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EEN VREEMDE TITEL  (de geschiedenis van …..) 

 

 

 

 

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 2004 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?

  

 

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 2003/2004 nog eens rustig deze speciale ‘de (LENS-) 

revue’ passeren. 

 

 

Saskia en Kees Alting 

( redactie) 
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In deze rubriek gaat de redactie even terug in de tijd. Wat speelt er nu? – 

wat speelde er vroeger? 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 

 

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) 

 

 
JONG LENS; HOUDT LENS JONG!!!!!! 

I nleiding 

 

Met deze kreet wordt altijd de laatste LENSrevue van het seizoen ingeluid en wie zijn wij om deze  

traditie te doorbreken???? Het betekent immers het einde van weer een seizoen (het 84ste) met daarin  

een terugblik van hopelijk alle leiders van onze jeugdteams, de eindstanden van het afgelopen seizoen  

van alle jeugdteams en een vooruitblik op het komende seizoen 2004/2005 middels het publiceren van  

de trainingsgroepen, dagen en tijden. Kortom: een lezenswaardige LENSrevue boordevol informatie  

die voorlopig even bewaard dient te worden.  

Ga er eens rustig voor zitten en lees het op je gemak eens door. Ieder voor zich  

(zeker de insiders) zal zo zijn eigen gedachten hebben bij het lezen van de diverse stukjes. Het is  

natuurlijk de mening van de trainer van het team over het afgelopen seizoen en wellicht kijk jij er  

wel heel anders op terug. Dat mag natuurlijk best!!  

De voorlopige trainingsgroepen voor het nieuwe seizoen zijn samengesteld door de trainers van het 

nieuwe seizoen en natuurlijk is er veelvuldig overlegd met de huidige trainers en de jeugdcommissie.  Zij allen bepalen immers 

gezamenlijk wie waar gaat trainen en gaat spelen en dat heb je maar te accepteren!! Dat hoort nu eenmaal bij de sport. Veel 

leesplezier!!!! 

 

D e resultaten 

 

Voor een seizoen begint worden er natuurlijk doelstellingen uitgesproken. Naast het plezier hebben in je hobby (geldt voor spelers, 

trainers, commissieleden, scheidsrechters en ouders) is het willen presteren natuurlijk ook een must. Ieder team presteert naar eigen 

vermogen, maar willen winnen (op een eerlijke en sportieve manier) is natuurlijk iets wat bij iedere sport hoort. Dat dit niet altijd 

lukt is echter ook een gegeven maar het accepteren van dit hoort ook weer bij de sport.  

Het uitgangspunt van de jeugdcommissie was dat LENS A1, C1 en D1 zich minimaal moesten handhaven in hun huidige 

klasse en dat LENS B1 kampioen “moest” worden om weer terug te keren naar de 1ste klas.  

 

➢ LENS A1 haalde de doelstelling net, al verdient de manier waarop beslist geen schoonheidsprijs. Daarmee zal iedereen binnen 

en rondom dit elftal het beslist wel met ons eens zijn.  

➢ LENS B1 werd inderdaad met overmacht kampioen maar sommige spelers maakten het zichzelf wel meerdere keren onnodig 

te moeilijk. 

➢ LENS C1 en D1 presteerden zeer goed en lieten vaak heel mooi en fris voetbal zien.  

➢ Slechts LENS E1 en LENS E2 vierden daadwerkelijk een kampioenschap!!  

 

Bij de andere teams is promoveren en degraderen niet aan de orde maar kunnen de teams natuurlijk wel kampioen worden.  
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R angen en standen (de eindstanden) 

 
 

 

 

 

 Elftal G W GL V P 

1 Forum Sport A1 22 21 0 1 63 

2 Kranenburg A1 22 16 2 4 50 

3 Vitesse Delft A1 22 16 2 4 50 

4 ODB A1 22 14 2 6 44 

5 Excelsior'20 A1 22 11 2 9 35 

6 Schipluiden A1 22 10 3 9 33 

7 Naaldwijk A1 22 7 0 15 21 

8 LENS A1 22 5 4 13 19 

9 Zwaluwen A1 22 6 1 15 19 

10 RKSVM A1 22 4 5 13 17 

11 Cromvliet A1 22 5 2 15 17 

12 Full Speed A1 22 4 3 15 15 

 

 Elftal G W GL V P 

1 LENS B1 18 16 1 1 49 

2 KMD B1 18 11 4 3 37 

3 Erasmus B1 18 12 0 6 36 

4 Den Hoorn B1 17 10 4 3 34 

5 RKSVM B1 18 9 4 5 31 

6 GDA B2 17 7 2 8 23 

7 Honselersdijk B1 18 5 1 12 16 

8 Quintus B1 18 5 1 12 16 

9 LYRA B2 16 1 2 13 5 

10 Scheveningen B1 18 1 3 14 3* 

 
 Elftal G W GL V P 

1 Postduiven, de B1 20 17 1 2 52 

2 DHC B2 20 16 1 3 49 

3 Concordia B1 20 13 3 4 42 

4 Die Haghe B1 20 10 3 7 33 

5 Delft B1 20 8 3 9 27 

6 LENS B2 20 6 3 11 21 

7 RAS B1 20 6 2 12 20 

8 Vredenburch B1 20 6 3 11 20* 

9 RVC/RIJSWIJK B3 20 6 2 12 19* 

10 Quick B2 20 5 4 11 19 

11 Quick Steps B1 20 3 3 14 12 

 

 

 
 

Elftal 
G W GL V P 

1 DHC C1 22 18 3 1 57 

2 HVO C1 22 16 1 5 49 

3 DWO C1 22 13 6 3 45 

4 Sparta C2 22 14 1 7 43 

5 LENS C1 22 12 3 7 39 

6 Katwijk C1 22 10 3 9 33 

7 SVVSMC C1 22 8 5 9 29 

8 DSO C1 22 7 7 8 28 

9 Sportlust '46 C1 22 7 3 12 24 

10 VCS C1 22 4 2 16 14 

11 Feyenoord AV C2 22 4 1 17 13 

12 Lisse C1 22 1 1 20 4 

 Elftal G W GL V P 

1 Loosduinen C1 21 21 0 0 63 

2 Kranenburg C1 22 14 2 6 44 

3 Vredenburch C1 22 13 4 5 43 

4 Cromvliet C1 22 11 3 8 36 

5 VCS C2 21 9 4 8 31 

6 Postduiven, de C1 22 9 4 9 31 

7 RVC/RIJSWIJK C4 22 8 3 11 27 

8 VELO C2 22 7 5 10 26 

9 VUC C1 22 8 1 13 25 

10 LENS C2 22 6 4 12 22 

11 GDA C2 22 5 3 14 18 

12 Quick C2 22 1 5 16 8 

 
 

 Elftal G W GL V P 

1 Laakkwart. C2 21 17 2 2 53 

2 RVC/RIJSWIJK C5 21 16 3 2 51 

3 RAS C1 22 16 2 4 50 

4 ODB C2 22 11 4 7 37 

5 DUNO C2 22 10 4 8 34 

6 LENS C3 22 11 1 10 34 

7 Vredenburch C2 22 9 2 11 29 

8 RKAVV C4 21 7 4 10 25 

9 Quick C3 22 6 2 14 20 

10 Scheveningen C2 21 6 0 15 18 

11 JuVentaS C1 21 6 0 15 18 

12 Die Haghe C1 19 0 2 17 2 

 
 Elftal G W GL V P 

1 HSTexasDZS C1 21 20 0 1 60 

2 WIK C1 20 17 1 2 52 

3 VELO C5 21 14 2 5 44 

4 Marathon\Azzurri C1 20 13 3 4 42 

5 Laakkwart. C3 22 11 2 9 35 

6 SOA C1 21 9 3 9 30 

7 LENS C4 22 8 4 10 28 

8 VCS C4 22 6 2 14 20 

9 Quick Steps C3 22 6 2 14 20 

10 Vredenburch C4 20 5 3 12 15* 

11 Quick C4 21 4 1 16 13 

12 HBS C5 22 1 3 18 6 
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Elftal G W GL V P 

1 ARC D1 22 20 0 2 60 

2 Quick Boys D1 22 14 3 5 45 

3 LENS D1 22 12 5 5 41 

4 Roodenburg D1 22 11 6 5 39 

5 VCS D1 22 9 8 5 35 

6 Voorschoten'97 D1 22 9 6 7 33 

7 Katwijk D1 22 7 4 11 25 

8 Forum Sport D1 22 6 2 14 20 

9 RCL D1 22 5 4 13 19 

10 DoCoS D1 22 3 9 10 18 

11 VVSB D1 22 4 6 12 18 

12 Quick D1 22 2 7 13 13 

 

 Elftal G W GL V P 

1 Hoek v Holland D1 20 15 4 1 49 

2 BMT D1 20 15 4 1 49 

3 HDV D1 20 13 4 3 43 

4 HMSH D1 20 12 5 3 41 

5 DUNO D1 20 12 1 7 37 

6 GDA D2 20 11 2 7 35 

7 VCS D2 20 4 4 12 16 

8 LENS D2 20 5 1 14 16 

9 VUC D1 20 5 0 15 15 

10 ODB D1 20 3 2 15 11 

11 Quick D2 20 1 1 18 4 

 

 

 Elftal G W GL V P 

1 Concordia D2 8 6 2 0 20 

2 GONA D1 8 4 2 2 14 

3 Vitesse Delft D3 8 4 0 4 12 

4 LENS D3 8 2 1 5 7 

5 ODB D2 8 1 1 6 4 

 

 Elftal G W GL V P 

1 DHC D5 10 8 2 0 26 

2 LENS D4 10 7 2 1 23 

3 BSC '68 D3 10 4 1 5 13 

4 Zoetermeer D11 8 3 1 4 10 

5 HBS D7 9 3 0 6 9 

6 SOA D2 9 0 0 9 0 

 

 
 

 Elftal G W GL V P 

1 LENS E1 20 15 0 5 45 

2 Honselersdijk E1 20 13 2 5 41 

3 JuVentaS E1 20 13 2 5 41 

4 Westlandia E1 20 13 1 6 40 

5 Vitesse Delft E1 20 12 1 7 37 

6 Gr.WII VAC E1 20 9 3 8 30 

7 RKDEO E1 20 7 3 10 24 

8 DHC E1 20 5 2 13 17 

9 Schipluiden E1 20 4 4 12 16 

10 Den Hoorn E1 20 4 2 14 14 

 

 

 Elftal G W GL V P 

1 LENS E2 9 6 1 2 19 

2 Wippolder E1 10 5 4 1 19 

3 VUC E1 10 5 2 3 17 

4 Quintus E1 10 3 1 6 10 

5 Vitesse Delft E2 9 2 3 4 9 

6 DSO E1 10 1 3 6 6 

 

 

 

 Elftal G W GL V P 

1 SOA E1 10 8 2 0 26 

2 VUC E2 9 7 0 2 21 

3 LENS E3 9 4 0 5 12 

4 Quick E3 10 3 2 5 11 

5 Zoetermeer E4 10 2 2 6 8 

6 Loosduinen E1 10 1 2 7 5 

 

 

 Elftal G W GL V P 

1 BMT E2 10 8 0 2 24 

2 LENS E4 10 7 1 2 22 

3 Laakkwart. E3 9 5 0 4 15 

4 Den Hoorn E6 9 4 1 4 13 

5 Vitesse Delft E6 10 3 0 7 9 

6 SEP E2 10 1 0 9 3 

 

 

 Elftal G W GL V P 

1 GravSV E5 10 8 1 1 25 

2 GONA E2 10 8 0 2 24 

3 Cromvliet E4 10 6 2 2 20 

4 LENS E5 9 2 0 7 6 

5 Vredenburch E4 10 2 0 8 6 

6 DHC E4 9 1 1 7 4 

 

 

 Elftal G W GL V P 

1 Loosduinen E3 10 7 0 3 21 

2 LENS E6 10 6 1 3 19 

3 HBS E12 10 4 2 4 14 

4 Erasmus E2 10 4 2 4 14 

5 RAVA E4 9 2 4 3 10 

6 DSVP E6 9 1 1 7 4 

 

 
 

 Elftal G W GL V P 

1 Laakkwart. F1 10 8 0 2 24 

2 Quick Steps F1 10 7 0 3 21 

3 Quick F2 10 7 0 3 21 

4 LENS F1 10 3 0 7 9 

5 RVC/RIJSWIJK F2 10 3 0 7 9 

6 HBS F1 10 2 0 8 6 

 

 

 Elftal G W GL V P 

1 Vitesse Delft F2 10 8 0 2 24 

2 Full Speed F1 10 7 2 1 23 

3 BSC '68 F1 10 3 3 4 12 

4 Oliveo F2 10 3 1 6 10 

5 LENS F2 10 2 3 5 9 

6 Scheveningen F2 10 1 3 6 6 

 

 Elftal G W GL V P 

1 Jai Hanuman F1 9 9 0 0 27 

2 ODB F2 10 6 0 4 18 

3 Erasmus F1 10 4 1 5 13 

4 LENS F3 9 4 0 5 12 

5 RVC/RIJSWIJK F5 10 3 0 7 9 

6 Scheveningen F3 10 2 1 7 7 
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 Elftal G W GL V P 

1 WIK F2 10 7 0 3 21 

2 Die Haghe F2 10 6 1 3 19 

3 DUNO F3 9 6 0 3 18 

4 VELO F8 9 5 0 4 15 

5 GDA F6 10 4 1 5 13 

6 LENS F4 10 0 0 10 0 

 

 Elftal G W GL V P 

1 Nootdorp F3 10 7 2 1 23 

2 Forum Sport F8 9 5 1 3 16 

3 Delft F5 9 4 2 3 14 

4 BMT F2 9 4 1 4 13 

5 LENS F5 8 2 1 5 7 

6 RAVA F3 9 1 1 7 4 

 

 

 Elftal G W GL V P 

1 Quick F14 9 9 0 0 27 

2 Cromvliet F4 10 7 0 3 21 

3 VUC F5 10 4 0 6 12 

4 Tonegido/Hgs. Bluf F5 9 3 1 5 10 

5 Laakkwart. F5 10 3 1 6 10 

6 LENS F6 10 2 0 8 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* (de jeugdcommissie heeft in enkele verslagen wat kleine aanpassingen in de tekst aangebracht) * 

 

LENS A1 
 

Eind goed, al goed? 

 

Zondagavond 23 mei, 21.00 uur, de laatste keer dat ik aandacht besteed aan dit wonderlijke elftal, nee 

het was meer dan een elftal, uit m’n hoofd heb ik dit seizoen toch wel met achttien spelers gewerkt. Gelukkig nooit alle achttien op 

hetzelfde moment, nee sterker nog, de groepsgrootte lag tussen 4 en 16 aanwezige mensen bij de trainingen. En Ahmed en ik 

natuurlijk, en regelmatig ook nog Ron, bijna evenveel begeleiders als spelers! 

 

 ‘Eind goed’ staat er boven dit verhaal, en dat is ook zo, want op de laatste speeldag won A1 verdiend van Full Speed en bleef 

behouden voor de 1e klas. Niet degraderen was al vanaf oktober ons doel, want realistisch moesten we zijn.  

Voor het seizoen leefde nog het idee van een kampioenschap, maar dit was eigenlijk al een beetje de prullenbak ingegaan toen eind 

mei Ramazan en Jeffrey en Mitchel van club veranderde. Gelukkig kwam laatstgenoemde speler in augustus weer terug naar 

LENS, maar hij kon pas meespelen half september, toen we al twee keer verloren hadden, en toen Ozkan al besloten had te 

stoppen, en andere spelers nog niet eens op de training verschenen waren. 

Nog voor de Kerst gooiden twee spelers de handdoek in de ring en werd de groep steeds kleiner. Gelukkig heeft Paul v.d. Steen al 

wat jaren ervaring bij LENS en samen met Ron, Ahmed en mijzelf zette hij een reddingsroute op papier en in de praktijk. Zoveel 

als maar mogelijk was lieten we spelers van B1 invallen of in de basis beginnen, en met succes. 

 

Na de winterstop gingen we terug naar één training per week, maar dan met de hele groep (nou ja, het hele groepje af en toe). Dit 

heeft goed gewerkt, want de meeste spelers waren weerbaarder en fitter tijdens de wedstrijden. In deze periode hebben we ook de 

meeste punten gehaald, waaronder knappe gelijke spelen tegen ODB en Schipluiden en overwinningen op Naaldwijk, Full 

Speed(2x) en Cromvliet. 

 

 ‘Al goed’ staat ook boven dit verhaal, en dat is toch in feite niet waar. Slechts heel weinig spelers kunnen trots zijn op hun 

presteren dit seizoen. Gelukkig lag het wekelijkse hoogtepunt op zaterdag, als we toch nog behoorlijk kompleet waren. Dan werd 

er geknokt, keihard gewerkt, en soms ook aardig gevoetbald. En……… spelers die niet in de basis stonden (niet getraind, te laat, 

enz.) accepteerden dit ook wel goed, want ze snapten het. Wij daarentegen snapten het meestal niet maar deden het wel. 

En zo verliep een moeizaam seizoen voor de spelers, en ook voor Ahmed en Ron was het meestal zeer teleurstellend. Zelf heb ik 

twee keer op het punt gestaan om te stoppen, maar de anderen (en ook Paul) wisten mij over te halen om door te gaan. Uiteindelijk 

ben ik blij dat het gelukt is om met elkaar, en dankzij de steun en/of aanwezigheid van Hannie, Christine, Diana en Hans, dit 

seizoen tot een goed einde te brengen. 

Ik wens alle spelers nog een mooie voetbaltijd, ik wens Ahmed een (h)echte groep om mee te trainen, en Ron een rustiger 

leventje langs de lijn, met meer afstand dan in dit jaar. 

Als we elkaar volgend seizoen ergens, bijvoorbeeld langs een voetbalveld, tegenkomen schud ik jullie graag de hand, en ben 

benieuwd om te vernemen hoe het verder gaat met jullie studie, werk, ouders, school, verjaardagen, vakanties, zieke vrienden, 

kapotte telefoons, niet werkende horloges, onaardige tegenstanders, stomme scheidsrechters en………………… 

Een fijn EK, een prettige vakantie, en tot ziens. 

Fred Grens  

 

A   
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LENS B1 
 

 

Na de degradatie van afgelopen jaar speelde LENS B1 nu in de tweede klasse en dat was een niveau te laag. 

De eerste wedstrijd werd dan ook met 12-0 gewonnen, maar al snel werden we gewaarschuwd door de nederlaag bij GDA. Daarna 

hebben we een goede reeks in de competitie neergezet en hebben we ook in vriendschappelijke duels met clubs uit de derde divisie 

goede wedstrijden gespeeld. Helaas ging het toen in de competitie fout bij RKSVM en zaten we ook ineens zonder keeper. 

Gelukkig hebben Tom en Jermey dit heel goed opgepakt (grote klasse!). Hierna hebben we alles gewonnen in de competitie en 

werden we uit bij Erasmus kampioen en dat was zeker terecht. We hebben een heel constant seizoen gedraaid met goede 

overwinningen op KMD, Erasmus en Den Hoorn en dat waren toch aardige elftallen. 

 

Ook in de beker ging het voorspoedig. In de poule werden we eerste na overwinningen op Kranenburg, Honselersdijk en Verburch. 

Vervolgens wonnen we in de knock-out fase van TEDO en KMD, maar strandden we helaas in de achtste finale tegen Swift Boys. 

(3-0 voor en 5-3 verloren) Dat was jammer, want we hadden ver kunnen komen. 

Al met al is het een aardig seizoen geweest waarin we thuis al onze beker en competitiewedstrijden hebben gewonnen en 

ook LENS A1 nog eens goed ondersteund hebben. Volgend jaar weer eerste klasse en dat belooft nog wat, zeker gezien de 9 

eerstejaars B-klassers die dit jaar al in de B1 speelden.  

 

Ik wil alle ouders bedanken voor het altijd aanwezige vervoer, Ricky voor het betrouwbare vlaggen, Shakil, Tom en Jermey voor 

het vele invallen en dat geldt ook voor alle C-klassers die dit jaar mee hebben gedaan. 

 

 Awinash: Een goede verdediger die sterk is in de lucht (verdedigend en aanvallend) en in de tackle. Zal alleen nog steeds wat 

rustiger aan de bal moeten worden. 

 Fouad: Hele betrouwbare verdediger die ook nog eens goed mee kan voetballen en knap tweebenig is. Zal alleen wel goed zijn 

concentratie bij het spel moeten houden. 

 Johnathan: Snelle, sterke verdediger die nooit opgeeft. Gaat nog steeds goed vooruit en heeft zich ook nog verder ontwikkeld 

aan de bal. Zal wel veel meer de duels in de lucht aan moeten gaan en ook meedogenlozer moeten worden in de duels over de 

grond. 

 Alfi: De alleskunner van B1, die op basis van techniek en inzicht vaak goed heeft gespeeld. Toch zal het geen kwaad kunnen 

als je nog wat meer gaat werken aan je conditie en loopvermogen, want tegen grote, sterke jongens wordt je soms te makkelijk 

voorbijgelopen. 

 Rayn: Sierlijke voetballer die daar eigenlijk te weinig mee doet. Is ook nog eens sterk met het hoofd en 

heeft een mooie trap. Je zal je kwaliteiten beter moeten gebruiken door meer aanwezig te zijn in de 

duels en aan de bal.  

 Nourdin: Op de vierkante meter een verschrikkelijk goede voetballer. Die techniek zal je beter moeten 

leren gebruiken zodat je er in de wedstrijd ook wat aan hebt, dan ben je niet af te stoppen. Nu was het 

te vaak balverlies en dus te weinig rendement. 

 Adnane: Speler met een grote inzet en een mooie voorzet. Zal alleen veel minder moeten lopen met de 

bal en ook zal je handelingssnelheid omhoog moeten. 

 Hamza: Technisch gezien kan het allemaal wat beter, maar jij hebt wat veel anderen niet hebben en dat is je doelgerichtheid. 

Je bent tweebenig en hebt een goed schot in je benen en dit alles heeft ervoor gezorgd dat je met afstand onze topscorer bent 

geworden. 

 Kevin: Onwijs explosieve speler met mooie acties (schitterende schaarbeweging) en erg sterk aan de bal. Alleen zal je moeten 

leren niet alle acties in één (te hoog) tempo te doen, want daardoor verlies je vaak de controle over de situatie. Als dat gaat 

lukken zal je zien dat je ook veel meer gaat scoren. 

 Mehmet: Is ook erg sterk aan de bal en weet dat ook nog eens te koppelen aan het maken van de juiste keuzes met betrekking 

tot het maken van een actie of de bal afspelen. In de oefenwedstrijden tegen sterke tegenstanders liet je zien makkelijk met dat 

niveau mee te kunnen en was je vaak één van de betere spelers. Ook jij zal alleen veel scherper moeten worden voor de goal en 

ook moeten accepteren dat je soms wel eens een schop krijgt bij het voetballen. 

 Oussama: Kwam pas later bij de groep. Eerst als rechtshalf maar later als rechtsbuiten. Heeft een mooie voorzet, is snel en kan 

makkelijk passeren. De controle aan de bal kan en moet beter. 

 Arnie: Jouw snelheid blijft een mooi wapen en dat heeft je ook dit jaar weer veel doelpunten opgeleverd. Je zal alleen onder 

druk meer aan de bal moeten komen en dan wat sneller moeten handelen. Sterkte met je blessure! 

Dennis 

 

 

LENS B2 
  

Dit seizoen trainde ik de B2 en ik had een goede hoop op een hoge klassering met de spelers die in het elftal zouden komen. Maar 

ik vind de selectieprocedure echt veel te lang - want als de competitie een aanvang neemt heb ik met mijn groep nog steeds niet 

samen getraind en/of geen oefenwedstrijd gespeeld. Je dus kan je wel spreken van een valse start. 

 

B  
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Daardoor o.a. komen wij in de beker niet verder dan de poulewedstrijden; heel jammer. Als ik mijn groep dan eindelijk heb moet ik 

sommige jongens weer op de rails zien te krijgen om te willen gaan presteren in de B2 en dat is verdomd moeilijk mag ik wel 

zeggen. 

 

Het eerste deel van de competitie 

speelt de B2 een aardig partijtje mee 

maar na de winterstop klapt het team 

op onverklaarbare wijze in elkaar. Ik 

heb dit seizoen achttien spelers 

gebruikt en eindig maar met dertien 

man. Spelers stopten, werden 

weggestuurd en Oussama ging weer 

terug naar B1. Maar al met al heb ik 

met de groep en de ouders heel veel 

plezier gehad en dat vergoedt niet 

alles maar wel heel veel. 

De dieptepunten waren de wedstrijd 

tegen Marathon/Azzurri, waar ik na 

afloop werd beledigd en in het 

gezicht werd gespuugd en uit tegen 

DHC waar de scheidsrechter de 

wedstrijd niet in de hand had en de 

wedstrijd staakte en vergeet ook niet 

de uitwedstrijd tegen Delft. 

 

Soms speelde B2 hele sterke 

wedstrijden maar verloor dan toch de 

wedstrijd omdat het scoren maar niet 

lukte en de samenwerking met een 

paar jongens niet optimaal was.   

In het Paastoernooi van DSV speelde 

LENS zijn sterkste wedstrijden van 

het seizoen tegen de Engelse ploegen 

dus het was wel mogelijk wat ik voor 

ogen had – helaas kwam het niet 

altijd in de competitie uit de verf.  

 

Dat is achteraf wel jammer, want een 

derde of vierde plaats had er best wel 

ingezeten.

 

 

Zo nu iets over de groep. 

 

 Jermey - keeper: als hij goed blijft trainen kan hij nog veel beter worden; als persoon is hij prettig in de omgang en hij ligt ook 

goed in de groep. 

 Robin -verdediger: had het dit jaar moeilijk maar komt er zeker ; moet soms wat sneller reageren;  een aardige jongen om mee 

te werken. 

 Ricky - verdediger: kwam uit de C2 om de B2 te versterken. Speelt soms prima maar geeft soms de trainer een hartslag van 

180 met zijn acties; moet meer komen trainen. 

 Fatih - laatste man: uit ‘armoede’ moest hij het hele seizoen daar staan;  hij werkt zich uit de naad voor het elftal – klasse; hij 

is ook een prima links buiten. 

 Dennie - rechtshalf/voorstopper: een toppertje; zegt bij zijn acties altijd ‘oei, oei, oei’; een jongen die zonder mopperen op 

vele plaatsen kan spelen. 

 Viresh - links half: mijn topper en mijn kanjer; heeft zich dit seizoen prima ontwikkelt en is een stuk sterker geworden; ik 

krijg steeds meer plezier in zijn spel. 

 Sercan - rechtshalf: is ook een fijne jongen die overal inzetbaar is en zonder te mopperen zijn partijtje speelt. 

 Achraf - midhalf: kwam uit B1 bij ons en hij kreeg altijd de vrije rol op het middenveld; hij is een zeer technische speler met 

een goed inzicht . 

 Ahmet - linksbuiten: ook een technische speler;  wil zijn acties vaak te ver doorvoeren en dat is jammer van zijn kwaliteiten. 

 Salim - spits: is klein van stuk; als hij wat groter was geweest had hij meer rendement uit zijn spel kunnen halen; jammer is dat 

hij soms te veel praat en dat komt niet ten goede van zij spel en van het elftal. 

 Ali  - rechtsbuiten: toen hij bij B2 kwam was het een vaatje buskruit; dat werd langzaam minder en dat kwam zijn spel wel ten 

goede; een nette gozer waar je op kunt bouwen. 

 Sinaan -  middenvelder: is ook een fijne gozer die zijn opdrachten goed probeerde uit te voeren; soms wat te gretig maar dat 

hoort bij zijn stijl;  jammer dat hij de laatste weken niet mee kon spelen omdat hij zijn binnenste kruisbanden had gescheurd. 

 Shakil  - spits: kwam als laatste bij de groep maar heeft zich verbluffend goed aangepast; een slimme speler met een neusje 

voor het doel. Een jongen die in dienst van een elftal kan spelen zonder te klagen. 

 

Tot slot nog iets over de trainingen: er werd door de groep prima getraind en bijna altijd was iedereen aanwezig. Ik hoop dat 

volgend seizoen ook iedereen alle trainingen komt bezoeken.  

Verder nu wens ik de spelers en de ouders een fijne vakantie toe met heel veel zon. Ook wil ik de sponsors nog bedanken voor hun 

bijdrage. 

  

Trainer/leider: Peter en Patrick van Fessem  

 

 

LENS C2 
  

 

Het seizoen begon leuk. Samen met Roy spelers bekijken en selecteren voor C1 en C2. De verwachtingen 

waren wat mij betreft hoog gespannen, want ik vond (en nu nog) dat de C2 behoorlijk goede spelers had. 

Op een aantal wedstrijden na is dat er eigenlijk geen moment uit gekomen. En toch hadden we rond december nog uitzicht op een 

2e plaats. Maar ja als je vanaf december nog maar 3 wedstrijden wint en de rest allemaal verliest (en 1 gelijk speelt), dan kan het zo 

lopen dat je aan het eind van het seizoen blij moet zijn dat je 10e geworden bent. In het kort kan ik zeggen dat dit niet echt een leuk 

seizoen was. Ik ga er van uit dat je het liefst zo hoog en zo goed mogelijk wilt spelen, maar als je dan in de loop van het seizoen 

met spelers te maken krijgt die veelvuldig irritaties lopen op te roepen op trainingen en voor en tijdens wedstrijden dus niet 100% 

met de wedstrijden bezig zijn en vertel maar door, dan kan je nooit een goede prestatie neer zetten..  

 

 

C  
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Maar te veel spelers van C2 was dat helaas niet wijs te maken. Gelukkig maakten de toernooien veel goed, ook met dank aan de 

spelers van C1 (complimenten nog voor een behoorlijk goed seizoen), C3 en D1. Er valt genoeg te zeggen over de spelers van C2 

dit seizoen, maar ik zal het (proberen in ieder geval) kort houden: 

 

❑ Jordy van de Luitgaren: kwam vanwege teveel spelers in de B voor een jaar terug naar de C en liet in het begin goed merken 

dat hij daar van baalde, zowel qua spel als qua gedrag. Maar hoe meer wedstrijden hij keepte, hoe meer dat veranderde. Sterker 

nog vanaf de winterstop was Jordy regelmatig de uitblinker en heeft ons vaak voor monsternederlagen behoedt. Jordy, klasse 

hoe jij je hebt hersteld dit seizoen. Ik denk dat Peter het moeilijk gaat krijgen met zijn keuze voor een keeper. 

❑ Patrick Maduro: begon het seizoen als rechtsback, maar heeft de meeste wedstrijden als hele betrouwbare laatste man 

gespeeld. Patrick werd in de loop van het seizoen ook aanvoerder en gaf zoals het hoort in wedstrijden ook altijd het goede 

voorbeeld. Jammer alleen dat hij aan het einde van het seizoen toch nog werd besmet met het C2-virus en wat minder serieus 

ging trainen. Gelukkig gold dat niet voor de wedstrijden en zorgde hij er (net als Jordy) voor dat er vele aanvallen werden 

afgeslagen. Patrick, jammer dat je een jaar gaat stoppen, denk er nog eens over na, maar succes met je school. 

❑ Sandeep Poeran: mocht vanuit de C3 overkomen vanwege een spelersruil. Maar heeft ondanks z’n enthousiasme in het begin 

niet kunnen brengen wat wij van hem verwachtten. Een verdediger met zo’n lichaam, zou onverzettelijk moeten zijn in de 

verdediging, maar het gebeurde te vaak dat hij duels verloor, vanwege concentratie gebrek of wat voor reden dan ook. Ik denk 

dat Sandeep een goede verdediger kan zijn/worden als hij beter gebruik gaat maken van zijn lichaam in duels. 

❑ Dennis Boateng: topverdediger in de C2 die een tijdje in een dip heeft gezeten qua prestaties, maar op wie ik nooit 

aanmerkingen heb gehad op prestaties, inzet en gedrag. Dennis zou wel wat harder de duels in mogen gaan, maar misschien 

heeft hij medelijden met tegenstanders. Als hij dit gaat leren, dan is hij denk ik een zekerheidje komend seizoen in C1. 

❑ Mourad el Ousrouti: kwam al vrij snel over vanuit de C3. Na een paar wedstrijden bij de C3 gekeken te hebben moet ik 

toegeven dat ik heb staan slapen bij de selectie trainingen. Ook minpuntjes heeft Mourad, zoals het feit dat hij niet met kritiek 

kan omgaan en meteen boos wordt of dat hij zelden z’n mond houdt. Maar het grootste minpunt van hem is ook meteen zijn 

grootste pluspunt en dat is dat hij denkt dat hij een middenvelder of aanvaller is, maar in de praktijk blijkt dat hij een hele 

goede linksback is. Als Mourad dit gaat inzien denk ik dat hij de toekomstige linksback gaat 

worden van het 1e elftal van LENS. 

❑ Mohamed Ahjar: het enige dat ik over Mohamed kwijt wil is dat terwijl hij vorig jaar nog mijn 

meest favoriete speler was in de D2, maar dat hij mij dit seizoen op alle fronten heeft 

teleurgesteld. Jammer want qua voetbal is Mohamed misschien wel één van de beste spelers in 

de C2. 

❑ Charrel Poulina: is de ideale centrale middenvelder omdat hij heel graag aanvalt, maar ook niet te 

beroerd is om mee te verdedigen. Typerend is dat hij na een ruzietje over zijn positie, hij na die ruzie 

alleen maar beter is gaan spelen. Sterker nog aan het einde van het seizoen was Charrel één van de beste spelers. Volgend 

seizoen een zekerheidje denk ik voor C1. Een minpuntje is het kleine aantal trainingen dat hij aanwezig was, moet echt 

veranderen voor volgend seizoen. 

❑ Ibrahim ‘Ibo’ Tokmak: zorgde voor een grote teleurstelling om aan het begin van het seizoen te zeggen dat hij niet zou gaan 

keepen. Ibo ging terug naar C3 om daar te voetballen en kwam later weer terug bij C2 vanwege een spelerstekort. Hij heeft 

zeker niet slecht gepresteerd als linksback en linkshalf, maar heeft te weinig gespeeld vanwege straffen omdat hij te vaak niet 

kwam trainen, te vaak te laat kwam, te vaak niet serieus met de wedstrijd bezig was. Ibo ga nog even nadenken over volgend 

seizoen, het zou jammer zijn als je echt gaat stoppen; 

❑ Mani Wolde: zat aanvankelijk bij C1, maar werd op eigen verzoek terug gezet naar C2. Een goeie beslissing natuurlijk, want 

hij zou fysiek heel veel tekort gaan komen in de 3e divisie. In het begin kwam Mani ook bij ons fysiek nog te kort, maar zeker 

na de winterstop ging hij steeds beter spelen. Mani moet of een nieuw horloge kopen of nog een keer leren klok kijken, want 

niemand kwam zo vaak te laat als hij. Negatief over Mani is dat hij, als de groep erbij was, heel irritant kan en kon zijn maar 

als je alleen met Mani bent dan is hij ineens weer heel anders en dan ook grappig en aardig.  

❑ Jair dos Santos Freitas: kan verschrikkelijk irritant zijn, maar gelukkig heeft de tegenstander net zo veel last van hem als z’n 

eigen leiders. Na wat aanloop moeilijkheden dit seizoen en het daaraan gekoppelde slechte spel van hem, is hij in de loop van 

het seizoen uitgegroeid tot de beste speler van de C2. Een groter compliment kan ik in ieder geval niet verzinnen. Vervelend is 

dan weer dat hij altijd het laatste woord moet hebben en dan maakt het hem niet uit of hij een intelligente opmerking maakt of 

een verschrikkelijke domme, zolang het maar het laatste woord is. 

❑ Jeremy Ramdjiawan: vanaf het begin van het seizoen al de meest fanatieke, meest serieuze en minst irritante speler. Heeft tot 

ongeveer januari bijna alleen maar goede wedstrijden gespeeld. Helaas werd het aan het einde van het seizoen allemaal wat 

minder, qua trainingsinzet en ook qua motivatie. Heeft nog moeite met het inschatten van buitenspel situaties, gezien de 

discussies vanaf de wedstrijd tegen VCS. Volgend seizoen zal je daar geen problemen mee krijgen. De trainer van C1 is een 

halve Portugees en zal dus met 10 man achter de bal gaan spelen. 

❑ Rodney Matthee: begon als speler van C2 aan het seizoen, maar vanwege een overschot aan aanvallers is hij naar C3 gegaan, 

waar hij ontdekt werd als rechtsback. Over zijn inzet valt niet te klagen evenals over zijn gedrag. Wel over het niet kunnen 

omgaan met kritiek. 

❑ Imran Rasul: mocht halverwege het seizoen terug naar de C1. Opvallend is dat hij vanaf dat moment geen training meer heeft 

gemist (volgens mij). Heeft als laatste man hele goede wedstrijden gespeeld bij C2, maar wisselde die af met wat mindere 

prestaties. 

❑ Arafat el Boustati: heeft vanaf het moment dat hij van C1 terug werd gezet heel goed gespeel en getraind bij C2. Dat werd in 

de winterstop bekroond met zijn terugkeer naar C1 en dat was best verdiend. 

 

Alle spelers die dit seizoen hebben meegespeeld dit seizoen wil ik bedanken: Hafiez, Aziz en Sergio van C1 (Wat een lekkere 

overwinning was dat zeg bij RVC uit), Maurizio, Bilal, Emmanuel, Reda, Habin, Burak, Khalid en Kagan van D1, Firat van D2 en 
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Parvesh, Samet, Aziz (ook bedankt voor het vlaggen), Isyan en Muhamed (paar wedstrijden met C2 meegedaan en bijna allemaal 

uitblinker geweest) van C3 en dan nog de jongens die ik vergeten ben; 

Paul bedankt voor de tijd die je aan C2 hebt besteed (en dat waren niet een paar minuten);  

Alle ouders bedankt voor het zorgen voor vervoer bij uitwedstrijden, behalve Siegfried en Jolanda, die waren er nooit (of was het 

nou andersom?) 

Rui bedankt voor het vlaggen en fluiten dit seizoen, ik heb net als vorig seizoen genoten van je aanwezigheid en ik kijk nu al uit 

naar volgend seizoen (succes volgend seizoen met C1). 

Dennis 

 

LENS C3 
 

Allereerst even een korte samenvatting van het seizoen. De eerste vier competitiewedstrijden won de C3 met grote cijfers waardoor 

we een klasse hoger werden geplaatst. Daarin zijn we op een vijfde plaats geëindigd. In de beker zijn we heel ver gekomen, maar 

werden we verslagen door de B-junioren van Toofan. Dit zijn de jongens die dit gepresteerd hebben. 

Warrel: prachtige stijlvolle keeper, komt heel goed uit zijn goal en heeft ondanks zijn lengte ook hoge ballen klem. Heel wat 

puntjes gepakt voor de C3. Soms is Warrel wat onzeker over zijn kwaliteiten. Niet nodig Warrel! Hij is altijd positief. 

 

• Jaffer: ja, Jaffie ken ik al heel wat jaartjes. Op de 

training is het een baasje (altijd geweest), maar in de 

wedstrijd durf ik te zeggen dat het de speler van LENS 

is met de meeste inzet. Wat een beest zeg!!! Hij pakt 

tegenstanders die twee keer zo groot zijn aan. Nu nog 

trainingsinzet en je wordt nog beter. 

• Isyan: ongetwijfeld één van de stijlvolste spelers, mooie 

trap, goede babbel in het veld (lekker jongen!!!) zijn 

duels zijn minder (beetje bang). Qua inzicht een 

toppertje. Isyan ga aan je duels werken en je wordt een 

strateeg in het veld. 

• Abdul: ‘grasmaaier’ is een gevaar voor iedere 

tegenstander en veld, ook kunstgras. De slidingkoning is 

ook befaamd om zijn sokken (hoe krijg ik een 

kleedkamer leeg). Uitstekende voorstopper. 

• Samet: fanatieke hooligan van Fenerbache, dacht dat hij 

aanvaller was, maar is omgetoverd tot linksback. Kan 

heel goed opkomen en pakt zijn goaltjes mee. Is soms te 

lief voor zijn tegenstander. Helaas dit jaar af en toe 

geblesseerd, anders was je nog beter geweest. 

• Ali: speler die zich het meest ontwikkeld heeft dit jaar. 

Fantastische inzet en altijd sportief. Heeft mij het 

mooiste moment van het jaar bezorgd (doelpunt Ali).  

• Jurrien: bescheiden motor van het elftal. Kan zowel 

voor- als achterin uit de voeten. Prima schot; ik kan me 

een doelpunt van 30 meter herinneren. Moet wat feller 

in zijn duels zijn. speelt altijd in dienst van het elftal.  

 

 

 

 

• Parvesh: hem ken ik al vanaf dat hij ongeveer 20 cm 

hoog was. Doelpuntenmachine. Haperde echter midden 

in het seizoen. Wat waren we blij toen hij na 8 weken 

weer scoorde. Provoceerde iedere training 

ondergetekende door steeds een Ajax-shirt te dragen!! 

Parvesh, veel succes in de B. 

• Aziz: ja, over Aziz ben ik een boek aan het schrijven 

(waarschijnlijk 10 delen). De film volgt… Geweldige 

bewegingen, zowel in als buiten het veld. Heeft geloof 

ik wel 30 goals gemaakt. Mooiste dribbel. 

Waarschijnlijk de opvolger van Najib Amhali; wat een 

humor!!! 

• Mohamed: wat een tovenaar! Kapt en draait 

tegenstanders dol, heeft praktisch geen balverlies. 

Fameus om zijn uitspraak OF NIET. JA TOCH!!!! Je 

moet wel aan je snelheid werken. Je maakt 

prachtige goals. 

• Yassine: kampioen van de panna en een neusje voor 

de goal. Heeft menig tegenstander vernederd met een 

prachtige beweging. Heeft maar één nadeel; zijn 

vreemde broer. 

• Cem: shouf shouf Habibi. Heel snel is die Cem. Is later 

in het seizoen erbij gekomen, maar past er perfect bij. 

Kan zowel links als rechts uit de voeten. 

• Rodney: is zo’n beetje op alle plekken inzetbaar, werkt 

keihard en weet heel vaak te scoren, zelfs als linksback. 

Mist af en toe ook een balletje, maar weet zichzelf altijd 

in de wedstrijd te vechten. Prima Rodney!!

• Hassan: coach/leider van de C3, tactisch wonder op benen. Heeft problemen met zijn geheugen. Stelt in zijn jeugdig 

enthousiasme soms wel 13 spelers op!! Beroemd om zijn wissels. ‘Sarvesh, kom maar!!’. Kan iedere wedstrijd lezen en 

schrijven. Jammer dat hij dyslectisch is. 

• Vader Leo: gedreven vlagger, buitengewoon gemotiveerd. Ik heb nog nooit iemand zo mooi “horen” vlaggen. Heeft één 

probleem; is te eerlijk… bedankt!! 

 

Jongens, ik vond het een heel leuk seizoen en zal met veel plezier terugdenken aan jullie. Behalve dat jullie een goed  team waren 

op het veld, waren jullie dat zeker ook buiten het veld. Altijd leuk en gezellig, nooit schelden en vloeken als het een keer tegenzat, 

geen ruzie. Jullie zijn een voorbeeld voor alle LENS teams!!!! Heel erg bedankt! 

Rui dos Santos Freitas 

 

LENS C4 
 

De prestaties van de C4 in de competitie waren goed. Ze eindigden in de middenmoot en dat is zo’n beetje gelijk aan andere jaren. 

Ouders begrijpen vaak niet hoe belangrijk hun aanwezigheid is bij het voetbal van hun zoon. Het plezier bij de C4 had veel meer 

kunnen zijn als meer ouders hun verantwoordelijkheid hadden genomen en tijd hadden vrijgemaakt voor de wedstrijden van hun 

zoon. 
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Door een tekort aan vrijwilligers was het voor LENS moeilijk om de trainingen en begeleiding van de C4 van het begin tot het eind 

van het seizoen echt goed te regelen. 

De C4 wedstrijden waren vaak leuk om te zien. Een heleboel jongens deden bijna altijd voor 100 % hun best. Enkele jongens 

waren tijdens de trainingen vaak lui. LENS mag verwachten dat iedere C-speler zich goed inzet. Ercan en Demory haakten af. 

Mohamed moest afhaken en daardoor mochten Ron en Hakim lid worden van LENS. Het klikte meteen tussen Hakim, Ron en de 

C4.  

Jongens, bedankt voor jullie inzet en een heel fijne vakantie toegewenst! 

Gerard 

 

 

 

 

LENS D1 
 

 

❑ Burak Arslan: Onze keeper. Heeft na de kampioen ARC het minste aantal doelpunten tegengekregen in 

de hoofdklasse. Een prima prestatie!! Heeft een aantal fabuleuze reddingen verricht en hiermee ook een 

aantal punten voor de ploeg gepakt. Burak zijn sterkste punt is dat hij goed uitkomt en alle ballen heeft die tussen de 

verdediger en de keeper vallen. Daar is hij dit seizoen echt een heel stuk in gegroeid. Een aandachtspuntje waar hij op zou 

kunnen blijven trainen is zijn timing bij hoge ballen. 

 

❑ Maurizio Resodiwirjo: Gelijk vernoemd naar de aanvoerder van LENS 1, namelijk Maupie. Een zeer betrouwbare laatste 

man die regelmatig zijn goaltje meepikt. Dat viel de KNVB ook op en zodoende traint Maupie nu terecht bij de KNVB jeugd. 

Een laatste man die zelden een steekje laat vallen en waar veel andere clubs jaloers op zijn. 

 

❑ Emanuel Uwimana: Voorstopper en nachtmerrie van elke spits die hij moest dekken. Schijnt dat de spitsen die tegen hem 

speelden een week van tevoren al slecht sliepen. Heeft een dodelijk schot en voor een afstandschotje van 40 meter draaide hij 

ook zijn hand niet om. De stille kracht achter dit elftal. 

 

❑ Kagan Gezgin: Oerdegelijke rechtsback die in dienst van het elftal speelde. Mannetje uitschakelen en daarna bal inleveren. 

Ook opbouwend en opkomend sterk aan de bal alsmede zijn lange pass en afstandschot. Waar hij wel goed aan moet werken is 

zijn omschakeling.  

 

❑ Khalid El Margi: Is in de loop van het seizoen op de linksbackpositie terecht gekomen en daarna hebben we niet veel meer 

verloren. Goed in het uitschakelen van zijn directe tegenstander en daarna inleveren bij een ander. Ook echt in dienst van het 

team spelend. Sterk in de duels en in het gek maken van Duitse meisjes.  

 

❑ Habin Kocer: Had even een tijdje nodig om aan het niveau te wennen maar werd daarna een belangrijke pion in het veld. 

Slepend en sleurend altijd keihard werkend. Stond vaak tegen een tweemansmiddenveld van de tegenstander maar dit leverde 

voor hem geen probleem op. Is ook een prima laatste man. Sterke punten zijn duelkracht, slidings en overzicht. Betaald 

voetbalorganisatie’s, slapen jullie of zo?? 

 

❑ Reda Reddam: Rechtshalf. De man van de panna’s. Was er altijd naar op zoek en soms ook op verkeerde momenten. Heeft 

wel een aantal tegenstanders laten ‘zoeken’. Zeer technisch begaafd en helemaal voetbalgek. Hij weet alles van elke club!! Dus 

heb je vragen over clubs op welk niveau dan ook, bel Reda!! 

 

❑ Cicero Nooitmeer: Speelde vorig seizoen nog in de E2. Heeft dus een hele grote stap gemaakt in niveau en snelheid van het 

spel. Is begonnen als linksback en daarna als linkshalf gaan spelen. Hard werkend en altijd positief. Heeft een goede tackle in 

huis en een moeder zo gek als een deur. Kan op meerdere posities spelen.  

 

❑ Bilal Sbaa: Is in zowel voetballend vermogen als in lengte heel veel gegroeid dit seizoen. Soms niet te begrijpen wat voor 

prachtige bewegingen hij maakte en mooie acties. Soms voerde hij die iets te ver door. Is heel nuttig voor het team geweest en 

scoorde ook zeer regelmatig. Werkte altijd keihard voor het team en gaf vaak het goede voorbeeld. Heeft goede omschakeling 

en duelkracht. 

 

❑ Mitchel Vrijenhoek: Geweldig talent met prachtige bewegingen. Goede passeeractie en mooie voorzet in huis. Trainer heeft 

regelmatig mensen horen praten over Mitchel zin talent langs de lijn. Heeft ook goede vesnelling in huis. Zou wel wat 

doelgerichter kunnen zijn en als hij tegen een ‘grotere’ jongen speelt wat meer aanwezig. Terecht geselecteerd voor de KNVB-

jeugd.  

 

❑ Enzo Nooitmeer: Is een van de jongens die dit seizoen een hele grote stap qua niveau hebben gemaakt. Is na de winterstop een 

constante dreiging geworden voor de verdedigingen van de tegenstanders. Heeft ook na de winterstop bijna elke wedstrijd 

gescoord. Met zijn snelheid en goede voorzetten met links is hij bij heel wat doelpunten betrokken geweest. Ga zo door!! 

 

D  
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❑ Erdinc Cetin: Eén van de jongens die op meerdere plaatsen kan spelen, dus heel nuttig voor het team. Heeft mooie 

passeeractie’s gemaakt en een paar belangrijke goals. (drie keer tegen de kampioen ARC). Heeft veel snelheid, maar zou wat 

moeten doen aan zijn omschakeling. 

 

Het seizoen: 

 

Als je nu naar de eindrangschikking kijkt, we zijn derde geworden achter ARC en Quick Boys kun je alleen maar stellen dat ze het 

heel goed gedaan hebben in de hoofdklasse. Met 41 punten uit 22 wedstrijden ( 12 keer gewonnen, 5x gelijk en 5x verlies) kun je 

las trainer alleen maar trots zijn op je team. De hoogtepunten van dit seizoen waren de wedstrijden tegen Quick Boys thuis, 

Voorschoten uit en ARC thuis. Het buitenlandse toernooi in Keulen hoort zeker tot de hoogtepunten van dit seizoen. Een leuk 

reisje waar we heel positief naar terugkijken. 

Alle ouders die voor ons gereden hebben wil ik via deze weg ook hartelijk bedanken voor hun hulp. 

 

Groetjes van een trotse trainer 

LENS D2 
 

 

Afgelopen seizoen zou het voor LENS D2 een lastig karwei worden om zich te bewijzen in de 2e klasse, alle voorgaande seizoenen 

werden namelijk door een D2 team van LENS afgewerkt in de 3e klasse. De groep was kwalitatief niet echt sterk maar toch 

probeerden wij er gezamenlijk een leuk en voetballend team van te maken.  

 

In mijn optiek is dit niet helemaal gelukt, ik gaf al aan dat de 

kwaliteit van de spelers iets minder was dan in de 

voorgaande jaren, ook de indeling op mijn  verzoek om in 

een hogere klasse te spelen is hier debet aan. 

Sommige spelers van LENS D2 haalden niet hun niveau en 

aan andere spelers kon je zien dat er ver boven hun niveau 

gevoetbald moest worden.  

 

Toch een compliment aan het hele team,  hoewel er soms 

niet goed werd gespeeld of echt met de pet naar de 

wedstrijden werd gegooid bleef het onderling rustig en 

gezellig, niet één keer heeft de begeleiding in dit team in 

hoeven te grijpen voor onderling gezeur of geruzie.  

Wat dat betreft hebben jullie sowieso een prijs verdiend, 

namelijk de FAIRPLAY-PRIJS 

 

Wat rondom het team werd gedaan door Kees & Menno 

Alting, deze heren maakten een schitterend site voor de D2, 

al werd deze site helaas niet altijd even druk bezocht maar de 

meeste vonden het wel een fantastisch idee; 

 

 

 De begeleiding, Steven Alting een fanatieke leider die oog heeft voor veel details, hij wist het team goed aan te sporen, deze 

leider was bijna bij iedere training aanwezig en heeft mij ook vervangen tijdens mijn afwezigheid. Het begeleiden bij 

toernooien evenals het reisje zat wel snor bij Steven. Steven, bedankt voor alles, het was echt een leuk seizoen om met jou te 

draaien. 

 

 Trainer Ruud van Herp wat een ongelofelijke brulboei is die man zeg, een hoop mensen zullen 

blij zijn dat ik stop als trainer, misschien zullen er toch een paar bij zijn die mij nog gaan missen op 

de velden van LENS. Ik heb getracht de jongens discipline bij te brengen, daarnaast geprobeerd om 

het team als team te laten fungeren. Ik hoop echt dat de spelers hier lering uit hebben getrokken. 

 

 De Ouder(s) via deze weg wil ik ook alle Ouders bedanken die altijd bereidt waren om het team 

te vervoeren bij de uitwedstrijden en de toernooien. Onze vaste supportersgroep bestond dit 

seizoen uit Mw. Altay en Bella, soms de moeder van Mootje, de heren Altay, el Ayadi, el Bouzidi, Putters en Ipek, in mindere 

mate de vader van Firat en Mootje. Helaas heb ik de andere ouders dit seizoen bijna niet gezien, ook niet na veelvuldig 

gevraag aan de spelers of juist die ouders eens konden rijden, hiermee bedoel ik niet de spelers waarvan de ouders geen auto 

hebben maar wel de ouders die hun zoon gewoon voor de poorten van LENS afzetten en op de zaterdag dan opeens 

zogenaamd moeten werken of het belangrijker vinden dat de boodschappen op tijd in huis zijn. 

 
De Spelersgroep 

 

❑ Beginnen we met onze vaste sluitpost Bulent Altay, wat had ik graag gezien dat Bully nu eindelijk eens zou doorbreken, 

helaas waren zijn keepers pogingen niet altijd even fortuinlijk maar je bleef zonder gezeur onder de lat staan. Bully had soms 

spectaculaire reddingen en soms ook behoorlijke fouten, jammer dat de weegschaal niet doorslaat naar de spectaculaire kant. 

Ik hoop echter wel dat Bulent als 2de jaar D speler komend seizoen zich nog sterker gaat ontwikkelen en dat LENS nog lang 

een beroep op hem kan gaan doen als keeper.  

 

❑ Mohamed Ouellaf onze laatste man, in het begin van het seizoen waren wij bang Mootje te verliezen aan de D1, Mootje was 

één van de talenten van ons team maar ware het niet dat na de winterstop Mootje niet echt meer ging voetballen, hij werd ziek 

en helaas kwam Mootje niet meer terug op zijn oude niveau. Toch hoop ik dat Mootje de draad weer gaat oppakken en in het 

nieuwe seizoen bij de C-jeugd de sterren van de hemel zal gaan spelen. 
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❑ Voorstopper Hamza Ipek, een eigenwijs klein opdondertje, onze kabouter plop had soms hele leuke momenten maar ook 

acties waarvan wij langs de kant dachten “waar is hij nou mee bezig”. Ik hoop echter dat Hamza weer eens ouderwets lekker 

gaat voetballen want hij kan het wel, succes bij de C-jeugd. 

 

 

❑ Diego de Zwart van deze 1e jaar D-klasser en spijkerharde linksback was het soms genieten langs de lijn maar soms hielden 

wij ook ons hart vast als jij alleen al aan kwam lopen op je tegenstander. Een pluspunt voor jou is dat je wel durft en behoorlijk 

kopsterk bent, snelheid is voldoende, inzicht kan iets beter en ook de balbehandeling is nog ondermaats. Diego een goede tip, 

werk hier aan dan kan men  komend seizoen niet om je heen als speler voor de D1. Jouw trouwste supporter blijft te allen tijde 

je moeder (BELLA). 

 

❑ Mourad el Ayadi helaas niet echt het talent waar wij op hadden gehoopt maar toch knap gedaan hoor om vanuit de E3 door te 

stromen naar D2. Mourad heeft toch iets over hem dat je soms als begeleider twijfelt, kan hij het nu wel of niet, ik hoop dat die 

vraag komend seizoen beantwoord gaat worden. Jouw positie in het veld was rechtshalf. Een goede tip, wees niet bang voor de 

bal en voor je tegenstander. 

 

❑ Firat Aldogan eerst spits, later rechtsback en nu onze 

rechtsbuiten. Firat is een heerlijke voetballer om naar te 

kijken, soms werd hij vergruisd maar hij heeft als één 

van de weinige laten zien dat hij het niveau aan kan. 

Wratje ik hoop dat ze jou komend seizoen zullen 

selekteren voor de C1. Helaas kon je Pa niet vaak 

aanwezig zijn maar we hebben hem wel een aantal keren 

gezien en dat was voor jou echt top.  

 

❑ Rodi Putters 1ste jaar D-jeugd en nu al een toppertje, 

begonnen als mid-mid, daarna de spits in gegaan en nu 

als rechtsback wat eigenlijk nog beter is. Rodi snelheid 

heb je genoeg, gebruik deze dan ook, wees niet bang 

voor grotere spelers maar blijf in de weg lopen, mits je 

flink blijft doortrainen en goed blijft luisteren dan kan je 

komend seizoen best de D1 aan. 

 

❑ Faisel Souna speelde zowel in de D3 alsmede in de D2. 

Faisel met jou loopvermogen en schotkracht moet je de 

nieuwe trainer kunnen overtuigen voor een plekje in de 

selectie. Als rechtsback of rechtshalf kwam je goed uit 

de verf. Bedankt voor de invalbeurten en heel veel 

succes.  

 

❑ Said el Bouzidi een eigenwijs mannetje met een gave 

techniek, schotkracht fantastisch, loopvermogen zat, 

inzicht heeft hij wel maar door gebrek aan concentratie 

vergeet je soms dat er twee helften zijn om te 

voetballen. Met de positie als mid-mid of als 

rechtsbuiten kan je een gooi doen naar de C-selektie. 

Een goede tip voor jou, luister eerst naar wat een trainer 

zegt en kwebbel niet zoveel, dan kan het pas goed 

komen, succes in de C-klasse.  

 

❑ Jamal Afkyr kwam bij de D2, ging naar de D1 en 

kwam daarna weer terug bij de D2. Dit was niet omdat 

je niet goed genoeg was maar omdat er een speler 

terugkwam bij de D1 die lange tijd geblesseerd was. Als 

spits heb je menig laatste man gek gemaakt. Een goede 

raad, neem eerst de bal aan voordat je er vandoor gaat.  

 

❑ Mourad Ahjar een leuke voetballer om naar te kijken 

maar qua gedrag niet altijd prettig om mee te werken. 

Als jij je gedrag verandert Ratje, dan kan je uitgroeien 

tot een groot voetballer. Als linker middenvelder deed je 

het uitstekend. 

 

❑ Jawad Elfergougui hij kan het wel, hij kan het niet, hij 

snapt het wel, hij snapt het niet; op deze vragen heb ik 

dit seizoen geen antwoord gekregen, Jawad wil wel 

graag maar wil soms teveel en dat breekt hem op. Jawad 

zet je oortjes eens open misschien dat alles dan beter 

gaat. 

 

❑ Hisham Talhaoui een keurige lieve nette knul die het 

presteert om als eerste in de kleedruimte te gaan om er 

vervolgens als laatste uit te komen. Zo ook in het 

voetbal, meestal een stapje te laat. Je hebt een fluwelen 

linkerbeen, gebruik die dan ook. Hisham je moet echt 

nog veel leren, beheersing van en met de bal is daar één 

van, timing met koppen zal je echt moeten verbeteren 

anders zie ik het somber voor je in komend seizoen. 

 

Farouk Mustapha en Channel Poulina werden al snel door de trainer naar een andere groep overgeplaatst en Levent Acer 

maakte deze keuze uiteindelijk zelf. Toch wil ik deze jongens nog bedanken voor hun inzet bij D2. 

 

Ik wens alle ouders, spelers, trainers, vrijwilligers, redactiemedewerkers, barmedewerkers, jeugdbestuur en bestuur van LENS heel 

veel succes in de toekomst. Bedankt voor het vertrouwen in de afgelopen 10 seizoenen. 

