leden een attentie zouden krijgen. De 

attenties waren tijdig besteld, alleen door een misverstand zijn ze bij iemand in Gouda onder de kapstok blijven staan. Het komt 

goed, u kan het in 2003 tegemoet zien. Wilt u ook bij de gezelligste Club van Nederland gaan behoren en nog een attentie krijgen 

geef dan onmiddellijk de 50 Euro aan ondergetekende of maak het over op het bekende gironummer van LENS. 

 

Uitspraak van de Club van Vijftig : bij een goed begin hoef je maar voor de helft te werken 

 

Met een vriendelijke sportgroet, Henk Hoppenbrouwers  Ps zijn er nog talentvolle voetballers die wat in het 4e willen leren? 

 

 

 

 

In deze rubriek gaat de redactie even terug in de tijd. Wat speelt 

er nu? – wat speelde er vroeger? Of zo maar een leuk berichtje.  

De geschiedenis van LENS kan op zijn  minst interessant 

genoemd worden. Natuurlijk ligt het in de bedoeling zoveel mogelijk een link te leggen tussen het heden en verleden.  Er wordt 

uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van het LENS-archief. 

 

Het valt ons op daar er regelmatig, na een training/wedstrijd, kleding wordt vergeten of achtergelaten. Opgehaald wordt het praktisch 

nooit. Vreemd. Hebben we het zo goed anno 2003? Is het laksheid? We weten het niet. Maar vreemd blijft het. Het is nl wel eens 

anders geweest. Wat men had werd gekoesterd. We spreken nu over de oorlogsjaren, want: zelfs in de oorlogsjaren wordt er 

gevoetbald. Er is echter één probleem: alles is schaars en praktisch alleen op bon verkrijgbaar. Zo ook voetbalschoenen. Direct na 

de oorlog kon men voor een toewijzing in aanmerking komen. 

Bons voor voetbalschoenen:  
Wij maken onze spelers erop attent, dat per aanvrage f-,10 aan de N.V.B. verschuldigd is voor administratie-kosten; men gelieve bij 

het indienen van zijn aanvrage hiermede rekening te houden. Bij schriftelijke aanvrage sluite men 10 cents aan postzegels in.- Voor 

de reeds ingediende aanvragen zal bij de contributie-inning f -,10 worden nagevorderd.  

(bron: Weekbericht 135, seizoen 1940/1941) 

Er komen voetbalschoenen:  

De N.V.D. heeft voor de aangesloten verenigingen de gelegenheid opengesteld tot het aanvragen van toewijzingen voor nieuwe 

voetbalschoenen. Degenen van onze spelers, die voor zo’n toewijzing in anmerking wensen te komen, gelieven zich daartoe zo 

spoedig mogelijk schriftelijk tot het secretariaat: Frambozenstraat 45 te wenden onder opgave van hun schoenmaat.  

(bron: Weekbericht 331, oktober, seizoen 1945/1946) 

 

 

 

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is ook de trekking van de nieuwjaarsloterij verricht. Er zijn nog een paar prijzen die op een gelukkige 

winnaar wachten. De bezitters van onderstaande loten kunnen contact opnemen 

met Steef Otterspoor: 

322 - 545 - 571 - 617 - 621 - 640 - 780 - 952 

L ENS-tribune 
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Werkzaamheden aan de tribune in volle gang.  We kunnen u verzekeren dat dit een 

lastige, zware klus was. Maar mannen als Leen, Peter en Steef staan voor niets. Voor 

hen is geen tribune te hoog. 

 

(foto’s : Tineke Hoos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senioren zaal/zondag – 
algemene informatie 
 

W.J.M. Heijnen…………….…………tel: 070-3461088 

Senioren zaterdag 
 

J. Ham…………….………………….……tel: 070-3679687 

L. Verkijk…………………………………tel.: 070-3617033 

 

 

Aanvoerders zaal 
 

LENS 1: Oscar van der Laar………….. tel: 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 DS1: Bettie Driessen……………tel: 070-3295598 

Aanvoerders veld 
 

LENS 3: Itek Kurnaz……….………………tel: 06-13379733 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers….………..tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns…………………………tel: 070-3975459 

 

 

 

 

ZAAL:  Wedstrijdprogramma 
 

 

DATUM TIJD WEDSTRIJD SPORTHAL W. NR. SCHEIDSRECHTER 

 

      

Vr 10 jan. 21.00 TEDO 2        -  LENS 2 Ockenburgh  R.J. van Dooren 

 22.00 TEDO 3        -  LENS 3 Ockenburgh   

      

Ma 13 jan. 19.00 Westlandia DS 6 – LENS DS1 Sosef, Honselersdijk   

 19.00 CUVO 3        -  LENS 5 Lipa   

 20.00 RKDEO 18    -  LENS 4 RKDEO, Nootdorp   

 21.00 LENS 1         -  Noordzee 2 Lipa 184695 K.L.C.Capitein 

 22.00 LENS 2         -  Semper Altius 4 Lipa 184862 K.L.C.Capitein 

      

Vr 17 jan. 19.00 LENS 3         -  CUVO 2 De Blinkerd 186472  

      

      

Vr 24 jan. 19.00 PGS/Vogel    -  LENS 1  Ockenburgh 184698  

 21.00 LENS 2         -  VIOS 2 Ockenburgh 184866  

 22.00 LENS 4         -  Semper Altius 2 Ockenburgh 185592  

 22.00 LENS 5         -  Gymnova 7 De Blinkerd 187213  

DATUM TIJD WEDSTRIJD SPORTHAL W. NR. SCHEIDSRECHTER 

 

Ma 27 jan. 20.00 LENS 5         -  Te Werve 3 Lipa 187215  

 20.00 VCS 2           -  LENS 1 De Schilp 184700 M.Weites 

 21.00 VCS 8           -  LENS 2 De Schilp 184871  

 

 



!! deze revue is voor 3 weken – de eerst volgende revue verschijnt pas op 30 januari !! 145 

 

      

Vr 31 jan. 20.00 Maz.Stars DS1 -  LENS DS1 De Veur 187733  

 21.00 DZP 5           -  LENS 4 Loosduinen 185597 F.Mina da silva 

 

 

ZATERDAG / ZONDAG:  
 

• Afkeuringsinformatie (niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFO-thuis pag. 603 

• de afkeuringslijn KNVB – District West II – tel.: 0900-9008000 
 

 

Wedstrijdprogramma 
 

 

DATUM TIJD WEDSTRIJD TERREIN/VELD W. NR. SCHEIDSRECHTER 

 

Za 11 jan.  LENS 1 (zat) VRIJ    

       

Zo 12 jan. 14.00  LENS 1  Concordia 1 Veld 1 Vr.  

 11.00 Tonegido/Haagse Bluf  4 LENS 2 Rodelaan  J.W.Schipper 

 10.30 LENS 3 en 4 trainen Veld 3   

       

Za 18 jan. 14.30 Postduiven  LENS (za) Madestejn Vr.  

       

Zo 19 jan. 14.00 LENS 1 Schipluiden 1 Veld 1 132673 W. van der Plaat 

 11.30 LENS 2 VELO 3 Veld 1 135325 P.N.T.Enthoven 

 12.00 LENS 3 ????? Veld 3 Vr.  

 10.00 LENS 5 PGS/Vogel 2 Veld 3 147852  

       

Za 25 jan. 14.30 LENS 1 (zat) TAC’90 1 Veld 1 62010 B.van der Kruijk 

       

Zo 26 jan. 14.00 LENS 1 Scheveningen 1 Veld 1 132697 J. de Groote 

 11.30 LENS 2 RKDEO 2 Veld 1 135345 F.C. Hollander 

 13.00 LENS 3 Laakkwartier 4 Veld 3 138175  

 10.30 LENS 4 Wilhelmus 5 Veld 3 155038  

 10.00 LENS 5 HDV 5 Veld 2 147900  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 

(algmeen contactperssn: Paul van den Steen Chopinstraat 103 – 2551 SV Den Haag) 

 

 - Hoofdleider A- en B-jeugd:  Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.g.g. 015-2131727) 

 - Hoofdleider C- en D-jeugd:  Fred Grens   telefoon: 015-2131727  (b.g.g. 070-4400603) 

  - Hoofdleider E- en F-jeugd:  Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.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 

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 wel tussen 19.00 en 20.30 uur.  

 

 

De belangrijkste regeltjes: 

• Afbellen voor wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd en alleen bij de betreffende 

hoofdleider thuis en alleen tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood 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 
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•      Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af en alleen op LENS (070-3661314) 

•       Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de 

• LENS afkeuringslijn (070-4044184).  

• Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of 

Fred Grens thuis!!  

• Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

 

!!!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN; HEEL GOED BEWAREN S.V.P!!! 

 
Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk) 

 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 11 jan 14.30 uur Oliveo A1 (*) Uit Sportlaan/Pijnacker 13.00 uur Auto 

 18 jan 15.00 uur Fortuna Vl A1 Uit Marathonweg/Vlaardingen 13.00 uur Auto 

 25 jan 14.30 uur VELO A1 Uit Noordweg/Wateringen 13.00 uur Auto 

B1 11 jan 13.00 uur Oliveo B1 (*) Uit Sportlaan/Pijnacker 11.30 uur Auto!! 

 18 jan 10.00 uur Kranenburg B1 Uit M.Vrijenhoeklaan 08.30 uur Auto!! 

 25 jan 12.45 uur Lyra B1 Uit Spprk De Zweth/De Lier 11.00 uur Auto!! 

B2 11 jan 14.00 uur VUC B1 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

 18 jan 12.30 uur HDV B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

 25 jan 14.30 uur RVC/Rijswijk B4 Thuis Veld 3 13.30 uur  

C1 11 jan 12.45 uur DUNO C1 (b) Thuis Veld 1 11.45 uur  

 18 jan 14.30 uur Feyenoord AV C2 Uit Varkenoord/Rotterdam 12.30 uur Auto 

 25 jan 11.30 uur DHC C1 Uit Brasserskade/Delft 09.45 uur Auto 

C2 11 jan 11.00 uur Toofan C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 18 jan 11.00 uur RVC/Rijswijk C3 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 25 jan 12.00 uur Dynamo’67 C1 Thuis Veld 1 11.00 uur  

C3 11 jan 12.00 uur PEC Haag C2 Thuis Veld 3 11.00 uur  

 18 jan 14.30 uur Vredenburch C2 Thuis Veld 1 13.30 uur  

 25 jan 12.00 uur JuVentaS C1 Thuis Veld 3 11.00 uur  

C4 11 jan 14.30 uur VUC C2 Thuis Veld 3 13.30 uur  

 18 jan 14.30 uur Quick C4 Thuis Veld 3 13.30 uur  

 25 jan 09.30 uur ODB C2 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D1 11 jan 09.30 uur DWO D1 (*) Thuis Veld 1 08.30 uur  

 18 jan 12.45 uur Laakkwartier D1 Uit J.v.Beersstraat 11.15 uur Auto 

 25 jan 09.00 uur Rijnsburgse Boys D1 Uit Noordwijkerweg/Rijnsburg 07.15 uur Auto 

D2 11 jan 09.30 uur DWO D2 (*) Thuis Veld 3 08.30 uur  

 18 jan 09.30 uur Quick D2 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 25 jan 09.30 uur VCS D3 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D3 11 jan 14.30 uur DWO D6 (*) Thuis Veld 1 13.30 uur  

 18 jan 12.00 uur WIK D2 Thuis Veld 3 11.00 uur  

 25 jan 10.00 uur Semper Altius D1 Uit Spprk Hoekpolder/Rijswijk 09.00 uur Auto 

D4 11 jan 12.00 uur Cromvliet D3 (*) Uit Brinckerinckstraat 11.00 uur Auto 

 18 jan 09.30 uur Quick Steps D4 Thuis Veld 3 08.30 uur  

 25 jan 10.00 uur Te Werve D1 Uit Leyweg 09.00 uur Auto 

E1 11 jan 09.30 uur DWO E1 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 18 jan 09.45 uur DUNO E1 Uit Mr.Nolenslaan 08.45 uur Auto 

 25 jan 09.30 uur Quick E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E2 11 jan 11.00 uur Cromvliet E1 (*) Uit Brinckerinckstraat 10.00 uur Auto 

 18 jan 09.30 uur DWO E2 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 25 jan 11.00 uur Laakkwartier E 1 Uit J.v.Beersstraat 10.00 uur Auto 

E3 11 jan 11.30 uur Cromvliet E2 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

 18 jan 13.00 uur HVV E2 Uit Van Hogenhoucklaan 11.45 uur Auto 

 25 jan 11.30 uur GraafWIIVAC E5 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 11 jan 10.00 uur Cromvliet E3 (*) Uit Brinckerinckstraat 09.00 uur Auto 

 18 jan 10.00 uur RVC/Rijswijk E7 Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 09.00 uur Auto 

 25 jan 11.30 uur Vredenburch E3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

E5 11 jan 10.00 uur DWO E14 (*) Uit Sprprk West/Zoetermeer 08.45 uur Auto 

 18 jan 09.00 uur Cromvliet E4 Uit Brinckerinckstraat 08.00 uur Auto 

 25 jan 13.30 uur SV Erasmus E3 Thuis Veld 2 13.00 uur  
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E6 11 jan 11.30 uur Cromvliet E4 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

 18 jan 13.30 uur Delft E5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 25 jan 08.45 uur HVV E8 Uit Van Hogenhoucklaan 07.30 uur Auto 

F1 11 jan 09.30 uur DWO F1 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 18 jan 09.00 uur Oliveo F1 Uit Sportlaan/Pijnacker 07.45 uur Auto 

 25 jan 08.45 uur DSVP F1 Uit Sportlaan/Pijnacker 07.30 uur Auto 

F2 11 jan 11.00 uur Cromvliet F1 (*) Uit Brinckerinckstraat 10.00 uur Auto 

 18 jan 09.30 uur Quick F9 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 25 jan 09.30 uur Vredenburch F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F3 11 jan 09.00 uur DWO F5 (*) Uit Spprk West/Zoetermeer 07.45 uur Auto 

 18 jan 11.30 uur Scheveningen F4 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 25 jan 14.30 uur HDV F1 Thuis Veld 2 14.00 uur  

F4 11 jan 09.00 uur JuVentaS F1 Uit Huis te Landelaan/Rijswijk 08.00 uur Auto 

 18 jan 11.30 uur VUC F2 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

 25 jan 08.45 uur HBS F5 Uit Daal en Bergselaan 07.45 uur Auto 

F5 11 jan 09.00 uur DWO F9 (*) Uit Spprk West/Zoetermeer 07.45 uur Auto 

 18 jan 13.30 uur Semper Altius F3 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 25 jan 09.00 uur Tonegido F5 Uit Rodelaan/Voorburg 07.45 uur Auto 

F6 11 jan 10.00 uur Cromvliet F4 (*) Uit Brinckerinckstraat 09.00 uur Auto 

 18 jan 11.30 uur Die Haghe F3 Uit Ockenburgh 10.30 uur Auto 

 25 jan 13.30 uur VCS F6 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!!  (b) = bekerwedstrijd (bij gelijke eindstand penalties!!!)   

 

!!!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN; HEEL GOED BEWAREN S.V.P!!!! 

 

BIJZONDERHEDEN 
- De volgende LENSREVUE verschijnt pas op donderdag 30 januari 2003!!! 

- Aanwezig namens de jeugdcommissie vanaf 07.30 uur: zaterdag 11 januari Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

         zaterdag 18 januari Diana en Hans van Rijthoven 

         zaterdag 25 januari Patrick en Peter van Fessem  

 

OPSTELLINGEN 
De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

- LENS E2: zonder H.Syed (alleen 11/1) 

- LENS F3: zonder H.Syed (alleen 11/1) 

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook niet op vrijdagavond of 

zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal doorgaat of niet zijn: 

 

- Bellen naar de LENS afkeuringslijn (070-4044184). 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 KNVB afkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de informatie te 

verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke thuisspelende A-

B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de LENS afkeuringslijn op 

vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat alle A-B en C-elftallen van LENS 

vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district West II en onder categorie II. 
 
Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 
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S chaduwprogramma bij algehele afkeuring 

Het kan zijn dat bij heel slecht weer het complete competitieprogramma door de KNVB wordt afgekeurd (zie kopie hierboven). Wij 

kunnen dan altijd iets op veld 3 gaan doen omdat dit veld altijd bespeelbaar is. Het is dan zaak om altijd even de afkeuringlijn van 

LENS te bellen     (4044184) om te horen welk programma er gespeeld gaat worden maar slechts alleen bij algehele afkeuring.  

Voor 11 januari 2003 is al op voorhand geregeld: 

AANVANG      VELD  WAAR   VERTREK LENS  

15.30 uur Oliveo A1 - LENS A1  kunststofveld Sportlaan/Pijnacker 14.00 uur Auto 

14.00 uur Oliveo B1 - LENS B1  kunststofveld Sportlaan/Pijnacker 12.30 uur Auto 

14.30 uur LENS B2 - wedstrijd  veld 3  LENS   13.30 uur 

11.15 uur Spartaan’20 C1 - LENS C1  kunstgras Oldegaarde/R’dam 09.45 uur (geld reisje!!!) 
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13.15 uur LENS C2 - wedstrijd  veld 3  LENS   12.15 uur 

10.30 uur LENS C3 en C4    veld 3  LENS    10.15 uur 

12.00 uur LENS D1 - wedstrijd  veld 3  LENS   11.00 uur (geld reisje!!!) 

09.30 uur LENS D2, D3 en D4    veld 3  LENS   09.15 uur 

09.30 uur LENS E1 en E2    veld 3  LENS   09.15 uur 

10.30 uur LENS F1, F2, F3 en F4   veld 3  LENS   10.15 uur 

 

Voor 18 januari 2003 is al op voorhand geregeld: 

AANVANG     VELD  WAAR   VERTREK LENS  

14.30 uur LENS Zat1, A1, B1 en B2   veld 3  LENS   14.00 uur 

13.00 uur LENS C1, C2, C3 en C4   veld 3  LENS   12.30 uur 

10.00 uur Spartaan’20 D1 - LENS D1  kunstgras Oldegaarde/R’dam 08.30 uur Auto 

11.30 uur LENS D2, D3 en D4    veld 3  LENS   11.00 uur 

10.15 uur LENS F1, F2, F3, F4, F5 en F6  veld 3  LENS   10.00 uur 

09.00 uur LENS E1, E2, E3, E4, E5 en E6  veld 3  LENS   08.45 uur 

 

D e beste wensen 

Lang niet iedereen hebben wij gezien op de gezellige nieuwjaarsreceptie van LENS. Daarom willen wij langs deze weg alle 

LENSERS in de ruimste zin van het woord en de ouders van onze jeugdleden een gezond en sportief 2003 toe wensen. 

 

P eter Vonk stopt bij B1: Wie volgt hem op??? 

Het hing al even in de lucht maar vlak voor de winterstop maakte Peter Vonk bekend dat hij definitief gaat stoppen als trainer/coach 

van LENS B1. Het zoeken naar een vervanger blijkt niet makkelijk te zijn want op het moment van schrijven is het ons nog steeds 

niet gelukt om een vervanger voor Peter Vonk te vinden. Interesse of de gouden tip: bel dan direct naar Paul van den Steen (070-

4400603). Voorlopig zullen wij het zoveel mogelijk intern opvangen vanuit het aanwezige trainersbestand. Meer nieuws volgt.  

 

N ieuwe trainer LENS D1 

Gelukkig hebben wij een nieuwe trainer/coach gevonden voor LENS D1. Rui Santos dos Freitas, geen onbekende rondom LENS 

D1, neemt de taken over van Raymond Beck en maakt het seizoen met LENS D1 af. Handhaven in de hoogste klasse is de opdracht.  

 

B oetes voor niet opkomen 

Het is gebruikelijk dat je netjes afbelt bij de hoofdleider als je niet kan voetballen. Toch komt het vaak voor dit niet gebeurd (???) en 

dan sturen wij een brief naar de ouders met het verzoek om alsnog even te laten weten waarom hun zoon niet is gekomen. Tevens 

delen wij een boete uit van 5 euro wegens niet opkomen. Het alsnog even bellen wordt bijna nooit gedaan maar de boetes worden 

wel betaald (soms pas na enig aandringen). De onderstaande spelers, die tussen 21/12 en 4/1 wegbleven zonder af te bellen, moeten 

nog steeds 5 euro boete betalen en wij verzoeken dit om dit uiterlijk a.s. zaterdag te doen: E.Ayyadi (2x), E.Boatey (7/12), N. el 

Boustati (30/11), M.Carolina, T.Cav, H.Ipek, M.Lopes, D.Mensah, M.Ozen, B.Sbaa, M.Sperwer (2x), J.Verschuyl (7/12), 

M.Yalmon, E.Yanik, C.Yavuz en F.Yavuz (2x) 

 

C ontributie 

Vlak voor de winterstop gaven wij een aantal jeugdleden een briefje mee naar huis waarop de nog te betalen contributie stond 

vermeld. Het verzoek was om dit uiterlijk a.s. zaterdag (11/1) betaald te hebben. Ouders die dit nog steeds niet gedaan hebben 

verzoeken wij nu heel dringend om a.s. zaterdag contant op LENS te komen betalen.  

 

K aderavond op LENS: Ouders komt allen!! 

 De toekomst van LENS hangt aan een heel dun draadje. Het te kort aan kader (vrijwilligers) is een vreselijk groot probleem en het 

lukt ons maar niet om dit echt duidelijk te maken aan onze senioren en aan de ouders van onze jeugdleden. Toch zal ons dit moeten 

gaan lukken omdat anders het weinige kader wat we momenteel nog hebben het binnenkort ook voor gezien houden. Op 

maandagavond 13 januari nodigen wij dan ook alle ouders van onze jeugdleden uit om naar LENS te komen. We verwachten 

iedereen om 20.00 uur in ons clubgebouw en wij zullen dan ter plekke bekijken welke taken er momenteel blijven liggen en willen 

taken wij onder de aanwezigen kunnen gaan verdelen. Vele handen maken licht werk en er is echt voor iedereen wel iets te doen 

waar hij goed in is. Natuurlijk hoort inwerken bij de taak en daar zullen wij natuurlijk iedereen bij helpen. Zeg niet te makkelijk nee, 

geen tijd of geen zin want echt het voortbestaan van LENS hangt aan een zeer dun draadje. Lees ook de kopie van onze voorzitter 

voor in deze LENSREVUE. 

!!!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE  WEKEN; HEEL GOED BEWAREN S.V.P!!!! 
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De verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

 

 

 

 

LENS C1 – UVS C1 (0-1) 

Vandaag voor de vierde keer tegen UVS en daar hebben we dit jaar al hele leuke en spannende wedstrijden tegen gespeeld. We 

speelden een goede eerste helft waarin we een aantal kansen kregen, maar alleen 2 keer de lat raakten en een keer misten oog in oog 

met de keeper. Goed gevoetbald werd er wel en de bal ging goed rond, alleen werd er niet gescoord en dus bleef het 0-0 voor de rust. 

Na rust speelden we een stuk minder en kregen we ook geen kansen meer. UVS kwam beter in het spel en zij wisten wel 1 keer te 

scoren en zo verloren we de wedstrijd met 0-1. 

 

LENS C1 – DUNO C1 (0-4) 

Nu moest het dan gebeuren, want de topper in de derde divisie landelijk stond op het programma. Al weken hadden we een 100% 

trainingsopkomst en dat beloofde wat. Al vanaf het begin bleek DUNO erg sterk en ze verschenen meerdere keren gevaarlijk voor 

Serkan en LENS had het zeer moeilijk en kwam zelf niet aan aanvallen toe, maar gelukkig scoorde DUNO ook niet. Vlak voor de 

rust kregen we nog wel een grote kans. Arnie liep na een goede actie alleen op de keeper af, maar miste helaas. Na rust begon LENS 

aanvankelijk beter aan de wedstrijd, maar meer dan een aantal vrije trappen leverde het niet op. Kort daarna wist DUNO, met enig 

geluk, wel te scoren na een rommelige situatie in de 16 en die klap kwamen we niet meer te boven. LENS probeerde wel wat verder 

na voren te spelen, maar daardoor ontstond er steeds meer ruimte voor DUNO en die maakten daar zeer goed gebruik van en liepen 

zelfs nog uit tot 4-0. De eerste competitienederlaag voor ons dus, maar we hadden er in ieder geval wel alles aan gedaan en dan 

houdt het gewoon op. DUNO bleek vandaag te sterk. Volgende week gewoon weer verder gaan tegen EBOH. Die wedstrijd spelen 

we dan wel zonder Alfi, want die heeft waarschijnlijk zijn knieband ingescheurd na een duel met een DUNO speler. Sterkte met je 

blessure!! 

 

LENS C1 – ADO DEN HAAG C2 (2-3) 

Vandaag onze eerste wedstrijd op het mooie nieuwe veld, waarop we perfect konden voetballen ondanks de vorst van de afgelopen 

dagen. Den Haag speelde wat beter in het begin en kwam ook terecht op 0-1 uit een strafschop. Daarna gingen wij wat beter 

voetballen en kregen we ook kansen. Vanaf rechts stuurde Chaheen Arnie diep en die gaf een perfecte voorzet op Jorge die keihard 

de 1-1 binnenschoot. Daarna ging LENS door en al snel was het Jorge die met een hele mooie schijnbeweging zijn tegenstander 

dolde en werd neergelegd in de 16. Nu krijgen wij dus een pingel en Arnie schoot beheerst de 2-1 binnen en met die stand gingen we 

ook rusten. Na rust was LENS heer en meester en kregen we een aantal kansen. Een kopbal van Ertan uit een corner van Niels werd 

van de lijn gehaald en een vrije trap van Dennis ging maar net over. 10 minuten voor tijd maakten we 2 slordige fouten in de 

verdediging en die werden meteen afgestraft en daardoor verloren we onterecht met 2-3. Toch was het een leuke wedstrijd, waarin 

we af en toe best goed voetbalden. Jermey bedankt voor het 

 

WESTLANDIA C2 –  LENS C2  (5-4) 

Vandaag een vriendschappelijke wedstrijd die wij eerst thuis zouden spelen, maar wij moesten naar Westlandia toe, i.v.b met 

afkeuringen. LENS begint de wedstrijd sterk, en zet de tegenstander goed onder druk en het duurt dan ook niet lang of LENS scoort. 

LENS gaat gewoon door en kan nog twee keer scoren. Westlandia scoort een keer, door een fout van ons goed af te straffen. En zo 

halen wij de rust met 1-3. Na de rust maakt de keeper een fout en de bal huppelt zo het doel in 2-3. Dan kan een verdediger van 

eigen cornervlag zo maar door lopen en scoren 3-3. Dan een mooie actie van Salim en wij komen weer voor. Maar de pijp is leeg en 

LENS kan echt niets meer. Het werd een wanvertoning. LENS werd onder de voet gelopen door een mindere tegenstander maar het 

lag niet aan de D-spelers; die werkten wat zij waard waren en gaven 100 procent. Jongens bedankt voor het meespelen. En ik als 

coach ben nu blij met de winterstop, dan kunnen alle blessures genezen. En ik hoop dat wij de tweede helft van de competitie nog 

beter gaan presteren en gaan voor de eerste drie plaatsen. 

Ps: Na de winterstop krijgen jullie over het reisje te horen waarheen en wat het gaat kosten. Maar voor nu een gelukkig nieuwjaar 

voor allemaal. 

Trainer\leider Peter van Fessem - Leider\ Patrick van Fessem 

 

 

 

 

LENS D2 – Excelsior E--top (2-0)      zaterdag 14 december 2002 
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Het was een pittige wedstrijd tegen Excelsior in de eerste helft was best goed, toen we begonnen dachten dat we zouden verliezen 

maar we geven het niet op. Paar min. had Adil gescoort met een kopbal dat kwam door Bielal want hij dacht hij ging scooren maar 

dat ging mis dus die bal ging heel hoog in de lucht maar de bal kwam niet ver toen kwam Adil aan sprinten en kopte de bal in de 

doel het stond toen 1-0 voor LENS toen het goal was gingen we allemaal naar Adil dat doen we altijd. Na de aftrap die Excelsior had 

genomen hadden ze veel kansen om te scooren ze deden een tweetjes en ze deden ook nog acties nadat hadden ze een vrije trap 

genomen die gingen toen ging de fluit van de scheidsrechter einde van de eerste helft. En in de tweede helft is er bijna niets gebeurt 

maar er waren wissel Farouk, Micheal en Ishan kwammen er in en de gebeurde niets op het laatste minuut scoorde Farouk en de 

wedstrijd was afgelopen beste spelers waren Yassin, Adil, Farouk en de verdedigers. 

Groejes  Yassin. 

 

 

 

BSC ’68 – LENS  E 1 (2-7) 

Om kwart voor acht vertrekken naar Benthuizen, dat valt niet mee. Toch was iedereen op tijd en kon om kwart voor negen  de 

negende competitiewedstrijd van het seizoen aanvangen. We speelden vandaag in een iets andere opstelling en dat ging vooral in de 

eerste helft prima. Onze aanvaller Erdinc speelde rechtsback en was met zijn opkomen ( samen met Mitchel) een doorlopende plaag 

voor de tegenstander. Met Habin op het middenveld werden de combinaties wat sneller en nauwkeuriger opgezet.  De ruststand was 

0-3. In de tweede helft werd het spel slordiger en werd er te aanvallend gespeeld. We scoorden zelf nog wel 4 keer, maar de twee 

tegendoelpunten, daar waren we niet blij mee. Al met al 9 wedstrijden 25 punten, maar we hebben de twee medekoplopers nog niet 

gehad! 

 

 

TEDO E 1 – LENS E 2 (2-0) 

Zonder Cicero ( ziek) begonnen we aan de wedstrijd tegen een van de koplopers. Het werd een echte strijd. Daar waar LENS 

verzorgd probeerde samen te spelen, daar gooide TEDO veel fysiek geweld in de strijd. Onze jongens lieten zich echter niet 

afbluffen en met heel veel inzet werd het een leuke wedstrijd om te zien. Hoewel TEDO wel wat meer op onze helft was, speelde 

LENS het beste voetbal en kwam er regelmatig zeer gevaarlijk uit via de snelle Jouad, de slimme Nubar en de hard werkende Walid. 

De verdediging met een sterk spelende Mouad had alles aardig onder controle. Toch kwam de 1-0 halverwege de tweede helft en 

daar kon zelfs Hassan niets aan doen. LENS liet de moed niet zakken en probeerde het keer op keer, terwijl de aanvallen van TEDO 

door Okan en Diego onschadelijk werden gemaakt. LENS schoot in de laatste 5 minuten nog een keer op de lat en de paal en toen 

ook de laatste poging van Rodi mislukte maakte de tegenstander er toch nog 2-0 van. Jammer van de nederlaag, maar jullie kunnen 

terugkijken op en uitstekende wedstrijd. 

 

 

DWO E 1 – LENS E 1 (1-4) 

Vanaf de eerste seconde werd de tegenstander vastgezet en zodoende was het eigenlijk een eenzijdige wedstrijd. LENS was volop 

in de aanval en daar zaten zeer mooi aanvallen bij. Het zelfvertrouwen groeide en er waren ook leuke en verrassende dingen te zien: 

Een gevaarlijke korte corner, een overstapje, een slimme vrije trap en het was niet zo vreemd, dat de rust met een 0-3 voorsprong 

inging. In de tweede helft was LENS wel wat beter, maar kwam DWO toch ook af en toe gevaarlijk opzetten.  

Het werd tenslotte 1-4. 

 

 

LISSE – E 1 (1-3) 

Verzamelen om kwart voor acht, dat was de laatste drie weken het geval. Niet zo leuk misschien, maar het ging steeds goed. Tot 

deze keer helaas. Vier jongens op tijd!!!!!!!!! Met pijn en moeite gingen we 25 minuten te laat met 7 jongens naar Lisse. 

Het kwam helaas niet meer goed. Slordig spel, eigenwijsheid en zelfs ruzie maken. Maar gauw vergeten deze wedstrijd   (wel 

zorgen, dat dit niet meer gebeurt). Wel een overwinning, maar ik was er niet eens blij mee!!!!!!! 

 

 

DSO E 2 –  E 2 (1-10) 

LENS E 2 speelde ook vandaag weer een leuke wedstrijd om te zien, hoewel het deze keer niet zo’n sterke tegenstander betrof. De 

tegen stander kwam er niet aan te pas en LENS bleef tot het eind lekker voetballen met een grote overwinning tot gevolg: 1-10. Nu 

kijken of we zaterdag ook tegen Loosduinen E 1 een goede wedstrijd kunnen spelen.  

Theo 

 

 

LENS E3 – Graaf Willem Vac. E5 (3-1)         zaterdag 07 december 2002-12-21 

De volgende ploeg had 21 pnt. Uit 9 wedstrijden en stond op de 1e plaats. Wij de 3e met 19 pnt. Uit 9 wedstrijden. Hoe kunnen we 

de wedstrijd het beste typeren deze keer. Koud, koud, koud. De gehele wedstrijd leek, zeker aan de kant van onze jongens voor een 
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groot deel te worden bepaald door de extreme koude die over het kunstgras waaide. Er werd dan ook zeer matig begonnen van onze 

kant. De tegenstander was fysiek beter en sterker, en bleek beter met de omstandigheden om te kunnen gaan dan wij. LENS 

nauwelijks in het spel, en er was vooral spraken van onzuivere passing, en verslapte in de duels. We probeerde het wel, maar de 

tegenstander speelde veel opportunistischer dan wij. De ballen  naar voren en dan maar hopen op iets moois. Dit leidde gelukkig tot 

een doelpunt voor ons, 1-0 . Na 13 minuten spelen werd het ineens 1-1, een foutje achterin. Na 5 minuten spelen werd het rust. Het 

begin van de 2e  helft was er ineens meer vuur in het spel. Ineens werd het 2-1 voor ons. Door een mooie combinatie spel en werd 

het ook nog 3-1. Een goede overwinning. Klasse jongens 3 punten binnen. Volgende wedstrijd wat feller er op. 

Door Feki Fellah  

 

!!!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN; HEEL GOED BEWAREN S.V.P!!!! 

 

 

 
PER HEDEN TRAINER/COACH LENS B1 GEZOCHT!! 

 

Doordat Peter Vonk met onmiddellijke ingang is gestopt als trainer/coach van 
LENS B1 zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe trainer/coach voor LENS B1. 

Vele LENSERS zijn al door ons aangesproken maar tot op heden helaas nog 
steeds zonder resultaat. 

 
Mohamed Salhi helpt ons zeer tijdelijk uit de brand maar hij kan echter niet op 
zaterdag de begeleiding doen. Aangezien het belangrijk is om z.s.m. een vaste 
en capabele trainer/coach te vinden voor dit elftal, vragen wij iedereen om eens 
goed na te denken of dit niet iets voor je is of dat je wellicht iemand weet die dit 

zou kunnen gaan doen. 
 

LENS B1 speelt in de 1e klas en het is van groot belang dat dit elftal in deze 
klasse blijft. Een goede trainer/coach is daarbij echt onmisbaar. 

 

Tips graag melden bij Paul van den Steen (070-4400603). 

 
 

 

 

 

 

 
BELANGRIJKE VERGADERING 

 

Nederland, Suriname, Turkije, Antillen, Marokko, Afrika en veel andere landen. 
 

Bij LENS gaat het er niet om wat je bent, maar wat je doet voor de club! 
Vrijwilligerswerk door leden, ouders, broers en zussen. Autochtoon én allochtoon. 

 
Alle leden, maar vooral ook vaders, moeders en familie van allochtone jeugdspelers nodig 

ik uit voor een bijeenkomst op: Maandag 13 januari om 20.00 uur op LENS. 
Tijdens deze avond proberen we diverse taken in te vullen en bespreken we op welke 

manier we meer vrijwilligers kunnen krijgen, 
 

Functies: kantinemedewerkers, keukenmedewerkers, materialenbeheer, seniorencommissie 
selecties, bestuurslid/coördinator barcommissie, jeugdcommissie, seniorencommissie 

recreatief, medewerkers werving, scheidsrechters jeugd en senioren,elftalleiders, etc. Etc. 
 

Het bestuur ontmoet u graag op maandag 13 januari om 20.00 uur op LENS. 

 
Rob Vergeer, voorzitter 
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opgericht 18 december 1920                        

 

  

 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   76e jaargang, nummer 12, 30 januari  2003 OpgerichtO  

 

VAN DE REDACTIETAFEL 
 

ER EVEN TUSSEN UIT 

 

Wij zijn er even tussen uit. Een amateuristische poging wagen om op 

smalle latjes een helling af te suizen. Dank gaat uit naar een spontane 

stand-in; zij wilde wel deze LENS-revue voor haar rekening nemen. 

Als alles goed gaat en we niet met een gipsvlucht terugkomen zitten 

wij weer achter de LENS-PC op maandag 10 februari. 

 

uw redactie 

 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren 

of in te korten.  

Plaatsing betekent niet dat de redaktie uw mening deelt. 

 

 

 

Inleveren kopij voor de eerst volgende LENS-revue: voor maandag 10  februari 2003 

 

 

 
 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

 
 

TECHNISCHE STAF VOOR 2003-2004. 

Het bestuur heeft overeenstemming bereikt met Ron Bentvelzen, momenteel trainer/coach 

van Vredenburch 1, om in het seizoen 2003/2004 als hoofdtrainer bij LENS 1(zondag) te gaan 

fungeren. 

Ronald Bogisch gaat door als trainer/coach van LENS 2 en Cees Buis is voor twee jaar 

vastgelegd als verzorger. Wij wensen allen een plezierige samenwerking en een succesvol 

seizoen toe. 

 

 

LENS 1 ZATERDAG EN ZONDAG. 

Zaterdag 1 speelde maar één competitiewedsrtijd en behaalde ook één punt: de wedstrijd 

tegen TAC’90 was in evenwicht 2-2 

Zondag 1 speelde 2 wedstrijden en had daaruit meer resultaat moet behalen dan de nul punten 

die de thuisduels tegen zowel Schipluiden als Scheveningen opleverden. Ondanks dat onze 

jongens een goede partij op de grasmat legden, ging de tegenstander telkens met de drie 

punten aan de haal. Een makkelijk scorende spits blijft op het verlanglijstje staan. 

Volgende week een cruciaal treffen tegen Cromvliet. Het wordt dan een kwestie van 

“aanhaken of afvallen”. We hopen dat de LENSleden het belang van dit duel zien en massaal 

aanwezig zullen zijn om onze voortrekkers te steunen. 