Ruud van Herp 

LENS D4 (puppy’s) 

 

 Satish Algoe: is erg groot voor z’n leeftijd. Daardoor kan hij verschrikkelijk goed sprinten. Dat is 

superhandig als tegenstanders echt te groot zijn voor de verdedigers. Positiespel is soms nog moeilijk 

voor Satish maar uiteindelijk zal hij dat steeds beter gaan begrijpen. Wie Satish kent weet dat hij ook 

altijd veel te vertellen heeft. Het is nooit saai met Satish. 

 John van Beek: is met veel D4-spelers dikke vrienden. Deze middenvelder moest, net als veel andere 

jongens die eerst E-pupil waren, nog heel veel leren. Hij heeft ook veel geleerd, waarbij positiespel en 

niet te vaak “buitenspel’’ gaan staan belangrijke dingen waren. En als John dan in de spits mocht staan 

scoorde hij heel vaak een belangrijk en vaak erg mooi doelpunt. Het wereldrecord “handdoek vergeten bij douchen” staat nu 

op naam van John. 
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 Abdulkadir Bingol: weet altijd z’n stempel op een wedstrijd te drukken. Als hij “aanvaller” is, is de druk op de verdediging 

van de tegenstander meteen groot. Snel een paar keer scoren en dan weer van positie wisselen met Caglar. Laat de 

tegenstander dan maar komen. Abdulkadir weet er wel raad mee. Mede door de kwaliteiten van Abdulkadir was het mogelijk 

om 5 maanden achter elkaar geen enkele wedstrijd te verliezen. 

 Emre Cavusoglu: de leider hoeft Emre tijdens wedstrijden niet veel bij te sturen. Hij kan goed positiespel spelen en hij zorgt 

dat de bal weer snel richting doel van de tegenstander gaat. Net als bijna alle spelers van de D4 zet hij zich voor 100 % in. 

 Onur Coskun: leidde als aanvoerder vaak de warming-ups. Onur knokte er keihard voor om verdedigers en de keeper van de 

tegenstander te passeren. Vaak was dat moeilijk omdat die 30 of 40 centimeter langer waren. Dat komt omdat Onur een jaar 

eerder dan de meeste leeftijdgenoten is overgegaan naar de D. 

 Ismail Erkul: ging ook een jaar eerder naar de D-tjes dan z’n leeftijdgenoten. Hij moest meestal linksback spelen omdat hij 

dat goed kon. Ismail is altijd vrolijk, soms een beetje bang dat hij het niet goed doet. Het was leuk om te zien hoe Ismail 

plezier beleefde aan het voetbal, het zwemmen, het bowlen en het lol maken in de kleedkamer. 

 Ali van Gardingen: doet zowel tijdens wedstrijden als trainingen altijd ontzettend goed z’n best. Ali heeft het minst vaak 

trainingen gemist en daar mag hij best heel trots op zijn. Bijna iedere week trakteert Ali z’n medespelers op grapjes en zorgt 

daarmee voor de leuke D4 sfeer. 

 Eyuphan Mermi: speelt het best als hij links- of rechts half mag voetballen. Komend jaar gaat Eyuphan naar de C-junioren. 

Gelukkig kent hij daar al een aantal jongens. 

 Rodney Nijbacker: gelukkig mag Rodney na het voetballen en trainen altijd even darten in de kantine. Rodney helpt graag 

met allerlei dingen zoals het scorebord bijhouden tijdens wedstrijden of als de keeper er niet is door te 

keepen. In het veld weet Rodney heel vaak precies waar hij moet gaan staan om goed aanspeelbaar te zijn. 

 Fatih Ozcelik: net als Shalten een zeer snelle voetballer. Vooral goed in verdedigen. Ook als de jongens van 

de tegenstander veel groter zijn. In de wedstrijd helpt Fatih altijd zijn medeverdedigers. Altijd moeilijk voor 

de D4 als Fatih wissel moest staan want deze voorstopper was moeilijk te vervangen door een betere. 

 Ali Ozdemir: speelde meestal laatste man. Zeer moeilijk met altijd die snelle spitsen van de tegenstander. Toch wist Ali 

meestal zeer behendig de bal te veroveren of weg te tikken. Soms lijkt het wel of Ali een beetje bang is om fouten te maken. 

Dat is niet nodig want hij heeft heel veel kwaliteit in zich.  

 Salih Senturk: onthouden we als een keeper die altijd vrolijk is. Een eerste jaar in zo’n groot doel is altijd moeilijk. Zoals de 

spelers steeds beter gingen spelen, zo werd het keepen van Salih ook steeds beter. In onze competitie was hij de minst 

gepasseerde keeper. 

 Caglar Yavuz: moest vaak rechtsback voetballen. Telkens een zware klus tegen jongens die vaak een stuk groter zijn. De 

beloning was wel dat hij regelmatig ook als rechterspits mocht voetballen. Goede voetballer zonder veel gezeur. Gaat later, net 

als z’n broer Fatih, bij Galatasaray voetballen. 

 Shalten Zimmerman: heeft een heel goede trap in zijn benen. Zijn vaste positie in het veld was mid-mid. Als het nodig is gaat 

hij altijd zijn medespelers helpen. Vaak neemt hij corners of helpt hij Salih met het uittrappen. Regelmatig hoorden we van de 

tegenstanders dat ze erg onder de indruk waren van de voetbalkwaliteiten van Shalten. We verkopen Shalten later aan 

Feyenoord. 

Groetjes, Gerard 

 

 

LENS E1 
 

 

Eerste training : 11 augustus 

 

Oefenwedstrijden: 

VCS - E1 (2-8) * DHC - E1 (0-3) 

RKAVV - E1 (5-2) *  GDA - E1 (1-3) 

 

OPSTELLING 

            Sinan                                Abdoelilah 

                          Mouad      Walid 

         Emmanuel         Kevin Tugay 

   Arda 

 

de competitie: 

 

De gedachte was, dat E1dit jaar iets minder goed zou zijn dan het jaar ervoor. Dat bleek na een paar wedstrijden niet waar. LENS 

voetbalde behoorlijk EN er zat veel vooruitgang in. De eerste zes wedstrijden werden dan ook gewonnen, al moesten de echte 

sterke tegenstanders nog komen. Tegen het sterke RCL en ook tegen VELO werd tussendoor vriendschappelijk nog wel verloren. 

Toen kwam Honselersdijk uit. Een slechte wedstrijd van LENS en het zeer kleine (een derde deel van een heel veld) hockeyveld, 

leverde een ( terechte ) 4 - 3 nederlaag op, omdat er ook nog eens slecht verdedigd werd. Maar 4 à 5 teams bleven in deze poule 

strijden om de bovenste plaats en dat maakte het wel spannend. Het winnen ging niet meer zo makkelijk, want iedereen deed juist 

tegen de koploper zijn uiterste best! Opvallend waren de nederlagen tegen Juventas (derde) met 4 - 2 en 4 - 5 en tegen Graaf 

Willem (zesde) met 0 - 4 en 2 - 0. We speelden steeds op de helft van de tegenstander, maar er werd te aanvallend gedacht en bijna 

alle doelpunten vielen na counters (met een zeer snelle spits). Dat LENS uiteindelijk aan het langste eind trok was toch wel dik 

verdiend, want de laatste vier wedstrijden werden zeer overtuigend gewonnen: Den Hoorn -  E1 (0-9) * Delft - E1 (1-10) * E1- 

Honselersdijk (5-0) * E1 – DHC (6-0)                                                    

         

de spelers: 

 

▪ ARDA: keepte dit jaar voor het eerste en deed dat goed, is wat te voorzichtig met uitkomen maar heeft (ook met voetballen) 

een mooie techniek.  

E  
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▪ TUGAY: eerstejaars rechtsback, verdedigt zeer goed en is snel, passen en combineren kan beter. 

▪ KEVIN: begon aarzelend als laatste man, maar nu staat er een sterke verdediger, die moeilijk te passeren is, zelfs uitgekozen 

voor de Haagse jeugd. 

▪ EMMANUEL: linksachter, maar kan ook op het middenveld, zijn opkomen is erg gevaarlijk, goed schot, snel, moet niet te 

veel met de bal lopen. 

▪ MOUAD: heeft het beste overzicht en kan overal spelen, goede techniek, geeft wat snel de moed op als het wat tegenzit. 

▪ WALID: middenvelder, is juist gevaarlijk door zijn vele bewegen, mooi schot en scoort makkelijk, nu nog wat meer duels 

winnen, heeft twee series meegetraind bij ADO Den Haag en één wedstrijd bij de Haagse jeugd. 

▪ ABDOELILAH: rechtsvoor, werkt keihard, scoort regelmatig, moet veel oefenen met passen en schieten. 

▪ SINAN: linkerspits (eerstejaars), kan heerlijk dribbelen en acties maken, slimme speler, scoort veel, lastig voor iedere 

verdediger, soms wat meer kaatsen en vooral niet te snel boos worden. 

 

LENS E2 
 

Dit team begon wat moeizamer, maar ook hier was duidelijk veel vooruitgang te zien. Vijf tweedejaars en vier eerstejaars zorgden 

voor de volgende opstelling: 

 

Jouad        Lotfi 

Burak   Nubar   Serkan 

Okan                  Ferhat    Redouan 

Hassan 

 

 

In de eerste competitieronde werd een tweede plaats achter VUC E1 behaald. In de tweede ronde nieuwe tegenstanders, maar wel 

weer VUC, waar met 1 - 4 en 5 - 3 van gewonnen werd! Om het spannend te maken werd er wel twee keer van Quintus E1, dat 

vijfde werd, verloren! Helaas lopen er in dit team een paar spelers, die niet altijd even sportief spelen!  Toch werd E2 terecht 

kampioen en dat is een knap resultaat van Martin en zijn spelers. 

 

de spelers: 

 

▪ HASSAN: onze altijd vrolijke keeper,  veel goede reddingen, maar ook regelmatig slordige fouten. 

▪ REDOUAN: stoere, maar kleine verdediger (eerstejaars), die je drie keer tegenkomt, snel,  oefen goed op je techniek. 

▪ FERHAT: stevige laatste man met veel techniek en mooie bewegingen, scoort erg veel met zijn geweldige schot (links en 

rechts) en met zijn hoofd, wil iets te graag naar voren. 

▪ OKAN: linksachter, gaat voor niemand opzij, goed schot, moet meer lopen. 

▪ SERKAN: middenvelder, maar ook back, moet zich als eerstejaars meer concentreren, harde werker. 

▪ NUBAR: middenveld of voorhoede, heeft kwaliteit genoeg (kan passeren, koppen, schieten en combineren) , maar laat het te 

weinig zien. 

▪ BURAK: middenvelder (eerstejaars), zeer nuttige speler,  goed schot, mooie voorzet,  goed vooruitgegaan, concentratie kan 

beter. 

▪ LOTFI: eerstejaars rechterspits, ook goed vooruitgegaan, kan goed combineren, moppert een beetje te veel. 

▪ JOUAD: spits, supersnel, kan ook heel veel lopen, keihard schot, kopt goed, is niet altijd even aardig tegen anderen. 

 

Trainingsopkomst 

 

Mouad en Abdoelilah 60x 

Burak 59x 

Walid 58x 

Jouad 57x 

Kevin 55x 

Lotfi 54x 

Sinan en Serkan 53x 

Tugay 52x 

Emmanuel, Okan en Arda 50x 

Nubar en Redouan 49x 

Ferhat 48x 

Hassan 47x 

 

 

Andere activiteiten LENS E1 en  E2: 

In de herfstvakantie hebben we een spelletjesdag gehad: 

Medicinbalgooien: 1 Kevin 2 Okan 3 Ferhat                                                     EINDSTAND: 

Penaltyschieten: 1 Arda                                                                          1  Kevin           97        10  Jouad       71  

Behendigheidsrace: 1 Sinan 2 Nubar 3 Serkan                                      2  Walid           96        11  Okan        65   

Pionnen omschieten: 1 Okan 2 Ferhat Abdoellilah en Tugay                3   Nubar          87        12  Ferhat      60 

Sprint: 1 Lotfi 2 Burak 3 Walid                                                             4   Abdoellilah  86         13  Tugay      59 

Hooghouden: 1Hassan 2 Arda  en Nubar                                              5   Mouad          78         14  Arda        58  

Doelschieten: 1 Burak 2 Abdoellilah 3 Walid                                       6   Burak            73         15  Serkan     49 

Duurloop: 1 Jouad 2 Walid 3 Nubar                                                      6   Sinan             73        16  Lotfi         40               

                                                                                                                6    Emmanuel   73 

                                                                                                                7   Hassan          72 
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Ook de voetbalclinic met ADO – Den Haag was een groot succes. 

Bij de penalty-bokaal werd de volgende stand bereikt: 

E 1   1 Walid    2 Emanuel en Sinan 

E 2   1 Nubar   2  Ferhat en Redouan 

Na de LENS-finale mochten Sinan en Nubar LENS vertegenwoordigen bij de regio-finale. Helaas werden zij daar uitgeschakeld.  

Met het 4 tegen 4-toernooi hebben we het zo goed gedaan, dat ( hoewel er niet zo veel tegenstand was ) we met alle vier de teams 

in de kruisfinales kwamen!!!! 

Kevin, Emmanuel, Walid en Mouad spelen de regio-finale op 5 juni bij RCL. 

TOERNOOIEN:  

E 1: Bij Westlandia tweede, bij Delft eerste, bij LENS eerste, in LIMBURG eerste en de tweede dag tweede. 

E 2: Bij RCL eerste, bij VUC vierde, bij VCS eerste, bij LENS eerste, in LIMBURG eerste en de tweede dag ook eerste en daarna 

in de finale als tweede geeindigd van 100 teams!!!! 

In Limburg werd het succesvolle seizoen afgesloten met drie geweldige dagen. Veel lol, veel activiteiten en knappe 

voetbalprestaties (zie LIMBURG-boekje). 

Groetjes, Martin en Theo!! 

 

LENS E4 
 

Afgelopen seizoen hebben we veel meegemaakt. De eerste helft van de competitie verliep moeizaam, we kwamen niet echt op gang 

en we bemoeiden ons soms meer met elkaar dan met het spelletje voetbal zelf. We kregen versterking van de broertjes Aydin in de 

loop van de eerste helft. Met Yusuf hadden we een goede verdediger erbij. Een aantal van onze “sterspelers” vergaten echter dat er 

ook anderen waren en gingen soms wat veel op de ego-tour. Een ander probleem was het aantal spelers; we waren met tien spelers 

en eigenlijk altijd compleet. Met een beetje geluk konden we 8 tegen 8 spelen zodat we maar twee wissels hadden. Na een 

moeizaam begin ging het de tweede helft van de competitie veel beter. Uitslagen van 14-1 en 20-0 waren wel extreem maar altijd 

in ons voordeel.  

 

De eerste wedstrijden van de tweede seizoenshelft hadden 

we nog te kampen met slecht weer. Tot tweemaal toe aan een 

wedstrijd begonnen en vervolgens niet uitgespeeld doordat 

het noodweer losbarstte. De tweede helft hadden we 

eigenlijk maar één echte concurrent, dat was BMT. Hiervan 

hebben we thuis verloren met 0-3 maar uit wel gewonnen 

met 2-3. Dus de onderlinge resultaten waren wel gelijk. We 

hadden ook een beter doelsaldo, maar helaas hebben we een 

keertje gelijk gespeeld tegen Spoorwijk met 3-3. Dit gelijke 

spel heeft ertoe geleid dat we net geen eerste maar tweede 

zijn geworden. De toernooien op het eind waren wel gezellig 

alleen het VUC toernooi verliep niet goed. De organisatie 

liet wel heel erg te wensen over en we waren ook veel te 

hoog ingedeeld.  

We speelden tegen teams uit de tweede en derde klas terwijl 

we zelf zevende klas competitie hadden gespeeld. Kortom 

één toernooi om snel te vergeten, maar de anderen verliepen 

allemaal goed. De opkomst was altijd goed van het team, en 

de ouders van zowel Rashied als Arjun waren onze trouwe 

vaste supporters. Bedankt voor de steun en de hulp in het 

afgelopen seizoen. Het team zal het komende jaar totaal 

uiteen vallen. Een aantal stromen door naar de D-tjes, een 

aantal naar een E-selectieteam en een aantal naar 

vermoedelijk E3. We gaan, wat beloofd was, op 29 mei nog 

met het team een dagje op stap. Omdat we tweede zijn 

geworden is het de Drievliet geworden. Waren we eerste 

geweest dan waren we naar Duinrell gegaan. 

 

Kortom een leuk en afwisselend voetbal jaar, met verlies in het begin, winst op het eind en wat noodweer in het midden. Maar we 

waren altijd compleet en hebben samen een goede prestatie neergezet.  

Groetjes, Arjen 

 

 

LENS E6 
voor mij een elftal om nooit te vergeten! 

 

Mijn zoon kwam in het begin van het nieuwe seizoen 2003/2004 voor het eerst mee trainen bij LENS. Als snel vond hij het erg 

leuk, werd ingedeeld in de E6 en uiteraard was ik van de partij bij zijn eerste wedstrijd. Niet wetend die dag dat dit elftal nog geen 

leider had, heb ik mezelf toen opgegeven als de nieuwe leider. 

 

De jongens moesten eerst even de kat uit de boom kijken en uiteraard mij testen 

of ik wel streng was of niet. Na de eerste wedstrijd had ik een opstelling en 

speelden we voortaan 3-3-2. In eerste instantie moesten de jongens nog erg aan 

elkaar wennen maar langzamerhand begon de E6 toch bijna elke wedstrijd te 

winnen!. 

 

Standaard elke zaterdagochtend of tijdens toernooien mijn voorbespreking met de 

jongens….Even de opstelling doornemen en daarna voetballen! Na de 

voorbespreking de warming-up…..(bij de eerste wedstrijden wilden de jongens 

nog wel eens protesteren maar ik heb ze duidelijk gemaakt dat een warming-up 

toch echt noodzakelijk is om blessures te voorkomen). Uiteindelijk werd de 

warming-up een standaard procedure vóór de wedstrijd begon. 
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De jongens werkten hard en begon ik me al zelf een trotse leider te voelen. Af en toe waren er ook tegenslagen maar probeerde ik 

de jongens dan ook gelijk weer op te peppen.  

 

(  foto: LENS E6: 2e plaats tijdens het R.C.L. Toernooi in Leiderdorp) 

 

 

De E6 is dit seizoen tweede van hun poule geworden op twee punten verschil met Loosduinen die dit seizoen kampioen zijn 

geworden, wat een goede prestatie is van E6! 

Het volgende seizoen zullen er een aantal jongens naar de D-klasse vertrekken omdat ze een jaartje ouder zijn en is het nog de 

vraag of de huidige E6 ook zo blijft, aangezien er momenteel wordt getraind om wellicht nieuwe groepen te formeren. Dit vonden 

de jongens in eerste instantie toch wel moeilijk en ze wilden bij elkaar blijven omdat ze naast een voetbalelftal ook wel een 

vriendenelftal zijn geworden (ondanks het gemopper af en toe op elkaar tijdens een wedstrijd). 

 

In dit verhaal mag ik uiteraard ook niet de ouders van de jongens vergeten die mij hebben gesteund en elke zaterdag of tijdens 

toernooien altijd langs de zijlijn stonden om de jongens aan te moedigen. 

 

Ik, als leider van de E6 van het seizoen 2003/2004 kijk trots terug op een elftal die goed heeft gepresteerd. Bij deze wil ik daarom 

ook alle jongens van dit elftal veel succes wensen in jullie nieuwe teams!.  
Daijiro Tak 

 

LENS F1 
 

 

 Hussein: is een betrouwbare keeper, die belangrijke reddingen heeft gedaan voor ons team. Hij heeft ook 

laten zien dat hij ook aardig kan voetballen tijdens een toernooi. Hij moet alleen meer praten tegen en 

coachen van zijn medespelers. 

 Ugur: is linksbenig en heeft het hardste schot van het team. Hij heeft ook mooie goals gescoord. Als rechtsback moet hij meer 

op de tegenstander letten en niet alleen maar achter de bal aan rennen. 

 Samuel: is een betrouwbare laatste man die graag voorin wil voetballen. Hij is zeer krachtig en kan goed pingelen. Hij moet 

alleen beetje meer om zich heen kijken en de bal eerder afspelen. 

 Mazlum: heeft zich goed ontwikkeld op de linksback plaats. Hij heeft een goede conditie en laat bijna geen tegenstander 

voorbij gaan, als hij tenminste vroeg naar bed is gegaan. Volgend jaar moet hij meer pingelen en de bal durven wegkoppen. 

 Mohammed: is de harde werker op de middenveld. Daarnaast kan hij ook mooie passes geven. Hij heeft ook een vriendin die 

loempias voor hem bakt. Mohammed moet  volgende jaar iets sneller de acties uitvoeren. 

 Suleyman: is later bij F1 gekomen. Hij is een goede middenvelder die er soms te slapjes ingaat. Maar zijn techniek is zeer 

goed. Hij moet iets sterker worden voor volgend jaar bij de E-tjes. 

 Furkan: is de Romario van LENS. Hij is klein en zeer snel en heeft een super techniek. Hij is topscorer van LENS F1. Hij 

mocht een wedstrijd spelen bij HFC ADO Den Haag en bij Feyenoord en Sparta ging hij trainen. Hij gaat ons dan ook 

waarschijnlijk verlaten. Heel veel succes Furkan. 

 Fatih: is een zeer technische speler die soms teveel pingelt, dat doet hij als hij te laat naar bed is gegaan. Hij heeft goed inzicht 

en daar moet hij meer gebruik van maken. Hij heeft een goed schot, maar is soms te nonchalant. Hij moet veel harder werken. 

 

Ik wens alle spelers van F1, F2 en de andere LENS-teams heel veel succes en heel veel voetbalplezier toe. Ik vond het heel erg leuk 

om als jullie trainer en leider, iets te leren over voetbal. Ik zal af en toe nog wel komen kijken hoe leuk jullie voetballen.  

 

Tot ziens, trainer Halil 

LENS F2 
 

• Sawn: is een goede keeper die ook goed kan voetballen. Maar de trainer vond hem één van de beste keepers die LENS ooit 

heeft gehad. Hij heeft bij F2 veel reddingen gemaakt waardoor LENS veel punten heeft gepakt. Wel wat meer naar de 

keeperstraining komen!! Veel succes bij de E-tjes. 

 

• Fikri: is een actieve voetballer die zich goed heeft ontwikkeld. Hij heeft mooie ogen maar zijn voetbal kwaliteiten zijn net zo 

mooi. Dankzij Fikri was de verdediging van LENS F2 moeilijk te passeren. Daarnaast heeft hij veel lol in voetballen met zijn 

vriend Mazlum. Veel voetbalplezier in LENS F1. 

 

• Ibrahim: is een sterke spits die zich niet opzij laat duwen. Soms is hij slordig met overspelen en hij heeft niet altijd zijn 

spullen in orde. Ibrahim heeft een hard schot, waarmee hij veel doelpunten heeft gescoord. 

 

• Gianni: is de zwarte parel onder de voetballers. Hij heeft een hele mooie techniek en maakt mooie acties op het middenveld. 

Zijn moeder vindt hem lelijk (grapje) maar de trainer beoordeelde hem op zijn voetbal- kwaliteiten. Volgend jaar is hij wellicht 

ook een vaste kracht in F1. 

 

F  
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• Ryshall: is een diesel onder de voetballers, hij komt moeilijk op gang maar daarna is hij niet meer te stoppen. Hij is sterk aan 

de bal en kan overal op het veld voetballen. Hij moet iets meer aan zijn evenwicht doen, want hij valt te veel voor zo’n grote 

voetballer. 

 

• Sergen: is een talentvolle spits met een heel mooie techniek en een goed overzicht. Hij rent ook veel waardoor hij een mooi 

rood hoofd krijgt. Als hij regelmatiger komt trainen weet ik zeker dat hij volgend jaar één van de belangrijkste spelers van F1 

kan worden. Veel succes Sergen. 

 

• Ayoub: is een harde werker met een heel mooie passeerbeweging. Hierdoor heeft hij mooie doelpunten gemaakt. Hij is laatste 

weken geblesseerd geraakt maar komt volgend jaar helemaal weer terug om te schitteren. Dan moet hij wel meer gaan praten 

in het veld. 

 

• Mohammed: als je naar hem kijkt dan zie je gelijk hoeveel hij van voetbal houdt. Hij is daarom ook een zeer actieve speler op 

het veld die heel veel pingelt. Soms is het verstandiger om over te spelen maar dat leer je nog wel!! Hij kan overal op het veld 

spelen en is door niemand tegen te houden. Probeer wel te komen trainen want dat hoort echt bij het voetballen!! 

 

• Hamza: is klein en een nog zeer jonge maar talentvolle voetballer met nu al goede voetbalkwaliteiten. Hij heeft een mooie 

techniek en een goed inzicht waardoor hij goed kan pingelen. Hij komt nog een beetje kracht tekort, maar als hij goed eet en 

slaapt is dat volgend jaar geen probleem meer. Blijf wel goed luisteren en veel succes Hamza. 

 

Jullie trotse trainer Halil. 

 

 

LENS F5 
 

Ik heb meestal veel kunnen lachen met LENS F5 maar een 

tweetal vaders waren wel heel erg lastig. Zeker bij het laatste 

LENS- toernooi en bij het VUC toernooi. Het gaat niet alleen 

maar om het winnen en om uw kind. Het gaat om heel F5 en 

om plezier hebben met elkaar en met het voetbal. Jullie 

mogen best wel weten ik dat ik ’s-avonds heel veel verdriet 

heb gehad na het lens toernooi van het gedrag van die twee 

vaders. Met de jongens had ik geen problemen en van hen 

heb ik echt genoten!! Prettige vakantie en tot volgend 

seizoen!! 

Jullie leider van LENS F5 Bert Vierling 

 

 

 

 

LENS F6 
 

Ik heb altijd leuk gevoetbald met LENS F6 en hele leuke 

toernooien gespeeld en ook veel gewonnen. Maar luisteren 

dat wil nog niet zo goed bij de jongens. Ik hoop dat ze 

zaterdag wel naar mij luisteren en met het trainen gaat het 

heel goed en ik vind het nog steeds leuk om ze te trainen. Ik 

vind het wel jammer dat meneer v.d Wiel het niet meer doet 

vanwege zijn bloeddruk. Ik hoop één ding dat we het 

monstertoernooi gaan winnen en een mooie beker mee terug 

kunnen nemen. Dit is alles wat ik over LENS F6 wilde 

schrijven. Ik wens jullie allemaal een hele prettige vakantie 

toe en tot volgend seizoen!  

De leider van LENS F6 Bert Vierling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwijl iedereen de zomerstop in gaat, gaan wij verder met de nodige voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Het 

oefenprogramma wordt voltooid, het trainings- en voetbalmateriaal wordt aangevuld, de voorlopige selecties worden geformeerd 

en het trainingsschema wordt samengesteld alles met als doel om goed aan de start te verschijnen voor het komende seizoen: 

2004/2005. Hieronder vermelden wij de voorlopige trainingsgroepen, de dagen waarop getraind wordt en de daarbij behorende 

tijden. Het kan zijn dat er in de maand augustus ook op afwijkende dagen en tijden wordt getraind maar dat horen jullie dan wel 

van de trainers. Heb je vragen, opmerkingen of sta je bij een groep maar had je willen stoppen met voetballen bel dan ’s-avonds 

na 19.00 uur naar Paul van den Steen (4400603). 
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De nieuwe groepen 

 

Er is al wat getraind en gevoetbald aan het eind van het seizoen 2003/2004 met de nieuwe groepen. De trainers hebben 

al een beetje inzicht gekregen in het spelersmateriaal. In augustus starten de trainingen weer. Bij de A-,  B- en F-jeugd houden we 

de totale groep nog even bij elkaar maar bij de C-, D- en E-jeugd hebben we al een eerste voorlopige selectie gemaakt omdat de 

groepen anders te groot zouden zijn geworden. Lees het geheel eens aandachtig door en zorg er voor dat je er bent als er getraind 

wordt. Je moet je immers in de oefenperiode bewijzen aan de trainer die op zijn beurt weer kiest op grond van trainingsopkomst, 

gedrag en kwaliteit. Succes en de geformeerde groepen zijn: 

 

DE VOORLOPIGE TRAININGSGROEPEN, AVONDEN EN TIJDEN 
 

Hieronder vermelden wij de voorlopige trainingsgroepen, de voorlopige avonden en de voorlopige tijden die in samenspraak met 

de jeugdtrainers, na aanleiding van o.a. de trainingen met de nieuwe groepen, zijn samengesteld. Het kan echter best zijn dat er in 

de eerste LENSrevue van komend seizoen (verschijnt eind juli) al wijzigingen in deze groepen, avonden en tijden zijn aangebracht 

omdat de kopie voor deze JONG LENS al op 29 mei ingeleverd moest zijn en wij op 7 juni nog een gesprek houden met alle 

trainers om e.e.a. verder af te stemmen. Mochten er toch al vragen zijn of wil je stoppen met voetballen bel dan naar Paul van den 

Steen (070-4400603).  

 

➢ B1+B2 (training op maandag en woensdag van 19.30 t/m 21.00 uur. Start training maandag 2 augustus): 
 

Z.Achour, H.Akalin, O.Akkuzu, A.Aldogan, V.Autar, R.v.d.Berg, A.el Boustati, A.Elfergougui, T.Fisher (k), Y.Halim, R.v.Herp, 

J.Imambuks (k), F.el Kanfaoui, M.Karakaya, A.Loilargosain, J.v.d.Luitgaren (k), D.Mensah, R.Moennasing, M.el Ousrouti, 

H.Rahiembaks, A.de Randamie, I.Rasul, S.Rukhsar, S.Sahin, R.Sonokromo, A.Thohamachsun, D.Troenosemito, F.Turkoglu en 

H.Yamani.  

 

(op zaterdag 7 augustus een trainingsdag van 10.00 t/m 15.00 uur: lunchpakket meenemen!!). 

 

➢ B3 (training op woensdag van 18.15 t/m 19.30 uur. Eerste training woensdag 11 augustus): 
 

T.Aidani, A.Aras, S.Aras, P.Dewkali, F.Imouhay, W.Kocer (k), R.Matthee, S.Poeran, G.Samburkan, A.Seker, J.Winter, E.Wolde 

Amanueal en A.Yazici. 

 

➢ C1+C2 (training op dinsdag en donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur. Start training dinsdag 3 augustus): 
 

F.Aldogan, B.Arslan (k), D.Boateng, M.Bulut, R.Bunsee, I.Genc, K.Gezgin, O.Gogtas, S.Guzel, R.el Haddioui, Y.Irzi, A.Keskin 

(k), J.Khoulali, K.el Margi, E.Nooitmeer, M.Ouellaf, C.Poulina, J.Ramdjiawan, R.Reddam, M.Resodiwirjo, S.Resodiwirjo, 

R.Rocha, J.dos Santos Freitas, B.Sbaa, C.Senturk en E.Uwimana. 

  

(op zaterdag 7 augustus een trainingsdag van 10.00 t/m 15.00 uur: lunchpakket meenemen!!). 

 

➢ C3 (training op woensdag 18.15 t/m 19.30 uur. Eerste training woensdag 11 augustus): 
 

S.Abdalla, A.Achalchi (k), J.Afkyr, S.el Bouzidi, R.Canizares, I.Celik, K.Celik, H.Devrilmez, J.Elfergougui, O.Ergul, H.Ipek, 

M.Imouhay, T.Jankie, E.Mermi, F.Mustapha, A.Ozdilek en M.Yalmon (k). 

 

➢ D1+D2 (training op maandag en woensdag van 16.45 t/m 18.15 uur. Eerste training maandag 2 augustus): 
 

J.Akalai, B.Altay (k), O.Arslan, M.el Ayadi, H.Azez, A.Bingol, E.Boatey, W.el Boubkari, N.Bozbey, E.Cetin, K.Chtatou, 

A.Daraji, A.Genc, H.Kocer, K.Mawete, C.Nooitmeer, A.Ouellaf, R.Putters, M.Reddam, F.Souna, H.Syed (k), H.Talhaoui, F.Ulas, 

M.Vrijenhoek, C.Yavuz, S.Zimmerman en D.de Zwart.  

 

(op zaterdag 7 augustus een trainingsdag van 10.00 t/m 15.00 uur: lunchpakket meenemen!!). 

 

➢ D3+D4 (training op maandag van 18.15 t/m 19.30 uur. Eerste training maandag 9 augustus): 
 

A.Achahchah, S.Algoe, Y,Aydin, Y.Aydin, J.v.Beek, R.Binda, E.Cavusoglu, O.Celik, U.Cigirci, O.Coskun, R.v.Elswijk (k), 

I.Erkul, A.v.Gardingen, F.Hoke, S.Issaoui, R.Nijbacker, F.Ozcelik, A.Ozdemir, O.Ozdemir, M.Oztas, C.Poulina, R.Ramdjiawan, 

S.Senturk en E.Tekdemir. 

 

➢ E1+E2 (training op dinsdag en donderdag van 16.45 t/m 18.15 uur. Eerste training dinsdag 10 augustus): 
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B.Akhannich, Y.Aliabadi, O.Arslan (k), S.Baryagabr, S.Bay, M.Benhammouch, H.Bulut, M.Gunes, U.Gunes, H.Ikjouen, L.el 

Kanfaoui, S.Keskin, A.Khodabaks, Y.Khoulali, S.Kilic, R.el Margi, E.Ozbek, H.Syed (k), S.Syed (k), B.Tuna en T.Tuzlacik. 

 

➢ E3 t/m E6 (training op woensdag van 15.30 t/m 16.45 uur. Eerste training woensdag 11 augustus): 
 

S.Akalai, B.Balci, A.Ben-Aissa, M.Boutasmit, B.Dosun (k), G.Ergul, M.Essaeh, A.Ezammouri, T.Firtina, Z.Genc, I.Ince, 

E.Kahriman, T.Kasanmoeseni, O.Kaya, B.Khoulali, M.Naqvi, H.Ozdilek, M.Ozen, A.Saddiki, H.Sahin, J.Sardjoe, F.Tabelhajt en 

C.Yildiz. 

 

➢ F1 t/m F6 (training op woensdag van 14.00 t/m 15.15 uur. Eerste training woensdag 11 augustus): 
 

E.Aras,  H.el Arnouki, I.Boutkabout, B.Bulut, R.Ciftci, T.Ciftci, R.Dewnarain, S.Ertekin, M.Golali, I.Gunes, S.Gunes, U.Gunes, 

T.Guneyli, L.Hamme, H.Ikjouen, F.Ince, T.Karadogan, R.Kaya, E.Kilic, S.v.Marwijk, T.Meijer, K.Metin, K.Ozdilek, B.Oztas, 

B.Sahan, G.Schipper, T.Sevilmis, B.Tesadif, H.Yavuz, M.Yildiz, K.Yilmaz en Y.el Youfsi. 

 

 

Het complete trainingsschema 

 

Alles bij elkaar geeft dan het voorlopige onderstaande trainingsschema en kleedlokaalindeling te zien: 

 

MAANDAG LOKAAL DINSDAG LOKAAL 

16.45 - 18.15 uur D1 en D2 

18.15 - 19.30 uur D3 en D4 

19.30 - 21.00 uur B1 en B2 

5 + 6 

7 + 8 

2 + 4 

 

16.45 - 18.00 uur E1 en E2 

18.00 - 19.30 uur C1 en C2 

18.00 - 19.30 uur Keepers  

19.30 - 21.00 uur Zon 1 en 2 

 

5 + 6 

7 + 8 

4 

1 + 2 

 

WOENSDAG LOKAAL 

14.00 - 15.15 uur F1, F2, F3, F4, F5 en F6 

15.30 - 16.45 uur E3, E4, E5 en E6 

16.45 - 18.15 uur D1 en D2 

18.15 - 19.30 uur B3 en C3 

19.30 - 21.00 uur B1 en B2 

5 + 6 

7 + 8 

5 + 6 

7 + 8 

2 + 4 

 

DONDERDAG LOKAAL VRIJDAG (*) LOKAAL 

16.45 – 18.00 uur E1 en E2 

18.00 – 19.30 uur C1 en C2 

19.30 - 21.00 uur Zon 1 en 2 

21.00 - 22.15 uur Zon 3 en 4 

5 + 6 

7 + 8 

1 + 2 

5 + 6 

16.45 - 18.00 uur wie wil?? 

17.00 - 18.00 uur wie wil?? 

19.30 - 20.30 uur Zon 1 en 2  

 

(*) na afloop verplicht kleedlokalen 

schoonmaken voor alle groepen!! 

5 + 6 

7 + 8 

1 + 2 

 

 

 

 

Contributiebrieven voor het seizoen 2004/2005 

 

Eind juni valt de contributiebrief en de lidmaatschapskaart voor het seizoen 2004/2005 bij alle jeugdleden in de bus. 

Ons verzoek is het om direct de totaal verschuldigde contributie te betalen. Wacht hier niet mee tot na de vakantie want dan wordt 

het vaak weer vergeten. Bewaar deze brief en de lidmaatschapskaart goed want deze is ook te gebruiken in combinatie met de 

Ooievaarspas voor een financiële bijdrage van de Gemeente Den Haag. 

 

 

 

Bedankt!! 

 

Natuurlijk rest ons nog iedereen te bedanken die in het 

afgelopen seizoen actief bezig is geweest binnen onze 

jeugdafdeling. Het kost heel veel moeite om iedere week 25 

jeugdteams te laten voetballen en zeker als er vanuit de 

groep ouders vaak heel weinig medewerking komt.  

 

Sommige LENSERS  “ werken” zich echt uit de naad om 

alles in goede banen te leiden en of daar altijd wel de juiste 

waardering voor terugkomt is twijfelachtig.  

 

Daarom mogen wij best trots zijn op het geen wij het 

afgelopen seizoen weer gepresteerd hebben. Natuurlijk ging 

niet alles goed maar heel veel gelukkig wel!! 

Bedankt!!!!!!!!!!!!!!! 

 



JONG-LENS 22 

 

Tot slot 

 

Nu lekker op vakantie. Even geen training, geen voetbal en 

geen LENS. Lekker luieren en genieten van het mooie weer 

zodat wij begin augustus weer honger hebben naar de bal en 

naar LENS.  

 

 

Wij gaan er dan weer volop tegenaan en hopen dat wij dan 

wat meer medewerking krijgen van heel wat ouders bij de 

jeugd (denk minimaal aan het vervoer naar uitwedstrijden)  

 

 

 

en vanuit de rest van de vereniging (trainen, leiden en fluiten 

van teams).  

 

Het draaien van een jeugdafdeling is immers de 

verantwoordelijkheid van de hele vereniging. Wij rekenen op 

jullie allemaal. Een heel prettige vakantie en tot ziens in het 

seizoen 2004/2005 bij LENS. 

de Jeugdcommissie 
 

 

 

 
 

!! de eerstvolgende LENSREVUE  
verschijnt pas eind juli 

bewaar deze revue dus heel goed !! 
 

 

 

 

 

P R E T T I G E 
  V A K A N T I E 

 
 

 

 

 

 

 

• opgericht 18 december 1920 

• internetsite: www.lens-denhaag.nl 

 
 

 

 

tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS  *  77e jaargang, nummer 01, 24 juli 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERREIN & CLUBBEBOUW  

- 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 
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Samenstelling bestuur 

 

Voorzitter 

R. Vergeer                                          tel. 070 - 3661344 

Secretaris 

Vacature 

Penningmeester 

C. Veldink                                           tel  079 - 314348 

Commissariaat jeugdvoetbal 

P. van den Steen                                 tel. 070 - 4400603 

Senioren zondag en zaal 

W. Heijnen                                         tel: 070 - 3461088 

G.  Kemperman                                  tel. 0174 - 212602 

Jeugd 

P.  van den Steen                                tel. 070 - 4400603 

Club van 50 

H. Hoppenbrouwers                           tel. 070 - 3250789 

Accommodatie en materialen 

Vacature 

Sponsorzaken 

R. van der Hoek                                  tel. 030 - 6036157 

H. Kooyenga                                      tel. 070 - 3977294 

Coördinator technische zaken 

F.  van Dijk                                         tel. 070 - 3634818 

Trainers zondag 

R. Bentvelzen                                     tel. 070 - 3943049 

                                                            tel. 06 - 24266315 

R. Bogisch                                          tel. 070 - 3937441 

Redactie LENS-revue 

Cees en Saskia Alting                         tel. 070 - 3661314 

vv.LENS@12move.nl 
Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Cees Alting : cjalting@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18  augustus 2003  

 

 

(geen activiteiten) 

(de LENS-Bob de Bouwers) 

 

 

De vette rode letters op het mededelingenbord 

schreeuwen je toe: ‘Na 7 juni LENS gesloten – 

géén activiteiten!’. 

 

Geen activiteiten? Al hoewel. Na deze datum 

gonsden het nog van de bedrijvigheid. Wat te 

denken van nog even snel een E-bbq-tje? Kennismaking van de 

selectiespelers met de trainer?  

 

En ….? Wat dacht u van het schoonmaken, opruimen en –knappen van 

onze accommodatie? Bij het zien van de aanzienlijke waslijst aan klussen 

zonk de moed ons in de schoenen. Wie gaat dat allemaal doen? Kunnen 

rekenen op de ‘LENS-Bob de Bouwers’ (u weet wel die mensen van: 

‘Kunnen we het maken? …. Nou en of!’)? 

 

Gelukkig wel. Een handje vol LENS-ers kwamen in hun schaarse vrije tijd 

klussen. Veel te weinig. Wij kunnen nog wel een tijd herinneren dat er 

meer klussers rondliepen dan dat we teams hadden.  

Maar ja, vroeger reden er ook paardentrams wordt ons vaak genoeg door 

zoonslief toegefluisterd.  

 

Toch een woord van dank aan deze LENS-ers voor al het werk dat verricht 

is en nog steeds wordt.  En nu maar hopen dat het door anderen 

gewaardeerd wordt die zich deze periode niet herinneren dat er ook nog een 

ander LENS-leven is naast voetbal en na de competitie. 

de redactie 

 

 

mailto:vv.LENS@12move.nl
mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
mailto:cjalting@planet.nl
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E en nieuw seizoen gaat van start 

 

Na het zeer geslaagde sixestoernooi op 31 mei (hulde aan de 

organisatie!!) werd op zaterdag 7 juni de Algemene Leden 

Vergadering gehouden. Onder geringe belangstelling werd 

duidelijk dat LENS een moeilijke tijd tegemoet gaat. Het 

bestuur bestaat nog slechts uit drie personen: Rob Vergeer 

(voorzitter), Kees Veldink (penningmeester) en Paul v.d. 

Steen (jeugdvoetbal). Het ontbreekt ons momenteel aan een 

secretaris en bestuursleden voor het selectievoetbal 

(senioren) en voor algemene zaken (bar, accommodatie etc.).  

 

Daarnaast staat ook onze begroting onder zware druk door 

een achteruitgang in het seniorenvoetbal (LENS zaterdag 1 

bestaat helaas niet meer en of het oude zondag 3 en 5 tot één 

elftal te smeden is valt nog te bezien. Gelukkig is er wel een 

nieuw studentenelftal bijgekomen; welkom op LENS!!!) 

waardoor zowel de post contributie als de post barinkomsten 

negatief bijgesteld moesten worden.  

 

Tel daarbij op dat de zelfwerkzaamheid van de leden en de 

ouders van onze jeugdleden steeds minder wordt waardoor 

steeds meer betaalde krachten ingehuurd moeten worden 

voor het geven van trainingen en het repareren van allerlei 

zaken en het spreekt voor zich dat de contributie weer 

omhoog moest om een sluitende begroting te krijgen. De 

ALV ging hiermee dan ook vlot akkoord en de nieuwe 

contributiebrieven, die inmiddels verzonden zijn, hebben u 

dit dan ook inmiddels al duidelijk gemaakt.  Aansluitend op 

de ALV volgde direct nog de medewerkersavond. Het was 

gezellig druk en de barbecue smaakte weer uitstekend.  

 

Daarna was het seizoen 2002/2003 echt voorbij en kon een 

kleine groep medewerkers aan de slag om alles weer klaar te 

maken voor het nieuwe seizoen 2003/2004. Hulde voor 

hen!!! Het voetbalmateriaal werd volledig geïnventariseerd 

en aangevuld, materiaalhok gebouw 1 en 2 werden 

aangepast, een gereedschapskamer werd ingericht, de 

sleuteladministratie werd weer op orde gebracht, wellicht 

staan er ook nieuwe dug-outs op veld 2 en veld 3 (was bij het 

schrijven van dit stuk nog niet zeker), er werd 

schoongemaakt en opgeknapt etc. etc. zodat alles weer 

piekfijn in orde is voor het nieuwe seizoen waarin heel veel 

duidelijk moet gaan worden.  

 

Zullen we er nu wel  in slagen om meer LENSERS te 

betrekken bij de organisatie van onze vereniging en zullen 

we de vacatures in het bestuur, achter de bar en ook bij de 

jeugd allemaal op kunnen vullen?? Vinden we komend 

seizoen wel een geschikte fusiepartner en zal de naam HSV 

Escamp dan alsnog het daglicht kunnen gaan aanschouwen?? 

Vragen waarop nu nog geen antwoord is te geven maar 

waaraan wij wel keihard willen gaan werken.  

 

Wij hebben er zin wel in en hopen dan ook dat jullie (leden 

en ouders van onze jeugdleden) met ons mee willen denken 

en doen. Wij kunnen het echt niet alleen (met drie man in het 

bestuur blijft er nu al heel veel werk liggen!!) en wij rekenen 

dus echt op jullie hulp. Zonder medewerking van de leden en 

de ouders van onze jeugdleden hangt de toekomst van LENS 

echt aan een heel dun draadje. Dit roepen wij al een tijdje 

maar het breken van dit draadje komt steeds dichter bij. Laat 

het niet zo ver komen!!!  

 

Heel veel plezier in het seizoen 2003/2004  op LENS!!! 

 

D e contributiebrief en de lidmaatschapskaart 

 

Zoals wij in de kopie hiervoor al aangaven zijn de contributiebrieven met de daarbij behorende lidmaatschapskaart van LENS 

(mooi groen) medio juni opgestuurd naar onze leden etc. De contributie is weer iets omhoog gegaan. Dit was nodig om een 

sluitende begroting te krijgen (lees bovenstaande kopie nog maar eens goed door!!). Een aantal leden hadden medio juni nog een 

(kleine) achterstand over vorig seizoen. Wij verzochten hen om dit direct te betalen.  

 

Is het geld op 16 augustus nog niet binnen dan leggen wij deze leden een train- en speelverbod op en komt hun naam in de 

volgende LENSREVUE te staan. Bovendien starten wij dan de incassoprocedure. Laat het niet zover komen en betaal direct!! De 

overige leden vragen wij met klem om, als het nog niet gedaan is, de contributie voor dit seizoen nu direct over te maken op de 

rekening van LENS. Uiterlijk 1 september moet alles binnen zijn als u tenminste niet automatisch in termijnen betaald. 

 

 

H et veldreparatieschema 

 

Voor de goede orde vermelden wij nogmaals het reparatieschema van onze velden: 

Veld 1 komt beschikbaar op vrijdag 5 september; veld 2 komt beschikbaar op maandag 18 augustus maar is alleen te gebruiken 

voor wedstrijden en dus niet voor trainingen!!; de trainingsstrook is beschikbaar vanaf maandag 28 juli en veld 3 is continu 

beschikbaar!!! 
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D e sleuteladministratie 

 

De afgelopen periode is ook weer eens benut om de sleuteladministratie bij te werken. Dit was hard 

nodig om een goed inzicht te krijgen wie welke sleutels heeft van LENS en wie welke sleutels nog 

terug moest geven. Het bleek weer eens dat veel mensen het niet zo nauw nemen met de 

sleuteladministratie. Er worden sleutels van elkaar overgenomen, er worden zelfstandig sleutels bijgemaakt en ook worden er 

sleutels uit het moederkastje gehaald als het de laatste sleutel is. Op dit moment hebben we alles weer redelijk onder controle. Het 

overzicht is bijgewerkt en het sleutelkastje is weer geordend en volledig. Ons verzoek is het om als er sleutels nodig zijn of als er 

sleutels bijkomen om dit altijd door te geven aan Paul van den Steen.  

 

               Het Bestuur 

 

!! de volgende LENS- revue verschijnt pas op donderdag 21 augustus dus deze goed bewaren !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dit 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. 

 

B edankt 

 

Geachte LENS-ers. 

 

Ik wil iedereen bedanken, namens mijn vader Steef Otterspoor,  voor de vele reacties en kaarten die hij heeft gekregen; dat heeft 

hem heel goed gedaan. Bedankt allemaal.!! 

Groetjes Wanda v/d Spek. 
 

 

L oterij SIXES-toernooi 

 

De onderstaande prijzen zijn nog niet afgehaald en liggen met smart te wachten om opgehaald te worden. Bent u in het bezit van 

één of meer van deze loten dan kunt u contact opnemen met Tineke Hoos (070-391 30 09). 

 

 

nummer prijs nummer prijs 

    

18 Liptonice glas 104 Ado print 

56 Zonnebril 119 Shaormabon 

74 Extran pet 205 Fotorolletjes 

75 Cadeaubon 322 Fotolijstje 

101 Nike bal 436 Ado brooddoosje 

102 Stofzuiger 443 Sportbroekje 

  521 Extran tas 

 

*  typefouten voorbehouden 
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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. 

 

Dit stukje heeft eigelijk geen introductie nodig. Als u, beste LENS-ers, deze revue aandachtig doorleest bemerkt u dat er maar één 

onderwerp als een rode draad door deze revue loopt. 

 

Welkom in het seizoen 90/91 

 

Heel voorzichtig aan gaat het nieuwe seizoen weer beginnen. De afgelopen tijd, in het zogenaamde “gesloten seizoen” is er hard 

gewerkt om alles weer op te knappen. Helemaal klaar is het werk nog niet maar we gaan de goede kant op. Het aantal vrijwilligers 

die in deze tijd een paar uurtjes voor onze klub over hadden is nogal geslonken. Al het werk kwam nu op een paar mensen neer en 

zij hebben er voor gezorgd dat alles weer in orde is. Heel Hartelijk Dank! Vervelend is het wel  dat je gelijk weer over te weinig 

medewerkers moet schrijven. Soms vraag je je af of de LENS’ers wel weten wat er allemaal gedaan moet worden om een klub 

prima draaiende te kunnen houden; lid zijn van een vereniging houdt meer in dan alleen je contributie betalen. 

 

Het Bestuur. 

(bron: LENS-revue, 65ste jaargang, nummer 1, 8 augustus 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L ENS in de competitie 

 

LENS 1 is voor het seizoen 2003-2004 ingedeeld in de zeer Haagse 3e klasse C en zal uitkomen tegen de 

volgende tegenstanders: 

 

Blauw Zwart, GONA, Haagse Hout, HS Texas DZS, HVV, Marathon/Azzuri, Quick, RVC/RIJSWIJK, 

Scheveningen, SOA, VIOS. 

 

 

PROGRAMMA SENIOREN VELD/ZAAL 
 

Dag datum doel aanvang bijzonderheden 

Donderdag 31-jul Start training 19.30 uur Veld 3 

Vrijdag 01-aug Trainen 19.30 uur Veld 3 

zondag 03-aug Trainingsdag 10.30 uur Veld 3: loopschoenen mee 

dinsdag 05-aug Trainen 19.30 uur Veld 3 

woensdag 06-aug LENS 1 - Tonegido 1 (HdH)  19.00 uur Terrein Laakkwartier (*) 

donderdag 07-aug Trainen 19.30 uur Veld 3 

vrijdag 09-aug Trainen 19.30 uur Veld 3 

zondag 10-aug LENS 1 - Excelsior '20 14.00 uur Veld 3 

  LENS 2 - Excelsior '20 12.00 uur Veld 3 

dinsdag 12-aug LENS 1, 2e ronde HdH ??? 19.00 uur Terrein onbekend (*) 

  Trainen overige spelers 19.30 uur Veld 3 

woensdag 13-aug LENS 1, 2e ronde HdH ??? 19.00 uur Terrein onbekend (*) 

donderdag 14-aug Trainen 19.30 uur Veld 3 

vrijdag 15-aug LENS 1 - GDA toernooi 19.00 uur Terrein GDA/Madesteijn 

  Trainen overige spelers 19.30 uur Veld 3 

zaterdag 16-aug LENS 1, 3e ronde HdH ???  Terrein Laakkwartier (*) 



de LENS-REVUE 27 

Dag datum doel aanvang bijzonderheden 

zondag 17-aug GDA 2 - LENS 2 12.00 uur Madesteijn 

  LENS 1 - GDA toernooi  Terrein GDA/Madesteijn 

  LENS 1, 3e ronde HdH ???  Terrein Laakkwartier (*) 

dinsdag 19-aug LENS 1 - 1e bekerwedstrijd  Programma volgt!! 

  VELO 2 - LENS 2 19.00 uur Noordweg/Wateringen 

donderdag 21-aug Trainen 19.30 uur Veld 3 

  Start training overige senioren 21.00 uur  

vrijdag 22-aug Trainingskamp Ameland ovb Vertrek 13.00 

zaterdag 23-aug Trainingskamp Ameland ovb Veel plezier!! 

zondag 24-aug Trainingskamp Ameland ovb Terug 18.00 uur 

  LENS 2 - 1e bekerwedstrijd  Uitstellen!! 

maandag 25-aug Onderling toernooi zaalteams 20.00 uur Veld 3 (+) 

dinsdag 26-aug LENS 1 - 2e bekerwedstrijd  Programma volgt!! 

  Trainen overige spelers  Veld 3 

donderdag 28-aug Trainen  Veld 3 

vrijdag 29-aug Trainen  Veld 3 

zondag 31-aug LENS 2 - 2e bekerwedstrijd  Programma volgt!! 

  LENS 1 - 3e bekerwedstrijd  Programma volgt!! 

maandag 01-sep Aanvang competitie zaal   

dinsdag 02-sep VUC 2 - LENS 2 19.30 uur ’t Kleine Loo/Mariahoeve 

  VUC 1 - LENS 1 19.30 uur ’t Kleine Loo/Mariahoeve 

donderdag 04-sep Trainen 19.30 uur Veld 3 

vrijdag  05-sep Trainen 19.30 uur Veld 3 

zondag  07-sep Aanvang competitie veld    

 

(*)  = De Harry de Hartog beker is een toernooi dat wordt gespeeld op het terrein van Laakkwartier aan de Jan van Beersstraat. De 

winnaar gaat steeds door naar de volgende ronde. De verliezers van de eerste ronde spelen onderling tegen elkaar op een nader te 

bepalen locatie.  

 

(+) = ZAALTEAMS OPGELET: Alle aanvoerders ontvangen op maandag 25 augustus (onderling toernooi) alle benodigde 

informatie/gegevens betreffende het nieuwe seizoen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2003/2004 

Algemeen contactpersoon: Paul  van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 

 

 

 

 
De jeugdcommissie is op vakantie t/m 31 juli.  

Daarna kunt u weer met alle vragen bij ons terecht!!! 
 
 

 

 

!!De volgende LENSREVUE verschijnt pas op: 
 donderdag 21 augustus!! Goed bewaren!! 
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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!!! 
 

 

 

 

Wedstrijdprogramma (tijds) wijzigingen mogelijk) 

 

 
Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/Thu

is 

Veld/Terrein Vertrek Vervoer 

A1 04 aug 20.00 uur Start training Thuis Veld 3 19.30 uur  

 09 aug 13.00 uur Trainingsmiddag Thuis Veld 3 12.30 uur  

 14 aug 19.30 uur Loosduinen A1 Uit Madesteijn 18.00 uur Auto 

 16 aug ???? Den Hoon toernooi Uit Woudseweg/Den Hoorn ???? Auto 

 20 aug 19.00 uur DWO A1 Uit Heuvelweg/Zoetermeeer 17.15 uur Auto 

B1 02 aug 10.30 uur Trainingsdag Thuis Veld 3 10.00 uur  

 09 aug 13.00 uur Trainingsmiddag Thuis Veld 3 12.30 uur  

 13 aug 18.45 uur Soccer Boys B1 Uit Gotzenhainsingel/Bleiswijk 17.00 uur Auto 

 16 aug ???? Den Hoon toernooi Uit Woudseweg/Den Hoorn ???? Auto 

 20 aug 19.00 uur DWO B1 Uit Heuvelweg/Zoetermeeer 17.15 uur Auto 

B2 02 aug 10.30 uur Trainingsdag Thuis Veld 3 10.00 uur  

 09 aug 13.00 uur Trainingsmiddag Thuis Veld 3 12.30 uur  

 21 aug 19.00 uur Den Hoorn B1 Uit Woudseweg/Den Hoorn 17.30 uur Auto 

B3 02 aug 10.30 uur Trainingsdag Thuis Veld 3 10.00 uur  

 09 aug 13.00 uur Trainingsmiddag Thuis Veld 3 12.30 uur  

C1 04 aug 18.30 uur Start training Thuis Veld 3 18.00 uur  

 09 aug 10.00 uur Trainingsochtend Thuis Veld 3 09.30 uur  

 13 aug 18.45 uur Soccer Boys C1 Uit Gotzenhainsingel/Bleiswijk 17.00 uur Auto 

 16 aug 12.00 uur DWO C1 Uit Heuvelweg/Zoetermeeer 10.30 uur Auto 

 20 aug ???? Den Hoon toernooi Uit Woudseweg/Den Hoorn ???? Auto 

C2 04 aug 18.30 uur Start training Thuis Veld 3 18.00 uur  

 09 aug 10.00 uur Trainingsochtend Thuis Veld 3 09.30 uur  

C3 13 aug 17.15 uur Eerste training Thuis Veld 3 16.45 uur  

 20 aug 17.15 uur Tweede training Thuis Veld 3 16.45 uur  

C4 13 aug 17.15 uur Eerste training Thuis Veld 3 16.45 uur  

 20 aug 17.15 uur Tweede training Thuis Veld 3 16.45 uur  

D1 05 aug 16.45 uur Start training Thuis Veld 3 16.15 uur  

 09 aug 10.00 uur Trainingsochtend Thuis Veld 3 09.30 uur  

 13 aug 17.45 uur Soccer Boys D1 Uit Gotzenhainsingel/Bleiswijk 16.00 uur Auto 

 16 aug 10.00 uur DWO D1 Uit Heuvelweg/Zoetermeeer 08.30 uur Auto 

 20 aug ???? Den Hoon toernooi Uit Woudseweg/Den Hoorn ???? Auto 

D2 05 aug 16.45 uur Start training Thuis Veld 3 16.15 uur  

 09 aug 10.00 uur Trainingsochtend Thuis Veld 3 09.30 uur  

D3 11 aug 17.15 uur Eerste training Thuis Veld 3 16.45 uur  

 18 aug 17.15 uur Tweede training Thuis Veld 3 16.45 uur  

D4 11 aug 17.15 uur Eerste training Thuis Veld 3 16.45 uur  
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 18 aug 17.15 uur Tweede training Thuis Veld 3 16.45 uur  

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/Thu

is 

Veld/Terrein Vertrek Vervoer 

E1 11 aug 17.15 uur Start training Thuis Veld 3 16.45 uur  

 16 aug 10.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3 09.30 uur  

E2 11 aug 17.15 uur Start training Thuis Veld 3 16.45 uur  

 16 aug 10.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3 09.30 uur  

E3 13 aug 16.00 uur Eerste training Thuis Veld 3 15.30 uur  

 20 aug 16.00 uur Tweede training Thuis Veld 3 15.30 uur  

E4 13 aug 16.00 uur Eerste training Thuis Veld 3 15.30 uur  

 20 aug 16.00 uur Tweede training Thuis Veld 3 15.30 uur  

E5 13 aug 16.00 uur Eerste training Thuis Veld 3 15.30 uur  

 20 aug 16.00 uur Tweede training Thuis Veld 3 15.30 uur  

E6 13 aug 16.00 uur Eerste training Thuis Veld 3 15.30 uur  

 20 aug 16.00 uur Tweede training Thuis Veld 3 15.30 uur  

F1 13 aug 14.30 uur Eerste training Thuis Veld 3 14.00 uur  

 20 aug 14.30 uur Tweede training Thuis Veld 3 14.00 uur  

F2 13 aug 14.30 uur Eerste training Thuis Veld 3 14.00 uur  

 20 aug 14.30 uur Tweede training Thuis Veld 3 14.00 uur  

F3 13 aug 14.30 uur Eerste training Thuis Veld 3 14.00 uur  

 20 aug 14.30 uur Tweede training Thuis Veld 3 14.00 uur  

F4 13 aug 14.30 uur Eerste training Thuis Veld 3 14.00 uur  

 20 aug 14.30 uur Tweede training Thuis Veld 3 14.00 uur  

F5 13 aug 14.30 uur Eerste training Thuis Veld 3 14.00 uur  

 20 aug 14.30 uur Tweede training Thuis Veld 3 14.00 uur  

F6 13 aug 14.30 uur Eerste training Thuis Veld 3 14.00 uur  

 20 aug 14.30 uur Tweede training Thuis Veld 3 14.00 uur  

 

B IJZONDERHEDEN 

 

- DIT IS DE EERSTE LENSREVUE VAN HET SEIZOEN 2003/2004. DE VOLGENDE VERSCHIJNT PAS OP 

DONDERDAG 21 AUGUSTUS DUS GOED BEWAREN!! 