 
Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 
Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 
2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter: 

R.Vergeer    tel. 070 – 3661344 
Secretaris : (secretaris@lens-denhaag.nl) 

J. Colpa        tel. 070 – 3941974 

Penningmeester: 
C.Veldink                   tel  079 – 3314348 

Commissariaat jeugdvoetbal: 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 
Commissariaat selectie seniorenvoetbal: 

W. Kouwenhoven tel. 070 – 3912474 

Commissariaat algemene zaken.  
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 
 
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.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 
 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 

H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 
 

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

 

Bar 
Vacature 
 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens                    tel. 070 – 3455787 
R.Bogisch                     tel. 070 – 3937441 

                                      tel. 06 – 14382757 

I.Kurnaz                        tel. 06 – 13379733 
 
Zaterdag 

A. de Ket                        tel:  06-51196881 
 

Redactie LENS-revue 
Cees  en Saskia Alting    tel. 070 – 3661314 

e-mail - vvlens@12move.nl 
 

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

Cees Alting: cjalting@planet.nl 

 

Internet-site: 

       www.lens-denhaag.nl 
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Ons bereikte het droeve bericht dat op 23 januari j.l. op 82-jarige leeftijd is 

overleden, ons ere-lid 

Joop Willems 

LENS-er in hart en nieren. 

Hij was maar liefst 66 jaar lid van onze club. Er is een echte LENSman 

heengegaan die een enorme leegte achterlaat, niet alleen bij zijn directe 

nabestaanden, maar zeker ook bij de leden van onze vereniging. Tot voor 

kort was hij nog steeds zeer geïnteresseerd in het wel en wee van onze club 

en was hij vaak aanwezig op ons terrein om de verrichtingen van het eerste 

elftal te volgen. Het eerste elftal, waar hij zelf jaren deel van uitmaakte, niet 

alleen als speler, maar ook vele jaren als trainer/coach. Het zal ons moeilijk 

vallen zijn kritische analyses langs de lijn te moeten missen. 

Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Ali en verdere familieleden. Wij wensen 

hen de kracht toe dit zware verlies te dragen. 

De begrafenis heeft op 28 januari plaatsgevonden.. 

Het Bestuur  

 

 

FUSIE TUSSEN LENS EN PEC DEN HAAG IN DE MAAK 

LENS is al langere tijd op zoek naar een goede fusiepartner. De Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur destijds mandaat te 

gegeven om besprekingen met kandidaten aan te gaan. Vervolgens zijn er diverse gesprekken met verenigingen en de Gemeente 

geweest, maar van enig concreet resultaat was tot nu toe geen sprake. Zoals de voorzitter tijdens de laatstgehouden ALV in 

december al aangaf, is daar sinds kort verandering in gekomen. U heeft al eerder in de LENSrevue en op de website van LENS 

kunnen lezen dat momenteel besprekingen worden gevoerd met PEC Den Haag. De besturen zijn inmiddels een aantal malen bijeen 

geweest en hebben in een open en constructieve sfeer met elkaar van gedachten gewisseld. De besprekingen zijn dermate goed 

verlopen dat de inzet is om op korte termijn tot een fusie te komen. De bedoeling is dat in het seizoen 2003-2004 de nieuwe 

vereniging van start kan gaan. Daar is nog wel veel werk voor nodig en de uitwerking zal veel energie vragen van vrijwilligers, maar 

het is zeker niet onhaalbaar. 

 

Natuurlijk zal het hoogste orgaan in de club (de ALV) zijn toestemming moeten geven aan een uitgewerkt fusievoorstel. Zover is het 

echter nog lang niet. Allereerst wil het bestuur de leden informeren over de stand van zaken. Deze Algemene Ledenvergadering zal 

op 17 februari om 20.00 uur plaatsvinden. Onnodig te zeggen dat een goede opkomst van het grootste belang is. U kunt dan niet 

alleen meepraten over de nieuwe naam en de clubkleuren, maar wij horen ook graag uw mening over het concept dat de besturen van 

PEC en LENS aan het ontwikkelen zijn. 

Want wat ons betreft blijft het niet bij deze fusie. Het gaat met vele verenigingen in de Haagse regio niet goed. Vele clubs zijn op 

zoek naar een goede partner om te kunnen overleven. 

LENS en PEC willen op Escamp I een grote sterke vereniging neerzetten, een stevig fundament, een sterk bolwerk waarbij meerdere 

verenigingen (eventueel ook in andere takken van sport) zich kunnen aansluiten. Het moet DE club van Zuidwest Den Haag worden, 

die de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Het zgn. "zwaan-kleef-aan"-effect wordt nagestreefd met verenigingen die 

bereid zijn een nog te ontwikkelen protocol te onderschrijven. Kortom, plannen genoeg waar wij graag met de leden over willen 

praten. 

 

Wij ontmoeten u graag op 17 februari a.s.                                                                Het bestuur 
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 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijnen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                L.Verkijk tel: 070 - 3617033 

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

  De afkeuringlijn KNVB District West 2 tel: 0900-9008000 

 

 

 

  

Aanvoerders zaal 
 

LENS 1: Oscar van der Laar………….. tel: 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 DS1: Bettie Driessen……………tel: 070-3295598 

Aanvoerders veld 
 

LENS 3: Itek Kurnaz……….………………tel: 06-13379733 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers….………..tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns…………………………tel: 070-3975459 

 

 

 

 

 

Aanvangstijdstip thuiswedstrijden LENS-elftallen op zondag. 
 

 

Dit seizoen is er wederom veel discussie over het aanvangstijdstip van de thuiswedstrijden van de LENS-elftallen op zondag. 

Belangrijkste probleem daarbij is dat geen van de LENS-elftallen laat wil voetballen dat wil zeggen vanaf 13.00 uur. Naast de wens 

om in de middag aan andere sociale verplichtingen te kunnen voldoen zijn er nog redenen zoals toeschouwer bij LENS 1 (jawel) of 

vrijwilligers werk. Het is geen nieuws dat het onmogelijk is, gelet op het aantal van 3 beschikbare velden, de 4 elftallen van LENS 

(LENS 1 speelt vast om 14.00 uur) voor 12.00 uur te laten spelen. Vaak wordt dan het voorstel gedaan om per zondag de elftallen te 

laten wisselen. Dit betekent dat de ene keer LENS 3 om 13.00 uur speelt en de andere keer LENS 4 enz. Dit seizoen en ook vorige 

seizoen is dit ook wel eens gelukt. Vergeten wordt echter dat op dat moment twee tegenstanders ook moeten instemmen met de 

tijdswijziging. Waar tot voor enkele jaren geleden de medewerking er nog wel was blijkt tegenwoordig dat deze niet meer zo 

vanzelfsprekend is.  

Vaak worden dezelfde redenen genoemd die de LENS-elftallen ook opgeven. 

Daar komt bij dat de secretariaten van de verschillende verenigingen niet altijd even makkelijk te bereiken zijn. Ook mijn tijd als de 

enige contactpersoon voor de senioren is beperkt. 

  

Tegen deze achtergrond zal daarom voor dit seizoen het aanvangstijdstip van de thuiswedstrijden van alle LENS-elftallen 

ongewijzigd blijven zoals deze zijn vastgesteld in overleg met de bond. Overigens heeft dit nu extra voordelen dankzij het 

kunststofveld. 

Aan het eind van dit seizoen kan een nieuw schema worden opgesteld dat in het seizoen 2003/2004 verder niet meer wordt 

gewijzigd.  

Ieder elftal kan een verzoek indienen op welk tijdstip zij willen voetballen. Dit verzoek uiterlijk indienen voor 1 april.  Daarna zal 

opnieuw een keus worden gemaakt waarbij hoogstwaarschijnlijk niet alle verzoeken kunnen worden gehonoreerd. Het alternatief om 

de elftallen niet meer op een en dezelfde zondag te laten thuisspelen is gelet op het gebrek aan vrijwilligers op dit moment (nog) 

geen oplossing.       

 

Wil Heijnen 

 

ps. Hulp of andere suggesties/oplossingen zijn uiteraard welkom. In het laatste geval graag een oplossing die door meerdere elftallen 

wordt gedragen. 

 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG EN ZONDAG 

 

SENIOREN VELD 

 

      

DATUM TIJD WEDSTRIJD TERREIN/VELD W. NR. SCHEIDSRECHTER 

 

Za 1 feb. 14.30 LENS 1 (zat) ????? Veld1 Vr.?  

       

Zo 2 febr. 14.00  Cromvliet 1  LENS 1 Brinckerinckstr.  H.J.H.Klaverveld 
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 12.15 DoCoS 3 LENS 2 Haagse Schouwweg 

Leiden 

 M.Erkens 

 10.00 ODB 3 LENS 3 Alberdastr.   

 10.00 HMC 3 LENS 4 Steenwijklaan   

 10.00 DZS 2 LENS 5 Wijndaelerweg   

       

Za 8 febr. 14.30 LENS 1 (zat) HMSH 1 Veld 1 62000 J.M. van Ruiten 

       

 

Zo 9 febr. 

14.00 LENS 1 ODB 1 ODB-terrein/Alberdastr. 132685 M.Bongers 

 11.30 LENS 2 ?????    

 13.00 LENS 3 Quick 5 Veld 1/3 138163  

 10.30 LENS 4 

(BARDIENST) 

HBS 5  Veld 1/2 138427  

 10.00 LENS 5 PGS/Vogel 3 Veld 3 163054  

       

       

 

LENS eervol ten onder tegen koploper Scheveningen 
LENS-Scheveningen 0-2 

27-01-2003                                              door Guido Halleen 

 

Uiteindelijk leidde in de 80ste minuut knullig balverlies van Johan Oliehoek de nederlaag in. Scheveningen counterde snel en 

wist eindelijk de prima acterende LENS-defensie te pakken te nemen. De paal leek nog redding te brengen, maar in de 

rebound kwam de bal voor een schietgrage Scheveningse schoen en LENS keek tegen een lang vermeden achterstand aan. 

Tot dat fatale moment had LENS de koploper voortreffelijk partij gegeven. Regelmatig gierden de zenuwen hoorbaar door 

de verdediging van Scheveningen. Helaas hadden onze spitsen geen geluk bij hun aanvallende acties. 

 

De wedstrijd werd vooraf gegaan door een minuut stilte, waarin erelid en oud-speler en oud-trainer Joop Willems werd herdacht. Hij 

overleed afgelopen week op 82-jarige leeftijd. Door zijn gedwongen tewerkstelling in Duitsland tijdens de oorlog miste Joop als 

speler op 16 april 1944 de beslissende kampioenswedstrijd tegen Clingendael, die LENS met 4-2 won en LENS voor het eerst naar 

de (K)NVB bracht. Als trainer maakte Joop dat in 1955, 1968 en 1971 meer dan goed door LENS naar kampioenschappen in de 4e 

klasse te leiden. Nadien bleef Joop Willems zich als vrijwilliger voor de klub inzetten. Met hem verliest LENS een markant 

klubman. 

Terug naar de wedstrijd. Tijdens de eerste helft was niet te zien, dat hier een koploper en een staartploeg met elkaar streden om de 

winst. LENS gaf geconcentreerd partij en kwam enkele malen gevaarlijk voor het doel van de tegenpartij. In de 13e minuut schoot 

Manuel da Cruz na een afgemeten voorzet van John Mansveld rakelings naast. In de 23e minuut volgt een knal van Jeffrey Hop ook 

net langs de verkeerde kant van de paal. De veel scorende Scheveningse voorhoede kon ondertussen door de LENS-defensie in 

bedwang worden gehouden. Tijdens de rust werd Dobias Hoogervorst wegens een blessure vervangen door Johan Oliehoek. 

Aanvankelijk gaf LENS in het tweede gedeelte nog knap partij. In de 49e minuut valt een lob van Maurice Schuurman net naast de 

paal. In de 56e minuut weet de Scheveningen-doelman een vervaarlijk schot van Maurice te keren. Ja, als de kansen niet worden 

benut, dan krijgt de tegenpartij weer hoop. Zo wist Scheveningen hierna geleidelijk de overhand te krijgen. Dit was merkbaar aan de 

overtredingen, die LENS soms nodig had om gevaar te keren. Gele kaarten voor Maurice Schuurman (56e minuut), Jochem van 

Loon (66e minuut) en Dennis van den Steen (78e minuut). Toch leek het erop alsof LENS aan deze wedstrijd een punt kon 

overhouden. Tot die fatale 80e minuut. De laatste 10 minuten verliepen voorspelbaar. LENS gooide alles op de aanval met alle risico 

van dien. James Bility kwam Dennis van den Steen in de 82 minuut nog vervangen, maar het mocht niet meer baten. Integendeel. In 

de 89e minuut zette Fahrid Cijntje een wat al te stevig blok om een doorgebroken tegenstander van scoren af te houden en de bal 

ging op de stip: 0-2.  

Normaal gesproken was een nederlaag tegen koploper Scheveningen ingecalculeerd. Tijdens de wedstrijd heeft LENS echter 

meerdere mogelijkheden gehad om de koploper op achterstand te zetten. In de tweede helft herwon Scheveningen de slag op het 

middenveld, zoals LENS ook in de vorige wedstrijd tegen Schipluiden in de tweede helft geen vuist meer kon maken. Maar met 

deze instelling en inzet moet LENS in staat zijn minder hoog geklasseerde tegenstanders te vloeren. 

De opstelling: 

Michael Oude Nijhuis (d), Fahrid Cijntje, Michel Fransen, Brian Linger, Jochem van Loon, Maurice Schuurman (a), Dennis van den 

Steen (82, James Bility), Jeffrey Hop, John Mansveld, Dobias Hoogervorst (46, Johan Oliehoek) en Manuel da Cruz.  

 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAAL 

 

DATUM TIJD WEDSTRIJD SPORTHAL W. NR. SCHEIDSRECHTER 

 

      

      

Vr 31 jan. 20.00 Maz.Stars DS1 -  LENS DS1 De Veur 187733  

 21.00 DZP 5           -  LENS 4 Loosduinen 185597 F.Mina da silva 
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Wo 5 febr. 19.00 LENS DS1    -  RKDEO DS2 Zuidhaghe 187738  

 19.00 RAVA 5        -  LENS 5 Oranjeplein 187218  

      

Vr 7 febr. 19.00  LENS 3         -  VCS 9 Loosduinen 186483  

 20.00 LENS 4         -  AMOZ 1 Loosduinen 185600 M.J.E.Gennissen 

      

Ma 10 febr. 20.00 VCS 6           -  LENS 4 De Schilp 185607  

 22.00 LENS 2         -  GSC ESDO 3 Loosduinen 184877 J.H.M. Ton 

      

Di 11 febr. 19.00 LENS DS1    -  JuVentaS DS2  Zuidhaghe 187741  

 22.00 GDA 1          -  LENS 5   Zuidhaghe 187222  

      

Wo 12 

febr. 

21.00 LENS 1         -  Snoekie 2 Oranjeplein 184711  

      

Vr 14 febr. 21.00 LENS 3         -  Hendo 2 Loosduinen 186487  

      

Ma 17 febr. 20.00 DZP 4            -  LENS 1 Loosduinen 184715 G. van de Werken 

      

Wo 19 

febr. 

19.00 PGS/VOGEL 5 – LENS 3 De Schilp 186491  

 20.00 RAVA 2        -  LENS 2 Ockenburgh 184881  

 20.00 Simeko/Taxi DS3  -  LENS DS1 3-oktoverhal, Leiden 187744 J.van der Linde 

      

Vr 21 febr. 22.00 LENS 4         -  Westlandia 8 Loosduinen 185608  

      

Ma 24 febr. 20.00 LENS 4         -  Groenoord 7  (beker) De Schilp 206840 J.C. van der Velden 

 21.00 LENS 5         -  RKDEO 19 Lipa 187225  

 21.00 LENS 2         -  WIK 1 Loosduinen 184873 A.L.Hensen 

      

Di 25 febr. 20.00 LYRA DS3   -  LENS DS1 Vreeloo Sportcentrum, De 

Lier 

187726  

      

Wo 26 

febr. 

19.00 LENS 1         -  HM/JP Exploit. 1 Zuidhaghe 184707 H.Boxhoorn 

      

Vr 28 febr. 19.00 LENS 3         -  RAVA 3 Loosduinen 186476 R.L.van der Plas 

 19.00 Westlandia 8 -  LENS 4 Westlandhal 185582  

 

CLUB VAN VIJFTIG 

 
Vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk binnen een vereniging. Makkelijker gezegd dan gedaan. Iedereen heeft snel zijn mening 

klaar, zeker als het niet goed loopt, totdat je zelf eens wat moet doen of moet organiseren, je mag werkelijk geen detail vergeten.  

Even een anekdote; zelf ben ik ooit begonnen om jeugdvoetbalwedstrijden te fluiten. Zaterdagochtend vroeg rond 08.30 uur, dus ik 

was zeker niet optimaal voorbereid voor zo’n ‘belangrijke klus’. De avond ervoor natuurlijk gewoon op stap geweest. Ik ging dus 

redelijk ‘cool’ met een fluitje en 2 vlaggetjes het veld op, alwaar ik bij de aftrap tot de conclusie kwam 

dat je natuurlijk ook een bal nodig hebt om überhaupt te beginnen. Ik ging er in mijn onschuld vanuit dat 

die reeds op het veld zou zijn, bij de elftalletjes. Dit is toch wel een zeer belangrijk onderdeel van het 

voetbal en als scheids moet je de bal dus zelf meenemen. Het is me daarna in ieder geval nooit meer 

overkomen. Als je ziet wat er elke week bij LENS allemaal gebeurt dan is het prachtig dat er zoveel 

mensen bereid zijn wat vrijwillig te helpen. Nog steeds echter niet genoeg. Naast het vrijwilligers hebben 

we financieel ook nog genoeg wensen over. Een financiële bijdrage bij de Club van 50 betekent dat de 

accommodatie steeds beter en mooier eruit gaat zien Denkt u er ook zo over kom bij de gezelligste Club 

van Nederland en geef dan onmiddellijk de 50 Euro aan ondergetekende of maak het over op het bekende gironummer van LENS. 

 

Uitspraak van de Club van Vijftig : buig op tijd wordt een soepele vrijwilliger! 

 

Met een vriendelijke sportgroet 

Henk Hoppenbrouwers                              

 

Ps  Barca, barca, kan ook nog wel wat 50 leden gebruiken,lijkt me ? 
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NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

 
 

 
CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 

Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 

 

               - Hoofdleider A- en B-jeugd:       Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.g.g. 015-2131727) 

               - Hoofdleider C- en D-jeugd:       Fred Grens   telefoon: 015-2131727  (b.g.g. 070-4400603) 

                - Hoofdleider E- en F-jeugd:       Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.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 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 iedereen om het bellen te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 20.30 uur.  

 

 

De belangrijkste regeltjes: 

 

• Afbellen voor wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd en alleen bij de betreffende hoofdleider 

thuis en alleen tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood 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 af en alleen op LENS (070-3661314) 

• Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de 

• LENS afkeuringslijn (070-4044184).  

• Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of Fred 

Grens thuis!!  

• Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

• Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen maar altijd sportschoenen meenemen!!! 
 

Wedstrijdprogramma JEUGD  (tijd)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 01 febr 14.30 uur Vitesse Delft A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

 08 febr 14.30 uur Naaldwijk A1 Uit Zuidweg/Naaldwijk 13.00 uur Auto 

B1 01 febr 11.00 uur Scheveningen B1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 08 febr 12.30 uur Excelsior’20 B1 Uit Parkweg/Schiedam 10.30 uur Auto!!! 

B2 01 febr 14.00 uur Full Speed B2 Uit Kerkpolderweg/Delft 12.30 uur Auto!!! 

 08 febr 12.30 uur DHL B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

C1 01 febr 12.45 uur VCS C1 Thuis Veld 1 11.45 uur  

 08 febr 12.00 uur Sparta (AV) C1 Uit de Korverweg/Rotterdam 10.00 uur Auto 

C2 01 febr 12.30 uur RKDEO C1 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp 11.00 uur Auto 

 08 febr 11.00 uur Oranjeplein C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

C3 01 febr 09.00 uur PEC Den Haag C2 Uit Vredenburchweg/Rijswijk 07.45 uur Auto 

 08 febr 12.00 uur RAVA C1 Thuis Veld 3 11.15 uur  

C4 01 febr 10.30 uur Vredenburch C3 Uit Vredenburchweg/Rijswijk 09.15 uur Auto!!! 

 08 febr 12.00 uur RVC/Rijswijk C6 Uit Schaapweg/Rijswijk 10.45 uur Auto!!! 

D1 01 febr 09.30 uur DoCoS D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 08 febr 11.00 uur Quick D1 Uit Savorninlohmanlaan 09.30 uur Auto 

D2 01 febr 12.30 uur Die Haghe D2 Uit Ockenburgh 11.00 uur Auto 

 08 febr 09.30 uur WIK D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D3 01 febr 12.00 uur DSO D5 Thuis Veld 3 11.15 uur  

 08 febr 09.30 uur Lyra D4 (*) Thuis Veld 3 08.45 uur  

D4 01 febr 09.30 uur RKDEO D4 Thuis Veld 3 08.45 uur  

 08 febr 14.30 uur Lyra D6 (*) Thuis Veld 3 13.45 uur  

E1 01 febr 10.30 uur HFC ADO DH E1 Uit Zuiderpark 09.30 uur Auto 

 08 febr 09.00 uur BMT E1 Uit Hengelolaan 08.15 uur Lopen 

E2 01 febr 09.30 uur Oliveo E3 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 08 febr 09.30 uur VCS E1 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  
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E3 01 febr 08.45 uur VCS E2 Uit Dedemsvaartweg 08.00 uur Lopen 

 08 febr 09.30 uur Scheveningen E2 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

E4 01 febr 10.00 uur Loosduinen E3 Uit Madesteijn 09.00 uur Auto!!! 

 08 febr 11.00 uur Lyra E4 (*) Uit Veilingweg/De Lier 09.45 uur Auto 

E5 01 febr 09.30 uur Concordia E7 Uit Brasserskade/Delft 08.15 uur Auto 

 08 febr 11.30 uur VCS E5 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

E6 01 febr 13.30 uur VUC E4 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 08 febr 13.30 uur Lyra E9 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

F1 01 febr 09.30 uur RKDEO F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 08 febr 09.45 uur Scheveningen F1 (*) Uit Houtrustweg 08.45 uur Auto 

F2 01 febr 09.45 uur Scheveningen F2 Uit Houtrustweg 08.45 uur Auto 

 08 febr 10.00 uur ODB F1 (*) Uit Albardastraat 09.00 uur Auto 

F3 01 febr 12.45 uur Zoetermeer F4 Uit Rokkeveen/Zoetermeer 11.30 uur Auto!!! 

 08 febr 11.30 uur Scheveningen F4 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F4 01 febr 11.30 uur Quick F7 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 08 febr 09.00 uur JuVentaS F1 Uit HuisteLandelaan/Rijswijk 07.45 uur Auto 

F5 01 febr 13.30 uur VUC F4 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 08 febr 09.45 uur Scheveningen F6 (*) Uit Houtrustweg 08.45 uur Auto 

F6 01 febr 10.00 uur BMT F2 Uit Hengelolaan 09.15 uur Lopen 

 08 febr 13.30 uur Lyra F13 Thuis Veld 2 13.00 uur  

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!! 

BIJZONDERHEDEN 
- De volgende LENSREVUE verschijnt donderdag 13 februari 2003 

- Aanwezig namens de jeugdcommissie vanaf 07.30 uur: zaterdag 01 februari Fred Grens en Hannie.v.d Sman 

         zaterdag 08 februari Diana en Hans van Rijthoven 

 

OPSTELLINGEN 
De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

- LENS B2: zonder E.Akdag, M.Yildirim en S.Yildirim (allen afgevoerd als lid) 

- LENS D3: zonder N.el Boustati (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 

- LENS D4: zonder G.Narvaez (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 

- LENS F1: zonder M.Sperwer (gestopt) 

- LENS F2: zonder M.Lopes ( gestopt) en met Y.Khoulali 

- LENS F4: zonder M.Kanyonyo (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) en Y.Khoulali (zie LENS F2) 

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook niet op vrijdagavond of 

zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal doorgaat of niet zijn: 

- Bellen naar de LENS afkeuringslijn (070-4044184). 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 KNVB afkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de informatie te 

verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke thuisspelende A-

B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de LENS afkeuringslijn op 

vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat alle A-B en C-elftallen van LENS 

vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district West II en onder categorie II. 
Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 

 

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING 
Het kan zijn dat bij heel slecht weer het complete competitieprogramma door de KNVB wordt afgekeurd (zie kopie hierboven). Wij kunnen dan 

altijd iets op veld 3 gaan doen omdat dit veld altijd bespeelbaar is. Het is dan zaak om wel even de afkeuringlijn van LENS te bellen     (4044184) 

om te horen welk programma er bij algehele afkeuring gespeeld gaat worden. Doen!!! 

 

REISJES EINDE SEIZOEN 
Op dit moment zijn de onderstaande reisjes geregeld voor onze jeugdteams: 

- LENS A1 gaat op 31 mei naar Limburg en speelt daar mee in een toernooi in Kerkrade. Daarna stappen (ja toch??) en op 1 juni weer terug 

naar huis. Meer nieuws binnenkort via Fred en Ron.  

- LENS C1 gaat op 6 juni naar Parijs en speelt daar mee in een groot internationaal toernooi (7 en 8 juni). Natuurlijk wordt ook Parijs onveilig 

gemaakt en wellicht op 9 juni nog even naar Euro Disney (????) voor jullie weer naar huis gaan. De prijs voor deze reis inclusief Euro Disney 

is 125,- euro. Op 1 februari moet minimaal de eerste 75,- euro betaald zijn. Doen!!!!!!!! 

- LENS C2 gaat op 18 april naar Noord Limburg (St.Anthonis) en speelt op 19 en 20 april mee in een groot internationaal toernooi. Na het 

toernooi direct weer naar huis. Meer nieuws binnenkort via Patrick en Peter.  

- LENS D1 en D2 gaan waarschijnlijk op 18 april naar Tilburg en spelen op 19 en 20 april mee in een internationaal toernooi bij WSJ. Na het 

toernooi weer direct naar huis. De eerste aanbetaling van 20 euro had al lang binnen moeten zijn maar zo ver zijn we nog lang niet. Medio 

februari beslissen wij definitief of deze reis doorgaat of niet. Snel betalen dus!!!! 

- LENS E1 en E2 gaan op 30 mei naar Limburg en spelen op 31 mei en 1 juni om de Strijthagencup in Landgraaf. Meer nieuws binnenkort via 

Theo. 

Verder is Gerard Marinus nog de animo aan het peilen bij LENS C3 en LENS C4. Daar zit, wellicht gecombineerd, ook nog iets voor aan te 
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komen. Meer nieuws binnenkort via Gerard. De animo bij LENS D3 en LENS D4 was helaas niet voldoende aanwezig om met deze teams op reis 

te gaan. Zijn er meer teams die een reisje willen gaan maken dan mogen zij zich melden bij Paul van den Steen. 
 

NEDERLAND - ARGENTINIĒ 
Op woensdag 12 februari gaan 50 LENSERS naar de vriendschappelijk interland tussen Nederland en Argentinië in de Amsterdam Arena. Jullie 

worden om 18.00 uur op LENS verwacht. Neem geen drank in blikjes of flesjes mee want daar kom je het stadion echt niet mee in. Kleed je warm 

aan!!! Vertrek om 18.15 uur. Tips: blijf steeds bij de chauffeur in de buurt. Hij is verantwoordelijk voor je tijdens deze avond. Op zowel de heen- 

als de terugreis zit je bij dezelfde chauffeur in de auto. Dus niet onderling ruilen!!! De wedstrijd is omstreeks 22.15 uur afgelopen en omstreeks 

24.00 uur worden jullie thuis afgezet. We vragen de ouders om niet te gaan bellen naar de hoofdleiders thuis als het ietsje later wordt. LENSERS 

heel veel plezier!!!! Spelers die nog niet betaald hebben (11,50 euro) kunnen dit uiterlijk a.s. zaterdag 1 februari op LENS doen. Is er dan nog niet 

betaald dan verkopen wij je kaartje door aan een andere liefhebber en dat zijn er genoeg!! 

 

FEESTAVOND E-JEUGD 
Nu alvast kondigen wij een feestavond aan voor onze E-jeugd (LENS E1 t/m LENS E6). Op vrijdagavond 28 februari, voorjaarsvakantie, gaan wij 

eerst bij kunstlicht een klein toernooitje spelen. Daarna nog gezellig in ons clubgebouw wat spelen (bingo, sjoelen, darten etc.). Wellicht zijn er 

ouders die iets lekkers klaar willen maken (hapjes) zodat de jongens tijdens deze avond ook iets te eten hebben. Wij zorgen natuurlijk voor de 

drank. Denk er eens over na en ook leuke suggesties zijn van harte welkom. Meer nieuws in de volgende LENSrevue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C -  jeugd 

 

LENS C2 VUC C1 (8-2) zaterdag 11 januari 2002 
Omdat het was afgekeurd wegens de vorst in de grond speelde wij vriendschappelijk tegen VUC. We hadden met de groep de hele 

week lekker getraind en hadden er zin in.Als de wedstrijd begint komt LENS goed uit de startbloken en zet VUC gelijk onder zware 

druk. Binnen vijf minuten staan wij al twee nul voor. Ik kan mij ogen niet geloven want VUC speelt een klasse hoger als LENS C2. 

LENS blijft lekker combineren en maakt mooie doelpunten. Tegen de rust is het vijf nul, maar het had hoger kunnen zijn als wij de 

kansen beter gaan benutten. Achterin geven wij niets weg. Zo word de rust gehaald met de stand van vijf nul. 

Na de rust komt Rodney erin en Fati schuift weer door. Dus op zijn oude plaats. LENS blijft het VUC het lastig maken en blijft zelf 

netjes voetballen. Dan wordt het zes nul en de partij is gewonnen. VUC scoort nog twee keer, maar LENS maakt er dan 8-2 van. 

Jongens een prima potje voetbal ik heb genoten van jullie.   

trainer/leider : Peter van Fessem 

 

 D - jeugd 

LENS D2- VCS D3 

We waren in de eerste helft heel fel. 

Na een actie van Mohammed en Yassin scoorde Bilal heel mooi. Onze Yassin was vandaag in zijn bui en hij scoorde 2 mooie 

doelpunten. Na de goal van Yassin liep de eerste helft af. We gingen even rusten. We begonnen de 2e helft ook heel fel. Na 10 

minuten scoorde Charrel een mooi doelpunt. Na dat doelpunt had helemaal niemand gescoord. 

Een 4-0 was de eindstand. Trouwens iedereen speelde heel goed. 

Groetjes van Ogur. 

 

E - jeugd 

DUNO E 1  -  LENS E 1    1-2 

De eerste wedstrijd in 2003 en meteen een topper. De nummers 1 en 2 ( met beide slechts twee verliespunten ) tegen elkaar. Op een 

zeer slecht veld begon LENS sterk. De ene na de andere aanval werd opgezet en er ontstonden wat kansjes. Na ongeveer tien 

minuten kwam dan toch die op dat moment zeer verdiende voorsprong door een mooi doelpunt van Karim. Toch kwam ook DUNO 

af en toe gevaarlijk voor het doel van de goed keepende Bulent, maar een tegendoelpunt leverde dat niet op. In de tweede helft ging 

LENS op dezelfde voet verder en met een schitterend doelpunt van Mitchel werd het 0-2. Na tien minuten in de tweede helft scoorde 

LENS voor de derde keer, maar helaas betekende de bal in de kruising een doelpunt voor de tegenstander! Vanaf dat moment ging 

de tegenstander er weer in geloven. LENS moest steeds meer de verdediging in en er ontstonden veel gevaarlijke momenten voor het 

doel van LENS. We gaven daarbij ook nog eens een aantal corners cadeau en dat bracht nog meer gevaar met zich mee. De 2-2 hing 

steeds in de lucht, hoewel ook LENS met snelle uitvallen kansen kreeg voor Kevin , Karim en Mitchel ( keihard op de paal ). Het 

werd steeds spannender, maar met keihard werken werd de overwinning binnengehaald. 

 

LENS E 1     -    Quick E 1       1-3 
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Het moest natuurlijk een keer gebeuren: De eerste nederlaag in deze competitie. Dat het gebeurde tegen Quick was niet zo vreemd. 

Uit hadden we ook al niet kunnen winnen en ze hebben gewoon een goed team. Toch was de nederlaag niet helemaal nodig geweest. 

LENS begon goed aan de wedstrijd en nam na een kwartier een verdiende voorsprong na een schitterende combinatie tussen Mitchel 

en de goed spelende Habin. De wedstrijd ging daarna gelijk op en beide teams misten voor rust enkele fraaie kansen. Na rust bleven 

de kansen over en weer komen al combineerde Quick wat beter. Met een snelle uitval scoorde de tegenstander de toch wel verdiende 

gelijkmaker. Daarna kon het nog alle kanten op, maar wist Quick de kansen beter te benutten, zodat zij er met de drie punten 

vandoor gingen. Niets aan de hand, gewoon lekker blijven voetballen, dan zien we vanzelf wel hoe deze spannende competitie zal 

eindigen.   

Theo 
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Pupil van de week: Miquel Smuller 

 

Miquel Smuller was zondag 19 januari pupil van de week bij de wedstrijd LENS 1 

tegen Schipluiden 1. (Eindstand 1-2). 

 

De 10-jarige Miquel is leerling van groep 5B van basisschool Zuidwester.  

Iedere zaterdag doen Miquel en de andere jongens van LENS E4 hun uiterste best om 

zo goed mogelijk te voetballen. De vader van Mourat is leider van het team. De pupil 

van de week speelt middenvelder rechts. 

De E4 wordt op woensdagmiddag getraind door Halil Bulut en Fekri Fellah. Vooral de 

partijtjes tijdens de trainingen zijn erg leuk. 

 

Wetenswaardigheden over de pupil van de week: 

- fan van Jong Oranje omdat ze goed spelen en de broer een vriend van Miquel in Jong Oranje speelt;  

- Patrick Kluivert is z’n favoriete profvoetballer omdat hij veel doelpunten scoort en goed kan hooghouden; 

- Heeft een hond die luistert naar de naam Pablo; ook zijn er nog 2 cavia’s;  

- Vindt judo de leukste sport na voetbal en heeft daar eerst op gezeten;  

- Is fan van de popgroep Nelly; 

- Heeft 2 beste vrienden (Mitchel van LENS en Mitchel van school) maar ook een beste vriendin nml. Joanna; 

- Hij kan goed voetballen maar de bal hooghouden is nog erg moeilijk; 

- Speelt graag het computerspelletje Spiderman op z’n Playstation 2; 

- Zit al 3 jaar op LENS; 

- Kijkt op de televisie graag naar dragonballsee; 

- Heeft de film Harry Potter en de geheime kamer gezien en vond dat de leukste film die hij ooit heeft gezien; 

- Eet graag patat; 

- Vindt dat Fatih heel goed kan voetballen. 

 

Een terugblik van Miquel op de wedstrijd van LENS 1 tegen Schipluiden 1: 

Tijdens de voorbespreking vertelde de trainer van LENS 1 op iedere speler op welke plaats hij in het veld moest staan. 

Ik mocht bij de warming-up meedoen: rennen, hardlopen en rekoefeningen.  

Het mooiste moment van de wedstrijd was doen LENS een doelpunt scoorde. Jeffrey Hop was de beste speler van de wedstrijd. 

Het was een mooie wedstrijd. De voorzetten, corners en passen waren goed. 

Het was een leuke middag, 

Miquel. 

 

Pupil van de week: Rodi Putters 

 

Op zondag 26 januari speelde LENS 1 voor de tweede achtereenvolgende week thuis. Deze keer tegen de koploper uit de poule: 

Scheveningen. 

De pupil van de week bij die wedstrijd was een speler van LENS E2: Rodi Putters. 

De E1 gaat later dit seizoen samen met de E1 naar Limburg om een toernooi te spelen. Ze blijven daar dan 2 nachten slapen. 

Voor de LENS-leden die deze pupil van de week nog niet zo goed kennen: 

- Rodi is al 10 jaar oud; 

- Zit in groep 6a van de Anemaschool; (in de klas hebben ze vloerbedekking); 

- Rekenen is leuk, aardrijkskunde en geschiedenis zijn moeilijker; 

- Wordt getraind door Theo Hoefnagel. Het schieten op goal en hooghouden zijn de leukste dingen tijdens het trainen. 

- Martin en Jaimie leiden de E2. Ze zijn niet zo oud en dat vindt Rodi prima. 

- Speelt middenvelder in zijn eigen team; 

- Heeft de bal wel eens 112 keer hoog kunnen houden; 

- Is fan van Feyenoord omdat de trainer van Feyenoord, Bert van Marwijck, soms spelers van andere landen koopt; 

- Heeft als voetbalheld Pierre van Hooijdonk, mede omdat die goed vrije trappen kan nemen; 

- Wil later profvoetballer worden of vrachtwagenchauffeur; 

- Heeft een konijn met de naam stippie; 

- Vindt na voetbal tennis de leukste sport; 

- Luistert graag naar de muziek van Westlife; 

- Heeft een allerbeste vriend met de naam Wesley die hij regelmatig ziet op de camping; 

- Vindt het erg fijn dat z’n vader, neef en oom tijdens de wedstrijden komen kijken; 

- Heeft tijdens een wedstrijd altijd een goed overzicht en kan bovendoien goed koppen; 

- Heeft zich voorgenomen in de toekomst sneller te worden en ook te leren om harder te schieten; 

- Speelt thuis graag met z’n Playstation het spel FIFA 2001; 

- Speelt nu z’n 2e seizoen bij LENS; 

- Kijkt graag naar Pockémon op de televisie; 

- Vindt de Efteling het leukste pretpark. De achtbaan is lekker spannend. 

 

Rodi kijkt terug op de wedstrijd LENS 1 – Scheveningen (0-2). 
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LENS wist in de eerste helf en het begin van de tweede helft veel kansen te creëren. De nummer 5, Jochem van Loon, pakte de balen goed af. De eerste heft ging 

goed. LENS ging de rust in met 0-0. Helaas kreeg Scheveningen aan ’t einde van de wedstrijd 2 keer de kans om te scooren. 

De inzet van LENS was prima. Het was een spannende wedstrijd. 

Mijn favoriete speler was Jochem van Loon. 

Het was leuk om pupil van de week te zijn, 

Rodi 

      
opgericht 18 december 1920                        

 

  

 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   76e jaargang, nummer 14, 27 februari  2003 OpgerichtO  

 

 

 

 

 

 

VAN DE REDACTIETAFEL 
 

VERKEERDE TIJD, VERKEERDE PLAATS 

 (stemmingmakerij) 

 

 

Wat een gezeur zeg. Geven de leden groenlicht aan het Bestuur om de fusieplannen verder uit 

te werken en dan begint het. Het gastenboek op de LENS-site wordt volgekledderd met vrij 

negatieve berichten.  

Sommige mensen moeten schijnbaar hun frustraties kwijt. Zelfs via @-mail werden 

wij er fijntjes en subtiel aan herinnerd dat dit ‘blaadje’ nog steeds de LENS-revue heet.  

 

Ook voor de bar hoorden wij meningen die er niet om logen. Natuurlijk mag een ieder zijn 

mening uiten. We leven tenslotte in een democratie; maar waarom hoorden wij dan niets van 

de tegenstemmers op deze bijzondere ALV? Zij zwegen als het graf en staken alleen hun hand 

op bij de stemming.  

Alleen al de opmerking in het clubgebouw dat het nog niet te laat is stoorden wij ons 

zeer aan. Bij verzoek om uitleg waarom niet gereageerd te hebben op de ALV zweeg men 

weer als het graf.  

Nee, men had andere kanalen gevonden waar iedereen heerlijk mee kan smullen en hopen dat 

beide clubs onderuitgaan in dit gewaagde project. 

 

En zo wordt er gedaan aan stemmingmakerij en start men een hetze om maar vooral tegen te 

stemmen. Beschuldigingen zijn  niet van de lucht. Zelfs iemand die oproept om maar vooral 

tegen te stemmen lukt het niet eens de naam van onze club goed te schrijven.  

Indien deze negatieve geluiden – overigens zonder bewijzen, niet goed onderbouwd en zonder 

dat er sprake is van het aanreiken van prima alternatieven – aanhouden, kan het wel eens 

betekenen dat de aankomende ALV heel anders verloopt. Dan zou al het werk dat is verzet 

voor niets zijn geweest.  

 

En dan? Hebben deze ‘echte’ LENS-ers dan een ander / beter alternatief? 

 

Wel zeuren en weinig bieden, meedenken en -helpen? Nee,! Niet de juiste insteek en echt niet 

de manier waarop een ieder zit te wachten. Men had zo tekeer moeten gaan op de ALV. 

 

Mening ventileren? Prima! Maar doe het niet, zoals nu: verkeerde tijd, verkeerde plaats. 

 

Bedenkt echter wel: bij fusie-besprekingen staat niemand buiten spel!! 

 

de redactie 

 

 

 
Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

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

 

Postadres  
Postbus 43337 
2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 
 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter: 

R.Vergeer    tel. 070 – 3661344 

Secretaris : (secretaris@lens-denhaag.nl) 
J. Colpa        tel. 070 – 3941974 

Penningmeester: 

C.Veldink                   tel  079 – 3314348 
Commissariaat jeugdvoetbal: 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

Commissariaat selectie seniorenvoetbal: 
W. Kouwenhoven tel. 070 – 3912474 

Commissariaat algemene zaken: 

H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 
 

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.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 
 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 

H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 
 

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

 

Bar 
Vacature 
 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens                    tel. 070 – 3455787 
R.Bogisch                     tel. 070 – 3937441 

                                      tel. 06 – 14382757 

I.Kurnaz                        tel. 06 – 13379733 
 
Zaterdag 

A. de Ket                        tel:  06-51196881 
 

Redactie LENS-revue 
Cees  en Saskia Alting    tel. 070 – 3661314 

e-mail – vv.LENS@12move.nl 

 

Redactie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Cees Alting: cjalting@planet.nl 

 

Internet-site: 

       www.lens-denhaag.nl 
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De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren of in te korten.  

Plaatsing betekent niet dat de redaktie uw mening deelt. 

 

Inleveren kopij voor de eerst volgende LENS-revue: voor maandag 10 maart 2003 

 

 

 

 

 

H et Bestuur mag fusieplannen verder uitwerken 

 
 

door Jaap Colpa  

De leden hebben tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 17 februari 2003 het groene licht gegeven aan het 

bestuur om verder aan de slag te gaan met de fusieplannen. Dat was de belangrijkste uitkomst van het overleg van het 

bestuur met de leden. Het was lang geleden dat het clubgebouw zo gevuld was tijdens een Algemene Ledenvergadering. Deze 

keer was het dan ook geen gewone, maar een "buitengewone" ledenvergadering, waarin belangrijke zaken met betrekking 

tot de toekomst van de club werden besproken. Het bestuur wilde graag de plannen ontvouwen voor een fusie met PEC Den 

Haag en daar waren meer mensen op af gekomen dan het gebruikelijke handjevol.  

Voorzitter Rob Vergeer stak een gloedvol betoog af om de 

aanwezigen duidelijk te maken waarom LENS nou zo nodig 

moet gaan fuseren en sleepte daar vele ontwikkelingen bij die 

van invloed waren op deze beslissing. Het verleden, het 

heden en de toekomst van het voetbal in Zuidwest Den Haag, 

de wijk en de voetbalclub LENS werden geanalyseerd. Het 

levensgrote kaderprobleem en de terugloop van de senioren 

bleven natuurlijk ook niet onaangeroerd. 

Hij deelde mee dat het bestuur volop bezig is geweest om 

oplossingen voor de problemen te vinden. De mogelijkheden 

zijn beperkt: 

-een stille sanering: langzaam afsterven dus 

-verkassen: verschuiving van het probleem 

-op Escamp blijven en initiatief nemen. 

Voor die laatste optie heeft het bestuur gekozen  "We gaan 

proberen een sterk sportbolwerk te vestigen in een 

veranderende wijk. De club zal dat moeten doen in nauwe 

samenwerking met de Gemeente die het nieuwe concept zal 

moeten faciliteren. De deur staat open voor meerdere 

verenigingen (ook in andere takken van sport) die positief de 

toekomst tegemoet willen zien. De fusie met PEC is slechts 

een eerste stap", aldus de voorzitter. Het is een door beide 

besturen bedacht concept dat voortaan door het leven zal gaan 

als de "zwaan-kleef-aan"-methode. Het is een bekend 

gegeven dat bij vele fusies de naam en de kleuren vaak de 

grootste belemmeringen vormen. De preses gaf aan dat er 

gekozen is voor een nieuwe naam en (nog) niet voor nieuwe 

kleuren. "Als er na PEC Den Haag nog meer verenigingen 

willen toetreden mogen deze belemmeringen er niet zijn. Dat 

vergemakkelijkt de aansluiting. Er kleeft, begrijpelijk, altijd 

veel sentiment aan het veranderen van de naam en aanpassen 

van de kleuren. Er zal echter alles aan gedaan worden om de 

historie van de individuele verenigingen zoveel mogelijk te 

laten voortleven in de nieuwe club."  Daarna was het tijd om 

de nieuwe naam die wordt voorgesteld te onthullen.  

De besturen van beide verenigingen hebben een voorkeur 

voor "hsv Escamp" als naam voor de nieuwe multifunctionele 

club,die voorlopig in de bekende blauwwitte kleuren zal 

blijven spelen. Mogelijk dat bij verdere uitbreiding daar nog 

verandering in zou kunnen komen. Vervolgens was het woord 

aan de leden. Voor alle duidelijkheid werd nog even 

aangegeven dat er nu geen definitief besluit tot fusie wordt  

genomen. Er volgt eind maart een nieuwe Buitengewone 

Algemene Ledenvergadering waarin het definitieve akkoord 

op de agenda zal staan. De leden kregen twee voorstellen 

voorgelegd die in stemming werden gebracht.. 

1. Het bestuur vraagt de ALV goedkeuring om de fusie verder 

uit te werken. 

2. Het bestuur vraagt de ALV goedkeuring te hechten aan de 

voorgestelde naam en kleuren. 

In de stemming die daarop volgde bleek een zeer ruime 

meerderheid vóór beide voorstellen te zijn. 

Na de pauze was het woord aan interim-secretaris Jaap Colpa 

die het vervolgtraject voor de aanwezigen verduidelijkte. "De 

allesbeslissende datum is 1 juni 2003. Als we erin slagen om 

op 1 juni a.s. alle formele zaken geregeld te hebben en de 

aanvraag dan bij de KNVB hebben liggen, kunnen we in het 

seizoen 2003-2004 met de nieuwe vereniging van start. Voor 

die tijd moet er echter nog veel gebeuren". 

In een notendop volgde een opsomming van het werk dat nog 

in het verschiet ligt, de vele officiële stukken die 

geproduceerd moeten gaan worden en de knelpunten die nog 

op een oplossing wachten. "De besturen staan daar gelukkig 

niet alleen voor. Meerdere mensen van PEC Den Haag en 

LENS hebben zich bereid verklaard zitting nemen in een 

aantal werkgroepen die de praktische uitwerking van de 

fusieplannen ter hand zullen nemen. Het is de bedoeling dat 

deze werkgroepen op 15 maart klaar zijn met hun werk, 

waarna op 24 maart het definitieve fusievoorstel, (inclusief 

statutenwijziging) aan de leden voorgelegd kan worden", 

aldus de secretaris. 

Gedurende de avond werd de leden voortdurend ruimte 

gegeven hun mening kenbaar te maken en vragen te stellen. 

Dit leverde vaak boeiende discussies op, veel steun voor het 

bestuur en de plannen, maar ook zorg over een aantal nog op 

te lossen problemen. En eerlijk is eerlijk, menig 

doorgewinterde LENSer had het natuurlijk ook wat moeilijk 

met het feit dat de naam van de club dreigt te verdwijnen. 

Men weet het, op sentimenten kun je geen toekomst bouwen, 



 164 

maar dat het hier en daar wat pijn in het hart opleverde is 

volkomen begrijpelijk. Het viel echter op dat het realisme bij 

de meesten toch de overhand had. 

 

 

Tot slot de samenstelling van de fusiebegeleidingscommissie en de werkgroepen. 

 

fusiebegeleidingscommissie (stuurgroep) 

LENS: Rob Vergeer, Jaap Colpa 

PEC DEN HAAG: John Tiemens, Jan van Seijst 

  

                     werkgroep financiën en sponsoring 

LENS: Cees Veldink, Arthur de Groot,  

Hans Kooyenga, Richard vd Hoek (sponsoring) 

PEC DEN HAAG: Jan van Seijst, Cees Dieke, Charles Koegler 

                           werkgroep statuten 

LENS: Rob Vergeer 

PEC DEN HAAG: John Tiemens 

                      werkgroep exploitatie clubgebouw 

LENS: Henk Hoppenbrouwers, Rob Vergeer 

PEC DEN HAAG: Rein Sepers, Louis Ros 

                    werkgroep clubblad en website 

LENS: Jaap Colpa, Cees en Saskia Alting 

PEC DEN HAAG: Wim vd Mije 

                      werkgroep jeugdvoetbal 

LENS: Paul vd Steen, Gerard Marinus 

PEC DEN HAAG: Harold Balraadjsing, Henk Ris 

            werkgroep wedstrijd- en trainingsschema's 

LENS: Paul vd Steen, Wim Kouwenhoven 

PEC DEN HAAG: Dick Korebrits, Harold Balraadjsing 

                      werkgroep seniorenvoetbal 

LENS: Wim Kouwenhoven, Wil Heijnen, Jan Ham 

PEC DEN HAAG: Dick Korebrits 

                           contacten gemeente en pers 

LENS: Rob Vergeer 

PEC DEN HAAG: John Tiemens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan een ieder ….. een vriendelijk verzoek 

Beste LENS-ers 

 

De laatste weken (vooral met afgelastingen) vertoeven veel 

mensen (teams) in de Bestuurskamer (zaal “Waterloo”). Niets 

mis mee …. Maar toch. 

Een vriendelijk verzoek derhalve aan een 

ieder die gebruik maakt van de bestuurskamer; 

en met een ieder wordt natuurlijk bedoeld: de 

zondag, zaterdag en de jeugd.  

 

Wil iedereen dan zo vriendelijk zijn om zijn spullen op te 

ruimen en ervoor te zorgen dat alles netjes achtergelaten 

wordt. Dus ook af en toe de vloer schoonmaken als er per 

ongeluk iets op de grond is gevallen, en zeker niet de 

sigaretten uitdrukken op de grond maar in de daarvoor 

bestemde asbakken. 

 

Het waarom is natuurlijk duidelijk;  een ieder kan dan 

optimaal gebruik maken van een schoon en 

opgeruimd Waterloo! 

 

Tineke Hoos. 

K ou 

 

Het is al een tijdje een beetje te fris voor het voetballen. Alleen de professionals gaan door maar die worden daar dan ook over het 

algemeen rijkelijk voor betaald. Bij de amateurs zijn we al een tijdje met vorstverlet. Bij LENS (ESCAMP) kunnen we gelukkig 

sinds kort heerlijk blijven voetballen op het kunstgras. Betekent wel dat onze 

barmedewerkers het aardig voor de kiezen krijgen niet meer eens in de 2 weken maar 

elke week. Voor de barinkomsten is het wel extra leuk. Zo heb elk nadeel weer een voordeel. 

Bij de Cl v 50 zijn er ook weer wat inkomsten te melden. Tonie Vierling, de man van 

Drukkerij City Print in Rotterdam (voor alle drukwerk tel 010 4125980), slaat werkelijk 

nooit een training over en zorgt dat de CL v50 dit jaar wellicht mooi meubilair kan kopen. Fred 

Grens de man die jaren in het bestuur zat, nog langer voor de jeugd actief is en nog steeds aan 

de CL van 50 denkt. Cees Veldink, de accountant uit Zoetermeer, die jarenlang een zeer 

betrouwbare laatste man was van diverse LENSelftallen, nu al jaren onze degelijke 

penningmeester heeft ook zijn duiten in het bekende CL van 50 potje gedaan. Peter Kemper 

(kent Dennis vd Steen hem wel), de man die vanuit LENS tot het Nederlands elftal wist door te dringen en jarenlang bij PSV 

linksback heeft gespeeld heeft nog steeds een warm gevoel voor LENS en daarbij een financiële gift niet uit de weg gaat. Allen 

hartelijk dank voor de bijdrage. We zijn aan het rondkijken als echte Nederlanders voor zo goed mogelijk en zo goedkoop mogelijk 

meubilair. De dug-outs cq afdak voor het derde veld zijn we via Michel Molleman en Emile Hoos op een efficiënte wijze aan het 
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oplossen. Mocht u nog denken ik wil ook in het Nederlands elftal wij zorgen dat er in de LENSreveu aandacht aanbesteed wordt, 

moet u wel even lid worden van de leukste gezelligste Club van Nederland.  

 

Uitspraak van de Club van Vijftig : Wie op tijd 50 Euro geeft doet veel goeds  

Met een vriendelijke sportgroet, Henk Hoppenbrouwers ------  Ps: Hans misschien toch oordoppen kopen voor de wedstrijden!! 

 

 

 

 

 

In deze rubriek gaat de redactie even terug in de tijd. Wat speelt er nu? – wat 

speelde er vroeger? Of zo maar een leuk berichtje.  

De geschiedenis van LENS kan op zijn  minst interessant genoemd worden. 

Natuurlijk ligt het in de bedoeling zoveel mogelijk een link te leggen tussen 

het heden en verleden 

 

We gaan terug naar 1954. De toenmalige redactie kondigde aan het begin van 

dat seizoen aan dat zij geen vaste plannen hebben qua inhoud van de LENS-

revue; alleen de rubriek “De redactie aan het woord” zal blijven 

gehandhaafd. 

Na het doorlezen van deze jaargang viel ons op dat de toenmalige redactie veel noten op haar zang had en zeker niet schroomde zich 

kritisch uit te  laten over bepaalde zaken. 

 

Het onderstaande stukje hebben we echt een paar keer moeten lezen, voordat we snapten wat de intenties hier achter waren. 

Leest u het ook een rustig door en beschouw het in de geest van die tijd. Maar toch! Wie de schoen past, trekke deze aan! 

“Ik speel voor mijn plezier”. Het is een opvatting die men vaak hoort verkondigen. Volkomen juist. Het is alleen maar de vraag 

waar je je plezier in stelt. Het doel van het voetbalsport is (sla er de spelregels maar op na): doelpunten maken (en voorkomen), 

hetgeen dus neerkomt op winnen. Nu moet er natuurlijk onderscheid gemaakt worden tussen het doel van het spel en het doel van 

het beoefenen ervan. Ook wij beoefenen het voetbalspel voor ons plezier, maar zijn van mening, dat men er toch naar dient te 

streven, het spel ook goed te beoefenen. Goed, dwz. Beantwoordend aan het doel, dus: zo, dat er gewonnen wordt. En dat is nu juist 

de tegenstelling met de opvatting in het begin genoemd. Want daar wordt vaak mee bedoeld: winnen laat me koud (voortspruitend 

uit een niet bereid zijn zich daarvoor geheel in te zetten). Een tegenstelling behoort dit echter niet te zijn, want- en dit lijkt ons als de 

enig juiste instelling voor een lid van een voetbalclub – men behoort er zijn plezier in te stellen het spel goed te spelen. En wat 

daaronder dient te worden verstaan zegden wij reeds hiervoor. 

RED  

 (Bron: LENS-revue. Jaargang 1954/1955 no.6  - 7 october 1954) 
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Senioren zaal/zondag - 
algemene informatie 
 

W.J.M. Heijnen…………….…………tel: 070-3461088 

Senioren zaterdag 
 

J. Ham…………….………………….……tel: 070-3679687 

L. Verkijk…………………………………tel.: 070-3617033 

 

 

Aanvoerders zaal 
 

LENS 1: Oscar van der Laar………….. tel: 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 DS1: Bettie Driessen……………tel: 070-3295598 

Aanvoerders veld 
 

LENS 3: Itek Kurnaz……….………………tel: 06-13379733 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers….………..tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns…………………………tel: 070-3975459 

 

 

 

 

ZAAL:  
 

Wedstrijdprogramma 
 

DATUM TIJD WEDSTRIJD SPORTHAL W. NR. SCHEIDSRECHTER 

      

Vr 28 febr. 19.00 LENS 3         -  RAVA 3 Loosduinen 186476 G. Keijzer 

 19.00 Westlandia 8 -  LENS 4 Westlandhal 185582  

      

Ma 3 mrt. 19.00 LENS DS1    -  LYRA DS3 Loosduinen 187747  

      

Wo 5 mrt. 19.00 Jai Swadesh 3 -  LENS 5 Oranjeplein 188607  

 21.00 LENS 1         -  HPSV 1 Ockenburgh-hal 184719 J.C. van der Velden 

 22.00 LENS 2         -  TEDO 2 Ockenburgh-hal 184886  

      

Vr 7 mrt. 20.00 LENS 3         -  TEDO 3 Loosduinen-hal 186496  

 21.00 Snoekie 3      -  LENS 4 Transvaal 185614 A. Visser 

      

Ma 10 mrt. 20.00 LENS 4         -  RKDEO 18 Zuidhaghe 185616 C.P.P.Dekkers 

 21.00 LENS 5         -  CUVO 3 Zuidhaghe 187230  

 22.00 CUVO 2        -  LENS 3 Zuidhaghe 186501  

      

Di 11 mrt. 20.00 LENS DS1     -  Westlandia DS6 Zuidhaghe 188127  

      

Wo 12 mrt. 20.00 Semper Altius 4  -  LENS 2 De Schilp 184891 M.Weites 

      

Vr 14 mrt. 22.00 Noordzee 2     -  LENS 1 De Blinkerd 184722 F. Rijkaart 

      

Ma 17 mrt. 19.00 LENS DS1      -  Quintus DS1 Loosduinen 187753  

 19.00 Gymnova 7     -  LENS 5 De Fluit 187233 Degreef 

 22.00 VIOS 2            -  LENS 2 Zuidhaghe 184895 K.L.C.Capitein 

      

Wo 19 mrt 21.00  Semper Altius 2  -  LENS 4 De Schilp 185621 J.W.Verhoef 

      

Vr 21 mrt. 19.00 RAVA 3          -  LENS 3 Loosduinen 186505  

 20.00 LENS 1           -  PGS/VOGEL 3 Loosduinen 184727 D.K.van Ham 

 

 

ZATERDAG / ZONDAG:  
 

• Afkeuringsinformatie (niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFO-thuis pag. 603 

• de afkeuringslijn KNVB – District West II – tel.: 0900-9008000 

 
Mededelingen: 
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Rooster Bardienst: 

LENS 1 / 2 na 15.45 uur - LENS 3 tussen 14.45 uur en 15.15 uur - LENS 5 tussen 12.30 uur en 14.00 uur  

 

 

Wedstrijdprogramma 
 

DATUM TIJD WEDSTRIJD TERREIN/VELD W. NR. SCHEIDSRECHTER 

 

Za 1 mrt.  LENS 1 (zat)  vrij    

       

Zo 2 mrt. 14.00  Cromvliet 1  LENS 1 Brinckerinckstraat  J.P.Peeters 

 12.15 DoCos 3 LENS 2 Haagse Schouwweg, Leiden  N.P.Driebergen 

 10.00 ODB 3 LENS 3 Alberdastraat   

 10.00 HC 3 LENS 4 Steenwijklaan   

 10.00 DZS 2 LENS 5 Wijndaelerweg   

       

DATUM TIJD WEDSTRIJD TERREIN/VELD W.NR. SCHEIDSRECHTER 

Za 8 mrt.  LENS 1 (zat) Vrij    

       

Zo 9 mrt. 14.00 LENS 1 VIOS 1 Veld 1;        lok.  1-3 132709 A.M. de Wolff 

 11.30 LENS 2 VIOS 2 Veld 1;        lok.  2-4 135355 B.J.M. Herman 

 12.00 LENS 3 (bardienst) TAC’90 2 Veld 2;        lok.  5-6 138187  

 10.00 LENS 4 Wetslandia 7  Veld 2;        lok.  1-7 156913  

 10.00 LENS 5 (bardienst) Marathon/Azzuri 6 Veld 3;        lok.  3-8 147912  

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 

(algmeen contactperssn: Paul van den Steen Chopinstraat 103 – 2551 SV Den Haag) 
 - Hoofdleider A- en B-jeugd:  Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.g.g. 015-2131727) 

 - Hoofdleider C- en D-jeugd:  Fred Grens   telefoon: 015-2131727  (b.g.g. 070-4400603) 

 - Hoofdleider E- en F-jeugd:  Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.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 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 wel tussen 

19.00 en 20.30 

uur.  

 

Dit betekent dat alle spelers en ouders met vragen of om af te bellen voor de wedstrijden (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 iedereen om het bellen te beperken tot de avonduren en wel 

tussen 19.00 en 20.30 uur. De belangrijkste regeltjes: 

 

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

thuis en alleen tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood 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 af en alleen op LENS (070-3661314) 

- Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENS afkeuringslijn (070-4044184). 

Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of 

Fred Grens thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

 

Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen maar altijd sportschoenen meenemen!! 
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Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk) 
 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 01 mrt 14.30 uur Vitesse Delft A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

 08 mrt 15.00 uur Zwervers A1 Uit Couwenhoekseweg/Capelle 13.00 uur Auto 

B1 01 mrt 11.00 uur Scheveningen B1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 08 mrt 11.00 uur Gravenzande SV B1 Uit Julianaweg/Gravenzande 09.30 uur Auto!! 

B2 01 mrt 14.00 uur Full Speed B2 Uit Kerkpolder/Delft 12.30 uur  Auto!! 

 08 mrt 12.45 uur Vredenburch B2 (*) Thuis Veld 1 11.45 uur  

C1 26 mrt 19.00 uur PEC Den Haag C1 (*) Uit Vredenburchweg 17.30 uur Auto 

 01 mrt 12.45 uur VCS C1 Thuis Veld 1 11.45 uur  

 08 mrt 11.00 uur FC Lisse C1 Uit Spekkelaan/Lisse 09.00 uur Auto 

C2 01 mrt 14.30 uur Loosduinen C1 (*) Thuis Veld 3 13.30 uur  

 08 mrt 11.00 uur HBS C2 Thuis Veld 1 10.00 uur  

C3 01 mrt 09.00 uur PEC Den Haag C2 Uit Vredenburchweg 07.45 uur Auto 

 08 mrt 12.00 uur VCS C3 Thuis Veld 3 11.00 uur  

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

C4 01 mrt 10.30 uur Vredenburch C3 Uit Vredenburchweg 09.15 uur Auto 

 08 mrt 09.30 uur DUNO C3 Thuis Veld 3 08.30 uur  

D1 01 mrt 09.30 uur DoCoS D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 08 mrt 11.00 uur VCS D1 Uit Dedemsvaartweg 09.45 uur Lopen 

D2 01 mrt 12.30 uur Die Haghe D2 Uit Ockenburgh 11.00 uur Auto 

 08 mrt 09.30 uur Scheveningen D2 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 13 mrt 18.00 uur ODB D1 (*) Uit Albardastraat (zie kopie!!) 16.45 uur Auto 

D3 01 mrt 12.00 uur DSO D5 Thuis Veld 3 11.00 uur  

 08 mrt 11.00 uur VUC D2 Uit ’t Kleine Loo/Mariahoeve 09.45 uur Auto 

D4 01 mrt 09.30 uur RKDEO D4 Thuis Veld 3 08.30 uur  

 08 mrt 12.00 uur Cromvliet D3 Uit Brinckerinckstraat 11.00 uur Auto 

E1 28 febr 18.30 uur Feestavond op LENS Thuis Zie kopie!!! 18.00 uur  

 01 mrt 10.30 uur HFC ADO DH E1 Uit Zuiderpark 09.30 uur Auto 

 08 mrt 09.30 uur RVC/Rijswijk E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E2 28 febr 18.30 uur Feestavond op LENS Thuis Zie kopie!!! 18.00 uur  

 01 mrt 09.30 uur Oliveo E3 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 08 mrt 11.30 uur Berkel E1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E3 28 febr 18.30 uur Feestavond op LENS Thuis Zie kopie!!! 18.00 uur  

 01 mrt 08.45 uur VCS E2 Uit Dedemsvaartweg 08.00 uur Lopen 

 08 mrt 09.00 uur Vredenburch E2 Uit Vredenburchweg 08.00 uur Auto 

E4 28 febr 18.30 uur Feestavond op LENS Thuis Zie kopie!!! 18.00 uur  

 01 mrt 10.00 uur Loosduinen E3 Uit Madesteijn 09.00 uur Auto 

 08 mrt 09.45 uur HBS E8 Uit Daal en Bergselaan 08.45 uur Auto 

E5 28 febr 18.30 uur Feestavond op LENS Thuis Zie kopie!!! 18.00 uur  

 01 mrt 09.30 uur Concordia E7 Uit Brasserskade/Delft 08.15 uur Auto 

 08 mrt 10.00 uur RVC/Rijswijk E9 Uit Schaapweg/Rijswijk 09.00 uur Auto 

E6 28 febr 18.30 uur Feestavond op LENS Thuis Zie kopie!!! 18.00 uur  

 01 mrt 13.30 uur VUC E4 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 08 mrt 10.00 uur Laakkwartier E6 Uit J.v.Beersstraat 09.00 uur Auto 

F1 01 mrt 09.30 uur RKDEO F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 08 mrt 09.00 uur Forum Sport F1 Uit Pr.Bernardlaan/Voorburg 07.45 uur Auto 

F2 01 mrt 09.45 uur Scheveningen F2 Uit Houtrustweg 08.45 uur Auto 

 08 mrt 09.30 uur DUNO F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F3 01 mrt 12.45 uur Zoetermeer F4 Uit Rokkeveen/Zoetermeer 11.30 uur Auto 

 08 mrt 11.30 uur WIK F2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F4 01 mrt 11.30 uur Quick F7 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 08 mrt 10.00 uur Semper Altius F2 Uit Weidedreef /Rijswijk 09.00 uur Auto 

F5 01 mrt 13.30 uur VUC F4 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 08 mrt 13.30 uur Laakkwartier F5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

F6 01 mrt 10.00 uur BMT F2 Uit Hengelolaan 09.15 uur Lopen 

 08 mrt 13.30 uur Cromvliet F4 Thuis Veld 2 13.00 uur  

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!!       
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Bijzonderheden 

De volgende LENSREVUE verschijnt donderdag 13 Maart 2003 

- Aanwezig namens de jeugdcommissie vanaf 07.30 uur:   zaterdag 01 Maart Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

        zaterdag 08 Maart Diana en Hans van Rijthoven 

Opstellingen 

De opstellingen zijn als bekend  

Competitievoetbal afgekeurd of niet?? 

De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het 

competitievoetbal doorgaat of niet zijn: 

- Bellen naar de LENS afkeuringslijn (070-4044184). 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 KNVB afkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is 

hierop de informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de LENS 

afkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat alle 

A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district 

West II en onder categorie II. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 
 

Schaduwprogamma bij algehele afkeuring 

Het kan zijn dat bij heel slecht weer het complete competitieprogramma door de KNVB wordt afgekeurd (zie kopie hierboven). 

Wij kunnen dan altijd iets op veld 3 gaan doen omdat dit veld altijd bespeelbaar is. Het is dan zaak om wel even de afkeuringlijn 

van LENS te bellen     (4044184) om te horen welk programma er bij algehele afkeuring gespeeld gaat worden. Soms is deze lijn 

al op vrijdagavond te raadplegen!!! Voorlopig stelden wij voor de eerstvolgende algehele afkeuring al een voorlopig programma 

samen. Ook dit kan nog wijzigen dus bel toch altijd de LENSafkeuringslijn even bellen om helemaal zeker te zijn. Het 

programma bij de eerstvolgende algehele afkeuring is: 
 

TIJD ACTIVITEIT WAAR SAMENKOMST 
 

14.30 uur LENS A1, B1 en B2 onderling voetbal  Veld 3  14.00 uur 

13.00 uur LENS C1, C2, C3 en C4 onderling voetbal  Veld 3  12.30 uur 

11.00 uur Alphense Boys D1 LENS D1 Alphen a.d.Rijn 09.15 uur (auto) 

11.30 uur LENS D2, D3 en D4 onderling voetbal Veld 3 11.00 uur 

10.00 uur LENS E1 en E2 onderling voetbal  Veld 3 09.30 uur 

09.30 uur ODB E1  LENS E3 Albardastraat 08.30 uur (auto) 

10.30 uur ODB E2  LENS E4 Albardastraat 09.30 uur (auto) 

10.00 uur LENS E5 en E6  onderling voetbal  Veld 3 09.30 uur 

10.00 uur LENS F1  onderling voetbal  Veld 3 09.30 uur 

09.30 uur ODB F2  LENS F2 Albardastraat 08.30 uur (auto) 

10.30 uur ODB F1 LENS F3  Albardastraat 09.30 uur (auto) 

09.00 uur DVC F2  LENS F4 Brasserskade/Delft 08.00 uur (auto) 

10.00 uur DVC F1 LENS F5 Brasserskade/Delft 09.00 uur (auto) 

10.00 uur LENS F6 onderling voetbal  Veld 3 09.30 uur 

Feestavond E-jeugd 

Vrijdag 28 februari is het zo ver!!!! De gezellige avond voor onze E-jeugd (LENS E1 t/m LENS E6). Jullie gaan eerst bij 

kunstlicht een klein toernooitje spelen. Daarna nog gezellig in ons clubgebouw wat spelen (bingo, sjoelen, darten, film etc.). 

Wellicht zijn er ouders die iets lekkers klaar willen maken (hapjes) zodat de jongens tijdens deze avond ook iets te eten hebben. 

Wij zorgen natuurlijk voor de drank. Denk er eens over na en geef de lekkere hapjes maar op deze avond af in ons clubgebouw. 

Natuurlijk mogen jullie bij het geheel aanwezig blijven. Hoe meer ouders en spelers er zijn des te gezelliger kan het worden. We 

verzamelen om 18.00 uur en iedere E-klasser neemt zijn eigen voetbalkleding en een trainingspak mee. Omstreeks 21.30 uur is 

het feest weer afgelopen. Natuurlijk de dag er na gewoon voetballen!! 

 

LENS D2: in memoriam Cees Zegeling bokaal 

Cees Zegeling zal de meeste LENSERS niets zeggen maar bij ODB was het de “grote” man van de jeugd. Vorig jaar is Cees 

echter plotseling overleden en ODB gaat hem jaarlijks eren door het organiseren van een jeugdwedstrijd tussen ODB en een 

vereniging waar Cees goede contacten mee had. LENS was zo’n club en LENS D2 mag op donderdag 13 maart de spits afbijten. 
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Natuurlijk wordt er één minuut stilte gehouden voordat er gevoetbald wordt en daar doen wij uit respect aan Cees en zijn 

aanwezige familie natuurlijk aan mee. Daarna lekker voetballen. Dit gaat altijd door want ODB beschikt, net als LENS, over een 

kunstgrasveld!! 

 

Penaltybokaal 

Ook dit jaar organiseert de KNVB weer de strijd om de penaltybokaal voor B- t/m E-jeugd. Voor het zo ver is moeten de clubs 

echter eerst intern hun strijd om de penaltybokaal organiseren. Dit gaan wij in maart doen!! Tijdens een training zullen alle 

trainers met hun groep afzonderlijk de eerste voorronde van LENS organiseren. De drie beste schutters van ieder team gaan door 

naar de finale van LENS. Deze wordt op dinsdag 25 maart gehouden. De twee beste schutters van iedere categorie gaan 

vervolgens door naar de halve finale van de KNVB. Deze halve finale wordt voor ons op vrijdag 25 april georganiseerd bij Quick 

Steps. De beste twee schutters per categorie gaan vervolgens weer door naar de finale op 29 mei in Oegstgeest. Doe je best!!! 

 

Met LENS naar  Feyenoord - RKC 

Op zondag 11 mei, moederdag en nog heel ver weg, gaan wij met LENS naar Feyenoord – RKC. Dit is niet gratis maar wel een 

hele mooie belevenis. De Kuip, het stadion van Feyenoord, is namelijk één van de mooiste stadions van Europa en Feyenoord is 

zondermeer de mooiste club (op LENS na dan) van heel de wereld. Wellicht pakt Feyenoord op deze dag alsnog het 

kampioenschap of stelt het championsleague- voetbal wel veilig. Je kan er bij zijn maar dan moet je er wel snel bij zijn. In maart 

inventariseren wij wie er mee willen. Bij aanmelden moet er direct betaald worden. Begin april regelen wij dan alles met 

Feyenoord (100 kaarten zijn al voorlopig door ons gereserveerd). Natuurlijk zijn wij afhankelijk van vervoer en ook dat moet 

allemaal geregeld worden.  

De chauffeur krijgt van ons 2 euro per persoon voor benzine- en parkeergeld. De prijzen zijn: t/m D-klas 7,50 euro, C-klas 10,00 

euro en ouder 17,50 euro. Zoals gezegd niet voor niets maar je krijgt er iets heel moois voor terug. Aanmelden bij Gerard 

Marinus of Paul van den Steen (LENS E1 + E2 bij Theo). We zijn benieuwd of er 100 LENSERS meegaan!!! 

 

Met LENS naar Nederland – Tsjechic  

 

Het is altijd moeilijk om keuzes te maken maar na het geweldige succes van Nederland – Argentinië, waar wij met 50 LENSERS 

bij aanwezig waren, gaan we nu op zaterdag 29 maart naar de zeer belangrijke en uitverkochte interland Nederland – Tsjechië in 

De Kuip. De 50 kaartjes, die wij inmiddels aan medewerkers van de LENS-jeugd aanboden (ook hier moesten wij keuzes maken) 

waren zo weg. De animo onder de LENSERS blijkt erg groot te zijn dus ook bij een volgende interland proberen wij weer kaarten 

te bemachtigen en zullen weer andere medewerkers en jeugdspelers van LENS aan bod komen. 
 

Betalen voor reisjes 

 

De spelers van LENS C1, die nog niet het volledige bedrag (125 euro) hebben betaald, worden verzocht om dit uiterlijk in maart 

te doen. Hetzelfde geldt voor de spelers van LENS C2, D1, D2, E1 en E2. Betalen kan op giro 201392 t.n.v. P.v.d.Steen, reisjes 

voetbal in Den Haag of contant op LENS bij je trainer/coach.  

 

Diefstal kleedlokalen 

 

Het komt altijd een paar keer per seizoen voor dat er spullen 

gestolen worden uit het tassenrek of uit de kleedlokalen. Dit 

is heel vervelend voor de gedupeerden en voor de sfeer in 

een team maar volledig uitsluiten kan je het niet. Alle 

verenigingen hebben er mee te maken. Kortgeleden hebben 

wij uit voorzorg nog alle sloten op de deuren vervangen en 

juist deze week waren wij gestart met het plaatsen van 

antidiefstal strips op alle deuren van de kleedlokalen. Toch 

is diefstal nooit helemaal uit te sluiten en daarom raden wij 

de trainers en spelers aan om niet onnodig veel geld en 

waardevolle spullen mee te nemen naar een wedstrijd en 

naar een training. Geef waardevolle spullen  (portemonnee, 

mobieltjes etc.) altijd in bewaring bij de trainer, sluit het 

kleedlokaal echt met de sleutel af (deur alleen dicht doen is 

niet voldoende) en laat zo min mogelijk spelers alleen in het 

kleedlokaal, weer vreemden altijd uit de kleedlokalen en 

geef een speler nooit een sleutel mee van het kleedlokaal 

(geldt  

 

ook voor mensen achter de bar!!!). Maatregelen die echt 

nodig blijken te zijn. DOEN!!!!!!  

 

Sponsors LENS E3 

 

Het vinden van een sponsor voor een team is niet 

eenvoudig. Het is vaak de juiste persoon op de juiste wijze 

aanspreken en hopen dat hij dan iets voor je team kan en 

wil doen. Fekri Fellah, trainer/coach van LENS E3 is het 

gelukt om bij zijn baas, de heer Borrias van Partycentrum 

Zichtenburg, shirts, broekjes, kousen en trainingspakken 

voor 10 spelers te krijgen. Dit is natuurlijk een hele prestatie 

van Fekri en bovendien heel leuk voor zijn team. Zij lopen 

er nu heel netjes bij. Fekri bedankt voor je inzet en de heer 

Borrias van Partycentrum Zichtenburg hartstikke bedankt 

voor deze sponsoring en binnenkort komt er een teamfoto 

uw kant 

op!!! 
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Contributiebrieven+train/speelverbod 

 

De briefjes zijn inmiddels meegegeven aan de jeugdspelers met een contributieachterstand. Wij kunnen foutjes gemaakt 

hebben!!! Reageer dan direct naar Diana of Hans van Rijthoven (3615208). Wij hopen echter dat de ouders nu heel snel zullen 

betalen op giro 336711 t.n.v. penningmeester LENS te Zoetermeer of anders contant op LENS. Is er op zondag 9 maart nog niet 

betaald dan krijgen de betreffende spelers een train- en speelverbod van ons totdat de volledige contributie is betaald. Bovendien 

vermelden wij de namen in de LENSREVUE. Laat het niet zo ver komen en betaal z.s.m. de achterstallige contributie!!! 
 