- AANWEZIG NAMENS DE JEUGDCOMMISSIE:  

ZATERDAG 9 EN 16 AUGUSTUS VANAF  08.30 UUR: GERARD MARINUS OF 

PAUL VAN DEN STEEN  

 

O pstellingen: De opstellingen worden door de trainers bekend gemaakt na de laatste training. 

 

!!De volgende LENSREVUE verschijnt pas op donderdag 21 augustus dus deze goed bewaren!! 
 

H et seizoen 2003/2004 

 

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 en N.Zambib. 

 



de LENS-REVUE 30 

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 voorlopig 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. 

 
! DE SPELERS VAN DEZE GROEP MOETEN ZELF ZORGEN VOOR EEN VOLLEDIG LENSTENUE INCLUSIEF SHIRT ! 

 

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

Eerste training: maandag 13 augustus.  

 

Let op!! Het kan nog zijn dat jullie gaan trainen op woensdag van 17.15 t/m 18.30 uur o.l.v. Rui dos santos Freitas (meer 

nieuws na 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 voorlopig 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!! 

 

• 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. 

 
! DE SPELERS VAN DEZE GROEP MOETEN ZELF ZORGEN VOOR EEN VOLLEDIG LENSTENUE INCLUSIEF SHIRT ! 

 

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

Eerste training: woensdag 11 augustus.  

 

Let op!! Het kan nog zijn dat jullie gaan trainen op maandag van 17.15 t/m 18.30 uur o.l.v. Mohamed Faik (meer nieuws na 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 voorlopig 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. 

 
! DE SPELERS VAN DEZE GROEP MOETEN ZELF ZORGEN VOOR EEN VOLLEDIG LENSTENUE INCLUSIEF SHIRT ! 
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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. 

 

!!De volgende LENSREVUE verschijnt pas op donderdag 21 augustus dus deze goed bewaren!! 

 

TRAININGSSCHEMA LENS SEIZOEN 2003/2004 
 

MAANDAG DINSDAG 

 

Kleedlokaal 

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

• 17.15 - 18.30 uur C3 en C4 (of woensdag)……….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 (of maandag)..…………………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 

 

• na afloop verplicht kleedlokalen schoonmaken!! 
 

 

 

S tart keepertrainig 

 

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!! 

 
K leding inleveren 

 

Ook aan het eind van vorig seizoen constateerden wij weer 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 
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iets van LENS in je bezit geef dit dan op de eerste training af aan je trainer. Het gaat o.a. om kleding van LENS A1 (shirt nummer 

13), LENS B1 (LENSbroekjes en LENSkousen en shirt nummer 17), C1 (trainingsjack nummer 1, tas nummer 2, jasje nummer 10, 

witte keeperkousen en 1 shirt VNP),  D1 (trainingsbroek nummer 2 en 14, trainingsjack nummer 8, vier witte regenjacks en diverse 

LENSbroekjes en LENSkousen), E3 (diverse LENSbroekjes en LENSkousen), E6 (1 shirt met opdruk Sevgi) en F2 (3 shirts 

opdruk Cramer nummers 5, 9 en 10). Alvast bedankt!!! 

C ontributiebrief + lidmaatschapskaart 

 

In juni 2003 ontving 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!!!  

 

Deze contributiebrief en de lidmaatschapskaart zijn ook 

nodig voor leden met een Ooievaarspas. Samen met het 

betalings-bewijs is dit voldoende om bij de Sociale Dienst 

wat geld terug te krijgen. Maak er gebruik van!!!

 

 

 

 
OPGELET !!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. Dit 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 gedwongen 

hiertoe al eerder besluiten; want op dit moment hebben wij 

nog steeds geen trainers en leiders voor een groot aantal 

jeugdteams.  

 

Zonder leiders mogen jeugdteams niet voetballen!!! Ouders 

zullen dus ook dit seizoen al de oplossing moeten gaan 

bieden anders kunnen wij niet gaan trainen en zeker niet 

gaan voetballen met LENS B3, C3, C4, D3, D4 en diverse E- 

en F-teams. Informatie bij Paul van den Steen!! 

 

 

A- B- EN C-KLASSERS  

 

Wat voor jullie ouders geldt (zie 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.  
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Vorig seizoen werden wij vaak uitgelachen als we jeugdspelers vroegen om iets extra’s te doen op LENS. Vanaf dit 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 in 

gaan vullen. Doe je mee??? 

 

 

 

 

 

 

•  opgericht 18 december 1920 

• internetsite: www.lensdenhaag.nl 

 
 

 

 

tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS  *  seizoen 2003/2004 *  77e jaargang, nummer 02, 20 

augustus 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERREIN & CLUBBEBOUW  

- 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 

Vacature 

Penningmeester 

C. Veldink                                          tel  079 - 3314348 

Commissariaat jeugdvoetbal 

P. van den Steen                                 tel. 070 - 4400603 

Senioren zondag en zaal 

W. Heijnen                                         tel: 070 - 3461088 

G.  Kemperman                                  tel. 0174 - 212602 

Jeugd 

P.  van den Steen                                tel. 070 - 4400603 

Club van 50 

H. Hoppenbrouwers                           tel. 070 - 3250789 

Accommodatie en materialen 

Vacature 

Sponsorzaken 

R. van der Hoek                                  tel. 030 - 6036157 

H. Kooyenga                                      tel. 070 - 3977294 

Coördinator technische zaken 

F.  van Dijk                                         tel. 070 - 3634818 

Trainers zondag 

R. Bentvelzen                                     tel. 070 - 3943949 

                                                            tel. 06 –  4266315 

R. Bogisch                                          tel. 070 - 3937441 

Redactie LENS-revue 

Cees en Saskia Alting                         tel. 070 - 3661314 

vv.LENS@12move.nl 

Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Cees Alting : cjalting@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 01 september 2003  

 

 

wat is wijsheid? 

(niet alles is treur en droefenis) 

 

Op de muur in de redactiekamer is een klein krantenbericht geplakt. Het 

stamt uit de late jaren negentig en gaat over een voetbalvereniging uit 

Drenthe, welke haar volwassen leden werkplicht gaat opleggen. 

 

Anno 2003 verplicht voetbalclub EVV uit Echt ook haar leden om 

vrijwilligerswerk te doen. Weigeraars worden geroyeerd *. Voor- en 

tegenstanders komen in dit krantenartikel aan het woord. 

 

Hoe zit dit nu bij onze vereniging? Als men de vorige LENS-revue goed 

doorleest ontdekt een rode draad. Juist ja. Het gebrek aan vrijwilligers!  

Onze Jeugdcommissie probeert nog met zachte dwang, ouders en 

jeugdspelers aan te sporen om maar vooral iets te doen voor de club. Echter  

nu worden werkzaamheden verplicht! En kan het wel eens zo zijn dat het 

lidmaatschap op de tocht komt te staan. Lees er alles over bij de 

jeugdrubriek (blz 10). 

 

Het neemt niet weg dat als we niet oppassen we echt voor grote problemen 

komen te staan; immers, de kreten ‘het is 5 voor twaalf’ – ‘laat het niet zo 

ver komen’ zijn al zo oubollig,  missen het effect en deren niemand meer.  

Blijven we dus nog steeds met het probleem zitten. Wat is wijsheid? Wie 

het weet mag het zeggen! 

 

Is er nu echt niets positief te melden? Zeker wel. Want waar velen het laten 

liggen zijn andere, die het begrijpen, hard aan de slag gegaan. Schrikt u dus 

niet als u het clubgebouw binnenloopt, want het doet pijn aan de ogen. . En 

mailto:vv.LENS@12move.nl
mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
mailto:cjalting@planet.nl
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dan hebben we het over de grote schoonmaak-

operatie. Alles heeft een flinke behandeling met 

ondergaan en is weer ‘spic en span’. 

Daarnaast zijn alle ruimten, kleedlokalen, 

tribune weer grondig schoon-gemaakt. Het 

huzarenstuk was wel van de mensen die even een 

dug-outje gingen bouwen. Eén? Nee vier! Prachtig 

vakmanschap!  

 

Dus niet alles is treur en droefenis, maar oppassen geblazen is wel de 

boodschap.  

 

* (Bron: Limburgs Dagblad, zaterdag 19 juli 2003.) Voor geïnteresseerden: 

het krantenknipsel ligt bij ons ter inzage.  

de redactie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!WEGENS HET ONTBREKEN VAN EEN SECRETARIS  

VOORLOPIG GEEN NIEUWS VANUIT DE BESTUURSKAMER!! 

               Het Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

S porten met kind is favoriete bezigheid van vaders 

 
Onderstaand artikel kwamen wij tegen op KNVB-site. We willen het u niet onthouden.  

de redactie 

 

Een sportteam (bege)leiden is de meest geliefde 

vrijetijdsbesteding van vaders met voetballende kinderen 

in de leeftijd tot 13 jaar. Ruim 40 procent van deze groep 

is al actief als vrijwilliger. Van de vaders die nog geen 

activiteiten uitvoeren, is bijna 30 procent bereid dit te 

gaan doen.  

Een representatief onderzoek onder 311 ouders maakt 

duidelijk dat er draagvlak is voor het werven van meer 

ouders voor het trainen en begeleiden van jongeren. Het 

onderzoek is verricht in opdracht van de KNVB en het 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

In het onderzoek is gekeken naar de vraag of vaders met voetballende kinderen in de leeftijd tot 13 jaar meer zorgtaken willen 

doen, onder meer in de vorm van vrijwilligerswerk bij voetbalverenigingen.  

 

Enkele opvallende conclusies uit het onderzoek: 

 

• Na samen sporten (61,7%) vinden vaders samen met hun kind(eren) een voetbalwedstrijd bezoeken een andere favoriete 

bezigheid (45%).  

• Van alle respondenten zegt 62,4% naar elke wedstrijd van zijn kind zowel uit als thuis te gaan; 17,4% bezoekt alleen de 

thuiswedstrijden; 9% komt eenmaal per maand kijken en de overigen zelden of nooit.  

• De animo neemt duidelijk af naarmate de voetballende kinderen ouder worden.  

• 80,4% van de ouders zegt bekend te zijn met de spelregels van het pupillenvoetbal. Twee derde is bekend met de 

leeftijdsgrenzen.  

• Van de ondervraagden die leider of trainer zijn, zegt 41,3% bereid te zijn zich verder te scholen, 21,3% heeft al een cursus 

gedaan. Een derde wil geen opleiding volgen.  

• Vooral ouders in de leeftijd van 39 tot 43 jaar zijn bereid vrijwilligerswerk te doen.  

• Zeer jonge vaders hebben nog geen tijd. 

 (Bron: KNVB-site) 

 

D e lijntrekkers 
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Lijntrekkers heb je overal. Dus ook bij onze vereniging. En zo gebeurde het op een dag dat twee van deze specialisten de gehele 

dag in touw zijn geweest met het keurig uitmeten en krijten van de lijnen op veld 2. Een nauwkeurige klus dat kunnen wij u wel 

verzekeren. Toen de klus geklaard was waren de “Ah’s en Oh’s”  niet van de lucht. En niet ten onrechte. Wij hebben nog nooit 

zulke prachtige, strakke lijnen gezien. En dit allemaal, ouderwets,  puur handwerk. Heren, een knap staaltje!. Volgende klus was 

het ophangen van de doelnetten. Ook niet onbelangrijk; nu ook nog even veld 1. Maar dat is voor jullie natuurlijk een fluitje van 

een (euro)cent.  

 

 
Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 

Cyclaamstraat 31 - 2565PD Den Haag - tel 070 3250789 

 e-mail hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

 
B este LENS-fan 

 

LENS heeft een ‘Club van Vijftig’. Supporters die per 

persoon 50 € geven aan nuttige, bruikbare en leuke zaken 

voor LENS.  LENS is een gezellige, fijne, familiare club 

waar prestatief in de 3e klasse KNVB geprobeerd wordt dit 

voetbalseizoen als eerste te eindigen.  

 

De Club van Vijftig draagt financieel zijn steentje bij en 

zorgt o.a. voor accommodatie verbeteringen, het opfleuren 

van het Clubgebouw, bijdrage aan sportdagen, verstevigen 

van banden van oud-LENS leden, etc. Zo zijn in het 

afgelopen seizoen dug-outs geplaatst op veld 2 en3, het 

dakwerk gerepareerd, is het hekwerk om veld 2 vernieuwd, 

en is er een bijdrage aan het LENS sixies-toernooi gegeven. 

Voor het seizoen 2003/2004 willen we graag het meubilair 

gaan vernieuwen in het Clubgebouw. 

  
Gezamenlijk met het bestuur  van LENS wordt besproken waaraan 

het ingezamelde geld wordt besteed.  Extra zaken die normaal 

gesproken niet op de begroting staan. Hopelijk zegt u meteen ‘ja’ 

om lid te worden van de Club van Vijftig.  

 

Deelname houdt in een eenmalige bijdrage van € 50,- per 

seizoen hetgeen recht geeft op een aantal faciliteiten: 

bijeenkomsten,  feestavonden,  recht op gratis entreekaart, 

etc. Deze Club van Vijftig is een leuke manier om op relatief 

goedkope wijze een steentje bij te dragen aan het 

voortbestaan van onze favoriete club LENS. 

 

Wij hopen dat dit schrijven uw interesse voor de Club van 

Vijftig heeft gewekt. U kunt het geld a contant geven aan 

ondergetekende of overmaken t.n.v.  giro 336711 - t.n.v. 

penningmeester LENS  te Den Haag o.v.v. Club van Vijftig 

 

Verdere informatie kunt u ook vinden op de internetpagina 

van LENS www.lens-denhaag.nl.  

 

Met vriendelijke sportgroeten,  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. 
 

Veel ouders en jeugdleden zitten met vragen en om daar antwoord op te krijgen bel je gewoon even iemand. Nee, niet de persoon 

die antwoord op de vraag kan geven, maar naar de eerste de beste of gewoon naar het clubgebouw. Ja en dan vaak wat boos 

reageren als men zegt dat men het antwoord schuldig dient te blijven en toch echt een ander moet hebben. Oke, geen nood je belt je 

die persoon toch gewoon! En wel thuis en op de meest vreemde tijdstippen. In de LENS-revue staat standaard de tekst opgenomen 

op welk tijdstip men kan bellen. Het is heel eenvoudig maar o zo moeilijk!  Een verschijnsel van deze tijd? Nee, niet echt. We gaan 

naar 1975. 

 
EEN DRINGENDE OPROEP AAN DE OUDERS VAN ONZE JUNIOREN, PUPILLEN EN WELPEN                                  

 

Het mag genoegzaam bekend worden geacht, dat de 

secretarissen van het Bestuur, de Junioren- en 

Elftalkommissie hun functie in onze vereniging als “hobby” 

verrichten en dat zij daarnaast, om in hun dagelijkse behoefte 

te voorzien, er ook nog een werkgever op na moeten houden. 

Deze slavenarbeid wordt dan meestal dagelijks verricht 

tussen ongeveer 8 en 17.30 uur en wel in een door de 

werkgever beschikbaar gesteld pand. Anders gezegd, deze 

secretarissen zijn tussen deze tijdstippen niet thuis te 

bereiken.  

Desondanks worden de echtgenoten van deze heren overdag 

vrij vaak opgebeld met het verzoek om antwoord te geven op 

de meest uiteenlopende problemen.  

Hoewel deze Dames goed op de hoogte zijn met de hobbies 

van hun echtgenoten lijkt het ons toch niet juist, dat zij de 

gestelde vragen moeten beantwoorden.  

http://www.casema.net/~colpa
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Wij vragen de medewerking van de Ouders om uitsluitend in 

de avonduren, nadat de diverse secretarissen moe van de 

verrichte arbeid thuis gekomen zijn een hapje hebben 

gegeten en de zonodige informatie uit kranten en 

tijdschriften hebben verkregen, telefonisch kontakt met hen 

te zoeken.  

 

Voor uw medewerking danken wij u bij voorbaat. 

 

Het Bestuur 

 

(Bron: De LENS-revue, 49e jaargang, 13 augustus 1975) 

 

 

------------------------------------------------------------------=  Dit seizoen is de lichtkrant weer in ere hersteld en terug in ons 

clubgebouw. Deze geeft echter alleen informatie als de stekker in het stopcontact zit. Nu is het zo dat het apparaat door de een wel 

uitgezet wordt, maar door de volgende niet aangezet en andersom. Om nu verwarring te voorkomen en m.b.t. de programmering, 

wordt een ieder vriendelijk verzocht deze lichtkrant niet  uit te zetten. ‘Wat kost dat niet’ denkt u nu.  Niet veel. Als men per 

ongeluk een hele nacht één douche aan laat staan, kan, qua kosten, de lichtkrant hier een jaar van draaien. 

de redactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAAL:  

 

AANVOERDERS 

LENS 1 O. van de Laar tel: 06-22669238 LENS 4 N. Vastenburg tel: 3294254  

LENS 2 S. de Nennie tel: 3935936 LENS 5 P. Lenssink tel: 06-53576080 

LENS 3 E. Vuijk tel: 3960448 

06-20247367 

LENS 6 Mw B. Driessen tel: 0174-213183 

 

 

Mededelingen:  

 
• Maandag 25 augustus – 20.00 uur: onderling toernooi voor alle zaalteams op het kunststofveld. 

• Alle aanvoerders ontvangen op deze avond alle benodigde informatie/gegevens betreffende het nieuwe seizoen. 

• Aanvoerders svp alle spelerspassen meenemen op deze avond! 

• Aanvang competitie: 01 september. 

• Ligging van de sporthallen: 

 

SPORTHAL ADRES TELEFOON SPORTHAL ADRES TELEFOON 

 

de Blinkerd Seinpoststraat 150 3522169 Overbosch Vlaskamp 3 3474684 

Buitenhof Martinus Nijhofflaan 1, Delft 015-2611925 de Pijl Bachlaan 1, Naaldwijk 0174-624791 

DSVP Sportlaan 1, Pijnacker 015-3694518 RKDEO Sportparkweg 1, Nootdorp 015-3109577 

Forum Kwadraat Badhuislaan 3, Voorburg 3870800 de Schilp Schaapweg 2, Rijswijk, 3941507 

de Hoekstee Mercatorweg 50,Hoek van Holland 0174-384588 Sosef Strijphorst 1, Honselersdijk, 0174-626272 

Kastelenring Sportparkweg 4, Leidschendam 3278972 Transvaal Majubastraat 41 3893330 

Lipa Paets van Troostwijkstraat 93a 3996869 TU-hal Mekelweg 8, Delft  

Loosduinen Groen van Prinstererlaan 276 3236706 de Veur Prismalaan 40, Zoetermeer 079-3615398 

Ockenburgh Wijndaelerduin 27 3686588 Vreeloo Veilingweg 16, De Lier 0174-521066 

Oliveo-hal Sportlaan 2, Pijnacker 015-3692142 Westlandhal Spinel 4, 's-Gravenzande 0174-415798 

Oranjeplein Slicherstraat 11 3800911 Zuidhaghe Melis Stokelaan 1201 

ingang Beresteinlaan 

3671508 

 

 

 

ZONDAG: 

DE LICHTKRANT 
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Mededelingen: 

 
• Opstelling  LENS 5:  C. van der Boogaardt,  R. van der Boogaardt,  P. Heijnen, J. Heyink, K. Lipman, R. van der Velde, H. 

Vermolen, N. Vastenburg, G. van der Velde, P. van Lier, D. Hoos, L. Wagner, S. Qanawizian, J. Everts. 

 

Wedstrijdprogramma 

 
 

BEKER 

 

datum aanvang wedstrijd Veld/terrein nummer scheidsrechter 

      
Zo 24 aug LENS 1 en 2  op trainingskamp 

 10.00 LENS 3 - SEP 3 Veld 2 20448  

 13.00 LENS 4 - Dynamo’67 2 Veld 2 20736  

  LENS 5 - Delft 7 uitgesteld   

      
Di 26 aug 18.45 BMT 1 - LENS 1 Hengelolaan 10405 D.J. Gootjes 

      

Zo 31 aug 14.00 LENS 1 - Naaldwijk 1 Veld 2 10407 M. van Berkum 

 11.30 LENS 2 - VOC 2 Veld 2 19827 F. Mina da Silva 

 12.00 LENS 3 - Spoorwijk 2 Veld 3 20452  

 14.00 LENS 4 - Quick 6 Veld 3 20740  

 10.00 LENS 5 - RAVA 6 Veld 3 21220  
 

OEFEN 

 

datum aanvang wedstrijd veld/terrein nummer scheidsrechter 

Di 02 sep 19.30 VUC 1 – LENS 1 ’t Kleine Loo/Mariahoeve   

 19.30 VUC 2 – LENS 2 ’t Kleine Loo/Mariahoeve   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 (niet voor de trainingen!!!) alleen terecht 

kunnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beiden 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). 
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Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter 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 want wij hebben een kunstgrasveld!!! 
 

 

 

 
 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk) 

 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit / thuis Veld/Terrein Vertrek  Vervoer 

A1 20 aug 19.00 uur DWO A1 (*) Uit Heuvelweg/Zoetermeeer 17.15 uur Auto 

 23 aug 14.30 uur DHC A2 (b) Thuis Veld 2 13.30 uur  

 25 aug 19.00 uur VUC A1 (*) Uit ‘t Kleine Loo/Mariahoeve 17.15 uur Auto 

 30 aug 14.30 uur Quick Boys B1 (*) Thuis Veld 2 13.30 uur  

 02 sept 19.00 uur Den Hoorn A1 (*) Uit Woudseweg/Den Hoorn 17.30 uur Auto 

B1 20 aug 19.00 uur DWO B1 (*) Uit Heuvelweg/Zoetermeeer 17.15 uur Auto 

 23 aug 12.30 uur Honselersdijk B1 (b) Uit Strijphorst/Honselersdijk 11.00 uur Auto 

 27 aug 19.15 uur RKAVV B1 (*) Uit Kastelenring/Leidschendam 17.30 uur Auto 

 30 aug 10.30 uur Kranenburg B1 (b) Uit M.Vrijenhoeklaan 09.00 uur Auto 

B2 21 aug 19.00 uur Den Hoorn B1 (*) Uit Woudseweg/Den Hoorn 17.30 uur Auto 

 23 aug 12.45 uur Schipluiden B1 (b) Thuis Veld 2 11.45 uur  

 25 aug 19.15 uur RKAVV B2 (*) Uit Kastelenring/Leidschendam 17.30 uur Auto 

 30 aug 12.45 uur HBS B1 (b) Thuis Veld 2 11.45 uur  

B3 23 aug 14.30 uur Velo B4 (b) Thuis Veld 3 13.30 uur  

 30 aug 14.30 uur DUNO B2 (b) Thuis Veld 3 13.30 uur  

C1 20 aug 18.25 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 17.00 uur Auto 

 23 aug 11.00 uur Sparta AV C1 (*)  Thuis Veld 2 10.00 uur  

 25 aug 19.15 uur RKAVV C1 (*) Uit Kastelenring/Leidschendam 17.30 uur Auto 

 30 aug 11.00 uur Nog regelen (*)     

C2 23 aug 11.00 uur Lyra C1 (b) Thuis Veld 3 10.00 uur  

 27 aug 19.15 uur RKAVV C2 (*) Uit Kastelenring/Leidschendam 17.30 uur Auto 

 30 aug 11.00 uur DSVP C1 (b) Uit Groene Wijdte/Pijnacker 09.15 uur Auto 

 02 sept 19.00 uur Den Hoorn C1 (*) Uit Woudseweg/Den Hoorn 17.30 uur Auto 

C3 23 aug VRIJ!!      

 30 aug 12.00 uur Velo C4 (b) Thuis Veld 3 11.00 uur  

C4 23 aug 12.45 uur Semper Altius C2 (b) Thuis Veld 3 11.45 uur  

 30 aug 12.15 uur DUNO C3 (b) Uit Mr.Nolenslaan 10.45 uur Auto!!! 

D1 20 aug 18.00 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 16.30 uur Auto 

 23 aug 09.30 uur Gr. WIIVAC D1 (b) Thuis Veld 2 08.30 uur  

 25 aug 18.00 uur RKAVV D1 (*) Uit Kastelenring/Leidschendam 16.30 uur Auto 

 30 aug 09.30 uur DHC D1 (b) Thuis Veld 2 08.30 uur  

D2 23 aug 14.00 uur Cromvliet D1 (b) Uit Brinckerinckstraat 12.30 uur Auto 

 27 aug 18.00 uur RKAVV D2 (*) Uit Kastelenring/Leidschendam 16.30 uur Auto 

 30 aug 09.30 uur SEP D1 (b) Thuis Veld 3 08.30 uur  

D3 23 aug 09.30 uur GDA D3 (b) Thuis Veld 3  08.30 uur  

 30 aug 10.00 uur Semper Altius D 1(b) Uit Hoekpolder/Rijswijk 08.30 uur Auto!!! 

 01 sep 19.00 uur Den Hoorn D4 (*) Uit Woudseweg/Den Hoorn 17.30 uur Auto!!! 

D4 23 aug 10.00 uur Jai Hanuman  Uiy Melis Stokelaan 08.45 uur Lopen 

 30 aug 15.15 uur DUNO D3 (b) Uit Mr.Nolenslaan 14.00 uur Auto!!! 

E1 23 aug 13.30 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 12.15 uur Auto 

 27 aug 17.00 uur DHC E1 (*) Uit Brasserskade/Delft 16.00 uur Auto 

 30 aug 11.00 uur RKAVV E1 Uit Kastelenring/Leidschendam 09.45 uur Auto 

E2 23 aug 09.30 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 08.15 uur Auto 

 27 aug 17.00 uur DHC E2 (*) Uit Brasserskade/Delft 16.00 uur Auto 

 30 aug 11.00 uur RKAVV E2 Uit Kastelenring/Leidschendam 09.45 uur Auto 
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E3 23 aug 13.50 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 12.30 uur Auto 

 30 aug 11.00 uur RKAVV E4 Uit Kastelenring/Leidschendam 09.45 uur Auto 

E4 23 aug 09.50 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

 30 aug 12.00 uur RKAVV E5 Uit Kastelenring/Leidschendam 10.45 uur Auto 

E5 23 aug 13.30 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 12.15 uur Auto 

 30 aug 12.00 uur RKAVV E6 Uit Kastelenring/Leidschendam 10.45 uur Auto 

E6 23 aug VRIJ!!      

 30 aug VRIJ!!      

F1 23 aug 13.50 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 12.30 uur Auto 

 27 aug 16.00 uur DHC F1 (*) Uit Brasserskade/Delft 14.45 uur Auto 

 30 aug 10.00 uur RKAVV F1 Uit Kastelenring/Leidschendam 08.45 uur Auto 

F2 23 aug 09.50 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

 27 aug 16.00 uur DHC F2 (*) Uit Brasserskade/Delft 14.45 uur Auto 

 30 aug 10.00 uur RKAVV F2 Uit Kastelenring/Leidschendam 08.45 uur Auto 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit / thuis Veld/Terrein Vertrek  Vervoer 

F3 23 aug VRIJ  Uit   Auto 

 30 aug 09.30 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 08.15 uur Auto 

F4 23 aug VRIJ  Uit   Auto 

 30 aug 09.50 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

F5 23 aug VRIJ!!      

 30 aug VRIJ!!      

F6 23 aug VRIJ!!      

 30 aug VRIJ!!      

 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!!                              (b) = bekerwedstrijd in poulevorm 

BIJZONDERHEDEN 

 

• De volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 4 september 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie: zaterdag 23 augustus vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus of Paul van den Steen  

     zaterdag 30 augustus vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

 

Voorlopige opstellingen 

 

Hieronder vermelden wij voor een aantal teams de voorlopige opstellingen. Het kan dus zijn dat deze opstellingen zo blijven maar 

het kan ook zijn dat er nog verschuivingen plaats gaan vinden. Zonder tegenbericht speel je dit seizoen in onderstaand team: 

 

De opstellingen van LENS A1, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 en F2  worden door de trainers bekend gemaakt na de 

laatste training. Ben je niet op deze training geweest maar wel terug van vakantie of heb je vragen neem dan ’s-avonds contact op 

met Paul van den Steen!!! 

 

• LENS C3: M.Bulut, P.Dewkali, J.Khoulali, W.Kocer 

(k), M.el Ousrouti, S.Poeran, O.Yalcin en A.Yazici en 6 

of 7 spelers vanuit de selectie. 

 

 

• LENS C4: T.Aidani, E.Aktas, A.Aras, S.Aras, I.Celik, 

K.Celik, R.Ghisaidoobe, F.Imouhay, M.Omri, 

A.Ozdilek,  G.Samburkan, C.Senturk, T.Tekdemir, 

D.Wir en M.Yalmon (k). 

SPELERS VAN LENS C3 EN LENS C4 ZORGEN VOOR HUN EIGEN LENSSHIRT, BROEKJE EN KOUSEN!! 

 

• LENS D3: S.Abdalla, A.Achalchi (k), O.Coskun, H.Devrilmez, Y.Erdogan, O.Ergul, M.Imouhay, T.Jankie, A.Ouellaf, 

O.Ozdemir, F.Souna, J.Susanto en C.Yavuz en 2 of 3 spelers vanuit de selectie. 

  

• LENS D4: S.Algoe, J.v.Beek, A.Bingol, I.Erkul, A.v.Gardingen, L.Khalaf, E.Mermi, R.Nijbacker, F.Ozcelik, A.Ozdemir, 

S.Senturk (k) en S.Zimmerman. 

 

SPELERS VAN LENS D3 EN LENS D4 ZORGEN VOOR HUN EIGEN LENSSHIRT, BROEKJE EN KOUSEN!! 

 

• LENS E3: A.Achahchah, E.Ayyadi, Z.Borukcu, 

C.Erdogan, F.Hoke, H.Ikjouhen en 2 of 3 spelers vanuit 

de selectie.   

 

• LENS E4: Y.Aliabadi, E.Ciftci, R.v.Elswijk, G.Ergul, 

A.Khodabaks, Y.Khoulali, H.Ozdilek, E.Tekdemir en 

C.Yildiz. Leider: A.Vegt. 

• LENS E5: B.Aksoy, M.Boutasmit, A.Ciftci, B.Dosun, 

O.Kaya, N.el Khalki, M.Ozen en B.Ulas.  

 

• Later wordt nog LENS E6 samengesteld!! 
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SPELERS VAN LENS E3 t/m E6 EN F1 t/m F6  ZORGEN VOOR HUN EIGEN LENSSHIRT, BROEKJE EN KOUSEN!! 

 

• LENS F1 en F2: worden samengesteld uit: L.Aspeslagh, Ryshall Bisai, M.Benhammouch, M.Essaeh, E.Ezammouri, S.Gunes, 

U.Gunes, F.Ince, N.Perera, H.Syed (k), F.Yavuz en M.Yildiz. 

 

• LENS F3 en F4: worden voorlopig samengesteld uit: T.Ahjar, E.Aras, S.Baryagabr, Rawishan Bishai, I.el Boustati, B.Ciftci, 

T.Ciftci, Z.Genc, I.Ince, R.Kaya, J.Maduro, S.v.Marwijk, T.Meijer, K.Ozdilek, M.Ozdilek, B.Sahan en S.Syed.  

 

• Later worden nog LENS F5 en LENS F6 samengesteld!!! 

 

SPELERS VAN LENS E3 t/m E6 EN F1 t/m F6  ZORGEN VOOR HUN EIGEN LENSSHIRT, BROEKJE EN KOUSEN!! 

 

 

LENS-kleding kopen 

 

De enige officiële LENSkleding is alleen te koop bij sporthuis FREE KICK SPORT aan de Weimarstraat hoek Valkenboslaan. 

Zorg er voor dat je op tijd de benodigde kleding hebt gekocht. In de oefenperiode krijgen LENS A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1 

en E2 slechts shirtjes via LENS. De spelers moeten zelf hun eigen LENSbroekje en LENSkousen meenemen. De spelers van B3, 

C3, C4, D3, D4, E3 t/m E6 en F1 t/m F6 moeten altijd hun eigen volledige LENStenue inclusief shirt bij zich hebben. Mis je nog 

iets ga dan nu direct naar FREE KICK SPORT. 

 

De trainingsgroepen 

 

De onderstaande voorlopige trainingsgroepen zijn in overleg met de trainers geformeerd. Heb je vragen of opmerkingen bel dan 

naar Paul van den Steen (070-4400603). 

 

• A-klassers: 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. 

 

• B-klassers: 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 en N.Zambib. 

 

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). Begin 

september wordt deze groep gesplitst in B1, B2 en B3 (B3 gaat dan 1x per week trainen op maandag van 20.00 t/m 21.30 uur).  

 

• C-klassers: de groep is gesplitst in een C1/C2-groep en in een C3/C4 groep: 

 

De C1/C2-groep bestaat voorlopig 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, 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). 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 + 6 of 7 spelers vanuit de C1/C2-groep. 

 

DE SPELERS VAN DEZE GROEP MOETEN ZELF ZORGEN VOOR VOLLEDIG LENSTENUE INCLUSIEF SHIRT 

 

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

 

• D-klassers: de groep is gesplitst in een D1/D2-groep en in een D3/D4 groep: 

 

De D1/D2-groep bestaat voorlopig uit: L.Acer, M.Ahjar, F.Aldogan, B.Altay, B.Arslan, M.el Ayadi, S.el Bouzidi, 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, A.Tekin, E.Uwimana, M.Vrijenhoek en D.de 

Zwart. 
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Training op dinsdag en donderdag van 16.45 t/m 18.00 uur o.l.v. Michel Fransen (D1) en Ruud van Herp (D2). Deze groep wordt 

in augustus teruggebracht naar 26 of 27 spelers!! 

 

De D3/D4-groep bestaat uit: S.Abdalla, A.Achalchi, S.Algoe, J.v.Beek, A.Bingol, 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, C.Yavuz en S.Zimmerman + 2 of 3 spelers vanuit de D1/D2-groep. 

 

DE SPELERS VAN DEZE GROEP MOETEN ZELF ZORGEN VOOR VOLLEDIG LENSTENUE INCLUSIEF SHIRT 

 

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

 

 

• E-klassers: de groep is gesplitst in een E1/E2-groep en in een E3 t/m E6-groep: 

 

De E1/E2-groep bestaat voorlopig 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, H.Syed, B.Tuna, T.Tuzlacik en F.Ulas. 

 

Training op maandag van 16.45 t/m 18.00 uur en op woensdag van 15.45 t/m 17.00 uur o.l.v. Theo Hoefnagel. 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 + 2 of 3 spelers vanuit de E1/E2-groep. 
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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). 

    

• F-klassers: T.Ahjar, 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). 

 

DE SPELERS VAN DEZE GROEP MOETEN ZELF ZORGEN VOOR VOLLEDIG LENSTENUE INCLUSIEF SHIRT 

 

TRAININGSSCHEMA LENS SEIZOEN 2003/2004 
 

MAANDAG DINSDAG 

 

Kleedlokaal 

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

• 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 

• 20.00 - 21.30 uur B3 (vanaf begin september…….….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 C3 en C4 ……………...…………………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 
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• na afloop verplicht kleedlokalen schoonmaken!! 
 

 

Start keeperstraining 

 

Op dinsdag 19 augustus is de keeperstraining gestart.  

Hans van Rijthoven en Arnold en Ronald Oosterveer 

verwachten vanaf nu alle keepers van de jeugd iedere 

dinsdagavond op de 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 (??) (alle vier D), Y.Aliabadi (??), 

A.Genc en H,Syed (alle drie E) en H.Syed (F).  

 

Zijn er spelers in de E- en de F-jeugd die ook serieus willen 

gaan keepen dan zijn zij natuurlijk ook van harte welkom!! 

 

Den Hoorn-toernooi 

De voetbalvereniging Den Hoorn aan de Woudseweg in Den Hoorn organiseert in augustus haar toernooien. Toen zij LENS 

vroegen om mee te doen sloegen wij dit aanbod natuurlijk niet af. We schreven in met heel wat teams en hopen dat er voldoende 

ouders zijn met vervoer want anders komen wij er echt niet. De bijzonderheden per team zijn: 

• LENS C1: speelt op woensdagavond 20 augustus tegen Den Hoorn, ’s-Gravenzande en Lyra. Einde toernooi: 20.30 uur 

• LENS D1: speelt op woensdagavond 20 augustus tegen Den Hoorn, ’s-Gravenzande en Lyra. Einde toernooi: 20.30 uur 

• LENS E1: speelt op zaterdag 23 augustus tegen Den Hoorn, Gravenzande en Schipluiden. Einde toernooi: 15.30 uur 

• LENS E1: speelt op zaterdag 23 augustus tegen Den Hoorn, Gravenzande en Schipluiden. Einde toernooi: 15.30 uur 

• LENS E2: speelt op zaterdag 23 augustus tegen Den Hoorn, Gravenzande, Maasdijk en Schipluiden. Einde toernooi: 13.00 uur 

• LENS E3: speelt op zaterdag 23 augustus tegen Den Hoorn, Gravenzande en Schipluiden. Einde toernooi: 15.30 uur 

• LENS E4: speelt op zaterdag 23 augustus tegen Den Hoorn, Gravenzande, Maasdijk en Schipluiden. Einde toernooi: 13.00 uur 

• LENS E5: speelt op zaterdag 23 augustus tegen Den Hoorn, Gravenzande en Semper Altius. Einde toernooi: 15.30 uur 

• LENS F1: speelt op zaterdag 23 augustus tegen Den Hoorn, RKDEO en DSVP. Einde toernooi: 15.30 uur 

• LENS F2: speelt op zaterdag 23 augustus tegen Den Hoorn, RKDEO, DSVP en Maasdijk. Einde toernooi: 13.00 uur 

• LENS F3: speelt op zaterdag 30 augustus tegen Den Hoorn, RKDEO en DSVP. Einde toernooi: 11.30 uur 

• LENS F4: speelt op zaterdag 30 augustus tegen Den Hoorn, RKDEO, Maasdijk en Semper Altius. Einde toernooi: 13.00 uur 

 

Contributiebrief  +  lidmaatschapskaart 

Eind juni ontving ieder LENSlid een contributiebrief met lidmaatschapskaart. Geen brief ontvangen?? Neem dan contact op met 

Diana of Hans van Rijthoven (070-3615208). Uiterlijk 1 september moet de volledige contributie betaald zijn op giro 336711 t.n.v. 

penningmeester LENS te Zoetermeer. Heeft u al betaald?? 

 

LENS-kleding inleveren 

Ook aan het eind van vorig seizoen constateerden wij weer 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 geef dit dan op de eerste training af aan je trainer. Het gaat om kleding van , LENS B1 (shirt nummer 17), 

C1 (trainingsjack nummer 1,  jasje nummer 10, witte keeperkousen en 1 shirt VNP), D1 (trainingsbroek nummer 2 en 14, 

trainingsjack nummer 8, vier witte regenjacks), E6 (1 shirt met opdruk Sevgi) en F2 (3 shirts opdruk Cramer nummers 5, 9 en 10). 

 

A-B en C-klassers opgelet! 

 

Zoals wij enige tijd al aangeven in de LENSREVUE is er 

een heel groot te kort aan kader binnen onze jeugdafdeling. 

Wij gaan daar nu echt wat aan doen. Een vereniging kan 

slechts draaien met behulp van een groot aantal vrijwilligers. 

Zo zijn er wekelijks zo’n zes scheidsrechters nodig bij o.a. 

de E- en F-jeugd. Ook achter de bar of in de keuken moeten 

we meer vrijwilligers hebben om goed te kunnen gaan 

draaien. Via jullie leiders zullen jullie dit seizoen dan ook 

een paar keer aangewezen worden (is dus verplicht!!) om te 

fluiten (A-B-C-klassers) of om een  bardienst te draaien (A-

klassers). Dit is niet vrijblijvend en weigeren kan zelfs 

gevolgen hebben voor je lidmaatschap op LENS. Jullie 

leiders zullen zeer binnenkort hierover met jullie praten en 

een schema opstellen zodat jullie bijtijds weten wanneer 

jullie aan de beurt zijn. De start is op zaterdag 6 september. 

Natuurlijk mogen A- en B-klassers zichzelf ook aanmelden 

(graag zelfs) voor het leiden van een E- of F-team op de 

zaterdagochtend of het geven van training op de 

woensdagmiddag vanaf 14.30 uur. Heus het is best leuk en 

leerzaam om te doen!!! 

 

 

 

 

Beste ouders van LENS C3, C4, D3 en D4, 
 

Op maandag 25 augustus of op woensdag 27 augustus 2003 nodigen wij u uit om een uurtje naar LENS te komen. 

Wij verwachten u om 19.30 uur in ons clubgebouw. Niet vrijwillig maar => verplicht!!! 
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Het probleem is dat wij veel te weinig hulp hebben binnen LENS: achter de bar, bij de jeugd (leiders en vervoer naar 

uitwedstrijden) maar ook binnen de club bij diverse andere werkzaamheden. Het voortbestaan van LENS komt echt 

in gevaar!!! Zowel jeugdspelers als ouders moeten ons gaan helpen waar mogelijk is. Alle kleine beetjes helpen 

echt!! 

Op zowel maandag 25 augustus als op woensdag 27 augustus zijn wij op LENS aanwezig van 19.30 t/m 

ongeveer 20.30 uur om met u over dit probleem te praten. Kunt u echt niet aanwezig zijn op één van deze avonden 

dan is afbellen echt verplicht op zondag 24 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur en alleen bij Gerard Marinus (070-

3832196) of bij Paul van den Steen (070-4400603). Wij maken dan een nieuwe afspraak met u!! Niet afbellen of 

niet opkomen kan het lidmaatschap van uw zoon op LENS echt in gevaar brengen. Laat het niet zo ver komen en 

denk met ons mee. Echt: het is heel hard nodig!!! 

 

Namens de jeugdcommissie, Gerard Marinus en Paul van den Steen 

• p.s. 1: natuurlijk praten wij binnenkort ook met de ouders van de overige jeugdteams.  

• p.s. 2 : als u toch komt betaal dan direct contant de hele contributie op LENS. Kunt u dit niet meer vergeten!!! 

 

 

 

 

 

 

•  opgericht 18 december 1920 

• internetsite: www.lens-denhaag.nl 
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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- 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 

Vacature 

Penningmeester 

C. Veldink                                          tel  079 - 3314348 

Commissariaat jeugdvoetbal 

P. van den Steen                                 tel. 070 - 4400603 

Senioren zondag en zaal 

W. Heijnen                                         tel: 070 - 3461088 

G.  Kemperman                                  tel. 0174 - 212602 

Jeugd 

P.  van den Steen                                tel. 070 - 4400603 

Club van 50 

H. Hoppenbrouwers                           tel. 070 - 3250789 

Accommodatie en materialen 

Vacature 

Sponsorzaken 

R. van der Hoek                                  tel. 030 - 6036157 

H. Kooyenga                                      tel. 070 - 3977294 

Coördinator technische zaken 

F.  van Dijk                                         tel. 070 - 3634818 

Trainers zondag 

R. Bentvelzen                                     tel. 070 - 3943949 

                                                            tel. 06 - 24266315 

R. Bogisch                                          tel. 070 - 3937441 

Verzorger 

K. Buis                                                tel. 070 -3675492 

Redactie LENS-revue 

Kees en Saskia Alting                         tel. 070 - 3661314 

vv.LENS@12move.nl 

Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Kees Alting : cjalting@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 15 september 2003  

 

 

What’s in a name? – deel I 

(a horse is a horse) 

mailto:vv.LENS@12move.nl
mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
mailto:cjalting@planet.nl
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Namen dienen correct te worden geschreven. Daar 

zijn we het allemaal over eens. Zelfs bij 

verschijnen van de JONG-LENS ging er een extra 

‘check’ over de spelersnamen. Wordt de naam dan 

toch fout geschreven. Ja, dan zijn de rapen gaar. 

Ook het item ‘pupil van de week’ op de 

powerpointpresentatie ontkwam niet aan kritiek. 

Overigens geheel terecht. Zolang het over de eigen 

naam gaat zit men er boven op als een bok op de 

haverkist.  

 

Echter als het om onze clubnaam gaat, dan gaan 

we allemaal lekker gezellig goochelen met de 

schrijfwijze. Wij slaakten dan ook een zucht van 

opluchting toen we de drie super logo’s op de 

tribune aanschouwden. De naam stond correct. Dit 

in tegenstelling wat er eerst op de prachtige 

nieuwe dug-outs bevestigd was.   

We komen op onze clubsite en wel  het 

gastenboek. Nu daar weet men ook raad met de 

naam. Ook het vernieuwde inschrijfformulier 

ontkwam niet aan, laten we het zo noemen, het 

typefoutje. Ook de pers en andere clubsites slaan 

vaak de plank mis. Zelfs op de omslag van ons 

clubblad stond de naam niet correct. Het is wel 

even zoeken,  maar toch. (nb: op de nieuwe 

omslag is dit nu aangepast). 

  

Dat de jonge LENS-generatie zich soms vergist, is 

nog te begrijpen. Ook nieuwkomers moeten er 

even aan wennen. Maar de ‘ouderen’ LENS-ers 

onder ons moeten toch echt beter weten. Nee, 

beste mensen er wordt wat afgeknoeid met onze 

clubnaam.  

 

Het is toch echt LENS met vier hoofdletters. 

What’s in a name? Bedenk echter dit, een paard is 

een paard natuurlijk en LENS schrijf je LENS!  

 

Stel,  het komt ooit eens tot een fusie. Dan wordt 

de naam waarschijnlijk H.S.V. Escamp of HSV 

Escamp of  gaan we het zo schrijven h.s.v. ecamp 

of …….. We krijgen nu al de koude rillingen. Men 

heeft al zo’n moeite met 4 lettertjes. 

de redactie 
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V oorzitter vertrekt! 

 

In december a.s. stopt Rob Vergeer als voorzitter van LENS. 

Na een voorzitterschap van zes jaar vormen de gewijzigde 

persoonlijke omstandigheden van Rob een te grote 

belemmering om het voorzitterschap op een goede manier 

voort te zetten. Dit bericht wordt nu reeds bekend gemaakt 

zodat er binnen de vereniging door de leden gezocht gaat 

worden naar een opvolger.  

 

De Algemene Leden Vergadering kan dan op 

 

dinsdag 16 december 
 

een nieuwe voorzitter benoemen. 

 

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat het invullen van de 

functie van voorzitter en van overige bestuursfuncties 

cruciaal is voor de voortgang van LENS.  

Op dit moment bestaat het bestuur uit drie personen en dat is 

op zich al te weinig om op een ontspannen wijze de club te 

besturen.  

 

Het bestuur heeft vastgesteld dat het onverantwoord is om 

met een nog kleiner bestuur te opereren.  

 

Dit maakt de noodzaak om nieuwe bestuursleden te werven 

alleen maar groter.  

 

Het bestuur roept dan ook op tot een brede discussie binnen 

de vereniging met als resultaat de invulling van een 

slagvaardig bestuur, waar het plezierig werken is.  

 

Met de nodige creativiteit kunnen er wellicht mogelijkheden 

onderzocht worden waar niet eerder aan gedacht is.  

Duobanen in het bestuur, of een bredere spreiding van 

werkzaamheden.  

 

Als de leden van LENS vier mensen bereid vinden om het 

bestuur van twee leden aan te vullen, dan is de hoeveelheid 

werk voor eenieder zeer goed te overzien. Met nieuwe 

bestuursleden als voorzitter, secretaris, bestuurslid 

seniorenvoetbal, bestuurslid kantinezaken, kan LENS 

robuust de toekomst in.  

 

 

!!het antwoord is aan U !! 

Het bestuur 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 

Cyclaamstraat 31 - 2565PD Den Haag - tel 070 3250789 

E-mail: hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

 
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 dit 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. 

 

 

R ookverbod 

Begin van een nieuw seizoen en dan zal het wel even aan de aandacht ontsnapt zijn. Maar toch willen we een 

ieder er nogmaals op attent maken dat er echt een ROOKVERBOD geldt als u een training of een 

wedstrijd bijwoont op veld 3. Naast dit verbod is het ook niet toegestaan, voor zowel spelers als bezoekers, 

om met glaswerk, kauwgom,  honden, etenswaren en schoenen met stalen noppen het veld te betreden.  

!Graag uw medewerking! 
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T eken nu in voor loten van de Grote Clubactie 

Binnenkort gaan de jeugdspelers van LENS weer op pad met voor intekenlijsten van de 

Grote Clubactie. Wij hopen dat u ook dit jaar weer één of meer loten gaat bestellen bij een 

van onze jongens. 

De club mag per verkocht lot € 2,= houden. Afgelopen jaar bracht de Grote Clubactie voor 

LENS ruim € 1500,= op. Ook dit jaar hopen wij dat u LENS gaat steunen. 

 

• De prijzen. 

Natuurlijk zijn er weer een heleboel leuke prijzen te winnen, zelfs meer dan 35.000. Hoofdprijzen onder andere: € 100.000,= 

belastingvrij, € 10.000,= belastingvrij, vliegreis naar Thailand, zonvakantie naar Malta, weekendje Disneyland Parijs, 

digitale camera’s, kaartjes voor de Efteling, mobiele telefoons. 

• Kortingen: 

Iedereen die een lot gekocht heeft, dus ook de mensen die geen prijs winnen, krijgen bij het boeken van een bungalow bij Landal 

GreenParks. 

• Wat doet LENS met de opbrengst van de Grote Clubactie? 

De opbrengst gebruiken we voor de aankoop van nieuw trainingsmateriaal en voor het organiseren van allerlei sportieve 

activiteiten voor onze jeugdspelers. In mei van dit jaar verzorgde ADO Den Haag een voetbalclinic op LENS voor de 

lotenverkopers. 

 

 

 

 

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. 

 
What’s in a name? – deel II 

 

De correctie schrijfwijze van de naam van onze vereniging. Natuurlijk 
biedt het LENS-archif uitkomst. In de cassette ‘Statuten’ werden de 
onderstaande stukken aangetroffen. Een verslag van de toemalige 

secretaris en de acte, welke de notaris passeeerde. Opgemerkt wordt 
dat het verslag van de secretaris en de opdracht van de werkgroep meer 
items omvatte dan alleen een voorstel tot naamswijziging; bij de acte 

halen we alleen artikel 1 aan.. 
 

* Tijdens de Algemene Vergadering 

van 31 oktober 1977 werd een 

werkgroep Statutenwijziging 

gevormd bestaande uit de heren: A. 

de Groot, G. Halleen en W. van Rijn. 

Op 9 januari 1978 is deze commissie 

met haar werkzaamheden gestrat en 

op 21 april mochten wij een 

voorlopig advies ontvangen. Hierna 

zijn diverse besprekingen gevolgd 

waarbij ook de deskundige adviezen 

van Alin van Gastel een belangrijke 

rol speelden. 

VERENIGINGSNAAM (art.1) 

Voorgesteld wordt de vereniging 

LENS te noemen. Het verdiend 

aanbeveling aansluiting te zoeken bij 

de praktijk. De begrippen “LENS” en 

“Lenig en Snel” genieten algemene 

bekendheid en zijn mede bepalend 

voor het imago van de vereniging. In 

de praktijk zal de roepnaan LENS als 

officiele naam beter funktioneren dan 

de huidige naam Lenig en Snel, 

welke te lang blijkt om onverkort in 

wedstrijdprogramma’s, 

kompetitiestanden e.d. te worden 

genoemd. Het gevolg is een reeks van 

lelijke afkortingen (L.enS. en Sn.,  

Lens etc).  De voorgestelde wijziging 

maakt in een klap een eind aan deze 

misvormingen.  

 

Ten overvloede zij vermeld, dat de 

oprichters van onze vereniging 

destijds hun klub LENS wensten te 

noemen, maar daartoe van de 

voetbalbond geen toestemming 

kregen. 

 

Namens het bestuur, G.B. van den Steen, sekretaris. ’s-Gravenhage, 2 november 1979 

 

** STATUTENWIJZIGING: 

Heden de zestiende december negentienhonderd tachtig, zijn voor mij verschenen …… etc. 

 

NAAM EN ZETEL 
Artikel 1: 

1. De vereniging is genaamd LENS (Lenig en Snel) en werd opgericht te Scheveningen op achttien december 

negentienhonderd twintig. 
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2. Zij heeft haar zetel te ’s-Gravenhage. 

3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 

4. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

te ’s-Gravenhage. 

 

(bron: LENS-archief, cassette: statuten | * = verslag secretaris d.d. 2 november 1979 - **  = statutenwijziging {notariele acte} d.d. 

16 december 1980) 

E ven voorstellen 

 

Hallo beste LENS-ers 

 

Mag ik mij even voorstellen. Mijn naam is Tilly Benraadt en 

m.i.v.  2 september kom ik met mijn dansgroep dansen 

in jullie kantine. Wij zijn van de Stichting Dutch 

Country & Western Dancers en ons bestuur bestaat,  

naast mezelf, uit mijn man Jaap, Hanneke en haar 

man Rob. Jaap is de voorzitter en regelt alles wat 

met de muziek te maken heeft; Rob is 

penningmeester en Hanneke is mijn assistente (onze 

duizendpoot). Zelf geef ik les en zorg dat de 

dansen vertaald en gecontroleerd worden en andere zaken. 

Regelmatig neemt Hanneke een deel van de les over (ja, ja, 

ik wordt ook een dagje ouder) en op workshops door het land 

geven we samen les. 

 

Buiten dat wij een overkoepelend orgaan in 

Nederland zijn en door het gehele land bovengenoemde 

workshops geven hebben we door de week ook onze 

dansgroepen waarvan de dinsdagavond er één is. Omdat de 

zaal van onze vorige locatie niet meer beschikbaar is voor 

het nieuwe seizoen, moesten wij naarstig op zoek 

naar een ander, gezellig onderkomen. En dat was 

lastig. 

Maar, dankzij An en Joop de Roode, is dat 

ook gelukt. Wij gaan jullie gezellige kantine onveilig 

maken. Voor degenen die nieuwsgierig zijn! Jullie zijn 

hierbij van harte uitgenodigd om eens te komen kijken 

en wie weet zijn er nog liefhebbers om ook hier 

aan mee te gaan doen; je hebt geen partner nodig. 

 

Dinsdagavond wordt er ook door de voetballers getraind ….. 

dus dames wat let jullie om ze te vergezellen en eens met ons 

mee te doen? Iedereen kan het leren!  Ik ben er van overtuigd 

dat wij het naar ons zin zullen hebben bij jullie en wie weet 

komen jullie ook eens kijken (of meedoen). Wilt u meer 

informatie, bezoek dan onze website: www.stdcwd.nl 

 

Met vriendelijke groet, Tilly Benraadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene mededelingen:  
 

• CONTROLE SPELERSPASSEN  

Heren aanvoerders: van de KNVB kregen wij een schrijven m.b.t. de controle van de spelerspassen. Deze controle is verplicht en 

de KNVB zal strenger gaan controleren en bij overtredingen boetes op gaan leggen. De thuisspelende elftallen zijn 

verantwoordelijk (ook voor de tegenstander). Wij adviseren de aanvoerders van de LENS 3, 4 en 5 (veld) en van alle zaalteams dan 

ook dringend om dit te gaan doen. Geen spelerspas betekent nooit spelen!! Boetes opgelegd door de KNVB zullen aan het 

betreffende team worden doorbelast.  

Het Bestuur 

 

ZAAL:  

 

Mededelingen:  
 

• CONTROLE SPELERSPASSEN  

Heren aanvoerders: van de KNVB kregen wij een schrijven m.b.t. de controle van de spelerspassen. Deze controle is verplicht en 

de KNVB zal strenger gaan controleren en bij overtredingen boetes op gaan leggen. De thuisspelende elftallen zijn 

verantwoordelijk (ook voor de tegenstander). Wij adviseren de aanvoerders van de LENS 3, 4 en 5 (veld) en van alle zaalteams dan 

ook dringend om dit te gaan doen. Geen spelerspas betekent nooit spelen!! Boetes opgelegd door de KNVB zullen aan het 

betreffende team worden doorbelast.  

Het Bestuur 

AANVOERDERS 

LENS 1 O. van de Laar tel: 06-22669238 LENS 4 N. Vastenburg tel: 3294254  
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LENS 2 S. de Nennie tel: 3935936 LENS 5 P. Lenssink tel: 06-53576080 

LENS 3 E. Vuijk tel: 3960448 

06-20247367 

LENS DA 1 Mw L. v.d. Wetering tel: 0714-298069 

 

 

Beker-programma 

 

datum aanvang wedstrijd sporthal nummer Scheidsrechter 

Vrij 5 sep 20.00 Noordzee 2-LENS 1 De Blinkerd 591 M. Zarrad 

 22.00 Noordzee 3-LENS 2 De Blinkerd 592  

 

 

Wedstrijd-programma 
 

datum aanvang Wedstrijd sporthal nummer Scheidsrechter 

Ma 8 sep 19.00 LENS DA1-KMD DA1 Loosduinen 9221  

 21.00 LENS 1-DSVP 1 Loosduinen 2951 A.L. Hensen 

Wo 10 sep 19.00 RAVA 3-LENS 4 Zuidhaghe 6147  

 20.00 Nat.Ned.DH 1-LENS 2 Forum Kwadraat Voorburg 3133 J.C. de Haas 

Vrij 12 sep 22.00 LENS 3-RAVA 4 Overbosch 6150  

 22.00 LENS 5-CUVO 3 Transvaal 7420  

Ma 15 sep 21.15 MVV27 1-LENS 1 Hofstede Maasland 2956  

 21.00 Juventas 2-LENS 3 De Schilp Rijswijk 6153  

 22.00 Exhes 2-LENS 5 Overbosch 7431  

Di 16 sep 20.00 SEP DA 2-LENS DA 1 Buitenhof Delft 9226  

Wo 17 sep 22.00 LENS 4-VCS 9 Zuidhaghe 6157  

Vrij 19 sep 19.00 LENS 2-TEDO 2 Loosduinen 3135 B. Stuivenwold 

Ma 22 sep 22.00 LENS 5-Semper Altius 6 De Schilp Rijswijk 7435  

 21.00 LENS 1-RKDEO 4 Loosduinen 2966 P.J. Goossen 

 19.00 LENS DA 1-VIOS DA 1 Loosduinen 9234  

Wo 24 sep 19.00 Delft 1-LENS 3 Kerkpolder Delft 6257  

Vrij 26 sep 20.00 Noordzee 2-LENS 2 De Blinkerd 3144 R. Niesing 

 19.00 Snoekie 5-LENS 4 Transvaal 6160  

 

 

ZONDAG: 

 

Mededelingen:  
 

• CONTROLE SPELERSPASSEN  

Heren aanvoerders: van de KNVB kregen wij een schrijven m.b.t. de controle van de spelerspassen. Deze controle is verplicht en 

de KNVB zal strenger gaan controleren en bij overtredingen boetes op gaan leggen. De thuisspelende elftallen zijn 

verantwoordelijk (ook voor de tegenstander). Wij adviseren de aanvoerders van de LENS 3, 4 en 5 (veld) en van alle zaalteams dan 

ook dringend om dit te gaan doen. Geen spelerspas betekent nooit spelen!! Boetes opgelegd door de KNVB zullen aan het 

betreffende team worden doorbelast.  

Het Bestuur 

 

 

Wedstrijd-programma 
 

datum aanvang Wedstrijd veld/terrein nummer scheidsrechter 
Zo 7 sept 14.00 LENS 1-SOA 1 Veld 1 96453 M. Bongers 

 11.30 LENS 2-ODB 2 Veld 1 99109 J.N.F. van Adrichem 

 10.00 LENS 3-Quick 5 Veld 2 102673  

 13.00 LENS 4-WIK 3 Veld 2 104653  

 10.00 LENS 5-Duindorp SV 4 Veld 3 106897  

      
Zo 14 sept 14.00 HSTexasDZS 1-LENS 1 Wijndaelerweg 96457 H.C. Annokee 

 11.00 OVV 2-LENS 2 Zwartelaan Oostvorne 99113 L.T. Verweij 

 12.00 HBS 6-LENS 3 Evert Wijtemaweg 102677  
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 12.00 ODB 5-LENS 4 Albardastraat 104657  

 12.00 HSTexasDZS 3-LENS 5 Wijndaelerweg 106901  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 (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  thuis!!  

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

• Trainingen gaan altijd door want wij hebben een kunstgrasveld!!! 

 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD   (tijds)wijzigingen mogelijk 

 
Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

A1 06 sept 14.30 uur RKSVM A1 Thuis Veld 1 12.00 uur  

 08 sept 19.00 uur HBS A1 (b) Thuis Veld 2 18.00 uur  

 13 sept 12.00 uur Kranenburg A1 Uit M.Vrijenhoeklaan 10.30 uur Auto 

B1 03 sept 18.45 uur VVSB B1 (*) Thuis Veld 2 17.45 uur  

 06 sept 12.45 uur Lyra B2 Thuis Veld 1 11.45 uur  

 13 sept 15.00 uur GDA B2 Uit Madesteijn 13.30 uur Auto 

B2 03 sept 19.00 uur Tonegido B1 (*) Thuis Veld 3 18.00 uur  

 06 sept 12.45 uur Marathon/Azzuri B1 Thuis Veld 3 11.45 uur  

 13 sept 11.30 uur DHC B2 Uit Brasserskade/Delft 10.00 uur Auto 

B3 06 sept 12.30 uur Loosduinen B1 Uit Madesteijn 11.00 uur Fiets/bus 

 13 sept 14.30 uur Laakkwartier B2 Thuis Veld 3 13.30 uur  

C1 03 sept 19.00 uur Velo C1 (*) Uit Noordweg/Wateringen 17.30 uur Auto 

 06 sept 11.00 uur Sportlust ’46 C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 13 sept 10.00 uur HVO C1 Uit Zwanensingel/Vlaardingen 08.00 uur Auto 

C2 06 sept 11.00 uur Loosduinen C1 Uit Madesteijn 09.30 uur Auto/bus 

 13 sept 11.00 uur VUC C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

C3 06 sept 10.00 uur Marathon/Azurri C1 Uit Vredenburchweg/Rijswijk 08.30 uur Auto/bus 

 13 sept 14.30 uur RKDEO C3 Thuis Veld 2 13.30 uur  

C4 06 sept 09.30 uur Quick C4 Thuis Veld 3 08.30 uur  

 13 sept 12.00 uur VUC C2 Uit ’t Kleine Loo/Mariahoeve 10.30 uur Auto/tram 

D1 06 sept 09.30 uur VCS D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 13 sept 10.30 uur Katwijk D1 Uit De Krom/Katwijk 08.30 uur Auto 

D2 06 sept 09.00 uur VUC D1 Uit ’t Kleine Loo/Mariahoeve 07.30 uur Auto/tram 

 13 sept 09.30 uur BMT D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  
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D3 06 sept 11.00 uur SOA D1 Uit G.de Moorstraat 09.30 uur Auto!! 

 13 sept 09.30 uur Spoorwijk D1 Thuis Veld 3 08.30 uur  

D4 06 sept 08.30 uur DUNO D4 Uit Mr.Nolenslaan 07.30 uur Auto!! 

 13 sept 12.00 uur DSVP MP1 Thuis Veld 3 11.00 uur  

E1 06 sept 09.00 uur Vitesse Delft E1 Uit H.v.Riessenlaan/Delft 08.00 uur Auto 

 13 sept 09.30 uur Westlandia E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 
Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

E2 03 sept 16.00 uur GDA E2 (*) Uit Madesteijn 15.00 uur Auto 

 06 sept 09.30 uur HBS E2 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 13 sept 11.00 uur HVVE2 Uit Hogenhoucklaan 09.45 uur Auto!! 

E3 06 sept 09.00 uur VUC E2 Uit ’t Kleine Loo/Mariahoeve 07.45 uur Auto!! 

 13 sept 11.30 uur Scheveningen E2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 06 sept 11.30 uur Toofan E1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 13 sept 08.30 uur DUNO E3 Uit Mr.Nolenslaan 07.30 uur Auto!! 

E5 06 sept 13.30 uur HBS E10 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 13 sept 09.45 uur DUNO E4 Uit Mr.Nolenslaan 08.45 uur Auto!! 

E6 06 sept VRIJ!!      

 13 sept VRIJ!!      

F1 03 sept 15.00 uur GDA F1 (*) Uit Madesteijn 14.00 uur Auto 

 06 sept 08.30 uur RKSVM F1 Uit Duyvenvoordestraat/Monster 07.30 uur Auto!! 

 13 sept 09.30 uur Velo F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F2 03 sept 16.00 uur GDA F2 (*) Uit Madesteijn 15.00 uur Auto 

 06 sept 09.30 uur DUNO F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 13 sept 10.00 uur VUC F1 Uit ’t Kleine Loo/Mariahoeve 08.45 uur Auto!! 

F3 06 sept 11.30 uur Vredenburch F3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 13 sept 09.30 uur SV Erasmus F1 Uit Erasmusweg 08.30 uur Auto!! 

F4 06 sept 09.00 uur Full Speed F4 Uit Kerkpolderweg/Delft 08.00 uur Auto!! 

 13 sept 11.30 uur Lyra F6 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F5 06 sept VRIJ!!      

 13 sept VRIJ!!      

F6 06 sept VRIJ!!      

 13 sept VRIJ!!      

 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!!                        (b) = bekerwedstrijd in poulevorm 

 

BIJZONDERHEDEN 

• De volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 18 september 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  06 september: Patrick en Peter van Fessem 

13 september: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

 

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 competitie-

voetbal 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. 

• 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 LENS 

A1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

 

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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Voorlopige opstellingen en definitieve trainingsdagen en tijden 

Hieronder vermelden wij de voorlopige opstellingen en de definitieve trainingsdagen en tijden. Het kan dus zijn dat deze 

opstellingen zo blijven maar het kan ook zijn dat er nog verschuivingen plaats gaan vinden. Zonder tegenbericht speel je dit seizoen 

in onderstaand team: 

LENS A1: A.Aliabadi, A.Ancharad, O.Arslan, R.da Cruz, S.Durak, G.Fabias, M.Hendriks, G.Ismail, B.Lamers, M.v.d.Luitgaren, 

R.Oosterveer, D.Terrones, J.Vermeulen, J.Vernee, H.Yildirim en A.Zambib.  

• Leiders: F.Grens, R.Lamers en A.Zambib.  

• Training op maandag en woensdag van 19.30 t/m 21.00 uur.  

LENS B1, B2 en B3: worden donderdag tijdens de training bekend gemaakt. Ben je niet aanwezig tijdens deze training bel dan op 

vrijdagavond tussen 19.00 en 20.30 uur naar Paul van den Steen (070-4400603).  

• Leiders: LENS B1: D.v.d.Steen, LENS B2: Patrick en Peter van Fessem en LENS B3: nog niet bekend.  

• Training LENS B1 en B2 op dinsdag en donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur en LENS B3 op maandag van 20.00 t/m 21.30 uur 

(trainer nog niet bekend). 

SPELERS VAN LENS B3 ZORGEN VOOR HUN EIGEN LENSSHIRT, BROEKJE EN KOUSEN!! 

 

LENS C1: O.Akkuzu, A.Aldogan, T.Fisher, R.v.Herp, M.Karakaya, D.Mensah, R.Moennasing, C.Poulina, H.Rahiembaks, 

S.Resodiwirjo, R.Rocha, M.Sertkaya en E.Wolde Amanueal.  

• Leiders: L.Anwar en R.Asmowidjojo. Grensrechter J.Groos.   

• Training op maandag en woensdag van 18.30 t/m 20.00 uur. 

LENS C2: M.Ahjar, D.Boateng, A.el Boustati, M.Carolina, I.Genc, O.Gogtas, A.el Haddioui, P.Maduro, R.Matthee, 

J.Ramdjiawan, I.Rasul, J.dos Santos Freitas en I.Tokmak. 

• Leiders: P.Dahoe en D.Vos.  

• Grensrechter: R.dos Santos Freitas.  

• Training op maandag en woensdag van 18.30 t/m 20.00 uur. 

LENS C3: M.Bulut, P.Dewkali, S.Guzel, Y.Irzi, J.Khoulali, W.Kocer, F.al Mokadam, M.el Ousrouti, S.Poeran, U.Tokmak, 

J.Winter. O.Yalcin en A.Yazici. Leider: nog niet bekend. Training op woensdag van 17.15 t/m 18.30 uur. 

LENS C4: T.Aidani, E.Aktas, A.Aras, S.Aras, I.Celik, K.Celik, F.Imouhay, M.Omri, A.Ozdilek, G.Samburkan, C.Senturk, 

T.Tekdemir, D.Wir en M.Yalmon.  

• Leider: R.Wir.  

• Training op woensdag van 17.15 t/m 18.30 uur. 

SPELERS VAN LENS C3 EN LENS C4 ZORGEN VOOR HUN EIGEN LENSSHIRT, BROEKJE EN KOUSEN!! 

 

LENS D1: B.Arslan, E.Cetin, K.Chtatou, K.Gezgin, H.Kocer, K.el Margi, C.Nooitmeer, E.Nooitmeer, R.Reddam, M.Resodiwirjo, 

B.Sbaa, E.Uwimana en M.Vrijenhoek.  

• Leiders: M.Fransen en R.Hendriks.  

• Training op dinsdag en donderdag van 16.45 t/m 18.00 uur. 

LENS D2: L.Acer, M.Ahjar, F.Aldogan, B.Altay, M.el Ayadi, S.el Bouzidi, H.Ipek, F.Mustapha, M.Ouellaf, R.Putters, H.Talhaoui 

en D.de Zwart.  

• Leiders: S.Alting en R.v.Herp.  

• Training op dinsdag en donderdag van 16.45 t/m 18.00 uur. 

LENS D3: S.Abdalla, A.Achalchi, O.Coskun, H.Devrilmez, J.Elfergougui, Y.Erdogan, O.Ergul, M.Imouhay, T.Jankie, A.Ouellaf, 

O.Ozdemir, C.Poulina, F.Souna, J.Susanto, A.Tekin en C.Yavuz.  

• Leider: F.Ergul.  

• Training op maandag van 17.15 t/m 18.30 uur. 

SPELERS VAN LENS D3 EN LENS D4 ZORGEN VOOR HUN EIGEN LENSSHIRT, BROEKJE EN KOUSEN!! 

 

LENS D4: M.Ada, S.Algoe, J.v.Beek, A.Bingol, E.Cavusoglu, I.Erkul, A.v.Gardingen, E.Mermi, R.Nijbacker, F.Ozcelik, 

A.Ozdemir, S.Senturk en S.Zimmerman.  

• Leiders: G.Marinus en E.Zimmerman.  

• Training op maandag van 17.15 t/m 18.30 uur. 

LENS E1 en E2: worden woensdag na de wedstrijden bij GDA samengesteld.  

• Leiders: LENS E1: Th.Hoefnagel en LENS E2: J.Vernee en M.Vissers.  

• Training op maandag van 16.45 t/m 18.00 uur en op woensdag  van 15.45 t/m 17.00 uur. 

LENS E3: A.Achahchah, E.Ayyadi, Z.Borukcu, C.Erdogan, F.Hoke, H.Ikjouhen en 2 of 3 spelers vanuit de selectie.   

• Leider: F.Fellah.  

• Training op woensdag van 16.00 t/m 17.15 uur. 

LENS E4: Y.Aliabadi, Y.Aydin, Y.Aydin, R.v.Elswijk, G.Ergul, A.Khodabaks, Y.Khoulali, H.Ozdilek, E.Tekdemir en C.Yildiz.  

• Leider: A.Vegt.  

• Training op woensdag van 16.00 t/m 17.15 uur. 

LENS E5: B.Aksoy, M.Boutasmit, A.Ciftci, E.Ciftci, B.Dosun, O.Kaya, N.el Khalki, M.Ozen en B.Ulas.  

• Leiders: M.Dosun en B.Ozen.  

• Training op woensdag van 16.00 t/m 17.15 uur.  

LENS E6: S.Akalai, B.Alcy, O.Celik, T.Kasanmoeseni en H.Sahin.  

• Leider: nog niet bekend.  
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• Training op woensdag van 16.00 t/m 17.15 uur. 

SPELERS VAN LENS E3 t/m E6 EN F1 t/m F6  ZORGEN VOOR HUN EIGEN LENSSHIRT, BROEKJE EN KOUSEN!! 

 

LENS F1: S.Baryagabr, F.Eren, M.Essaeh, A.Ezammouri, S.Gunes, U.Gunes, H.Syed, F.Yavuz en M.Yildiz.  

• Leider: H.Bulut.  

• Training op woensdag van 14.30 t/m 15.45 uur.  

LENS F2: L.Aspeslagh, M.Benhammouch, R.Bisai, F.Ince en S.Syed.  

• Leider: ???  

• Training op woensdag van 14.30 t/m 15.45 uur. 

LENS F3: E.Aras, S.Bay, I.el Boustati, Z.Genc, I.Ince, R.Kaya, S.v.Marwijk, T.Meijer, B.Oztas en B.Sahan.  

• Leider: ??????  

• Training op woensdag van 14.30 t/m 15.45 uur. 

 

LENS F4: T.Ahjar, R. Bisai, B.Ciftci, T.Ciftci, E.Kariman, E.Kilic, K.Ozdilek en M.Ozdilek.  

• Leider: ??????  

• Training op woensdag van 14.30 t/m 15.45 uur. 

Later worden nog LENS F5 en LENS F6 samengesteld!!! 

 

SPELERS VAN LENS E3 t/m E6 EN F1 t/m F6  ZORGEN VOOR HUN EIGEN LENSSHIRT, BROEKJE EN KOUSEN!! 

 

LENSkledeing kopen!!! 

De enige officiële LENSkleding is alleen te koop bij sporthuis FREE KICK SPORT aan de Weimarstraat hoek Valkenboslaan. 

Zorg er voor dat je op tijd de benodigde kleding hebt gekocht. Mis je nog iets ga dan nu direct naar FREE KICK SPORT. 

 

Aangepaste regels 

Van de KNVB kregen wij enkele aangepast regels door. Lees deze goed zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. De teams 

zijn onderverdeeld in categorie A (LENS A1, C1 en D1) en Categorie B (overige LENS jeugdteams). De belangrijkste zaken zijn: 

 

Categorie A (A1,C1 en D1) Categorie B (overige teams) 

Geen 5 minuten straf (direct geel) => bij D1 doen wij het wel!! Wel 5 minuten straf (*) 

Vijf spelers éénmalig wisselen (LENS D1 zie categorie B) Vijf spelers doorlopend wisselen bij B1, B2, B3, C2, C3, C4, 

D1, D2, D3 en D4 (wel scheidsrechter waarschuwen!!). 

Onbeperkt aantal spelers doorlopend wisselen bij E- en F-jeugd 

Aparte afkeuringsregeling (categorie A) Aparte afkeuringsregeling (categorie B) 

Controle spelerspas verplicht  Controle spelerspas bij A t/m D-jeugd verplicht 

Invullen wedstrijdformulier verplicht Invullen wedstrijdformulier bij A t/m D-jeugd verplicht. Bij E- 

en F-jeugd uitslag altijd doorgeven op LENS 

Bij A1 drie periodekampioenschappen (extra kans promotie!!)  

 

(*) Een vijf minuten straf kan gegeven worden bij: gooien kluit of graspol, wegtrappen of weggooien van de bal als het spel “dood” 

is, onvoldoende afstand nemen bij een vrije trap tegen, vertragen of belemmeren van een spelhervatting, opzettelijk de bal met de 

hand spelen (geen scoringskans beletten =  rood!!), voortijdig verlaten of betreden van het veld zonder toestemming scheidsrechter, 

door woord of gebaar aangeven het niet eens te zijn met de scheidsrechter (niet bedreigend of beledigend = rood!!) en ander 

onbehoorlijk gedrag in de vorm van spelbederf. 

 

Ouders opgelet 

De competitie gaat zaterdag beginnen en de teams zijn 

grotendeels geformeerd. Toch zijn wij nog lang niet klaar 

met de organisatie en zoals wij op de ouderavonden al 

vertelden zullen de ouders de oplossing moeten brengen. Te 

denken valt o.a. aan het (samen) leiden van LENS B3, C3, 

C4, E6, F2, F3, F4, F5 en F6. Deze en ook komende weken 

zullen wij de ouders gaan benaderen. Zonder leider niet 

spelen!!! Daarnaast zal ook het vervoer naar de 

uitwedstrijden geregeld moeten worden door de ouders van 

de spelers in het team. Zonder vervoer komen we er echt 

niet!! Kijk voor vertrek wel zelf even waar het complex 

ligt!!! Als laatste zoeken wij ook nog ouders voor achter de 

bar. In het weekend op de zaterdag maar vooral op 

trainingsavonden. Nu is ons clubgebouw te vaak gesloten en 

staan de spelers en ouders buiten te wachten. Is het mooi 

weer dan is dit allemaal nog niet zo erg, maar dadelijk in de 

herfst (regen) en in de winter (koud) is het wel heel erg 

vervelend.  Denk niet dat dit U allemaal niet aan gaat want 

dan heeft u het echt helemaal mis. LENS is van ons allemaal. 

De “lusten” en de “lasten”. Voelt u er iets voor om wat 

binnen LENS te gaan doen neem dan zelf even contact op 

met Gerard Marinus of met Paul van den Steen. 

 

Ouderavonden 

Inmiddels hebben we al drie ouderavonden afgewerkt en nog steeds hebben wij niet alle ouders van C2, C3, C4, D3 

en D4 gezien. Op maandag 8 september organiseren wij weer een ouderavond van 19.30 t/m 20.30 uur op LENS. 
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Wij verwachten nu echt alle ouders van bovengenoemde teams die nog niet eerder zijn geweest. Kunt u echt niet bel 

dan op zondagavond tussen 19.00 en 20.30 uur even naar Paul  van den Steen (070-4400603). Wij gaan net zo lang 

door tot wij iedereen gesproken hebben.  

 

Contributies 

Het verzoek was het om uiterlijk 1 september de contributie betaald te hebben op giro 336711 t.n.v. penningmeester 

LENS te Zoetermeer. De meeste ouders van onze jeugdleden halen dit echter niet meer, maar wij verzoeken hen om 

nu direct het geld over te maken naar onze penningmeester. Eind september maken wij de balans op en zullen de 

spelers (lees ouders) die nog niet betaald hebben een boete krijgen van 10 euro!! Zonde van het geld dus betaal nu 

direct!!! 

 

 

Bestellen van loten voor de Grote Clubactie 

 
Voorintekenlijsten Grote Clubactie. De spelers van E- en D pupillen en C-junioren ontvangen omstreeks 13 

september weer een voorintekenlijst voor de grote clubactie. 

Natuurlijk zijn er weer een heleboel leuke prijzen te winnen, zelfs meer dan 35.000. Hoofdprijzen onder andere: € 

100.000,= belastingvrij, € 10.000,= belastingvrij, vliegreis naar Thailand, zonvakantie naar Malta, weekendje 

Disneyland Parijs, digitale camera’s, kaartjes voor de Efteling, mobiele telefoons. 

 

Loten verkopen heeft voordelen. 

 

• Iemand die een lot koopt moet bij aflevering van het lot � 2,50 betalen. Van ieder lot gaat € 0,50 in de pot met 

prijzen. Jij mag zelf per verkocht lot € 0,25 houden. Het resterende bedrag, € 1,75 per verkocht lot, is voor 

LENS en gebruiken we voor het aankopen van nieuw trainingsmateriaal en voor het organiseren van sportieve 

activiteiten. In mei van dit jaar verzorgde ADO Den Haag een middag met allerlei voetbalactiviteiten op LENS 

waaraan alleen de lotenverkopers deel mochten nemen. Dus nog een reden om nu loten te verkopen. 

• De jongen die de meeste loten heeft verkocht mag een keertje “pupil van de week” zijn. 

• Als je loten verkoopt ben je in de race voor één van de 10 gratis kaartje voor Circus Renz. 

 

Wat moet je doen met de intekenlijst? 

 

• De mensen die loten bij je willen bestellen moeten een regel invullen op de voorintekenlijst. Bij het bestellen 

moeten ze nog niet betalen. 

• Vertel de mensen die loten besteld hebben dat je zo snel mogelijk na 30 september de loten komt brengen en dat 

ze dan, bij het brengen dus, moeten betalen. Bij het bestellen betalen de mensen nog niets; 

• Op 19 november 2003 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  zaterdag 27 september inleveren op LENS in de 

administratiekamer. Inleveren bij Gerard Marinus of bij Paul van den Steen; 

 

Veel succes met de voorverkoop van de loten. 

 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

 

verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk 

overgenomen 

 

 

 
Cromvliet D1 – LENS D2 (bekerwedstrijd: 6 – 0) 

 

Het was een mooie dag  we spelden tegen Cromvliet D1  de eerste helft ging goed maar Cromvliet scorde  

het was 1-0 De 2e helft ging het slecht we hadden kansen maar we hadde met 6-0 verloren 

Van Bulent  

RKAVV D1 – LENS D2 (vriendschappelijk: 3 – 0) 
D  
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De 1e helft  gingen we vel voetballen Toen scoorde RKAVV 1 doelpunt en we gafen niet op we gingen door. 

En de 2e helft begon en over 10 minuten scoord de ze nog een doelpunt en het was toen 2-0 van RKAVV en laat 10 minuten 

hadden ze weer gescoord 3-0 eind. 

Groetje  s  Mohammed Ouellaf 

LENS D2 – SEP D1 (bekerwedstrijd: 4 - 3) 

 

In de eerste paar minuten  begonnen we goed met veel kansen. 

Maar toen kwam de een nul voor SEP door een eigen goal maar we gaven niet op en er kwamen ook goals voor ons door twee 

keer Sait stonden we 2-1 voor.Toen scoorde SEP er weer een door slecht verdedeging  van ons maar toen werd het weer 3-2 door 

Farouk .Weer door slecht verdedeging  kwam de 3-3 eraan  maar het was niet voor lang want daarna scoorde ratje de 4-3 .Er was 

nog een kans voor ons voor Farouk  maar net toen die schoot fluite de schijds af maar hij zat eigenlijk wel dus wed het 4-3 voor 

ons. 

Groetjes Diego de Zwart 

 

 

 

 

 

 

•  opgericht 18 december 1920 

• internetsite: www.lens-denhaag.nl 

 
 

 

 

tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS  *  seizoen 2003/2004 *  77e jaargang, nummer 04, 18 

september 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERREIN & CLUBBEBOUW  

- 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 

Vacature 

Penningmeester 

C. Veldink                                          tel  079 - 3314348 

Commissariaat jeugdvoetbal 

P. van den Steen                                 tel. 070 - 4400603 

Senioren zondag en zaal 

W. Heijnen                                         tel: 070 - 3461088 

G.  Kemperman                                  tel. 0174 - 212602 

Jeugd 

P.  van den Steen                                tel. 070 - 4400603 

Club van 50 

H. Hoppenbrouwers                           tel. 070 - 3250789 

Accommodatie en materialen 

Vacature 

Sponsorzaken 

R. van der Hoek                                  tel. 030 - 6036157 

H. Kooyenga                                      tel. 070 - 3977294 

Coördinator technische zaken 

F.  van Dijk                                         tel. 070 - 3634818 

Trainers zondag 

R. Bentvelzen                                     tel. 070 - 3943949 

                                                            tel. 06 - 24266315 

R. Bogisch                                          tel. 070 - 3937441 

Verzorger 

K. Buis                                                tel. 070 -3675492 

Redactie LENS-revue 

Kees en Saskia Alting                         tel. 070 - 3661314 

vv.LENS@12move.nl 
Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Kees Alting : cjalting@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 29 september 2003  

 

 

een merkwaardig intro 

(samenwerking en communiceren) 

 

- ‘Welnu dan, treedt aan, gy dapperen! Het seizoen gloort weer aan den 

voetbalhorizont, wederom lokt U toe de gulden diadeem der overwinning, 

wederom staan de aplaudisanten klaar U toe te juichen, aan te moedigen 

luidkeels U te fểteren by sukses.’ - 

mailto:vv.LENS@12move.nl
mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
mailto:cjalting@planet.nl
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Een aardig binnenkomertje, dit merkwaardig intro, 

niet waar? Is het de redactie in de bol geslagen? 

Nee, wis en waarachtig niet; we gaan het 

verklaren.  

Het is gebruikelijk dat aan het begin van het 

seizoen alle teams succes gewenst worden. Nu zijn 

wij er knap laat mee, dat beseffen we terdege; 

maar toch gemeend. 

 

Altijd aan het begin van het seizoen wordt deze 

wens uitgesproken. Door bijvoorbeeld de 

voorzitter of  iemand anders. En een ieder doet dit 

op zijn/haar manier. Vandaar dit merkwaardige 

intro; het stamt uit 1929 en is onderdeel van een 

prachtig stuk proza. 

 

Voor de complete tekst van dit artikel verwijzen 

wij u  naar de rubriek ‘Uit het LENS-archief van 

…’ (blz. 2 en 3  van deze revue).  

Zeer zeker het lezen waard. Voordat u begint wel 

even in het achterhoofd houden dat het wat 

moeilijk lezen is. Het is immers 1929!  

 

Wij wensen een ieder een goed een voorspoedig 

seizoen. Samenwerking en communiceren zijn dit 

seizoen de sleutelwoorden voor zowel binnen als 

buiten de lijnen.  Alleen dan is succes verzekerd.  

 

Kort maar krachtig dachten we zo. 

 

iedereen veel succes  
en maak er iets moois van 

 

 

de redactie 
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P rijsverhoging prijzen consumpties 

 

Sinds begin 2002, na invoering van de Euro, zijn de inkoopprijzen alsmede de kosten aanmerkelijk gestegen. Tevens is per 1 

januari 2003 het accijnstarief op gedistilleerde dranken verhoogd met 18%. Omdeze redenen zien wij ons genoodzaakt de prijzen, 

ingaande 20 september 2003, aan te passen. 

Het Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G rote Clubactie 2003  

In de vorige LENS-revue hebt u kunnen lezen dat 35.000 prijzen gewonnen kunnen 

worden door kopers van loten van de Grote Clubactie. Komende zondag, 21 september, 

zullen een aantal jeugdspelers u bij de wedstrijd LENS 1 – Blauw-Zwart 1 vragen of u een 

lot wil kopen. Wij hopen op uw steun en dat u een mooie prijs mag winnen. 

De jeugdcommissie van LENS. 

 

J eugdscheidsrechters gevraagd!! 

 

Iedere week is het voor de jeugdcommissie  weer een hels 

karwei om scheidsrechters te vinden voor onze C- en 

D-jeugd. Zonder medewerking van ouders en leden 

(jeugd en senioren) komen we er echt niet uit. 

 

Zo af en toe een wedstrijdje fluiten is echt heel leuk en de 

koffie of limonade staat altijd klaar.  

 

Heb je tips of ideeën om dit probleem op te lossen mail of 

bel dan even met Gerard Marinus van de jeugdcommissie.  

 

(e-mail: ghm.marinus@wanadoo.nl - tel: 06-22673658) 

 

Wie helpt ons op korte termijn en wie helpt op langere 

termijn??? 

 

 

 

 

 

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. 

 

Onderstaand stuk stamt uit 1929 en werd geschreven door ene 
Sammelaar. Een schuilnaam. De persoon schreef vaak brieven aan de 

toenmalige voorzitters over van alles en nog wat. Was deze schrijver nu 
echt anoniem? Volgens ons niet. In dezelfde jaargang van de LENS-

revue vonden wij een tekening (zelfportret?) en daarin meenden wij een 
bekende LENS-er te herkennen. Echt 100%  zeker zijn wij niet. Wie 

helpt ons?  

mailto:ghm.marinus@wanadoo.nl
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In, werkelijk prachtige woorden, wordt een ieder (LENS-aanhang en spelers) opgeroepen  om er iets moois van te maken. Leest u 

het stuk maar eens rustig door. Het verdiend echter aanbeveling om het stuk thuis tussen de schuifdeuren, in bijzijn van  

familieleden, vrienden en kennissen voor te dragen. 

 

 

MENEER DE VOORZITTER! 

 

Eerlijk gezegd weet ‘k tans heus niet waar ik de moed 

vandaan haal nog wat pennekrassen neer te zetten om ze een  

in een voe balblad te laten drukken. In een voetbalblad myn 

woorden, o wee, de woorden van iemand die in enkele 

maanden zelfs geen voetbal heb gezien. Zeker, in- tu  

tussentyd herinnerden de diverse koolsoorten, alsmede de 

stormbal te Scheveningen, alsmede sommige 

mensenhoofden mee aam de tyd, dat myn voetbalpantalon, 

smaakvol beschilderd met oplandse verfstoffen op 

Maandagmorgen de wastobbe inging, Dinsdag kurkdroog 

van de lyn gehaald en geglands en gesteven in de kast werd 

gelegd. Dat was dan in de gematigde gunstige was-en 

strykttyden, als ’t zo lekker droogt, meneer de voorzitter. Als 

dan je wasje in de gloor staat en het zonnetje nodigt het 

linnen hemmetje uit om een poosje over de lyn te hangen, 

kyk dan is het geen voetbalweer, geen transpireerweer, zoals 

sommigen beweren. Anderen echter zeggen :om te 

voetballen is alle weer goed. Voetbal heeft met weer niets te 

maken, want als er helemaal geen weer was, konden we toch 

voetballen. En daarom is onze roep om wedstryden, om 

ballen,om netten,om schoenen en ze blauwen en 

tegenpartyen om ze in te maken, ja al was het by maneglans 

en sterregeflonker. Welnu dan, treedt aan, gy dapperen! Het 

seizoen gloort weer aan den voetbalhorizont, wederom lokt 

U toe de gulden diadeem der overwinning, wederom staan de 

aplaudisanten klaar U toe te juichen, aan te moedigen 

luidkeels U te fểteren by sukses. Komt dan allen, maar 

wapent U, dappere ridders; moedig ze aan, edele ridderinnen. 

Gy kreupelen en gewonden en gevluchten, onderzoekt de 

scherpte van uw elleboog, meet na de lengte der 

schoenenspykers, bedekt uw lyf met harrenas en schedelklep 

en stormt op dej vyand aan,  dryft de leeuw in eigen hol 

zuruck en tart zyn 

grimmen. Te wapen! 

Te wapen! De 

blauwitte bur burcht is 

in gevaar. Stut, steunt, 

helpt, de kapitein staat 

op de brug. Geef me 

een poot, straks gaat 

de boot; en nu atju 

dan. 

 

Uw eeuwige SAMMELAAR 

 

(Bron: tekst: De LENS-revue, seizoen 1929-1930 – augustus editie 1929 *  tekening: september editie 1929 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-17 40 63 44 / 366 13 14 
 

Algemene mededelingen:  
 

J eugdscheidsrechters gevraagd!! 

 

Iedere week is het voor de jeugdcommissie  weer een hels 

karwei om scheidsrechters te vinden voor onze C- en 

D-jeugd. Zonder medewerking van ouders en leden 

(jeugd en senioren) komen we er echt niet uit. 

 

Zo af en toe een wedstrijdje fluiten is echt heel leuk en de 

koffie of limonade staat altijd klaar.  

Heb je tips of ideeën om dit probleem op te lossen mail of 

bel dan even met Gerard Marinus van de jeugdcommissie.  

 

(e-mail: ghm.marinus@wanadoo.nl - tel: 06-22673658) 

 

Wie helpt ons op korte termijn en wie helpt op langere 

termijn??? 

 

 

ZAAL:  

 

AANVOERDERS 

LENS 1 O. van de Laar tel: 06-22669238 LENS 4 N. Vastenburg tel: 3294254  

mailto:ghm.marinus@wanadoo.nl


de LENS-REVUE 58 

LENS 2 S. de Nennie tel: 3935936 LENS 5 P. Lenssink tel: 06-53576080 

LENS 3 E. Vuijk tel: 3960448 

06-20247367 

LENS DA 1 Mw L. v.d. Wetering tel: 0714-298069 

  

wedstrijdprogramma zaal 

 
datum aanvang Wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 

Wo 17 sep 22.00 LENS 4-VCS 9 Zuidhaghe 6157  

Vrij 19 sep 19.00 LENS 2-TEDO 2 Loosduinen 3135 A. Ammerlaan 

Ma 22 sep 22.00 LENS 5-Semper Altius 6 De Schilp Rijswijk 7435  

 21.00 LENS 1-RKDEO 4 Loosduinen 2966 P.J. Goossen 

 19.00 LENS DA 1-VIOS DA 1 Loosduinen 9234  

Wo 24 sep 19.00 Delft 1-LENS 3 Kerkpolder Delft 6257  

Vrij 26 sep 20.00 Noordzee 2-LENS 2 De Blinkerd 3144 R. Niesing 

 19.00 Snoekie 5-LENS 4 Transvaal 6160  

 

 

 

ZONDAG: 

 

AANVOERDERS 

 

LENS 3 
Henk hoppenbrouwers 

(070-3250789) 

 

LENS 4 
Amer Jagesar 

(06-42300582) 

 

LENS 5 
Henk Vermolen 

(070-3607739 – 06-12418956)  

 

 

 

 

wedstrijdprogramma veld 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

Zo 21 sept 14.00 LENS 1-Blauw Zwart 1 Veld 1 96465 H.H. Holtkamp 

 11.30 LENS 2-SVVSMC 3 Veld 1 99121 J. Oprel 

 10.00 LENS 3-Erasmus 4 Veld 3 102685  

 13.00 LENS 4-HMC 4 Veld 2 104665  

 10.00 LENS 5-Triomph 3 Veld 2 106909  

      
Zo 28 sept 14.00 Quick 1-LENS 1 Savornin Lohmanlaan 96468 R.A. Berger 

 11.00 Tonegido/Hgs.Bluf 3-LENS 2 Rodelaan Voorburg 99124 J.L.Z. Verhoek 

 12.00 Toofan 2-LENS 3 Wijndaelerweg 102688  

 14.00 Celeritas 3-LENS 4 Leijweg 104668  

 10.00 DUNO 3-LENS 5 Mgr. Nolenslaan 106912  

 

 

zondag 21 september: LENS – Blauw Zwart 
de wedstrijdbal wordt geschonken door: 

 

 

Eigendaal & van Romandt BV 

 

L ENS in de competitie 

 

LENS - SOA   4-3 - 07-09-2003  door Jaap Colpa 

Vier treffers van Arno van Veen : LENS pakt zege in boeiend eerste competitieduel 
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Dat voetbal een leuke  sport is dat weten we al een tijdje. Dat LENS in staat is om een leuk spelletje op de mat te leggen is ook 

bekend. Maar dat hoeft  nog geen garantie te bieden voor een genoeglijk verblijf als toeschouwer aan de Hengelolaan. Het moet 

ook nog eens kloppen in de onderlinge samenwerking, de boys moeten bereid zijn tot het gaatje te gaan en men moet ook een heilig 

geloof in de eigen kwaliteiten hebben.  De ene wedstrijd is de andere niet, maar als LENS laat zien dat het goed voetbal kan paren 

aan een gezonde dosis strijdlust dan heeft elke tegenstander het moeilijk en valt er voor de toeschouwer veel te genieten. Vandaag 

was het weer eens zo'n "puntje-van-de-stoel-wedstrijd", met veel wisselende kansen, veel strijdlust en een grillig scoreverloop. 

Daar komen de mensen toch voor naar een voetbalveld.  

De wedstrijd bracht veel strijd, het ging nooit over de schreef en men strijdde met open vizier, dat is natuurlijk leuk om naar te 

kijken. LENS en SOA hebben in het verleden al menig verbeten duel uitgevochten. Het ging niet altijd in goede harmonie, maar 

dat was vandaag vergeten. Helaas had de scheidsrechter teveel kaarten nodig om zijn autoriteit te handhaven, waardoor veel spelers 

van beide ploegen onnodig hun naam vermeld zagen op het verkeerde gedeelte van het wedstrijdformulier. 

Na afloop was het nog lang gezellig in het clubhuis. Het is goed te constateren dat het nog mogelijk is dat twee ploegen, die alles 

gegeven hebben in een op het scherpst van de snede gespeeld duel, na afloop onder de klanken van een uitstekende zanger 

gezamenlijk een heel gezellig feestje weten te bouwen. Zou sport dan toch verbroederen? 

 

HS Texas DZS - LENS  3-2 - 14-09-2003  door Jaap Colpa 

Onnodige nederlaag op Ockenburgh : LENS laat zich foppen door TEXAS 

LENS speelde vandaag bepaald geen 

slechte pot, was gedurende een groot 

gedeelte van de wedstrijd de ploeg 

die het beste van het spel had en 

keerde toch puntloos terug uit 

Ockenburgh. Hoe kan dat? Wel, zoals 

bekend is de bedoeling van het spel 

dat er doelpunten gescoord worden 

en daar had LENS vandaag moeite 

mee. Een veelheid aan riante 

mogelijkheden werd onbenut gelaten.  

En Texas speelde het spelletje 

gewoon slimmer. Op de juiste 

momenten werd toegeslagen, niet in 

het minst door het voetbal-gogme van 

Edwin Grünholz. Hij was niet heel 

nadrukkelijk aanwezig, maar wist wel 

op de juiste momenten een mannetje 

uit te spelen en een voorzet op maat 

af te leveren. En dan ben je dus goud 

waard voor je ploeg. 

LENS heeft zich laten foppen door 

een wat slimmer spelend Texas dat 

de spaarzame kansen goed uitspeelde. 

Maar het vertoonde spel van vandaag 

geeft best reden tot optimisme. Ron 

Bentvelzen heeft de leiding over een 

leuk elftal dat technisch vaardig is, 

als het moet kan knokken, maar dat 

vandaag ongelukkig was in de 

afwerking.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2003/2004 

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 (niet voor de trainingen!!!) alleen 

terecht kunnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beiden 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 alleen bij de hoofdleider thuis 

(070-4400603) en echt alleen maar tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314): 

echter 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 (woensdag na 13.00 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 echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  
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• Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

• Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk 

 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

A1 20 sept 14.30 uur Schipluiden A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

 27 sept 14.30 uur Excelsior’20 A1 Uit Parkweg/Schiedam 12.30 uur Auto 

B1 20 sept 12.45 uur Honselersdijk B1 Thuis Veld 1 11.45 uur  

 27 sept 12.15 uur KMD B1 Uit Heulweg/Wateringen 10.45 uur Auto 

B2 20 sept 12.45 uur RAS B1 Thuis Veld 3 11.45 uur  

 22 sept 19.00 uur Wordt nog geregeld (*) Thuis Veld 2 18.00 uur  

 27 sept 12.45 uur RVC/Rijswijk B3 Uit Schaapweg/Rijswijk 11.15 uur Auto 

C1 20 sept 11.00 uur Sparta C2 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 27 sept 12.30 uur VCS C1 Uit Dedemsvaartweg 11.00 uur Lopen 

C2 20 sept 10.00 uur De Postduiven C1 Uit Madesteijn 08.30 uur Auto 

 27 sept 11.00 uur GDA C2 Thuis Veld 1 10.00 uur  

C3 20 sept 13.15 uur DHC C4 Uit Brasserskade/Delft 11.45 uur Auto 

 22 sept 19.00 uur Den Hoorn C3 (b) Uit Woudseweg/Den Hoorn 17.30 uur Auto 

 27 sept 09.30 uur HBS C3 Thuis Veld 3 08.30 uur  

C4 20 sept 09.30 uur HBS C5 Thuis Veld 3 08.30 uur  

 27 sept 13.00 uur Velo C5 Uit Noordweg/Wateringen 11.30 uur Auto 

D1 20 sept 09.30 uur RCL D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 27 sept 10.15 uur VVSB D1 Uit Schaepmanlaan/Noordw’hout 08.15 uur Auto 

D2 20 sept 12.00 uur HMSH D1 Uit Vrederustlaan 10.30 uur Lopen 

 27 sept 09.30 uur GDA D2 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D3 20 sept 09.30 uur Spoorwijk D1 Uit Melis Stokelaan 08.30 uur Lopen 

 27 sept 12.00 uur Toofan D1 Thuis Veld 3 11.00 uur  

D4 20 sept 10.00 uur SOA D2 Uit G.de Moorstraat 08.45 uur Auto 

 22 sept 19.00 uur Den Hoorn D5 (*) Uit Woudseweg/Den Hoorn 17.30 uur Auto 

 27 sept 12.45 uur HVV D6 Thuis Veld 1 11.45 uur  
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E1 20 sept 10.30 uur DHC E1 Uit Brasserskade/Delft 09.15 uur Auto 

 27 sept 09.30 uur BMT E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E2 20 sept 09.30 uur Quick Steps E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 27 sept 09.45 uur VCS E1 Uit Dedemsvaartweg 09.00 uur Lopen 

E3 20 sept 10.00 uur Cromvliet E2 Uit Brinckerinckstraat 09.00 uur Auto 

 27 sept 11.30 uur Duindorp SV E1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 20 sept 11.30 uur HBS E8 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 27 sept 12.00 uur ODB E2 Uit Albardastraat 11.00 uur Auto 

E5 20 sept 13.30 uur SOA E2 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 27 sept 11.00 uur RKDEO E5 Uit Sportparkweg/Nootdorp 09.45 uur Auto!! 

E6 20 sept 13.30 uur Wordt nog geregeld!! Thuis Veld 2 13.00 uur  

 27 sept  Wordt nog geregeld!!      

F1 20 sept 09.00 uur Lyra F1 Uit Veilingweg/De Lier 07.45 uur Auto 

 27 sept 09.30 uur GDA F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F2 20 sept 09.30 uur Cromvliet F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 27 sept 08.45 uur Quick F9 Uit Savorninlohmanlaan 07.45 uur Auto 

F3 20 sept 11.30 uur VCS F3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 27 sept 08.45 uur HBS F6 Uit E.Wijtemaweg 07.45 uur Auto 

F4 20 sept 09.00 uur RVC/Rijswijk F8 Uit Schaapweg/Rijswijk 08.00 uur  

 27 sept 11.30 uur Quick F12 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F5 20 sept VRIJ!!      

 27 sept VRIJ!!      

F6 20 sept VRIJ!!      

 27 sept VRIJ!!      

(*) = vriendschappelijke wedstrijd                        (b) = bekerwedstrijd in poulevorm 

 

 

Bijzonderheden 

• De volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 2 oktober 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  20 september: Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

27 september: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

 

Definitieve Opstellingen- en trainingsdagen- en tijden 

Hieronder vermelden wij de definitieve opstellingen en de definitieve trainingsdagen en tijden. Zonder tegenbericht speel je dit 

seizoen dus in onderstaand team: 
 

LENS A1: A.Aliabadi, A.Ancharad, O.Arslan, R.da Cruz, S.Durak, G.Fabias, M.Hendriks, G.Ismail, B.Lamers, M.v.d.Luitgaren, 

R.Oosterveer, C.Susana, D.Terrones, J.Vermeulen, J.Vernee, H.Yildirim en A.Zambib. Leiders: F.Grens, R.Lamers en A.Zambib. 

Training op maandag en woensdag van 19.30 t/m 21.00 uur.  

LENS B1: M.Aldogan, O.Arslan, H.el Boubkari, A.Dachraoui, A.Eljabli, J.Fanny, J.Imperator, F.el Kanfaoui, A.Loilargosain, 

M.el Mahi, K.Muskiet, A.de Randamie, R.Sonokromo, A.Thohamachsun en N.Zambib. Leiders: H.ten Berge en D.v.d.Steen. 

Grensrechter: R.ten Berge. Training op dinsdag en donderdag van 17.45 t/m 19.15 uur. 

LENS B2: A.Akalin, V.Autar, F.Aytar, Y.el Boubsi, A.Hussein Suker, J.Imambuks, R.Mendes Martins, O.el Mhamdi, S.el 

Mokadam, R.v.d.Oever, S.Sahin, D.Troenosemito, F.Turkoglu en S.Sheighi. Leiders: Patrick en Peter van Fessem. Training op 

dinsdag en donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur. 

LENS C1: O.Akkuzu, A.Aldogan, M.Carolina,T.Fisher, O.Gogtas, R.v.Herp, M.Karakaya, D.Mensah, R.Moennasing, C.Poulina, 

H.Rahiembaks, S.Resodiwirjo en R.Rocha. Leiders: L.Anwar en R.Asmowidjojo. Grensrechter J.Groos. Training op maandag en 

woensdag van 18.30 t/m 20.00 uur. 

LENS C2: M.Ahjar, R.v.d.Berg, D.Boateng, A.el Boustati, I.Genc, A.el Haddioui, J.v.d.Luitgaren, P.Maduro, R.Matthee, 

J.Ramdjiawan, I.Rasul, J.dos Santos Freitas en E.Wolde Amanueal. Leiders: P.Dahoe en D.Vos. Grensrechter: R.dos Santos 

Freitas. Training op maandag en woensdag van 18.30 t/m 20.00 uur. 

LENS C3: M.Bulut, P.Dewkali, A.Elfergougui, S.Guzel, Y.Irzi, J.Khoulali, W.Kocer, M.el Ousrouti, S.Poeran, A.Seker, J.Winter. 

O.Yalcin en A.Yazici. Leiders: H.Irzi + ??? Training op woensdag van 17.15 t/m 18.30 uur. 

 

       SPELERS VAN LENS C3 EN LENS C4 ZORGEN VOOR HUN EIGEN LENSSHIRT, BROEKJE EN KOUSEN!! 

 

LENS C4: T.Aidani, E.Aktas, A.Aras, S.Aras, I.Celik, K.Celik, F.Imouhay, M.Omri, A.Ozdilek, G.Samburkan, C.Senturk, 

T.Tekdemir, D.Wir en M.Yalmon. Leiders: R.Wir + ??? Training op woensdag van 17.15 t/m 18.30 uur. 

LENS D1: B.Arslan, E.Cetin, K.Chtatou, K.Gezgin, H.Kocer, K.el Margi, C.Nooitmeer, E.Nooitmeer, R.Reddam, M.Resodiwirjo, 

B.Sbaa, E.Uwimana en M.Vrijenhoek. Leiders: M.Fransen en R.Hendriks. Training op dinsdag en donderdag van 16.45 t/m 18.00 

uur. 

LENS D2: L.Acer, J.Afkyr, M.Ahjar, F.Aldogan, B.Altay, M.el Ayadi, S.el Bouzidi, H.Ipek, F.Mustapha, M.Ouellaf, R.Putters, 

H.Talhaoui en D.de Zwart. Leiders: S.Alting en R.v.Herp. Training op dinsdag en donderdag van 16.45 t/m 18.00 uur. 
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LENS D3: S.Abdalla, A.Achalchi, H.Devrilmez, J.Elfergougui, Y.Erdogan, O.Ergul, M.Imouhay, T.Jankie, A.Ouellaf, O.Ozdemir, 

C.Poulina, F.Souna, J.Susanto en A.Tekin. Leider: F.Ergul. Training op maandag van 17.15 t/m 18.30 uur. 

  

        SPELERS VAN LENS D3 EN LENS D4 ZORGEN VOOR HUN EIGEN LENSSHIRT, BROEKJE EN KOUSEN!! 

 

LENS D4: S.Algoe, J.v.Beek, A.Bingol, E.Cavusoglu, O.Coskun, I.Erkul, A.v.Gardingen, E.Mermi, R.Nijbacker, F.Ozcelik, 

A.Ozdemir, S.Senturk, C.Yavuz en S.Zimmerman. Leiders: G.Marinus en E.Zimmerman. Training op maandag van 17.15 t/m 

18.30 uur. 

LENS E1: E.Boatey, W.el Boubkari, A.Genc, S.Keskin, K.Mawete, M.Reddam en T.Tuzlacik + 1 speler van LENS E2. Training 

op maandag van 16.45 t/m 18.00 uur en op woensdag  van 15.45 t/m 17.00 uur. 

LENS E2: J.Akalai, O.Arslan, N.Bozbey, A.Daraji, L.el Kanfaoui, S.Kilic, R.el Margi, H.Syed, B.Tuna en F.Ulas. Leiders: 

J.Vernee en M.Vissers. Training op maandag van 16.45 t/m 18.00 uur en op woensdag  van 15.45 t/m 17.00 uur. 

LENS E3: A.Achahchah, B.Akhannich, E.Ayyadi, Z.Borukcu, C.Erdogan, F.Hoke, H.Ikjouhen en M.Oztas. Leider: F.Fellah. 

Training op woensdag van 16.00 t/m 17.15 uur. 

LENS E4: Y.Aliabadi, Y.Aydin, Y.Aydin, R.v.Elswijk, G.Ergul, A.Khodabaks, Y.Khoulali, H.Ozdilek, E.Tekdemir en C.Yildiz. 

Leider: A.Vegt. Training op woensdag van 16.00 t/m 17.15 uur. 

LENS E5: B.Aksoy, B.Balci, M.Boutasmit, A.Ciftci, B.Dosun, O.Kaya, N.el Khalki, M.Ozen en B.Ulas. Leiders: M.Dosun en 

B.Ozen. Training op woensdag van 16.00 t/m 17.15 uur. 

LENS E6: S.Akalai, R.Binda, O.Celik, E.Kahriman, T.Kasanmoeseni, E.Ozbek en H.Sahin. Leider: nog niet bekend. Training op 

woensdag van 16.00 t/m 17.15 uur. 

 

 SPELERS VAN LENS E3 t/m E6 EN F1 t/m F6  ZORGEN VOOR HUN EIGEN LENSSHIRT, BROEKJE EN KOUSEN!! 

 

LENS F1: S.Baryagabr, F.Eren, M.Essaeh, S.Gunes, U.Gunes, H.Syed, F.Yavuz en M.Yildiz. Leider: H.Bulut. Training op 

woensdag van 14.30 t/m 15.45 uur.  

LENS F2: L.Aspeslagh, S.Bay, M.Benhammouch, R.Bisai, I.el Boustati, A.Ezammouri, F.Ince en S.Syed. Leider: O.Aspeslagh + 

??? Training op woensdag van 14.30 t/m 15.45 uur. 

LENS F3: E.Aras, Z.Genc, I.Ince, R.Kaya, S.v.Marwijk, T.Meijer, B.Oztas en B.Sahan. Leider: I.Aras + ??? Training op 

woensdag van 14.30 t/m 15.45 uur. 

LENS F4: T.Ahjar, R.Bisai, B.Ciftci, T.Ciftci, E.Kilic, K.Ozdilek, M.Ozdilek, D.Spantgar en K.Yilmaz. Leider: R.Bisai + ??? 

Training op woensdag van 14.30 t/m 15.45 uur. 

 

Later worden nog LENS F5 en LENS F6 samengesteld!!! 

 

Competitievoetbal afgekeurd of niet? 

De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het 

competitievoetbal doorgaat of niet zijn: 

 

Bellen naar de 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!!!  

 

Trainingen nooit afgekeurd!!! 

Vorige week woensdag regende het 

behoorlijk en dat was  voor veel 

ouders en jeugdspelers een reden om 

vanaf 08.00 uur naar  

jeugdcommissieleden thuis of naar 

LENS te bellen met de vraag of de 

training doorging of niet. Vooral in 

ons clubgebouw werden de 

medewerkers van LENS veelvuldig 

gebeld. Dit is niet de bedoeling. Wij 

hebben een kunststofveld en kunnen 

altijd trainen. Ons dringend verzoek 

aan alle jeugdleden is het om dus 

nooit meer te bellen met de vraag of 

de training doorgaat of niet. De 
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training gaat immers altijd door!!! 

Regent het dan is het natuurlijk wel 

zaak dat de spelers na afloop douchen 

op LENS en met schone en droge 

kleren naar huis toe kunnen gaan. Op 

woensdagmiddag 10 september was 

het echt onverantwoord van vele 

ouders van onze E- en F-jeugd dat zij 

hun kind, nat geregend mee naar huis 

namen, zonder even te douchen en 

om te kleden. 

 

LENS-kleding kopen!!! 

De enige officiële LENSkleding is alleen te koop bij sporthuis FREE KICK SPORT aan de Weimarstraat hoek Valkenboslaan. 

Zorg er voor dat je op tijd de benodigde kleding hebt gekocht. Mis je nog iets ga dan nu direct naar FREE KICK SPORT. 

 
Terugtrekken LENS B3 

Helaas hebben we onlangs moeten besluiten om LENS B3 

terug te trekken. Op papier hadden wij begin augustus nog 

42 B-klassers en dat is ruim genoeg voor 3 elftallen.  

Helaas bleven een aantal spelers weg zonder ook maar iets te 

zeggen (zijn soms ook niet te bereiken) en een aantal spelers 

stopten er plotseling mee na een paar weken trainen en 

voetballen.  

Lang hebben we nog geprobeerd om het elftal in stand te 

houden (er trainden immers nog 4 nieuwe spelers mee) maar 

vorige week bleek dat dit toch geen haalbare kaart meer was. 

Vervelend voor een aantal spelers die nu niet meer bij LENS 

kunnen voetballen of soms tegen hun zin in naar de C-jeugd 

terug zijn gegaan omdat we in LENS B2 niet met 16 spelers 

kunnen gaan voetballen. Jammer maar waar!!! 

 

Ouderavonden 

Tot op heden hebben wij vier ouderavonden gehouden voor de ouders van LENS C2, C3, C4, D3 en D4. De meeste ouders zijn nu 

geweest en weten nu dat: 

• het belangrijk is om regelmatig aanwezig te zijn op LENS om te helpen rondom het elftal (vervoer, leiding of halen van thee) 

of gewoon om te kijken naar de prestaties van hun kind 

• LENS dringend behoefte heeft aan vrijwilligers: achter de bar, bij de jeugd en voor vele andere taken binnen de club  

 

Wij hopen dat de ouders het begrijpen en zich regelmatig zullen laten zien op LENS of zich aan zullen melden als vrijwilliger. Er 

zijn al een aantal ouders ingezet achter de bar en als leider van het elftal van hun zoon. Het heeft dus zeker al nut gehad. De ouders 

die wij nog niet gezien hebben zullen zeer binnenkort door Gerard Marinus worden benaderd om alsnog een afspraak te maken om 

langs te komen op LENS. Interesse tonen in de sport en de club van uw zoon is toch wel op z’n het minste dat u kunt doen!!   

Betalen contributie 

 

Eind september maken wij de balans op en zullen wij de spelers (ouders) die nog geen contributie hebben betaald over dit seizoen 

een briefje meegeven met het verzoek om per direct de volledige contributie te betalen op giro 336711 t.n.v. penningmeester LENS 

te Zoetermeer. Contant betalen op LENS mag natuurlijk ook! Bij de volgende waarschuwing leggen wij een boete op van 10 euro!! 

 

 

Scheidsrechters gevraagd 

 

Het is iedere week weer een puzzel 

om de thuiswedstrijden met 

scheidsrechters te bemannen. Als we 

het commentaar langs de lijn vaak 

horen zijn er deskundige genoeg op 

LENS. Nu nog even aanmelden als 

scheidsrechter en we zijn enorm 

geholpen.  

De spelers van LENS A1, B1, B2, 

C1, C2, C3 en C4 worden verplicht 

om de wedstrijden van de E- en F-

jeugd te fluiten. Dit loop tot nu toe 

prima!! De overige wedstrijden 

zullen gefloten moeten worden door 

onze senioren of door ouders van 

onze jeugdleden.  

Eventueel zijn wij in staat een 

opleiding te verzorgen. Denk er eens 

over na en bedenk: zonder 

scheidsrechter geen wedstrijd!!! Kunt 

u zelf  niet fluiten, om wat voor reden 

dan ook, geef ons dan wellicht een tip 

waar we wat aan hebben. Ook hier is 

hulp heel hard nodig!! 

 

Blessureleed 

 

Je zal toch maar in je eerste wedstrijd voor LENS je enkel op drie plaatsen breken. Het overkwam Ferzan Aytar van de B-selectie 

in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Honselersdijk. Sindsdien zit hij thuis met z’n been in het gips waardoor 

hij, in z’n examen jaar, voorlopig nog niet naar school kan gaan. Dit is heel vervelend. Gelukkig krijgt hij, als 

alles goed is, over twee weken loopgips en dan kan hij weer naar school. Voetballen is er voorlopig echter ook 

nog niet bij en ook dat is heel vervelend voor Ferzan die zo graag voetbalt. Heel veel sterkte!!    

 

 

Vervoer uitwedstrijden 
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Nogmaals wijzen wij de ouders van onze jeugd er op dat het vervoer naar de uitwedstrijden de verantwoordelijkheid van de ouders 

is. Kom zoveel mogelijk met de auto verzamelen op LENS (kijk vooraf waar u heen moet en weet hoe er naar toe te rijden) of geef 

uw zoon een strippenkaart mee als u echt niet kan rijden of als u geen auto of geen rijbewijs heeft. Uw zoon naar LENS sturen 

zonder vervoer of strippenkaart is niet erg netjes. Heb belangstelling voor de sport van uw kind en kom zoveel mogelijk kijken!! 

 

 

J eugdscheidsrechters gevraagd!! 

 

Iedere week is het voor de jeugdcommissie  weer een hels 

karwei om scheidsrechters te vinden voor onze C- en 

D-jeugd. Zonder medewerking van ouders en leden 

(jeugd en senioren) komen we er echt niet uit. 

 

Zo af en toe een wedstrijdje fluiten is echt heel leuk en de 

koffie of limonade staat altijd klaar.  

Heb je tips of ideeën om dit probleem op te lossen mail of 

bel dan even met Gerard Marinus van de jeugdcommissie.  

 

(e-mail: ghm.marinus@wanadoo.nl - tel: 06-22673658) 

 

Wie helpt ons op korte termijn en wie helpt op langere 

termijn??? 

 

 

Inleveren voorintekenlijsten Grote Clubactie.  

 
• Afgelopen zaterdag hebben de spelers van E-pupillen, D-pupillen en 

C-junioren lijsten ontvangen waarop mensen loten kunnen bestellen 

voor de Grote Clubactie. 

• 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; 

• Breng deze ‘voorintekenlijsten’ komende zaterdag, 20 september, mee terug naar LENS en lever ze in bij Gerard 

Marinus of Paul van den Steen. Ook mag je de lijst meebrengen naar de training en dan inleveren bij Gerard of Paul. 

Uiterlijk 27 september moeten alle lijsten ingeleverd zijn.  

• Vanaf dinsdag 30 september worden de bestelde loten verstrekt. Je kunt dan de bestelde loten afleveren en het geld in 

ontvangst nemen. 

Veel succes met de voorverkoop van de loten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mohamed Imouhay 

 

Op 7 september speelde LENS 1 thuis de eerste competitiewedstrijd tegen 

SOA 1. Mohamed Imouhay van de D3 was dit keer gekozen om pupil van de 

week te zijn. 

 

Mohamed is 12 jaar en zit in groep 8 van de Anemaschool. Op die school zijn 

veel speeltoestellen om mee te spelen. 

Mohamed krijgt les van juf Cokkie en juf Jeanette. In dit schooljaar heeft 

Mohamed al wedstrijden van schoolvoetbal gespeeld. Tijdens die wedstrijden 

heeft hij gescoord. 