Schaduwprogamma’s afgelopen weken 

 

Een compliment voor de 

jeugdcommissie en de 

trainers/leiders van de jeugdteams is 

toch zeker wel op z’n plaats. De 

laatste twee weken werd het complete 

competitieprogramma afgekeurd en 

door snel anticiperen en bellen 

slaagden wij er gezamenlijk in om 

beide weken maar liefst 15  

 

 

jeugdteams op kunstgrasvelden (uit 

en thuis) 

aan het voetballen te krijgen, waar 

de meeste andere verenigingen in 

Den Haag en omstreken echt 

helemaal niet deden. Natuurlijk 

ging er best wel eens iets mis in 

de communicatie. Zo zijn 

spelers bijna niet te bereiken 

omdat of boodschappen niet 

doorgegeven  

 

worden, telefoonnummers gewoon 

niet blijken te kloppen of omdat 

spelers (ouders) weigeren om te 

informeren of het voetballen 

doorgaat of niet!!! De pret was er 

niet minder om en veel teams hebben 

heerlijk gevoetbald. Hulde aan de 

jeugdcommissie, de trainers en de 

leiders van LENS!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HBS C1 – LENS C1  (1 – 6) 

Vandaag een algehele afkeuring, maar gelukkig konden we op het kunstgras bij HBS voetballen. Het werd een leuke 

wedstrijd waarin wij duidelijk een maatje te groot waren voor de tegenstander. Met goed voetbal verschenen we vaak voor de keeper van HBS. De 

1-0 kwam op naam van Arnie en bij het tweede doelpunt stuurde Dennis Arnie de diepte in en die gaf goed voor en zo kon Chaheen de 2-0 

binnentikken. Tot slot werd het voor de rust ook nog 3-0 door een schot van Jorge. Na de rust bleven we de tegenstander goed opjagen en kregen 

we nog meer kansen, alleen waren we wat slordig in de afwerking. Toch wisten we ook nog 3 keer te scoren. Arnie en Chaheen maakten allebei 

nog een tweede doelpunt en ook Hassan passeerde de keeper na een mooie schijnbeweging. Op het laatst 

redde HBS nog de eer, maar de 6-1 overwinning was voor ons. 

 

LENS C1 brengt een bezoek aan de bowlingbanen in het Zuiderpark 

Donderdag gingen we in plaats van te trainen een keertje bowlen en daarvoor hadden we nog patat bij LENS 

gegeten. Frenk en Tiny bedankt. Eenmaal op de bowlingbaan werd de groep in drieën gedeeld en kon er een uur lang 

gebowld worden. Er werden een hoop strikes en spares gegooid en na een uur lang gooien ging iedereen naar huis. 

Jorge werd de winnaar met 127 punten en de verliezer Serkan met 37 punten. Het was in ieder geval een leuke avond! 

 

LENS C1 – Excelsior C1 (2 – 2)  

Excelsior komt uit in de hoogste C-klasse (eerste divisie) en dat beloofde dus een hele zware wedstrijd te worden. Gelijk in het begin al 

kwamen we door een grote fout op een 1-0 achterstand. Toch voetbalden we wel aardig en ging de rest van de eerste helft gelijkwaardig op. 

Beide teams hadden het verdedigend goed op een rijtje en daardoor waren er nauwelijks kansen te noteren. In de tweede helft waren we  

eigenlijk wel iets beter dan de tegenstander en kwamen we steeds vaker in de buurt van de keeper van Excelsior. Dit werd beloond met de fraaie 

1-1 door Chaheen na een mooie voorzet met links van Fouad. Dat gaf de LENS spelers goede moed en Excelsior moest nog verder terug. Al 

snel was het weer Chaheen die na een mooie solo de 2-1 scoorde. Even leek het nog erger te worden voor de tegenstander, want Niels gaf een 

mooie voorzet op Hassan die de bal helaas net niet binnen kon tikken. Ook Dennis liep na een mooie solo actie vanaf de middenlijn nog alleen 

op de keeper af, maar scoorde niet. En dan 1 minuut voor tijd: de keeper pakte de bal op in de 16 en dacht dat er gefloten was voor buitenspel, 

maar dat was niet zo. Hij legt de bal neer buiten de 16 en neemt een aanloop en op dat moment pakt de spits de bal en schiet de 2-2 binnen. 

Heel erg jammer, want we hadden echt meer verdiend na deze goede wedstrijd, maar dit geeft in ieder geval goede moed voor de rest van de 

competitie. 
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LENS C2 - HBS C2  (4-2) zaterdag 15 februari 

Het wintert maar door, dus vandaag ook weer geen competitie 

voetbal. Maar wij spelen wel  

vriendschappelijk tegen HBS, die ook bij ons in de poule zit. 

Ik laat het elftal vandaag met een feestopstelling het veld in 

gaan. Tom mag in de spits beginnen, en de backs mogen 

vandaag de aanval gaan zoeken. De aanvallers mogen 

vandaag verdedigen, en Salim staat onder de lat. Als de 

wedstrijd begint hebben de jongens er gelijk plezier in. 

Maar gaande weg gaan een paar jongens toch hun oude 

plekje opzoeken, en spelen daar verder. HBS krijgt een 

paar kansjes, maar Salim staat met een grote glimlach te 

keepen. En doet het goed ook. Maar kort voor de rust wil 

Salim een speler uitkappen, en dat lukt niet en HBS kan 

scoren. Na de rust gaat Fatih keepen, maar kan ook niet 

voorkomen dat HBS uitloopt naar twee nul. Dit is mijn eer te 

na en ga wat schuiven in het elftal. En zie HBS komt gelijk 

onder druk, en het duurt ook niet lang of LENS scoort. 

Daarna benut Salim een vrije trap 2-2. LENS komt op stoom 

en zet HBS opzij met 4-2, het was een leuke wedstrijd. 

Jammer voor HBS die dacht te kunnen winnen bij ons, maar 

nee hoor thuis zijn wij moeilijk te bespelen voor een 

tegenstander Jongens als er geen vorst meer komt spelen wij 

volgende week tegen Toofan. Maar ik denk dat er wel weer 

wat vorst komt  
 

DSVP C1 -  LENS C 2  (4-3) zaterdag  23 febuari 

Vandaag een vriendschappelijke wedstrijd tegen DSVP, omdat de 

vorst nog in de grond zit. Maar voor  wij naar DSVP gaan hoorde ik, 

dat de KNVB een cursus afrond, met scheidsrechter die op deze 

wedstrijd hun examen doen. De wedstrijd duurde dan ook twee keer 

drie kwartier. Maar dat vonden wij niet erg. Het is misschien voor 

een paar spelers te vroeg, want LENS kijkt al gauw tegen een 

achterstand aan. Het spel golft op en neer, en LENS is niet de 

mindere van DSVP. Dan een aanval en de stand is weer gelijk. Dit is 

ook de ruststand. Na de rust word het een beetje rommelig. LENS 

laat zich terug duwen, maar TOM staat prima te keepen en houdt de 

ploeg in de wedstrijd. Maar een minuut voor tijd kan DSVP scoren, 

en de wedstrijd winnen  Jongens een leuke pot voetbal, jammer 

verloren maar niet de mindere van een tegenstander die tweede 

klasse speelt  Jullie hebben klasse gespeeld.  

Man van de wedstrijd  TOM,  RODNY,  

Peter  van  Fessem ….. 

LENS D2 – HBS D ( 4-1) zaterdag 23 februari 

In de eerste helft begonnen we goed omdat we de bal goed over speelden. We maakten wel fouten maar wisten die 

altijd te verbeteren. Door Farouk kwamen we op 1 – 0. Na een paar minuten werd er gewisseld. Ogur moest er uit en 

Yassin kwam er in. Na 3 minuten scoorde Yassin met z’n knie in de goal. Na een paar miniten ging het goed. Khalid 

had een goal gemaakt. Dat kwam door de keeper van HBS die de bal niet kon tegen houden. Daarom kwam er 2 - 0. 

Toen was de eerste helft afgelopen. Na een tijdje rust we begonnen we weer. Daarna had Yassin gescoord. Toen stond het 3 – 0. Na een paar 

minuten scoorde HBS. Toen stond het 3 – 1. Nadat we de aftrap namen hadden we weer gescoord. Toen stond het 4 – 1. Een toen was het 

afgelopen. D2 heeft het wee goed gedaan. 

Groetjes, Dennis Boateng 
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VAN DE REDACTIETAFEL 

½ GARE REDACTIE-VARIA 

 (nietszeggend …. Al hoe wel!?) 

Je kan als redactie niets meer schrijven. In de vorige Revue schreven wij dat we van voetbal 

totaal geen verstand hadden en nog steeds niet hebben. Krijgt één van ons toch afgelopen 

zondag een serieuze uitnodiging om een wedstrijd van een LENS-seniorenelftal te fluiten. Het 

argument was dat we er toch geen verstand van hebben. Men moet wel zeer wanhopig zijn 

geweest. Bij nader inzien kreeg men spijt van het verzoek en wij zochten ‘teleurgesteld’, 

gezeten aan de bar, troost bij het bekende bakje.  

Daar viel ons wat op. Eén van de medewerkers had een pleister bij zijn oor. En wij maar 

denken dat hij geprobeerd had zich met een nieuw mesje te scheren. Niets daarvan. Hij was 

gestopt met roken. De pleister hielp; althans dat werd beweerd. Ter demonstratie werd er een 

soort button over de pleister gehaald en dat activeerde alles. Wat weten we niet. Nu leek dat 

dingetje verdacht veel op de magneetjes die gebruikt worden voor het mededelingenbord. Bij 

telling bleek echter dat we er geen misten. Ook werd overwogen om een pleister aan te 

schaffen tegen het snoepen. Nu, die hebben wij wel. Deze plak je gewoon op de mond. En dan 

blijkt dat het mes aan twee kanten snijdt. Je praat ook niet meer zo veel. 

 

Even iets heel anders. Heeft u wel eens loten gekocht tijdens de thuiswedstrijden van ons 

vlaggenschip? Wij zijn trouwe afnemers. Alleen wij krijgen steeds een lot met een nietje erin. 

Een teken aan de wand? Hoe het ook zei. We blijven kopen. Want de aanhouder wint. Dat 

dachten we zeker toen we die prachtige fietsen zagen staan in ons clubgebouw. Die stonden er 

al een tijdje. En in onze onschuld gingen wij er vanuit dat dit de hoofdprijs was. Helaas. Het 

schijnt zo dat de fietsenstalling bij de speeltuin is opgeheven. U kunt dus uw fiets gewoon 

kwijt in het clubgebouw in het halletje bij de bestuurskamer. 

We zijn er bijna, want Asbakjes worden niet meer gebruikt op de donderdagavond rond de 

kleine bar. U kunt uw peuken gewoon op de grond gooien - Met uw auto naar een wasstraat. 

Niet doen. Op LENS kan het ook. En is gratis - CD’s horen niet netjes opgeruimd te worden in 

de daarvoor bestemde doosjes, maar kunnen gewoon neergesmeten worden. 

 

Tot slot van dit nietszeggende stukje een tip; er wordt nog steeds buiten gevoetbald. Daar is de 

actie! Dus geen Canal+ kijken in het clubgebouw, maar langs de lijn. Want daar gebeurd het! 

 

uw redactie 

 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren 

of in te korten.  

Plaatsing betekent niet dat de redaktie uw mening deelt. 

 

 

 

Inleveren kopij voor de eerst volgende LENS-revue: voor maandag 05 mei 2003 

 

 
Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 
 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter: 
R.Vergeer    tel. 070 – 3661344 

Secretaris : (secretaris@lens-denhaag.nl) 

J. Colpa        tel. 070 – 3941974 
Penningmeester: 

C.Veldink                   tel  079 – 3314348 

Commissariaat jeugdvoetbal: 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

Commissariaat selectie seniorenvoetbal: 

W. Kouwenhoven tel. 070 – 3912474 
Commissariaat algemene zaken: 

H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

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.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 
 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 

H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

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

Bar 
Vacature 

 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens                    tel. 070 – 3455787 

R.Bogisch                     tel. 070 – 3937441 
                                      tel. 06 – 14382757 

I.Kurnaz                        tel. 06 – 13379733 

 
Zaterdag 

A. de Ket                        tel:  06-51196881 

 

Redactie LENS-revue 
Cees  en Saskia Alting    tel. 070 – 3661314 

e-mail – vv.LENS@12move.nl 

 

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

Cees Alting: cjalting@planet.nl 
 

Internet-site: 

       www.lens-denhaag.nl 
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A lgemene Leden Vergadering 

 

De Buitengewone ALV zal gehouden worden op 28 april a.s om 20.00 uur.  

De voorlopige agenda voor deze vergadering is  

-          Opening 

-          Mededelingen 

-          Verslag vorige vergadering 

-          Resultaten van de fusiebesprekingen 

 

-          De toekomst van LENS 

-          Rondvraag 

-          Sluiting 

 

F usie met PEC Den Haag gaat niet door 

 

De afgelopen maanden zijn de besturen van voetbalvereniging LENS en PEC Den Haag in overleg geweest om met ingang van het 

nieuwe seizoen 2003-2004 te komen tot een fusie tussen beide verenigingen in de nieuwe multi-sportvereniging hsv Escamp 

De opdracht aan de besturen was echter niet eenvoudig. In een zeer korte tijdspanne zijn er veel werkzaamheden verricht, waarvan 

er helaas een aantal is uitgelopen in de tijd. Onder andere een vertraagd wederzijdse boekenonderzoek heeft ervoor gezorgd dat de 

tijdsdruk enorm werd opgevoerd. Het is daarnaast niet mogelijk gebleken om een aantal obstakels van een afdoende oplossing te 

voorzien. Bij gebrek aan voldoende speelvelden zouden bij het doorgaan van de fusie bijvoorbeeld een aantal teams afgestoten 

moeten worden. De besturen zullen zich de aankomende tijd met hun leden beraden of er voorbereidingen zullen worden getroffen 

om een fusie in een later stadium alsnog door te laten gaan. Ondanks het niet doorgaan van de fusie in het nieuwe seizoen blijft het 

streven van LENS er op gericht om te komen tot een aansprekende en brede Haagse sportvereniging in Escamp. De aankomende 

jaren wordt de wijk Escamp ingrijpend vernieuwd en de sport zal in dat spoor moeten volgen om klaar te zijn voor de huidige en de 

nieuwe bewoners van de wijk.  

 

w aar is de agenda?  

 

Al enige tijd is de agenda uit de bestuurskamer spoorloos. Hierin staan de planningen van alle belangrijke verenigingsactiviteiten en 

afspraken van de diverse afdelingen binnen LENS. Zonder deze centrale agenda is het natuurlijk bijzonder lastig werken. 

Wil degene die hem in zijn bezit heeft zo vriendelijk zijn deze weer op zijn plaats terug te leggen? 

 

M et zijn allen naar Schipluiden!  

 

Op het moment van het ter perse gaan van deze revue 

(zaterdag) zijn de uitslagen van de voorlaatste 

competitieronde op 2e Paasdag natuurlijk nog niet bekend. 

LENS ontmoette het al gedegradeerde De Postduiven. 

We kunnen ons niet voorstellen dat hier punten verloren 

zijn gegaan, zodat waarschijnlijk alles nog mogelijk is 

voor ons keurkorps. Zowel handhaving, degradatie als 

promotie via de nacompetitie kan het resultaat zijn van 

dit Hitchcock-achtige scenario. Kijk voor de actuele 

situatie op www.lens-denhaag.nl . De beslissingen 

zullen op de laatste wedstrijddag vallen. LENS speelt 

dan de uitwedstrijd tegen Schipluiden.  

Wij rekenen erop dat er een grote blauwwitte mensenmenigte 

dit dorp zal overspoelen om onze jongens de nodige steun te 

geven. 

 

De vereniging Schipluiden heeft enige tijd geleden een nieuw 

sportpark betrokken. U dienst koers te zetten naar Sportpark 

Keenenburg, gelegen aan de rand van het gelijknamige dorp 

en vlak bij Delft. Eenvoudig te bereiken via de A4. 

Vervolgens neemt U de afslag N468 richting Schipluiden.Het 

adres is, Tiendweg 3, tel.nr. 015-3801212  

 

Wij wensen spelers en begeleiding veel succes  

 

Het complete programma van 27 april: 

 

SOA Cromvliet VIOS  HAAGSE HOUT 
Postduiven ODB WIK Den Hoorn 
Schipluiden LENS RKDEO Scheveningen 

http://www.lens-denhaag.nl/
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L ENS SIXES-toernooi 

. 

grootste event van het jaar, het LENS Sixes Toernooi, op zaterdag Met gepaste trots kunnen wij mededelen dat het 

31 mei aanstaande zijn doorgang gaat vinden. Het ronselen kan beginnen, de wedstrijdpremies bepaald, de koude 

oorlogsvoering kan van start gaan, de drankvoorraad zal tot het maximum worden aangevuld, kortom er kan vanaf 

heden worden ingeschreven.  Zend je inschrijving bij voorkeur naar onderstaand e-mail adres en vermeld het aantal 

spelers, de naam van het team, het aantal mensen dat naast de spelers 's avonds ook wat te bikken wil 

hebben. Diegene die de lijst inzendt, zal ook als contactpersoon aangehouden worden. De kosten per 

speler/eter bedragen 5 euro. In de loop der weken zullen er ook 

inschrijfformulieren op LENS te verkrijgen zijn, maar met de huidige technieken heeft de e-mail de voorkeur. (rho@reflecta.nl ). 

Het maximum aantal ploegen ligt op 20, dus snelheid is geboden.  We zien jullie inzendingen met plezier tegemoet.  

Sponsorcommissie LENS :Richard van der Hoek/Hans Kooijenga   

Z onne vitaminen 

 

We zijn al gelijk verwend met een hoop zonneschijn. Je wordt er een stuk vrolijker van moet ik 

zeggen. In april op het strand, terrasje, brrrtje, vrolijke lachende mensen en heerlijk sporten. Hopelijk 

blijft de goede zonnetrend ook van invloed op met ons eerste team dat de opgaande goede lijn heeft 

ingezet. Bij de Club van 50 zijn we druk bezig om het beste, betrouwbaarste en goedkoopste 

meubilair voor ons clubgebouw te vinden. Dat valt niet altijd mee moet ik zeggen om veel voor 

weinig te krijgen.  

We blijven ons in inzetten om het zo goed  mogelijk te doen, net als die andere vrijwilligers. 

Blijf vriendelijk lachen dan is ook de (sport)wereld steeds weer wat beter af. 

Uitspraak van de Club van Vijftig: met een zonnig humeur blijf je lachen 

 

Met een vriendelijke groet,  Henk Hoppenbrouwers - Ps:  wordt het 4e ook nog 4e! 

 

 

 

 

 

 

In deze rubriek gaat de redactie even terug in de tijd. Wat speelt er nu? – wat 

speelde er vroeger? Of zo maar een leuk berichtje.  

De geschiedenis van LENS kan op zijn  minst interessant genoemd worden. 

Natuurlijk ligt het in de bedoeling zoveel mogelijk een link te leggen tussen het 

heden en verleden.  

Er wordt uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van het LENS-archief. 

 

 

De jaren roerige jaren zestig. Lang haar en korte rokken.. 

“Give paece a change”. De protestsong van die tijd. Veel 

mensen konden in die tijd maar niet wennen aan lange haar. 

Een veel gehoorde kreet was dan ook: “Liever langharig, dan 

kortzichtig”. Dat lange haar koste menig geen hoofdbrekens. 

Zo ook bij onze vereniging. Immers hoe om te gaan met deze 

haardracht en dit afgezet tegen het functioneren van de  

 

 

ballotagecommissie. Ja, u leest het goed. LENS had in die tijd 

nog een ballotagecommissie.  

Wij vonden in het LENS-archief een notitie van één van de 

bestuursleden met daarin opgenomen enige 

richtlijnen/aanbevelingen voor de commissie hoe hiermee om 

te gaan. Deze werd  ingebracht als agendapunt tijdens een 

bestuursvergadering. NB: de notitie is letterlijk overgenomen.

 

 

• is een discussie over “lang haar” wel zinvol? Het gaat er m.i. meer om vast te stellen aan welke eisen van “netheid” de 

Lensleden moeten voldoen. 

• Heeft lang haar iets met milieu te maken? Nee, het wordt in alle bevolkingsgroepen aangetroffen. 

• Vast gesteld dient te worden of leden met een bepaalde levensinstelling al dan niet tot de vereniging toegelaten kunnen 

worden; en welke konsekwenties dit al dan niet heeft voor het huidige ledenbestand. 



 176 

• Bij de ballotage is het uiterst moeilijk – zo niet onmogelijk -  vast te stellen of een aankomend lid geschikt is voor de 

vereniging; het instellen van een “proefperiode’ is niet aan te bevelen, want dat zou frusturerend kunnen werken. Wel blijft 

het altijd mogelijk leden het lidmaatschap te ontzeggen. 

• Het zonder meer afwijzen van leden behoeft reglementair niet “met redenen omkleed”te gebeuren maar is wel verweroelijk; 

een afwijzing dient duidelijk geargumenteerd te geschieden. 

• Vastgesteld dient ook te worden of het dragen van lang haar een belemering is bij het spelen van het voetbalspel. 

• Het moet mogelijk zijn vrij nauwkeurig teomschrijven welke eisen van hygiene de vereniging in het belang van de leden 

aan die leden stelt. 

• Bij de diskussie over lang haar mag niet uitgegaan worden van subjektieve normen; bij de ballotage lijkt het raadzaam in 

geval van twijfel de ballotant door het voltallige bestuur – althans door meerdere bestuursleden – te laten beoordelen. 

• Vastgesteld dient te worden, of verenigingsfuktionarissen aan dezelfde of aan strengere u iterlijke normen moeten voldoen. 

 

(Bron: LENS-archief oude bestuursvergaderingen – datum niet bekend *)  

*  gezien de andere papieren waar wij dit aantroffen schatten wij het tussen eind jaren zestig, begin zeventig (red). 

 

 

 

 

 

 

 

Senioren zaal/zondag - 
algemene informatie 
 

W.J.M. Heijnen…………….…………tel: 070-3461088 

Senioren zaterdag 
 

J. Ham…………….………………….……tel: 070-3679687 

L. Verkijk…………………………………tel.: 070-3617033 

 

 

Aanvoerders zaal 
 

LENS 1: Oscar van der Laar………….. tel: 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 DS1: Bettie Driessen……………tel: 070-3295598 

Aanvoerders veld 
 

LENS 3: Itek Kurnaz……….………………tel: 06-13379733 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers….………..tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns…………………………tel: 070-3975459 

 

 

 

 

ZAAL >> Mededelingen:  Maandag 28 april:  (20.00) Buitengewone ledenvergadering - Maandag 19 mei: (20.00) 

Aanvoerdersbijeenkomst - Zaterdag 31 mei: Sixes-toernooi 

 

 

ZATERDAG / ZONDAG:  
 

• Afkeuringsinformatie (niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFO-thuis pag. 603 

• de afkeuringslijn KNVB – District West II – tel.: 0900-9008000 
 

Wedstrijdprogramma 
 

 

DATUM TIJD WEDSTRIJD TERREIN/VELD W. NR. SCHEIDSRECHTER 

 

Za 26apr. 14.30 LENS 1 (zat) Nat.Nederlanden 1 Veld 1 ???? ???? 

       

Zo 27 apr. 14.00  Schipluiden 1  LENS 1 Tiendweg, Schipluiden  J. de Groote 

 13.00 VELO 3 LENS 2 Noordweg  M.Voois 

 12.00 Toofan 2 LENS 3 Wijndaelerweg   

 10.00 Toofan 3 LENS 4 Wijndaelerweg   

  LENS 5 Vrij    
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DATUM TIJD WEDSTRIJD TERREIN/VELD W.NR. SCHEIDSRECHTER 

 

Za 4 mei 10.00 LENS 5 Jai Hanuman 3 Veld 2/3 147941  

 11.00 LENS D/E-com. Bicester TFC Veld 1   

       

Zo 11 mei 12.00 Jai Hanuman3 LENS 5 VIOS-terrein   

       

Ma 28 apr 20.00 Buitengewone Ledenvergadering 

       

Di 6 mei 20.00 LENS 4 Studentenelftal Veld 2   

       

Ma 19 mei 20.00 Aanvoerdersbijeenkomst 

       

Za 31 mei  Sixestoernooi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 

Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 

 

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 28 APRIL I.V.M. FUSIE LENS – PEC DEN HAAG!! 
 

- Hoofdleider A- t/m  F-jeugd: Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.g.g. 06-22673658: G.Marinus) 

 

Dit betekent dat alle spelers en ouders met vragen of om af te bellen voor de wedstrijden (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 iedereen om het bellen te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 

20.30 uur. De belangrijkste regeltjes: 

 

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

thuis en alleen tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood 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 af en alleen op LENS (070-3661314) 

- Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENS afkeuringslijn (070-4044184). 

Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of Fred 

Grens thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door want wij hebben een kunstgrasveld!!! 
 

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 28 APRIL I.V.M. FUSIE LENS – PEC DEN HAAG!! 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk) 
 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 26 april 14.00 uur Delfia A1 Uit Mozartlaan/Delft 12.15 uur Auto 

 30 april 17.30 uur Vertrek naar Eindhoven? Uit Zie kopie!! 17.15 uur Auto 

 03 mei 14.30 uur TEDO A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

B1 26 april 12.45 uur VELO B1 Uit Noordweg/Wateringen 11.00 uur Auto 

 30 april 17.30 uur Vertrek naar Eindhoven? Uit Zie kopie!! 17.15 uur Auto 

 03 mei 11.00 uur SVV/SMC B2 Thuis Veld 1 10.00 uur  
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Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

B2 26 april 12.30 uur Quintus B1 (*) Thuis Veld 1 11.30 uur  

 03 mei  Velo B2 (*) Uit Noordweg/Wateringen  Auto 

C1 26 april 09.45 uur Sportlust’46 C1 Uit Waardsedijk/Woerden 08.00 uur Auto 

 03 mei 12.45 uur SVV/SMC C1 Thuis Veld 1 11.45 uur  

C2 23 april 18.45 uur Toofan C1 Thuis Veld 1 17.45 uur  

 26 april 14.30 uur Semper Altius C1 Thuis Veld 3 13.30 uur  

 28 april 19.00 uur TEDO C1 Thuis Veld 1 18.00 uur  

 03 mei 11.30 uur Toofan C1 Uit Ockenburgh 10.00 uur Auto 

C3 26 april 11.00 uur RKDEO C2 (*) Thuis Veld 1 10.00 uur  

 30 april 12.30 uur SOA toernooi Uit Zie kopie!! 11.15 uur Auto 

 03 mei 11.00 uur Te Werve C1 Uit Noordweg/Wateringen 09.45 uur Auto 

C4 26 april 11.00 uur Jai Hanuman C1 Uit Melis Stokelaan (Vios) 09.45 uur Lopen 

 03 mei 14.30 uur Laakkwartier C3 Thuis Veld 3 13.30 uur  

D1 26 april 09.00 uur Katwijk D1 Uit De Krom/Katwijk 07.15 uur Auto 

 29 april 19.00 uur Rijnsburgse Boys D1 Uit Noordwijkerweg/Rijnsburg 17.00 uur Auto 

 03 mei 09.30 uur Quick Boys D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 04 mei  Zie kopie D/E-elftal     

D2 23 april 18.45 uur Cromvliet D1 Uit Brinckerinckstraat 17.30 uur Auto 

 26 april 09.30 uur Laakkwartier D2 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 30 april 10.00 uur LENS toernooi Thuis Zie kopie!! 09.00 uur  

 03 mei 10.30 uur RKDEO D1 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp 09.00 uur Auto 

D3 23 april 17.30 uur Schoolelftal (*) Thuis Veld 1 16.45 uur  

 26 april 09.30 uur RKDEO D3 (*) Thuis Veld 3 08.30 uur  

 30 april 10.00 uur LENS toernooi Thuis Zie kopie!! 09.00 uur  

 03 mei 12.00 uur VUC D2 Thuis Veld 3 11.00 uur  

D4 26 april 12.00 uur RKDEO D6 (*) Thuis Veld 3 11.00 uur  

 30 april 10.00 uur LENS toernooi Thuis Zie kopie!! 09.00 uur  

 03 mei 09.30 uur Cromvliet D3 Thuis Veld 3 08.30 uur  

E1 26 april 10.00 uur Blauw Zwart E1 Uit Mansveltkade/Wassenaar 08.30 uur Auto 

 30 april 10.00 uur VCS toernooi Uit Zie kopie!! 09.15 uur Lopen 

 03 mei 09.30 uur BSC’68 E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 04 mei  Zie kopie D/E-elftal     

E2 26 april 09.30 uur Honselersdijk E2 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 30 april 10.00 uur VCS toernooi Uit Zie kopie!! 09.15 uur Lopen 

 03 mei 08.45 uur Berkel E1 Uit Westersingl/BerkRodenrijs 07.30 uur Auto 

 04 mei  Zie kopie D/E-elftal     

E3 26 april 09.30 uur Honselersdijk E3 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 30 april 10.00 uur VCS toernooi Uit Zie kopie!! 09.15 uur Lopen 

 03 mei 11.30 uur Vredenburch E2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 26 april 11.30 uur Honselersdijk E5 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

 30 april 14.00 uur VCS toernooi Uit Zie kopie!! 13.15 uur Lopen 

 03 mei 11.30 uur HBS E8 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E5 26 april 11.00 uur Honselersdijk E6 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk 10.00 uur Auto 

 30 april 14.00 uur VCS toernooi Uit Zie kopie!! 13.15 uur Lopen 

 03 mei 13.30 uur RVC/Rijswijk E9 Thuis Veld 2 13.00 uur  

E6 26 april 13.30 uur DWO E12 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

 03 mei 13.30 uur Laakkwartier E6 Thuis Veld 2 13.00 uur  

F1 26 april 11.00 uur Honselersdijk F1 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk 10.00 uur Auto 

 03 mei 09.30 uur Forum Sport F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F2 26 april 11.00 uur Honselersdijk F2 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk 10.00 uur Auto 

 03 mei 09.45 uur DUNO F1 Uit Mr.Nolenslaan 08.45 uur Auto 

F3 26 april 10.00 uur Honselersdijk F5 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk 09.00 uur Auto 

 03 mei 10.00 uur WIK F2 Uit Zuiderpark 09.00 uur Auto 

F4 26 april 11.30 uur Semper Altius F2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 03 mei 09.00 uur Laakkwartier F3 (*) Uit J.v.Beersstraat 08.00 uur Auto 

F5 26 april 10.00 uur Honselersdijk F10 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk 09.00 uur Auto 

 03 mei 09.00 uur Laakkwartier F5 Uit J.v.Beersstraat 08.00 uur Auto 

F6 26 april 10.00 uur Honselersdijk F11 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk 09.00 uur Auto 

 03 mei 09.00 uur Cromvliet F4 Uit Brinckerinckstraat 08.00 uur Auto 

 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!! 
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Bijzonderheden 

 

- De volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 8 mei 2003 

- Aanwezig namens de jeugdcommissie: zaterdag 26 april  Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

     woensdag 30 april Gerard Marinus en Paul van den Steen 

     zaterdag 03 mei  Diana en Hans van Rijthoven 

 

Opstellingen 

 

De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

 

- LENS A1: zonder Y.Yentougli (blessure) 

- LENS B1: zonder P.Barros, J.Bruystens, C.Karabulut en K.Muskiet (allen blessure, s.v.p. contact opnemen met Paul v.d.Steen) 

- LENS C2: zonder R.v Herp (blessure) 

- LENS C3: zonder P.Dewkali (alleen 30/4 => vakantie) en J.v.d.Luitgaren en Q.de Zwart (beide blessure)  

- LENS E4: zonder S.Yildirim (afgevoerd als lid wegens desinteresse) 

- LENS E5: zonder I.el Bouazaoui en A.Jama (beide afgevoerd als lid wegens desinteresse) 

- LENS F6: met E.Aras 

 

 

Competitievoetbal afgekeurd of niet? 

 

De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het 

competitievoetbal doorgaat of niet zijn: 

 

- Bellen naar de LENS afkeuringslijn (070-4044184). 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 KNVB afkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook teletekst bladzijde 603) of de LENS 

afkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat alle A-

B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district West 

II en onder categorie II. 

 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 

 

Schaduwprogamma bij algehele afkeuringen 

 

Het kan zijn dat bij heel slecht weer het complete competitieprogramma door de KNVB wordt afgekeurd (zie kopie hierboven). Wij 

kunnen dan altijd iets op veld 3 gaan doen omdat dit veld altijd bespeelbaar is. Het is dan zaak om wel even de afkeuringlijn van 

LENS te bellen     (4044184) om te horen welk programma er bij algehele afkeuring gespeeld gaat worden. Soms is deze lijn al op 

vrijdagavond te raadplegen!!!  

 

Toernooi-bijzonderheden 

 
Het organiseren van toernooien kost 

veel tijd en veel geld. De verenigingen 

hopen dan ook op leuke en sportieve 

toernooien en daar doet LENS 

natuurlijk aan mee!!!! Wij gedragen 

ons sportief ten opzichte van de 

tegenstanders en de scheidsrechters (geldt ook voor de 

ouders!!!) ;wij vernielen niets en houden de kleedlokalen 

netjes en wij blijven natuurlijk allemaal tot en met de 

prijsuitreiking. Aangezien toernooien een aanzienlijk deel 

van de dag in beslag nemen (zie kopie hieronder) vragen wij 

de ouders om hun zoon minimaal een trainingspak en wat 

te eten en te drinken mee te geven. Natuurlijk verwachten 

wij bij de uittoernooien ook voldoende ouders met vervoer. 

Schuif dit niet weg naar de andere ouders want als iedereen 

hier zo over denkt dan komen wij bij geen enkel uittoernooi. 

Nogmaals: het vervoer is echt de verantwoordelijkheid van 

alle ouders en niet van de jeugdcommissie van LENS!!!! 
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LENS C3 LENS D2 t/m D4 
 

Speelt op woensdag 30 april, Koninginnedag, op de Quido de 

Moorstraat (Wateringseveld) mee in het SOA toernooi. De 

tegenstanders zijn: SOA, WIK, Semper Altius en Hoekse Boys. 

Einde toernooi: 17.15 uur. Vervoer is echt noodzakelijk!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Spelen op woensdag 30 april, Koninginnedag, het 

LENStoernooi. De tegenstanders zijn: DSO, DWO, RKSVM en 

Xerxes DZB. Einde toernooi: 16.45 uur. Vervoer is niet nodig 

maar toeschouwers zijn van harte welkom!!  

 

LENS E1 t/m E5 

 

Spelen op woensdag 30 april, Koninginnedag, op de Dedemsvaartweg het VCS toernooi. De tegenstanders zijn:  

E1: Westlandia, RVC/Rijswijk en VCS.  

E2: SV.Erasmus, RVC/Rijswijk en VCS.  

E3: PSV Poortugaal, RVC/Rijswijk en VCS.  

E4: Westlandia, RVC/Rijswijk en VCS.  

E5: SV Erasmus, RVC/Rijswijk en VCS.  

Einde toernooi: voor E1, E2 en E3 om 12.30 uur en voor E4 en E5 om 16.30 uur. 

 

Zie ook pasfoto inleveren!!!!! 

 

 

 

Geen trainingen op 

 

Op onderstaande datum vervallen de trainingen voor sommige jeugdteams: 

woensdag 30 april voor LENS A1, LENS C3 en LENS E1 t/m LENS E6. De rest traint gewoon!!! 

 

D/E -Elftal 

 

Op zondag 4 mei speelt een D/E-combinatie (twee spelers van D1 en de E-klassers van E1 en E2 die volgend seizoen naar de D-

klasse gaan) om 12.00 uur een wedstrijd tegen Bicester TFC uit Engeland. We verzamelen om 11.15 uur op LENS en Theo 

Hoefnagel zal de spelers die mee mogen spelen waarschuwen. Veel plezier!! 

 

 

Voorronde Penaltybokaal KNVB 

 

Op vrijdag 25 april organiseert de KNVB op het veld van Quick Steps aan de Nijkerklaan;  

de voorronde van de penaltybokaal voor B-C-D- en E-klassers. Voor LENS doen hier aan mee: 

- B-klasse: Soufiane el Arnouki en Ricardo da Cruz 

- C-klasse: Arnie de Randamie en Alvi Thohamachsun 

- D-klasse: Izzet Celik en Kagan Gezgin 

- E-klasse: Karim Chtatou en Mitchel Vrijenhoek 

 

Het spreekt voor zich dat jullie allemaal schieten in het originele LENStenue. Thuis omkleden in LENStenue en voetbalschoenen 

meenemen in een tasje. Op Quick Steps omkleden is i.v.m. de grote drukte niet aan te bevelen. Verzamelen op LENS: B- en C-

klassers om 18.00 uur en D- en E-klassers om 17.00 uur. Vervoer is noodzakelijk!! 

 

 

 

Pasfoto inleveren 

 

De onderstaande E-klassers gaan volgend seizoen naar de D-klasse en moeten dan ook een spelerspasje hebben. 