 

De pupil van de week zit in de D3 en dat is een leuk elftal. De jongens kunne 

goed voetballen. De meeste trainingen van de D3 worden op maandag 

gegeven door Mohamed Faik en Figret Ergul. De traingen van Mohamed 

Faik zijn best vermoeiend. Figret is tevens de leider van de D3.  

 

Enkele weetjes over Mohamed: 

 

• speelt meestal links half of links buiten; 

• favoriete buitenlandse voetbalclub: Real Madrid; 

• favoriete nationaal elftal: Marokko; 

mailto:ghm.marinus@wanadoo.nl


de LENS-REVUE 65 

• Als hij een bos bloemen mag weggeven gaat die naar z’n favoriete 

speler: Ramsey (speelt nu bij FC Twente maar speelde eerst bij P.S.V.) 

• later wordt Mohamed, net las alle andere jongens van LENS,  profvoetballer of hij gaat bij een bank werken; (ING???) 

• basketball is na voetbal de belangrijkste sport; 

• Beste vriend: z’n buurjongen André; 

• Leukste site op internet: de site van P.S.V.; 

• Leukste dingen op LENS: uitstapjes naar Duinrell of voetbalwedstrijden; 

• Speelt graag met computerspelletjes; 

• Speelt bij LENS sinds hij 6 of 7 jaar is; 

• Leukste op televisie: voetbalwedstrijden; 

• Leukste film “Men in black”; 

• Eet graag patat; 

• Hoopt dat LENS er voor gaat zorgen dat er meer kinderen op LENS  kunnen. 

  

Een korte terugblik van Mohamed Imouhay op de wedstrijd: 

 

LENS 1 – SOA 1 (4-3) - Een “doelpunten-“ en ” kaartenfestijn”. 

 

De nieuwe trainer van LENS 1, Ron Bentvelzen, vertelde de 

spelers van LENS 1 dat ze goed moesten spelen en gaf de 

splers een positie in het veld. Kort daarna begon de 

warming-up. Eerst rustig rennen, zijwaards lopen, sprinten 

en daarna benen strekken. Daarna ging ik met de wissels 

overschieten. 

 

Het mooiste moment van de wedstrijd was de 3e goal. Na een 

pass schoot een LENS-speler heel hoog in de goal. 

De LENS spelers speelden goed over. De keeper, Micheal 

Oude Nijhuis, was in de tweede helft erg goed. Ik denk wel 

dat LENS moet proberen om een beetje minder wild te 

spelen en opletten voor buiten spel. Ik had niet verwacht dat 

zo veel gele- en rode kaarten zouden worden uitgedeeld. 

 

Mijn favoriete speler was Faried Cijntje omdat hij heel 

goed en scherp verdedigde. 

 

 

Het was een leuke middag, LENS1 bedankt, Mohamed. 

 

 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

 

de verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

 

 

 HVO C1 – LENS C1  2 - 1     

 

We begonnen de wedstrijd erg gemotiveerd. De eerste 15 minuten deed LenS alles op het gemakje met veel 

combinatie’s en één schot die een speler van HVO met de handen weg werkte maar we kregen geen 

penalty! In de 20ste minuut kregen wij wat meer tegenstand van HVO. We kregen het best moeilijk met het 

fysieke spel van de HVO spelers. De eerste helft was afgelopen met een stand van 0-0. De 2de helft begon 

LenS wat slapjes en daardoor kreeg HVO meer ruimte. De LenS verdediging/middenveld maakte een foutje 

en onze linksback moest dat rechtzetten met een “kleine” overtreding de bal ging op de stip en werd benut. LenS dat al veel 

duwtjes en tackles in de rug had gehad werd geïrriteerd door het spel van HVO en begon te mopperen. In de 15de minuut kreeg 

LenS een vrije trap en werd prachtig benut door Sergio. 3 minuutjes later werd het middenveld overwonnen door HVO en zij 

scoorden de 2-1. Wij probeerden dit nog recht te zetten maar helaas volgende week beter…….. 

 

             Rodney v. Herp 

 
LENS D1 – VCS D1 

 

Eindelijk mochten we dan voor het 

eggie. Na een goede voorbereiding 

(maar 1 nederlaag) was de spanning 

voelbaar. Zelfs bij Kagan die pas 3 

minuten wakker was. LENS begon sterk 

en zette VCS aardig onder druk. Dit resulteerde in een paar 

aardige kansen, maar helaas ging de bal er maar niet in. Een 

prachtige kopbal van Bilal spatte uiteen op de lat en een 

mooie vrije trap van Maurizio belandde net op het dak van 

het doel. Na rust kwam VCS wat meer opzetten en kregen zij 

C  

D  
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een paar kleine kansjes. Hierdoor werd het nog wel even 

aardig spannend. De eindstand bleef doelpuntloos wat voor 

ons eigenlijk te weinig was gezien ons vertoonde spel. 

Jongens, blijf hard werken en dan gaat het helemaal goed 

komen. Maurizio, Habin en Mitchel gefeliciteerd met jullie 

selectie voor de Haagse jeugd. 

Een trotse trainer 

 

VUC D1 – LENS D2: 2 - 0 (zaterdag 6 september) 

 

Afgelopen week tegen VUC d1 spelden we een wedstrijd. Eerste 10 minute spelden we goed  toen was het weer minder en kwamen 

we tot een 1 nul achter stand. Na de doelpunt gin het helemaal  Natuurlijk waren er goeie redingen van Bulent. Tweede hef helft 

spelden we weer normaal toen kregen we een strafschop tegen maar die was mis nade doeltrap scoorden ze en eindigte het op 2 nul 

en de wedstrijd werd 5 minute eerder gefluit. 

Hamza Ipek  

 

LENS D2 – BMT D1: 1-4 (zaterdag 13 september) 

 

wij gingen tegen BMT we begonnen goed. De eerste helft eindigde met 0-0 maar de 2 de helft ging wat slechter ze scoorden en 

stond 1-0 en toen scoorde wij en toen scoorde hun paar keer nog en eindigde met 4-1. 

Levent Acer 

 

 

Als u het verslag van Levent leest (prima gedaan trouwens) 

lijkt het net of LENS zomaar de wedstrijd heeft verloren. 

Niets is minder waar. LENS legde een meer dan prima partij 

neer op de grasmat. Er werd geknokt voor elke vierkante 

centimeter.  

Een wanhopig aanvallende tegenstander, die zich stuk liep 

op de stugge verdediging van onze jongens. Als men dan ook 

nog even weet dat onze keeper in een ongelukkige botsing 

moest afhaken en we de rust ingingen met een ‘brilstand’, 

dan is duidelijk dat er echt gewerkt werd. Snel in de 2e helft 

valt de 0-1 (kon niet uitblijven). Kopies gingen hangen? Wis 

en waarachtig niet.  

Met snelle aanvallen was de gelijkmaker de beloning. Toch 

verloren! En dat binnen 2 minuten van concentratieverlies. 

Jammer …. Maar toch een groot compliment aan het hele 

team. Prima gevoetbald jongens!. Ik heb genoten.  

 

Nb: ouders: bedankt voor uw aanmoedigingen. Het is altijd 

goed te weten dat een team kan bouwen op positief 

ingestelde supporters. Prima! Maar het 2e doelpunt van 

LENS? De bal was echt niet over de lijn! Dit even voor de 

goede orde. 

Kees Alting 

 

 

Vitesse Delft E 1 - LENS E 1: 3-6 

De eerste competitiewedstrijd begon moeizaam. Emanuel niet aanwezig na een vermoeiende kampweek en 

Kevin te laat door een misverstand. Met 6 man begonnen we dan toch maar aan de wedstrijd. Het ging gelijk 

op, maar LENS kwam toch op een achterstand. Na tien minuten waren we weer compleet en dat voetbalt 

toch wat makkelijker. Binnen vijf minuten stonden we met 1-2 voor. LENS was het betere team en het werd 

een terechte 3-6 overwinning. 

 

 

LENS E 2 - HBS E 2 : 4-0 

Zonder de zieke Nubar startte LENS erg fel en sloot de eerste helft af met een 4-0 voorsprong. 

Daarna bleef LENS sterker en kreeg nog genoeg kansen. Ook HBS kwam af en toe gevaarlijk voor het LENS-doel, maar Hassan 

hield zijn doel schoon. 

 

 

LENS E 1 - Westlandia  E 1: 2-1 

Onze tegenstander vandaag was een stuk sterker dan die van 

vorige week. In een gelijkopgaande wedstrijd was het 

Westlandia dat sterk begon. Vooral hun rechterspits was 

moeilijk af te stoppen, maar Emanuel deed het prima met af 

en toe de hulp van laatste man Kevin. Na tien minuten nam 

LENS wat meer het heft in handen. Er werden goede 

aanvallen opgezet en er ontstonden ook enkele kansjes. De 

0-0 ruststand was terecht. De gevaarlijkste man van 

Westlandia was, doordat hij alles alleen deed, uitgeblust en 

LENS nam steeds meer het initiatief.   

Abdoelilah, Mouad en Walid werkten ontzettend hard en 

doordat er steeds weer iemand anders in de voorste linie 

kwam wist de tegenstander het niet meer. Na goed opkomen 

van Kevin en een knappe combinatie was het onze pupil van 

de week Walid ( komende zondag ) die fraai 1-0 maakte. Na 

een snelle aanval over rechts werd het door dezelfde Walid 

zelfs 2-0. Keeper Arda redde nog een keertje prima, maar 

kon niet voorkomen, dat de tegenstander van dichtbij 2-1 

maakte. Daar bleef het bij. Knap dat onze  ( kleine ) 

eerstejaars Tugay en Sinan zich prima redden in E 1!! 

 

 

HVV E 2 - LENS E 2: 1-4 

LENS startte prima, want de eerste helft was eigenlijk helemaal voor LENS. De ene aanval na de andere werd 

opgezet en HVV kon er weinig tegenover stellen. Het werd al snel 0-1 en daarna zijn er ongeveer wel acht GROTE 

kansen geweest. Zoals dan zo vaak werd het na de enige uitval 1-1. Vlak voor rust werd het toch nog verdiend 1-2. 

De tweede helft was van LENS veel minder. De inzet werd minder (  het middenveld vergat te verdedigen!! ) en 

E  
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HVV rook zijn kans. Gelukkig hebben we dan altijd nog Ferhat. Verdedigend heeft hij alles onder controle en trekt 

ook regelmatig mee ten aanval. Hij scoorde dan ook met een mooi schot de bevrijdende en toch wel verdiende1-3. 

Het werd tenslotte ook nog 1-4. 

 

Theo    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  opgericht 18 december 1920 

• internetsite: www.lens-denhaag.nl 
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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- 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 

Vacature 

Penningmeester 

C. Veldink                                          tel  079 - 3314348 

Commissariaat jeugdvoetbal 

P. van den Steen                                 tel. 070 - 4400603 

Senioren zondag en zaal 

W. Heijnen                                         tel: 070 - 3461088 

G.  Kemperman                                  tel. 0174 - 212602 

Jeugd 

P.  van den Steen                                tel. 070 - 4400603 

Club van 50 

H. Hoppenbrouwers                           tel. 070 - 3250789 

Accommodatie en materialen 

Vacature 

Sponsorzaken 

R. van der Hoek                                  tel. 030 - 6036157 

H. Kooyenga                                      tel. 070 - 3977294 

Coördinator technische zaken 

F.  van Dijk                                         tel. 070 - 3634818 

Trainers zondag 

R. Bentvelzen                                     tel. 070 - 3943949 

                                                            tel. 06 - 24266315 

R. Bogisch                                          tel. 070 - 3937441 

Verzorger 

K. Buis                                                tel. 070 -3675492 

Redactie LENS-revue 

Kees en Saskia Alting                         tel. 070 - 3661314 

vv.LENS@12move.nl 
Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Kees Alting : cjalting@planet.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 redactie uw mening deelt. 

 

Inleveren kopij voor de eerst volgende LENS-

revue: 

voor maandag 12 oktober 2003  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(telefoontje) 

(de kliklijn en barmedewerkers) 

 

De laatste tijd wordt er veel gesloopt op het 

complex en in ons clubgebouw. Deuren, sloten, 

ramen, dug-outs. Je kunt het zo gek niet bedenken 

of het wordt kapot gemaakt. Gaat het per ongeluk 

of is het puur vandalisme? En het vreemdste van 

alles is dat niemand het gedaan heeft.  

 

Iedereen begrijpt dat al die reparaties een 

behoorlijke onkostenpost is. Echter de mensen die 

dit doen zijn het echt zat aan het worden. Zij staan 

dan ook op het punt een kliklijn te openen. Soms 

doet een telefoontje wonderen. 

Vreemd? Nee hoor, gewoon pure noodzaak! Laat 

het niet zo ver komen! 

 

Wie ook op een telefoontje zitten te wachten zijn 

onze barmedewerkers. 

Zij zitten namelijk in de problemen. Er zijn te 

weinig vrijwilligers voor dit gezellige werk. 

Gevolg? Het kleine aantal mensen draait overuren 

en zij zijn de wanhoop nabij.  

 

En als u nu denkt, erger nog, zegt dat het soms wel 

eens erg lang duurt voor u geholpen wordt; wordt 

het dan niet tijd dat u beseft dat u wellicht aan de 

verkeerde kant van de bar staat? 

 

de redactie 
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Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 

Cyclaamstraat 31 - 2565PD Den Haag - tel 070 3250789 

e-mail:  hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

 
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 dit 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. 

 

 

 

R ectificatie 

 

In de vorige LENS-revue werd de naam van de balsponsor niet volledig en correct vermeld. Dit dient te zijn:  

Eijgendaal & van Romondt BV (assurantiekantoor). Onze verontschuldiging hiervoor. 

de redactie 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
BARGEBEUREN 

 

Het verhaal van barmedewerkers is niet nieuw. Ook in 1988 werden er verschillende noodkreten in de LENS-revue geplaatst. Men 

besloot een  oplossing te introduceren.. Misschien, anno 2003  weer eens proberen? 

  

* De oproep om vaste barmedewerkers heeft niets opgeleverd. Jammer maar waar. Misschien dat sommige mensen geinteresseerd 

zijn in de volgende oplossing. De drukste tijden aan de bar zijn als de eerste elftallen en de jeugd thuis spelen. Te weten zaterdags 

van 10.00 uur tot na etenstijd. Dan in de rust en na de wedstrijden van de A-jeugd,  Zaterdag en Zondag 1. Wie wil er die 

momenten bijspringen om de vaste barmedewerkers wat werk uit handen te nemen? Het kost op deze manier maar een uurtje per 

weekend en misschien raak je er wel aan verslaafd. Ook blijft de oproep voor vast barpersoneel nog van kracht. 

 

** Eindelijk na veel stukjes in het Lenskrantje heb ik geluk. Een reactie op mijn stukje. Alleen jammer dat deze reactie niet van een 

Lenslid kwam. Een verslaggever van ‘Het Binnenhof’ las het stukje en had waarschijnlijk medelijden met ons. Hij publiceerde het 

stukje. Jammer dat hij mij niet belde en zich opgaf als zogenaamde “bijspringer”. Zoals u hieruit kunt opmaken ben ik weer net 

zover als voorheen. Weinig mensen en het wordt telkens drukker op Lens. Dit is echt een noodkreet. Doe iets voor LENS en bel 

met mij. René v.d. Steen of bij iemand achter de bar. 

 

(Bron: DE LENSREVUE, 62e jaargang, nummer 5 *, 1 september en nummer 7 **, 15 september 1988) 
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L oterij LENS – Blauw Zwart 

 

De onderstaande prijzen zijn nog niet afgehaald en liggen met smart te wachten om opgehaald te worden. Bent u in het bezit van 

één of meer van deze loten dan kunt u contact opnemen met Steef Otterspoor of An Bergenhenegouwen. 

 

 

Nummer prijs nummer prijs 

    

517 Droogrek 842 Mixer 

535 Lamp 844 Jack 

837 Stofzuiger 848 Fles wiskey 

 

• typefouten voorbehouden 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-17 40 63 44 / 366 13 14  

 

 

Algemene mededelingen:  

 
Dit is uw  kans! 

 

Vorige week stond ik te kijken naar 

de wedstrijd VELO – Kranenburg. 

Voor de neutrale toeschouwer die ik 

toen was was het een heerlijke pot 

om te zien. Het enige wat mijn opviel 

dat er ineens twee honderd trainers en 

scheidsrechters langs de kant 

stonden. Ze genoten niet van het 

voetbal zoals ik maar scholden op 

alles. De trainers waren niet goed de 

spelers deden hun best niet en maar 

niet te spreken over de scheidsrechter 

die was hele maal klo… Opeens 

dacht ik: ‘op onze club gebeurd 

hetzelfde’. Iedereen weet het beter! 

Maar waarom geven de mensen zich 

dan niet op om een wedstrijd te 

fluiten? Of zijn ze bang om af te 

gaan.  Schelden is veel fijner en dan 

ben je iemand die iets durft te 

zeggen. Ik wil die mannen wel eens 

met de fluit het veld zien betreden en 

een wedstrijd zien leiden. Nu dan 

mannen/vrouwen, dit is uw kans – 

pak hem beet en fluit de volgende 

keer eens een wedstrijd op LENS. 

Opgeven bij Gerard Marinus. 

 

Peter van Fessem 

(zie ook pagina 8 van deze Revue)  

 

ZAAL:  

 

AANVOERDERS 

LENS 1 O. van de Laar tel: 06-22669238 LENS 4 N. Vastenburg tel: 3294254  

LENS 2 S. de Nennie tel: 3935936 LENS 5 P. Lensink tel: 06-53576080 

LENS 3 E. Vuijk tel: 3960448 

06-20247367 

LENS 6 J. Zwart tel: 06-14699794 

LENS DA 1 -  Mw L. v.d. Wetering -  tel: 0174-298069 

 

wedstrijdprogramma zaal 
 

 

datum Aanvang Wedstrijd sporthal Nummer Scheidsrechter 

Vrij 3 okt 19.00 LENS 3-TEDO 3 Loosduinen 6172  

Ma 6 okt 19.00 Honselersdijk DA 3-LENS DA 1 Sosef Honselersdijk 9326  

Wo 8 okt 19.00 LENS 1-HM/JP Exploit 1    Zuidhaghe 2981  

 22.00 LENS 5-PGS/VOGEL 3 Zuidhaghe 7450  

 19.00 LENS 6-RKDEO 7 De Schilp Rijwijk 123943  
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datum Aanvang Wedstrijd sporthal Nummer Scheidsrechter 
Vrij 10 okt 21.00 Te Werve 2-LENS 3 Westlandhal  ´s-Gravenzande 6179 C.P.P. Dekkers 

 21.00 TEDO 3-LENS 4 Loosduinen 6180 F. Mina da Silva 

Ma 13 okt 20.00 LENS 1-Quintus 1 Loosduinen 2987  

 21.00 LENS 2-RKDEO 5 Loosduinen 3159  

 19.00   LENS 3-HPSV 5 Loosduinen 6186  

 21.00 HENDO 2-LENS 5 De Schilp Rijswijk 7455  

Wo 15 okt 22.00 VCS 8-LENS 4 Forum Kwadraat Voorburg 6184  

 21.00 CUVO 2-LENS 6 Zuidhaghe 123944 J.L.Z. Verhoek 

Do 16 okt 21.00 Maasdijk DA 2-LENS DA 1 Maasdijk Sportcentrum 9253  

Ma 20 okt 19.00 RAVA 3-LENS 3 Zuidhaghe 6192  

Di 21 okt 22.00 VCS 2-LENS 1 Zuidhaghe 2995  

Wo 22 okt 20.00 Jai Swadesh/Benkaya- LENS 2 Zuidhaghe 3167 A.N. Hassanin 

 19.00 LENS 6-WIK 2 De Schilp Rijswijk 123945  

Vrij 24 okt 22.00 LENS 4-PGS/VOGEL 2 Ockenburg hal 6188  

 

 

 

ZONDAG: 

 

 

AANVOERDERS 

 

LENS 3 
Henk hoppenbrouwers 

(070-3250789) 

 

LENS 4 
Amer Jagesar 

(06-42300582) 

 

LENS 5 
Henk Vermolen 

(070-3607739 – 06-12418956)  

 

 

wedstrijdprogramma veld 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

Di 30 sept 19.30 LENS<23-Scheveningen<23 Veld 2  F. Leonora 

      

Zo 5 okt 14.00 LENS 1-RVC/RIJSWIJK 1 Veld 1 96477 V.A.G. Felida 

 11.30 LENS 2-EDS 2 Veld 1 99133 M. Voois 

 10.30 LENS 3-Laakkwartier 4 Veld 2 102697  

 13.00 LENS 4-Jai Hanuman 3 Veld 2 104677  

 10.00 LENS 5-REMO 5 Veld 3 106921  

      

Zo 12 okt 14.00 Scheveningen1-LENS 1 Sportpark Houtrust 96485 M.G.H. Fase 

 11.00 Scheveningen 2-LENS 2 Sportpark Houtrust 99141 W.F. Smits 

 12.00 Comb.LENS 3/LENS 5-LENS 4 Veld 2   

      

Di 28 okt 19.30 LENS<23-Xerxes DZB<23 Veld 2  E. Looije 

      

Di 25 nov. 19.30 LENS<23-Quick 2 Veld 2  ?? 

 
 

 
 

 

de wedstrijdbal voor de wedstrijd 

 
LENS – RVC/Rijswijk 

 
wordt geschonken door: 
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L ENS in de competitie 

 

LENS - Blauw-Zwart (2-5) - 21-09-2003 | door Jaap Colpa 

 

Eerste kwartier beslissend: LENS geeft de punten kado aan Blauw Zwart 

 

Hoe kan je een tegenstander gemakkelijk aan de punten helpen? Zo simpel als LENS dat vandaag deed, is nog maar zelden 

vertoond. Het was een vervroegde Sinterklaas door de wijze waarop LENS Blauw-Zwart aan een riante voorsprong hielp. 

Het kwam er eigenlijk op neer dat de blauwwitten leken te willen zeggen "hier heb je de punten, neem ze mee naar 

Wassenaar, we doen er nog een strik om ook".   

 

Immers, als de wedstrijd nog maar net 18 minuten oud is en het scorebord is al driemaal in beweging gezet om daar een 0-3 op te 

vertonen, dan ben je wel in een erg vrijgevige bui. LENS is dus met een volkomen verkeerde instelling het veld op gegaan. 

Wellicht speelde het feit mee dat Blauw Zwart nog puntloos was en vorige week met maar liefst 5-0 klop 

had gekregen. Dan sluipt kennelijk gemakszucht en een misplaatst gevoel van superioriteit in de ploeg,  hetgeen door Blauw Zwart 

hard afgestraft werd. De Wassenaarders gaven er blijkt van gebrand te zijn op eerherstel en troffen in een makke LENS-ploeg een 

willig slachtoffer. 
 

Na 7 minuten was het al raak. De verdediging liet een spits 

van Blauw-Zwart rechtdoor opstomen. Arnold Oosterveer 

kon nog wel een handje tegen zijn schot krijgen, maar het 

was niet voldoende. Dat dit geen incident was bleek helaas 

zes minuten later toen de verdediging wederom te veel 

ruimte gaf (0-2). In de 18e minuut werd een vrije trap op het 

hoofd gelegd van een Blauw-Zwarter die bijna vanaf de 

achterlijn ongedekt kon inkoppen 0-3.  

LENS begon vanaf dat moment engszins uit de slaap te 

ontwaken en ging de zaken wat energieker aanpakken.  

Jochem van Loon stelde met een voorzet-op-maat Maurice 

Schuurman in staat weer enige hoop terug te brengen in de 

LENS-harten. En LENS bleek qua veldspel absoluut niet 

onder te doen voor Blauw Zwart, maar door de vroeg 

opgelopen achterstand bleef het een moeizaam 

terugknokken. Eigenlijk had de 2-3 voor de pauze op het 

scorebord moeten komen, maar dat gebeurde niet. In de 60e 

minuut was het dan toch zover. Arno van Veen benutte een 

strafschop en LENS leek even te gaan stunten. Van 0-3 naar 

3-3 was zeker mogelijk geweest en Ricky ten Berge was daar 

even later met zijn kopbal heel dichtbij.  

 

De blauwwitten bleven aandringen, gingen risico's nemen en 

de gelijkmaker leek een kwestie van tijd. Een 

verdedigingsfout een kwartier voor tijd maakte dat LENS 

definitief moest buigen.  

Dat Blauw-Zwart nog een strafschop miste en in de 

blessuretijd nog een vijfde treffer produceerde was niet echt 

meer van belang. LENS heeft de wedstrijd in het eerste 

kwartier weggeven door met een volkomen verkeerde 

instelling aan het duel te beginnen.  

 

Volgende week de uitwedstrijd tegen Quick, dan zal het echt 

anders moeten. 

 

Haantjes blijven de voorste  

 

Quick - LENS (1-4) - 28-09-2003 | door Guido Halleen  

 

Op 31 augustus 1986 won LENS op de Hengelolaan met 4-1 van Quick. Later dat seizoen werd het op Nieuw Hanenburg 0-

0. Het duel speelde zich af in de 2e klasse A. Ja, dat is alweer 16 seizoenen geleden. Sindsdien kwamen LENS en Quick 

elkaar in kompetitieverband niet meer tegen. LENS en Quick speelden sinds 1920, het oprichtingsjaar van LENS, slechts 

viermaal in dezelfde afdeling en doorgaans trok LENS aan het langste eind. Totaal 8 wedstrijden, waarvan LENS er 5 won, 

2 gelijkspeelde en 1 verloor. Een mooie score. Dus gingen we op zondag 28 september 2003 opgewekt naar Nieuw 

Hanenburg.  

 

Het zou een bittere pil worden. 

 

Quick had vanaf het begin van de wedstrijd een overwicht, maar de eerste 25 minuten kon de LENS-verdediging de aanvallen 

redelijk gemakkelijk pareren. In die 25e minuut kreeg Fahrid Cijntje ongewild binnen het strafschopgebied de bal tegen een arm. 

Vanaf de stip kwam Quick zodoende aan een gemakkelijke voorsprong.  

LENS toonde zich hierdoor behoorlijk aangeslagen, want binnen 10 minuten maakte Quick 2-0 (een fraaie vrije trap, waarop 

Michael Oude Nijhuis geen kijk had) en 3-0. Hiermee was de wedstrijd eigenlijk gespeeld, want Quick hoefde niet meer zo nodig 

en LENS was niet bij machte om het Quick echt moeilijk te maken.  

 

De tweede helft, die werd ingeluid met een fikse stortbui, behield Quick het overwicht en schiep zich een reeks doelrijpe kansen, 

waarvan er maar 1 werd benut.  

 

Enkele bij LENS ingebrachte wissels konden het tij ook niet keren. Ricky ten Berge redde op fraaie wijze de eer door in de laatste 

minuut in zijn eentje de gehele Quick-defensie zijn hielen te laten zien en de doelman kansloos passeerde. 

 

Na een veelbelovende kompetitiestart is LENS nu toch weer in de gevarenzone terechtgekomen. Verontrustend is het grote aantal 

tegendoelpunten (15).  

 

Zondag komt RVC-Rijswijk op bezoek; laten we hopen, dat LENS zich weet te herstellen. 
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NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2003/2004 

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) 

 

• Paul van den Steen is op vakantie van  7 oktober t/m 14 oktober. 

• Hij wordt tijdens zijn afwezigheid vervangen door  Gerard Marinus  (06-22673658) 

 

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 beiden 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 alleen bij de hoofdleider thuis (070-

4400603) en echt alleen maar tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314): echter 

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 (woensdag na 13.00 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 echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar Gerard 

Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 

 

 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD  (tijds)wijzigingen mogelijk 

 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek 

Van LENS 

Vervoer 

A1 04 okt 14.30 uur Naaldwijk A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

 11 okt 14.30 uur Forum Sport A1 Uit Pr.Bernardlaan/Voorburg 12.45 uur Auto 

B1 04 okt 14.30 uur Den Hoorn B1 Uit Woudseweg/Den Hoorn 13.00 uur Auto 

 11 okt VRIJ!!      

 15 okt 19.00 uur HBS B1 (*) Thuis Veld 2 18.00 uur  

B2 04 okt 12.45 uur Quick Steps B1 Thuis Veld 1 11.45 uur  

 09 okt 19.00 uur RAVA B1 (*) Uit L. van Vuurdestraat 17.30 uur Auto 

 11 okt 12.45 uur HBS B2 (*) Thuis Veld 1 11.45 uur  

C1 04 okt 11.00 uur Katwijk C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 11 okt 10.15 uur Feyenoord AV C2 Uit Varkenoord/Rotterdam 08.15 uur Auto 

 15 okt 10.00 uur DWO-toernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

C2 04 okt 13.00 uur RVC/Rijswijk C4 Uit Schaapweg/Rijswijk 11.30 uur Auto 

 11 okt 10.30 uur Honselersdijk C2 (*) Uit De Strijphorst/Honselersdijk 09.00 uur Auto 

C3 04 okt 09.30 uur DUNO C2 Thuis Veld 3 08.30 uur  

 11 okt 09.30 uur Honselersdijk C3 (*) Thuis Veld 1 08.30 uur  

C4 04 okt 14.30 uur Laakkwartier C3 Thuis Veld 3 13.30 uur  

 11 okt 11.00 uur Honselersdijk C4 (*) Thuis Veld 1 10.00 uur  

D1 04 okt 09.30 uur Quick D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 11 okt 10.00 uur Roodenburg D1 Uit P.Bothstraat/Leiden 08.00 uur Auto 

 15 okt 10.00 uur DWO-toernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

D2 04 okt 13.00 uur VCS D2 Uit Dedemsvaartweg 11.45 uur Lopen 

 11 okt 10.30 uur Honselersdijk D2 (*) Uit De Strijphorst/Honselersdijk 09.00 uur Auto 
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Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek 

Van LENS 

Vervoer 

D3 04 okt 10.00 uur Toofan D1 Uit Wijndaelerweg 08.45 uur Auto 

 11 okt 12.00 uur Honselersdijk D3 (*) Thuis Veld 3 11.00 uur  

D4 04 okt 12.00 uur RKDEO D7 Thuis Veld 3 11.00 uur  

 11 okt 09.30 uur Honselersdijk D4 (*) Thuis Veld 3 08.30 uur  

E1 04 okt 11.00 uur Schipluiden E1 Uit Tiendweg/Schipluiden 09.45 uur Auto 

 06 okt 16.00 uur Heilig Hart School E1 Thuis Veld 2 15.30 uur  

 11 okt 09.30 uur VELO E1 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

E2 04 okt 09.30 uur RVC/Rijswijk E2 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 06 okt 16.00 uur Heilig Hart School E2 Thuis Veld 2 15.30 uur  

 11 okt 09.30 uur VELO E2 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

E3 04 okt 08.45 uur VCS E2 Uit Dedemsvaartweg 08.00 uur Lopen 

 11 okt 11.30 uur VELO E3 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 04 okt 11.30 uur Spoorwijk E1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 11 okt 11.30 uur VELO E4 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

E5 04 okt 13.30 uur VCS E4 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 11 okt 13.30 uur VELO E5 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

E6 04 okt 13.30 uur Westlandia E9 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 11 okt 13.30 uur VELO E6 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

F1 04 okt 09.30 uur Quick F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 11 okt 09.30 uur VELO F2 (*) Uit Noordweg/Wateringen 08.30 uur Auto 

F2 04 okt 08.45 uur HBS F2 Uit Daal en Bergselaan 07.45 uur Auto 

 11 okt 09.30 uur VELO F4 (*) Uit Noordweg/Wateringen 08.30 uur Auto 

F3 04 okt 11.30 uur TAC’90 F1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 11 okt 09.30 uur VELO F6 (*) Uit Noordweg/Wateringen 08.30 uur Auto 

F4 04 okt 09.30 uur Concordia F6 Uit Brasserskade/Delft 08.15 uur Auto 

 11 okt 10.30 uur VELO F8 (*) Uit Noordweg/Wateringen 09.30 uur Auto 

F5 04 okt VRIJ!!      

 11 okt 10.30 uur VELO F11 (*) Uit Noordweg/Wateringen 09.30 uur Auto 

F6 04 okt VRIJ!!      

 11 okt VRIJ!!      

(*) = vriendschappelijke wedstrijd                        (b) = bekerwedstrijd in poulevorm 

 

BIJZONDERHEDEN 

 

• De volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 16 oktober 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  04  oktober: Patrick en Peter van Fessem  

11 oktober: Diana en Hans van Rijthoven (Gerard Marinus vanaf 12.30 uur) 

• Opstellingen als bekend met uitzondering van: 

- LENS A1: zonder O.Arslan en S.Durak (beide gestopt) 

- LENS B2: met R.v.d.Berg 

- LENS C2: met M.el Ousrouti en zonder R.v.d.Berg (zie B2) 

- LENS C3: zonder M.el Ousrouti (zie C2) 

- LENS D2: met J.Elfergougui en zonder F.Mustapha (zie D3) 

- LENS D3: met F.Mustapha en zonder A.Tekin (afgevoerd als lid) 

- LENS E6: S.Akalai, R.Binda, U.Candan, O.Celik, E.Kahriman, T.Kasanmoeseni, E.Ozbek, H.Sahin en I.Souhail. 

Leider: D.Tak 

- LENS F1: met M.Benhammouch en zonder M.Essaeh (zie F2) 

- LENS F2: met M.Essaeh en zonder M.Benhammouch (zie F1) 

- LENS F5: A.Belhadi, T.Firtina, E.Keles, B.Khoulali, K.Metin, D.Spantgar, M.Talhaoui en Y.el Yousfi. 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 competitie-

voetbal 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. 
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• 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 LENS 

A1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

 

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!!!  

 

DWO-Toernooi voor LENS C1 en LENS D1 

Op woensdag 15 oktober gaan LENS C1 en LENS D1 naar Sportpark West aan de Heuvelweg in Zoetermeer om mee te spelen in 

het DWO-toernooi. De tegenstanders zijn nog niet helemaal bekend maar zeker komen: DWO, Alphense Boys, Rijnsburgse Boys, 

Kranenburg en DSO en wellicht ook nog RKAVVen Quick Boys. Zwaar dus!!! Einde toernooi: 16.30 uur. We rekenen op ouders 

met vervoer (leiders van te voren even afstemmen zodat we niet voor verrassingen komen te staan). Heel veel plezier!! 

 

Kopie legitimatiebewijs inleveren 

De onderstaande spelers moeten uiterlijk a.s. zaterdag een 

kopie van hun paspoort of van hun identiteitskaart inleveren 

op LENS: 

• A.Akalin (B2), M.Aldogan (B1), Y.el Boubsi (B2), 

R.Sonokromo (B1), D.Troenosemito (B2) en E.Wolde 

Amanueal (C2). 

Niet vergeten want wij moeten deze documenten komende 

week overleggen aan de KNVB!!! 

Hogere indeling LENS C3 

De KNVB zag de uitslagen van LENS C3 en dacht: die 

moeten wij hoger indelen en dat hebben ze ook gedaan. 

LENS C3 speelt met ingang van deze week in poule 4E. 

Heel veel succes!! 

 

Trainingen herfstvakantie 

In de herfstvakantie gaan alle trainingen gewoon door!! 

 

Extra trainer LENS C3 en C4 gezocht 

Op dit moment traint Rui dos Santos Freitas, helemaal alleen, LENS C3 en LENS C4 (28 spelers) op woensdagavond van 17.15 

t/m 18.30 uur. Dit is natuurlijk geen goede zaak en het is de bedoeling dat er een tweede trainer bijkomt. We hebben al heel wat 

mensen gevraagd maar helaas tot op heden nog steeds zonder succes. Wie wil????????????? 

 

Scheidsrechters gezocht 

De passiviteit vanuit onze 

seniorenafdeling (enkele spelers 

uitgezonderd) naar onze 

jeugdafdeling toe is ons een doorn in 

het oog. Wat we ook vragen (trainers, 

scheidsrechters of leiders), we krijgen 

bijna altijd een negatief antwoord van 

hen terug. Toch moeten wij wekelijks 

een groot aantal scheidsrechters 

leveren om onze B t/m D-jeugd te 

kunnen laten voetballen. Zou iedere 

senior slechts één wedstrijd per 

seizoen komen fluiten dan zouden wij 

op dit vlak al gered zijn. Momenteel 

zijn wij wekelijks al enkele avonden 

“kwijt” aan het langdurig zoeken naar 

scheidsrechters voor de zaterdag. Op 

deze avonden kunnen wij dus niets 

anders doen voor onze jeugdafdeling. 

We hopen alsnog op positieve 

reacties vanuit de seniorenafdeling of 

vanuit de groep ouders van onze 

jeugd!! Want ook in  deze laatste 

groep lopen natuurlijk een groot 

aantal kandidaten rond die nu al wel 

zeer regelmatig kritiek hebben op 

scheidsrechters die wel al actief zijn 

maar die het zelf niet aandurven om 

ook eens een wedstrijd te gaan 

fluiten. 

 

Dit is uw kans! 
 

Vorige week stond ik te kijken naar de wedstrijd VELO – Kranenburg. Voor de neutrale toeschouwer die ik toen was was het een 

heerlijke pot om te zien. Het enige wat mijn opviel dat er ineens twee honderd trainers en scheidsrechters langs de kant stonden.  

Ze genoten niet van het voetbal zoals ik maar scholden op alles. De trainers waren niet goed de spelers deden hun best niet en maar 

niet te spreken over de scheidsrechter die was hele maal klo… Opeens dacht ik: ‘op onze club gebeurd hetzelfde’. Iedereen weet  

het beter! Maar waarom geven de mensen zich dan niet op om een wedstrijd te fluiten? Of zijn ze bang om af te gaan.  Schelden is 

veel fijner en dan ben je iemand die iets durft te zeggen. Ik wil die mannen wel eens met de fluit het veld zien betreden en een 

edstrijd zien leiden. Nu dan mannen/vrouwen, dit is uw kans – pak hem beet en fluit de volgende keer eens een wedstrijd op LENS. 

Opgeven bij Gerard Marinus. 

Peter van Fessem 
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Ouderavonden 

Tot op heden hebben we vier ouderavonden gehouden voor 

de ouders van LENS C2, C3, C4, D3 en D4. In totaal 

kwamen er maar liefst 54 ouders naar deze bijeenkomsten 

toe. Zij weten nu hopelijk wat het betekent om wekelijks al 

die elftallen te laten trainen en te laten voetballen en een 

vereniging te laten draaien. Wij hopen dat het zal resulteren 

in een grotere betrokkenheid van de ouders van onze 

jeugdleden bij het wel en wee van onze vereniging en m.n. 

bij het elftal van hun zoon. De 16 ouders die wij tot op heden 

nog niet gezien hebben op één van de ouderavonden zijn 

deze week door ons gebeld en hebben via hun zoon een 

stencil ontvangen met het dringende verzoek om op 

woensdag 1 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur op LENS te 

komen. Wij hopen dat deze 16 ouders nu wel gekomen zijn 

en zo niet dan bezinnen wij ons op eventueel te nemen 

maatregelen waarbij beëindigen van het lidmaatschap van 

hun zoon bij LENS de laatste mogelijkheid is die wij willen 

toepassen. Uitsluiten doen we dit echter beslist niet omdat 

wij echt  vinden dat ouders meer betrokken moeten zijn bij 

de sport van hun zoon!!      

 

Slecht gedrag wordt bestraft 

De afgelopen weken hebben een aantal jeugdspelers zich niet goed gedragen op LENS. In dit soort gevallen sturen 

we vanaf heden direct een brief naar de ouders. Hierin worden de ouders uitgenodigd om met hun zoon naar LENS 

te komen. Doen ze dit niet dan mag hun zoon pas weer trainen en spelen nadat de ouders alsnog op LENS zijn 

geweest. Een nog strengere aanpak van onze kant is helaas beslist noodzakelijk omdat steeds meer jeugdspelers zich 

niet gedragen zoals wij dit willen. Dit proces moet nu echt gestopt worden willen wij (de vrijwilligers van LENS) 

niet op termijn de animo kwijt raken om actief te blijven bij LENS. 

 

Ouders LENS D1 bedankt 

Enkele enthousiaste moeders van LENS D1 zijn spontaan geld in gaan zamelen bij de andere ouders van LENS D1 

met als gevolg schitterende jassen en tassen voor alle spelers van LENS D1. Dit initiatief stellen wij zeer op prijs. 

Hulde voor deze moeders!! 

 

Schoolvoetbal-toernooien op LENS 

Op de volgende woensdagmiddagen worden de voorronden en de finale van het Haagse schoolvoetbal op LENS 

georganiseerd:  

29 oktober en 5 november (voorronden) en op 12 november de finale (uitwijk bij afkeuring naar 19 november). De 

trainingen van LENS kunnen echter gewoon doorgaan op veld 3. 

 

 

• Paul van den Steen is op vakantie van  7 Oktober t/m 14 Oktober. 

• Hij wordt tijdens zijn afwezigheid vervangen door  Gerard Marinus  (06-22673658) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stede – www.fotomarcel.nl 

 

Op 21 september speelde LENS 1 thuis de competitiewedstrijd tegen Blauw-Zwart. De pupil van de week bij deze 

thuiswedstrijd was Walid el Boubkari van de E1. 

 

Walid is 10 jaar oud en zit in groep 7B van de “Tweezaamschool” (dat is in de buurt van de Haagse Markt). Zijn juf 

heet Iris en heeft een beetje verstand van voetbal. De leukste dingen op school zijn: op kamp gaan, zwemmen, de 

schoolreisjes en werkweek. 

 

De trainer, tevens leider, is Theo Hoefnagel. Bij Theo leer je voetballen. Hoe je “fel”moet zijn en dat je niet mag 

vechten. 

 

Enkele weetjes over Walid: 

speelt meestal op het middenveld; 

favoriete buitenlandse voetbalclub: Real Madrid; 

favoriete nationaal elftal: Marokko; 

Als hij een bos bloemen mag weggeven gaat die naar het hele gezin El Boukari 

later wordt Walid graag profvoetballer; andere plannen dan profvoetballer zijn er nog niet; 

basketball is na voetbal de belangrijkste sport; 

http://www.fotomarcel.nl/
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favoriete popgroep: “Ali B”. 

Beste vriend: z’n buurjongen Adil (die woont bij Walid in de straat); 

Leukste site op internet: de site van AJAX; 

Leukste dingen op LENS: op kamp gaan in Limburg en ook de wedstrijden; 

Mooiste films ooit gezien: “Men in black” en “De Hulk”; 

Eet graag: friet; 

Leukste op televisie: voetbalwedstrijden; 

 

Een korte terugblik van Walid el Boubkari op de wedstrijd LENS 1 – Blauw-Zwart 1 (2-5) 

Ik  mocht eerst bij de voorbespreking zijn. De trainer van LENS 1, vertelde de spelers van LENS 1  hoe ze vrije 

trappen moesten nemen en gaf de spelers een positie in het veld. Kort daarna begon de warming-up. Eerst rustig 

rennen, zijwaards lopen, sprinten en daarna benen strekken. Daarna ging ik met de wissels overschieten. 

LENS speelde goed.Het jagen op de bal ging goed. Het verdedigen ging een beetje goed. Wel moeten ze voortaan 

scherper voetballen,  goed hun man pakken en een goed schot hebben. 

Het mooiste moment van de wedstrijd was toen LENS een penalty kreeg en scoorde. 

Ik koos Jochem van Loon als m’n favoriete speler. Jochem schakelde telkens snel om naar verdedigen en hij 

verdedigde goed. 

De scheidsrechter floot heel goed. 

 

Ik vond het leuk om de spelers van LENS 1 te leren kennen, Walid. 

 

Klik hier voor de foto 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

 

de verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk 

overgenomen 

 

 

 

LENS B2 - RAS B1 ( 3-4) 

 

Na een week trainen en praten staan de neuzen een kant op. Het moest vandaag gebeuren tegen RAS B 1 er heerste 

een rustige maar een prettige spanning rond de groep en ik had er alle hoop dat wij punten gingen pakken op ons 

eigen terrein. Met een andere opstelling dan de vorige week gingen wij van start en hadden de tegenstander goed 

onder druk.De  eerste helft spelen wij zeer goed voetbal wij zochten de ruimte en dat werd goed uitgevoerd. RAS 

had het moeilijk tegen de rust stonden wij dan met 2-1 voor.  

Na de rust gaat LENS gewoon door maar door concentratie gebrek komt RAS langszij. Maar dan scoort LENS weer 

3-2. met nog twintig min te gaan breng ik een andere speler in die zijn taak niet naar behoren uitvoert en veel 

balverlies lijdt. RAS komt weer langszij 3-3 nog tien min en RAS hanteert alleen de lange ballen. Zo kon het 

gebeuren dat LENS weer met lege handen blijft staan.maar jongens niet getreurd nog twintig wedstrijden en jullie 

groeien als elftal nog steeds dus wij pakken de punten wel bij RAS uit en DHC krijgt het ook moeilijk op ons 

complex want bij ons kan het ook spoken.ik heb als trainer alle hoop in jullie dus niet de kopjes laten hangen  maar 

zeer scherp blijven trainen. ps ouders bedankt voor het support . 

 

LENS B2 - Monster B2 (1 – 7) 

 

Ja u leest het goed  weer een nederlaag op eigen veld. Misschien denkt u dat de B2 niet zo goed kan voetballen, 

maar niets is minder waar. Maar de neuzen staan nog niet een kant op en men verwijt elkaar alles, maar kijkt niet 

naar zich zelf. Heel dom! Als men zich gaat inzetten voor elkaar is het een prima voetballende ploeg maar voordat 

gaat gebeuren moet er nog heel wat water door de zee. Ik hoop dat de jongens zaterdag tegen RVC/Rijswijk er 

anders over gaan denken want deze ploeg kan ook wedstrijden winnen daar ben ik van overtuigt. Over de wedstrijd 

tegen monster zal ik niets schrijven de ouders die er bij waren hebben genoeg gezien; maar met een beetje meer 

inzet was de stand wel anders. Oké … jongens voor de competitie nog twintig wedstrijden te gaan en daar gaan we 

voor. 

 

RVC/Rijswijk B2 – LENS B2 (4-0) 

 

Vandaag een zware uitwedstrijd. want bij RVC/Rijswijk is het moeilijk winnen. Maar als LENS gewoon het 

spelletje speelt kunnen wij hier ook winnen. Maar dat liep weer anders dan ik had verwacht. Als de wedstrijd begint 

B  

http://www.lens-denhaag.nl/pupil/foto_walid.jpg
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geeft LENS goed partij en krijgt ook zijn kansen maar worden niet benut.het is een leuke eerste helft om te zien, 

twee partijen die elkaar de loef proberen af te steken.in de rust heb ik de ploeg een compliment gemaakt voor het 

spel wat zij lieten zien; dus ik had goede hoop voor de tweede helft.na twee min staan wij achter en wat er dan 

gebeurd zal ik niet schrijven maar LENS speelt niet meer en zo kan het weer gebeuren dat wij de punten WEER 

laten liggen en dat was wederom niet nodig! Jongens worden wij de jojo’ s van de competitie??? Ik hoop van niet ik 

heb nog steeds geloof in jullie maar wanneer gaan jullie als team voetballen?? Ik ben erg teleurgesteld … 

trainer Peter 

 

 

HMSH D1 – LENS D2 (5 -1) 

 

We begonnen de eerste helft heel slecht Mohamed bleef niet de hele tijd op zijn eigen plek en 

ratje die bleef niet te vaak bij zijn mannetje. Maar de tweede helft ging het al beter. HMSH 

stond toen nog 1-0 voor en Diego deed het heel goed. Maar Levent zat te slapen. Maar toen 

Ratje naar Khalid paaste heeft Khalid uitgehaald van de 16e en heeft gescoord het stond toen 5-

1 voor HMSH. En Mohammed bleef de tweede helft wel op zijn plaats. Maar de scheids moest wel op buitenspel 

letten. Zoals de 3e goal. 

Mohammed Ahjar  

 

 

LENS D4 in de competitie.  

 

Het was best even wennen voor de jongens die dit jaar in de D4 voetballen. Voor 't eerst voetballen op een heel veld, 

meer spelregels en vooral veel tegenstanders met jongens en meisjes die al een jaar op een heel veld hebben 

gevoetbald.  De voetbalresultaten van LENS D4 worden steeds beter. Van de laatste 3 wedstrijden werden er maar 

liefst 2 gewonnen. De kracht van de D4 zit vooral in de grote snelheid van de spelers. Aan techniek en scherp passen 

moeten we nog het nodige aanleren of verbeteren. Telkens horen we van de ouders van onze tegenstanders dat onze 

jongens zo goed voetballen. Ook de ouders van de D4-spelers doen hun best zo vaak mogelijk te komen kijken naar 

wedstrijden en trainingen.  De jongens begrijpen steeds beter wat 'positie-spel' is en vormen al een hecht team. We 

beleven met z'n allen veel plezier, en dat is het allerbelangrijkste. Ik weet zeker dat wij de lezers van LENS-revue de 

komende maanden kunnen trakteren op een heleboel goede voetbalprestaties.  

Gerard Marinus 

 

DHC E1 - LENS E1 (0 – 3) 

 

Na twee overwinningen gingen we nu naar DHC. Vanaf de eerste minuut wilde LENS laten 

zien wie er de sterkste was. Met goede aanvallen werd de tegenstander onder druk gezet. 

Bijna elk duel werd gewonnen en zo kwam DHC nauwelijks aan voetballen toe. LENS kreeg 

heel wat kansen en het werd tenslotte een mooie 0-3 overwinning. 

 

 

LENS  E1 - BMT E1 (12 – 0) 

 

Was BMT vorig jaar een sterk team, dit jaar zal dat heel anders zijn. LENS was veel en veel te sterk en er was 

absoluut geen sprake van een wedstrijd. Na een kwartier stond het al drie nul en het zag er niet naar uit, dat het 

wedstrijdbeeld zou veranderen. LENS probeerde goed te combineren en over de vleugels te spelen en zo werd het 

12-0 ! 

 

VCS E1 - LENS E2  (2 – 5) 

 

Een sterk begin van LENS betekende al snel een mooie 0-2 voorsprong. Toch zakte LENS daarna wat terug en werd 

VCS wat feller. Zij roken hun kans en kwamen terug tot 2-2. Het werd even heel lastig, maar toen Hassan een 

knappe redding verrichtte, ging het ook meteen weer beter. LENS nam het initiatief weer en scoorde. Toen er daarna 

nog twee keer gescoord werd, was het verzet gebroken en had LENS een verdiende zege behaald. 

Theo 

 

 

D  

E  
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•  opgericht 18 december 1920 

• internetsite: www.lens-denhaag.nl 
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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- 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 

Vacature 

Penningmeester 

C. Veldink                                          tel  079 – 3314348 

Commissariaat jeugdvoetbal 

P. van den Steen                                 tel. 070 – 4400603 

Senioren zondag en zaal 

W. Heijnen                                         tel: 070 – 3461088 

G.  Kemperman                                  tel. 0174 – 212602 

Jeugd 

P.  van den Steen                                tel. 070 – 4400603 

Club van 50 

H. Hoppenbrouwers                           tel. 070 – 3250789 

Accommodatie en materialen 

Vacature 

Sponsorzaken 

R. van der Hoek                                 tel. 030 – 6036157 

H. Kooyenga                                      tel. 070 – 3977294 

Coördinator technische zaken 

F.  van Dijk                                         tel. 070 - 3634818 

Trainers zondag 

R. Bentvelzen                                     tel. 070 - 3943949 

                                                            tel. 06 - 24266315 

R. Bogisch                                          tel. 070 - 3937441 

Verzorger 

K. Buis                                                tel. 070 -3675492 

Redactie LENS-revue 

Kees en Saskia Alting                         tel. 070 - 3661314 

vv.LENS@12move.nl 

Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Kees Alting : cjalting@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 oktober 2003  

 

 

Onderstaand stukje is beslist niet bedoeld om schuldigen aan te wijzen. Die 

zijn er immers niet.. Geen vingerwijzing derhalve naar een bepaalde 

geleding binnen LENS.. Wij begrijpen terdege dat het hier een zeer 

complexe materie betreft; het is slechts bedoeld als een signalering en een 

constatering van een feit, welke ons – en velen -  zorgen baart. 

 

puzzelen 

(het eindsignaal) 

 

Een leuke bezigheid, dat puzzelen. Het is 

simpel. Allemaal losse stukjes en als je het 

goed in elkaar legt ontstaat er iets moois. 

LENS is ook een puzzel. Zei het een knap 

ingewikkelde. Het probleem is nu dat de 

puzzel bijna in duigen ligt. 

 

Om een stevige basis te leggen om de 

LENS-puzzel te maken en in tact te 

houden is wel de voorwaarde dat men 

gebruikt maakt van de bindmiddelen 

‘samenwerken en communiceren’.  

 

Deze middelen zijn op dit moment niet of nauwelijks meer aanwezig. Een 

ieder werkt, alle goede bedoeling ten spijt en onbedoeld,  langs elkaar heen.  

 

Als de één, een initiatief neemt (lees ‘gaat puzzelen’),  haalt een ander het 

stukje, met soms het nodige commentaar, met het zelfde gemak weer weg. 

Kreten als ‘het is niet mijn taak – staat niet in mijn taakomschrijving – weet 

ik veel – da’s niet mijn probleem’ worden tot vervelends toe gebezigd. 

 

mailto:vv.LENS@12move.nl
mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
mailto:cjalting@planet.nl


de LENS-REVUE 80 

Tijd dus om snel de ‘koppen’ bij elkaar te steken 

en de handen in elkaar te slaan. Het wordt de 

hoogste tijd om weer samen te werken,  te 

communiceren, de losse stukjes op te rapen en 

weer te gaan puzzelen. 

 

Want zoals we nu bezig zijn,  spelen we in 

blessuretijd. Als het eindsignaal klinkt kan dit best 

wel eens het eind-signaal zijn. 

de redactie 
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A lgemene Leden Vergadering 

 

De eerstvolgende algemene ledenvergadering zal worden 

gehouden op: 

 

maandag 15 december om 20.30 uur. 
 

Zoals het er nu naar uit ziet is de toekomst van LENS 

heel somber zonder voorzitter, zonder secretaris; dus 

vanaf 15 december zonder bestuur want de resterende 

twee bestuursleden nemen deze verantwoorde-

lijkheid niet op zich en treden dan ook formeel op 15 

december af!!!  

 

Deze situatie zonder bestuur kan natuurlijk niet te lang duren 

want zonder bestuur is er formeel gezien geen vereniging en 

kunnen er formeel geen beslissingen worden genomen. 

Kortom: een onwenselijke - en een onhoudbare situatie!!  

 

Natuurlijk zijn wij inmiddels al gestart om de 

vacante posities ingevuld te krijgen maar 

geloof ons, dit is geen gemakkelijke opgave.  

 

 

Wie wil en kan ons hierbij helpen??? Aanmelden bij Rob Vergeer (3661344)!!

 

 

V elden:  

 

 

• Reparatieschema 2004/2005 : Het reparatieschema voor onze velden voor het seizoen 2004/2005 is definitief 

vastgesteld. We verzoeken de wedstrijdsecretarissen om hier rekening mee te houden bij het plannen van de wedstrijden en 

toernooien aan het eind van dit seizoen en aan het begin van het volgende seizoen. Het schema ziet er als volgt uit: veld 1 van 

17 mei 2004 t/m 3 september 2004 - veld 2  van 1 juni 2004 t/m 16 augustus 2004 - de trainingsstrook van 26 april 2004 t/m 

26 juli 2004  

 

• Winkelhaak in kunststofveld (veld 3) : Vorige week ontdekten wij een winkelhaak in ons mooie kunststofveld. Dit 

kan veroorzaakt worden door het slepen met trainingsdoeltjes over het veld. Niet meer doen dus en optillen die dingen 

 
J aarverslagen 

 

Wij verzoeken de diverse secretarissen (algemeen, seko 

zaterdag en seko zondag/zaal en jeugd) om hun jaarverslag 

over het vorige seizoen 2002/2003 uiterlijk eind november in 

te leveren bij het bestuur.  

 

H ometrainer te koop gevraagd 

 

LENS zoekt een goed functionerende hometrainer voor in de 

massageruimte. Wellicht heeft u er thuis één staan die nooit 

gebruikt wordt en komt u er maar niet aan toe om deze weg 

te doen. Wij willen u hier natuurlijk heel graag bij helpen. 

Bel naar Kees Buis (3675492) en u  bent er, zeker weten, 

heel snel van af en wij zijn er echt heel gelukkig!! 

 

 
C ontributie al betaald ?? 

 

Op 1 september had de volledige contributie al betaald 

moeten zijn. Zo ver zijn wij echter nog lang niet!! Wij 

verzoeken iedereen, die op dit moment nog een contributie 

achterstand heeft, om nu direct het openstaande bedrag over 

te maken op giro 336711 t.n.v. penningmeester LENS te 

Zoetermeer. Op 1 november maken wij de balans op en 

wordt er een boete van 10 euro opgelegd aan iedereen die 

dan nog niet betaald heeft. Dit is zonde van het geld; laat het 

dus niet zo ver komen!! 

Het Bestuur 
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Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 

Cyclaamstraat 31 - 2565PD Den Haag - tel 070 3250789 

e-mail:  hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

 
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 dit 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. 

 

 

 

 

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. 

 

Herhaald de geschiedenis zich of is er niets veranderd? Er is wel degelijk iets veranderd. Het is, in onze ogen, erger geworden. We 

gaan naar 1997. De redactie was,, net al veel anderen, het een doorn in het oog. Rommel! De toenmalige redactie kwam overigens 

wel met een oplossing voor het probleem.  
 

Opgeruimd staat netjes (de oogst) 

 

Zo lopend langs de velden op 

zaterdag en zondag levert een ‘goede’ 

oogst op. Daar waar de teams hun 

doelpunten oogsten, leverde het voor 

anderen iets anders op,. Het volgende 

was de oogst: twee handen vol 

glasscherven, lege flesjes, theeglazen 

en vergeten in de aanwezige 

afvalbakken te deponeren van plastic 

flesjes waarin een vitaminerijk 

drankje zit en natuurlijk veel papier. 

Het is natuurlijk heerlijk om een glas 

thee langs de lijn te nuttigen, maar 

waarom wordt het theeglas niet 

gewoon teruggebracht?. Ook 

genietend van een versnapering in 

vloeibare vorm is niet te versmaden. 

Maar als het flesje per ongeluk kapot 

gaat (oké, het kan gebeuren), is het 

zaak dat de scherven opgeruimd 

worden. Wat zal er gebeuren denkt u 

als een speler een sliding op die plek 

maakt? Ook ons clubgebouw 

ontkomt er niet aan. Na afloop van 

een dagje voetbal ziet een varkenshok 

er netter uit dan ons clubgebouw! Er 

is echter één pluspunt en dat is dat we 

zeer solidair zijn; zowel jong als oud 

doet er spontaan aan mee en presteert 

het om van ons complex een 

vuilnisbelt te maken. Opgeruimd 

staat netjes, dat weten we allemaal. 

Maar waarom doen we het dan niet? 

Heeft het te maken met mentaliteit? 

Laksheid? Of gooien we alles 

argeloos weg met de gedachte dat een 

ander dit wel opruimt? Wij denken 

dat niemand weet waarom we het 

doen en dat is ook niet belangrijk. 

Wat wel belangrijk is deze oplossing 

van het probleem: 

 

Als nu iedereen eens doet alsof hij/zij die ander is, dan is het probleem de wereld uit en betreden wij altijd een opgeruimd 

complex en dat staat netjes! 

(Bron: LENS-revue, 70e jaargang, nummer 35 – 24 april 1997) 

Presentatiegids 

 

- LENS staat voor ‘AMBITIE’ –  Dit is de opening van de LENS presentatiegids seizoen 2003/2004. 

Deze gids werd zondag 5 oktober jl  gepresenteerd.  Het is wederom een indrukwekkend boekwerk 

geworden. Via ons vlaggenschip,  het beleidsplan wordt fraai de lijn doorgetrokken naar onze jeugd. 

Een gids boordevol informatie derhalve, waaruit duidelijk blijkt dat onze vereniging op alle fronten 

zeker de ambitie heeft om vooruitgang te boeken. Om met de woorden van onze voorzitter te eindigen: 

‘stilstand mondt uit in achteruitgang’.  