Daarom vragen wij de ouders van onderstaande E-klassers om z.s.m. één pasfoto van hun zoon persoonlijk in te komen 

leveren bij Paul v.d.Steen op LENS omdat er ook nog een formulier getekend moet worden door de ouders: K.Chtatou, 

A.v.Gardingen, L.Khalaf, H.Kocer, A.Ouellaf, R.Petronia (alleen tekenen), C.Poulina (alleen tekenen), R.Putters, J.Susanto (alleen 

tekenen), H.Syed en S.Zimmerman. 
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Voetbal clinic op LENS 

 

Op woensdagmiddag 7 mei organiseert HFC ADO Den Haag een voetbalclinic op LENS en zoals afgesproken mogen de spelers die 

loten hebben verkocht voor de Grote Club Actie hieraan mee doen. Dit zijn: C.Hansen, F.el Kanfaoui, A.Loilargosain, N.Meijer, S.el 

Mokadam,  H.Rahiembaks en A.Thohamachsun (allen C1), V.Autar, A.el Boustati, T.Fisher, R.v.Herp, D.Mensah, R.Moennasing, 

R.v.d.Oever, I.Rasul, F.Turkoglu, S.Sahin en C.Wilson (allen C2), P.Dewkali, M.el Ousrouti en A.Yazici (allen C3), K.Gezgin, 

R.Reddam, S.Resodiwirjo, R.Rocha, J.dos Santos Freitas en E.v.d.Spek (allen D1), D.Boateng, M.Bulut, I.Genc, A.el Haddioui, 

E.Nooitmeer en O.Yalcin (allen D2), M.Ahjar, E.Aktas, F.Aldogan, I.Celik, R.Ghisaidoobe, H.Ipek, T.Jankie en M.Ouellaf (allen 

D3), Y.Erdogan, M.Imouhay, E.Mermi, A.Ozdilek en H.Simsek (allen D4), B.Altay, E.Boatey, E.Cetin, K.Chtatou, H.Kocer, 

K.Mawete, R.Petronia en M.Vrijenhoek (allen E1), J.Akalai, O.Arslan, W.el Boubkari, N.Bozbey, C.Nooitmeer, R.Putters, 

M.Reddam, H.Syed en D.de Zwart (allen E2), F.Souna (E3), M.Smuller en S.Yildirim (beide E4), L.Khalaf, R.Nijbacker, A.Ouellaf 

en S.Zimmerman (allen E5) en E.Ciftci en K.Nyamekye (beide E6 

 

Vier tegen vier bij GDA 

 
Op woensdagmiddag 14 mei spelen wij waarschijnlijk met een aantal D-teams mee in het vier tegen vier toernooi bij GDA. We 

verzamelen om 13.00 uur op LENS want het toernooi begint om 14.00 uur (aanwezig 13.30 uur). We reken op ouders met vervoer 

en willen nu alvast kwijt dat de kinderen het op deze middag helemaal alleen uit moeten zoeken, zonder bemoeienis van trainers, 

leiders en ouders. Natuurlijk staat er wel een spelleider bij om in te grijpen als dit nodig is. Wij spelen natuurlijk eerlijk en sportief 

en om 17.00 uur weten we welke teams doorgaan naar de volgende ronde op 31 mei 2003 bij VEP of Sportlust in Woerden. Meer 

nieuws in de volgende LENSREVUE.   

 

Toernooien 10 t/m 18 Mei 

 

Voorlopig (er kunnen altijd op het laatste moment toernooien bijkomen) staan de onderstaande toernooien staan gepland voor  

10 t/m 18 mei: 

A1 en B1 hebben (nog) geen toernooien * B2: 17/5 LENS * C1: 10/5 VCS en 17/5 DoCoS  *  C2: 10/5 LENS en 17/5 DoCoS  

C3: 10/5 LENS en 17/5 VELO *  C4: 10/5 LENS en 17/5 VELO *  D1: 10/5 VCS en 17/5 DWO *  D2: 17 mei DWO,   

D3: 10/5 HDV  *  D4: 17/5 Den Hoorn *  E1 en E2: 10/5 DSO en 17/5 LENS *  E3: 10/5 DSO en 17/5 Delft *  E4: 10/5 DSO 

E5: 10/5 DSO en 17/5 GDA *  E6: 10/5 DSO en 17/5 Delft *  F1 en F2: 10/5 DSO en 17/5 LENS  

F3, F4, F5 en  F6: 10/5 DSO en 18/5 GDA. Vrijhouden deze data!!!!! 

 

Extra algemene ledenvergadering op 28 April i.v.m. fusie LENS – PEC Den Haag 

 

Op maandag 28 april zal het bestuur terugkoppeling geven omtrent hun bevindingen in de afgelopen periode m.b.t. de voorgenomen 

fusie tussen LENS en PEC Den Haag. De uitkomst na vele uren werk en vergaderen is dat deze fusie niet doorgaat. Toch wil het 

bestuur deze vergadering door laten gaan om de leden te informeren hoe zij tot dit besluit gekomen zijn en om te bezien hoe wij 

verder kunnen gaan met de toekomst van LENS. Dat er iets moet gebeuren staat voor de bestuursleden van LENS immers als een 

paal boven water. Het spreekt voor zich dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk leden van LENS op deze avond aanwezig zijn om 

hun stem te laten horen. We rekenen er op dat minimaal al het jeugdkader van LENS aanwezig is en natuurlijk zijn ook de 

jeugdleden zelf en de ouders van de jeugdleden van harte welkom om mee te praten. Meer nieuws vooraan in deze LENSREVUE!!! 

 

Blessureleed 

 

Nog steeds zijn een aantal LENSERS geblesseerd. Het gaat om Yatème Yentougli (rug) van LENS A1, Paulo Barros 

(gebroken hand), Cumali Karabulut (lies), Kevin Muskiet (rug) en John Bruystens (knie) van LENS B1, 

Rodney van Herp (gebroken midden-voetsbeentje) van LENS C2, Jordi v.d. Luitgaren (knie) en Quido de 

Zwart (darmen) van LENS C3. Jongens allemaal van harte beterschap en wij begrijpen dat niet kunnen 

voetballen niet leuk is maar enkele spelers (vooral B1) zien wij helemaal niet meer op LENS 

en als we bellen dan wordt er of niet omgenomen of er wordt niet terug gebeld??? Wij begrijpen dit 

echt niet. Laat je eens zien op LENS of laat eens iets van je horen als je wordt opgebeld!!!   

 

Met LENS naar Nederland – Portugal 

 

Via de KNVB hebben wij 40 kaarten gekregen voor de vriendschappelijke interland tussen Nederland en Portugal op woensdag 30 

april om 20.45 uur in Eindhoven. We willen daar met LENS A1 en LENS B1 (spelers, leiders en ouders die regelmatig rijden) naar 

toe gaan. Opgeven via de leiders tot uiterlijk 26 april en direct 10 euro (kosten kaartje) betalen. Wellicht komt daar later nog iets bij 

voor het vervoer. Er zijn waarschijnlijk nog enkele kaarten over. Liefhebbers kunnen zich melden bij Paul van den Steen. We 

vertrekken om 17.30 uur vanaf LENS en zijn pas omstreeks 01.00 uur terug. Alle spelers worden thuis afgezet!! 
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Met LENS naar Feyenoord – RKC 

 
Tot nu toe gaven al 50 personen zich op. Op 26 april moeten 

wij definitief doorgeven met hoeveel personen wij komen. 

Het is een activiteit waaraan iedere LENSER (jeugd, trainer, 

leider, ouder en senior) kan deelnemen. Geef je nu op voor 

een bezoek aan onderstaande eredivisiewedstrijd: 

 

11mei 2003:  

Feyenoord 1 – RKC 1 in de Rotterdamse Kuip 
 

De prijzen zijn: t/m D-klas 7,50 euro, C-klas 10,00 euro en 

ouder dan C-klas 17,50 euro. Niet voor niets dus maar je 

krijgt er een hele mooie ervaring voor terug. Aanmelden bij 

Gerard Marinus of Paul van den Steen (LENS E1 + E2 bij 

Theo). We zijn benieuwd of er 100 LENSERS meegaan!!! De 

chauffeurs ontvangen natuurlijk een tegemoetkoming in de 

benzine- en de parkeerkosten!! 

 

 

Met LENS naar HFC ADO DH – Veendam 

 
Via HFC ADO Den Haag hebben wij 100 vrijkaarten 

gekregen voor de wedstrijd HFC ADO Den Haag tegen 

Veendam 

 

16 mei 2003: 

HFC ADO Den Haag– Veendam 

 

Wij willen daar met LENS A1 t/m C4 (spelers, begeleiders en 

ouders die regelmatig rijden) naar toe gaan. Omdat de 

kaarten op naam worden gedrukt vragen wij iedereen van 

deze teams die mee wil gaan om dit snel op te geven aan de 

leider van zijn team. Van A1 en C1 hebben wij nog geen 

opgave ontvangen!!! Ook hiervoor geldt 26 april als uiterste 

datum. Daarna gaan de kaarten naar de D-jeugd van LENS. 

 

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 28 APRIL I.V.M. FUSIE LENS – PEC DEN HAAG!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

 

 

 

ODB C1 -  LENS C2  (1-4) 

 

Vandaag de zware uitwedstrijd tegen 

ODB; wij hadden de hele week zeer 

scherp getraind en de groep was er 

klaar voor. De wedstrijd begint al in 

de commissiekamer met het 

controleren van de spelerspassen; ik 

laat de groep zich omkleden en hou 

mijn bekende praatje. Ik hoef 

eigenlijk niets te zeggen maar ik praat 

flink op de groep in. 

Dan gaan wij naar het veld om warm 

te lopen. De coach van ODB wil een 

kwartier eerder beginnen en hij wil 

ook doorwisselen maar daar trap ik 

niet in -  het is competitie dus mag je 

maar een paar wissels toepassen.  

 

 

 

 

 

 

 

Als de wedstrijd begint zet LENS de 

tegenstander goed onder druk en 

krijgt een paar kansen. Maar de 

tegenstander krijgt die ook maar  Tom 

staat weer een puike partij te keepen 

en houd de nul. 

LENS combineert lekker en het is 

ODB die achter de feiten aan loopt. 

Dan breekt Cergan door en scoort de 

0-1. Zo halen wij de rust. In de rust 

twee wissels gedaan en dat pakt ook 

goed uit want het is weer LENS die 

goed uit de startblokken komt. Maar 

dan een ongelukkige bal in de zestien, 

die op de armen van Rodny word 

geschoten en de bal ligt op de stip. 

 

 

 

 

 

 

 

Dankbaar maakt de tegenstander de 

gelijkmaker en zij denken nu weer 

aan de winst. Echter rekenen zij niet 

op de veerkracht van ons. Ik heb nog 

een wissel en die breng ik erin en 

Salim gaat er uit. Dan een solo van 

Rafael en de stand is 1-2. Vijf min 

later door mooi combineren scoort 

Rafael weer. Fati schuift ook door en 

krijgt de kans op de 1-4 maar maakt 

het niet af.  

 

LENS laat ODB soms alle hoeken 

zien en het team draait perfect.maar 

dan ziet Fati zijn kans schoon en 

scoort toch nog de 1-4.  

Gezien de wedstrijd een terechte 

uitslag. Ik heb de C2 een mooie 

wedstrijd zien spelen ... jongens 

klasse. 

 

 

  

C  
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LENS C2 – HVV C2 (7-1) 

 

Maandag 14 april  speelt LENS C2  voor de beker tegen voor ons een onbekende tegenstander. Wij moeten Rodny missen want hij 

heeft zijn midden voetbeentje gebroken. In zijn plaats speelt Rafael uit de D1 mee. Ik zet het sterkste elftal neer en de wedstrijd kan 

beginnen. LENS krijgt binnen vijf min twee kansen maar die gaan er niet in. Dan is het HVV die wat druk uitoefent maar de bal ook 

niet achter Tom krijgt. Het spel golft wat op en neer en dan ineens in tien min tijd staan wij met drie nul voor. HVV stort nu in en 

LENS krijgt de kansen om het doel saldo uit te bouwen maar dat lukt niet. De tweede helft is weer voor LENS en loopt uit naar een 

ruime zege die wel verdiend is. Want het is LENS die loopt te combineren en de tegenstander goed onder druk zet. Het mooiste 

doelpunt komt op naam van Danny; tjonge tjonge  wat een pegel diogoonaal in geschoten. Klasse. Wij hebben nu de laatste acht 

bereikt. En we hopen nog een ronde verder te komen. En nu gaan wij aftellen voor het reisje. 

PS Rodny gaat gewoon mee. 

Peter/Patrick 

 

 

LENS C3- Quick C3 (4-2) 

 

Vandaag weer eens prachtig voetbalweer en daar moet 

natuurlijk ook mooi voetbal bij zitten. Hier was geen twijfel 

over, want er werd goed gespeeld met mooie combinaties in 

de voorhoede. Alleen wat we misten waren de doelpunten en 

na een tijdje openden we de wedstrijd met een doelpunt van 

Hassan uit een penalty( Hassan wanner gaat ie nou in een 

keer erin!). Na het doelpunt pakten we het weer goed op en 

gingen we weer in de aanval, maar de doelpunten bleven uit. 

Quick had in de eerste helft bijna geen kans gehad. Na de rust 

gaan we uit de kleedkamer en wie zien we daar ons keeper 

JORDY dus iedereen kwam weer terug om Jordy te groeten 

en Jordy we waren allemaal blij om je weer te zien, veel 

sterkte verder 

namens C3. Nou dan het voetbal in de tweede helft. Quick 

werd in de tweede helft wat gevaarlijker door nog een 

middenvelder bij te gooien, maar Ricky liet zich niet gek 

maken en bleef goed verdedigen. Invaller Arafat wilde 

vandaag een feestje van maken, mooie passeeracties maar 

daarna zag je alleen het goal en geen medespelers. Laatste 

half uur hebben de aanvallers heel goed gecombineerd 

wederom mooie acties van Arafat en toch konden we het niet 

afmaken. Maar we moesten beloond worden en pakten weer 

een goaltje. In de tussentijd werd Quick steeds gevaarlijker en 

volgde daar direct een goal uit. Jongens als ons laatste man 

naar voren is moeten we achterin goed overnemen en 

allemaal mannetjes pakken! Nou de stand was op dat moment 

2-1 en we maakten dat verschil weer groter door een mooie 

kopbal van Rodney na een voorzet van Murat. Tweede helft 

was erg spannend maar we wonnen de wedstrijd met 4-2. 

Jongens goed gevoetbald, mijn complimenten aan het hele 

team.( Voor de volgende wedstrijd kansen afmaken en 

posities overnemen!) Aziz, Tommy en Arafat bedankt voor 

het invallen, klasse jongens! 

 

Liaget Anwar 

 

LENS C4 - RKDEO C3 (5-3) 

 

Vaandag de moeilijke wedstrijd tegen  Rkdeo. Het was ook 

heel spannend toen mochten rafel , Hasan en Murat mee 

doen. Toen ging we beginen met wedsrijt en toen had rafel 

eerste goal gescoord. Toen had  rafel weer een goal gemaakt. 

En paar minuten later nog een mooie goal door rafel. En toen 

had een spelers van Rkdeo en mooie goal gescoord. Toen was 

het eerste helft afgelopen. Toen hadden we beloofd dat we 

gaan winnen. En toen begonde tweede helft. Toen had 

mohamed een mooie actie gemist. Toen was rafel boos toen 

had hij een mooie goal gemaakt. Toen had weer een mooie 

goal door Rkdeo gemaakt. En was het (4-2) en toen had ik 

een mooie pana gemaakt. En toen kwam aykut en warhel met 

een mooie actie. En toen had Rkdeo weer  een mooie goal 

gemaakt. En toen stond het (4-3) het was wel een   mooie 

goal. En toen probeerde rafel te scoren hij schoot hij naar de 

doel maar een speler van Rkdeo had een eigen doelpunt 

gemaakt toen stond het (5-3) voor ons en toen was het 

wedstrijd afgelopen. 

 

Gemaakt: door Sinan aras  - Groentjes van sinan 

 

 

ODB D1 – LENS D2 ( 2-4) 

 

Op zaterdag 12 april speelde we een wedstrijd tegen ODB de koploper. De eerste helft begonnen we goed. 

Isyan maakte de 0-1 Door een foutje achterin werd het 1-1. In de 2e helft begonnen we ook goed. Murat maakte 

de 1-2.We begonnen steeds beter te spelen. Adil kapte 3 man uit en maakte de 1-3. Er werd een beetje 

gerommeld voor het strafschopgebied van ons dus kregen we een bal tegen. De stand was 2-3. In de laatste minuut maakte Isyan een 

heel mooi doelpunt. De stand was toen 2-4 voor ons. Toen was de wedstrijd afgelopen. Nu staan we 5 punten achter de koploper. 

Iedereen heeft goed gespeeld en Burak heeft heel goed gekeept. 

Groeten van Enzo Nooitmeer. 

D  
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opgericht 18 december 1920                        

 

  

 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   76e jaargang, nummer 19, 05 mei  2003 OpgerichtO  

 

 

 

 

 

 
VAN DE REDACTIETAFEL 

 

KOUD 

(heeft LENS iets onder de leden?) 

 

 

De fusieperikelen hebben de gemoederen danig bezig gehouden. Maar na een heldere 

uiteenzetting van het Bestuur voelde een ieder zich weer helemaal hersteld en in zijn oude 

doen. Hélemaal? Nee… niet echt!  

 

Want het schijnt dat onze vereniging toch nog wat onder de leden heeft.  

Iets wat we helemaal niet wisten. De vraag werd dan ook meteen gesteld hoe je eraan komt; 

echter beter is hoe kom je er vanaf? 

 

Eerst moeten we maar eens gaan vaststellen wat we eigenlijk mankeren. Blijkbaar hadden 

anderen het wel geconstateerd. En dit is knap frustrerend. Nu was daar gelukkig de Haagsche 

Courant. Daar in stond precies vermeld wat wij mankeren. Wij lijden namelijk aan 

koudwatervrees. 

 

Wij citeren:  “LENS had blijkbaar last van koudwatervrees” *. 

 

Dat was even schrikken. De soep echter wordt nooit zo heet gegeten als hij opgediend wordt. 

Want; het woord ‘blijkbaar’ geeft aan dat het niet kon worden vastgesteld. Het woord ‘had’ 

betekent dat, als we het zouden hebben, we het nu gehad hebben. Dus hebben we het niet 

meer, als we het al gehad zouden hebben. 

 

Dus beste LENS-ers er is niets aan de hand. Want zegt u nu zelf. Als we het gehad zouden 

hebben of hebben (wat bij deze ontzenuwd is) dan is dat altijd nog beter dan: ‘Van een koude 

kermis thuiskomen’ 

 

De redactie 

* (Bron: Haagsche Courant, 01 mei 2003 – sportbijlage (B6) links boven) 

 

 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren 

of in te korten.  

Plaatsing betekent niet dat de redaktie uw mening deelt. 

 

 

 

Inleveren kopij voor de eerst volgende LENS-revue: voor maandag 19 mei 2003 

 

 

 

 

 
Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 
 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 

 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter: 
R.Vergeer    tel. 070 – 3661344 

Secretaris : (secretaris@lens-denhaag.nl) 

J. Colpa        tel. 070 – 3941974 
Penningmeester: 

C.Veldink                   tel  079 – 3314348 

Commissariaat jeugdvoetbal: 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

Commissariaat selectie seniorenvoetbal: 

W. Kouwenhoven tel. 070 – 3912474 
Commissariaat algemene zaken: 

H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

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.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 
 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 

H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

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

Bar 
Vacature 

 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens                    tel. 070 – 3455787 

R.Bogisch                     tel. 070 – 3937441 
                                      tel. 06 – 14382757 

I.Kurnaz                        tel. 06 – 13379733 

 
Zaterdag 

A. de Ket                        tel:  06-51196881 

 

Redactie LENS-revue 
Cees  en Saskia Alting    tel. 070 – 3661314 

e-mail – vv.LENS@12move.nl 

 

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

Cees Alting: cjalting@planet.nl 
 

Internet-site: 

       www.lens-denhaag.nl 
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 UIT DE BESTUURSKAMER 

 

 

 

“Bizar competitieslot doet droom van LENS uitkomen” 

 

Lees er alles over bij de senioren (verslag van Jaap Colpa) 

 

“EDAUW EN JOHANNISSEN” BLIJFT HOOFDSPONSOR 

Drukkerij “Edauw en Johannissen” levert al jarenlang een prettige financiële bijdrage aan de vereniging zonder welke goed 

prestatief voetbal onmogelijk zou zijn. Gelukkig is de overeenkomst wederom met een jaar verlengd, waarvoor wij deze sponsor 

uiteraard zeer erkentelijk zijn. En u als lid waardeert dit natuurlijk door al uw drukwerk door dit bedrijf te laten verzorgen. En 

daarmee steunt u uw club ook nog eens, want 10% van het orderbedrag is voor LENS.  Adres: Korbootstraat 13. Telefoon: 3550005. 

Zie advertentie op de omslag van deze revue. 

 

LENS 1 ZORGT VOOR BLOEDSTOLLEND SEIZOENSEINDE. 

Wat een bizar competitieslot hebben we meegemaakt!  Het kon op de laatste competitiedag alle kanten uit gaan en gelukkig pakte 

het allemaal heel goed uit voor LENS. Een indrukwekkende eindsprint zorgde ervoor dat we niet alleen verzekerd zijn van een 

verlengd  verblijf in de 3e klasse, maar dat er via de nacompetitie zelfs mogelijkheden liggen om de 2e klasse te bereiken.  

De eerste wedstrijd van dit nagerecht zit er inmiddels op. LENS 1 speelde tegen het Leidse DoCos een heel leuke wedstrijd en gaf 

goed partij tegen de bijna-kampioen van 3A. Het venijn zat in de staart want beide ploegen wisten pas in de blessuretijd tot scoren te 

komen: 1-1. A.s. zondag wacht het vervolg in Leiden. Mocht LENS deze wedstrijd winnen dan ontmoet het op 18 mei de winnaar 

van Scheveningen-Voorschoten’97.  

 

Schema nacompetitie  

1e ronde 4 en 11 mei  

A Foreholte Den Hoorn 

B Voorschoten'97 Scheveningen 

C LENS DoCoS 

2e ronde 18 en 25 mei  

D Hekelingen A 

E B C 

Finale 1 juni  

  D E 

 

 

A.s. zondag gaan alle LENS-supporters natuurlijk naar Leiden om het vervolg van deze spannende nacompetitie mee te maken. 

 

De aanvang van deze wedstrijd is 14.00 uur (i.t.t. tot wat in de “papieren” LENSrevue staat vermeld). 
 
Het terrein van Docos is gelegen aan de Haagse Schouwweg in Leiden. Vanuit Den Haag eerst richting Wassenaar (Den Deyl) en vervolgens door 

naar Leiden en bij het bekende Holiday Inn hotel naar rechts.   
 

LEDEN GAAN AKKOORD MET STOPPEN FUSIEBESPREKINGEN 

De uitkomst van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering was dat de leden instemden met het door het bestuur gevoerde 

beleid m.b.t. stoppen van de besprekingen met PEC Den Haag, nadat voorzitter Rob Vergeer een zeer uitgebreide toelichting hierop 

had gegeven.  

In het kort kwam het betoog hierop neer: 

Er was een groot knelpunt mbt de velden en de kleedkamers. Ondanks de medewerking van Spoorwijk en het mogelijk bespelen van 

het voormalige"Groen-Wit"-veld was er onvoldoende ruimte om alle elftallen op zaterdag te kunnen laten spelen. Er zouden teams 

afgestoten moeten worden. Daarnaast heeft het wederzijds boekenonderzoek voor veel tijdsdruk gezorgd. Dat PEC Den Haag een 

schuld had was aan het begin van de besprekingen al bekend, maar deze bleek van een zodanig beperkte omvang dat ingeschat kon 

worden dat deze binnen een jaar terugverdiend zou kunnen worden o.a. door meer contributie-inkomsten en hogere baromzet. Het 

financiële aspect is geen reden geweest de fusie niet door te laten gaan. Een factor was ook dat het bestuur het idee had dat het 

verschil in cultuur tussen beide verenigingen waarschijnlijk toch wat groter was dan gedacht. Het afketsen van deze 

onderhandelingen betekent echter geenszins dat LENS het aangaan van fusies uit het hoofd heeft gezet. Het bestuur blijft attent op 

mogelijke fusiepartners. 

 

VERANDERING OF BEËINDIGING LIDMAATSCHAP (SENIOREN) 

Indien er leden zijn die aan het einde van het seizoen hun lidmaatschap van onze vereniging willen beëindigen, omdat ze stoppen 

met voetbal of naar een andere vereniging gaan, dan dienen zij de onderstaande regels in acht te nemen: 

 

1. opzeggen kan uitsluitend SCHRIFTELIJK t.a.v. secretariaat LENS, postbus 43337, 2504 AH Den Haag. 

 2. opzeggen dient te geschieden VÒÒR 31 mei 2003. 

 3. leden die naar een andere vereniging gaan, moeten bij hun nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier halen, 

dit volledig invullen en vòòr 28 mei 2003 inleveren bij Jaap Colpa of Hans van Rijthoven(*) 
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 4. ondertekening zal alleen geschieden als u aan uw financiële verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor 

boetes) en/of ontvangen sportspullen heeft ingeleverd. Het formulier ontvangt u pas een paar dagen later terug 

omdat eerst een ledenmutatiekaart (LMK) moet worden bijgevoegd vanuit de computer. 

 

(*) Op de volgende dagen zijn Hans en Jaap op LENS aanwezig om uw overschrijvingspapieren in ontvangst te nemen c.q. te 

retourneren: 13 mei, 20 mei, 27 mei. Steeds tussen 19 uur en 21 uur.   

 

Indien u niet volgens bovenstaande regels opzegt, blijft u in ons ledenbestand en dat van de KNVB gehandhaafd met als gevolg dat 

u CONTRIBUTIEPLICHTIG bent ook voor het seizoen 2003/2004. 

 

Ook komt het voor dat leden hun "soort lidmaatschap" willen wijzigen bv: - niet spelend wordt spelend - sen. zat. wordt sen. zon. - 

veld wordt zaal (v.v.) etc. etc. In bovengenoemde gevallen geldt ook uiterlijk 31 mei SCHRIFTELIJK een bericht sturen aan het 

secretariaat van LENS, postbus 43337, 2504 AH Den Haag.  

 

JEUGDLEDEN die willen bedanken als lid kunnen hier alles over lezen in de JEUGDKOPY.     

      

               

        Het bestuur 

 

 

JAARVERSLAGEN 

 

Vriendelijk verzoek aan de secretarissen van de diverse commissies om hun jaarverslagen zo spoedig mogelijk in te leveren bij de 

algemeen secretaris,  

 

                                                                                                              Jaap Colpa. 
 

 

NIEUWS FLITSEN 

 

 
 

 
DE WIND FLUISTERT AL ZACHT JE NAAM 

WIE LUISTERT KAN HET HOREN 

DE WERELD STAAT OPNIEUW EVEN VOOR ONS STIL 

EN DAN WORDT JIJ GEBOREN 

 

ENORM TROTS EN HEEL ERG BLIJ ZIJN WIJ  MET ONZE NIEUWE SPRUIT 
 

SEBASTIAAN THEODURUS SIMON 
 

Geboren op 20 april 2003 om 11.55 uur. 

Ed Perreijn, Monique Deichsel & Matthijs 
 

 

 

 

 

GELOVEN. Als je erin blijft geloven dan kan er nog een hoop bereikt worden. Dat zie  je bij het 

eerste elftal, met een been sta je in de vierde klas, alhoewel niemand daarin daadwerkelijk geloofde en nu 

doe je mee voor promotie naar de 2e klasse. Echt een droom,  waarin iedereen heeft meegeholpen om dit 

succesje te boeken bij LENS.  

Doorzettingsvermogen, gemotiveerd en positief blijven dan kan er nog heel wat moois komen. 

Bij de Club van 50 blijven we er ook in geloven  

Uitspraak van de Club van Vijftig: geloof, vergeef en vergeet 

 

Met een vriendelijke groet, Henk Hoppenbrouwers --- Ps:  het 4e toch nog 3e 
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SENIOREN VELD 
 

      

DATUM TIJD WEDSTRIJD TERREIN/VELD W. NR. SCHEIDSRECHTER 

 

Vr. 9 mei avond SV’35 toernooi LENS onder 23    

 

Zo 11 mei 14.00 DoCoS 1 LENS 1 

(nacompetitie) 

Haagse Schouwweg, 

Leiden 

 H.J.A. van Hoorn 

 12.00 Jai Hanuman3 LENS 5 VIOS-terrein   

       

Zo 18 mei 

+ 25 mei 

 Winnaar LENS 1-

DoCos 1 

Winnaar Voorschoten 

- Scheveningen 

Nacompetitie   

Zo 18 mei 10.00 LENS 5 Quick 9 Veld 1   

       

Ma 19 mei 20.00 Aanvoerdersbijeen-

komst 

    

       

Za 31 mei  Sixestoernooi     

  

 

SENIOREN ZAAL 
 

DATUM TIJD WEDSTRIJD SPORTHAL W. NR. SCHEIDSRECHTER 

      

      

Ma 19 mei 20.00 Aanvoerdersbijeenkomst    

      

Za 31 mei  Sixestoernooi    

 

 

 

 

SENIOREN AFDELING 

 

 

Senioren zaal/zondag - 
algemene informatie 
 

W.J.M. Heijnen…………….…………tel: 070-3461088 

Senioren zaterdag 
 

J. Ham…………….………………….……tel: 070-3679687 

L. Verkijk…………………………………tel.: 070-3617033 

 

 

Aanvoerders zaal 
 

LENS 1: Oscar van der Laar………….. tel: 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 DS1: Bettie Driessen……………tel: 070-3295598 

Aanvoerders veld 
 

LENS 3: Itek Kurnaz……….………………tel: 06-13379733 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers….………..tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns…………………………tel: 070-3975459 
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Bizar competitieslot doet droom van  LENS  uitkomen. 

Schipluiden - LENS  0-1  -  27-04-2003 (door Jaap Colpa) 

Dat vreugde en verdriet in de sport vaak dicht naast elkaar liggen is geen nieuws. Maar soms is het een kwestie van luttele 

centimers. Dat ervaarde LENS vandaag in de lastige uitwedstrijd tegen Schipluiden. Ons keurkorps had zich in een positie 

gemanoeuvreerd waarin diverse opties tot de mogelijkheden  behoorden: zowel handhaven in de derde klasse als 

nacompetitie voor degradatie, maar (verrassend) ook voor promotie zouden de uitkomst kunnen zijn van dit bizarre 

competitieslot. Het is uiteindelijk goed uitgepakt voor de blauwwitte brigade, maar o o, als die spits van Schipluiden in de 

10e minuut (!) van de blessuretijd niet snoeihard op de paal had geschoten, maar een paar centimeters meer naar links had 

gemikt: tja dan was de droom uiteengespat. Ja, LENS had inderdaad een droom: op de in LENS-kringen beruchte "avond-

van-het-blauwe-oog" had voorzitter Rob Vergeer de selectie voorgehouden dat het winnen van de 3e periode toch binnen de 

mogelijkheden van dit elftal zou moeten kunnen liggen. LENS 1 stond toen op de voorlaatste plaats en is vanaf dat moment 

nadrukkelijk de mouwen gaan opstropen om deze droom te laten uitkomen. 

Want dat er meer in dit elftal zat dan een degradatieplaats kon vriend en vijand zien. Domme pech, treffers tègen in de extra tijd en 

allerlei blessureleed zorgden ervoor dat de eerste competitiehelft met een veel te gering aantal punten werd afgesloten. Een 

indrukwekkende eindsprint (17 punten uit 7 wedstrijden!) gaf LENS toch nog waar het recht op had: in ieder geval een verlengd 

verblijf in de derde klasse en als extra toetje een nacompetitie voor promotie naar de 2e klasse. Goed voetbal was vandaag absoluut 

niet mogelijk op het open veld van Schipluiden, waar windkracht 8 dwars over het veld elke combinatie bij voorbaat deed 

mislukken. De LENS boys hadden het er knap lastig mee, maar ook de Schipluidenaren (die ook nog voor een periodetitel gingen) 

konden er moeilijk mee uit de voeten. LENS haalde ongeschonden de thee en was zeker niet de mindere. Na wat kleine kansen over 

en weer slalomde Maurice Schuurman na een kwartier in de tweede helft het vijandelijke strafschopgebied binnen. Het leek alsof hij 

binnen de beruchte lijnen werd gevloerd, maar de scheidsrechter (die prima floot, maar alleen wat last had van een traag horloge) 

legde de bal net op het randje. Het maakte Maurice niet uit. Vanaf zestien meter ging de bal keurig langs het muurtje de verre hoek 

in: 0-1 en nog dertig minuten te spelen. 

Vanaf dat moment werd het voor de LENS-aanhang een wedstrijd die nodige hartkloppingen teweeg bracht. Een voortdurend 

aanvallend Schipluiden ging fanatiek op zoek naar de gelijkmaker, maar de LENS-defensie gaf geen krimp. Onder leiding van 

Michel Fransen en Brian Linger werd aanval na aanval beheerst afgeslagen. De scheidsrechter verhoogde ook de 

gezondheidsproblemen van de LENS-toeschouwers, door maar liefst 12 minuten extra tijd te laten spelen.  En vlak voor het 

verstrijken van die tijd leek het drama zich toch nog voor LENS te gaan voltrekken. Maar eindelijk hadden we Vrouwe Fortuna eens 

aan onze zijde: de harde inzet van Schipluiden stoot via de paal weer terug het veld in. Daarmee was het pleit beslecht, LENS blijft 

derde klasser en gaat nog genieten van een leuk nagerecht: de nacompetitie voor promotie. Een ongedacht toetje, maar zeker 

verdiend gezien de gedrevenheid die spelers en begeleiding in de tweede competitiehelft tentoonspreidden. "Moeten"  is er niet bij in 

deze nacompetitie, dat laten we aan de andere teams over. We gaan gewoon relaxed genieten. Een uitstekende uitgangspositie dus. 

Uiteraard de gelukwensen aan de spelers die dit succes hebben bewerkstelligd, alsmede aan de begeleiding, waarbij één persoon met 

nadruk alle lof verdient: Hans Lamens. Hij heeft LENS een paar jaar geleden uit het slop gehaald en naar de derde klasse gebracht. 

Wat zou het voor hem sneu geweest zijn als LENS weer een stapje terug had moeten doen. Het is gelukkig niet gebeurd, niet in het 

minst door zijn vakmanschap, enthousiasme en sfeergevoeligheid. 

 De opstelling:  

Michael Oude Nijhuis, Fahrid Cijntje, Michel Fransen, Brian Linger, Jochem van Loon, Jeffrey Hop, Maurice Schuurman, Roger 

Riemen ( 23. Paul Jansen), Dennis van den Steen, Manuel da Cruz (85. Ramon Hendriks), Dobias Hoogervorst. 

 

   NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE     
 

        CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003   

  Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 

 

 - Hoofdleider A- t/m  F-jeugd: Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.g.g. 06-22673658: G.Marinus) 

 

Dit betekent dat alle spelers en ouders met vragen of om af te bellen voor de wedstrijden en de toernooien (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 iedereen om het bellen te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 20.30 uur. De belangrijkste 

regeltjes: 

- Afbellen voor wedstrijden/toernooien: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd/het toernooi bij de hoofdleider thuis en 

alleen tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood mag dit ook 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 af en alleen op LENS (070-3661314) 

- Competitiewedstrijden of toernooien afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENS afkeuringslijn (070-4044184). 

Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of Gerard Marinus 

thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door want wij hebben een kunstgrasveld!!! 



 189 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijd)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  

van LENS: 

Vervoer 

A1 07 mei 18.00 uur Training Thuis Veld 3 17.30 uur  

 10 mei VRIJ!!      

 14 mei 18.00 uur Training Thuis Veld 3 17.30 uur  

 17 mei VRIJ!!      

 19 mei 18.30 uur Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 18.00 uur  

B1 07 mei 18.00 uur Training Thuis Veld 3 17.30 uur  

 10 mei VRIJ!!      

 14 mei 18.00 uur Training Thuis Veld 3 17.30 uur  

 17 mei VRIJ!!      

 19 mei 18.30 uur Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 18.00 uur  

B2 07 mei 18.00 uur Training Thuis Veld 3 17.30 uur  

 10 mei VRIJ!!      

 14 mei 18.00 uur Training Thuis Veld 3 17.30 uur  

 17 mei 11.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.00 uur  

 19 mei 18.30 uur Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 18.00 uur  

C1 10 mei 10.00 uur VCStoernooi Uit Zie kopie!! 09.00 uur Lopen 

 14 mei 19.00 uur Katwijk C1 (b) Uit De Krom/Katwijk 17.00 uur Bus 

 17 mei 10.00 uur DoCoStoernooi Uit Zie kopie!! 08.15 uur Auto 

 19 of 20 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

C2 10 mei 11.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.15 uur  

 13 mei???? 19.30 uur DBGC C1 (b)???? Uit Suisendijk/Oude Tonge 17.00 uur Auto 

 17 mei 10.00 uur DoCoStoernooi Uit Zie kopie!! 08.15 uur Auto 

 19 of 20 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

C3 10 mei 11.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.45 uur  

 14 mei 19.00 uur RAS C1 Uit Albardastraat 17.45 uur Auto 

 17 mei 12.00 uur VELOtoernooi Uit Zie kopie!! 10.45 uur Auto 

 19 of 20 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

C4 10 mei 11.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.45 uur  

 17 mei 12.00 uur VELOtoernooi Uit Zie kopie!! 10.45 uur Auto 

 19 of 20 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

D1 10 mei 10.00 uur VCStoernooi Uit Zie kopie!! 09.00 uur Lopen 

 14 mei 14.00 uur 4 tegen 4-toernooi Uit Zie kopie!! 13.00 uur Auto 

 17 mei 12.00 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 10.30 uur Auto 

 20 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

D2 10 mei VRIJ!!      

 14 mei 14.00 uur 4 tegen 4-toernooi Uit Zie kopie!! 13.00 uur Auto 

 17 mei 13.30 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 12.15 uur Auto 

 20 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

D3 10 mei 09.00 uur HDVtoernooi Uit Zuiderpark 08.00 uur Auto 

 17 mei VRIJ!!      

 20 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

D4 10 mei VRIJ!!      

 17 mei 13.00 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 11.45 uur Auto 

 20 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

E1 10 mei 15.15 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!! 13.45 uur Auto 

 17 mei 10.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 09.30 uur  

 20 of 21 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

E2 10 mei 15.15 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!! 13.45 uur Auto 

 17 mei 10.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.00 uur  

 20 of 21 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

E3 10 mei 12.00 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!! 10.30 uur Auto 

 17 mei 13.00 uur Delfttoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

 20 of 21 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

E4 10 mei 15.15 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!! 13.45 uur Auto 

 17 mei VRIJ!!      

 20 of 21 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

E5 10 mei 12.00 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!! 10.30 uur Auto 

 17 mei 14.00 uur GDAtoernooi Uit Zie kopie!! 13.00 uur Auto 

 20 of 21 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

E6 10 mei 12.00 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!! 10.30 uur Auto 

 17 mei VRIJ!!      

 20 of 21 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

F1 10 mei 15.15 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!! 13.45 uur Auto 

 17 mei 14.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 13.30 uur  

 21 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

F2 10 mei 12.00 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!! 10.30 uur Auto 
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 17 mei 14.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 14.00 uur  

 21 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

F3 10 mei 12.00 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!! 10.30 uur Auto 

 18 mei 14.00 uur GDAtoernooi Uit Zie kopie!! 13.00 uur Auto 

 21 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

F4 10 mei 09.00 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!! 07.30 uur Auto 

 18 mei 14.00 uur GDAtoernooi Uit Zie kopie!! 13.00 uur Auto 

 21 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

F5 10 mei 09.00 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!! 07.30 uur Auto 

 18 mei 14.00 uur GDAtoernooi Uit Zie kopie!! 13.00 uur Auto 

 21 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

F6 10 mei 09.00 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!! 07.30 uur Auto 

 18 mei 14.00 uur GDAtoernooi Uit Zie kopie!! 13.00 uur Auto 

 21 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

 

(b) bekerwedstrijd (bij gelijke eindstand penalties!!) 

 

BIJZONDERHEDEN 
- De volgende en laatste LENSREVUE van dit seizoen verschijnt op donderdag 22 mei 2003 

- Aanwezig namens de jeugdcommissie: zaterdag 10 mei: Patrick en Peter van Fessem 

     zaterdag 17 mei: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

    

OPSTELLINGEN  
De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

- LENS C1: zonder D.v Poorten (alleen 10/5) 

- LENS C2: zonder R.v.Herp 

- LENS C3: zonder J.v.d.Luitgaren, J.Verschuyl en Q.de Zwart 

- LENS D2: zonder D.Boateng (alleen 10/5), Y.Irzi (???) en O.Yalcin (zie D3) en met M.Ahjar 

Op 10 mei: C.Poulina bij C2, M.Ahjar, M.Bulut en A.el Haddioui (alledrie bij C3), I.Genc en J.Khoulali (beide bij C4) en       

K.el Margi, F.Mustapha en B.Sbaa (alledrie bij D4) 

- LENS D3: zonder M.Ahjar (zie D2) en met E.Uwimana en O.Yalcin 

- LENS D4: zonder T.Cav en M.Chaaibi (beide afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 

- LENS E6: zonder K.Nyamekye (alleen 10/5) 

- LENS F3: zonder E.Yanik (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 

- LENS F6: met E.Aras 

 

TOERNOOIEN AFGEKEURD OF NIET?? 
Het organiseren van toernooien kost veel tijd en vele geld dus afkeuringen komen slechts zeer sporadisch (bij heel slecht weer) voor 

(Koninginnedag!!). Het antwoord op de vraag of toernooien afgekeurd zijn of niet kan je slechts te weten komen via het antwoordapparaat van 

LENS (070-4044184) en dus niet via Infothuis. Krijg je geen gehoor kom dan gewoon naar LENS en we bekijken daar of de toernooien doorgaan 

of niet. 

 

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING 
Bij afkeuring van de uittoernooien doen wij helemaal niets met onze jeugd. De spelers mogen dan thuis blijven c.q. naar huis toegaan. Bij afkeuring 

van de thuistoernooien proberen wij toch altijd iets te doen op ons kunstgrasveld. Dit wordt ter plekke bekeken en besloten. Ook op Koninginnedag 

was dit het geval. Na een half uur spelen was verder voetballen op veld 1 en veld 2 onmogelijk. Met behulp van een aantal fanatieke LENSERS 

werd toch nog onderling wat op veld 3 gevoetbald en dat was nog best leuk ook!!! Hartstikke bedankt, het toernooi viel in het water maar wij 

maakten er toch het beste van. Zo hoort het ook!! 

 

TOERNOOIBIJZONDERHEDEN 
Het organiseren van toernooien kost veel tijd en veel geld. De verenigingen hopen dan ook op leuke en sportieve toernooien en daar doet LENS 

natuurlijk aan mee!!!! Wij gedragen ons sportief ten opzichte van de tegenstanders en de scheidsrechters (geldt ook voor de ouders!!!), 

wij vernielen niets en houden de kleedlokalen netjes en wij blijven natuurlijk allemaal tot en met de prijsuitreiking. Aangezien toernooien een 

aanzienlijk deel van de dag in beslag nemen (zie kopie hieronder) vragen wij de ouders om hun zoon minimaal een trainingspak en wat te eten en te 

drinken mee te geven. Natuurlijk verwachten wij bij de uittoernooien ook voldoende ouders met vervoer. Schuif dit niet weg naar de andere ouders 

want als iedereen hier zo over denkt dan komen wij bij geen enkel uittoernooi. Nogmaals: het vervoer is echt de verantwoordelijkheid van alle 

ouders en niet van de jeugdcommissie van LENS!!!! 

 

 !!!DE GEWONNEN BEKERS ALLEMAAL IN DE PRIJZENKAST OP LENS!!! 

 

- LENS B2: speelt op 17 mei het LENStoernooi tegen Quick, HBS, DWO en GDA. Einde: 16.45 uur 

- LENS C1: speelt op 10 mei het VCStoernoooi tegen Argon, Nieuwenhoorn, Spijkenisse, Alexandria’66 en VCS. Einde: 17.00 uur. Speelt op 

17 mei het DoCoStoernooi aan de Haagse Schouwweg in Leiden (vervoer!!). De tegenstanders zijn nog niet bekend. Einde      waarschijnlijk 

17.00 uur. 

- LENS C2: speelt op 10 mei het LENStoernooi tegen GDA, HBS, VCS en Xerxes DZB. Einde 16.45 uur. Speelt op 17 mei het 

DoCoStoernooi aan de Haagse Schouwweg in Leiden (vervoer!!). De tegenstanders zijn nog niet bekend. Einde waarschijnlijk 17.00 uur.  

- LENS C3: speelt op 10 mei het LENStoernooi tegen GDA, HBS, VCS en Xerxes DZB. Einde 16.45 uur. Speelt op 17 mei het VELOtoernooi 

aan de Noordweg in Wateringen (vervoer!!). De tegenstanders zijn nog niet bekend. Einde 15.30 uur. 

- LENS C4: speelt op 10 mei het LENStoernooi tegen GDA, HBS en VCS. Einde 16.45 uur. Speelt op 17 mei het VELOtoernooi aan de 

Noordweg in Wateringen (vervoer!!). De tegenstanders zijn nog niet bekend. Einde 15.30 uur. 
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- LENS D1: speelt op 10 mei het VCStoernoooi tegen Argon, Nieuwenhoorn, Scheveningen, Alexandria’66 en VCS. Einde: 17.00      uur. 

Speelt op 17 mei het DWOtoernooi aan de Heuvelweg in Zoetermeer (vervoer!!). De tegenstanders zijn: DWO, Verburch, DUNO en 

Excelsior’20. Einde: 16.30 uur. 

- Speelt op 17 mei het DWOtoernooi aan de Heuvelweg in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DWO D2 en D3, FC Lisse en Ommoord. Einde: 17.00 

uur.  

- LENS D3: speelt op 10 mei het HDVtoernooi in het Zuiderpark tegen HDV, Toofan en SV Erasmus. Einde: 11.30 uur. 

- LENS D4: speelt op 17 mei het Den Hoorntoernooi aan de Woudseweg in Den Hoorn (vervoer!!) tegen Vredenburch, Den Hoorn en Semper 

Altius. Einde: 16.00 uur. 

- LENS E1: speelt op 10 mei het DSOtoernooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, Alphense Boys en Roodenburg. 

Einde: 18.00 uur. Speelt op 17 mei het LENStoernooi tegen DoCoS, DWO en Xerxes DZB. Einde: 13.00 uur. 

- LENS E2: speelt op 10 mei het DSOtoernooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, Aphense Boys en DoCoS. Einde: 

18.00 uur. Speelt op 17 mei het LENStoernooi tegen DoCoS, DWO en Xerxes DZB. Einde: 13.00 uur. 

- LENS E3: speelt op 10 mei het DSOtoernooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, DoCoS en Roodenburg. Einde: 

15.00 uur. Speelt op 17 mei het Delfttoernooi aan de Kerkpolder in Delft (vervoer!!) tegen Delft, Concordia en Cromvliet. Einde: 16.00 uur. 

- LENS E4: speelt op 10 mei het DSOtoernooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, Roodenburg en Gravenzande SV. 

Einde: 18.00 uur. 

- LENS E5: speelt op 10 mei het DSOtoernooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, Leiden en SEV. Einde: 15.00 uur. 

Speelt op 17 mei het GDAtoernooi in Madesteijn (vervoer!!) tegen GDA, HVV, HBS en ??? Einde: 18.00 uur. 

- LENS E6: speelt op 10 mei het DSOtoernooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, Voorschoten en DoCoS. Einde: 

15.00 uur. 

- LENS F1: speelt op 10 mei het DSOtoernooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, Alphense Boys en DoCoS. Einde: 

18.00 uur. Speelt op 17 mei het LENStoernooi tegen DoCoS, DSO en DWO. Einde: 17.00 uur. 

- LENS F2: speelt op 10 mei het DSOtoernooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, Valken’68 en DoCoS. Einde: 

15.00 uur. Speelt op 17 mei het LENStoernooi tegen DoCoS, DSO en DWO. Einde: 17.00 uur. 

- LENS F3: speelt op 10 mei het DSOtoernooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, Voorschoten en DOSR. Einde: 

15.00 uur. Speelt op zondag 18 mei het GDAtoernooi in Madesteijn (vervoer!!) tegen GDA, HBS, Full Speed en Scheveningen. Einde: 18.00 

uur. 

- LENS F4: speelt op 10 mei het DSOtoernooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, RKDEO en DOSR. Einde: 12.00 

uur. Speelt op zondag 18 mei het GDAtoernooi in Madesteijn (vervoer!!) tegen GDA, HBS, Scheveningen en ????. Einde: 18.00 uur. 

- LENS F5: speelt op 10 mei het DSOtoernooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, Voorschoten en DWO. Einde: 

12.00 uur. Speelt op zondag 18 mei het GDAtoernooi in Madesteijn (vervoer!!) tegen GDA, Full Speed HVV en Scheveningen. Einde: 18.00 

uur. 

- LENS F6: speelt op 10 mei het DSOtoernooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, DoCoS en SEP. Einde: 12.00 uur. 

Speelt op zondag 18 mei het GDAtoernooi in Madesteijn (vervoer!!) tegen GDA, HBS, RAVA en HVV. Einde: 18.00 uur. 

 

 !!!DE GEWONNEN BEKERS ALLEMAAL IN DE PRIJZENKAST OP LENS!!! 

 

TRAININGSNIEUWS 

 
- LENS A1, B1 en B2 trainen vanaf heden alleen nog op woensdagavond 7 mei en 14 mei van 18.00 t/m 19.30 uur 

- LENS E1 t/m LENS E6 en LENS F1 t/m LENS F6 trainen niet op woensdag 14 mei i.v.m. regiofinale schoolvoetbal op LENS 

- Na 17 mei alleen nog trainen met de nieuwe groepen tenzij de trainer anders vermeld!! 

 

TRAINERS NIEUWE SEIZOEN 
 

Na het afketsen van de fusie tussen LENS en PEC Den Haag konden wij eindelijk het trainersplaatje definitief in gaan vullen voor de 

jeugdselecties. Het volgende plaatje werd samengesteld voor het nieuwe seizoen: LENS A1: Fred Grens en Achmed Zambib (gaat ook de 

trainerscursus volgen), LENS B1: Dennis v.d.Steen, LENS B2: Peter van Fessem. LENS C1: Roy Asmowidjojo (trainer geweest bij de jeugd van 

Sparta en de laatste 6 jaar van PEC Den Haag D1 en C1) , LENS C2: Dennis Vos, LENS D1: Michel Fransen (laatste man van LENS zondag 1), 

LENS D2: Ruud van Herp, LENS E1 en E2: Theo Hoefnagel, keeperstrainers: Hans van Rijthoven en Arnold en Ronald Oosterveer. De 

komende weken gaan wij verder met het invullen van de trainersstaf waarbij wij natuurlijk eerst praten met de huidige trainers. Natuurlijk mogen 

andere geïnteresseerde LENSERS zich ook zelf spontaan melden. Bel Paul van den Steen (4400603).    

 

TRAINING MET NIEUWE GROEPEN 

 
Natuurlijk gaan wij in mei weer trainen met de groepen voor het nieuwe seizoen. Wij doen dit op: 

 

- maandag 19 mei en maandag 26 mei 

18.30 t/m 20.00 uur nieuwe A en B-klassers (aanwezig 18.00 uur) 

 

- dinsdag 20 mei en dinsdag 27 mei 

17.00 t/m 18.15 uur nieuwe D-klassers (aanwezig 16.30 uur) 

18.30 t/m 20.00 uur nieuwe C-klassers (aanwezig 18.00 uur) 

 

- woensdag 21 mei en woensdag  28 mei:   

15.00 t/m 16.15 uur nieuwe F-klassers (aanwezig 14.30 uur) 

16.30 t/m 17.45 uur nieuwe E-klassers (aanwezig 16.00 uur) 
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De groepen, gebaseerd op het huidig aantal jeugdleden, zijn: 

 

A-klassers (geboren in 1985 en 1986): A.Aliabadi, A.Ancharad, S.el Ayadi, O.Arslan, P.Barros, J.Bruystens, S.Durak, G.Fabias, M.Hendriks, 

G.Ismail, R.Kaynak, B.Lamers, M.v.d.Luitgaren, R.Oosterveer, J.Strang, D.Terrones, J.Vermeulen, J.Vernee, A.Zambib en A.Zand. 

B-klassers (geboren in 1987 en 1988): E.Aktas, S.Aras, S.el Arnouki, O.Arslan, V.Autar, T.Bektes, R.v.d.Berg, H.el Boubkari, 

A.Boutkabout, F.Boutkabout, R.da Cruz, A.Elfergougui, A.Eljabli, J.Fanny, C.Hansen, J.Imambuks, F.Imouhay, J.Imperator, F.el 

Kanfaoui, C.Karabulut, A.Loilargosain, J.v.d.Luitgaren, N.Meijer, R.Mendes-Martins, O.el Mhamdi, M.Mirkarimi, S.el Mokadam, 

K.Muskiet, R.v.d.Oever, D.v.Poorten, A.de Randamie, J.Rogava, S.Sahin, A.Seker, A.Thohamachsun, F.Turkoglu, N.Zambib en Q. de 

Zwart. 

C-klassers (geboren in 1989 en 1990): M.Ahjar, T.Aidani, S.Akbal, O.Akkuzu, E.Aktas, A.Aras, D.Boateng, A.el Boustati, M.Bulut, M.Carolina, 

I.Celik, K.Celik, E.Cesin, P.Dewkali, T.Fisher, I.Genc, R.Ghisaidoobe, O.Gogtas, A.el Haddioui, R.v.Herp, Y.Irzi, J.Khoulali, W.Kocer, 

P.Maduro, R.Matthee, D.Mensah, R.Moennasing, M.Omri, M.el Ousrouti, A.Ozdilek, M.Ozyurek, S.Poeran, C.Poulina, H.Rahiembaks, I.Rasul, 

S.Resodiwirjo, R.Rocha, G.Samburkan, J.dos Santos Freitas, C.Senturk, M.Sertkaya, E.v.d.Spek, T.Tekdemir, I.Tokmak, U.Tokmak, C.Wilson, 

D.Wir, O.Yalcin, A.Yazici en M.Yalmon. 

D-klassers (geboren in 1991 en 1992): S.Abdalla, L.Acer, A.Achalchi, M.Ahjar, F.Aldogan, S.Algoe, B.Altay, B.Arslan, M.el Ayadi, J.v.Beek, 

A.Bingol, M.v.d.Burg, E.Cetin, K.Chtatou, H.Devrilmez, J.Elfergougui, Y.Erdogan, O.Ergul, A.v.Gardingen, K.Gezgin, M.Imouhay, H.Ipek, 

T.Jankie, L.Khalaf, H.Kocer, K.el Margi, E.Mermi, F.Mustapha, R.Nijbacker, C.Nooitmeer, E.Nooitmeer, A.Ouellaf, M.Ouellaf, F.Ozcelik, 

A.Ozdemir, O.Ozdemir, R.Petrona, C.Poulina, R.Putters, R.Reddam, M.Resodiwirjo, B.Sbaa, S.Senturk, H.Simsek, F.Souna, J.Susanto, H.Syed, 

A.Tekin, E.Uwimana, M.Vrijenhoek, J.Walther, C.Yavuz, S.Zimmerman en D.de Zwart. 

E-klassers (geboren 1993 en 1994): A.Achahchah, J.Akalai, B.Akhannich, B.Aksoy, Y.Aliabadi, O.Arslan, E.Ayyadi, P.Balesar, B.Bingol, 

E.Bingol, E.Boatey, Z.Borukcu, I.el Bouazaoui, W.el Boubkari, M.Boutasmit, N.Bozbey, E.Ciftci, O.Coskun, B.Dosun, C.Erdogan, G.Ergul, 

I.Erkul, O.Faik, A.Genc, F.Hoke, H.Ikjouen, L.el Kanfaoui, O.Kaya, S,Keskin, A.Khodabaks, Y.Khoulali, S.Kilic, R.el Margi, K.Mawete, 

K.Nyamekye, H.Ozdilek, M.Ozen, M.Oztas, M.Reddam, M.Smuller, E.Tekdemir, B.Tuna, T.Tuzlacik, B.Ulas, F.Ulas, en C.Yildiz.  

  E-KLASSERS: NEEM VRIENDJES MEE NAAR DEZE TRAININGEN!!! 

F-klassers (geboren in 1995, 1996 en 1997): E.Aras, L.Aspeslagh, O.Ayas, S.Baryagabr, M.Benhammouch, R.Bisai, I.el Boustati, B.Ciftci, 

T.Ciftci, M.Essaeh, A.Ezzammouri, Z.Genc, S.Gunes, U.Gunes, F.Ince, I.Ince, R.Kaya, J.Maduro, S.v.Marwijk, T.Meijer, K.Ozdilek, M.Ozdilek, 

N.Perera, B.Sahan, H.Syed, F.Yavuz en M.Yildiz.  

F-KLASSERS: NEEM VRIENDJES MEE NAAR DEZE TRAININGEN!!! 

 

BEKERVOETBAL 
LENS C1 en LENS C2 zitten nog in de bekerstrijd. LENS C1 is zelfs doorgedrongen tot de halve finale. Deze spelen zij op woensdag 14 mei in en 

tegen Katwijk C1. Een spannende wedstrijd die zij toch wel moeten kunnen winnen. Lukt dit dan spelen jullie op 31 mei de bekerfinale op DSO 

tegen de winnaar van Spartaan’20 – Sportlust’46. Dit is altijd een hele happening. Doe dus je uiterste best om dit te bereiken. De moeder van 

Awinash heeft een bus met chauffeur voor jullie geregeld zodat jullie in een luxe zetel naar de halve finale gaan. Klasse!!! LENS C2 heeft 

afgelopen maandag (5 mei) de kwartfinale gespeeld tegen TEDO C1. Wie weet hebben jullie nu wel van hen weten te winnen. Is dit gelukt dan 

volgt op 13 mei de halve finale om 19.30 uur uit tegen DBGC C1 (Oude Tonge). Wordt ook deze gewonnen dan gaan ook jullie naar de finale op 

31 mei bij DSO. Beide teams heel veel succes en mocht het niet lukken accepteer dit dan op een sportieve manier.     

 

VOORRONDE PENALTYBOKAAL KNVB 
Op vrijdag 25 april was de voorronde van de penaltybokaal bij Quick Steps. Twee spelers van LENS wisten zich te plaatsen voor de finale op 

donderdag 29 mei bij v.v. Oegstgeest: Arnie de Randamie (C1) en Kagan Gezgin (D1). Jongens: van harte gefeliciteerd en nu maar goed oefenen 

zodat jullie tijdens deze finale ook een goed voor de dag komen en wie weet met een prijs naar huis toegaan. Succes en meer nieuws volgt z.s.m. 

 

VOETBALCLINIC OP LENS 
Op woensdagmiddag 7 mei organiseert HFC ADO Den Haag een voetbalclinic op LENS en zoals afgesproken mogen de spelers die loten hebben 

verkocht voor de Grote Club Actie hieraan mee doen. Dit zijn: C.Hansen, F.el Kanfaoui, A.Loilargosain, N.Meijer, S.el Mokadam,  H.Rahiembaks 

en A.Thohamachsun (allen C1), V.Autar, A.el Boustati, T.Fisher, D.Mensah, R.Moennasing, R.v.d.Oever, I.Rasul, F.Turkoglu, S.Sahin en 

C.Wilson (allen C2), P.Dewkali, M.el Ousrouti en A.Yazici (allen C3), K.Gezgin, R.Reddam, S.Resodiwirjo, R.Rocha, J.dos Santos Freitas en 

E.v.d.Spek (allen D1), M.Ahjar, M.Bulut, I.Genc, A.el Haddioui en E.Nooitmeer (allen D2), E.Aktas, F.Aldogan, I.Celik, R.Ghisaidoobe, H.Ipek, 

T.Jankie, M.Ouellaf en O.Yalcin (allen D3), Y.Erdogan, M.Imouhay, E.Mermi, A.Ozdilek en H.Simsek (allen D4), B.Altay, E.Boatey, E.Cetin, 

K.Chtatou, H.Kocer, K.Mawete, R.Petronia en M.Vrijenhoek (allen E1), J.Akalai, O.Arslan, W.el Boubkari, N.Bozbey, C.Nooitmeer, R.Putters, 

M.Reddam, H.Syed en D.de Zwart (allen E2), F.Souna (E3), M.Smuller (E4), L.Khalaf, R.Nijbacker, A.Ouellaf en S.Zimmerman (allen E5) en 

E.Ciftci (E6). 

 

Enkele bijzonderheden zijn: verzamelen om 13.00 uur op LENS met voetbalkleding (voetbalschoenen en kompleet LENStenue (verplicht!!) bij je). 

Omstreeks 17.00 uur is het afgelopen en de winnaars van deze dag ontvangen een leuke prijs!!   

 

VIER TEGEN VIER BIJ GDA 
Op woensdagmiddag 14 mei spelen wij met een drietal D-teams mee in het vier tegen vier toernooi bij GDA in Madesteijn. De volgende teams zijn 

samengesteld:  

 

- Team 1: J.dos Santos Freitas, R.Reddam, M.Resodiwirjo en R.Resodiwirjo en R.Rocha. Leider: R.dos Santos Freitas 

- Team 2: M.v.d.Burg, K.Gezgin, O.Gogtas, M.Sertkaya en I.Tokmak. Leider: I.Gezgin 

- Team 3: M.Ahjar, A.el Haddioui, J.Khoulali, K.el Margi en B.Sbaa. Leider D.Vos 

-  

We verzamelen om 13.00 uur op LENS want het toernooi begint om 14.00 uur (aanwezig 13.30 uur). We reken op ouders met vervoer en we willen 

nogmaals benadrukken dat de kinderen het op deze middag helemaal alleen uit moeten zoeken zonder bemoeienis van trainers, leiders en ouders. 

Natuurlijk staat er wel een spelleider bij om in te grijpen als dit nodig is. Wij spelen natuurlijk eerlijk en sportief en in het originele LENSTENUE. 

Om 17.00 uur weten we welke teams doorgaan naar de volgende ronde op 31 mei 2003 bij VEP of Sportlust’46 in Woerden. Heel veel succes!!    
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GEPLANDE TOERNOOIEN EN OVERIGE ACTIVITEITEN: 
Voorlopig (er kunnen altijd op het laatste moment toernooien/activiteiten bijkomen) staan onderstaande toernooien en activiteiten gepland: A1: 29 

mei ’s-Gavenzande SV en 31 mei t/m 1 juni (reisje Limburg), B1: 24 mei Six Flags?? en 29 mei ’s-Gravenzande SV, B2: 24 mei Six Flag??, C1: 

25 mei LENS en 6 t/m 9 juni reisje Parijs, C2: 29 mei ’s-Gravenzande SV, C3: 24 mei Monster, 31 mei Duinrell?? C4: 29 mei Nootdorp en 31 

meio Duinrell??, D1: 25 mei LENS en 29 mei Soccer Boys, D2: 24 mei DoCoS en 29 mei Soccer Boys, D3: 24 mei Velo en 29 mei DEH en 31 

mei Duinrell??, D4: 24 mei Velo, 29 mei Wilhelmus en 31 mei Duinrell??, E1: 24 mei DWO en 30 mei t/m 1 juni (reisje Limburg), E2: 24 mei 

DWO en 30 mei t/m 1 juni (reisje Limburg), E3: 24 mei DWO en 29 mei LENS, E4: 24 mei DWO en 29 mei LENS, E5: 24 mei DWO en 29 mei 

LENS, E6: 24 mei DWO en 29 mei LENS, F1: 24 mei Den Hoorn, 29 mei DoCoS en 31 mei Drievliet??, F2: 24 mei Den Hoorn, 29 mei DoCoS 

en 31 mei Drievliet??, F3: 24 mei Den Hoorn, 29 mei LENS en 31 mei Drievliet??, F4: 24 mei Den Hoorn, 29 mei LENS en 31 mei Drievliet??, 

F5: 29 mei LENS en 31 mei Drievliet??, F6: 29 mei LENS en 31 mei Drievliet?? Vrijhouden deze data!!!    

 

JONG LENS 
Ook dit seizoen willen wij medio juni de JONG LENS uitbrengen en het zou leuk zijn als alle jeugdtrainers en leiders uiterlijk 31 mei een 

seizoensoverzicht van hun team, liefst op flop (Word), in willen leveren (niet meer dan 1 A-viertje). Maak er een leuk en positief verslag van over 

de spelers afzonderlijk of over het gehele team. Niets inleveren kan echt niet!!     

 

MET LENS NAAR FEYENOORD – RKC 
Op zondag 11 mei gaan liefst 61 LENSERS naar de eredivisiewedstrijd Feyenoord – RKC in de Rotterdamse Kuip (aanvang 14.30 uur). We 

verzamelen om 11.45 uur op LENS en verdelen ons daar over de auto’s. De chauffeurs krijgen ter plekke een bijdrage in de kosten (benzine- en 

parkeergeld) en zijn verantwoordelijk voor de personen in hun auto (zelfde personen heen en mee terug meenemen). Deze personen moeten dus 

luisteren naar de chauffeur en hem goed in de gaten houden! Parkeren rondom het stadion is voor eigen risico. Er worden snel bekeuringen 

geschreven dus luister goed waar wel geparkeerd mag worden en waar niet!! Neem gerust wat te snoepen en te drinken mee (drank alleen in 

kartonnen verpakking!!) en geniet van een leuke middag in een grandioze sfeer!! Omstreeks 17.30 uur zijn jullie weer op LENS terug!! 

 

MET LENS NAAR HFC ADO DEN HAAG – VEENDAM 
Via HFC ADO Den Haag hebben wij 100 vrijkaarten gekregen voor de wedstrijd HFC ADO Den Haag tegen Veendam op vrijdag 16 mei. De 

wedstrijd begint om 20.00 uur. De kaarten staan op naam en legitimeren is verplicht dus neem identiteitskaart of paspoort mee!! Voor de jongens 

die dit willen vertrekken we vanaf LENS om 18.30 uur. Je mag uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan want de kaarten worden binnenkort aan 

jullie uitgereikt. Maak er een leuke avond van en omstreeks 22.30 uur zijn jullie weer terug op LENS. 

 

LENS D/E-COMBINATIE BEDANKT!! 
Afgelopen zondag speelde een D/E-combinatie van LENS een voorwedstrijd bij LENS 1 – DoCoS 1 tegen Bicester FC uit Engeland. Wij willen 

Theo en de spelers bijzonder bedanken. Ten eerste speelden zij een puike wedstrijd met vaak oogstrelend voetbal (7 – 0 winst!!), maakten zij een 

erehaag voor de spelers van LENS en DoCoS voor de zeer belangrijke wedstrijd in de nacompetitie voor promotie en bovendien verkochten zij nog 

eens heel enthousiast 280 loten. Dat de wedstrijdbal vervolgens gewonnen werd door een echte LENSER, Ton ’s-Gravendijk, maakte het geheel 

compleet. Klasse boys!!! 

 

BEZOEK PRETPARKEN EINDE SEIZOEN 
LENS B1 en B2 willen 24 mei naar Six Flags, C3, C4, D3 en D4 willen op 31 mei naar Duinrell en de F-jeugd wil op 31 mei naar 

De Drievliet. We gaan kijken of dit te organiseren valt maar alles valt en staat met vervoer en de wil om te betalen. Komende 

zaterdag worden er stenciltjes meegegeven en vragen wij de ouders of hun kind mee mag (ja, dan gelijk betalen) en of ze kunnen 

rijden. Kort daarna besluiten wij of deze tripjes doorgaan of niet. Meer nieuws in de volgende LENSREVUE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEI is de maand waarin spelers moeten beslissen of ze nog een jaar doorgaan als voetballer bij LENS of niet. Wij hopen natuurlijk van wel, maar 

toch zijn er altijd spelers die besluiten te stoppen of die ergens anders willen gaan spelen. 

 

De volgende spelregels zijn er: 

 

 1. Stop je met voetballen dan moet je dit VÒÒR 31 mei 2003 PER BRIEF kenbaar maken aan Paul van den Steen, Chopinstraat 

103, 2551 SV Den Haag.  

 2. Doe je dit NIET dan blijf je automatisch lid van LENS (mondeling opzeggen is NIET voldoende!!). 

 3. wil je bij een andere vereniging gaan voetballen dan moet je bij die vereniging een overschrijvingsformulier halen, dit volledig 

invullen en inleveren alleen op maandagavond 12,19 of 26 mei tussen 19.00 en 20.30 uur bij Paul van den Steen op LENS. Wij 

hebben dan nog een paar dagen de tijd om de nodige administratieve handelingen te verrichten.  

 4. toestemming tot overschrijving zal alleen gegeven worden als je aan al je financiële verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook 

voor eventuele boetes) en/of je alle ontvangen sportspullen van LENS hebt ingeleverd. 

 

Dit bovenstaande moet uiterlijk 26 mei 2003 geregeld zijn, anders ben je te laat. Ons advies is echter : BLIJF LEKKER VOETBALLEN BIJ LENS 

en laat je vriendjes ook lid worden. 

  

  

 VERANDERING OF BEËINDIGING LIDMAATSCHAP  



 194 

  

Zijn er problemen, probeer ze dan eerst uit te praten i.p.v. op de loop te gaan naar een andere vereniging. De jeugdcommissie is hiervoor iedere 

maandagavond op LENS aanwezig. 

 

LET WEL : trainen en/of spelen bij een andere vereniging mag ALLEEN met toestemming van je huidige vereniging (voor jullie is dit LENS). Dit 

is een regel van de KNVB !!! 

 

                De jeugdcommissie 

 

 

JEUGDVERSLAGEN 
 

EBOH C1 – LENS C1: 2 – 2 
Vandaag misten we veel spelers die bij LENS B1 meededen, maar toch speelden we nog een goede eerste helft en kwamen we zelfs 

op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Hafiez en Alfi. De tweede helft zakten we helemaal weg en werd de tegenstander 

gevaarlijker, maar echt veel kansen kregen ze niet. Toch wisten ze op 2-1 te komen en vlak voor tijd zelfs op 2-2 en dat was zonde. 

Fatih, Danny, Sercan en Rodney (sterkte met je blessure) bedankt voor het invallen.  

 

ADO DEN HAAG C2 – LENS C1: 3 – 3 (LENS wint na strafschoppen en bekert verder!!) 

Wedstrijden voor de beker zijn vaak een verhaal apart en dat bleek ook vandaag. De inzet was een plek in de halve finale en de 

tegenstander was ADO Den Haag (tweede in de tweede divisie landelijk), waar we al 2 keer eerder spannende vriendschappelijke 

wedstrijden tegen hadden gespeeld. Op een zeer slecht veld was de eerste helft redelijk gelijkopgaand, maar had de tegenstander wel 

wat meer balbezit. Beide teams kregen 2 goede kansen en de tegenstander wist daaruit 2 keer te scoren en wij niet en daarom was de 

2-0 achterstand bij rust niet helemaal terecht. Na rust gooide LENS er nog een schepje bovenop en was het Jorge die in de eerste 

minuut een voorzet van Arnie binnenschoot. Vlak daarna werd het zelfs 2-2 na een mooie lob van Jorge en waren we weer helemaal 

terug in de wedstrijd. Vanaf dat moment kregen beide teams volop kansen om te scoren, maar ging de bal er vaak met veel kunst en 

vliegwerk niet in. Tot de laatste minuut waarin Chaheen Arnie alleen voor de keeper zette en deze keihard via de onderkant van de 

lat de 2-3 maakte. Lang kon er echter niet van worden nagenoten, want de tegenstander wist direct uit de aanval na de aftrap terug te 

scoren en daarna werd er gelijk afgefloten. Dat werden dus, net zoals tegen UVS, pingels. Uiteindelijk was het Rafael Rocha (D1) 

die met onze achtste!! pingel LENS op een 5-4 voorsprong bracht en daarna pakte Serkan de beslissende pingel en dus gaan wij door 

naar de halve finale. Die halve finale hebben we nu echt wel verdiend, want na achtereenvolgens UVS, DUNO en ADO DEN 

HAAG uitgeschakeld te hebben, kan je eigenlijk wel spreken van een fantastische prestatie. Nog 1 keer winnen en we zitten in de 

finale! En met zoveel inzet en doorzettingsvermogen als jullie dit jaar al zo vaak hebben laten zien, belooft dat nog leuk te worden. 

Ga ervoor jongens!! 

 

Sportlust’46 C1 – LENS C1: 1 – 3 
Om de derde plaats veilig te stellen moest er vandaag nog gewonnen worden van Sportlust’46. Thuis wonnen we maar net met 3-2 

en bleek het een lastige tegenstander. We begonnen goed aan de wedstrijd en scoorden al snel de 1-0 na een keihard schot van Niels 

in de kruising. Daarna gingen we door en was het Arnie die na een lange pass de bal via de onderkant van de lat binnenschoot. Voor 

rust kreeg Sportlust’46 maar 1 kans, maar die pakte Tom goed. Na de rust ontsnapte Arnie gelijk aan zijn tegenstander na een mooie 

pass van Niels, maar helaas werd zijn voorzet voor open goal gemist. Daarna scoorde Sportlust’46 uit het niets de 2-1 en werd het 

bij ons wat onrustig en kregen we nog een lastig laatste kwartier, zeker ook omdat we toen nog maar met 10 man stonden nadat 

Dennis geblesseerd uitviel. Gelukkig hielden we stand en wist de goed spelende Arnie nog een keer te scoren na een mooie 

steekpass van Rafael. Toch weer een mooie overwinning! Tom, Rafael Mendes-Martins, Fatih en Danny bedankt voor het invallen. 

 

LENS C1 – SVVSMC C1: 6 – 1 
De laatste competitiewedstrijd en dat werd een mooie afsluiter. Tegen een sterke ploeg speelde LENS vanaf de eerste minuut goed 

voetbal en ging de bal makkelijk rond. 1-0 werd het nadat Arnie doorbrak en de bal op Niels teruglegde en die tikte beheerst binnen. 

De 2-0 scoorde Arnie met het hoofd na een voorzet van Niels. Voor rust werd het zelfs nog 3-0 door een doelpunt van Awinash. Na 

de rust kwam SVV/SMC nog wel op 3-1, maar daarna was het weer de beurt aan LENS. Een schot van Chaheen kwam op de paal, 

maar Salim scoorde uit de rebound. De 5-1 was van Rafael die een hele mooie voorzet van Jorge binnen wist te koppen. Tot slot 

werd het nog 6-1 door een schot van Jorge. Kortom, een knap resultaat tegen de nummer 4 uit deze poule en daarmee behaalden we 

onze tiende thuisoverwinning. We zijn derde in de poule geworden (3e divisie landelijk!!), met een totaal van 48 punten en daar kan 

iedereen tevreden op terugkijken. Nu nog de halve finale voor de beker op 14 mei in en tegen Katwijk!! Mahmut, Rafael Mendes-

Martins en Ibo bedankt voor het invallen. 

 

LENS C2 – Toofan C1 (12-0) 
Op een woensdagavond spelen wij de wedstrijd tegen Toofan. Maar het begint weer in de commissie kamer. De tegenstander heeft 

B- spelers bij zich en die spelen het hele seizoen al mee zegt men. Maar bij LENS kan dit niet en die spelers moeten uit het elftal .De 

leider is boos en zegt dat wij raar doen en dat de KNVB hier op moet letten. Na wachten op twee spelers van Toofan kan de 

wedstrijd toch beginnen. LENS domineert al gauw de wedstrijd en het is wachten op de eerste goal en die valt snel. Het is gedaan 

met de tegenstander, want LENS loopt uit naar een 6-0 tot de rust. Na de rust is het geen wedstrijd meer want iedereen wil zijn 

doelpuntje maken en dat gaat ten koste van het voetbal. Het is de slechtste wedstrijd die LENS gespeeld heeft. Wij maken er nog zes 

doelpunten bij maar ik ben er niet blij mee. Ik zal niets meer over deze wedstrijd zeggen. Ik hoop dat men er zaterdag wel staat want 

Semper Altius is andere koek 

 



 195 

 

 

LENS C2 – Semper Altius C2 (1-1)  

Vandaag tegen de nummer twee. Het is weer een zware wedstrijd maar daar is de C2 aan gewend geraakt. De hele dag is het droog 

maar als onze wedstrijd begint gaat het regenen en niet zo zuinig ook. Wij mogen de aftrap nemen en proberen de tegenstander op 

eigen helft vast te zetten maar dat lukt niet omdat er weer jongens zijn die van positie lopen en daardoor krijgt de tegenstander de 

kansen. Maar het is LENS die toch op voorsprong komt met een mooi doelpunt. Maar kort daarna scoort de tegenstander de 

gelijkmaker. Het middenveld word overlopen en zij komen gevaarlijk door. Maar Tom staat alweer goed te keepen en houdt de 

ploeg op de been. Na een kwartier voetbal gaat het onweren en bliksem gaat door de lucht de scheids neemt geen risico en fluit 

terecht af. Wij wachten de bui af en na tien min spelen wij weer. Rafael gaat twee keer goed door en scoort bijna. Maar dan gebeurd 

er iets langs de kant en de grensrechter en leider van de tegenstander praten met de scheids en opeen roept de leider of trainer de 

spelers van het veld en gaan richting kleedkamer en de wedstrijd is over.  Ik snap niet dat dit kan gebeuren ik vind het zeer 

onsportief om zo maar van het veld te lopen en hoop dat de KNVB hier iets aan gaat doen. Voor de LENS spelers is het de zoveelste 

klap in het gezicht. Weer een nare wedstrijd maar maandag wacht TEDO thuis en wij proberen die te winnen. 