 

Complimenten zijn zeer zeker op zijn plaats voor de samenstellers van deze gids. 

de redactie 

 

mailto:hjahoppenbrouwers@hetnet.nl
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CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-17 40 63 44 / 366 13 14 

 

       advertentie 

 

Mededelingen: 

 

ZAAL: 

geen 

 

VELD: 

 

bij algehele afkeuring: 12.00 uur ……... LENS 2 - HMSH 2 

                            14.00 uur ……… LENS 1 - HMSH 1 

 
 

ZAAL:  

 

AANVOERDERS 

LENS 1 O. van de Laar tel: 06-22669238 LENS 4 N. Vastenburg tel: 3294254  

LENS 2 S. de Nennie tel: 3935936 LENS 5 P. Lensink tel: 06-53576080 

LENS 3 E. Vuijk tel: 3960448 

06-20247367 

LENS 6 J. Zwart tel: 06-14699794 

LENS DA 1 -  Mw L. v.d. Wetering -  tel: 0174-298069 

 

wedstrijdprogramma zaal 
 

datum aanvang Wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 
Do 16 okt 21.00 Maasdijk DA 2-LENS DA 1 Maasdijk Sportcentrum 9253  

Ma 20 okt 19.00 RAVA 3-LENS 3 Zuidhaghe 6192  

Di 21 okt 22.00 VCS 2-LENS 1 Zuidhaghe 2995  

Wo 22 okt 20.00 Jai Swadesh/Benkaya- LENS 2 Zuidhaghe 3167 A.N. Hassanin 

 19.00 LENS 6-WIK 2 De Schilp Rijswijk 123945  

Vrij 24 okt 22.00 LENS 4-PGS/VOGEL 2 Ockenburg hal 6188  

 22.00 LENS 5-TOGB 5 Loosduinen 127365  

Ma 27 okt 21.00 LENS DA 1-Westlandia 5 Loosduinen 9264  

 22.00 LENS 3-VCS 9 Loosduinen 6200  

Di 28 okt 21.00 GDA 2-LENS 5 Zuidhaghe 7474  

Wo 29 okt 21.00 LENS 1-SEV 3 Zuidhaghe 3001 J.C. v.d. Velden 

 19.00 RAVA 4=LENS 4 Zuidhaghe 6196  

Vr 31 okt 21.00 LENS 2-RAVA 1 Loosduinen 3171 J.L.Z. Verhoek 

 19.00 LENS 6-ZVVR/Alcatel 1 Transvaal 123946  

Ma 3 nov 22.00 Juventas 1-LENS 6 De Schilp Rijswijk 123963  

 19.00 LENS DA 1-GSC ESDO DA 1 Loosduinen 126816  

 21.00 LENS 1-RAVA 1 Loosduinen 126913  

Do 6 nov 21.00 RKDEO 13-LENS 3 RKDEO Nootdorp 127118  

Di 11 nov 21.00 VCS 3-LENS 2 Zuihaghe 3178  

 19.00 SEP DA 1-LENS DA 1 Buitenhof, Delft 9271  

Wo 12 nov 22.00 Westlandia 5-LENS 1 De Pijl, Naaldwijk 3008 N.C. Mos 

Vr 14 nov 19.00 LENS 5-Gymnova 4 Loosduinen 7480  

 19.00 Snoekie 5-LENS 3 Transvaal 6205  

 20.00 Snoekie 4-LENS 6 Transvaal 123947  

 22.00 LENS 4-Juventas 2 Transvaal 6203  

Ma 17 nov 19.00 LENS DA1-Juventas DA 1 Loosduinen 9276  

 22.00 LENS 3-Honselersdijk 5 Overbosch 6214 G.F. v.d. Berg 
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datum aanvang Wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 
Di 18 nov 21.20 Tutor 8-LENS 5 TU-Hal Delft 7486  

Wo 19 nov 20.00 Delft 1-LENS 4 Kerkpolder, Delft 6215  

 22.00 LENS 1-Gymnova 3 Zuidhaghe 3015 M.H.W. Storm 

Vr 21 nov 21.00 LENS 6-HPSV 4 De Blinkert 123948  

 21.00 LENS 2-GSC ESDO 2 Loosduinen 3183 F. Rijkaart 

 

 

 

ZONDAG: 

 

 

AANVOERDERS 

 

LENS 3 
Henk hoppenbrouwers 

(070-3250789) 

 

LENS 4 
Amer Jagesar 

(06-42300582) 

 

LENS 5 
Henk Vermolen 

(070-3607739 – 06-12418956)  

 

 

wedstrijdprogramma veld 
 

 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

Zo 19 okt 14.00 LENS 1-RVC/Rijswijk 1 Veld 1 96477 J.W. Koning 

 11.00 VERBURCH 2-LENS 2 Arckelweg 20, Poeldijk 19825 D. Drenth 

 12.00 OLIVEO 7-LENS 3 Sportlaan, Pijnacker 20450  

 12.00 ADS 3-LENS 4 Sportpark Madestein 20738  

 10.00 OLIVEO 8-LENS 5 Sportlaan, Pijnacker 21218  

      

Zo 26 okt 14.00 GONA 1-LENS 1 Beresteinlaan 96488 M. Buitelaar 

 11.00 GONA 2-LENS 2 Beresteinlaan 99144 R. Sitaldien 

 11.00 SPOORWIJK 3-LENS 3 Escamp 1 102708  

 10.30 SOA 4-LENS 4 Guido de Moorstraat, Den Haag 104688  

 14.00 WIK 4-LENS 5 DroogleverFortuynwg 16 106932  

      

Di 28 okt 19.30 LENS<23-Xerxes DZB<23 Veld 2  E. Looije 

      

Di 25 nov. 19.30 LENS<23-Quick 2 Veld 2  C. v.d. Heijden 

 

 

 

L ENS in de competitie 

05 oktober: LENS – RVC/Rijswijk: afgelast 

 

12 oktober: Scheveningen – LENS (0-2) | door Jaap Colpa 

 

Op Hout-rust weer zegen 

De laatste overwinning tegen Scheveningen "uit" dateert van 1 oktober 2000 toen LENS ietwat gelukkig met 2-1 aan het 

langste eind trok. Sindsdien rustte er geen zegen op de wedstrijden die onze voortrekkers op Houtrust speelden. 

Scheveningen was in de laatste jaren steeds een maatje te groot. Niet verwonderlijk, want de Houtrustbewoners hebben al 

een aantal seizoenen een ploeg die voortdurend bovenin de ranglijst te vinden is. Pas in de slotfase van de competitie miste 

men telkens op een haar na de promotie. Het Scheveningen van vandaag is niet meer het Scheveningen van de afgelopen 

jaren. Het zag een aantal bepalende spelers vertrekken en heeft duidelijk aan kwaliteit ingeboet. Dat doet echter niets af 

aan het feit dat LENS vandaag de zege meer dan verdiend heeft.   

Het eerste half uur van de wedstrijd gaf een wat 

slaapverwekkend schaakvoetbal te zien. Beide ploegen 

werkten hard, wilden graag, maar slaagden er niet in kansen 

te creëren. Het opschrijfboekje van uw verslaggever bleef 

dan ook maagdelijk blank. Veel enerverende momenten 

konden er niet opgetekend worden. Het was een over en 

weer aftasten van de krachten.  

Na dit "kat-uit-de-boom-kijk" -voetbal realiseerde LENS 

zich dat Scheveningen inderdaad minder gevreesd hoefde te 

worden en kroop uit de schulp. Het nam geleidelijk het 

initiatief in handen en de eerste mogelijkheden tekenden zich 

af. In de 37e minuut moest een verdediger van Scheveningen 

op de lijn redding brengen toen Brian Linger een corner van 

Dennis v.d. Steen inkopte.  
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Amper een minuut later was het Muhammed Yegen die 

vanuit de tweede lijn zijn schot tegen de paal zag afketsen.  

Het was echter uitstel van executie voor de groenzwarten 

want nog in dezelfde minuut veroverde de hardwerkende 

"Mo" wederom de bal en liet nu de Scheveningen-goalie 

kansloos (0-1). Topscorer Arno van Veen was vlak voor rust 

nog bijna succesvol, maar mikte net voorlangs.  

LENS trad vandaag in wat gewijzigde formatie aan. 

Aanvoerder Maurice Schuurman moest vanwege een 

schorsing langs de kant blijven. Trainer Ron Bentvelzen had 

een verrassing in petto. De vertrouwde 4-4-2 opstelling werd 

ingwisseld voor een 4-3-3 formatie, met Michel Fransen 

centraal voorin, geflankeerd door Ricky en Arno. Michel is 

balvast en kopsterk, waardoor hij goed in staat is zijn snelle 

collega-spitsen te bedienen. Meteen na rust resulteerde dit al 

in een fraaie treffer. Michel zette Arno van Veen vrij voor 

het Scheveningen-doel. Deze maakte geen fout en tekende 

beheerst de 0-2 aan (zijn zesde dit seizoen!).  

Vanaf dat moment ging Scheveningen aandringen. Het 

kwam een aantal malen gevaarlijk in de buurt van het LENS-

doel en had eigenlijk in de 62e minuut de aansluittreffer 

kunnen produceren, maar de Scheveningse spits miste in 

vrije positie een dot van een kans. Dat was voor Ron 

Bentvelzen het sein om in te grijpen. De ervaren Ertan Kotan 

werd als extra slot op de deur in het veld gebracht, hetgeen 

het gewenste effect sorteerde. Scheveningen drong nog wel 

aan, maar kon niet echt gevaarlijk meer worden. Het echte 

gevaar bleef  toch van LENS komen. Scheveningen ging 

risico's nemen en LENS kon daardoor voortdurend gevaar 

stichten met uitvallen.  Arno had de 0-3 op zijn schoen, maar 

zijn schot belandde via een verdediger op het dak van het 

doel.  Even later zag Michel Fransen zijn inzet net vóór de 

doellijn gekeerd (of was ie erachter?). 

LENS neemt dus de volle winst mee vanaf Houtrust en dat mag een prima prestatie genoemd worden. Er is vooral op het 

middenveld heel hard gewerkt, de verdediging zag er solide uit en voorin was er voortdurend dreiging. Een heel nuttige 

overwinning die de stand op de ranglijst een wat vriendelijker aanzien geeft.  

 
 

de wedstrijdbal voor de wedstrijd 

 
LENS – RVC/Rijswijk 

 
wordt geschonken door: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2003/2004 

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 (niet voor de trainingen!!!) alleen 

terecht kunnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beiden 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 alleen bij de hoofdleider thuis 

(070-4400603) en echt alleen maar tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314): 

echter 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 (woensdag na 13.00 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 echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

• Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
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Wedstrijdprogramma JEUGD  (tijds)wijzigingen mogelijk 

 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

A1 18 okt 14.30 uur VUC A1 (b) Uit ‘t Kleine Loo/Mariahoeve 12.30 uur Auto 

 25 okt 14.00 uur Cromvliet A1 Uit Brinckerinckstraat 12.30 uur Auto 

B1 15 okt 19.00 uur Westlandia B1 (*) Thuis Veld 2 18.00 uur  

 18 okt 12.45 uur Verburch B1 (b) Thuis Veld 1 11.45 uur  

 25 okt 14.30 uur Scheveningen B1 Uit Houtrustweg 13.00 uur Auto 

B2 18 okt 14.30 uur Delft B1 (b) Uit Kerkpolderweg/Delft 13.00 uur Auto 

 25 okt 13.45 uur Quick B2 Uit Savorninlohmanlaan 12.15 uur Auto 

C1 15 okt 10.00 uur DWO-toernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

 18 okt VRIJ!!      

 19 okt 10.00 uur NIKE-toernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

 25 okt 11.30 uur DHC C1 Uit Brasserskade/Delft 09.45 uur Auto 

C2 18 okt 13.00 uur VELO C1 (b) Uit Noordweg/Wateringen 11.30 uur Auto 

 25 okt 12.45 uur Kranenburg C1 Thuis Veld 1 11.45 uur  

C3 18 okt 09.30 uur SOA C1 (b) Thuis Veld 3 08.30 uur  

 25 okt 09.30 uur Die Haghe C1 Thuis Veld 3 08.30 uur  

C4 17 okt 12.00 uur Naar SIX FLAGS??? Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto!! 

 18 okt 11.30 uur VELO C6 (b) Uit Noordweg/Wateringen 10.15 uur Auto 

 25 okt 13.00 uur WIK C1 Uit Zuiderpark 11.45 uur Auto 

D1 15 okt 10.00 uur DWO-toernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

 18 okt 10.00 uur Quick Steps D1 (b) Uit Nijkerklaan 08.30 uur Auto 

 25 okt 09.30 uur Voorschoten’97 D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D2 18 okt 09.30 uur Wippolder D1 (b) Thuis Veld 1 08.30 uur  

 25 okt 11.00 uur DUNO D1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

D3 18 okt 11.30 uur VELO D4 (b) Uit Noordweg/Wateringen 10.15 uur Auto 

 25 okt 10.30 uur VUC D2 Uit Kleine Loo/Mariahoeve 09.15 uur Auto 

D4 18 okt 12.45 uur DWO D8 (b) Thuis Veld 3 11.45 uur  

 25 okt 12.45 uur GONA D2 Thuis Veld 3 11.45 uur  

E1 18 okt 10.00 uur Lyra E1 (*) Uit Veilingweg/De Lier 09.00 uur Auto 

 25 okt 11.15 uur Graaf Willem IIVAC E1 Uit Buurtweg/Wassenaar 10.00 uur Auto 

E2 18 okt 10.00 uur Lyra E2 (*) Uit Veilingweg/De Lier 09.00 uur Auto 

 25 okt 09.30 uur Quick E2 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E3 18 okt 09.00 uur Lyra E5 (*) Uit Veilingweg/De Lier 07.45 uur Auto 

 25 okt 08.45 uur HBS E3 Uit E.Wytemaweg 07.45 uur Auto 

E4 18 okt 09.00 uur HMSH E3 Uit Vrederustlaan 07.45 uur Auto 

 25 okt 11.30 uur VELO E7 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E5 18 okt 10.00 uur Lyra E10 (*) Uit Veilingweg/De Lier 08.45 uur Auto 

 25 okt 09.45 uur Quick E11 Uit Savorninlohmanlaan 08.45 uur Auto 

E6 18 okt 10.00 uur Nootdorp E3 Uit Kruisweg 9  Nootdorp 08.45 uur Auto 

 25 okt  Wordt nog geregeld!!     

F1 18 okt 09.30 uur Honselersdijk F1 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 25 okt 09.30 uur DHC F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F2 18 okt 09.30 uur Honselersdijk F2 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 25 okt 09.00 uur Die Haghe F1 Uit Wyndaelerweg/Ockenburgh 08.00 uur Auto 

F3 18 okt 11.30 uur Honselersdijk F4 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

 25 okt 11.30 uur RVC/Rijswijk F6 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F4 18 okt  Wordt nog geregeld!!     

 25 okt 09.30 uur VELO F7 Uit Noordweg/Wateringen 08.30 uur Auto 

F5 18 okt  Wordt nog geregeld!!     

 25 okt  Wordt  nog geregeld!!     

F6 18 okt VRIJ!!      

 25 okt VRIJ!!      

(*) = vriendschappelijke wedstrijd                        (b) = bekerwedstrijd in poulevorm 

 

BijzonderhedenDe volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 30 oktober 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  18 oktober vanaf 07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

25 oktober vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul v.d.Steen  
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OPSTELLINGEN 

• Opstellingen als bekend met uitzondering van: 

- LENS B1: zonder J.Fanny (afgevoerd als lid; spullen inleveren op LENS!!) 

- LENS B2: zonder F.Aytar (blessure) 

- LENS C1: zonder M.Carolina (blessure) en met A.el Boustati 

- LENS C2: zonder M.Ahjar (blessure), A.el Boustati (zie C1) en I.Rasul (alleen 18/10) en met M.Sertkaya 

- LENS C3: met I.Tokmak 

- LENS D1: zonder K.Chtatou (geschorst t/m 30/11)  

- LENS D2: H.Talhaoui (zie D3) en met F.Souna 

- LENS D3: zonder F.Souna (zie D2) en met H.Talhaoui 

- LENS E6: S.Akalai, R.Binda, U.Candan, O.Celik, E.Kahriman, T.Kasanmoeseni, E.Ozbek, H.Sahin, I.Souhail en 

A.Tabelhajt. Leider: D.Tak 

- LENS F5: A.Belhadi, T.Firtina, T.Karadogan, E.Keles, B.Khoulali, K.Metin en Y.el Yousfi. 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 competitie-

voetbal 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. 

• 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 LENS 

A1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

 

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 wel noodzakelijk om naar de LENS-

afkeuringslijn te bellen (070-4044184) om te horen welk programma er bij algehele afkeuring gespeeld gaat worden. Soms, bij heel 

slecht weer, is deze lijn al op vrijdagavond te raadplegen. Maak er dan ook gebruik van!!! 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!!!  

 

DWO-Toernooi voor LENS C1 en LENS D1 

Op woensdag 15 oktober gaan LENS C1 en LENS D1 naar Sportpark West aan de Heuvelweg in Zoetermeer om mee te spelen in 

het DWO-toernooi. De poule-indeling is ons nog steeds niet bekend maar de deelnemende clubs zijn: Alphense Boys, DWO, DSO, 

Kranenburg, Quick Boys, Rijnsburgse Boys en RKAVV. Zwaar dus!!! Einde toernooi om 16.30 uur. We rekenen natuurlijk wel op  

ouders met vervoer (leiders van te voren even afstemmen zodat we niet voor verrassingen komen te staan). Heel veel plezier!! 
 

NIKE-Toernooi voor LENS C1 

Op zondag 19 oktober gaat LENS C1 naar Sportpark Ter Specke aan de Spekkelaan in Lisse. Op de velden van voetbalvereniging 

FC Lisse organiseert NIKE (bekend van de sportkleding) één van de vele voorrondes van hun toernooien, die overal op de wereld 

worden gespeeld. Eerst per land (oktober en april), vervolgens ergens in Europa (vorig jaar Basel) en als laatste ergens in een ander 

werelddeel (vorig jaar Amerika). Het spreekt voor zich dat LENS C1 eerst maar eens moet zien te presteren op 19 oktober. Eerst in 

de poule tegen DSO (Zoetermeer), AFC (Amsterdam) en AS’80 (Almere). Slechts de winnaars van de vier poules plaatsen zich op 

deze dag voor de finalewedstrijden en kunnen algemeen winnaar worden van dit toernooi en dan doorgaan naar de volgende ronde 

van het NIKE-toernooi op 17 en 18 april 2004.  De teams die hier niet bij horen spelen toch nog één plaatsingswedstrijd. Einde van 

het toernooi; afhankelijk van het resultaat op z’n laatst 16.30 uur. Veel plezier, doe je best en speel sportief!! 

 

LENS C4  naar SIX FLAGS??? 

De spelers van LENS C4 willen heel graag naar Six Flags en wij willen dit natuurlijk ook best organiseren. Op vrijdag 17 oktober 

worden jullie om 12.00 uur op LENS verwacht. Zijn er voldoende ouders met vervoer dan gaan jullie met Gerard Marinus op pad. 
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Is er geen vervoer dan gaat dit leuke tripje helaas niet door!! Wij gaan er echter van uit dat het wel gaat lukken en dat jullie een dag 

en avond gaan genieten op het horrorfestival in Six Flags. Omstreeks middernacht zijn jullie weer terug en natuurlijk worden jullie 

thuis afgezet. Wij adviseren jullie om mee te nemen: 20 euro entreegeld, een lunchpakket, wat te snoepen en te drinken en ook wat 

extra geld om ’s-avonds een patatje of iets dergelijks te kunnen kopen. Meer informatie staat op het stenciltje van Gerard. 

 

Trainingen herfstvakantie 

In de herfstvakantie gaan alle trainingen gewoon door tenzij 

de trainer andere afspraken met jullie heeft gemaakt!! 

 

Extra trainers LENS C3 en C4 gevonden 

Guiseppe Fabias en Galat Ismail, beide spelers van LENS 

A1, worden de nieuwe trainers van LENS C4. Dit initiatief 

stellen wij op prijs en wij hopen natuurlijk dat de spelers van 

LENS C4 dit ook zullen doen door fanatiek te trainen en 

door goed te luisteren naar de aanwijzingen van beide  

 

 

trainers. Als ze kunnen (moeten zelf ook voetballen op 

zaterdag) komen zij jullie ook bij de wedstrijden coachen 

samen met jullie vaste leider Richard Wir. Allemaal heel 

veel plezier met elkaar!! 

 

Winkelhaak in kunststofveld (veld 3)  

Vorige week ontdekten wij een winkelhaak in ons mooie 

kunststofveld. Dit kan veroorzaakt worden door het slepen 

met trainingsdoeltjes over het veld. Niet meer doen dus en 

optillen die dingen 

 

Ouderavonden 

De aanhouder wint is een bekend spreekwoord en daar gaan wij voor. Na vijf ouderavonden zijn er nog slechts 9 ouders van de 70 

die niet zijn geweest op één van de ouderavonden. Dit betekent niet dat zij van ons af zijn want wij gaan net zo lang door totdat wij 

iedereen gesproken hebben. Op 13 oktober kregen zij alsnog een kans. Degene die ook hier niet geweest zijn benaderen we in een 

laatste poging via de telefoon. Lukt ook dit niet dan rest ons helaas nog maar één ding maar daar willen we nu nog niet aan denken.   

 

Contributie al betaald?? 

De bovenstaande vraag moeten te veel ouders van onze jeugdleden nog met néé beantwoorden en dat is natuurlijk vreemd. Immers, 

de contributie had op 1 september al volledig betaald moeten zijn. Hoort u bij deze groep ouders dan adviseren wij u om nu direct 

het openstaande bedrag over te maken op giro 3367711 t.n.v. penningmeester LENS te Zoetermeer. Op 31 oktober wordt door ons 

de balans opgemaakt en krijgen de ouders met een contributie achterstand 10 euro boete van ons wegens te late betaling!! 

 

De grote club actie 

De loten vlogen echt weg. Waar sommige spelers “huilen” 

dat ze niets kunnen (willen) verkopen brengen andere spelers 

er met het grootste gemak 40, 60, 80 en zelfs 100 aan de 

man. Het ging zelfs zo hard dat er loten bijbesteld moesten 

worden. Grote klasse!!!  

De 7 spelers die de meeste loten verkocht 

hebben  

mogen gratis met ons mee naar Circus 

Renz.  

Wij hopen nu al het geld zo spoedig mogelijk op LENS te 

ontvangen (liefst niet los maar in een dichte envelop graag). 

Alle verkopers: nogmaals hartstikke bedankt!! Wij zijn trots 

op jullie en zullen zien of er later in het seizoen nog iets 

speciaals voor jullie te regelen is.    

 

Circus RENZ 

De beste 7 loten verkopers mogen op donderdag 16 oktober 

gratis met ons mee naar circus Renz op het Malieveld. Het 

gaat om: Mourad el Ayadi (D2), Baris Balci (E5), Nubar 

Bozbey (E2), Onur Coskun (D4), Anas Ouellaf (D3), Hassan 

Syed (E2) en Burak Tuna (E2). Jullie worden om 

11.00 uur op LENS verwacht met bij je een 

strippenkaart  (verplicht!!!) en ook wat te snoepen en 

te drinken. Onder begeleiding van Gerard Marinus en 

Simonette Nijbacker gaan jullie met het openbaar vervoer 

naar het Malieveld waar de voorstelling om 13.00 uur begint 

en pas weer om 15.30 uur afgelopen is. Om 16.30 uur zijn 

jullie weer terug op LENS. Heel veel plezier en natuurlijk 

hebben jullie dit dikverdiend. 

Schoolvoetbaltoernooien op LENS 

Op de volgende woensdagmiddagen worden de voorronden en de finale van het Haagse schoolvoetbal op LENS georganiseerd:  

29 oktober en 5 november (voorronden) en op 12 november de finale (uitwijk bij afkeuring naar 19 november). De trainingen van 

LENS kunnen echter gewoon doorgaan op veld 3. 

 

Voor-wedstrijd a.s. zondag  

 

 

Zondag 19 oktober speelt ons vlaggenschip thuis tegen RVC/Rijswijk. 

De aanvang van deze belangrijke wedstrijd is om 14.00 uur. 

Er wordt echter ook een voorwedstrijd gespeeld. 

Een combinatie van LENS D3 en LENS D4. 

De teams worden zo verdeeld dat beide even sterk zijn. 

Dat wordt dus smullen geblazen. 
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Aanvang van deze wedstrijd is: 12.30 uur!                 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

 

de verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

 

 

LENS B2 – Quick Steps (3 – 1) 

 

Vandaag op het eerste veld spelen en dat geeft bij sommige spelers toch een kick. Wij spelen zonder Salim; 

hij heeft een schorsing aan zijn broek. Dus Ali begint in de spits en Rodney als laatste man. Het eerste 

doelpunt ligt er al gauw in en dat geeft de ploeg zelfvertrouwen. Er word goed gevoetbald en na twintig min 

staan wij dan al met drie nul voor. Q.S. krijgt ook kansen maar kan er maar één maken. Dus bij de rust is het 

3-1. Na de rust probeert LENS het nog wel maar het lukt niet meer en de tegenstander laat het ook afweten dus de drie punten 

blijven op LENS. De eerste stap is gezet nu doorgaan en punten halen jullie kunnen het. Rodney en Danny bedankt voor het 

meespelen klasse… 

 

RAVA B1 - LENS B2 (4 –1) 

 

In plaats van te gaan trainen hadden wij een oefenwedstrijd 

tegen RAVA. Als wij op het veld staan zie ik een paar 

spelers van RAVA die echt geen B-klasse meer waren; wat 

had ik nu graag de spelerspassen mogen zien dan waren er 

zeker een paar spelers bij die niet mee mochten doen. Maar 

ja dit is een vriendschappelijke wedstrijd. De wedstrijd 

begint en LENS zet gelijk druk op de tegenstander en krijgt 

ook kansen.dan een aanval van RAVA en de keeper maakt 

een inschattingsfout waardoor het doel open was en de 

tegenstander makkelijk kon scoren. LENS blijft netjes 

voetballen en maakt het RAVA soms zeer lastig. Dan krijgt 

LENS een ‘pingel’ en Osama maakt de 1-1. LENS voert de 

druk op en zet RAVA soms te kijk en de trainer heeft het niet 

meer. Ik geniet van het voetbal; LENS speelt het spelletje 

zoals ik het wil. Na de rust gaat LENS gewoon door maar 

weet niet tot scoren te komen. Dan glijdt de laatste man 

onderuit en de spits van RAVA benut zijn kans wij krijgen 

nog een pingel tegen (maar dat vond ik niet terecht). LENS 

blijft voetballen maar word soms grof onderuit gehaald maar 

er vallen geen kaarten. LENS laat zich niet intimideren en 

gaat gewoon door met voetballen (klasse). Wij hebben een 

prima partij gespeelt en konden met opgeheven hoofd het 

veld verlaten. Als wij zo in onze competitie spelen heb ik 

goede hoop dat wij nog zeer hoge ogen gaan gooien. 

 

LENS B2 – Marathon/Azzurri (5 – 3) 

  

Vandaag zou het een wedstrijd worden van de zelfbeheersing 

zoals van de spelers als de leiders. LENS zit steeds lekkerder 

in zijn vel en straalt dat ook uit dus ik kijk met 

zelfvertrouwen uit naar de wedstrijd.als de passen zijn 

gecontroleerd kan de wedstrijd beginnen en LENS zet de 

tegenstander gelijk onder druk. LENS combineert er rustig 

op los en laat de een nul noteren.maar door concentratie 

gebrek kan het gebeuren dat wij tegen een achterstand aan 

kijken; maar LENS blijft voetballen en laat zich niet 

inpakken en voor het rustsignaal is het dan ook 2-2. Osama 

mist nog een pingel - jammer maar dat kan gebeuren. In de 

rust zeg ik dat zij het spelletje moeten gaan spelen zoals 

tegen RAVA in de eerste helft. Ik heb nog steeds vertrouwen 

in de groep. In de tweede helft komen wij voor met 4-2 en 

het gemor van de tegenstander begint dan. De scheids vind 

het genoeg en staakt de wedstrijd voor 5 min. Na die vijf min 

scoren wij het vijfde doelpunt en de wedstrijd is gelopen. De 

tegenstander komt nog een keer terug en de eindstand is dan 

5-3. Terecht gewonnen. Maar na de wedstrijd ben ik door 

een speler van de tegenpartij in het gezicht gespogen en hij 

zou ……. Ik moet de ploeg een compliment geven voor hun 

zelfbeheersing en ben trots op mijn groep. Zelf heb ik ook 

laten zien wat zelfbeheersing is, maar laten wij deze 

wedstrijd maar gauw vergeten. 

Peter.. 

 

 

LENS D2 – GDA D2 (1-3) 

 

Afgelopen week speelden we tegen GDA D2. We wisten dat het een moeilijk wedstrijd zou worden, maar we 

gingen er voor. De 1e helft speelden we heel goed, maar we kwamen met 0-1 achter. Maar al gauw maakte uit 

een vrije trap de 1-1. De 2e helft ging het een stuk slechter, we kwamen maar niet van onze helft af. Dus de 

druk werd groter en al gauw stond het 1-2. En het eindigde uiteindelijk 1-3. En toch heeft iedereen goed gevoetbald!!! 

Rodi Putters 

 

LENS D2 - VCS D2 (0-0) 

 

We gingen voetballen tegen VCS D2. De eerste helft ging goed. 

In de tweede helft kregen we veel kansen. Bulent kreeg een goede kans maar zijn schot werd door een goede redding van VCS 

tegen gehouden. Ook Jawad en Said kregen kansen maar wisten het doel niet te treffen. 

Jammergenoeg eindigde de wedstrijd met 0 –0 als eindstand. 

 

B  

D  
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Hisham Talhaoui 

 

LENS D2 – VCS (0-0) 

 

Op een wisselende zaterdag met regen en zon gingen wij naar VCS. In de eerste helft gingen de kansen over en weer. Verder in 

deze helft hebben we goed gezien helaas mocht het niet baten de stand bleef 0-0 met de rust. Na een leuk optreden van de scheids 

gingen we de 2de helft in. Hierin zagen wij een ander spelbeeld; LENS was heer en meester in het veld. 

LENS had dus ook de meeste kansen om voor te komen, maar na een felle strijd liep er geen winnaar van het veld - het bleef 0-0. 

Jongens ik wil jullie een compliment geven jullie hebben je goed gedragen tijdens deze wedstrijd al kan ik dat van andere niet 

zeggen maar jullie weten allemaal wel waar het over gaat. Helaas jongens volgende keer beter!!!!!  

Steven (een trotse ‘lijder’) 

 

 

 

 

Schipluiden E1 - LENS E1 (1-5) 

 

In het begin hadden we het erg moeilijk. De harde wind volop tegen en een toch wel lastige tegenstander 

met enkele snelle jongens. LENS kwam niet in zijn spel en het was dan ook volkomen logisch en terecht dat 

Schipluiden op een voorsprong kwam. In de tweede helft werd de tegenstander veel meer onder druk gezet 

en werd ook het tempo opgevoerd. Hoewel er niet echt goed gespeeld werd, kwamen er wel veel kansen en werd het uiteindelijk 

toch een grote overwinning. 

 

LENS E2 - RVC/Rijswijk E2 (8-3) 

 

LENS begon wat slapjes aan de 

wedstrijd en keek al snel tegen een 0-

1 achterstand aan. Daarna was het 

toch LENS, dat het beste van het spel 

had. Met een goed spelende Ferhat 

aan het hoofd gaf de verdediging 

maar weinig kansen weg. Het leuke 

van dit team is dat er altijd hard 

gewerkt wordt en dat er gemakkelijk 

gescoord wordt. 8 maal deze keer! 

 

Op maandag hebben we met E 1 en E 

2 tegen de H.Hartschool gespeeld. Zij 

moesten oefenen voor het 

schoolvoetbaltoernooi. En hoewel de 

tegenstanders een stuk ouder waren, 

gingen de wedstrijden redelijk goed 

tegen elkaar op. E2 won met 5-2 en 

E1 met 5-3. 

 

LENS E1  -  Velo E1 (3-5) 

 

Tegen een sterk Velo werd er in deze 

vriendschappelijke en gelijkopgaande 

wedstrijd eindelijk weer eens een 

nederlaag geleden. Toch was dat 

absoluut niet nodig geweest. Er werd 

goed gespeeld met goede snelle acties 

van Sinan op de linkervleugel en 

knappe combinaties tussen Mouad en 

Walid. Toch kwamen we al snel met 

0-2 achter door fouten in de 

verdediging. Daarna werd de moed 

niet opgegeven en kwamen we terug 

in de wedstrijd. We kregen genoeg 

kansen, maar keken de hele wedstrijd 

tegen een achterstand aan en  steeds 

kwamen we weer terug. Nog even 

een compliment voor de sterk 

spelende Kevin en de steeds beter 

wordende Abdoelilah. 

 

LENS E2 - Velo E3 (6-1) 

 

In een leuke wedstrijd ( alleen waren 

er weer drie jongens te laat !! ) werd 

een duidelijke overwinning gehaald. 

Serkan scoorde zelfs met zijn hoofd 

en ook Jouad scoorde zeer fraai. Ook 

Nubar krijgt het steeds meer naar zijn 

zin in E 2. Hij werkte hard en speelde 

een goede wedstrijd. 

 

 

!!! GROTE CLUBACTIE: E1 & E2 HEBBEN BIJNA 300 LOTEN VERKOCHT !!! 

Theo  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

•  opgericht 18 december 1920 

• internetsite: www.lens-denhaag.nl 
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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- 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 

Vacature 

Penningmeester 

C. Veldink                                          tel  079 - 3314348 

Commissariaat jeugdvoetbal 

P. van den Steen                                 tel. 070 - 4400603 

Senioren zondag en zaal 

W. Heijnen                                         tel: 070 - 3461088 

G.  Kemperman                                  tel. 0174 - 212602 

Jeugd 

P.  van den Steen                                tel. 070 - 4400603 

Club van 50 

H. Hoppenbrouwers                           tel. 070 - 3250789 

Accommodatie en materialen 

Vacature 

Sponsorzaken 

R. van der Hoek                                  tel. 030 - 6036157 

H. Kooyenga                                      tel. 070 - 3977294 

Coördinator technische zaken 

F.  van Dijk                                         tel. 070 - 3634818 

Trainers zondag 

R. Bentvelzen                                     tel. 070 - 3943949 

                                                            tel. 06 - 24266315 

R. Bogisch                                          tel. 070 - 3937441 

Verzorger 

K. Buis                                                tel. 070 -3675492 

Redactie LENS-revue 

Kees en Saskia Alting                         tel. 070 - 3661314 

vv.LENS@12move.nl 
Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Kees Alting : cjalting@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

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 10 november 2003  

 

 

 (het kassie) 

(vloek of zegen?) 

 

Kassie kijken. Het is  helemaal ingeburgerd in het huisgezin. Voor 

sommige is het een zegen; voor anderen is het de gezins-’verpester’ aller 

tijden. Een vloek dus. Waar zijn de ouderwetse gezinsspelletjes gebleven? 

Heerlijk rond de tafel met een warm kopje chocolademelk. Dat waren nog 

eens tijden. 

 

Maar de tijden veranderen. Zo ook op LENS. Je kan het clubgebouw ’s-

avonds niet binnenlopen of het is kassie kijken geblazen. Heerlijk met z’n 

allen een live voetbalwedstrijd volgen; of, het kassie aanzetten (meestal 

doordeweeks) en dan tot vervelends toe gezellig zappen. Voor de zapper 

een zegen; voor de kijker op dat moment een vloek. En dat terwijl er buiten 

op onze velden veel te genieten is. Want het echte voetbalwerk vindt men 

buiten.  

 

Als het kassie aan staat is het heel moeilijk om iets te bestellen. 

Snel denk je dat het erg druk is en dat het wel eens lang kan duren eer je de 

bestelling mee naar buiten kan nemen. Het tegendeel is waar, want men 

hangt breeduit aan de bar naar het kassie te loeren. Geen mens kan er door.  

 

Bijkomend ‘probleem’ is dat het geluid van het kassie lekker hard 

staat. Dit is het teken voor de muziekliefhebber om de volumeknop ietwat 

op te voeren. Gevolg? Een kakofonie van geluiden dat normale conversatie 

onmogelijk is. Voor de kijkers en luisteraars een zegen; voor de rest een 

vloek. 

Veel tijd/werk gaat er in de powerpoint-presentaties zitten, welke 

zater- en zondags te bewonderen zijn. Vooral op zondag actuele informatie 

a la carte. Je moet met je tijd mee gaan, en LENS wil hier niet voor onder 

doen. Echter het werk is regelmatig voor niets, want het kassie staat aan. 

 

Heeft nu niemand eens over een oplossing nagedacht? Wat denkt u van het 

inrichten van een aparte tv-corner? En voor de pp-presentaties extra kleine 

kassies aanschaffen. Iedereen blij en is het voor allen op deze manier dus 

een zegen. 

de redactie 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 

Cyclaamstraat 31 - 2565PD Den Haag - tel 070 3250789 

mailto:vv.LENS@12move.nl
mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
mailto:cjalting@planet.nl
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e-mail:  hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

 

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 dit 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. 

 

T rouw (bericht van overzee) 

 
In de loop der tijden zijn er veel LENS-ers (vrijwillig of ‘gedwongen’) permanent of voor korte tijd naar het buitenland vertrokken. 

Zij berichten uit het ‘verre’ hun belevenissen en waren zeer begaan met hun club.  

Dit gaat ook op voor onderstaand stuk.. Zuid-Afrika: ‘Ver en toch zo dichtbij’. 

 

In oktober 2003 heb ik een rondreis door Zuid-Afrika 

gemaakt. Een broer van Jan Bom woont daar al 43 jaar en is 

in die periode nooit meer teruggeweest in Nederland.  

 

Toen ik in zijn woonplaats Durban aankwam belde ik meteen 

Martin Bom op. Martin je spreekt met Jos; 

“achhhhhhhhhhhh Josje Janssen”, hoorde ik. 

 

Hij kwam mij direct ophalen bij het hotel en het was 

werkelijk hartverwarmend om elkaar weer te zien na al die 

jaren. Hij spreekt nog perfect Nederlands, terwijl hij en zijn 

vrouw en kinderen al meer dan 40 jaar Engels c.q. Z-

Afrikaans moeten spreken. Tegen mij vertelde hij dat ik niets  

 

 

veranderd was. Hij kon zich mijn vader, Henk Janssen,  mijn 

moeder, Greet Janssen, mijn zus en zwager, ons huis in de 

Prinsestraat nog goed herinneren. 

 

Wij zijn naar zijn huis gegaan en hij heeft ons van alles laten 

zien; een prachtig winkelcentrum. Daarna zijn we gaan 

dineren; allemaal heel gezellig. Het eerste wat hij aan tafel 

vroeg was hoe het met LENS ging en welke klasse LENS 

nog speelt? Ga je nog elke zondag kijken.  

 

Martin speelde van 1950 –1960 in de laagste elftallen, kende 

nog alle voorzitters uit die tijd. Gelukkig dat hij via de LENS 

website allerlei info kan terugvinden. 

 

Ik moest denken aan het liedje dat mijn moeder zong in de de revue van LENS na de oorlog: 

 

“Ver weg over landen en zeeën, daar waren ook vrienden van LENS, ze reiken U graag beide handen en in gedachten de wens dat 

LENS moge groeien en bloeien tot geluk voorspoed menig jaar dan komen wij later in Holland als sportvrienden weer bij elkaar” 

 

Wie kent Martin Bom nog, hij is nu 63 jaar? Ik moest iedereen de groeten doen en LENS het allerbeste wensen.  Ik stelde nog voor 

om voorzitter op afstand te worden!! 

Met vriendelijke groet, Jos 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. 

 
 

Bestuurlijke besluiten. Erg belangrijk. voor het  functioneren van een vereniging. Dit soort besluiten zijn er altijd geweest en men 

dient er na te handelen tot dat ze herroepen worden en vervangen zijn door een ander.  De praktijk leert dat ze meestal vanzelf  

verdwijnen. De besluiten zijn niet meer up-to-date. Of,  men is het (want het zijn lastige, ‘vervelende’ regeltjes)  gewoon 

gemakshalve even vergeten.  Zo waarschijnlijk  ook de onderstaande besluiten. We gaan terug  naar 1952.  

BESTUURSBESLUITEN 
 

 

In de Bestuursvergadering van 4 Sept. j.l. zijn de volgende besluiten genomen: 

 

1. Aan aanvoerders en leiders van ALLE elftallen wordt opgedragen er voor te zorgen dat de spelers van hun elftal plus de 

reserves zowel bij de aanvang van de wedstrijden als na de rust gezamenlijk het veld betreden. 

Het druppelsgewijs in het veld komen, alsook het  zich in de rust buiten de kleedkamer bevinden, maken een slordige en weinig 

serieuze indruk en wekken geen hoge verwachtingen omtrent het ploegverband en de teamgeest van het betrokken elftal. 

mailto:hjahoppenbrouwers@hetnet.nl
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Verwanten, verloofden, vrienden en vriendinnen staan heus niet hulpeloos aan de lijn en zullen het gemis van contact met de 

spelers gedurende de gehele duur van een wedstrijd waarachtig wel overleven! Bovendien hebben de toeschouwers gedurende de 

eerste speelhelft ruimschoots gelegenheid te constateren, hoe kranig elk van onze spelers er in LenStenue uitziet! 

 

2. De zorg voor de wedstrijdballen is van heden af aan de keepers opgedragen. Tijdens de rust nemen zij de ballen onder hun 

hoede en zorgen er voor, dat deze na afloop van de wedstrijd weder in de kleedkamer komen, tenzij ze aan de keeper van een later 

spelend LenS-elftal kunnen worden overgedragen. 

 

3. Spelers, die als reserve zijn aangewezen, zijn verplicht zich tegelijk met de overige spelers in voetbalplunje te steken. Zij 

dienen zonodig als grensrechter op te treden. 

(Bron: LENS-revue, jaargang 1952/1953 – No.2, 10 September 1052) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-46 13 27 22 / 366 13 14  

 

 

 

Mededelingen Zaal: 

 

Geen 

Advertentie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filiaal Beresteinlaan 

 

Mededelingen Veld: 

 
 

Bij algehele afkeuring: 

 

12.00 uur …... LENS 2 - HMSH 2 

14.00 uur …... LENS 1 - HMSH 1 

 

 

ZAAL:  

 

AANVOERDERS 

LENS 1 O. van de Laar tel: 06-22669238 LENS 4 N. Vastenburg tel: 3294254  

LENS 2 S. de Nennie tel: 3935936 LENS 5 P. Lensink tel: 06-53576080 

LENS 3 E. Vuijk tel: 3960448 

06-20247367 

LENS 6 J. Zwart tel: 06-14699794 

LENS DA 1 -  Mw L. v.d. Wetering -  tel: 0174-298069 

 

 

wedstrijdprogramma zaal 
 

datum aanvang Wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 

Vr 31 okt 21.00 LENS 2-RAVA 1 Loosduinen 3171 J.L.Z. Verhoek 

 19.00 LENS 6-ZVVR/Alcatel 1 Transvaal 123946  

Ma 3 nov 22.00 Juventas 1-LENS 6 De Schilp Rijswijk 123963  

 19.00 LENS DA 1-GSC ESDO DA 1 Loosduinen 126816  

 21.00 LENS 1-RAVA 1 Loosduinen 126913  

Do 6 nov 21.00 RKDEO 13-LENS 3 RKDEO Nootdorp 127118  
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Di 11 nov 21.00 VCS 3-LENS 2 Zuihaghe 3178  

 19.00 SEP DA 1-LENS DA 1 Buitenhof, Delft 9271  

Wo 12 nov 22.00 Westlandia 5-LENS 1 De Pijl, Naaldwijk 3008 N.C. Mos 

Vr 14 nov 19.00 LENS 5-Gymnova 4 Loosduinen 7480  

 19.00 Snoekie 5-LENS 3 Transvaal 6205  

 20.00 Snoekie 4-LENS 6 Transvaal 123947  

 22.00 LENS 4-Juventas 2 Transvaal 6203  

Ma 17 nov 19.00 LENS DA1-Juventas DA 1 Loosduinen 9276  

 22.00 LENS 3-Honselersdijk 5 Overbosch 6214 G.F. v.d. Berg 

Di 18 nov 21.20 Tutor 8-LENS 5 TU-Hal Delft 7486  

Wo 19 nov 20.00 Delft 1-LENS 4 Kerkpolder, Delft 6215  

 22.00 LENS 1-Gymnova 3 Zuidhaghe 3015 M.H.W. Storm 

Vr 21 nov 21.00 LENS 6-HPSV 4 De Blinkert 123948  

 21.00 LENS 2-GSC ESDO 2 Loosduinen 3183 F. Rijkaart 

 

 

 

ZONDAG: 

 

 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

Zo 2 nov 14.00 LENS 1-Haagse Hout 1 Veld 1 96492 J.N.J. v.d. Berg 

 11.30 LENS 2-VUC 3 Veld 1 99148 C.R.E. Haft 

 10.30 LENS 3-HMSH 5 Veld 3 102712  

 13.00 LENS 4-RFC 95 3 Veld 2 104692  

 10.00 LENS 5-RFC 95 4 Veld 2 106936  

      

Zo 9 nov 14.30 Marathon/Azzuri 1-LENS 1 Sportpark Juliana 

Vredenburchweg 162 

96498 P.A. van Veen 

 12.00 HMSH 3-LENS 2 Vrederustlaan 99154 J.W. v.d. Reijnst 

 12.00 Marathon/Azzuri 3-LENS 3 Sportpark  Juliana 

Vredenburchweg 162 

102718  

 12.00 TAC’90 3-LENS 4 Aagje Dekenlaan 1 104698  

 12.00 Laakkwartier 5-LENS 5 Jan van Beersstraat 106942  

      

Di 25 nov. 19.30 LENS<23-Quick 2 Veld 2  C. v.d. Heijden 

 

 

 

AANVOERDERS 

 

LENS 3 
Henk hoppenbrouwers 

(070-3250789) 

 

LENS 4 
Amer Jagesar 

(06-42300582) 

 

LENS 5 
Henk Vermolen 

(070-3607739 – 06-12418956)  

 

 

 

de wedstrijdbal voor de wedstrijd:  LENS – Haagse Hout 
 

wordt geschonken door: 
 

Autoschadebedrijf – Fred van Doodewaard 

 

 

L ENS in de competitie 

19 oktober 2003: LENS – RVC/Rijswijk (2 - 2) | door Jaap Colpa 

 
LENS en RVC Rijswijk delen de punten 

 

Toegegeven, het kan voetbaltechnisch misschien wat beter, LENS en RVC/RIJSWIJK hebben mogelijk meer in huis dan ze vanmiddag 

lieten zien, maar het was best leuk als schouwspel. Nee, een "perfect game" was het niet, maar ook als er over en weer wat foutjes worden 

gemaakt kan het publiek toch genieten. Dat lieten de beide ploegen vanmiddag zien. De toeschouwers waren getuige van een wedstrijd 
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die voortdurend op en neer golfde en waarvan de uitslag tot op het laatste moment onzeker was. En dat is altijd leuk om naar te kijken, 

zeker als dat in zo'n prettig najaarszonnetje op een kort geschoren matje gebeurd.  

 

Dat laatste lijkt een bagatel, maar een voetbal hoort zich snel over 

over de groene sprieten te bewegen en niet na elke beroering af te 

remmen. Gelukkig had het de Gemeentelijke maaimannen eindelijk 

behaagd om de machines aan het werk te zetten, waardoor het spel 

duidelijk aan snelheid won. Zo snel zelfs dat de wedstrijd nog maar 

amper begonnen was of de 0-1 kon al genoteerd worden. Een 

ongelukkig moment in de LENS-achterhoede bracht RVC na 8 

minuten aan de leiding. Het duurde echter niet lang voordat LENS 

weer langszij kwam. Maurice Schuurman werd binnen de beruchte 

"zestien" neergelegd en de prima leidende scheidsrechter Koning 

kon niet niet anders dan de bal op de stip leggen. Sinds het begin 

van dit seizoen weten we dat dat een klusje bij uitstek is voor Arno 

van Veen. Ook nu faalde hij niet en bracht LENS vanaf elf meter 

langszij. LENS kreeg in de eerste helft allengs het betere van het 

spel, werkte hard en liet bij vlagen echt heel leuk voetbal zien. In de 

37e minuut kwamen de blauwwitte mannen op voorsprong.  Ricky  

ten Berge liet een voorzet los, die in eerste instantie werd 

afgeslagen,  maar in de rebound haalde Maurice Schuurman 

doeltreffend uit (1-2). 

Een prettige stand om mee te gaan rusten natuurlijk en gezien het 

betere spel van LENS in het eerste bedrijf was er begrijpelijk veel 

optimisme bij de LENS-supporters over de afloop van dit duel. 

Maar de tweede helft vertelde een ander verhaal. RVC/RIJSWIJK 

liet zien dat het wel degelijk een sterke ploeg heeft die tot goed 

voetbal in staat is. LENS had meteen na de thee een goede 

mogelijkheid om de score verder uit te bouwen,  maar enige tellen 

later zorgde een dekkingsfout in de defensie ervoor dat een van de 

RVC-aanvallers volkomen vrij en bijna ongehinderd voor 2-2 kon 

zorgen. LENS kwam er daarna eigenlijk niet echt meer aan te pas 

en moest met lede ogen toezien hoe RVC kans na kans creërde. De 

LENS-defensie, waarin met name Brian Linger zich  

onderscheidde, hield echter knap stand. 

  

Resultaat was een uitslag waarmee vriend en vijand zich kon verzoenen. bovendien speelde de wedstrijd zich in een heel 

sportieve sfeer af, de spelers accepteerden veel van elkaar en de scheidsrechter hoefde nauwelijks bestraffend op te treden. 

En ook dat droeg bij aan een leuk middagje aan de Hengelolaan. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2003/2004 

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 (niet voor de trainingen!!!) alleen 

terecht kunnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beiden 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 alleen bij de hoofdleider thuis 

(070-4400603) en echt alleen maar tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314): 

echter 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 (woensdag na 13.00 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 echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

• Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk 

 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek 

van LENS 

Vervoer 
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A1 01 nov 14.30 uur Vitesse Delft A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

 08 nov 14.30 uur ODB A1 Uit Albardastraat 13.00 uur Auto 

B1 29 okt 19.00 uur Laakkwartier B1 (*) Thuis Veld 2 18.00 uur  

 01 nov 12.45 uur ’s-Gravenzande VV B1 Thuis Veld 1 11.45 uur  

 08 nov 12.00 uur Quintus B1 Uit Leeuwerik/Kwintsheul 10.30 uur Auto 

B2 01 nov 11.00 uur Delft B1 Thuis Veld 3 10.00 uur  

 08 nov 12.00 uur De Postduiven B1 Uit Madesteijnweg 10.30 uur Auto 

C1 01 nov 11.00 uur FC Lisse C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 08 nov 10.30 uur DSO C1 Uit v.d.Hagenstraat/Zoetermeer 08.45 uur Auto 

C2 01 nov 12.00 uur Cromvliet C1 Uit Brinckerinckstraat 10.30 uur Auto 

 03 nov 19.00 uur Honselersdijk C2 (*) Thuis Veld 2 18.00 uur  

 08 nov 11.00 uur VELO C2 Thuis Veld 1 10.00 uur  

C3 01 nov 14.00 uur ODB C2 Uit Albardastraat 12.45 uur Auto 

 08 nov 12.45 uur RKAVV C4 Thuis Veld 1 11.45 uur  

C4 01 nov 14.30 uur Vredenburch C4 Thuis Veld 3 13.30 uur  

 08 nov 11.00 uur SOA C1 Uit G.de Moorstraat 09.45 uur Auto!! 

D1 01 nov 12.00 uur DoCoS D1 Uit Haagse Schouwweg/Leiden 10.00 uur Auto 

 08 nov 09.30 uur Quick Boys D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D2 01 nov 11.00 uur Quick D2 Uit Savorninlohmanlaan 09.30 uur Auto 

 08 nov 09.30 uur ODB D1 Thuis Veld 3 08.30 uur  

D3 01 nov 09.30 uur Quick D4 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 08 nov 10.00 uur Naaldwijk D2 Uit Zuidweg/Naaldwijk 08.45 uur Auto!! 

D4 01 nov 09.00 uur Laakkwartier D4 Uit J.v.Beersstraat 07.45 uur Auto 

 08 nov 12.45 uur WIK D3 Thuis Veld 3 11.45 uur  

E1 01 nov 09.30 uur RKDEO E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 08 nov 09.30 uur Den Hoorn E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E2 01 nov 11.00 uur Laakkwartier E1 Uit J.v.Beersstraat 10.00 uur Auto 

 08 nov 10.00 uur Blauw Zwart E2 Uit Dr.Mansveltkade/Wassenaar 08.30 uur Auto 

E3 01 nov 11.30 uur Quick Steps E2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 08 nov 10.00 uur RVC/Rijswijk E4 Uit Schaapweg/Rijswijk 09.00 uur Auto 

E4 01 nov 10.00 uur Loosduinen E2 Uit Madesteijnweg 09.00 uur  Auto 

 08 nov 10.00 uur Laakkwartier E3 Uit J.v.Beersstraat 09.00 uur Auto 

E5 01 nov 13.30 uur Laakkwartier E4 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 08 nov 12.00 uur GONA E2 Uit Beresteinlaan 11.00 uur Auto 

E6 01 nov 10.00 uur Lyra E11 Uit Veilingweg/De Lier 08.45 uur Auto 

 08 nov 13.30 uur Maasdijk E5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

F1 01 nov 11.30 uur ’s-Gravenzande VV F1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 08 nov 09.00 uur RVC/Rijswijk F3 Uit Schaapweg/Rijswijk 08.00 uur Auto 

F2 01 nov 09.30 uur Semper Altius F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 08 nov 09.00 uur BMT F1 Uit Hengelolaan 08.15 uur Lopen 

F3 01 nov 09.00 uur Semper Altius F2 Uit Weidedreef/Rijswijk 07.45 uur Auto 

 08 nov 11.30 uur WIK F1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F4 01 nov 09.30 uur KFC’71 MP3 Uit H.v.Riessenlaan/Delft 08.15 uur Auto 

 08 nov 11.30 uur Vitesse Delft F4 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F5 01 nov 09.30 uur RAVA F3 Uit L.v.Vuurdestraat 08.30 uur Auto 

 08 nov 13.30 uur Laakkwartier F5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

F6 01 nov VRIJ!!      

 08 nov VRIJ!!      

(*) = vriendschappelijke wedstrijd                        (b) = bekerwedstrijd in poulevorm 

 

BIJZONDERHEDEN 

• De volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 13 november 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  01 november vanaf 07.30 uur: Patrick en Peter van Fessem 

08 november vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul v.d.Steen  

 

OPSTELLINGEN 

 
De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

- LENS B2: zonder F.Aytar (blessure) en met R.Mendes Martins 

- LENS D2: zonder D.de Zwart (blessure) 
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- LENS E3: met N.el Khalki 

- LENS E5: zonder N.el Khalki (zie E3) 

- LENS F5: A.Belhadi, T.Firtina, H.Ikjouen, T.Karadogan, E.Keles, B.Khoulali, K.Metin, B.Tesadif en Y.el Yousfi. 

Leider: B.Vierling. 

 

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 competitie-

voetbal 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. 

• 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 LENS 

A1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

 

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!!!  

 

 

De ramadan is begonnen maar…….. 

 

Op maandag 27 oktober is de Ramadan begonnen voor heel veel jeugdleden van LENS. Dit betekent niets eten en niets drinken van 

zonsopgang t/m zonsondergang. Een hele opgave waar wij best respect voor mogen hebben. Wij hopen echter ook, dat zij op hun 

beurt, weer begrip op kunnen en zullen brengen voor het feit dat de trainingen en het voetballen gewoon door moeten gaan in deze 

periode. Zijn er problemen (niet kunnen trainen of niet kunnen voetballen) maak dit dan altijd vroegtijdig kenbaar bij de trainer of 

bij de hoofdleider maar blijf niet zo maar weg bij trainingen en wedstrijden zonder iets te zeggen.  

 

Aanvoerders bijeenkomst LENS C1 t/m D4 

 

Natuurlijk gaan wij ook dit seizoen weer met onze 

aanvoerders van LENS C1 t/m D4 om de tafel zitten.  

Wij willen graag van jullie vernemen wat er leeft binnen 

jullie elftal.  

 

Bespreek dit wel even van te voren binnen je team en kom 

met een tweede speler naar de aanvoerdersbijeenkomst op 

dinsdag 11 november om 18.30 uur op LENS. Leiders zorg 

voor een vertegenwoordiging van je team!! 

 

Trainers/Leiders bijeenkomst LENS E3 t/m F6 

 

Op dinsdag 11 november nodigen wij de trainers en leiders van LENS E3 t/m E6 en LENS F1 t/m F6 uit om naar LENS te komen. 

We bespreken dan de gang van zaken rondom onze E- en F-teams. Wij hebben ideeën maar jullie zeker ook!! We verwachten jullie 

allemaal om 20.00 uur in ons clubgebouw en de koffie en de cake staan dan natuurlijk klaar. Maak er even een uurtje tijd voor vrij 

want heus het is echt belangrijk!!!! 

 

De grote club actie 

 

Zonder al te veel te hoeven zeuren lijken we dit seizoen op een record verkoop af te gaan. 

We hebben immers al 1050 loten aan de man gebracht. Grote klasse Gerard en de 

verkopers!!! Nu nog even het laatste geld binnenkrijgen en we kunnen de penningmeester 
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van LENS heel gelukkig maken. Probeer uiterlijk zaterdag 1 november al het geld, of anders de overgebleven loten, terug te geven 

aan Gerard Marinus op LENS.  

 

Ouderavonden 

 

Alle ouders hebben we gesproken. Dat heeft heel wat moeite 

gekost!! Nu maar hopen dat de boodschap overgekomen is 

en dat er meer ouders iets binnen LENS gaan doen 

(bardienst, scheidsrechter etc.) of rondom het team van hun 

zoon actiever gaan worden (verzorgen van het vervoer, halen 

thee, vlaggen etc.). Natuurlijk blijven wij deze ouders 

aanspreken op de gemaakte afspraken en medio dit seizoen 

trekken wij onze conclusies.  

 

Contributie al betaald ?? 

 

Op 1 september had alle contributie al binnen moeten zijn. 

Helaas is dit nog steeds niet het geval. Afgelopen zaterdag 

hebben de jeugdspelers met een contributieachterstand een 

briefje mee naar huis gekregen om uiterlijk 1 november (a.s. 

zaterdag) te betalen. Dit kan (bij voorkeur) via giro 336711 

t.n.v. penningmeester LENS te Zoetermeer maar ook contant 

op LENS bij iemand van de jeugdcommissie. Binnenkort 

maken wij de balans op en krijgen de spelers met een 

contributieachterstand een boete van 10 euro!!! 

 

Afbellen verplicht maar alleen bij de hoofdleider 

 

Het schijnt nog steeds niet bij iedereen duidelijk te zijn dat afbellen voor wedstrijden alleen gedaan mag worden bij Paul van den 

Steen en dus niet bij de leider of doordeweeks op LENS (zie voor de volledige regels boven het wedstrijdprogramma). Het gaat nu 

toch nog steeds te vaak mis met als gevolg incomplete teams of snel nog iets proberen regelen. Niet altijd lukt dit en dat is dus niet 

nodig als iedereen zich netjes aan de regels houdt.  

 

Niet opkomers 

 

Spelers die niet opgekomen zijn bij een wedstrijd van hun 

team krijgen van ons een brief met het verzoek om even te 

laten weten waarom ze niet opgekomen zijn. Dit lijkt ons 

heel normaal!!! Bovendien moeten ze een boete betalen van 

5 euro. Te veel  ouders negeren deze brief en sturen de 

kinderen gewoon weer naar de training of naar de wedstrijd 

zonder ook maar iets van zich te laten horen. Dit vinden wij 

niet netjes en natuurlijk sturen wij deze kinderen naar huis 

met de mededeling dat de ouders eerst maar eens contact 

moeten opnemen alvorens ze weer mogen trainen en 

voetballen.   