 

LENS C2 -  TEDO C1 (1-2) 

Vandaag tegen de koploper en het zou een titanen strijd worden .Uit had LENS flink verloren. Maar thuis is de ploeg nog 

ongeslagen en dit wilden wij ook zo houden. Rafael kon niet spelen hij was gevallen op school en dat is een aderlating voor de 

ploeg. Dus moest ik wat omzetten en hopen dat het goed zou uitpakken. De wedstrijd begint op tijd en LENS zet druk op de 

tegenstander. Maar TEDO krijgt ook zijn kansen maar Tom staat als een leeuw te keepen en houdt LENS op de been. Dan krijgt 

Tom een schop en ligt op de grond en zegt: “ ik kan misschien niet meer spelen”. Maar hij bijt door en speelt de wedstrijd uit. Dan 

tien sec voor het rustsignaal scoort Salim de 1-0. De jongens zijn door het dolle heen. In de rust wissel ik Arrafat met Cercan.  

Danny schuift naar het middenveld. Als de tweede helft begint zet TEDO druk en het duurt dan ook niet lang of de gelijkmaker staat 

op het bord. LENS geeft nu alles en het zou een titanen strijd worden tussen LENS EN TEDO. Wie scoort was de winnaar van de 

pot. LENS laat zich achteruit drukken en zo kon het gebeuren dat tien min voor tijd TEDO de 1- 2 scoorde. LENS heeft laten zien 

dat als er eerlijk word gespeelt met LENS niet te spotten valt. Jongens jammer wij hebben gevochten voor wat wij waard zijn en zijn 

de morele winnaar maar daar koop je niks voor. Maar wij hebben laten zien dat wij voor de beker nog niet zijn uitgeschakeld en daar 

put ik weer hoop uit. Dit is onze eerste thuis nederlaag maar tegen de koploper wel te verstaan. Robin viel nog geblesseerd uit. Ik 

hoop dat hij dit seizoen nog kan spelen. Verder geef ik de ploeg nog een pluim voor de werklust. 

Man van de wedstrijd = Tom Fisher. 

 

Toofan C1 - LENS C2 (2-6)  

Vandaag zou het de laatste competitie zijn geweest als Semper A. niet van het veld was gelopen. Onze hele ploeg is goed door elkaar 

geschud; Tom en Robin  zijn door TEDO uitgeschakeld. Rodney en Sercan kunnen ook niet spelen, zodat ik drie spelers krijg van de 

D1.  Het zou vandaag niet zo lastig worden alleen de wind was niet zo fijn die stond schuin over het veld. Wij starten met negen 

spelers en zetten gelijk druk op de tegenstander en spelen op hun helft en het zou een kwestie van tijd zijn voor het eerste doelpunt 

zou vallen. Vires maakte de eerste treffer, een mooi doelpunt in de lange hoek en de keeper had het nakijken. Dan komen de D1-

spelers er bij zodat wij met 11 spelers staan. Danny  gaat goed door en scoort de tweede en de derde is ook van zijn voet. Maar Fatih 

scoort ook een mooi doelpunt. Dan balverlies en de tegenstander kan ook nog scoren en zo gaan wij rusten met de stand 1-4. Na de 

rust gaat LENS meer tegen zich zelf spelen dan tegen Toofan.  Arrafat scoort ook zijn doelpuntje. En heel klungelig van de 

achterhoede die de bal verspeelt en zo scoort de tegenstander nog een keer. Maar het Rafael die nog een actie in huis heeft en de 

stand op 2-6 brengt. Ik heb een matig LENS zien voetballen ik hoop dat wij tegen TEDO meer vuur in het spel brengen anders zie ik 

het somber in. Jongens van de D1 bedankt voor het meespelen …. Klasse! 

PETER …. 

 

 

BEDANKJE 

  

Bij deze wil ik de spelers, leiders, trainers en de ouders van LENS C1 en C2 bedanken voor hun belangstelling, 

kaarten en de lekkere traktaties die ik mocht ontvangen nadat ik mijn midden-voetsbeentje tijdens het 

voetballen met de C1 had gebroken. Gelukkig kon ik mede door de geweldige inzet van Peter (en de rest) 

gezellig mee op kamp. Het was fantastisch, en nu maar hopen op een spoedig herstel zodat ik weer snel het veld 

op kan gaan.   

Groetjes Rodney van Herp 

 

 

LENS E1 en E2 

Op paaszaterdag hebben we de eerste toernooien gespeeld. E 1 deed mee aan het VELO-toernooi en na zes wedstrijden werd de 

eerste plaats gehaald. E 2 was bij DUNO. Tegen de sterke E 1 teams van DUNO en Verburch hadden ze het moeilijk, maar daarna 

ging het een stuk beter en werd een goede derde plaats (van de 5) behaald. LENS E 1 speelde een week later voor de competitie een 

prima wedstrijd tegen Blauw Zwart. Via mooie doelpunten ( een corner inkoppen bij de eerste paal door Habin ) was de strijd al 

voor rust beslist. Toch bleef LENS op het mooie veld geconcentreerd spelen en kreeg alleen Blauw Zwart bij 0-6 de kans om tegen 

te scoren: 1-6 dus. Ook de korte corner van Karim en Mitchel was bijna succesvol! Het is ook leuk om te zien dat onze eerstejaars 

Emanuel en Kevin steeds beter gaan spelen. De laatste competitiewedstrijden leverden voor E 1 en E 2 een overwinning op. E 2 
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moest al om half acht op weg naar Berkel E 1. Het werd een 3-5 overwinning, wat een goede plaats in de middenmoot opleverde. E 

1 speelde thuis een rommelige wedstrijd tegen BSC ’68. De spelers dachten te aanvallend. Dat leverde wel 7 doelpunten op, maar 

ook drie onnodige tegentreffers. De 7-3 overwinning betekende een tweede plaats in de competitie. 

Theo 

 

4 mei: LENS E - elftal   tegen Colts FC Bicester Town England     7-0 
 

Onder leiding van de prima fluitende Menno Alting speelden de E-klassers, die volgend jaar naar de D gaan voor de derde keer op 

een groot veld. Het heerlijke weer zorgde voor een prima ambiance en de vele toeschouwers ( het was een voorwedstrijd voor de 

belangrijke promotiewedstrijd van het eerste ) zagen een enthousiast spelend LENS in de volgende opstelling: 

Diego                                                              Reda                                                  Mitchel 

                               Karim                              Habin                         Erdinc 

Cicero                                      Marco                                Kagan                          Raylison 

                                                                 Hassan/Bulent 

Er werd goed samengespeeld en de Engelse tegenstander probeerde het wel, maar kwam er niet aan te pas. Met rust was er een 3-0 

voorsprong. In de tweede helft met de wind tegen leek de tegenstander wat sterker te worden, maar waren de snelle uitvallen erg 

gevaarlijk en werd het tenslotte 7-0. De nieuwe trainer Michel heeft kunnen zien, dat er voldoende goede voetballers rondlopen en 

dat geeft, met de jongens uit de D, die nog in de D blijven, veel vertrouwen voor het nieuwe seizoen.                          

Theo 

 

DUNU F1 – LENS F2 (eindsatnd 0 – 6) 

 
Zaterdag 3 mei 2003. Walid en Badr van de F1 mee met de F2. 

Yassine en Baran namen de aftrap. Baram passte naar Yassine en Yassinne schoot de bal weer terug naar Baran. 

Walid kwam tijdens de wedstrijd in het veld voor Can. Badr kwam in het veld voor Halil. 

Baran ging naar voren lopen en passte naar Walid.  En scoorde (1-0). Toen neemden hun de aftrap. Toen ging Reouan er naar toe en 

passte naar Ilias en die passte weer naar Redouan.Redouan dolde de dtegenstander en passte naar can. De bal ging naar Yassine en 

ging naar voren naar Ilias. Ilias scoorde 2-0. Bij 2-0 mocht de aanvoerder, Redouan, ook naar voren. Walid scoorde 3-0, Redouan 

scoorde 4-0 in de kruising, Walid scoorde 5-0 en Can scoorde 6-0. 

De F2 had weer goed gespeeld en dik gewonnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door een technische fout is het helaas niet mogelijk om in deze lensrevue de bijbehorende 

foto’s af te drukken. Deze komen wel in de volgende LENSrevue. Op dit moment zijn de 

foto’s wel te bezichtigen op de LENSwebsite! ( www lens-denhaag.nl) 

     fotosponsor – www.fotomarcel.nl 

Pupil van de Week :Habin Kocer 
 

Op 21 april speelde LENS 1 thuis tegen Postduiven 1. Habin Kocer van de E1 was dit keer gekozen om pupil van de week te zijn. 

Habin is 11 jaar en zit in groep 7 van basisschool de Zuidwester. Op die school zijn de kinderen erg leuk. 

Later deze maand gaat Habin met de rest van z’n team naar Limburg. Tijdens de trainingen werkt Theo Hoefnagel onder andere op 

conditie, op kracht en op schot. Habin staat tijdens de wedstrijden meestal rechts-half.   

Enkele weetjes over Habin: 

- favoriete buitenlandse voetbalclub: Manchester United; 

- favoriete Nederlandse club: AJAX 

- favoriete spelers:  (1) Zenden vanwege z’n snelheid, veel lopen en goede voorzetten (2) Bekham: vanwege z’n goede schot en 

de vrije trappen; 

- later wordt Habin profvoetballer bij AJAX en aansluitend voetbalcoach bij AJAX, 

- basketball is na voetbal de belangrijkste sport; 

- Beste vriend: Isyan Genc; 
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- Informatie over of Habin een vriendinnetje heeft kan worden verkregen bij Arda Genc; 

- Informatie over of Arda verkering heeft en met wie kan worden verkregen bij Habin; 

- Is erg goed in passen; 

- Denkt zelf dat hij  nog moet leren minder te zeuren tegen de scheidsrechter; 

- Leukste meegemaakt op LENS: op voetbalkamp (leuke spelletjes en levend stratego); 

- Zit al 3,5 jaar op LENS; 

- Kijkt op t.v. het liefst naar voetbal; 

- Eet graag patat; 

- Vindt de ballen waar de E mee moet spelen te licht; 

- Denkt zelf dat Theo een beetje tevreden is over hem omdat hij soms aan ‘natrappen’doet; 

- Denkt dat de andere spelers van de E1 hem wel een leuke jongen. 

  

Een korte terugblik van Habin Kocer op de wedstrijd LENS 1 – Postduiven 1 (14-1) 

Trainer Lamens maakte tijdens de voorbespreking bekend wie waar oest spelen en dat ze goed hun best moesten doen. 

Tijdens de warming up ging ikrennen, balletje tikken met spelers van LENS 1, een beetje op goal schieten en de keeper inschieten. 

In de eerste helft had LENS de kansen veel beter kunnen benutten. Later in de wedstrijd ging het scoren goed. 

Het mooiste moment van de wedstrijd was de openingstreffer van Paul Jansen. Ik had niet gedacht dat Postduiven 2 rode kaarten zou 

krijgen en dat de keeper van LENS 1 een gele kaart zou krijgen. 

Manuel da Cruz was de beste speler van de wedstrijd. Hij speelde z’n mannetje mooi voorbij en vanwege een mooie goal. 

Het was een leuke wedstijd. Toen de stand 13-1 was, was het niet echt spannend meer. 

Jochem van Loon was mijn favoriete speler. 

LENS 1 een bedankt voor deze fantastische wedstrijd, Habin 

 

 

“Junior” van de Week: Awinash Loilargosain 
 

Op zondag 4 mei 2003 kwam DOCOS 1 voor de eerste wedstrijd van de nacompetitie 

naar LENS. Deze keer mocht Awinash van LENS C1 de wedstrijd van heel dichtbij 

meemaken. 

Awinash is 15 jaar oud en zit in de 3e klas van het Stevin College. Op het Stevin 

College zijn ook de docenten leuk. 

Awinash zit in de C1 van LENS en gaat op 6 juni met z’n team naar Parijs voor een 

toernooi. 

De voorstopper van de C1 is erg tevreden over z’n trainer/coach Dennis van den Steen. 

Dennis wordt niet zo snel boos, zorgt voor een goede sfeer in de C1. Ook heeft 

Awinash veel kunnen leren van Dennis (balcontrole en techniek). 

Enkel weetjes over Awinash: 

- favoriete buitenlands team: Real Madrid; 

- favoriete Nederlands team: AJAX (kunnen goed scooren, daar loopt veel talent en wil daar later gaan spelen ; 

- favoriete speler: Kifu omdat die mij inspireert als verdediger (hoe die z’n man aanpakt, techniek, goed schot in de benen en 

hij kent allerlei trucjes); 

- beroep later: vliegtuigingenieur of profvoetballer; 

- leukste sport na voetbal is basketbal; 

- beste vriend Erik van der Spek van de D1; 

- meest trouwe supporter: m’n moeder; 

- hobby’s: MSN-en ; 

- is goed in koppen en dode momenten in de lucht; 

- denkt dat hij qua techniek nog beter kan worden; 

- leukste meegemaakt op LENS (1) kampioen worden met de D2 en (2) spelen in de C1; 

- zit al 8 jaar op LENS; 

- kijkt graag op t.v. naar voetbal en Studio Sport; 

- mooiste film: ”Tripple X” (bioscoopfilm ook te huur in de videaotheek); 

- lekker: Rotti; 

- dent dat z’n trainer wel tevreden is omdat hij z’n taak goed uitvoerd; 

Speelt met de rest van de C1 op 14 mei de halve finale van de KNVB-beker in Katwijk. 

 

 Een korte terugblik van Awinash op de wedstrijd LENS 1 – DOCOS 1 (1-1) 

De wedstrijd was echt leuk om naar te kijken. LENS had best wat vaker op goal mogen schieten. 

De beste spelers waren Dennis van den Steen en Jochem van Loon. In de 89e minuut kwam DOCOS op voorsprong. Een minuut 

later scoorde Roamno Tettero voor LENS en werd het 1-1. Ik koos Romano Tettero tot favoriete speler. 

Voetablgroeten van Awinash. 
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opgericht 18 december 1920                        

 

 

 

 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   76e jaargang, nummer 20, 22 mei  2003 OpgerichtO  

 

 

 

 

 

VAN DE REDACTIETAFEL 
 

TURBULENT HET SEIZOEN UIT 

 (bedankt ) 

 

We gaan wel erg turbulent het seizoen uit. Was de rust, na de fusie-perikelen, enigszins 

teruggekeerd, storten we ons met het grootste gemak nog even snel in een royements-

avontuur.  

 

Wij zullen als redactie ook nog even turbulent het seizoen afsluiten want een bedankje is wel 

op z’n plaats vinden wij zo. Na deze revue rest ons nog de JONG-LENS en dan zit voor de 

redactie het seizoen 2003/2003 erop. 

 

Tijdens deze ‘rust’-periode blikken we al vast vooruit op het nieuwe seizoen. Krijgen we 

volgend seizoen een andere lay-out? Komt de lichtkrant weer terug? Kan een ieder weer 

genieten van de powerpoint-presentatie op de zaterdagen? Gaan we door met …..? 

 

We zijn er bijna. En dat is maar goed ook. Even bijkomen, alles laten bezinken om zo 

aankomend seizoen weer fris aan de start te verschijnen. Wij wensen iedereen prettige 

vakantie en tot volgend seizoen.  

 

Tot slot nog even het stukje turbulentie. Daar gaan we. 

 

BEDANKT I …. Maakten wij, in onze onschuld, toch in LENS-revue 

nr. 18 melding dat op de donderdagavond het niet meer voor de 

bezoekers de bedoeling was om asbakjes rond de kleine bar te 

gebruiken en dat men de peuken gewoon op de vloer diende te gooien. 

Nu, dat heeft men zeer letterlijk opgevat.  

 

Elke vrijdagochtend drijft het ‘onze’ mensen van OCW tot wanhoop. 

Toch dienen we, hoe vreemd ook, een ieder een compliment te maken. 

Men is consequent. Elke donderdagavond is het raak. Vraag is alleen of men het ook thuis 

doet of als men ergens anders is? Of doen we het alleen maar in ons clubgebouw? 

  

Afgelopen vrijdag hadden wij de ‘eer’ deze bende te aanschouwen. Het is werkelijk te gek 

voor woorden. Er werd besloten om de boel de boel  te laten; maar op aandringen van onze 

Jeugdcommissie (er waren uiteindelijk op zaterdag jeugdtoernooien) werd de troep 

opgeruimd.  

  

Bezoekers van de donderdagavond u wordt hartelijk bedankt. Wij mikten in ons redactionele 

stukje op het gemiddelde intelligentieniveau  van de bezoekers. Maar deze blijkt tot onze 

verbazing van een bedenkelijk kwaliteit te zijn. 

 

de redactie 

 

 

 

 

 
Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 
 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter: 
R.Vergeer    tel. 070 – 3661344 

Secretaris : (secretaris@lens-denhaag.nl) 

J. Colpa        tel. 070 – 3941974 
Penningmeester: 

C.Veldink                   tel  079 – 3314348 

Commissariaat jeugdvoetbal: 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

Commissariaat selectie seniorenvoetbal: 

W. Kouwenhoven tel. 070 – 3912474 
Commissariaat algemene zaken: 

H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

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.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 
 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 

H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

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

Bar 
Vacature 

 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens                    tel. 070 – 3455787 

R.Bogisch                     tel. 070 – 3937441 
                                      tel. 06 – 14382757 

I.Kurnaz                        tel. 06 – 13379733 

 
Zaterdag 

A. de Ket                        tel:  06-51196881 

 

Redactie LENS-revue 
Cees  en Saskia Alting    tel. 070 – 3661314 

e-mail – vv.LENS@12move.nl 

 

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

Cees Alting: cjalting@planet.nl 
 

Internet-site: 

       www.lens-denhaag.nl 
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BEDANKT II …. Dat het produceren van ons clubblad niet het werk is van slechts twee mensen weet niet 

een ieder. Er staat echter een hele organisatie achter. En wat voor een! 

Ook dit seizoen heeft de redactie weer kunnen rekenen op een vaste ploeg mensen die het ons mogelijk 

maakten om het clubblad goed en op tijd bij de leden in de (digitale) brievenbus te laten glijden. Daar waren 

de mensen van de LENS-huisdrukkerij, de vergaarders, stickeraars, nieters, inpakkers, chauffeurs, 

materiaalinkopers en vervangers van de redactie. Tot slot de firma ADREPAK, waar we altijd ons clubblad 

kwijt konden. Ze waren er altijd en de samenwerking was optimaal. 

 

We spreken de hoop uit dat men aankomend seizoen weer het beste LENS-beentje voorzet zodat we op dezelfde wijze ons clubblad 

met plezier kunnen maken. Bedankt: Ann, Jenny, Hannie, Tinie, Tineke, Diana, Muis, Bertus, Jaap, Gerard, Paul, Stefan, Hans, 

Hans, Emiel!! Mensen geweldig! Jullie stonden altijd voor ons klaar! 

Saskia en Cees Alting 

(redactie) 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren of in te korten.  

Plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

 

Inleveren kopij voor: 

 

• de JONG- LENS-revue: voor zaterdag 31 mei 2003 

• de 1e LENS-revue van  het nieuwe seizoen: voor maandag 21 juli 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lgemene Leden Vergadering en medewerkersavond 

 
Op zaterdag 7 juni kunt u twee vliegen in één klap slaan: de 

ALV en de medewerkersavond. Het bestuur heeft namelijk 

besloten deze twee evenementen die traditiegetrouw aan het 

einde van het seizoen plaatsvinden, dit jaar te combineren. 

Om 19.30 uur is iedereen welkom voor de reguliere 

voorjaarsvergadering. (zie agenda hieronder) en rond 20.30 

uur staan de deuren wijd open voor alle harde werkers in de 

club die als dank voor hun inzet in het afgelopen seizoen een 

gezellige avond krijgen aangeboden. We zullen binnenkort de 

uitnodigingen voor de medewerkersavond uitdelen, maar ook 

zonder deze uitnodiging is iedereen die zich heeft ingezet 

voor de club van harte welkom.  

 

Natuurlijk hopen wij ook op een goede opkomst bij de 

ledenvergadering. We kunnen ons voorstellen dat iedereen 

een beetje “vergadermoe” is na 2 recente extra buitengewone 

ALV’s. Toch is het belangrijk dat u komt. Er worden op deze 

voorjaarsvergadering immers besluiten genomen over de 

financiële zaken van LENS en ook de bezetting van het 

bestuur zal een “hot item” zijn. 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering op 7 juni 2003 om 19.30 uur 

• Opening 

• Ingekomen stukken en mededelingen 

• Notulen Algemene Ledenvergadering van 17 december 2002  

• Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 28 april 2003 

• Financieel jaarverslag seizoen 2002/2003  

• Voorlopige begroting seizoen 2003/2004 

• Samenstelling bestuur 

De tijdelijke bestuursleden Jaap Colpa, Wim Kouwenhoven en Henk Hoppenbrouwers zullen volgens plan aftreden. Zij 

stellen zich niet herkiesbaar. 

• Rondvraag 

• Sluiting 

 

De benodigde documenten voor deze vergadering zijn vanaf maandag 26 mei beschikbaar op LENS. 
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A fscheid van Hans Lamens 

 
Het einde van de nacompetitie betekent ook dat Hans Lamens 

zijn laatste wedstrijd als trainer/coach in dienst van LENS er 

op heeft zitten. Zoals bekend zal hij volgend jaar bij PEC Den 

Haag werkzaam zijn. Hij is vier seizoenen actief geweest bij 

onze club en heeft daarin twee kampioenschappen en één 

periodekampioenschap bereikt. Van de vijfde naar de derde 

(en bijna naar de tweede) klasse! Een prestatie van formaat, 

waar wij als club Hans zeer dankbaar voor zijn. Wij hebben 

hem leren kennen als een gedreven, enthousiaste vakman, die 

de juiste balans wist te vinden tussen prestatie en 

gezelligheid. Het zal zeker wennen zijn als wij zijn 

vertrouwde zoetgevooisde klanken (!) niet meer vanuit de 

dug-out zullen horen. Wij weten echter zeker dat we hem nog 

vele malen als toeschouwer op ons complex zullen mogen 

begroeten. In besloten kring hebben de spelers en de rest van 

de begeleiding hem al een zeer geslaagd afscheid bereid. 

Uiteraard zal ook het bestuur hem op passende wijze 

uitgeleide doen.  

Tenslotte wensen wij Hans veel succes bij zijn nieuwe (nou 

ja, nieuwe) club. Hansje bedankt!

 

S ixes-toernooi 

 

Op zaterdag 31 mei is het sixestoernooi op LENS. Als vele jaren is dit een fantastisch festijn waarbij we niet alleen van vele goede 

en minder goede voetballers uit het heden en verleden kunnen genieten, maar waarin vooral een gezellige sfeer heerst. Natuurlijk wil 

niemand dit spektakel missen  en wij rekenen dan ook op een grote publieke belangstelling. Na het voetballen is er nog een 

feestavond, die ook elke jaar weer tot een van de hoogtepunten van het seizoen gerekend mag worden. De organisatie is in handen 

van de sponsorcommissie, dus dat zit wel goed. Bij voorbaat willen wij hen al bedanken voor hun geweldige inzet. 

 

 

 

VERANDERING OF BEËINDIGING LIDMAATSCHAP (SENIOREN) 

 
Indien er leden zijn die aan het einde van het seizoen hun lidmaatschap van onze vereniging willen beëindigen, omdat ze stoppen 

met voetbal of naar een andere vereniging gaan, dan dienen zij de onderstaande regels in acht te nemen: 

 

opzeggen kan uitsluitend SCHRIFTELIJK t.a.v. secretariaat LENS, postbus 43337, 2504 AH Den Haag. 

Opzeggen dient te geschieden VÒÒR 31 mei 2003. 

Leden die naar een andere vereniging gaan, moeten bij hun nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier halen, dit volledig 

invullen en vòòr 28 mei 2003 inleveren bij Jaap Colpa of Hans van Rijthoven(*)   

Ondertekening zal alleen geschieden als u aan uw financiële verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor boetes) en/of ontvangen 

sportspullen heeft ingeleverd.  

 

(*)  Hans en Jaap zijn op LENS aanwezig om uw overschrijvingspapieren in ontvangst te nemen c.q. te retourneren op 27 mei tussen 

19 uur en 21 uur.   

 

Indien u niet volgens bovenstaande regels opzegt, blijft u in ons ledenbestand en dat van de KNVB gehandhaafd met als gevolg dat 

u CONTRIBUTIEPLICHTIG bent ook voor het seizoen 2003/2004. 

 

Ook komt het voor dat leden hun "soort lidmaatschap" willen wijzigen bv: - niet spelend wordt spelend - sen. zat. wordt sen. zon. - 

veld wordt zaal (v.v.) etc. etc. In bovengenoemde gevallen geldt ook uiterlijk 31 mei SCHRIFTELIJK een bericht sturen aan het 

secretariaat van LENS, postbus 43337, 2504 AH Den Haag.  

 

JEUGDLEDEN die willen bedanken als lid kunnen hier alles over lezen in de JEUGDKOPIJ. 

 

F ijne Vakantie 

 
Deze LENSrevue is de laatste van het seizoen 2002-2003. Zoals gebruikelijk volgt er binnenkort nog een editie van “JONG LENS”. 

Na 7 juni zitten alle activiteiten van deze voetbaljaargang er weer op. Wij wensen alle leden, donateurs en medewerkers een heel 

fijne vakantie en we zien u graag in het nieuwe seizoen gezond, gebronsd en uitgerust weer terug aan de Hengelolaan. 

 

Het bestuur 
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E  inde 

 

Aan elk voetbalseizoen zit ook weer een einde. Je telt de knopen en kijkt wat er zoal gebeurt is in het 

seizoen. We hebben niet stil gezeten in ieder geval mogen we stellen. 

Bij de Club van 50 hebben we ook weer een hoop mensen gezien die hun financiële steentje bijdragen aan 

het wel en wee in de club, Hiervoor mijn oprechte hartelijk dank . Er is helaas nog geen goed aanbod 

gekomen voor nieuw meubilair in het clubgebouw. Geduld is een schone zaak.  

Uitspraak van de Club van Vijftig: hou van de mensen zoals ze zijn 

 

Met een vriendelijke groet, Henk Hoppenbrouwers 

 

 

 

 

 

In deze rubriek gaat de redactie even terug in de tijd. Wat speelt er nu? – wat 

speelde er vroeger? Of zo maar een leuk berichtje.  

De geschiedenis van LENS kan op zijn  minst interessant genoemd worden. 

Natuurlijk ligt het in de bedoeling zoveel mogelijk een link te leggen tussen 

het heden en verleden.  

Er wordt uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van het LENS-archief. 

 

TRING …TRING …. Gelukkig de telefoon gaat weer eens op een middag in het clubgebouw. De telefoonopnemer (M/V) voorspelt 

het al.: ‘Gaat het trainer door? Wedde?”.  En ja hoor het is weer raak. En dat elke dag, het gehele seizoen door. Niet één keer, maar 

tientallen keren. He is om gek van te worden. Want de training gaat altijd door!! Was dit vroeger anders? Niet echt. Wij vonden een 

stukje van de Technische Commissie uit 1963.. Opgemerkt dient te worden dat bij gebrek aan een kunstgrasveld men wel zeer 

creatief was om toch maar te kunnen trainen. 

 

TRAINING 

De Technische Commissie maakt de geselecteerde er ten overvloede nogmaals op attent, dat in het nieuwe seizoen de training onder 

alle omstandigheden door gaat. Dat dit nog niet door alle spelers is begrepen werd ons  woensdag l.l. duidelijk toen er zich op de 

training slechts 6 man lieten zien. Daar bij slecht weer de training in de cantine wordt gehouden worden alle geselecteerden verzocht 

aanwezig te zijn met met medebrenging van gymschoenen. 

 

Technische  Commissie 

 

(* Bron: DE LENSREVUE,  jaargang 36 (1962-1963 – no 51 – 29 augustus 1963) 

 

 

L ENS in de competitie 

 

LENS 1 sneuvelt in de strafschoppenserie 

 
De nacompetitiedroom is uit. Niet dat dat nou zo heel erg is, want het was allemaal extra na het zinderende slot van de competitie 

waarin LENS zich veilig wist te spelen. Maar jammer is het wel, want LENS was heel dicht bij de volgende ronde. 

In de uitwedstrijd tegen het Leidse DoCoS heeft LENS de zege voor het grijpen gehad. Een veilig lijkende 

voorsprong werd vlak voor tijd nog uit handen gegevens door een omstreden strafschop. Daarna speelden er zich 

helaas LENS-onwaardige taferelen af, die voor het arbitrale trio aanleiding waren de wedstrijd voortijdig te 

beëindigen. Op donderdagavond werd het vervolg vastgesteld waarin niet meer gescoord werd. Het bleef 

het 3-3, waardoor strafschoppen noodzakelijk werden. DoCoS kwam als winnaar uit de loterij die een 

strafschoppenserie nu eenmaal altijd is (5-4). Volgend jaar spelen we dus gewoon weer derde klasse 

en als we eerlijk zijn….dat hadden we een half jaar geleden toch eigenlijk niet kunnen denken. Dus, chapeau voor 

de boys en de begeleiding van LENS 1 voor de fantastische eindsprint. Als we nu afspreken om deze lijn in het 

volgende seizoen vanaf het begin voort te zetten, dan gaan we voor de bovenste plaatsen meedoen. 
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Senioren zaal/zondag - 
algemene informatie 
 

W.J.M. Heijnen…………….…………tel: 070-3461088 

Senioren zaterdag 
 

J. Ham…………….………………….……tel: 070-3679687 

L. Verkijk…………………………………tel.: 070-3617033 

 

 

Aanvoerders zaal 
 

LENS 1: Oscar van der Laar………….. tel: 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 DS1: Bettie Driessen……………tel: 070-3295598 

Aanvoerders veld 
 

LENS 3: Itek Kurnaz……….………………tel: 06-13379733 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers….………..tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns…………………………tel: 070-3975459 

 

 

 

 

ZAAL / ZATERDAG / ZONDAG : 
 

Mededelingen: 

• 27 mei aanvang 19.30 uur de wedstrijd: Loosduinen t/m 23 - LENS t/m 23 
• 31 mei: sixes-toernooi *  07 juni: Algemene Leden Vergadering, aansluitend medewerkersavond (aanvang: 20.00 uur) 

 
 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
        CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003   

  Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 

 

 - Hoofdleider A- t/m  F-jeugd: Paul van den Steen  telefoon: 070-4400603  (b.g.g. 06-22673658: G.Marinus) 

 

Dit betekent dat alle spelers en ouders met vragen of om af te bellen voor de wedstrijden en de toernooien (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 iedereen om het bellen te beperken tot de 

avonduren en wel tussen 19.00 en 20.30 uur. De belangrijkste regeltjes: 

 

- Afbellen voor wedstrijden/toernooien: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd/het toernooi bij de hoofdleider 

thuis en alleen tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood mag dit ook 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 af en alleen op LENS (070-3661314) 

- Competitiewedstrijden of toernooien afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENS afkeuringslijn (070-

4044184). Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den 

Steen of Gerard Marinus thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door want wij hebben een kunstgrasveld!!! 
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ALV en Medewerkersavond 

 

Het spreekt voor zich dat wij alle medewerkers (trainers, leiders, scheidsrechters, grensrechters, jeugdcommissieleden en andere 

helpers) van onze jeugdafdeling uitnodigen om op zaterdag 7 juni naar LENS te komen voor gezellig bijpraten onder het genot van 

een hapje (barbecue) en een drankje. Voor de echte liefhebbers is er om 19.30 uur eerst nog de algemene leden vergadering van 

LENS over de cijfertjes. Hoe hebben we dit seizoen financieel gedraaid en krijgen we de begroting voor volgend seizoen rond 

zonder contributie verhoging??? Op deze avond zal dit allemaal besproken en duidelijk worden en de medewerkers van LENS 

mogen daar natuurlijk bij zijn!!! Tot op zaterdag 7 juni!! 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk) 

 
Team Datum Aanvang Tegenstander Uit /Thuis Veld/Terrein Vertrek LENS: Vervoer 

A1 21 mei (*) 18.30 uur DUNO A1 (nieuw) Thuis Veld 2 17.30 uur  

 24 mei VRIJ!!      

 26 mei 18.30 uur Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 18.00 uur  

 29 mei 10.00 uur GravenzandeSVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

 31 mei 09.00 uur Vertrek Limburg Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

B1 21 mei (*) 19.00 uur RKAVV B1 (nieuw) Thuis Veld 3 18.00 uur  

 26 mei 18.30 uur Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 18.00 uur  

 29 mei 10.00 uur GravenzandeSVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

 31 mei VRIJ!!      

B2 24 mei VRIJ!!      

 26 mei 18.30 uur Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 18.00 uur  

 31 mei VRIJ!!      

C1 25 mei 11.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.00 uur  

 26 of 27 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

 31 mei 14.30 uur Spartaan’20 C1 (beker) Uit Zie kopie!! 11.30 uur Bus??? 

C2 24 mei VRIJ!!      

 26 of 27 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

 29 mei 10.00 uur GravenzandeSVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

C3 24 mei 09.00 uur Monstertoernooi Uit Zie kopie!! 07.45 uur Auto 

 26 of 27 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

 31 mei VRIJ!!      

C4 24 mei VRIJ!!      

 26 of 27 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

 29 mei 13.30 uur Nootdorptoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

D1 25 mei 11.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.30 uur  

 27 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

 29 mei 09.30 uur Soccer Boystoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

 31 mei  Finale 4 tegen 4 Uit Zie kopie!!   

D2 24 mei 10.00 uur DoCoStoernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

 27 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

 29 mei 09.30 uur Soccer Boystoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

D3 24 mei 12.00 uur VELOtoernooi Uit Zie kopie!! 10.45 uur Auto 

 27 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

 29 mei 09.45 uur DEHtoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

D4 24 mei 12.30 uur VELOtoernooi Uit Zie kopie!! 11.15 uur Auto 

 27 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

 31 mei VRIJ!!      

E1 24 mei 12.30 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 11.15 uur Auto 

 21/27/28 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

 30 mei 09.30 uur Vertrek Limburg Uit Zie kopie!! 09.00 uur Auto 

E2 24 mei 13.30 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

 21/27/28 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

 30 mei 09.30 uur Vertrek Limburg Uit Zie kopie!! 09.00 uur Auto 

E3 24 mei 13.30 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

 21/27/28 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

 29 mei 10.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 09.30 uur  

E4 24 mei 09.00 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 07.30 uur Auto 

 21/27/28 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

 29 mei 10.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.00 uur  
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Team Datum Aanvang Tegenstander Uit /Thuis Veld/Terrein Vertrek LENS: Vervoer 

E5 24 mei 09.00 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 07.30 uur Auto 

 21/27/28 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

 29 mei 10.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 09.30 uur  

E6 24 mei 09.00 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 07.30 uur Auto 

 21/27/28 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

 29 mei 10.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.00 uur  

F1 24 mei 13.15 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

 21 en 28 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

F2 24 mei 13.15 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

 21 en 28 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

F3 24 mei 13.30 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

 21 en 28 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

 29 mei 14.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 13.30 uur  

F4 24 mei 13.30 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

 21 en 28 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

 29 mei 14.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 14.00 uur  

F5 24 mei VRIJ!!      

 21 en 28 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

 29 mei 14.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 13.30 uur  

F6 24 mei VRIJ!!      

 21 en 28 mei  Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!!   

 29 mei 14.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 14.00 uur  

 

(*) Wedstrijden met het nieuwe elftal!! 

 

Bijzonderheden 

 

- Dit is de laatste LENSREVUE van dit seizoen!!! Medio juni de JONG LENS,  

              eind juli de eerste LENSREVUE seizoen 2003/2004 

 

- Aanwezig namens de jeugdcommissie: zaterdag 24 mei: Peter van Fessem 

     zondag 25 mei: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

     donderdag 29 mei: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

 

Opstellingen 

 

De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

 

- LENS A1: op 29/5 zonder S.Arslan en Y.Yentougli en op 31 mei en 1 juni zonder S.Arslan 

- LENS B1: op 29/5 zonder P.Barros, J.Bruystens en K.Muskiet maar met S.el Ayadi, A.Boutkabout en J.Vermeulen 

- LENS C1: op 25/5 en 31/5 met R.Mendes Martins (ook bij C2 op 29/5!!) 

- LENS C2: op 29/5 zonder R.v.Herp maar met R.v.d.Berg en P.Maduro (beide ook bij C3 op 24/5!!) 

- LENS C3: op 24/5 zonder J.v.d.Luitgaren, J.Verschuil en Q.de Zwart maar met A.Elfergougui, W.Kocer en D.Wir 

- LENS C4: op 29/5 met P.Dewkali en R.Matthee 

- LENS D4: op 24/5 zonder T.Cav en M.Chaaibi maar met T.Aidani, A.Aras en K.Celik 

- LENS E5: op 24/5 zonder G, R. en S. Nijbacker 

- LENS F3: op 24/5 en 29/5 zonder E.Yanik 

 

Toernooien afgekeurd of niet?? 

 

Het organiseren van toernooien kost veel tijd en veel geld dus afkeuringen komen slechts zeer sporadisch (alleen bij heel slecht 

weer) voor. Het antwoord op de vraag of toernooien afgekeurd zijn of niet kan je slechts te weten komen via het antwoordapparaat 

van LENS (070-4044184) en dus niet via Infothuis. Krijg je geen gehoor kom dan gewoon naar LENS en we bekijken daar of de 

toernooien doorgaan of niet. 