 

Telefoonnummers gewijzigd?? 

 

Het komt de laatste tijd weer regelmatig voor dat wij jeugdspelers proberen te bellen maar dat het telefoonnummer 

dat wij van hen hebben niet klopt. Ons verzoek is het om steeds het nieuwe telefoonnummer aan Paul v.d. Steen 

door te geven. Hij houdt de leden-administratie van de jeugd bij en zorgt voor verspreiding naar de trainers en 

leiders. 

 

Blessureleed 

 

Bij sport horen blessures hoe vervelend dit ook is voor de geblesseerde spelers. Ook bij LENS 

is dit het geval. Ferzan Aytar van LENS B2 geneest momenteel nog steeds van een drievoudige 

enkelbreuk opgelopen in de eerste oefenwedstrijd van dit seizoen. Hopelijk 

is hij na de winterstop weer actief op LENS. Diego de Zwart van LENS D2 

liep de blessure buiten LENS op maar mag, met een ingescheurde achillespees, 

voorlopig niet voetballen. Beide spelers van harte beterschap!! 

 

Schoolvoetbaltoernooi op LENS 

 

Op de volgende woensdagmiddagen worden de voorronden en de finale van het Haagse schoolvoetbal op LENS 

georganiseerd:  

29 oktober en 5 november (voorronden) en op 12 november de finale (uitwijk bij afkeuring naar 19 november). De 

trainingen van LENS kunnen echter gewoon doorgaan op veld 3. 

 

 

 

 

 

 

•  opgericht 18 december 1920 
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• internetsite: www.lens-denhaag.nl 
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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- 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 

Vacature 

Penningmeester 

C. Veldink                                          tel  079 - 3314348 

Commissariaat jeugdvoetbal 

P. van den Steen                                 tel. 070 - 4400603 

Senioren zondag en zaal 

W. Heijnen                                         tel: 070 - 3461088 

G.  Kemperman                                  tel. 0174 - 212602 

Jeugd 

P.  van den Steen                                tel. 070 - 4400603 

Club van 50 

H. Hoppenbrouwers                           tel. 070 - 3250789 

Accommodatie en materialen 

Vacature 

Sponsorzaken 

R. van der Hoek                                  tel. 030 - 6036157 

H. Kooyenga                                      tel. 070 - 3977294 

Coördinator technische zaken 

F.  van Dijk                                         tel. 070 - 3634818 

Trainers zondag 

R. Bentvelzen                                     tel. 070 - 3943949 

                                                            tel. 06 - 24266315 

R. Bogisch                                          tel. 070 - 3937441 

Verzorger 

K. Buis                                                tel. 070 -3675492 

Redactie LENS-revue 

Kees en Saskia Alting                         tel. 070 - 3661314 

vv.LENS@12move.nl 
Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Kees Alting : cjalting@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 24  november 2003  

 

 

 

 

 

Verduffen 

(geen woorden, maar daden) 

 

 

Er was eens …… (het lijkt wel een sprookje) een tijd dat men regelmatig 

hoorde en kon lezen: ‘LENS bruist … en hoe!’. Maar dat was vroeger. Het 

LENS-leventje echter kabbelt rustig en gestaag verder en we zien wel wat 

de toekomst zal brengen en waar het het schip zal stranden. 

 

Nee, we maken ons niet meer zo druk en lijdzaam zien we toe hoe we 

gezellig aan het verduffen zijn. 

 

Als u  eens een voetbalweekend op LENS doorbrengt moet u het volgende 

eens echt doen. Loop eens langs de lijn; neem plaats aan de bar en onder 

genot van een bakje koffie gewoon eens luisteren.  

Luisteren, af en toe eens glimlachen, knikken, maar u vooral niet mengen in 

de heftige discussies die er van tijd tot tijd losbarsten. Wat men niet 

allemaal van plan is; er worden zelfs initiatieven genomen. 

 

Zo dat aanhorend denkt u in eerste instantie: ‘Nou, nou - er komt actie in de 

tent’. Het tegendeel is waar, want aan het eind van zo’n weekend en de 

weken die volgen, zult u echt tot de conclusie komen dat het alleen  maar 

woorden waren.  

De daden?  ………….. 

 

Nee, de verduffing heeft toegeslagen en maandag 15 december is er eerder 

dan u denkt. Wordt het niet eens tijd voor geen woorden, maar daden. En 

deze laatste inderdaad bij het eerste voegen?! 

  

de redactie 
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IN MEMORIAM PIET SIMOEN 

 

Op maandag 27 oktober vernamen wij uit de Haagse Courant dat Piet Simoen op 80 jarige leeftijd is 

overleden. Piet was gedurende een groot aantal jaren een LENS-medewerker om van te dromen. Via 

een advertentie in een krant kwam hij in de jaren tachtig als terreinknecht bij onze vereniging. Al snel 

werd hij een echte LENSER, geliefd bij ieder LENSlid van jong tot oud, die zonder te zeuren in aller 

stilte de meest uiteenlopende klussen deed op ons complex. Hij deed dit met heel veel plezier totdat hij 

er echt te oud voor werd. Als dank voor z’n jarenlange arbeid ontving hij van LENS een 

lidmaatschapskaart en een toegangsbewijs voor het leven. Wij wensen z’n verdere familie veel sterkte 

toe bij dit verlies!! 

Het Bestuur 

 

 

C ontributie-achterstanden 

 

Eind oktober hebben een groot aantal LENSERS een tweede contributiebrief ontvangen met het verzoek om direct de contributie 

over dit seizoen te betalen. Een enkeling had zelfs nog een contributieachterstand over vorig seizoen. Ondanks deze tweede brief is 

op dit moment nog lang niet alle contributie binnen en het bestuur heeft, zoals in de tweede brief al was meegedeeld, besloten om 

de leden die nog geen contributie over dit seizoen hebben betaald een boete op te leggen van 10 euro. Daarnaast worden alle leden 

met een contributieachterstand over vorig seizoen per 30 november afgevoerd als lid (spelend, niet spelend, donateur of vriend) van 

LENS en zij gaan automatisch de incassoprocedure in. 

 

 
BESTE LENS-ers !!! 

 

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter. LENS-leden roep ik op om een bestuursfunctie te bekleden. De inzet van u is 

noodzaak voor het voortbestaan van LENS. Daar heeft u groot belang bij. Ik kan helaas niet zelf met iedereen contact opnemen.  

Wilt u meewerken aan de toekomst van LENS of kent u geschikte kandidaten? Neem dan alstublieft op korte termijn contact met 

mij op, dan maken we een vrijblijvende afspraak. 

Rob Vergeer   (telefoon: 366 13 44 | E-mail: fam.vergeer@wanadoo.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 

Cyclaamstraat 31 - 2565PD Den Haag - tel 070 3250789 

e-mail:  hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

 
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 dit 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. 

 

 

 

 

 

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.  
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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. 

 

We leven in een tijd van de z.g. ‘spits-uur’-gezinnen. Zowel man als vrouw hebben het druk, druk, druk. Voetbal maakt onderdeel 

uit van dit leven. Dus …. hoezo vrouwen niet betrokken bij voetbal? De toenmalige redactie had een vooruitziende blik. Alleen 

gaven zij er wel een heel andere, aparte, wending aan. We gaan naar 1992.. 
 

DE  VOETBALWEEK VAN EEN MOEDER 

 

❑ Zaterdag: Vroeg op, want ze moeten spelen. Hoe de boodschappen in huis komen is niet interressant. De wedstrijd wel. 

❑ Zondag: Rustdag ….. niet dus – shirtjes, broekjes, kousen moeten gewassen worden want: 

❑ Maandag: Trainen; gezelling bakkie drinken, na praten met andere moeders over de wedstrijd of een kaartje leggen. 

Trainingsspullen zijn gelukkig weer vuil. 

❑ Dinsdag: Wassen. Schoenen schoonmaken want dat “vergeten” ze steeds. 

❑ Woensdag: Hé …. Trainen of een wedstrijd. Kijken langs de lijn. Lekker in ‘t zonnetje of in de regen, want een wedstrijd of 

training gaat altijd door. De was trouwens ook. 

❑ Donderdag: Gelukkig weer wassen en in het slechtste geval ontmodderen. 

❑ Vrijdag: Trainen, weer wassen en samen de tas inpakken voor zaterdag. Tien keer vragen of ze alles wel hebben en dan tot de 

ontdekking komen dat het niet zo is. 

❑ Zaterdag: Vroeg op want ze moeten spelen. Hoe de boodschappen in huis komen is niet interressant. De wedstrijd wel. Kijken 

langs de lijn – aanmoedigen – juichen of spelers troosten. Bijpraten in de kantine en dan snel naar huis want de was moet weer 

gedaan worden. 

 (Bron: De LENS-revue, 66e jaargang, nummer 8 – 24 september 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-46 13 27 22 / 366 13 14  

 

 

Mededelingen Zaal: 

 

zie pagina 4 van deze revue 

 

 

feestavond voor alle senioren 

veld en zaal op vrijdagavond  

21 november op LENS 

Advertentie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filiaal Beresteinlaan 

 

Mededelingen Veld: 
 

zie pagina 5  van deze revue 

 

feestavond voor alle senioren veld 

en zaal: vrijdagavond 21 november 

op LENS 

 

Bij algehele afkeuring: 

12.00 uur …... LENS 2 - HMSH 2 

14.00 uur …... LENS 1 - HMSH 1 

 

ZAAL:  

 

AANVOERDERS 

LENS 1 O. van de Laar tel: 06-22669238 LENS 4 N. Vastenburg tel: 3294254  

LENS 2 S. de Nennie tel: 3935936 LENS 5 P. Lensink tel: 06-53576080 

LENS 3 E. Vuijk tel: 3960448 

      06-20247367 

LENS 6 J. Zwart tel: 06-14699794 

LENS DA 1 -  Mw L. v.d. Wetering -  tel: 0174-298069 

wedstrijdprogramma 
 

datum aanvang Wedstrijd sporthal wed. nr scheidsrechter 

Vr 14 nov 19.00 LENS 5-Gymnova 4 Loosduinen 7480  

 19.00 Snoekie 5-LENS 3 Transvaal 6205  

 20.00 Snoekie 4-LENS 6 Transvaal 123947  
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 22.00 LENS 4-Juventas 2 Transvaal 6203  

Ma 17 nov 19.00 LENS DA1-Juventas DA 1 Loosduinen 9276  

 22.00 LENS 3-Honselersdijk 5 Overbosch 6214 G.F. v.d. Berg 

Di 18 nov 21.20 Tutor 8-LENS 5 TU-Hal Delft 7486  

Wo 19 nov 20.00 Delft 1-LENS 4 Kerkpolder, Delft 6215  

 22.00 LENS 1-Gymnova 3 Zuidhaghe 3015 M.H.W. Storm 

Vr 21 nov 21.00 LENS 6-HPSV 4 De Blinkert 123948  

 21.00 LENS 2-GSC ESDO 2 Loosduinen 3183 F. Rijkaart 

Wo 26 nov 22.00 RKDEO 8-LENS 6 Nootdorp 123938  

 20.00 Oliveo 2-LENS 1 Pijnacker 2944  

Do 27 nov 20.00 RKDEO 15- LENS 5 Nootdorp 7419  

Vr 28 nov 21.00 PGS/VOGEL 2-LENS 3 Ockenburg-hal 6141  

 20.00 LENS 2-VIOS 2 Loosduinen 3123 J.H.M. Ton 

 22.00 LENS 4-HPSV 5 Loosduinen 6143  

 19.00 WIK DA 1-LENS DA 1 Transvaal 9216  

Ma 1 dec 21.00 SEV 3-LENS 1 Kastelenring-hal, Leidschendam 3093  

Di 2 dec 20.00 Westlandia DA5-LENS DA1 Sosef, Honselersdijk 9344  

Wo 3 dec 20.00 LENS 5-GDA 2 Zuidhaghe 7564 J.C. v.d. Velden 

Ma 8 dec 22.00 LENS 4-LENS 3 Loosduinen 6219  

Wo 10 dec 19.00 HPSV 2-LENS 1 De Schilp, Rijswijk 3022 J.C. v.d. Velden 

Vr 12 dec 19.00 Noordzee DA 1-LENS DA 1 De Blinkert 9283  

 21.00 VCS 5-LENS 6 De Blinkert 123949  

 22.00 LENS 5-Semper Altius 5 Loosduinen 7496  

 19.00 Snoekie 2-LENS 2 Transvaal 126467  

Ma 15 dec 20.00 Te Werve 2-LENS 4 De Schilp, Rijswijk 6226  

 20.00 LENS 1-Honselersdijk 2 Loosduinen 3028 G. v.d. Werken 

 22.00 LENS 3-VCS 8 Loosduinen 6227  

 19.00 Forum  Sport 2-LENS 5 Overbosch 7503  

Vr 19 dec 19.00 LENS DA 1-RKAVV DA 2 Loosduinen 9287  

 20.00 LENS 2-Forum Sport 1 Loosduinen 3195  

 21.00 LENS 6-Juventas 1 Overbosch 123950  

 

 

❑ Verzoek aan LENS om deel te nemen in de kantinestichting 

sporthal Loosduinen. De kantinestichting sporthal 

Loosduinen heeft ons benaderd met het bovenstaande 

verzoek. Waar gaat het om. De kantinestichting pacht de 

kantine van de gemeente en heeft voor de maandagavonden 

en vrijdagavonden geen mensen voor achter de bar. Vandaar 

dat deze kantine, zoals jullie hebben ervaren, altijd gesloten 

is.  Nu is het voorstel dat wij deze twee avonden (van ca. 

19.00 uur tot ca.  24.00 uur) voorzien van barpersoneel 

waartegenover staat dat wij (de vereniging) de omzet van 

deze avonden mogen behouden. Wanneer LENS dit zou 

kunnen organiseren dan zorgt de bond ervoor dat ook altijd 

alle LENS zaalteams (6x heren en 1x dames) de 

thuiswedstrijden in deze sporthal spelen.  

 

In overleg met het bestuur van LENS zal de optie worden 

besproken om de omzet (d.w.z. het resultaat na aftrek kosten 

inkoop etc.) gedeeltelijk ten goede te laten komen aan 

diegene die in deze kantine bardiensten voor zijn of haar 

rekening wil nemen. Vanzelfsprekend schept dit dan 

verplichtingen. Verzoek is aan de aanvoeders van alle 

zaalteams en/of een ieder die dit leest te reageren als men 

geinteresseerd is (naar Wil Heijnen tel:  3461088). S.v.p. 

reageren voor eind november. Bij geen reactie berichten wij 

de kantinestichting negatief en zal de kantine aldaar gesloten 

blijven op maandag en op vrijdag.

 

 

ZONDAG: 

 

 

AANVOERDERS 

 

LENS 3 
Henk Hoppenbrouwers 

(070-3250789) 

 

LENS 4 
Amer Jagesar 

(06-42300582) 

 

LENS 5 
Henk Vermolen 

(070-3607739 – 06-12418956) 

 

 

 

wedstrijdprogramma 
 

 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

Zo 16 nov 14.00 LENS 1-HVV 1 Veld 1 96506 H.J. Lemckert 

 11.30 LENS 2-Vredenburch 2 Veld 1 99162 W.N.A.W. Zondag 
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 10.30 LENS 3- RVA 3 Veld 2 102726  

 13.00 LENS 4- Toofan 3 Veld 2 104706  

 10.00 LENS 5- HMSH 7 Veld 3 106950  

      

Zo 23 nov 14.00 VIOS 1-LENS 1 Escamp2, M.Stokelaan 96513 S.Taal 

 10.30 VIOS 2-LENS 2 Escamp2, M.Stokelaan 99169 G. Verhoogt 

 13.00 VELO 8-LENS 3 Noordweg, Wateringen 120736  

 10.00 HBS 10-LENS 4 Craeyenhout, E.Wijtemaweg 126831  

 10.30 VIOS 5-LENS 5 Escamp2, M.Stokelaan 106957  

      

Di 25 nov. 19.30 LENS<23-Quick 2 Veld 2  C. v.d. Heijden 

 

❑ Nog te vaak blijven kleedkamers na afloop van de laatste wedstrijden open staan waarbij ook de kleedkamerlichten nog 

branden, kranen open staan etc. Ongetwijfeld zijn dit de kleedkamers van de tegenstanders. Neemt niet weg  

dat ook de tegenstander verzocht kan worden hierop te letten of anderszins nadat zij de kleedkamer hebben verlaten deze even 

na te lopen. Kleine moeite maar bespaart veel onnodige kosten. 

 

 

de wedstrijdbal voor de wedstrijd 

 
LENS – HVV 

 
wordt geschonken door: 

 

L ENS in de competitie 

02 november 2003: LENS - Haagse Hout (3-0) | door Jaap Colpa  

LENS gaat weer naar boven kijken (Hartverwarmend voetbal op gure herfstdag)  

Het gure herfstweer nodigde niet direct uit om naar een voetbalwedstrijd te gaan kijken. Maar de 

mensen die thuis zijn gebleven en de voorkeur gaven aan een spelletje ganzenborden bij de open haard onder het genot van 

een kop erwtensoep hebben volkomen ongelijk gekregen. Natuurlijk zijn regen en wind niet de meest ideale 

omstandigheden om van de edele voetbalsport te genieten, maar de boys van LENS hebben vanmiddag een 

hartverwarmend spelletje op de mat gelegd. Daar kan geen snert tegenop.  LENS haalde bij vlagen weer het "samba-

voetbal"  van weleer van stal. 

LENS moest zonder de geblesseerde topscorer Arno van Veen en de geschorste Maurice Schuurman aantreden. Met Michel 

Fransen voorin als tweede spits naast Ricky ten Berge en Fahrid Cijntje als controlerende middenvelder werd dit gemis goed 

opgevangen. De eerste helft verliep nog wat stroef. LENS was weliswaar de wat betere ploeg en kreeg ook de beste kansen, maar 

had eigenlijk met een voorsprong aan de thee moeten gaan. Niels Schuurman raakte de lat en Fahrid zag zijn kopbal van de lijn 

gehaald door een Haagse Hout-verdediger (met de hand?). 

Snel na rust stelde LENS orde op zaken. In de 50e minuut liep Ricky ten Berge door op een goede pass van Michel Fransen. Het 

jeugdig talent rondde beheerst af (1-0). Hoewel dit al een heel fraai doelpunt was, werd  

het drie minuten later in schoonheid overtroffen door een ongekende "beauty" van Ramon Hendriks. Vanaf de rand van de 

"zestien" haalde hij vanaf rechts uit en zijn verwoestende schot verdween diagonaal in de verre hoek achter de goalie van Haagse 

Hout, die waarschijnlijk alleen maar een zoevend geluid heeft waargenomen. De derde leek er al twee minuten later aan te komen. 

Ricky liet zijn hielen zien en kon alleen maar ten koste van een strafschop gestuit worden. Niels Schuurman, die een puike 

wedstrijd speelde,  kon deze buitenkans helaas niet verzilveren. De Haagse Hout-keeper koos de goede hoek. Geen 3-0 dus en 

LENS moest even op adem komen om deze tegenvaller te incasseren. 

Gelukkig bleef Michael Oude Nijhuis op zijn hoede, want het scheelde weinig of Haagse Hout had de aansluittreffer geproduceerd. 

Een katachtige reflex verhinderde dat, anders had LENS het waarschijnlijk nog wel moeilijk kunnen krijgen. In de 63e minuut 

namen de blauwwitten toch definitief afstand. Het was het wederom Ricky die zijn directe tegenstander, die een paar jaartjes ouder 

was, dol draaide en de winst definitief veilig stelde.  LENS had Haagse Hout definitief op de knieën en kreeg daarna kans op kans 

om de voorsprong verder uit te bouwen.  

De mannen van Mariahoeve  waren een willig slachtoffer geworden, maar de LENS-voorwaartsen vonden het kennelijk wel mooi 

zo. Er volgde nog  een aaneenschakeling van doelrijpe kansen, maar het scorebord bleef op 3-0 staan.  

Natuurlijk een uitstekende prestatie. LENS staat weer in het linkerrijtje en kan omhoog kijken. Het is verheugend te 

constateren dat er ontwikkeling in het team zit. Ron Bentvelzen in erin geslaagd een goed voetballend geheel te smeden dat 

elke week beter gaat spelen. Dat belooft nog wat. Dat LENS eigenlijk naar een hogere score had moeten uitlopen, ach.. daar 

zat eigenlijk niemand mee. 
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09 november 2003: Marathon/Azzurri – LENS (0-3) | door Jaap Colpa 

 

LENS sluipt omhoog (wederom 3-0 zege voor LENS) 

De verwachtingen waren hooggespannen na de geweldige wedstrijd van vorige week. De samenstelling van het elftal was 

onaangetast gelaten. Trainer Ron Bentvelzen ging van het standpunt uit "never change a winning team" en winnende 

trainers hebben natuurlijk altijd gelijk. De overwinning van vandaag was inderdaad met dezelfde cijfers als vorige week (3-

0), maar het was een compleet andere wedstrijd. Waar LENS vorige week aan klantenbinding deed door de  toeschouwers 

in koude en natte weersomstandigheden een heel leuke pot voetbal voor te schotelen, was het vandaag het 

tegenovergestelde. Lekker weertje, vrolijk najaarszonnetje, maar een draak van een wedstrijd. De boys waren geen schim 

van de soepele, geöliede machine van vorige week. 

En alles zat toch mee! Al na 8 minuten wist Niels 

Schuurman uit een vrije trap het hoofd van Michel Fransen 

te vinden. Hij knikte heel overtuigend de 1-0 binnen. Een 

kwartier later was LENS dicht bij de tweede treffer. Ricky 

ten Berge mikte op de paal en achterin werd de defensie 

nauwelijks op de proef gesteld. Alles verliep dus volgens een 

ideaal scenario, zeker toen LENS 7 minuten voor de thee wél 

verder afstand kon nemen door een doelpunt van Ricky. 

Op slag van rust kreeg één van de Azzurri ook nog eens het 

rood voorgehouden en logischerwijze dacht toen eenieder dat 

de tweede helft wel schriftelijk kon worden afgedaan. De 

blauwwitten konden met twee vingers in de neus aan het 

doelgemiddelde gaan werken, zo was de verwachting. Niets 

was minder waar. LENS kende een heel moeilijke tweede 

helft en het was aan de keeperskwaliteiten van Michael Oude  

Nijhuis te danken dat de Azzurri niet dichterbij kwamen. 

Hoewel de (laatste) plaats op de ranglijst daartoe misschien 

aanleiding geeft, is Marathon/Azzurri nou ook weer geen 

team dat je met huid en haar opvreet. Quick zag hen bij 

voorbeeld na een 2-0 voorsprong langszij komen en ook 

RVC/RIJSWIJK kon vorige week maar nipt met 1-0 de 

punten binnen te halen. De Italiaanse, Turkse, Nederlanders 

wisten het met zijn tienen LENS nog knap moeilijk te 

maken.  

Gelukkig bleef de LENS-afweer overeind en een paar 

minuten voor het eindsignaal werd het pleit definitief 

beslecht. Een vrije trap van Niels Schuurman op de lat, 

belandde voor de voeten van Arno van Veen, die beheerst 

afrondde.  

Geen goede wedstrijd dus, maar een heel nuttige overwinning tegen een toch wel lastige tegenstander op een moeilijk veld. 

De drie punten zijn in de wacht gesleept en dat is het belangrijkste nieuws van vandaag. Hoewel het qua voetbal allemaal wat 

beter kon, blijft toch een voldaan gevoel over het resultaat overeind. LENS heeft ook wel tijden gekend dat tegen dit soort 

tegenstanders onnodig punten werden ingeleverd. We hebben ons nu stevig in het linkerrijtje genesteld met zicht op de 

plaatsen bovenin. We sluipen langzaam naar boven en gaan weer helemaal meedoen.  

 

 

 

 
 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

 

 

 

 

 

OUDERS OPGELET !!! 
 

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ouders van jeugdleden roep ik op om 

een bestuursfunctie te bekleden. De inzet van ouders is noodzaak voor het voortbestaan 

van LENS. Daar heeft u als ouders groot belang bij. Ik kan helaas niet zelf met iedereen 

contact opnemen. Wilt u meewerken aan de toekomst van LENS of kent u geschikte 

kandidaten? Neem dan alstublieft op korte termijn contact met mij op, dan maken we 

een vrijblijvende afspraak. 

 

Rob Vergeer   (telefoon: 366 13 44 | E-mail: fam.vergeer@wanadoo.nl) 

 

 

 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2003/2004 

Algemeen contactpersoon: Paul  van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 
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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 beiden 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 alleen bij de hoofdleider thuis 

(070-4400603) en echt alleen maar tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314): 

echter 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 (woensdag na 13.00 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 echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD  (tijds)wijzigingen mogelijk 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

A1 15 nov 12.45 uur Zwaluwen A1 Thuis Veld 1 11.45 uur  

 22 nov 14.00 uur Full Speed A1 Uit Kerkpolderweg/Delft 12.30 uur Auto 

B1 15 nov 12.15 uur Tonegido A1 (*) Thuis Veld 3 11.15 uur  

 17 nov 19.00 uur Nog regelen (*) Thuis Veld 2 18.00 uur  

 22 nov 12.30 uur RKSVM B1 Uit Duyvenvoordestraat/Monster 11.00 uur Auto 

B2 15 nov 13.00 uur Velo B2 (*) Uit Noordweg/Wateringen 11.30 uur Auto 

 22 nov 12.00 uur Concordia B1 Uit Brasserskade/Delft 10.15 uur Auto 

C1 15 nov 11.00 uur SVV/SMC C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 22 nov 11.15 uur DWO C1 Uit Heuvelweg/Zoetermeer 09.30 uur Auto 

 24 nov 19.00 uur Nog regelen (*) Thuis Veld 2 18.00 uur  

C2 12 nov 18.30 uur LENS C3 (*) Thuis Veld 2 17.45 uur  

 15 nov 12.00 uur Lyra C2 (*) Uit Veilingweg/ De Lier 10.15 uur Auto 

 22 nov 11.00 uur VCS C2 Thuis Veld 1 10.00 uur  

C3 12 nov 18.30 uur LENS C2 (*) Thuis Veld 2 17.45 uur  

 15 nov 09.30 uur Vredenburch C2 Thuis Veld 3 08.30 uur  

 22 nov 09.30 uur RVC/Rijswijk C5 Thuis Veld 3 08.30 uur  

C4 15 nov 10.00 uur Marathon/Azurri C1 Uit Vredenburchweg/Rijswijk 08.45 uur Auto 

 22 nov 14.00 uur Quick Steps C3 Uit Nijkerklaan 12.45 uur Auto/Bus 

D1 13 nov 18.00 uur Quintus D1 (*) Uit Leeuwerik/Kwintsheul 16.45 uur Auto 

 15 nov 09.30 uur Forum Sport D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 22 nov 08.45 uur ARC D1 Uit Olympiaweg/AlphenadRijn 07.15 uur Auto 

D2 15 nov 10.00 uur Hoek van Holland D1 Uit Lemaireweg/HoekvanHolland 08.15 uur Auto 

 22 nov 09.30 uur HDV D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D3 15 nov 10.00 uur Cromvliet D2 Uit Brinckerinckstraat 08.45 uur Auto 

 22 nov 12.00 uur Scheveningen D3 Thuis Veld 3 11.00 uur  

D4 15 nov 11.15 uur HBS D7 Uit E.Wytemaweg 10.00 uur Auto 

 22 nov 12.45 uur DHC D5 Thuis Veld 1 11.45 uur  

E1 15 nov 12.00 uur Honselersdijk E1 Uit Strijphorst/Honselersdijk 11.00 uur Auto 

 22 nov 09.30 uur Delft E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E2 15 nov 13.30 uur VUC E1 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 22 nov 09.45 uur Scheveningen E1 Uit Houtrustweg 08.45 uur Auto 

E3 15 nov 09.45 uur Quick E8 Uit Savorninlohmanlaan 08.45 uur Auto 

 22 nov 11.30 uur ODB E1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 15 nov 11.30 uur RKDEO E4 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 22 nov 10.45 uur Concordia E6 Uit Brasserskade/Delft 09.30 uur Auto 

E5 15 nov 11.30 uur Gona E1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 22 nov 11.15 uur Duindorp SV E2 Uit Sportlaan/Mezenplein 10.15 uur Auto 

E6 15 nov 08.30 uur MVV’27 E6 Uit Doelpad/Maasland 07.15 uur Auto 

 22 nov 13.30 uur Verburch E5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

F1 15 nov 09.30 uur Den Hoorn F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  
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 22 nov 10.15 uur GDA F2 Uit Madesteijnweg 09.15 uur Auto 

 28 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur  

F2 15 nov 09.30 uur RKDEO F3 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 22 nov 09.00 uur Westlandia F2 Uit Zuidweg/Naaldwijk 08.00 uur Auto 

 28 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur  

F3 15 nov 09.00 uur HMSH F1 Uit Vrederustlaan 08.00 uur Auto 

 22 nov 09.00 uur Loosduinen F1 Uit Madesteijnweg 08.00 uur Auto 

 28 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur  

F4 15 nov 11.00 uur Quick F11 Uit Savorninlohmanlaan 10.00 uur Auto 

 22 nov 09.30 uur Nog regelen (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 28 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur  

F5 15 nov 11.00 uur Lyra F10 Uit Veilingweg/De Lier 09.45 uur Auto 

 22 nov 13.30 uur Blauw Zwart F12 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 28 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur  

F6 15 nov VRIJ!!      

 22 nov VRIJ!!      

 28 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur  

(*) = vriendschappelijke wedstrijd                        (b) = bekerwedstrijd in poulevorm 

 

BIJZONDERHEDEN 

 

• De volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 27 november 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  15 november vanaf 07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d. Sman 

22 november vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul v.d. Steen  

 

Opstellingen 

 

• Opstellingen als bekend met uitzondering van: 

• LENS B2: zonder F.Aytar (blessure) en Y.el Boubsi (afgevoerd als lid wegens asociaal gedrag) 

• LENS C4: zonder E.Aktas (bedankt als lid) 

 

 

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 competitie-

voetbal 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. 

• 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 LENS 

A1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

 

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!!!  

Sinterklaasfees voor de F-klassers 
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Op vrijdag 28 november komt Sinterklaas met een aantal zwarte Pieten naar LENS toe. We verwachten   alle F-klassers met hun 

trainers en leiders om 18.30 uur op LENS. Ouders, broertjes en zusjes kunnen helaas niet bij dit feest aanwezig blijven. Vorige jaren 

hebben ons geleerd dat het dan veel te druk wordt. Om 20.00 uur is het feest afgelopen en kunnen de kinderen weer worden 

opgehaald en natuurlijk gaan zij met een leuk presentje en wat snoepgoed naar huis. Op de zaterdagen 29 november en 5 december 

wordt er natuurlijk gewoon gevoetbald!!!!! 

 

 

Einde Ramadan   

 

Op dinsdag 26 november eindigt de Ramadan. Een maand 

lang vasten tussen zonsopgang en zonsondergang voor veel 

van onze jeugdleden en hun ouders is dan voorbij. Het 

suikerfeest wordt gevierd op deze avond. Toch gaat ook de 

training normaal door tenzij de trainer iets anders met jullie 

afspreekt. 

 

De grote club actie 

 

De laatste lootjes wegen altijd zwaar en het kost ons best wat 

moeite om het laatste geld binnen te krijgen en om de laatste 

loten, die  toch niet verkocht waren, alsnog te slijten. 

Natuurlijk gaat het ons wel lukken en in de volgende 

LENSrevue plaatsen wij een overzicht van de beste 10 

verkopers binnen LENS en maken wij bekend wat wij 

overdragen aan onze penningmeester. 

 

Stelen betekent weg bij LENS!! 

 

In de afgelopen periode hebben wij een aantal spelers betrapt 

die een bal van LENS of van een andere club hadden 

gestolen. Dit is door ons bestraft met een schorsing van 

trainingen en wedstrijden gedurende een kleine 2 maanden. 

Ook uit de kleedlokalen wordt regelmatig gestolen (kleding,  

 

 

 

geld, telefoontjes etc.). Geef zoveel mogelijk je waardevolle 

spullen in bewaring bij je trainer/coach.  

Ook in het trainingsmateriaalhok staan tegenwoordig kluisjes 

die op slot kunnen. Vanaf heden zullen wij nog harder 

optreden en de spelers die worden betrapt direct van LENS 

afsturen. Jullie zijn dus gewaarschuwd!!!   

 

Geen vreemden in kleedlokaal 

 

Het komt nog steeds voor dat “vreemden” personen (geen 

speler van het betreffende team) in de kleedlokalen komen. 

Dit is niet de bedoeling en de afspraak is dat alleen spelers en 

trainers van de eigen groep rondom wedstrijden en trainingen 

in het kleedlokaal komen. Ook spelers van een ander 

LENSteam hebben niets in het kleedlokaal te zoeken. We 

vragen iedereen om hierop toe te zien!! 

 

Schoolvoetbaltoernooi op LENS 

 

Op woensdagmiddagen 12 november wordt de finale van het 

Haagse schoolvoetbal op LENS georganiseerd. De trainingen 

van LENS kunnen echter gewoon doorgaan op veld 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUDERS OPGELET !!! 
 

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ouders van jeugdleden roep ik op om 

een bestuursfunctie te bekleden. De inzet van ouders is noodzaak voor het voortbestaan 

van LENS. Daar heeft u als ouders groot belang bij. Ik kan helaas niet zelf met iedereen 

contact opnemen. Wilt u meewerken aan de toekomst van LENS of kent u geschikte 

kandidaten? Neem dan alstublieft op korte termijn contact met mij op, dan maken we 

een vrijblijvende afspraak. 

 

Rob Vergeer   (telefoon: 366 13 44 | E-mail: fam.vergeer@wanadoo.nl) 
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VERSLAGEN  
de verslagen door 

jeugdspelers zelf 

geschreven worden, na 

controle op  o.a. taalgebruik, door de redactie 

letterlijk overgenomen 
 

 

 

LENS B2 – Delft B2 (3 – 0) 

 

Vandaag zou het een moeilijke wedstrijd worden tegen Delft. En dat wist de groep, omdat wij uit voor de 

beker met 4-1 hadden verloren. Maar thuis zijn wij soms beter als de tegenstander en de punten moesten op 

LENS blijven. Maar vandaag zou het geluk LENS weer eens toelachen. We spelen een van zijn betere 

wedstrijden en hebben goed vat op de wedstrijd en krijgen de kansen op doelpunten; maar die blijven achterwege. Delft krijgt ook 

een levens grote kans maar de bal gaat binnen kant paal eruit. Wij gaan dus rusten met de brilstand. 

 

Na de rust zet LENS Delft goed onder druk en het kan dan ook niet lang uitblijven of het eerste doelpunt is een feit. Nu drukt LENS 

door en zet de tegenstander weg en loopt uit naar een zege van 3-0. Dik verdiend dacht ik zo! Ik heb een goed voetballende ploeg 

gezien en er werd door iedereen zeer hard gewerkt. Ik hoop dat wij deze lijn vol kunnen houden dan bijten er meer tegenstanders in 

het zand. Volgende wedstrijd tegen De Postduiven. Dat wordt een moeilijke, maar wij hebben niets te verliezen en zij wel. Dus wij 

maken ook wel een kleine kans. 

NB: de scheidsrechter vond jullie zeer volwassen voetballen. (Leo bedankt voor het fluiten). Man van de wedstrijd: Yashir 

 

LENS B2 – HBS B2 (4 – 2) 

 

Op een mooie herfst avond hebben wij een 

vriendschappelijke wedstrijd tegen HBS. 

De selectie bestaat uit vijftien spelers dus ik kan 

lekker door wisselen en kijken wie wat en waar het 

beste uit de verf komt. De wedstrijd begint een 

kwartier eerder en dat vinden wij niet erg. En als de 

scheids het begin signaal laat klinken laat LENS 

gelijk zien wat het van plan is. Ze zetten HBS gelijk 

onder druk zodat de tegenstander niet in hun spel 

kan komen. Maar door een verdedigingsfout komt 

HBS toch op voorsprong maar dat duurde niet lang 

of LENS komt langs zij door een benutte strafschop 

die Salim er mooi in schoot. Nog geen 10 min later 

zit het tweede doelpunt erin (uit een hele mooie 

aanval en zeer goed afgerond). HBS probeert het 

nog een keer en komt voor de rust op 2-2.  

De 2e helft gaat het bal tempo omhoog en je ziet dat 

HBS het niet meer kan bij benen, LENS schept zelf 

de kansen maar de keeper van HBS heeft een top 

avond en houdt zeker vijf ballen eruit die er 

normaal ingaan (klasse). LENS gaat gewoon door 

en de ene aanval is nog mooier dan de andere en 

eindelijk neemt LENS de verdiende voorsprong. 

Achterin word niets meer weggegeven. LENS blijft 

het hoge tempo spelen en bij HBS krijgt de ene na 

de andere speler kramp. Met nog twintig min te 

spelen breng ik vier wissels in die de wedstrijd 

mogen uitspelen en in die minuten scoort LENS 

weer en de wedstrijd is gelopen het was een mooie 

en sportieve wedstrijd. Ik kijk al uit naar de 

wedstrijd tegen De Postduiven misschien stunten 

wij daar wel. 

De Postduiven B2 – LENS B2 (7 – 3)  

 

(LENS geeft de wedstrijd tegen de koploper uit handen) 

 

Vandaag de wedstrijd tegen de koploper. Wij hebben niets te 

verliezen alleen maar te winnen;  maar bij De Postduiven zit 

er druk op de ketel zodat wij lekker vrij uit kunnen gaan 

voetballen. Ik speel 4-4-2. In een lekker zonnetje speelt 

LENS zonder zorgen een leuke eerste helft waarbij wij 

voorkomen en verzuimen de tweede erin te prikken zodat de 

tegenstander weer in zijn spel kan komen. Dan vijf min voor 

de eerste helft is afgelopen maken wij twee blunders achterin 

waardoor wij met 2-1 gaan rusten. In de rust heb ik gezegd 

dat het nog niet vergeven is en dat wij weer de aanval moeten 

gaan en achter de boel op slot moeten houden. LENS scoort 

zeer snel in de tweede helft de gelijkmaker en de tegenstander 

dacht een makkie te hebben, moet nu alles geven. Daardoor 

komen voor ons ook de kansen maar we maken ze niet af. De 

tegenstander komt op 3-2 en wij schieten snoeihard op de 

paal. Dan begint het gemopper weer en wij laten de 

tegenstander lekker voetballen en doen zelf niks behalve 

elkaar de schuld in de schoenen te schuiven. Blunder na 

blunder achterin loopt De Postduiven uit naar een grote zege 

maar dat had niet zover hoeven komen als LENS was blijven 

voetballen. Vandaag hadden wij kunnen stunten en een paar 

plaatsen kunnen klimmen maar wij vallen nu naar de laatste 

plaats. Heel erg jammer, dit was niet nodig geweest. Jullie 

geloven nog steeds niet in je zelf. Ik vind het jammer dat er 

spelers zijn die mijn dit aanrekenen maar vergeet niet dat 

jullie op het veld staan en ik niet. Een zeer teleurgestelde 

trainer/leider. 

 

Peter …..     

 

 

SPONSOREN GEZOCHT 

Hallo allemaal mijn naam is Peter van Fessem, trainer/leider van LENS B2. Einde seizoen wil ik weer op 

reisje en dat kost weer een hele boel euro’s. Daarom ben ik wederom opzoek naar sponsoren die het team 

een warm hart toe dragen. De jongens en begeleiding van de B2 zullen u er erg dankbaar voor zijn. Ik 

hoop net zo veel reacties te krijgen als vorig jaar. U kunt zich melden bij Peter of Patrick van Fessem. 

B  
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LENS D2 – DUNO D1 (0 – 5) 

 

We begonnen de wedstrijd met twee geblesseerde spelers Levent en Diego in plaats daarvan hadden we twee 

spelers van D1 Bilal en Erdiz. We begonnen heel zwak me de wedstrijd en met veel fouten war DUNO van 

profiteerde al heel snel in de wedstrijd stonden we mmet 0-1 achter niet lang daarna stonden we met 0-2 achter 

we hadden nauwelijk balbezit toen de 0-3 en 0-4 kwam. We begonnen heel goed aan de tweede helft we hadden 

meer balbezit dan DUNO en kregen we veel kansen maar geen een werd benut in de slotfase scoorde DUNO nog een. Een wedstrijd 

om van te schamen.            Said el Bouzidi 

 

QUICK D2 - LENS D2 (1 – 2) 

  

Zaterdag 01 nov 2003: Om 09.30 uur 

moest er verzameld worden op LENS, 

de meeste boys waren op tijd in de 

jeugdcommissiekamer voor de 

bespreking van het team.  

Leider Steven en trainer Ruud hadden 

vandaag weer een makkelijke taak, er 

zijn namelijk nog steeds spelers die 

vergeten af te bellen (Hamza) voor 

een training bij de trainer, ook Diego 

is helaas nog steeds geblesseerd. 

Vandaag moesten we de belangrijke 

uitwedstrijd spelen bij Quick, hoezo 

belangrijk (eigenlijk is iedere 

wedstrijd belangrijk) ook Quick staat 

onderaan de ranglijst met net zoveel 

of weinig punten als LENS.  Dus 

volgens de berekening en de 

wetenschap dat ons team echt wel kan 

voetballen (als ze willen) zou er 

vandaag voor het eerst in deze 

competitie 3 punten meegenomen 

kunnen worden naar Escamp1.  

 

1ste elft: LENS laat zich onder druk 

zetten door Quick, het middenveld 

vergeet weer eens mee te verdedigen 

en onze voorhoede verzuimt te storen. 

De LENS verdediging staat tegenover 

een meerderheid van Quick-spelers en 

het laat dan ook niet lang op zicht 

wachten dat Quick weet te scoren, 

Bulent (onze keeper) ging letterlijk 

door de knietjes en dat bij een hoge 

bal, we weten allemaal als een keeper 

een fout maakt dat het dan een tegen 

doelpunt is maar dit was echt een 

verkeerde inschatting Bulent (zoals de 

leider al vertelde, blijf rechtop staan 

in je goal). Na dit doelpunt nam 

LENS nog steeds niet het initiatief, 

het team sliep gewoon verder op het 

veld, langs de lijn stonden we te 

wachten op de 2-0 en dat gebeurde 

ook maar Leider/Vlagger Steven had 

buitenspel geconstateerd en de goed 

fluitende scheidsrechter nam deze 

beslissing direct over, jammer voor 

Quick, dit doelpunt ging niet door. 

Met een 1-0 achterstand gingen we de 

rust in, in de kleedkamer kreeg LENS 

D2 een donder speech van de Trainer, 

ik vertelde de boys dat ik niet begreep 

waar ze nu eigenlijk mee bezig waren 

en ook dat als ze vandaag de 

wedstrijd zouden verliezen, ik zal 

opstappen als trainer van dit Team.  

 

2de helft: LENS begint sterker aan de 

partij en zet vanaf de eerste seconde 

Quick onder druk, we zagen een 

aantal mooie combinaties (helaas dat 

sommige combinaties ook wel 

breiwerk genoemd te ver worden 

doorgevoerd) Rodi werd vrij voor de 

keeper gezet door Said, het schot van 

Rodi kwam terecht op de voeten van 

de Quick-doelman, gelukkig liepen er 

nog 2 spelers van LENS in (methode 

training) en Said scoorde de 1-1. 

LENS rook zijn kansen en er werd 

eindelijk nog feller aangevallen dat 

resulteerde in een mooie goal van 

Rodi (1-2) LENS kreeg nog een 

aantal kansen maar deze werden niet 

benut. 10 minuten voor het 

eindsignaal was de pijp bij LENS 

leeg, het middenveld vergat weer de 

verdedigende taak en LENS kwam 

echt flink onder druk te staan maar 

sluitpost Bulent stopte 2 belangrijke 

aanvallen en maakte zijn fout meer 

dan goed. Gelukkig klonk dan het 

eindsignaal, LENS had eindelijk de 

felbegeerde 3 punten binnen.  

Nogmaals een compliment gegeven te 

hebben aan de scheidsrechter 

verlieten wij het veld.  

 

Even een kleine tip aan het team: Als 

jezelf fouten maakt, reageer dit niet af 

op anderen (Faisal & Hamza) en 

zeker niet tegen een scheidsrechter. 

Wordt je tijdens de wedstrijd eens 

geraakt, probeer jezelf te beheersen 

(Faisal & Said). Probeer iedere 

wedstrijd als team te blijven werken, 

help elkaar, coach elkaar en probeer 

samen te werken aan een goed 

resultaat. Vecht (sportief) vanaf de 

eerste tot de laatste minuut van de 

wedstrijd voor iedere bal, laat niet je 

koppie zakken als je een doelpunt 

tegen krijgt maar zet met z'n allen de 

schouders eronder. Mannen 

gefeliciteerd met de overwinning, 

volgende week ODB D1, ook daar 

kunnen we theoretisch gezien van 

winnen. Dus doe allen goed je best.  

 

de trainer.  

 

Quick D2 –  LENS D2  

 

We gingen tegen Quick. De eerste helft speelden we slecht en de tweede helft speelden we goed. We kwamen snel met 1- 0 achter, 

maar in de tweede helft werd het 1 - 1 en niet lang meer stonden we voor met 1 - 2. Bulent maakte mooie reddingen en zo wonnen 

we.  

Mourad 

LENS D2 – ODB D1 (1 – 0) 

 

We hadden veel kansen twee ballen gingen de richting in van de goal  maar ze gingen alle bij  mis  in de tweede helft kreeg Mourad 

een mooie kans en uiteindelijk  maakte Firat de goal en zo bleef de stand. We speelde best wel goed.  

Faisel Souna 

 

 

 

D  



de LENS-REVUE 110 

LENS  E 1 –  RKDEO  E 1 (6 – 2) 

 

Na de eerste nederlaag van vorige week kreeg LENS E 1 vandaag de kans om iets recht te zetten. De 

tegenstander RKDEO heeft het geweten. Vanaf de eerste seconde was er maar een team, dat aanspraak mocht 

maken op de overwinning. Met veel inzet werd de tegenstander onder druk gezet en het mocht een wonder 

heten, dat het bij de rust maar twee nul stond. Toch was RKDEO een goede tegenstander, die hoog op de 

ranglijst staat. Het was erg belangrijk, dat Kevin hun zeer goede spits goed in bedwang hield. Aanvallend kwam het meeste gevaar 

over links, waar Sinan mooie individuele acties afwisselde met mooie een tweetjes met Mouad of Walid. Jammer was het dat we op 

het laatst de tegenstander nog terug lieten komen tot 6-2. Toch een mooie overwinning. 

 

LENS  E 1 –  Den Hoorn  E 1 (4 – 0) 

 

Deze keer was Den Hoorn onze tegenstander, die het ons best moeilijk maakte. Eigenlijk moet ik zeggen, dat we het onszelf moeilijk 

maakten. Er werd slordig begonnen en er waren weinig leuke acties en combinaties te zien. Den Hoorn kwam zelfs een paar maal 

gevaarlijk voor Arda, maar scoorde niet. Toch waren de beste kansen voor LENS, maar slappe schoten en goed keeperswerk leverde 

geen treffers op in de eerste helft. De tweede helft was iets beter, maar LENS bleef nonchalant spelen en dacht er veel te 

gemakkelijk over. Het werd tenslotte toch nog een ruime overwinning, die wel verdiend was, maar helaas waren er te veel spelers, 

die onder hun niveau speelden! 

Theo   

Blauw Zwart E2 – LENS E2 (1 – 8) 

 

We waren erg laat, daardoor een slechte warming-up gehad. De eerste helft begon erg moeizaam. Blauw Zwart kreeg een aantal 

goede kansen, maar ook wij waren erg aanvallend. Totdat Okan uit het niets van 20 meter de bal zo in de kruising jaste. Het bleef 0-

1 tot de rust. Na de rust begonnen wij erg aanvallend en kwamen de doelpunten oprij. Toen het 0-3 stond, heeft Blauw Zwart nog 

een doelpunt mee kunnen pikken. Daarna was het LENS weer die domineerde. Na de 1-4 kwam Lotfi met een counter en schoot 

onderkant lat prachtig de 1-5 binnen. Hassan heeft een erg goede wedstrijd gekeept, klasse gedaan jongen. 

Martin Vissers Leider 

 

VELO F2 – LENS F1 (2 – 2) 

 

We begonnen de wedstrijd iets later en we konden onze warming-up niet goed doen omdat er een C1 elftal van 

een andere club op ons veld aan het balletje trappen was. Desondanks zijn we de wedstrijd goed begonnen. We 

hadden al eerder tegen VELO gespeeld en we verloren toen met 6-2. Met hulp van Mohamed Essaeh en 

Lindomar Aspeslagh gingen we goed combineren en maakten we ook verdiend 0-1 door Ugur. Zij maakten 

gelijk 1-1 omdat Lindomar even niet met de wedstrijd bezig was. Daarna gingen we gelukkig weer beter voetballen; door mooi 

overspelen van Fatih, Sergen en Mohammed Benhammouch werden we heel gevaarlijk. Onze verdediging met Mazlum en Samuel 

werkte alle ballen weg. Uit een corner maakte Mohammed Essaeh 1-2 en daarna maakte VELO 2-2. We kregen net als VELO vele 

kansen om te winnen zoals een kopbal van Mohammed Benhammouch die net over ging. Het was daarom een verdiend gelijkspel. 

Ook dankzij de goede reddingen van onze super keeper Hussain. Gefeliciteerd met jullie eerste punt. 

 

LENS F1 – ‘s-Gravenzande F1 (2 – 3) 

 

‘s-Gravenzande was een moeilijke tegenstander die al veel 

wedstrijden had gewonnen. We combineerden de eerste helft 

heel goed en zetten de tegenstander goed onder druk. 

Hierdoor raakte de tegenstander in paniek en maakte een 

eigen goal 1-0. Daarna ging ‘s-Gravenzande beter voetballen 

en maakte 1-1. Uit een mooie vrije trap in de kruising 

maakten zij daarna ook 1-2. Jammer genoeg gingen de ouders 

en leiders van de tegenstander zich met de scheidsrechter 

bemoeien. Dit bracht onrust en wij raakten uit ons spel. We 

hadden een kans op gelijkspel maar ‘s-Gravenzande 

profiteerde van een fout achterin. Mazlum, Suleyman en 

Samuel hadden 3 tegenstander vrij gelaten 1-3. Daarna 

gingen we beter voetballen met onder andere een mooie actie 

van Furkan 2-3. Sergen was ziek (beterschap) en Suleyman 

en Mohammed Essaeh bedankt voor het invallen. We 

speelden eindelijk als een team en combineerden heel goed 

met elkaar. Suleyman heeft een goede wedstrijd gespeeld. 

Volgende week gaan we weer punten pakken. 

 

RVC/Rijswijk F3 –  LENS F1 (3 – 4) 

 

De eerste overwinning van dit seizoen, maar het was spannend. We begonnen heel sterk en we maakten na enkele minuten al  0 - 1 

door Fatih. Daarna maakte RVC/Rijswijk gelijk 1 - 1 en door een foutje van Mazlum werd het zelfs nog 2 - 1 voor RVC/Rijswijk 

toen de bal uit een corner via Mazlum in eigen doel ging.  Mazlum voortaan tegen de paal gaan staan bij corners dan kan dit nooit 

meer gebeuren!! In de tweede helft kregen beide ploegen heen en weer kansen, maar wij maakten gelukkig gelijk door een mooie 

kopbal van Ugur 2 - 2. We werden sterker en sterker maar weer door een persoonlijke fout, de tegenstander van Ugur stond vrij, nam 

een kop koffie, keek om zich heen en schoot de bal mooi in 3 - 2. Daarna maakte Fatih weer 3-3 en in laatste 5 minuten kwam onze 

Furkan in actie en scoorde 3 - 4. Onze keeper Hussain haalde met een mooie duik nog een gevaarlijk schot van RVC/Rijswijk  tegen 

waardoor het gelukkig niet 4 - 4 werd. Als we 3 x achter elkaar winnen gaan we zwemmen heeft de trainer beloofd. 
 

 

 

 

E  

F  
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Eén keer per 2 weken speelt LENS 1 thuis. Op 2 november speelde LENS 1 

een thuiswedstrijd tegen Haagse Hout. Hassan Syed uit de E2 was gevraagd 

om pupil van de week te zijn. 

Hassan is 11 jaar oud  en zit oin groep 8 van basisschool De Buutplaats bij 

meester Peter en juf Darenka. 

De school is extra leuk omdat ze af en toe naar een attractiepark gaan. Ook 

hebben ze een eigen schoollied. 

 

Iedere zaterdag staat Hassan in het doel bij de E2. De leiders zijn Martin en 

Jaimi. De trainer, Theo Hoefnagel, geeft de jongens veel zelfvertrouwen en 

geeft ook goede trainingen. 

 

❑ Voetbalheld: Rüstü (van Barcelona) 

❑ Leukste sport va voetbal: Cricket; 

❑ Favoriete poster: M&M (een rapper); 

❑ Beste vriendje: Emrah; 

❑ Waar ben je minder sterk in met voetbal: de bal uit de kruising redden 

in een groot doel; 

❑ Wat kan er beter bij LENS: Dat alle E-tjes en F-jes 2  keer per week 

mogen trainen; 

❑ Bijnaam: Maxi;  

❑ Geboortedatum: 30-07-1992;  

❑ Geboren in : Pakistan;  

❑ Sterrenbeeld: Leeuw;  

❑ Naam papa : Saifi; naam mama : Asia; 

❑ Broer op LENS : Hussain (keeper F1)  

❑ Gewicht 40 kg;  

❑ Favoriete boek: De Griezelbus deel 3;  

❑ Favoriete film: “8-mile”van M&M;  

❑ Favoriete drinken: Fernanades (Surinaams);  

❑ Favoriete dier: leeuw; 

❑ Favoriete jaargetijde: zomer;  

❑ Goede eigenschappen: kan goed leren;  

❑ Minder goede eigenschappen: kan niet goed zwemmen;  

❑ Grootste droom: profkeeper worden 

❑ Bang voor: bang in het donker. 

 

Doorstrepen wat niet of minder past: 

 

❑ Vroeg opstaan of Lang uitslapen; 

❑ Voetballen of keepen; 

❑ Feyenoord, AJAX of PSV; 

❑ Sporten of luieren; 

❑ Geld uitgeven of geld sparen; 

❑ Slordig of ordelijk; 

❑ Bos of pretpark; 

❑ Kat of Hond; 

❑ Stripboek of leesboek; 

❑ Taal of rekenen. 

 

Terugblik van de pupil van de week op de wedstrijd LENS 1 – Haagse Hout 1: 3 - 0 

 

Tijdens de voorbespreking vertelde trainer Ron tegen de spelers van LENS 1 dat ze feller en harder moeten spelen. 

Als de keeper uitschiet naar binnen kruipen. 

Tijdens de warming-up mocht ik helpen bij het inschieten van de keeper. 

De wedstrijd was heel leuk. Het geven van voorzetten kon beter. Het tikken ging goed. Ook was LENS lening. De 

scheidrechter floot heel goed. Ramon Hendriks was de beste speler van de wedstrijd. Hij nam de bal goed aan, tikte 

goed, passte goed en maakte goede goals.  Het mooiste moment van de wedstrijd was 2 goal van (Ramon Hendriks) 

over de keeper heen in de kruising. Mijn favoriete speler was Michael Oude Nijhuis. 

 

Hassan Syed 
 

 

 

 

 

 

•  opgericht 18 december 1920 

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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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- 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 

Vacature 

Penningmeester 

C. Veldink                                          tel  079 - 3314348 

Commissariaat jeugdvoetbal 

P. van den Steen                                 tel. 070 - 4400603 

Senioren zondag en zaal 

W. Heijnen                                         tel: 070 - 3461088 

G.  Kemperman                                  tel. 0174 - 212602 

Jeugd 

P.  van den Steen                                tel. 070 - 4400603 

Club van 50 

H. Hoppenbrouwers                           tel. 070 - 3250789 

Accommodatie en materialen 

Vacature 

Sponsorzaken 

R. van der Hoek                                  tel. 030 - 6036157 

H. Kooyenga                                      tel. 070 - 3977294 

Coördinator technische zaken 

F.  van Dijk                                         tel. 070 - 3634818 

Trainers zondag 

R. Bentvelzen                                     tel. 070 - 3943949 

                                                            tel. 06 - 24266315 

R. Bogisch                                          tel. 070 - 3937441 

Verzorger 

K. Buis                                                tel. 070 -3675492 

Redactie LENS-revue 

Kees en Saskia Alting                         tel. 070 - 3661314 

vv.LENS@12move.nl 
Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Kees Alting : cjalting@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 08 december 2003  

 

 

 

marginaal geneuzel 

(weg?!) 

 

 

 

Na een paar LENS-revue’s deze bladzijde (dat sommigen)  met marginaal 

geneuzel gevuld te hebben, even tijd voor wat wichtiger zaken 

 

Het is daarom dan ook aan te bevelen deze pagina gewoon over te slaan. 

Beter is namelijk om u geheel te focussen op bladzijde 2. 

 

Laat de twee stukjes van ons Bestuur eens goed tot u doordringen. En trek 

dan eens voor uzelf de conclusie! Deze is niet zo moeilijk.  

 

Want het wordt steeds somberder. Als we op deze manier doorgaan 

stevenen we rechtstreeks af op een debacle dat zijn weerga niet kent. 

 

Weg alle tradities, weg huldigingen, weg  …..  wat eigenlijk allemaal weg? 

Weg al het werk waar de grondleggers van onze club, zo dolenthousiast op 

18 december 1920 aan begonnen! 

 

 

de redactie 
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A lgemene  L eden V ergadering 

 

Op maandagavond 15 december nodigt het bestuur van LENS u allen uit om naar de algemene ledenvergadering van LENS te 

komen. We beginnen om 20.30 uur en het belooft een hele belangrijke vergadering te worden. Immers het voortbestaan van LENS 

hangt aan een zijden draadje. Voorzitter Rob Vergeer heeft ons al eerder te kennen gegeven dat hij op 15 december gaat stoppen als 

voorzitter van LENS. Het zoeken naar een opvolger heeft tot op heden (nog) geen resultaat opgeleverd. Dit betekent dat we na 15 

december geen voorzitter meer hebben. Een reden voor de overige twee bestuursleden, Kees Veldink en Paul v.d.Steen, om ook 

direct op 15 december terug te treden als bestuurslid van LENS. Dit betekent dat LENS, als er tussentijds niets meer verandert, 

vanaf deze datum (be)stuurloos is en dat is formeel niet toegestaan en zoals iedereen wel zal begrijpen ook geen gezonde situatie. 

Hoe het dan verder moet gaan met LENS is één van de onderwerpen die op deze avond ter sprake zal komen.  

 

Wie dit nu nog niet begrijpt en niet aanwezig is op deze belangrijke vergadering snapt er werkelijk helemaal niets van. 

 

De agenda ziet er als volgt uit (de benodigde documenten liggen vanaf 6 december op LENS): 

 

❖ Opening 

❖ Mededelingen 

❖ Bespreking verslag van de vorige ALV d.d. 7-6-2003 

❖ Bespreking diverse jaarverslagen over het seizoen 2002/2003 

❖ Bespreking definitieve cijfers over het seizoen 2002/2003 

❖ Bespreking  definitieve begroting voor het seizoen 2003/2004 

❖ Benoeming in diverse commissies 

❖ Bestuursperikelen: (eventuele verkiezing nieuw bestuur) 

❖ LENS ………….. en hoe nu verder???? 

❖ Rondvraag 

❖ Sluiting 

 

L ENS gesloten rond Kerst en Oud en Nieuw 

 
Van maandag 22 december 2003 t/m zondag 4 januari 2004 wordt er niet getraind en niet gevoetbald door alle teams van LENS. 