 

Schaduwprogamma bij algehele afkeuring 

 

Bij afkeuring van de uittoernooien doen wij helemaal niets met onze jeugd. De spelers mogen dan thuis blijven c.q. naar huis 

toegaan. Bij afkeuring van de thuistoernooien proberen wij toch altijd iets te doen op ons kunstgrasveld. Dit wordt ter plekke 

bekeken en besloten.  
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Toernooi bijzonderheden 

 

Het organiseren van toernooien kost veel tijd en veel geld. De verenigingen hopen dan ook op leuke en 

sportieve toernooien en daar doet LENS natuurlijk aan mee!!!! Wij gedragen ons sportief ten opzichte van de 

tegenstanders en de scheidsrechters (geldt ook voor de ouders!!!), wij vernielen niets en houden de 

kleedlokalen netjes en wij blijven natuurlijk allemaal tot en met de prijsuitreiking. Aangezien toernooien een 

aanzienlijk deel van de dag in beslag nemen (zie kopie hieronder) vragen wij de ouders om hun zoon minimaal een trainingspak en 

wat te eten en te drinken mee te geven. Natuurlijk verwachten wij bij de uittoernooien ook voldoende ouders met vervoer. Schuif dit 

niet weg naar de andere ouders want als iedereen hier zo over denkt dan komen wij bij geen enkel uittoernooi. Nogmaals: het 

vervoer is echt de verantwoordelijkheid van alle ouders en niet van de jeugdcommissie van LENS!!!! 

 

 

!!!DE GEWONNEN BEKERS ALLEMAAL IN DE PRIJZENKAST OP LENS!!! 

 

LENS A1 LENS B1 LENS C1 

• speelt op donderdag 29 mei 

(Hemelvaartsdag) het ’s-Gravenzande 

SV-toernooi aan de Kon. Julianaweg 

in Gravenzande. De tegenstanders zijn 

nog onbekend maar wel weten we dat 

spelers en begeleiding een lunch 

aangeboden krijgen en dat het om 

17.00 uur afgelopen is. Natuurlijk 

verwachten wij ouders met vervoer!!!  

• Op zaterdag 31 mei naar Kerkrade 

waar jullie meespelen in een toernooi 

bij FC Gracht. Na het toernooi wat 

eten en natuurlijk lekker stappen in 

Limburg.  

• Op zondag wellicht ergens zwemmen 

en omstreeks 21.00 uur weer op 

LENS terug. Meenemen naast je 

voetbalkleding ook een slaapzak en 

een luchtbed, tandenborstel, tandpasta, 

pyjama, zwembroek, extra handdoek 

etc. Natuurlijk ook een lunchpakket en 

wat te drinken voor onderweg. Heel 

veel plezier!! 

 

• speelt op donderdag 29 mei 

(Hemelvaartsdag) het ’s-Gravenzande 

SV-toernooi aan de Kon. Julianaweg 

in Gravenzande. De tegenstanders zijn 

nog onbekend maar wel weten we dat 

spelers en begeleiding een lunch 

aangeboden krijgen en dat het om 

17.00 uur afgelopen is. Natuurlijk 

verwachten wij ouders met vervoer!!! 

 

 

 

 

• speelt op zondag 25 mei het 

LENStoernooi tegen XerxesDZB, 

DUNO, HBS en Quick. Einde: 16.45 

uur. 

 

 

 

 

 
 

LENS C2 LENS C3 LENS C4 

• Speelt op donderdag 29 mei 

(Hemelvaartsdag) het ’s-Gravenzande 

SV-toernooi aan de Kon. Julianaweg 

in Gravenzande. De tegenstanders zijn 

nog onbekend maar wel weten we dat 

spelers en begeleiding een lunch 

aangeboden krijgen en dat het om 

17.00 uur afgelopen is. Natuurlijk 

verwachten wij ouders met vervoer!!! 

 

• speelt op 24 mei op sportpark Polanen 

in Monster het Monstertoernooi 

(vervoer is noodzakelijk!!) tegen ’s-

GravenzandeVV, TOGB, MVV’27 en 

Monster. Einde: 13.15 uur. 

 

• speelt op donderdag 29 mei 

(Hemelvaartsdag) op de Kruisweg in 

Nootdorp het Nootdorptoernooi 

(vervoer is noodzakelijk!!). tegen 

Oliveo, Lyra, Monster en Nootdorp. 

Einde: 16.45 uur. 

 

LENS D1 LENS D2 LENS D3 

• speelt op zondag 25 mei het 

LENStoernooi tegen XerxesDZB, 

DUNO, HBS en Sheffield United 

JFC. Einde: 16.45 uur.  

• Speelt op donderdag 29 mei 

(Hemelvaartsdag) het Soccer 

Boystoernooi op de Gotzenhainsingel 

te Bleiswijk (vervoer is 

noodzakelijk!!) tegen EHC, Deeping 

Rangers FC en Soccer Boys. Daarna 

nog 1 finalewedstrijd. Einde: 16.00 

uur. 

 

• speelt op 24 mei op de Haagse 

Schouwweg in Leiden het 

DoCoStoernooi (vervoer is 

noodzakelijk!!). Tegenstanders zijn 

nog niet bekend maar het toernooi is 

om 14.00 uur afgelopen.  

• Speelt op donderdag 29 mei 

(Hemelvaartsdag) het Soccer 

Boystoernooi op de Gotzenhainsingel 

te Bleiswijk (vervoer is 

noodzakelijk!!) tegen EDS, PEC, 

Hekelingen en Soccer Boys. Einde: 

16.00 uur. 

 

• speelt op 24 mei op de Haagse 

Schouwweg in Leiden het 

DoCoStoernooi (vervoer is 

noodzakelijk!!). Tegenstanders zijn 

nog niet bekend maar het toernooi is 

om 14.00 uur afgelopen.  

• Speelt op donderdag 29 mei 

(Hemelvaartsdag) het Soccer 

Boystoernooi op de Gotzenhainsingel 

te Bleiswijk (vervoer is 

noodzakelijk!!) tegen EDS, PEC, 

Hekelingen en Soccer Boys. Einde: 

16.00 uur. 
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LENS D4 LENS E1 LENS E2 

• speelt op 24 mei het op de Noordweg 

in Wateringen het VELOtoernooi 

(vervoer is noodzakelijk!!) tegen Velo 

D7, DHC en Velo D3. Einde 15.00 

uur.  

 

 

 

 

• speelt op 24 mei het DWOtoernooi 

aan de Heuvelweg te Zoetermeer 

(vervoer is noodzakelijk!!) tegen 

DWO, DSO, DUNO, FC Lisse en 

Sheffield United JFC. Einde: 17.00 

uur.  

• Vertrekt op 30 mei naar Limburg en 

speelt op 31 mei en 1 juni mee bij 

Kolonia aan de Hofstraat in 

Landgraaf. Verder veel plezier maken 

en meenemen: extra voetbalkleding, 

slaapzak, luchtbed, pyjama, 

tandenborstel en tandpasta, schone 

sokken en ondergoed, spelletjes en 

natuurlijk voor onderweg wat te eten 

en te drinken. Zakgeld ten hoogste 15 

euro!! Op 1 juni zijn jullie omstreeks 

20.00 uur weer op LENS terug!! 

 

• speelt op 24 mei het DWOtoernooi 

aan de Heuvelweg te Zoetermeer 

(vervoer is noodzakelijk!!) tegen 

DWO, Excelsior’20, Verburch en 

Quick Boys. Einde: 17.00 uur.  

• Vertrekt op 30 mei naar Limburg en 

speelt op 31 mei en 1 juni mee bij 

Kolonia aan de Hofstraat in 

Landgraaf. Verder veel plezier maken 

en meenemen: extra voetbalkleding, 

slaapzak, luchtbed, pyjama, 

tandenborstel en tandpasta, schone 

sokken en ondergoed, spelletjes en 

natuurlijk voor onderweg wat te eten 

en te drinken. Zakgeld ten hoogste 15 

euro!! Op 1 juni zijn jullie omstreeks 

20.00 uur weer op LENS terug!! 

 

 

LENS E3 LENS E4 LENS E5 

• speelt op 24 mei het DWOtoernooi 

aan de Heuvelweg te Zoetermeer 

(vervoer is noodzakelijk!!) tegen 

DWO, FC Lisse, Laakkwartier en 

Sheffield United JFC. Einde: 17.00 

uur.  

• Speelt op donderdag 29 mei 

(Hemelvaartsdag) het LENStoernooi 

tegen DSO, GDA en RKSVM. Einde: 

13.00 uur. 

 

• speelt op 24 mei het DWOtoernooi 

aan de Heuvelweg te Zoetermeer 

(vervoer is noodzakelijk!!) tegen 

DHC, DWO en Laakkwartier. Einde: 

12.30 uur.  

• Speelt op donderdag 29 mei 

(Hemelvaartsdag) het LENStoernooi 

tegen DSO, GDA en RKSVM. Einde: 

13.00 uur. 

 

• speelt op 24 mei het DWOtoernooi 

aan de Heuvelweg te Zoetermeer 

(vervoer is noodzakelijk!!) tegen 

DHC, SWO en DSO. Einde: 12.30 

uur.  

• Speelt op donderdag 29 mei 

(Hemelvaartsdag) het LENStoernooi 

tegen DSO, GDA en RKSVM. Einde: 

13.00 uur. 

 

LENS E6 LENS F1 LENS F2 

• speelt op 24 mei het DWOtoernooi 

aan de Heuvelweg te Zoetermeer 

(vervoer is noodzakelijk!!) tegen 

DWO E12, FC Lisse, DWO E13 en 

DSO. Einde: 12.30 uur.  

• Speelt op donderdag 29 mei 

(Hemelvaartsdag) het LENStoernooi 

tegen DSO, GDA en RKSVM. Einde: 

13.00 uur. 

 

• speelt op 24 mei op de Woudseweg in 

Den Hoorn het Den Hoorntoernooi 

(vervoer is noodzakelijk!!) tegen Den 

Hoorn, DSVP en Wilhelmus. Einde: 

16.00 uur. 

 

• speelt op 24 mei op de Woudseweg in 

Den Hoorn het Den Hoorntoernooi 

(vervoer is noodzakelijk!!) tegen Den 

Hoorn, Wilhelmus en Verburch. 

Einde: 16.00 uur. 

 

LENS F3 LENS F4 LENS F5 en LENS F6 

• speelt op 24 mei op de Woudseweg in 

Den Hoorn het Den Hoorntoernooi 

(vervoer is noodzakelijk!!) tegen Den 

Hoorn, DWO en Verburch. Einde: 

16.00 uur.  

• Speelt op donderdag 29 mei 

(Hemelvaartsdag) het LENStoernooi 

tegen DUNO, GDA en RKSVM. 

Einde: 17.00 uur. 

 

• speelt op 24 mei op de Woudseweg in 

Den Hoorn het Den Hoorntoernooi 

(vervoer is noodzakelijk!!) tegen Den 

Hoorn, DSVP en TOGB. Einde: 16.00 

uur.  

• Speelt op donderdag 29 mei 

(Hemelvaartsdag) het LENStoernooi 

tegen DUNO, GDA en RKSVM. 

Einde: 17.00 uur. 

• Spelen top donderdag 29 mei 

(Hemelvaartsdag) het LENStoernooi 

tegen DUNO, GDA en RKSVM. 

Einde: 17.00 uur 

 

 

!!!DE GEWONNEN BEKERS ALLEMAAL IN DE PRIJZENKAST OP LENS!!! 

 

Trainingsnieuws 

 
- Vanaf 17 mei in principe alleen nog trainen met de nieuwe groepen tenzij de trainers anders vermelden!! 

- LENS C2 traint ook nog met de huidige groep op woensdag 21 mei (na afloop patat!!!) 

- LENS C1, D1 en D2 trainen ook nog met de huidige groepen op donderdag 22 mei 

- LENS E1 en E2 trainen ook nog met de huidige groepen op maandag 26 mei 
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Training met nieuwe groepen 

 
Natuurlijk gaan wij in mei weer trainen met de groepen voor het nieuwe seizoen. Wij doen dit op: 

 

• maandag 26 mei 

18.30 t/m 20.00 uur nieuwe A en B-klassers (aanwezig 18.00 uur; neem data zomervakantie mee + sportspullen LENS  

inleveren!!) 

• dinsdag 27 mei 

17.00 t/m 18.15 uur nieuwe D-klassers (aanwezig 16.30 uur; neem data zomervakantie mee + sportspullen LENS  inleveren!!) 

18.30 t/m 20.00 uur nieuwe C-klassers (aanwezig 18.00 uur; neem data zomervakantie mee + sportspullen LENS  inleveren!!) 

• woensdag 21 en 28 mei:   

15.00 t/m 16.15 uur nieuwe F-klassers (aanwezig 14.30 uur) 

16.30 t/m 17.45 uur nieuwe E-klassers (aanwezig 16.00 uur) 

De groepen, gebaseerd op het huidig aantal aanwezige jeugdleden, staan hieronder vermeld. Stop je met voetballen lees dan de kopie 

verder op in deze LENSREVUE (hier zijn immers regels voor): 

 

• A-klassers (geboren in 1985 en 1986): A.Aliabadi, A.Ancharad, S.el Ayadi, O.Arslan, P.Barros, S.Durak, G.Fabias, 

M.Hendriks, G.Ismail, R.Kaynak, B.Lamers, M.v.d.Luitgaren, R.Oosterveer, J.Strang, D.Terrones, J.Vermeulen, J.Vernee, 

A.Zambib en A.Zand. 

 

• B-klassers (geboren in 1987 en 1988): E.Aktas, S.Aras, S.el Arnouki, O.Arslan, V.Autar, T.Bektes, R.v.d.Berg, H.el Boubkari, 

A.Boutkabout, F.Boutkabout, R.da Cruz, A.Elfergougui, A.Eljabli, J.Fanny, C.Hansen, J.Imambuks, F.Imouhay, J.Imperator, 

F.el Kanfaoui, C.Karabulut, A.Loilargosain, J.v.d.Luitgaren, N.Meijer, R.Mendes-Martins, O.el Mhamdi, M.Mirkarimi, S.el 

Mokadam, K.Muskiet, R.v.d.Oever, D.v.Poorten, A.de Randamie, J.Rogava, S.Sahin, A.Seker, A.Thohamachsun, F.Turkoglu, 

N.Zambib en Q. de Zwart. 

 

• C-klassers (geboren in 1989 en 1990): M.Ahjar, T.Aidani, S.Akbal, O.Akkuzu, E.Aktas, A.Aras, D.Boateng, A.el Boustati, 

M.Bulut, M.Carolina, I.Celik, K.Celik, E.Cesin, P.Dewkali, T.Fisher, I.Genc, R.Ghisaidoobe, O.Gogtas, A.el Haddioui, 

R.v.Herp, Y.Irzi, J.Khoulali, W.Kocer, P.Maduro, R.Matthee, D.Mensah, R.Moennasing, M.Omri, M.el Ousrouti, A.Ozdilek, 

M.Ozyurek, S.Poeran, C.Poulina, H.Rahiembaks, I.Rasul, S.Resodiwirjo, R.Rocha, G.Samburkan, J.dos Santos Freitas, 

C.Senturk, M.Sertkaya, E.v.d.Spek, T.Tekdemir, I.Tokmak, U.Tokmak, C.Wilson, D.Wir, O.Yalcin, A.Yazici en M.Yalmon. 

 

• D-klassers (geboren in 1991 en 1992): S.Abdalla, L.Acer, A.Achalchi, M.Ahjar, F.Aldogan, S.Algoe, B.Altay, B.Arslan, M.el 

Ayadi, J.v.Beek, A.Bingol, M.v.d.Burg, E.Cetin, K.Chtatou, H.Devrilmez, J.Elfergougui, Y.Erdogan, O.Ergul, A.v.Gardingen, 

K.Gezgin, M.Imouhay, H.Ipek, T.Jankie, L.Khalaf, H.Kocer, K.el Margi, E.Mermi, F.Mustapha, R.Nijbacker, C.Nooitmeer, 

E.Nooitmeer, A.Ouellaf, M.Ouellaf, F.Ozcelik, A.Ozdemir, O.Ozdemir, R.Petrona, C.Poulina, R.Putters, R.Reddam, 

M.Resodiwirjo, B.Sbaa, S.Senturk, H.Simsek, F.Souna, J.Susanto, H.Syed, A.Tekin, E.Uwimana, M.Vrijenhoek, J.Walther, 

C.Yavuz, S.Zimmerman en D.de Zwart. 

 

• E-klassers (geboren 1993 en 1994): A.Achahchah, J.Akalai, B.Akhannich, B.Aksoy, Y.Aliabadi, O.Arslan, E.Ayyadi, 

P.Balesar, B.Bingol, E.Bingol, E.Boatey, Z.Borukcu, I.el Bouazaoui, W.el Boubkari, M.Boutasmit, N.Bozbey, E.Ciftci, 

O.Coskun, B.Dosun, C.Erdogan, G.Ergul, I.Erkul, A.Genc, F.Hoke, H.Ikjouen, L.el Kanfaoui, O.Kaya, S,Keskin, A.Khodabaks, 

Y.Khoulali, S.Kilic, R.el Margi, K.Mawete, K.Nyamekye, H.Ozdilek, M.Ozen, M.Oztas, M.Reddam, M.Smuller, E.Tekdemir, 

B.Tuna, T.Tuzlacik, B.Ulas, F.Ulas, en C.Yildiz. 

    

E-KLASSERS: NEEM VRIENDJES MEE NAAR DEZE TRAININGEN!!! 

 

• F-klassers (geboren in 1995, 1996 en 1997): E.Aras, L.Aspeslagh, O.Ayas, S.Baryagabr, M.Benhammouch, R.Bisai, I.el 

Boustati, B.Ciftci, T.Ciftci, M.Essaeh, A.Ezzammouri, Z.Genc, S.Gunes, U.Gunes, F.Ince, I.Ince, R.Kaya, J.Maduro, 

S.v.Marwijk, T.Meijer, K.Ozdilek, M.Ozdilek, N.Perera, B.Sahan, H.Syed, F.Yavuz en M.Yildiz.  

 

F-KLASSERS: NEEM VRIENDJES MEE NAAR DEZE TRAININGEN!!! 

 

Bekervoetbal: LENS C1 bereikt de finale!! 

 

LENS C1 won de halve finale tegen Katwijk met 1 – 2. Met een bus naar Katwijk (bedankt!!) en een sterk begin maar toch 1 – 0 

achter. Voor rust nog 1 – 1 en echt in de laatste seconde met 1 – 2 winnen door een strafschop te verzilveren. Zie voor meer details 

het verslag van een trotse trainer/coach. Klasse gedaan en nu naar de finale op 31 mei tegen Spartaan’20 C1 op het veld van DSO in 

Zoetermeer. Eerst een gezamenlijke lunch op LENS en daarna weer met de bus (bedankt) naar DSO voor een zware tegenstander uit 

de 2e divisie. Zet je beste beentje voor en maak er een leuke en sportieve wedstrijd van. Heel veel succes en als jullie winnen volgt er 

nog een feestje!! 

LENS C2 was kansloos tegen TEDO C1. In dit elftal lopen 3 dispensatiespelers die gewoonweg te sterk zijn voor de spelers van 

LENS C2. Dat deze wedstrijd met een katterig gevoel met 0 – 7 verloren werd is logisch temeer omdat deze dispensatiespelers de 

zaterdag er voor met TEDO A1 tegen LENS A1 speelden???? Dit moest verboden worden KNVB!!!     
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Voorronde penaltybokaal KNVB 
 

Twee spelers van LENS wisten zich te plaatsen voor de finale op donderdag 29 mei bij v.v. Oegstgeest, v.Houdringelaan te 

Oegstgeest: Arnie de Randamie (C1) en Kagan Gezgin (D1). Arnie begint om 13.30 uur en Kagan om 12.00 uur. We maken nog 

afspraken hoe laat we waar verzamelen op deze dag. Afspraak is wel dat je komt in je LENStrainingspak en natuurlijk met je 

volledige en officiële LENStenue aan. Het zou leuk zijn als er supporters van LENS aanwezig zijn om deze jongens te ondersteunen. 

Heel veel succes!! 
 

Finale vier tegen vier 
 

Op woensdagmiddag 14 mei speelden wij met een drietal D-

teams mee in het vier tegen vier toernooi bij GDA. Het 

onderstaande wist zich te plaatsen voor de volgende ronde op 

31 mei 2003 bij VEP/Sportlust’46, Waardsedijk in Woerden:  

J.dos Santos Freitas, R.Reddam, M.Resodiwirjo en 

R.Resodiwirjo en R.Rocha. Leider: R.dos Santos Freitas 

We willen nogmaals benadrukken dat de kinderen het op deze 

middag helemaal alleen uit moeten zoeken zonder bemoeienis 

van trainers, leiders en ouders. Natuurlijk staat er wel een 

spelleider bij om in te grijpen als dit nodig is.  

Wij spelen natuurlijk eerlijk en sportief en in het originele 

LENSTENUE.  

Het programma is nu nog niet bekend maar via Rui 

ontvangen jullie op tijd de nodige informatie.  

 

Heel veel succes!!    
 

LENS C1 naar Parijs 
 

Op vrijdag 6 juni gaat LENS C1 richting Parijs. We 

verzamelen om 12.00 uur op LENS en laden vervolgens de 

auto’s in. Daarna richting St.Souppletts vlakbij Parijs. We 

verwachten daar omstreeks 18.00 uur aan te komen en gaan 

direct door naar onze slaapgelegenheid. Wat we deze 

avond gaan doen is nog niet bekend maar op 7 en 8 juni 

spelen we mee in een tweedaags internationaal toernooi. 

Natuurlijk proberen we ook nog een avond naar Parijs te 

gaan.  

Op maandag 9 juni nog naar Euro Disney en omstreeks 23.30 

uur zijn we weer terug op LENS. Dit wordt een te gekke trip.  

Gedraag je en neem de volgende spullen mee: voldoende 

schone voetbalkleding, handdoeken, zwembroek, pyjama,  

slaapzak, luchtbed, tandenborstel, tandpasta, schoon 

ondergoed en kleding en schone sokken. Voor de heenreis in 

een aparte tas: een lunchpakket, wat te drinken en wat te 

snoepen, je paspoort en een portemonnee met zakgeld. Heel 

veel plezier!!!     
 

Voetbalclinic op OP LENS 

 
Op woensdagmiddag 7 mei werd in samenwerking met HFC ADO Den Haag een voetbalclinic op LENS georganiseerd. Spelers van 

LENS die loten verkochten voor de GROTE CLUB ACTIE mochten aan deze voetbalclinic meedoen en vermaakten zich uitermate 

goed. De organisatie was uitstekend (mede dankzij de LENSleiders) en de 9 onderdelen werden vlotjes afgewerkt. Uiteindelijk 

kende iedere categorie een winnaar. Bij de C: Niels Meijer, bij de D: Adil el Haddioui en bij de E: Whalid el Boubkari. Zij kregen 

van Michel en Sjoerd (organisatie) en Davido (profspeler van HFC ADO Den Haag 2) de officiële HFC ADO Den Haag-platte-klep-

pet (moeilijk woord) en in augustus wacht hen nog een verrassing. 

 

Dennis v.d.Steen heeft TC2 
 

Dennis v.d.Steen trainer/coach van LENS C1 (volgend seizoen B1) is geslaagd voor de cursus TC2 (trainer/coach 2). Dit is een 

prestatie op zich op deze jonge leeftijd. Dennis is nu bevoegd tot het trainen/coachen van alle jeugd en de senioren t/m de 2e klas 

(LENS 1 speelt 3e klas). De bedoeling is het echter dat hij zich voorlopig nog op het jeugdvoetbal zal richten. Dennis gefeliciteerd 

met dit prachtige resultaat en nog veel plezier bij de diploma uitreiking a.s. zaterdag!! 

 

Bezoek pretparken einde seizoen 
 

• LENS B1 en B2 willen 24 mei naar Six Flags,  

• LENS C3, C4, D3 en D4 willen op 31 mei naar Duinrell   

• LENS E3 t/m F6 willen op 31 mei naar De Drievliet.  

 

Wij bekijken momenteel of dit te organiseren valt maar alles valt en staat met vervoer, 

begeleiding en de wil om te betalen. Zonder voldoende begeleiding en vervoer gaat het zeker niet 

door. Zaterdag 24 mei willen wij uiterlijk een beslissing nemen of de tripjes naar Duinrell en De 

Drievliet doorgaan of niet. Opgeven kan alleen als er direct betaald wordt!!! 
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Einde seizoen 
 

Na 1 juni zit het seizoen 2002/2003 er op. Er wordt dan niet meer getraind en gevoetbald door de jeugd van LENS. LENS is dan 

gesloten t/m begin augustus!!! Wij maken in de weken er na de balans op. Bekijken hoeveel jeugdleden we hebben in de diverse 

leeftijdsklasse, stellen de diverse trainingsgroepen samen in overleg met de trainers, maken de JONG LENS klaar en zorgen er voor 

dat de kleding en de trainingsmaterialen weer op orde worden gebracht. Voor ons dus nog werk genoeg maar voor de spelers en 

ouders even geen voetballen. Wel vragen wij iedereen om ontvangen sportspullen van LENS (tassen, trainingspakken, shirts, 

broekjes en kousen) z.s.m. terug te bezorgen op LENS. Stop het in een tas of plastic zak, doe er een briefje bij met je naam er op en 

lever het in op LENS. Bedankt voor de medewerking!! 
 

Trainers/Leiders attentie!! 

 
We vragen de trainers en leiders van A1 t/m F6 aandacht voor onderstaande zaken: 

Inleveren kleding: de teams die sportspullen van LENS gehad hebben moeten dit natuurlijk ook weer inleveren. De trainers/leiders 

zijn hier verantwoordelijk voor. Zorg er voor dat uiterlijk 7 juni (medewerkersavond) alles terug is op LENS. Pas als alles terug is 

kunnen wij gaan inventariseren voor het nieuwe seizoen.  

Inleveren sleutels: de trainers worden verzocht om hun sleutelbos weer in te leveren bij Paul van den Steen. Wij kunnen dan in de 

zomerstop alles weer aanpassen aan de nieuwe situatie. Lever de sleutels pas in als alle kleding is ingeleverd en netjes in de kast ligt 

en de trainingsmaterialen schoon zijn en zo volledig mogelijk in de materiaalkast ligt. Doe dit echter uiterlijk 7 juni!! 

Schoonmaken trainingsmateriaal: Ieder seizoen is het weer een teleurstelling om te constateren dat het trainingsmateriaal (ballen 

en hesjes) vuil in het materiaalhok liggen. Wij hebben dan dagen nodig om e.e.a. weer op orde te krijgen. Het zou een grote 

verrassing zijn als dit seizoen alle ballen schoon in de kasten liggen en de hesjes in de was zijn gedaan. Op woensdag 4 juni gaan wij 

kijken. Verras ons eens!! 

JONG LENS: Ook dit seizoen willen wij medio juni de JONG LENS uitbrengen en het zou leuk zijn als alle jeugdtrainers en 

leiders uiterlijk 31 mei een seizoensoverzicht van hun team, liefst op flop (Word), in willen leveren (niet meer dan 1 A-viertje). 

Maak er een leuk en positief verslag van over de spelers afzonderlijk of over het gehele team. Niets inleveren kan echt niet!! 

Trainersbijeenkomst: Op woensdag 4 juni houden wij een trainersbijeenkomst met alle jeugdtrainers voor het seizoen 2003/2004. 

Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw van LENS. Wij bespreken dan de laatste zaken voor het nieuwe seizoen (definitief 

samenstellen trainingsgroepen en tijden, startdata trainingen etc.). Kan je niet bel dan af bij Paul van den Steen (070-4400603). 

 

 
 

 

 

MEI is de maand waarin spelers moeten beslissen of ze nog een jaar doorgaan als voetballer bij LENS of niet. 

Wij hopen natuurlijk van wel, maar toch zijn er altijd spelers die besluiten te stoppen of die ergens anders willen 

gaan spelen. 

 

De volgende spelregels zijn er: 

 

 1. Stop je met voetballen dan moet je dit VÒÒR 31 mei 2003 PER BRIEF kenbaar maken aan Paul van den Steen, 

Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag.  

 2. Doe je dit NIET dan blijf je automatisch lid van LENS (mondeling opzeggen of wegblijven is NIET voldoende!!). 

 3. wil je bij een andere vereniging gaan voetballen dan moet je bij die vereniging een overschrijvingsformulier halen 

en dit volledig invullen. Inleveren kan alleen nog op maandagavond 26 mei tussen 19.00 en 20.30 uur bij Paul van 

den Steen op LENS. Wij hebben dan nog een paar dagen de tijd om de nodige administratieve handelingen te 

verrichten.  

 4. toestemming tot overschrijving zal alleen gegeven worden als je aan al je financiële verplichtingen hebt voldaan 

(dit geldt ook voor eventuele boetes) en/of je alle ontvangen sportspullen van LENS hebt ingeleverd. 

 

Dit bovenstaande moet uiterlijk 26 mei 2003 geregeld zijn, anders ben je te laat. Ons advies is echter : BLIJF LEKKER 

VOETBALLEN BIJ LENS en laat je vriendjes ook lid worden. 

  

Zijn er problemen, probeer ze dan eerst uit te praten i.p.v. op de loop te gaan naar een andere vereniging. De jeugdcommissie is 

hiervoor iedere maandagavond op LENS aanwezig. 

 

LET WEL : trainen en/of spelen bij een andere vereniging mag ALLEEN met toestemming van je huidige vereniging (voor jullie is 

dit LENS). Dit is een regel van de KNVB !!!             

 

 

  

  

 VERANDERING OF BEËINDIGING LIDMAATSCHAP  
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De verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

 

 

 

LENS C1 

 
VCS (zwaluwen) toernooi: 4e plaats 

 

De eerste wedstrijd ging net met 1-0 verloren tegen Argon en in de tweede wedstrijd speelden we 1-1 tegen 

Nieuwenhoorn. Vervolgens werd er met 1-0 gewonnen van VCS en met 3-0 van Spijkenisse en met 2 doelpunten (waarvan de eerste 

echt heel mooi met het hoofd) in deze wedstrijd werd Serkan onze topscorer van het toernooi. De laatste wedstrijd tegen 

Alexandria’66 werd met 3-0 verloren en moesten we nog pingels nemen om de derde/vierde plaats en daarin bleek VCS iets sterker 

en sloten we het toernooi af met een vierde plaats. 

 

Katwijk C1 – LENS C1: 1 – 2 - (LENS bereikt de finale van de beker!!) 

 

Vandaag de spannende halve finale in 

en tegen Katwijk en ook het bestuur 

was aanwezig. In de competitie 

eindigde Katwijk net iets boven ons. 

Thuis werd er van ze gewonnen (3-2) 

en uit werd er verloren. (2-0) Tegen 

een erg fysieke ploeg speelde LENS 

een goede eerste helft en was veel op 

de helft van de tegenstander en kreeg 

ook de betere kansen. Een goede 

combinatie van Chaheen en Jorge, 

Arnie alleen voor de keeper, een paar 

gevaarlijke corners van Niels waaruit 

Awinash op de paal kopte, maar 

gescoord werd er niet. Uit een 

spaarzame counter wist Katwijk 

echter wel gelijk de 1-0 te scoren. 

Toch gingen we goed door en 

scoorden we 5 minuten voor de rust 

de terechte 1-1. Jorge gaf de bal diep 

op Chaheen die vervolgens 

profiteerde van een fout van de 

keeper. Na de rust hadden we wind 

tegen en werden alle duels op de 

eigen helft verloren en kwamen we 

niet meer aan de bal en dus ook niet 

meer tot goede aanvallen. Alleen 

Arnie verscheen nog een keer alleen 

voor de keeper na een mooi hakje 

door de benen van de tegenstander 

van Jorge. Katwijk kreeg echter ook 

niet echt grote kansen en dus had ik 

me al neergelegd bij pingels. Maar in 

blessuretijd werkte Dennis de bal hard 

naar voren en die viel zo achter de 

verdediging en Jorge liep alleen de 16 

binnen en werd neergelegd en dus 

kregen we een terechte pingel. 

Vervolgens was het Arnie die heel 

koelbloedig de keeper passeerde en 

die daarna werd bedolven door al zijn 

medespelers en toeschouwers van de 

D1 en D2 (leuk dat jullie er waren 

jongens!!) Nadat we waren opgestaan 

bleek dat de scheidsrechter al had 

afgefloten en was Katwijk al van het 

veld. Een schitterende prestatie van 

LENS C1 en nu de finale op 31 mei 

om 14:30 bij DSO tegen Spartaan’20. 

Ik hoop ook dan weer op een hoop 

toeschouwers die ons komen 

aanmoedigen en het is zeker de 

moeite waard want deze jongens 

hebben laten zien echte cup-fighters 

te zijn!! 

 

Een trotse trainer

 

DoCoS-toernooi: 1e plaats 

 

We zaten in de poule met DOCOS C1, DOSR C1 en Roodenburg C1. De eerste wedstrijd werd met 2-1 gewonnen van Roodenburg 

door doelpunten van Awinash en Niels. Tegen DOSR werd het 3-0 door doelpunten van Awinash, Niels en Serkan. De laatste 

wedstrijd werd het 1-1 door een doelpunt van Arnie. Met zeven punten uit drie wedstrijden eindigden we uiteindelijk op de eerste 

plaats. 

 

LENS C2 
 

LENS-toernooi : 2e plaats 
 

Op zaterdag 10 mei spelen wij het LENS-toernooi. Het weer is prachtig en de ploeg had er wel zin in. De 

eerste wedstrijd spelen wij tegen GDA en wonder boven wonder spelen wij die gelijk. De tweede 

wedstrijd spelen wij tegen VCS en die winnen wij met 3-1. De derde wedstrijd tegen XERXES DBZ en 

die winnen wij ook met 3-1. Dus wij hebben nu zeven punten als wij de laatste wedstrijd winnen, winnen  wij ook het toernooi. De 

laatste wedstrijd is tegen HBS; wij komen op voorsprong maar dan gaat de ploeg niet meer voetballen iedereen wil nu scoren maar 

dat gaat niet. Als HBS een uitval doet komt er een doelpunt uit en de pijp is nu leeg bij LENS en zo gaat de wedstrijd verloren wat 

niet nodig was geweest. 

 
 

C  
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Maar ja  een tweede plaats is ook mooi. Wij proberen het volgende week weer bij DoCoS en gaan dan weer voor de eerste plaats. 

Maar verder hebben wij een leuk toernooi gespeelt en daar gaat toch om. Klasse boys 

 

DoCoS-toernooi: 3e plaats 
 

Vandaag spelen wij in Leiden het DoCoS-toernooi. Het weer ziet er wat somber uit maar wij zouden het toch wel droog houden. De 

eerste wedstrijd winnen wij maar moeizaam maar eerste drie punten zijn binnen. De tweede wedstrijd gaat verloren maar dat was 

niet nodig geweest. En de derde wedstrijd zou een drama worden iedereen liep van posieti en daardoor ging deze wedstrijd ook 

verloren en LENS op een derde plaats kwam maar wij hadden ook eerste kunnen worden met een beetje inzet en posietispel.. Maar 

Vires is weer top scoorder van het toornooi klasse! Ook Tom stond weer prima te keepen. 

Peter.. 

 

Ps: VRIJDAG om halfacht in het zuiderpark bij de bowling    

 

 

LENS E1 – E2 

 

Op 10 mei gingen we vol goede moed naar DSO om daar een toernooi te spelen. 

Het toernooi begon pas om drie uur, dus iedereen was goed uitgeslapen! E2 begon met een knappe 

overwinning tegen Alphense Boys E2 door een fraaie kopbal van Jouad na een mooie corner van Nubar. De 

tweede wedstrijd werd met 1-0 van DSO E2 gewonnen en doordat de laatste wedstrijd tegen DoCos 

gelijkgespeeld werd, kon LENS E2 de eerste prijs in ontvangst nemen. E1 begon zeer goed door DSO E1 met 

4-0 te verslaan. Ook Alphense Boys en Roodenburg E1 werden verslagen (beide 1-0) en de eerste prijs was het terechte resultaat. 

Op 17 mei was ons eigen LENS-toernooi aan de beurt. E2 begon sterk aan de wedstrijd tegen DoCos (waar heb ik die club eerder 

gehoord). Het kreeg kansen, maar helaas trok de tegenstander aan het langste eind (1-0). Daarna werden er knappe overwinningen 

behaald op Xerxes en DWO. De goed spelende Nubar was een plaag voor de tegenstander en ook Walid, Okan en Mouad speelden 

sterk. Het werd een verdiende tweede plaats. E1 gaf de tegenstanders eigenlijk geen kans. Hoewel het spel niet supergoed was, 

werden er nauwelijks kansen weggegeven (en anders stond daar nog een goed keepende Bulent!) en scoorden we makkelijk. Er 

zaten zelfs hele mooie bij: een afstandsschot van Habin, een korte corner van Karim met Mitchel, een kopbalgoal van Karim (op zijn 

verjaardag!) en tenslotte een doelpunt achter het standbeen langs van alweer Karim! 

E1-DoCos E1: 5-1 * E1 – Xerxes E1: 3-1 * E1 – DWO E1: 2-1 = LENS:  EERSTE!! 

 

Tussendoor zijn we op zondag nog naar Feyenoord –RKC geweest. Dat was een zeer leuke en vooral spannende wedstrijd. De 

kinderen en ook de ouders hebben genoten. Gerard, bedankt voor de mooie foto’s. We maken ons op voor het slot van het seizoen. 

Zaterdag nog het DWO-toernooi en daarna nog een geweldige drie dagen in Limburg. De kinderen, die de vorige jaren meegeweest 

zijn weten hoe geweldig dat wordt. We vertrekken op vrijdag 30 mei om half tien en zijn op zondag 1 juni om ongeveer acht uur 

weer terug. Er is alleen nog een probleem: 

 

IK ZOEK  NOG IEMAND DIE EEN BUSJE BESCHIKBAAR KAN STELLEN! 

Theo 

 

 

 

ALV en Medewerkersavond 

 

Het spreekt voor zich dat wij alle medewerkers (trainers, leiders, scheidsrechters, grensrechters, jeugdcommissieleden en andere 

helpers) van onze jeugdafdeling uitnodigen om op zaterdag 7 juni naar LENS te komen voor gezellig bijpraten onder het genot van 

een hapje (barbecue) en een drankje. Voor de echte liefhebbers is er om 19.30 uur eerst nog de algemene leden vergadering van 

LENS over de cijfertjes. Hoe hebben we dit seizoen financieel gedraaid en krijgen we de begroting voor volgend seizoen rond 

zonder contributie verhoging??? Op deze avond zal dit allemaal besproken en duidelijk worden en de medewerkers van LENS 

mogen daar natuurlijk bij zijn!!! Tot op zaterdag 7 juni!! 

 

 

 

 

 

Prettige vakantie 

en tot 

volgend seizoen 

 
 

E  