In deze periode is ons clubgebouw dan ook gesloten. Of er op Nieuwjaarsdag nog wedstrijden worden gespeeld, een receptie wordt 

gehouden en jubilarissen worden gehuldigd in ons clubgebouw hangt af van de uitkomst van de algemene ledenvergadering. Is er 

een bestuur dan gaan deze festiviteiten natuurlijk gewoon door. Is er echter geen bestuur dan helaas dit keer niet!!! 

 
M ede gebruik kunstgrasveld 

 
Net als vorig seizoen mogen de andere Escamp verenigingen 

(BMT, VCS en Spoorwijk) tegen een kleine vergoeding 

gebruik maken van één helft van ons derde veld als hun 

velden zijn afgekeurd. Dit geldt echter alleen voor 

doordeweekse avonden en volgens een door de Gemeente 

vastgesteld schema (zie mededelingenbord). De afspraak is 

dat wij de rechter helft gebruiken en zij trainen altijd aan de 

linker kant van veld 3. Ook nemen zij hun eigen materiaal 

(ballen, hesjes, pionnen en doeltjes) mee. In het weekend is 

het veld volledig van LENS. Zijn er problemen of zaken die 

niet goed lopen meldt dit dan aan Paul van den Steen. 

  

R egelgeving bij afkeuringen 

 
Volgens de nieuwe regels van de KNVB gaan bij incidentele 

afkeuringen de wedstrijden uit categorie A (LENS 1 en 2) 

altijd voor op wedstrijden uit de categorie B (LENS 3, 4 en 

5). Dit betekent dat als veld 1 afgekeurd is LENS 2 (LENS 1 

mag daar (nog) geen competitiewedstrijden op spelen) 

automatisch op zou moeten schuiven naar veld 3 (is altijd 

bespeelbaar). In overleg met de consul zullen wij toch 

proberen om hier zo eerlijk mogelijk mee om te gaan zodat 

niet altijd de teams uit de B-categorie hier de dupe van 

worden. 

 

Het bestuur 
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Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 

Cyclaamstraat 31 - 2565PD Den Haag - tel 070 3250789 

e-mail:  hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

 
 
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 dit 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

We nemen u mee naar 1934. Zo maar enkele leuke berichtjes.  

In die tijd werden ze gepubliceerd o.a. onder de ‘kopjes’ - OFFICIEEL, VOETBALNIEUWS. of AAN DE LEDEN ! - 

 

❑ De Pomp is dood  !  Leve de  nieuwe Pomp  !  De vorst heeft ons een lelike poets gebakken door zijn kracht te toetsen aan 

onze Lens-Waschinrichting. Helaas met sukses! Echter is met bekwame spoed in een en ander voorzien. Doch nu rust op de 

aanvoerders de plicht, om er voor zorg te dragen, dat de zwengel telkens na de wedstrijden wordt afgenomen, nadat ze eerst 

het aftappingskraantje zijn werk hebben laten doen. Komt dat in orde? Dank U! 

HET BESTUUR 

 

❑ Momenteel is het ledental iets teruggeloopen, waardoor we over minder reserves beschikken. Bedenkt U daarm nog eens goed, 

alvorens ge Uw bericht van verhindering inzendt. Blijkt het dan toch beslist noodzakelijk, DOE HET DAN ZOO VROEG 

MOGELIJK !!!!!! 

E-CO 

 

❑ Vanzelf sprekend zal er de komende maanden ‘s-vonds door verschillende leden “getrapt”  worden en daar is natuurlijk niets 

op tegen. Maar waar wel iets tegen is: dat deze “trapperij” in de doelen plaats heeft. Laten we er aan denken, dat wij de 

groeimaanden zooveel moglijk moeten benutten om, de schade in den winter aan ons veld aangebracht, door de natuur te doen 

herstellen. Er is nog ruimte genoeg naast het veld en palen zijn er ook nog, zoodat de liefhebbers heel gemakkelijk een oefen-

goal kunnen opslaan. Dus niet op het veld trappen, Heeren. 

W. van Boheemen, Voorzitter. 

 

❑ Verloren: Door den voorzitter werd op het terrein een vulpenhouder verloren. De vinder wordt verzocht deze terug te brengen. 

Clubavonden: Allen worden uitgenoodigd de clubavonden te bezoeken op Donderdag in Café Alsem. Het bestuur overweegt 

plannen hieraan attracties te verbinden. 

De Redaksie. 

 

(Bron: de LENS-revue, jaargang 1934 – januari, april en september aflevering) 
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ZAAL:  

 

AANVOERDERS 

LENS 1 O. van de Laar tel: 06-22669238 LENS 4 N. Vastenburg tel: 3294254  

LENS 2 S. de Nennie tel: 3935936 LENS 5 P. Lensink tel: 06-53576080 

LENS 3 E. Vuijk tel: 3960448 

      06-20247367 

LENS 6 J. Zwart tel: 06-14699794 

LENS DA 1 -  Mw L. v.d. Wetering -  tel: 0174-298069 

 

 

wedstrijdprogramma zaal 
 

datum aanvang Wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 

Do 27 nov 20.00 RKDEO 15- LENS 5 Nootdorp 7419  

Vr 28 nov 21.00 PGS/VOGEL 2-LENS 3 Ockenburg-hal 6141  

 20.00 LENS 2-VIOS 2 Loosduinen 3123 J.H.M. Ton 

 22.00 LENS 4-HPSV 5 Loosduinen 6143  

 19.00 WIK DA 1-LENS DA 1 Transvaal 9216  

Ma 1 dec 21.00 SEV 3-LENS 1 Kastelenringhal, Leidschendam 3093  

Di 2 dec 20.00 Westlandia DA5-LENS DA1 Sosef, Honselersdijk 9344  

Wo 3 dec 20.00 LENS 5-GDA 2 Zuidhaghe 7564 J.C. v.d. Velden 

Ma 8 dec 22.00 LENS 4-LENS 3 Loosduinen 6219  

Wo 10 dec 19.00 HPSV 2-LENS 1 De Schilp, Rijswijk 3022 J.C. v.d. Velden 

Vr 12 dec 19.00 Noordzee DA 1-LENS DA 1 De Blinkert 9283  

 21.00 VCS 5-LENS 6 De Blinkert 123949  

 22.00 LENS 5-Semper Altius 5 Loosduinen 7496  

 19.00 Snoekie 2-LENS 2 Transvaal 126467  

Ma 15 dec 20.00 Te Werve 2-LENS 4 De Schilp, Rijswijk 6226  

 20.00 LENS 1-Honselersdijk 2 Loosduinen 3028 G. v.d. Werken 

 22.00 LENS 3-VCS 8 Loosduinen 6227  

 19.00 Forum  Sport 2-LENS 5 Overbosch 7503  

Vr 19 dec 19.00 LENS DA 1-RKAVV DA 2 Loosduinen 9287  

 20.00 LENS 2-Forum Sport 1 Loosduinen 3195  

 21.00 LENS 6-Juventas 1 Overbosch 123950  

 

 

ZONDAG: 

 

AANVOERDERS 

 

LENS 3 
Henk hoppenbrouwers 

(070-3250789) 

 

LENS 4 
Amer Jagesar 

(06-42300582) 

 

LENS 5 
Henk Vermolen 

(070-3607739 – 06-12418956) 
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wedstrijdprogramma veld 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

Zo 30 nov 14.00 LENS 1-HVV 1 Veld 1 96506 M. Buitelaar 

 11.30 LENS 2-EDS 2 Veld 1 99133 C.J.M. Kortekaas 

 12.00 Scheveningen 3-LENS 3 Sportp.Houtrust, Houtrustweg 96 102705  

 11.00 TEDO 3-LENS 4 Van Vredenburchweg 176 104685  

 10.00 VUC 6-LENS 5  Het Kleine Loo 1   

      

Zo 7 dec 14.00 SOA 1-LENS 1 Guido de Moorstraat 35, Den Haag 96518 A.M. de Wolf 

 11.00 ODB2-LENS 2 Albardastraat 15 99174 C. Gielen 

 12.00 Quick 5-LENS 3 Nieuw Hanenburg, De Sav. Lohmanlaan  102738  

 11.00 WIK 3-LENS 4 Drooglever Fortuynweg 16  104718  

 11.00 Duindorp sv 3-LENS 5 Sportlaan 2 106962  

 

 

 

 

de wedstrijdbal voor de wedstrijd 

 
LENS – HVV 

 
   wordt geschonken door: 

 

 

 

L ENS in de competitie 

16 november 2003: LENS - HVV (afgelast)  

23 november 2003: VIOS - LENS (1 - 4) | door Jaap Colpa  

Prima overwinning tegen VIOS ( LENS zet zegereeks voort) 

Dat is lang geleden, zo'n mooie overwinning, met zulke duidelijke cijfers bij buurtgenoot VIOS. LENS heeft het 

traditiegetrouw nooit makkelijk aan de Melis Stokelaan, maar vandaag kon LENS redelijk op het gemak de drie punten 

binnenhalen. En het was dik verdiend. Natuurlijk, VIOS heeft in voorgaande jaren wel eens over formaties met meer 

voetbalkwaliteit beschikt,  maar dat doet niets af aan de glans van deze zege. Vorige week wisten de groenzwarten immers 

RVC/RIJSWIJK nog drie punten af te snoepen, dus waakzaamheid was geboden. De Bentvelzen-boys waren echter vanaf 

het begin op hun hoede en lieten zich niet verrassen.  

In de eerste  helft was er nauwelijks sprake van enig 

opwindend voetbal. De beide verdedigingen hielden de zaak 

goed op slot. LENS had weliswaar het betere van het spel, 

het creëerde de betere kansen, maar echt doelrijp waren ze 

nou ook weer niet. LENS was in een 4-4-2 formatie gestart 

en trainer Bentvelzen wijzigde deze opzet al na een half uur. 

Door het inbrengen van Ricky ten Berge werd voor een 

aanvallender concept gekozen. Het eerste bedrijf leverde 

echter nog geen doelpunten op. 

De tweede helft was nog maar zes minuten oud toen de 

LENS-armen de lucht in konden. De begintreffer was een 

hele mooie. Zo'n voorbeeld van de manier waarop met "een-

keer-raken"-voetbal een verdediging uit positie gespeeld kan 

worden. Maurice Schuurman tikte op broertje Niels, die 

vanaf de achterlijn op maat Michel Fransen bediende (0-1). 

De verwachting was dat dit de treffer was die LENS nodig 

had om met wat meer rust en overleg de wedstrijd verder 

naar hun hand te zetten. Lang konden de blauwwitten echter 

niet van de voorsprong genieten. Geheel tegen de 

verwachting in kwam VIOS amper drie minuten later 

langszij. Door knullig balverlies kreeg de VIOS-spits een 

niet te missen kans, die hij overigens knap verzilverde.  

Tot dat moment waren de discipelen van trainer Marco van 

Delden nauwelijks met enig gevaar voor Michael 

verschenen, dus deze gelijkmaker was toch wel even een 

domper. De gastheren gingen er weer in geloven en kregen 

vervolgens een aantal kansen goede kansen. LENS werd 

even teruggedrongen, maar al snel hervond het team zich. In 

de 67e minuut promoveerde Niels Schuurman, die op het 

middenveld veel stuwend werk verrichte, een vrije trap op de 

rand van de zestien tot doelpunt. Een strakke lage trap in de 

hoek liet de doelman kansloos en betekende opnieuw de 

voorsprong (1-2). De laatste stuiptrekkingen van VIOS 

brachten nog wel enig gevaar voor het LENS-doel, maar het 

verzet was definitief gebroken toen LENS negen minuten 

voor tijd de voorsprong verder uitbouwde. Ricky ten Berge 

was goed doorgelopen en kon, ondanks dat hij op zijn weg 

richting doel zwaar gehinderd werd, toch in balbezit blijven 

en 1-3 tegen de touwen de schieten. VIOS liet het verder 

lopen en dat leverde in de slotfase nog een aantal goede 

kansen op voor LENS op. Uit één daarvan kon goaltjesdief 

Arno van Veen toch ook weer zijn doelpuntje meepikken. 

Maurice was opgestoomd tot de achterlijn en uit zijn voorzet 

tikte Arno binnen (1-4).
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Ondanks een wat matte eerste helft had het LENS-publiek genoten getuige het luide applaus waarmee de gang naar de 

kleedkamer werd begeleid. Inderdaad een prima overwinning, de derde op rij en de laatste nederlaag dateert al weer van 

28 september j.l. Spelers en begeleiding zijn momenteel heel goed bezig. Er is een uitstekende sfeer, er wordt lekker 

gevoetbald en de resultaten zijn navenant. We kruipen weer verder omhoog, LENS is gestegen naar de vierde plaats en in 

de (nog prille) tweede periode kunnen we misschien ook een rol van betekenis spelen. 

 

 

 

 
 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

A lgemene  L eden V ergadering 

 

Op maandagavond 15 december nodigt het bestuur van LENS u allen uit om naar de algemene ledenvergadering van LENS te 

komen. We beginnen om 20.30 uur en het belooft een hele belangrijke vergadering te worden. Immers het voortbestaan van LENS 

hangt aan een zijden draadje. Voorzitter Rob Vergeer heeft ons al eerder te kennen gegeven dat hij op 15 december gaat stoppen als 

voorzitter van LENS. Het zoeken naar een opvolger heeft tot op heden (nog) geen resultaat opgeleverd. Dit betekent dat we na 15 

december geen voorzitter meer hebben.  

Een reden voor de overige twee bestuursleden, Kees Veldink en Paul v.d.Steen, om ook direct op 15 december terug te treden als 

bestuurslid van LENS. Dit betekent dat LENS, als er tussentijds niets meer verandert, vanaf deze datum (be)stuurloos is en dat is 

formeel niet toegestaan en zoals iedereen wel zal begrijpen ook geen gezonde situatie. Hoe het dan verder moet gaan met LENS is 

één van de onderwerpen die op deze avond ter sprake zal komen.  

 

Wie dit nu nog niet begrijpt en niet aanwezig is op deze belangrijke vergadering snapt er werkelijk helemaal niets van. 

De agenda ziet er als volgt uit (de benodigde documenten liggen vanaf 6 december op LENS): 

 

❖ Opening 

❖ Mededelingen 

❖ Bespreking verslag van de vorige ALV d.d. 7-6-2003 

❖ Bespreking diverse jaarverslagen over het seizoen 2002/2003 

❖ Bespreking definitieve cijfers over het seizoen 2002/2003 

❖ Bespreking  definitieve begroting voor het seizoen 2003/2004 

❖ Benoeming in diverse commissies 

❖ Bestuursperikelen: (eventuele verkiezing nieuw bestuur) 

❖ LENS ………….. en hoe nu verder???? 

❖ Rondvraag 

❖ Sluiting 

 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2003/2004 

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 (niet voor de trainingen!!!) alleen 

terecht kunnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beiden 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 alleen bij de hoofdleider thuis (070-

4400603) en echt alleen maar tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314): echter 

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 (woensdag na 13.00 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 echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
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Wedstrijdprogramma JEUGD     (tijds)wijzigingen mogelijk 

 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

A1 29 nov 14.00 uur Cromvliet A1 Ùit Brinckerinckstraat 12.30 uur Auto 

 06 dec 14.30 uur RKSVM A1 Uit Duyvenvoordestraat/Monster 13.00 uur Auto 

B1 29 nov 11.00 uur VUC B1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 06 dec 11.00 uur Lyra B2 Uit Veilingweg/De Lier 09.30 uur Auto 

B2 29 nov 09.30 uur Die Haghe B1 Uit Wijndaelerweg/Ockenburgh 08.00 uur Auto 

 06 dec 12.45 uur HBS B2 (*) Thuis Veld 1 11.45 uur  

C1 26 nov 18.30 uur ADO Den Haag C2 (*) Uit Zuiderpark 17.15 uur Auto 

 29 nov 11.00 uur GDA C1 (*) Uit Madesteijnweg 09.30 uur Auto 

 06 dec 10.30 uur Sportlust’46 C1 Uit Waardsedijk/Woerden 08.30 uur Auto 

C2 29 nov 12.45 uur Quick C2 Thuis Veld 1 11.45 uur  

 06 dec 11.00 uur Loosduinen C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

C3 29 nov 12.45 uur Laakkwartier C2 Uit J.v.Beersstraat 11.30 uur Auto 

 06 dec 09.30 uur Quick C3 Thuis Veld 3 08.30 uur  

C4 29 nov 10.00 uur HS Texas DZS C1 Uit Wijndaelerweg/Ockenburgh 08.30 uur Auto/Bus 

 06 dec 12.15 uur Quick C4 Uit Savorninlohmanlaan 10.45 uur Auto/Bus 

D1 29 nov 09.30 uur DWO D1 (*) Thuis Veld 1 08.30 uur  

 06 dec 11.00 uur VCS D1 Uit Dedemsvaartweg 09.45 uur Lopen 

D2 29 nov 10.00 uur DUNO D2 (*) Thuis Veld 3 09.00 uur  

 01 dec 18.30 uur SV Erasmus D1 (*) Uit Erasmusweg 17.15 uur Auto 

 06 dec 09.30 uur VUC D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 10 dec 18.30 uur Kranenburg D1 (*) Uit M.Vrijenhoeklaan 17.15 uur Auto 

D3 29 nov 09.30 uur Die Haghe D1 Uit Wijndaelerweg/Ockenburgh 08.15 uur Auto 

 06 dec 12.00 uur HBS D4 Thuis Veld 3 11.00 uur  

D4 29 nov 12.45 uur GONA D2 Thuis Veld 3 11.45 uur  

 03 dec 18.30 uur SV Erasmus D2 (*) Uit Erasmusweg 17.15 uur Auto 

 06 dec 09.00 uur VUC D3 Uit ’t Kleine Loo/Mariahoeve 07.45 uur Auto 

E1 29 nov 09.30 uur ADO Den Haag E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 06 dec 09.30 uur Vitesse Delft E Thuis Veld 2 09.00 uur  

E2 29 nov 10.15 uur GDA E1 (*) uit Madesteinweg 09.15 uur Auto 

 06 dec 11.00 uur Cromvliet E1 Uit Brinckerinckstraat 10.00 uur Auto 

E3 29 nov 11.30 uur GDA E3 (*) Uit Madesteijnweg 10.30 uur Auto 

 06 dec 11.30 uur De Postduiven E1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 29 nov 09.00 uur Nootdorp E3 Uit De Poort/Nootdorp 07.45 uur Auto 

 06 dec 12.30 uur RAVA E2 Uit Ln v. Vuurdestraat 11.30 uur Auto 

E5 29 nov 11.30 uur GDA E5 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

 06 dec 09.00 uur BMT E2 Uit Hengelolaan 08.15 uur Lopen 

E6 29 nov 13.30 uur SVH E1 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 06 dec 11.00 uur GONA E3 Uit Beresteinlaan 10.00 uur Auto 

F1 28 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur  

 29 nov 09.30 uur Quintus F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 06 dec 13.30 uur Laakkwartier F1 Thuis Veld 2 13.00 uur  

F2 28 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur  

 29 nov 09.00 uur GDA F3 (*) Uit Madesteijnweg 08.00 uur Auto 

 06 dec 09.30 uur VELO F3 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F3 28 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur  

 29 nov 10.00 uur GDA F4 (*) Uit Madesteijnweg 09.00 uur Auto 

 06 dec 10.30 uur RAVA F1 Uit Ln v. Vuurdestraat 09.30 uur Auto 

F4 28 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur  

 29 nov 11.30 uur Vredenburch F4 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 06 dec 11.30 uur SEP F2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F5 28 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur  

 29 nov 13.30 uur Full Speed F5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 06 dec 11.00 uur Haagse Hout F2 Uit Vlamenburg/Mariahoeve 09.45 uur Auto 

F6 28 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur  

 29 nov VRIJ!!      

 06 dec VRIJ!!      

(*) = vriendschappelijke wedstrijd                        (b) = bekerwedstrijd in poulevorm 
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Bijzonderheden 

 

De volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 11 december (laatste van 2003) 

Aanwezig namens de jeugdcommissie: 29 november vanaf 07.30 uur: Patrick en Peter van Fessem 

       06 december vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul v.d. Steen  

 

Opstellingen 

 

Opstellingen als bekend met uitzondering van: 

• LENS A1: zonder A.Ancharad (geschorst) en J.Vernee (gestopt) 

• LENS B1: zonder O.Arslan (afgevoerd als lid wegens asociaal gedrag) en zonder A.Loilargosain (geschorst) 

• LENS C2: zonder M.Carolina (gestopt???) en met S.Poeran  

• LENS C3: met R.Matthee 

• LENS D2: met K.Chtatou (pas vanaf 1 december) 

• LENS F5: zonder E.Keles (afgebeld t/m 22/12) en met M.Naqvi 

 

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 competitie-

voetbal 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. 

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 LENS A1, C1 en D1 

vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

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!!!  

 

Regelgeving bij afkeuringen 

 

Volgens de nieuwe regels van de KNVB gaan bij incidentele afkeuringen de wedstrijden uit categorie A (LENS A1, C1 en D1) 

altijd voor op wedstrijden uit categorie B (overige jeugdteams). Dit betekent dat als veld 1 afgekeurd is LENS A1, C1 en D1 

automatisch op zouden moeten schuiven naar veld 3 (is altijd bespeelbaar). In overleg met de consul zullen wij toch proberen om 

hier zo eerlijk mogelijk mee om te gaan zodat niet altijd de teams uit de B-categorie hier de dupe van worden. 

 

Sinterklaasfeest op LENS voor LENS F1 t/m LENS F6 

 

 

Op vrijdag 28 november komt Sinterklaas met een aantal zwarte Pieten naar LENS toe. Aangezien de 

Sint voor alle F-klassers een kadootje en wat snoepgoed heeft meegenomen verwachten ook echt alle 

F-klassers met hun trainers en leiders om 18.30 uur op LENS. Ouders, broertjes en zusjes kunnen 

helaas niet bij dit feest aanwezig blijven. Vorige jaren hebben ons geleerd dat het dan veel te druk 

wordt. Om 20.00 uur is het feest afgelopen en kunnen de kinderen weer door de ouders worden 

opgehaald. Op de zaterdagen 29 november en 5 december wordt er natuurlijk gewoon gevoetbald!!!!! 
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Discobowlen voor LENS D2, D3 en D4 

 

Op zaterdag 29 november gaan de spelers van 

LENS D2, D3 en D4, die zich hiervoor bij Gerard 

Marinus opgegeven hebben, na hun 

voetbalwedstrijd discobowlen in bowlingworld 

Zuiderpark. De spelregels zijn: zelf verzamelen bij 

bowlingworld Zuiderpark om 14.30 uur. Meenemen 1,50 

euro voor het bowlen en de drankjes zijn voor eigen rekening 

(1 drankje kost 1,70 euro). Bowlen van 15.00 t/m 16.00 uur 

en naar huis op eigen gelegenheid. Heel veel plezier!! 

 

Speciale avond voor D-pupillen van LENS! 

 

Op vrijdag 12 december organiseert LENS samen met de 

Haagse scheidsrechters Vereniging spelavond voor alle D-

pupillen van LENS. Ju kunt rekenen op een leuke en vooral 

leerzame avond.  

Op die bijeenkomst kun je laten zien wat voor kennis je hebt 

op voetbalgebied. Spelerderwijs leer je nog meer van 

spelregels van voetbal. Er is een kwis. Ook laten we 

voetbalsituaties op video zien. Projecteren we vanaf de 

computer op een groot scherm.  

Alle D-pupillen worden op vrijdag 12 december tussen 18.30 

en 18.45 uur op LENS verwacht. Geen voetbalspullen 

meenemen!  De bijeenkomst duurt tot 20.30 uur.  

Reisje einde seizoen  

 

Een aantal teams heeft te kennen gegeven aan het eind van dit seizoen op reis te willen gaan. LENS B2 wil van 9 t/m 11 april naar 

Gennep in Limburg. LENS C1 en C2 willen van 28 t/m 31 mei naar Parijs inclusief een bezoek aan Euro Disney. LENS D1 en D2 

hebben Keulen als reisdoel uitgekozen met een bezoek aan Phantasialand van 9 t/m 12 april. Wij vinden dit net als jullie hartstikke 

leuk maar voordat wij e.e.a. definitief gaan boeken willen wij van alle deelnemers (lees: ouders) een getekend strookje ontvangen 

hebben dat hun zoon mee mag met dit reisje en zover zijn wij helaas nog lang niet. Als wij inschrijven zitten wij er namelijk echt 

aan vast en moeten wij een fors bedrag betalen aan de organisatie als het reisje onverhoopt niet door kan gaan als blijkt dat er toch 

te weinig spelertjes mee gaan. Zeggen dat je mee gaat is dus echt niet voldoende. Lever daarom het strookje z.s.m. in bij je leider. 

Dit heeft wel haast want de kans dat de reis vol zit is natuurlijk altijd aanwezig en dat zou zonde zijn!!! 

 

Contributie betalen  

 

Het blijft vervelend om te moeten doen maar het is echt de schuld van de ouders die weigeren om te reageren op welk verzoek of 

briefje dan ook om de contributie te betalen. Begin december krijgen de spelers (ouders) waarvan nog steeds geen contributie is 

betaald een briefje mee naar huis waarin staat welk bedrag (inclusief 10 euro boete wegens te late betaling) nog verschuldigd is. 

Wilt u dit briefje niet ontvangen betaal dan zaterdag a.s. contant op LENS of maak het geld nu direct over op giro 336711 t.n.v. 

penningmeester LENS te Zoetermeer. Na 31 december mogen spelers met een contributieachterstand niet meer trainen en spelen 

totdat alles betaald is. 

 

Routeplanner uitwedstrijden  

 

Te veel ouders komen op zaterdag naar LENS en weten niet eens waar het veld van de tegenstander te vinden is. Bij het wedstrijd-

programma van de jeugd staat het adres echter altijd vermeld. Zoek thuis alvast op waar dit is en bepaal ook hoe er naar toe moet 

worden gereden. Wij kunnen het natuurlijk ook wel vertellen maar vaak is het heel erg druk of komt ons verhaal niet echt aan. Een 

goede hulp bij het opzoeken is de computer en de volgende pagina is speciaal bedoeld om de weg naar voetbalverenigingen op te 

zoeken. Gebruik deze pagina dan ook:  http://home.wxs.nl/~tybb/gids/home.htm 

 

Schoolvoetbaltoernooien op LENS 

 

De schooltoernooien zijn weer achter de rug en zoals ieder 

jaar is ook dit keer weer alles vlekkeloos verlopen. De 

voorbereidingen (Sportsupport van de Gemeente) en de 

organisatie (LENS, HALO en scheidsrechters) hebben hier 

een belangrijke inbreng in. Het geheel werd ook dit seizoen 

weer voortreffelijk bijgestaan door een prima en een 

gezellige barploeg van LENS. De samenwerking was weer 

perfect!!! Mede hierdoor drie gezellige en hele leuke 

voetbalmiddagen op LENS waarvan heel veel kinderen 

ontzettend hebben genoten.  Bedankt ook namens de 

Gemeente Den Haag!! 

 

Medegebruik kunstgrasveld  

 

Net als vorig seizoen mogen de andere Escamp verenigingen 

(BMT, VCS en Spoorwijk) tegen een kleine vergoeding 

gebruik maken van één helft van ons derde veld als hun 

velden zijn afgekeurd. Dit geldt echter alleen voor 

doordeweekse avonden en volgens een door de Gemeente 

vastgesteld schema (zie mededelingenbord). De afspraak is 

dat wij de rechter helft gebruiken en zij trainen altijd aan de 

linker kant van veld 3. Ook nemen zij hun eigen materiaal 

(ballen, hesjes, pionnen en doeltjes) mee. In het weekend is 

het veld volledig van LENS. Zijn er problemen of zaken die 

niet goed lopen meldt dit dan aan Paul van den Steen. 

 

LENS gesloten rond Kerst en Oud en Nieuw  

 

Van maandag 22 december 2003 t/m zondag 4 januari 2004 wordt er helemaal niet getraind en niet gevoetbald door de 

jeugdteams van LENS met uitzondering van het HBS-midwintertoernooi op kunstgras voor LENS C1 op dinsdag 30 december 

2003. In deze periode is ons clubgebouw ook gesloten. Even allemaal lekker bijkomen van de eerste helft van dit seizoen.

http://home.wxs.nl/~tybb/gids/home.htm
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OUDERS OPGELET !!! 
 

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ouders van jeugdleden roep ik op om 

een bestuursfunctie te bekleden. De inzet van ouders is noodzaak voor het voortbestaan 

van LENS. Daar heeft u als ouders groot belang bij. Ik kan helaas niet zelf met iedereen 

contact opnemen. Wilt u meewerken aan de toekomst van LENS of kent u geschikte 

kandidaten? Neem dan alstublieft op korte termijn contact met mij op, dan maken we 

een vrijblijvende afspraak. 

 

Rob Vergeer   (telefoon: 366 13 44 | E-mail: fam.vergeer@wanadoo.nl) 

 

 

 

 

 

VERSLAGEN 

 

 
de verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

 

 

VELO B2 - LENS B2 (2-2) 

 

Vandaag een vriendschappelijke wedstrijd tegen VELO. De ploeg mist een paar belangrijke spelers  maar 

deze groep moet het ook kunnen klaren. Het zou een wedstrijd van de verveling worden; twee teams die niet 

wilden voetballen, zodat een saaie middag zou worden. Vijf min voor tijd werd het even spannend, maar dat 

was dan ook alles wat ik over deze wedstrijd wil zeggen en schrijven. Maar er ging één iemand tevreden 

naar huis met een gevoel een fijne middag gehad te hebben. Volgende week Concordia (uit), dus weer aan de bak heren; wij zijn 

niet kansloos hoor. 

Ps: Ricky je shirt is weer gemaakt hoor - kosten maar 5 euro. 

trainer /leider Peter van Fessem. 
 

 

Hoek van Holland D1 – LENS D2 (7-1) 

 

Het was een lekkere dag  we dagten dat we ging winnen  maar we spellden slap  en verloor met 7-1 

Bulent Altay 

 

 

Op een wat regenachtige dag gingen wij uit spelen bij Hoek 

v Holland. Om 8.00 uur verzamelen lekker vroeg dus voor 

iedereen. Na de bespreking gingen we op pad. Ruud reed 

voor en moest niet zo hard rijden. Zo gezegd zo gedaan, 

eenmaal in Hoek v Holland aan gekomen stonden wij bij 

Hoekse Boys. De trainer wist het niet helemaal meer (kan 

gebeuren) dus hij vroeg netjes de weg. De trainer en ik 

gingen al zwaaiend naar de ouders (van kom we zitten niet 

goed hier) weer op pad. Maar ja, het leuke is nu dat iedereen 

al uitgestapt was bij Hoekse Boys. We reden alleen en dus 

moesten we weer terug rijden omdat wij niemand meer 

achter ons aan zag rijden. Iedereen was weer ingestapt en 

gingen we weer op pad. Links rechts rechts links …. hmmm 

gaan we nog wel goed zo??? Geen idee! 'Hé trainer vraag 

het maar aan de politie die weten het wel.' Even toeteren om 

de aandacht te krijgen van de politie en nog maar eens de 

weg vragen. 

‘Rechtdoor en dan zie je het links liggen. Het ongeveer 300 

meter’ zei de agent.  

De trainer bedankte vriendelijk de agent met een sigaar in 

zijn mond en we gingen weer verder. Aangezien we er al 

bijna waren gaf de trainer een beetje gas over de drempels en 

hup linksaf de parkeerplaats op. Eindelijk we zijn er! Tot 

onze grote verbazing zagen we de rest van de aanhang van 

LENS D2 ook linksaf gaan alleen wel de verkeerde weg in. 

Ja hoor dat hebben wij weer. Ik loop naar de hoek toe ... 

maar tevergeefs, ze waren al weg. Even later zagen we 

dezelfde politiebus weer aankomen rijden en  … ja hoor daar 

kwam ook de rest. Onder politie-begeleiding werden ze 

gebracht naar het parkeerterrein. O ja we hebben we een 

bangerik zitten bij deze aanhang;  hij durfde zijn mobiel niet 

aan te nemen omdat de politie ernaast zat!!!!! Lachen gieren 

brullen liepen we naar de kantine toe. 

'Oh jee’ werd er geroepen. De leider was de spelerspassen 

vergeten (kan ook gebeuren) dus de trainer ging maar weer 

op pad om de passen in Den Haag te halen; hierdoor konden 

we niet goed voorbereiden op de wedstrijd, maar gelukkig 2 

min voordat de wedstrijd begon kwam hij weer aanlopen

B  

D  
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.  

❑ Al gauw zagen we een slecht spelend D2, we werden goed onderdruk gezet en al gauw vielen de doelpunten. 

Fout op fout werd er gemaakt en de achterstand werd steeds groter. Helaas moest Bulent ook nog eens uitvallen 

vanwege zijn rug maar gelukkig ging Mourad keepen. (bedankt jongen). Hopelijk zou de donder speech weer 

helpen in de rust, maar ja ook ik kan het wel eens fout hebben. In de 2de helft zagen we een wat sterkere D2 

alleen lieten we nog vaak onze man lopen waardoor er al gauw een aantal doelpunten achter onze oren kregen. 

Gelukkig voor ons werd de eer toch wel gered door een mooie corner van Firat, de keeper van Hoek v Holland 

gaf een mooi zetje voor de voeten van D2 en zo konden we scoren. Al met al heb ik geen goede wedstrijd 

gezien maar wat er vooraf ging heb ik weer heerlijk ‘in een deuk gelegen’ van het lachen.   

 

❑ TIP: Jongens, ga eens beter luisteren naar de trainer en naar de anderen, praat met elkaar, stuur elkaar, laat je 

man niet zo makkelijk lopen en het belangrijkste: speel als een team vanaf de 1ste tot de laatste min vecht voor 

elke bal en ga er voor 100% in. Want jullie kunnen het wel! Alleen hebben we het nog niet vaak gezien!! 

 

de leider 

 

 

 

 

 

 
 

Maar liefst 1000 loten zijn er door de jeugd van LENS verkocht. Dit levert onze penningmeester een leuk bedrag op 

van 1750 euro netto. Daar kunnen we leuke dingen mee doen (ook voor de jeugd). Spelers (70 deden er mee!!) en 

natuurlijk de grote organisator Gerard heel veel dank voor jullie inzet. De spelers die 30 loten of meer hebben 

verkocht ontvingen van ons een mooie leren bal en krijgen hieronder van ons een eervolle vermelding.  

 

1) Hassan Syed (E2) 64 loten  

2) Mourad el Ayadi (D2) 60 loten 

3) Onur Coskun (D4) 52 loten 

4) Erik v.d.Spek (gastverkoper) 48 loten 

5)    Rafel Rocha (C1) 46 loten  

6)   Nubar Bozbey (E2) 40 loten 

7)   Baris Balci (E%) 32 loten 

8)   Burak Tuna (E2) 32 loten 

9)   Tom Fisher (C1) 31 loten 

 

Ook vermelden wij de drie teams waar de meeste loten verkocht zijn. 

 

* 1 LENS E2 - 183 loten * 2- LENS C1 – 143 loten * 3 LENS D4 – 110 loten 

 

De trekking heeft inmiddels plaatsgevonden en de uitslag hangt op het mededelingenbord op LENS. De hoofdprijs is 

niet bij ons gevallen maar wel een behoorlijk aantal leuke kleinere prijzen. 

 

Trekkingslijst grote club actie  

 

Deze hangt in ons clubgebouw 

 

 
 

 

 

 

 

 

•  opgericht 18 december 

1920 

• internetsite: www.lens-

denhaag.nl 
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tweewekelijks blad 

van de 

voetbalvereniging LENS  *  

seizoen 2003/2004 *  77e jaargang, nummer 10, 11 december 2003 

 

 

 

 

TERREIN & CLUBBEBOUW  

- 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 

Vacature 

Penningmeester 

C. Veldink                                          tel  079 - 3314348 

Commissariaat jeugdvoetbal 

P. van den Steen                                 tel. 070 - 4400603 

Senioren zondag en zaal 

W. Heijnen                                         tel: 070 - 3461088 

G.  Kemperman                                  tel. 0174 - 212602 

Jeugd 

P.  van den Steen                                tel. 070 - 4400603 

Club van 50 

H. Hoppenbrouwers                           tel. 070 - 3250789 

Accommodatie en materialen 

Vacature 

Sponsorzaken 

R. van der Hoek                                  tel. 030 - 6036157 

H. Kooyenga                                      tel. 070 - 3977294 

Coördinator technische zaken 

F.  van Dijk                                         tel. 070 - 3634818 

Trainers zondag 

R. Bentvelzen                                     tel. 070 - 3943949 

                                                            tel. 06 - 24266315 

R. Bogisch                                          tel. 070 - 3937441 

Verzorger 

K. Buis                                                tel. 070 -3675492 

Redactie LENS-revue 

Kees en Saskia Alting                         tel. 070 - 3661314 

vv.LENS@12move.nl 

Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Kees Alting : cjalting@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 05 januari 2004  

 

 

(daar waar Sint verdwijnt en de Kerstman verschijnt) 

(tussen mijter en muts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar waar Sint verdwijnt en de 

Kerstman verschijnt. Een wat vreemde periode. Je zit als het ware in een 

stuk niemandsland bekneld tussen mijter en muts. 

 

Aangezien dit de laatste LENS-revue van 2003 is,  komt de redactie dit jaar 

niet meer in actie. Wij houden als het ware een vervroegde winterstop. Zal 

wel even wennen zijn. 

  

 

prettige feestdagen, een goed, gezond en sportief 2004 
 

de redactie 

mailto:vv.LENS@12move.nl
mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
mailto:cjalting@planet.nl
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V erplicht vrijwilliger bardienst 

 

De inzet achter de bar van seniorenvoetballers is meer dan noodzakelijk. Deze afspraak bestaat al weer enige 

tijd maar de heren drukken zich op professionele wijze. Heren aanvoerders!!! Na iedere thuiswedstrijd van 

jullie team op zondag zijn er twee spelers bevoorrecht om minimaal 1 ½ uur de bargroep te ondersteunen. Aan jullie als 

aanvoerders de schone taak om dat goed te regelen en te blijven regelen. Het is immers ook in je eigen belang en dat van je team 

dat er een barbezetting is. Zegt het voort!!! 

 

A lgemene  L eden V ergadering 

 

Op maandagavond 15 december nodigt het bestuur van LENS u allen uit om naar de algemene ledenvergadering van LENS te 

komen. We beginnen om 20.30 uur en het belooft een hele belangrijke vergadering te worden. Immers het voortbestaan van LENS 

hangt aan een zijden draadje. Voorzitter Rob Vergeer heeft ons al eerder te kennen gegeven dat hij op 15 december gaat stoppen als 

voorzitter van LENS. Het zoeken naar een opvolger heeft tot op heden (nog) geen resultaat opgeleverd. Dit betekent dat we na 15 

december geen voorzitter meer hebben. Een reden voor de overige twee bestuursleden, Kees Veldink en Paul v.d.Steen, om ook 

direct op 15 december terug te treden als bestuurslid van LENS. Dit betekent dat LENS, als er tussentijds niets meer verandert, 

vanaf deze datum (be)stuurloos is en dat is formeel niet toegestaan en zoals iedereen wel zal begrijpen ook geen gezonde situatie. 

Hoe het dan verder moet gaan met LENS is één van de onderwerpen die op deze avond ter sprake zal komen.  

 

Wie dit nu nog niet begrijpt en niet aanwezig is op deze belangrijke vergadering snapt er werkelijk helemaal niets van. 

 

De agenda ziet er als volgt uit (de benodigde documenten liggen vanaf 6 december op LENS): 

 

❖ Opening 

❖ Mededelingen 

❖ Bespreking verslag van de vorige ALV d.d. 7-6-2003 

❖ Bespreking diverse jaarverslagen over het seizoen 2002/2003 

❖ Bespreking definitieve cijfers over het seizoen 2002/2003 

❖ Bespreking  definitieve begroting voor het seizoen 2003/2004 

❖ Benoeming in diverse commissies 

❖ Voorstel I.M. P. Juffermansprijs 2003 

❖ Bestuursperikelen: (eventuele verkiezing nieuw bestuur) 

❖ LENS ………….. en hoe nu verder???? 

❖ Rondvraag 

❖ Sluiting 

N ieuwjaarsreceptie ???? 

Als het is gelukt om een nieuw bestuur te presenteren op 

maandag 15 december wordt er zoals wij eerder al schreven 

natuurlijk gewoon een Nieuwjaarsreceptie gehouden op 

LENS. Deze receptie begint om 15.30 uur in ons 

clubgebouw en het spreekt voor zich dat wij alle LENSERS 

(jong en oud) dan hopen te zien. Omstreeks 16.00 uur start 

de huldiging van de jubilarissen en dat zijn:  

Guido Halleen, Gerard Kemperman en Paul Schulten (allen 

50 jaar) - Frans Disseldorp (40 jaar) en Oscar v.d. Laar (25 

jaar).  

Daarnaast wordt natuurlijk ook de I.M. P. Juffermansprijs 

uitgereikt en aan wie dit zal zijn (een groepering binnen 

LENS) wordt pas op 15 december tijdens de ALV definitief 

bekend gemaakt. Natuurlijk zorgen wij voor een hapje en 

een drankje en wij hopen dat het lang gezellig blijft. De 

receptie is omstreeks 18.00 uur afgelopen. Of deze receptie 

doorgaat of niet wordt besloten op maandag 15 december 

tijdens onze Algemene Leden Vergadering. Voor meer 

informatie raadpleeg onze site of bel even naar LENS. 

 

W interstop: LENS gesloten rond Kerst, Oud en Nieuw 

Van maandag 22 december 2003 t/m zaterdag 3 januari 2004 wordt er niet getraind en niet gevoetbald door alle teams van LENS. 

In deze periode is ons clubgebouw dan ook gesloten. Of er op Nieuwjaarsdag nog wedstrijden worden gespeeld, een receptie wordt 

gehouden en jubilarissen worden gehuldigd in ons clubgebouw hangt af van de uitkomst van de algemene ledenvergadering. Is er 

een bestuur dan gaan deze festiviteiten natuurlijk gewoon door. Is er echter geen bestuur dan helaas dit keer niet!!! 

het Bestuur 
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Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 

Cyclaamstraat 31 - 2565PD Den Haag - tel 070 3250789 

e-mail:  hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

 
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 dit 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 eeft LENS de echte op bezoek gehad? (het bewijs)  

 

Ieder jaar een terugkerend ritueel. Maanden ervoor gaat een ieder zich weer druk maken over de Goedheiligman en zijn gekleurde 

partner. ‘Voor de Sint is het 5 voor twaalf’ – ‘Piet schept beeld van slavernij’ en andere vette koppen vullen de dagbladen. 

Een corrigerende tik mag niet meer en daarom wordt het liedje ‘Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe’ in de ban gedaan. 

Gelukkig weet het CBL te melden dat we met ons allen op sinterklaasavond aan de stampot gaan. 

Nu komt de kerstman er ook steeds slechter af. Het wordt binnenkort verboden dat deze brave borst kinderen op schoot neemt. De 

rede laat zich raden.  

Hallo, mensen staakt uw wild geraas! 

 

Sinterklaas hoort bij Nederland, zoals 

voetbal bij LENS; daarom is het zo 

prettig te weten dat onze vereniging 

er weer in geslaagd is de echte Sint 

en zijn Pieterbazen te kunnen 

overhalen ons met een bezoek te 

vereren.  

We schrijven de ‘echte’ en dat is ook 

zo. Kijk, andere clubs pretenderen dat 

zij de echte op bezoek hebben gehad. 

Maar dat zijn echt hulpsinten.  

 

Wij kunnen u verzekeren dat wij de 

enige echte op bezoek hebben gehad. 

Hoe weten wij dit nu zo zeker? Heel 

simpel. We hebben persoonlijk 

kennis gemaakt met deze bisschop uit 

Myra. Gezellig babbeltje, kopje 

warme choco, pepernootje, 

banketstaafje. En dit alles in heel 

ontspannen sfeer.  

 

Wat echter de doorslag gaf was wel 

het volgende. Midden onder ons 

geanimeerde gesprek zei hij opeens: 

‘Wees maar gerust mijn kind, ik ben 

de echte Sint’.  Daar was dus niets 

mis mee. Conclusie; niks geen 

verklede vent met baard. Hij was het 

echt!  

 

Ons vermoeden dat het hier de enige 

echte betrof werd trouwens ook nog 

eens versterkt door het gerucht dat 

twee mensen op ons complex in de 

weer waren met een paard. Tijdens 

ons diepgravend onderzoek troffen 

we het dier aan in de LENS-briefing-

room en later werd het zelfs in de 

redactiekamer gestald.  

 

Echter bij nader inzien bleek het hier 

te gaan om het vervoersmiddel van 

een zekere Maria, Jozef en het 

kinderke.  

 

Wij dachten zo dat we hierbij het 

bewijs hebben geleverd dat onze club 

de enige echte op bezoek heeft gehad.  

 

de redactie

 

 

➢ (meer nieuws van het feest op pagina 13) 

Primeur op LENS 

 

Zaterdag 29 november werd LENS vereerd met een bezoek door het jeugdjournaal. De reden 

daarvan was de presentatie van de officiele EK voetbal-bal, deze word in 2004 in Portugal 

gehouden. De uitvinder van de bal werd geintervieuwd; hij gaf een korte uitleg over de bal zelf,  

ook liet hij nog ballen zien die door de jaren heen waren gebruikt. De eerste bal (jaren `60) tot aan 

de huidige bal (2004).  

De bal die gebruikt wordt op deze EK symboliseert een stukje geschiedenis van het gastland. De 

bal is lichtblauw van kleur met donker blauwe strepen. Over de bal lopen hele dunne lichtblauwe 

lijnen. De bal is vernoemd naar Roteiro, het logboek van Vasco Da Gama (de ontdekkingsreiziger).  
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De lichtblauwe kleur symboliseert de lucht en de donkerblauwe strepen de kleur van de zee. De kleine blauwe lijntjes symboliseren 

de meridianen. Deze bal is niet gestikt,  zoals de traditionele ballen maar thermisch geplakt. Dit houdt in dat alle panelen van de bal 

onder hoge temperatuur aan elkaar gelijmd worden.  

4 spelers van D2 werden uitgekozen om voor de camera hun kunsten te vertonen, ook mochten zij hun mening over de bal geven.  

Daarna mocht het team even oefenen met de bal; zij zijn dus de eerste jeugdspelers die na Beckham, Zidane en Robben even 

mochten spelen met de bal. Het geheel werd afgesloten met een groepsfoto met de nieuwe bal natuulijk. 

Menno Alting 

 

➢ (voor een foto-impressie: zie jeugdrubriek) 

 

 

 

 

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. 

 

Zo maar een willekeurige Kerstboodschap uit een van vele LENS-revue’s. We gaan naar:  

 

Kerstmis 1971 
 

Een volbloed voetballer gaat met zijn sport naar bed en staat ermee op. Hij droomt ervan. Hij spreekt en denkt over niets liever dan 

over de gespeelde wedstrijd (daar doet hij de eerste drie dagen over) en over de eerstkomende ontmoeting (dat is voor de laatste 

drie werkdagen). De voetbalsport is zijn hobby en de bal trekt hem onweerstaanbaar aan. Als zijn werk er niet onder lijdt en de ups 

en downs van de wedstrijdresultaten hem geen onaangename humeurigheid bezorgen, is er weinig of niets op tegen. Wat je doet 

moet je goed doen; zo in je arbeid, zo in je ontspanning!.  

Maar het goed zo nu en dan herinnerd te worden aan andere, hogere, betere waarden in het leven. Het is goed ook 

aandacht te hebben voor de grote gebeurtenissen in de wereld.  

Zo voor deze week de viering van het Kerstfeest. In de reclamekrant van Albert Heyn las ik, hoe enige bekende personen uit de 

wereld vvan de kunst zich de viering van Kerstmis herinneren. Kennerlijk doet hun die herinnering nog goed, want zij spreken er 

met tederheid over. 

Maar beter is Kerstmis als iets actueels te beleven en de blijde boodschap van het feest in onze gedragingen voor de 

toekomst te behouden. Kerstmis immers is vooral een vredesfeest. Het Kind Jezus kwam vrede brengen. En dit houdt een 

uitnodiging in aan ons allemaal vrede te spreiden, vooral waar wij zijn en waar wij komen,  thuis, bij onze arbeid en ook op het 

sportveld. Komt, laten we echt aan Kerstmis “doen”. Zalig Kerstfeest! Prettige dagen.D.J. 

 

(Bron: De LENS-revue, 45ste jaargang nr. 23 – 23 december 1971) 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-46 13 27 22 / 366 13 14  

 

                      *  advertentie * 

 

 

Mededelingen Zaal - Veld: 

 
❑ Zaal: geen 

❑ Veld: 

 

- verplicht, vrijwillig bardienst zie pagina 2 

  

- bij algehele afkeuring: 

      12.00 uur …... LENS 2 - HMSH 2 

      14.00 uur …... LENS 1 - HMSH 1 

 

                    filiaal Beresteinlaan 
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A lgemene  L eden V ergadering 

 

Op maandagavond 15 december nodigt het bestuur van LENS u allen uit om naar de algemene ledenvergadering van LENS te 

komen. We beginnen om 20.30 uur en het belooft een hele belangrijke vergadering te worden. Immers het voortbestaan van LENS 

hangt aan een zijden draadje. Voorzitter Rob Vergeer heeft ons al eerder te kennen gegeven dat hij op 15 december gaat stoppen als 

voorzitter van LENS. Het zoeken naar een opvolger heeft tot op heden (nog) geen resultaat opgeleverd. Dit betekent dat we na 15 

december geen voorzitter meer hebben. Een reden voor de overige twee bestuursleden, Kees Veldink en Paul v.d.Steen, om ook 

direct op 15 december terug te treden als bestuurslid van LENS. Dit betekent dat LENS, als er tussentijds niets meer verandert, 

vanaf deze datum (be)stuurloos is en dat is formeel niet toegestaan en zoals iedereen wel zal begrijpen ook geen gezonde situatie. 

Hoe het dan verder moet gaan met LENS is één van de onderwerpen die op deze avond ter sprake zal komen.  

 

Wie dit nu nog niet begrijpt en niet aanwezig is op deze belangrijke vergadering snapt er werkelijk helemaal niets van. 

 

De agenda ziet er als volgt uit (de benodigde documenten liggen vanaf 6 december op LENS): 

 

❖ Opening 

❖ Mededelingen 

❖ Bespreking verslag van de vorige ALV d.d. 7-6-2003 

❖ Bespreking diverse jaarverslagen over het seizoen 2002/2003 

❖ Bespreking definitieve cijfers over het seizoen 2002/2003 

❖ Bespreking  definitieve begroting voor het seizoen 2003/2004 

❖ Benoeming in diverse commissies 

❖ Voorstel I.M. P. Juffermansprijs 2003 

❖ Bestuursperikelen: (eventuele verkiezing nieuw bestuur) 

❖ LENS ………….. en hoe nu verder???? 

❖ Rondvraag 

❖ Sluiting 

 

W interstop: LENS gesloten rond Kerst, Oud en Nieuw 

 
Van maandag 22 december 2003 t/m zaterdag 3 januari 2004 wordt er niet getraind en niet gevoetbald door alle teams van LENS. 

In deze periode is ons clubgebouw dan ook gesloten. Of er op Nieuwjaarsdag nog wedstrijden worden gespeeld, een receptie wordt 

gehouden en jubilarissen worden gehuldigd in ons clubgebouw hangt af van de uitkomst van de algemene ledenvergadering. Is er 

een bestuur dan gaan deze festiviteiten natuurlijk gewoon door. Is er echter geen bestuur dan helaas dit keer niet!!! 

 

N ieuwjaarsreceptie ???? 

 
Als het is gelukt om een nieuw bestuur te presenteren op 

maandag 15 december wordt er zoals wij eerder al schreven 

natuurlijk gewoon een Nieuwjaarsreceptie gehouden op 

LENS. Deze receptie begint om 15.30 uur in ons 

clubgebouw en het spreekt voor zich dat wij alle LENSERS 

(jong en oud) dan hopen te zien. Omstreeks 16.00 uur start 

de huldiging van de jubilarissen en dat zijn:  Guido Halleen, 

Gerard Kemperman en Paul Schulten (allen 50 jaar) - Frans 

Disseldorp (40 jaar) en Oscar v.d. Laar (25 jaar).  

Daarnaast wordt natuurlijk ook de I.M. P. Juffermansprijs 

uitgereikt en aan wie dit zal zijn (een groepering binnen 

LENS) wordt pas op 15 december tijdens de ALV definitief 

bekend gemaakt. Natuurlijk zorgen wij voor een hapje en 

een drankje en wij hopen dat het lang gezellig blijft. De 

receptie is omstreeks 18.00 uur afgelopen. Of deze receptie 

doorgaat of niet wordt besloten op maandag 15 december 

tijdens onze Algemene Leden Vergadering. Voor meer 

informatie raadpleeg onze site of bel even naar LENS. 

 

het Bestuur 

 

ZAAL:  

 

AANVOERDERS 

LENS 1 O. van de Laar tel: 06-22669238 LENS 4 N. Vastenburg tel: 3294254  

LENS 2 S. de Nennie tel: 3935936 LENS 5 P. Lensink tel: 06-53576080 

LENS 3 E. Vuijk tel: 3960448 

      06-20247367 

LENS 6 J. Zwart tel: 06-14699794 

LENS DA 1 -  Mw L. v.d. Wetering -  tel: 0174-298069 
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wedstrijdprogramma zaal 
 

datum aanvang Wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 

Vr 12 dec 19.00 uur Noordzee DA 1-LENS DA 1 De Blinkert 9283  

 21.00 uur VCS 5-LENS 6 De Blinkert 123949  

 22.00 uur LENS 5-Semper Altius 5 Loosduinen 7496  

 19.00 uur Snoekie 2-LENS 2 Transvaal 126467  

Ma 15 dec 20.00 uur Te Werve 2-LENS 4 De Schilp, 

Rijswijk 

6226  

 20.00 uur LENS 1-Honselersdijk 2 Loosduinen 3028 G. v.d. Werken 

 22.00 uur LENS 3-VCS 8 Loosduinen 6227  

 19.00 uur Forum  Sport 2-LENS 5 Overbosch 7503  

Vr 19 dec 19.00 uur LENS DA 1-RKAVV DA 2 Loosduinen 9287  

 20.00 uur LENS 2-Forum Sport 1 Loosduinen 3195  

 21.00 uur LENS 6-Juventas 1 Overbosch 123950  

Do 1 jan 13.00 uur LENS-oud LENS 

Nieuwjaarsreceptie 

   

Ma 5 jan 20.00 uur HPSV 5-LENS 4 De Schilp 6232  

 22.00 uur VIOS 2-LENS 2 Loosduinen 3206 A.L.Hensen 

Vr 9 jan 19.00 uur LENS DA1-WIK DA1 De Blinkerd 9293  

 21.00 uur LENS 3-PGS/VOGEL 2 Loosduinen 6234  

 22.00 uur LENS 6-RKDEO 8 Transvaal 123951 J.V.Geerlings 

Ma 12 jan 22.00 uur CUVO 3-LENS 5 Overbosch 7516  

Di 13 jan 20.00 uur DSVP 2-LENS 1 DSVP,Pijnacker 3041 N.J.Sleeuwenhoek 

Wo 14 jan 19.00 uur KMD da1-LENS DA1 De Schilp 9299  

Vr 16 jan 19.00 uur LENS 4-RAVA 3 Loosduinen 6241  

 21.00 uur LENS 2-Nat.Ned.DH 1 Loosduinen 3207 R.Niesing 

 21.00 uur RAVA 4-LENS 3 Ockenburgh 6238 O.R.Day 

 21.00 uur Te Werve 1-LENS 6 Transvaal 123952  

Ma 19 jan 20.00 uur VCS 9-LENS 4 De Schilp 6245  

 22.00 uur TEDO 2-LENS 2 De Schilp 3217 E.Groen 

 21.00 uur LENS 1-MVV ’27 1 Loosduinen 3050 A.Eldaoud 

 22.00 uur LENS 3-JuVentaS 2 Loosduinen 6249 G.F.van den Berg 

Vr 23 jan 20.00 uur LENS DA1-SEP DA2 Loosduinen 9306  

 22.00 uur LENS 5-Exhes 2 Loosduinen 7519 E.R.Beeldsnijder 

 22.00 uur LENS 6-Semper Altius 4 De Blinkerd 123953  

Ma 26 jan 20.00 uur Honselersdijk 2-LENS 1 Sosef 3119 R.A.Hos 

 21.00 uur Forum Sport 1-LENS 2 Overbosch 3273 F.C.Verbruggen 

Di 27 jan 20.00 uur VCS 8-LENS 3 Zuidhaghe 6316  

Wo 28 jan 19.00 uur ZVVR/Alcatel 1-LENS 6 De Schilp 123959 J.C.van der Velden 

Do 29 jan 19.00 uur RKAVV DA2-LENS DA1 Kastelenring 9366  

 21.00 uur SEV 3-LENS 1 (beker) Kastelenring 141478 R.J.Stap 

Vr 30 jan 19.00 uur LENS 4-Te Werve 2 Loosduinen 6317 N.C.Mos 

 

 

ZONDAG: 

 

 

AANVOERDERS 

 

LENS 3 
Henk hoppenbrouwers 

(070-3250789) 

 

LENS 4 
Amer Jagesar 

(06-42300582) 

 

LENS 5 
Henk Vermolen 

(070-3607739 – 06-12418956) 

 

wedstrijdprogramma veld 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

Zo 14 dec 14.00 uur LENS 1-HSTexasDZS 1 Veld 1 96525 Santana De Andrade J. 

 11.30 uur LENS 2-OVV 2 Veld 1 99181 Buitenman I.F. 

 10.30 uur LENS 3-HBS 6 Veld 3 102745  

 13.00 uur LENS 4-ODB 5 Veld 2 104725  

 10.00 uur LENS 5-HSTexasDZS 3 Veld 2 106969  

      

Ma 15 dec 20.30 uur LEDENVERGADERING    
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Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

Zo 21 dec 14.00 uur LENS 1-  ???? Veld 1/3   

 12.00 uur LENS 2-  ???? Veld 1/3   

 10.00 uur LENS 3-LENS 4/5 Veld 1/3   

       

Do 1 jan 13.00? uur LENS 1- Oud LENS    

  Nieuwjaarsreceptie    

      

Di 6 jan 19.30 uur LENS 1-DSO(zat) 1 Veld 2  L.Looije 

 19.30 uur DSO(zat)2-LENS 2    

      

Zo 11 jan 14.00 uur LENS 1-Schipluiden 1 Veld 1/3   

 12.00 uur LENS 2-Schipluiden 2 Veld 1/3   

 10.00 uur LENS 3-???? Veld 1/3   

      

Di 13 jan 19.30 uur Wilhelmus 1-LENS 1    

 

de wedstrijdbal voor de wedstrijd 

 
LENS – HS Texas DZS wordt ter beschikking gesteld door: 

 
 
 
 

 

 

L ENS in de competitie 

30 november 2003: LENS - HVV (6 - 1) | door Jaap Colpa  

Ook de ‘oude Haagsche’moet er aan geloven (LENS blift maar winnen) 

Tjakka. 6-1 in de knip. Dat is lekker. Een mooie overwinning tegen een niet eens zo slechte tegenstander. Het draait goed op 

het ogenblik met ons vlaggeschip. Het is al een tijdje fijn langs de lijn, de supporters genieten en de spelers geven er blijk 

van lekker in hun vel te zitten. Na een moeizaam begin van de competitie gaat de blauwwitte machine nu echt draaien.  Het 

gevolg is een meer dan redelijk uitzicht op de tweede plaats en een nadrukkelijke rol in de tweede periode. 

LENS liet  vanaf de eerste minuut al geen onduidelijkheid 

over de bedoelingen bestaan. LENS koos de aanval en al snel 

kon het eerste doelpunt opgetekend worden. Dennis van den 

Steen kreeg de bal in vrije positie op de rand van de 

"zestien". Zijn schot verdween hoog en hard in de verre 

hoek. Vanaf dat moment ging het duel op en neer. LENS had 

zeker het betere van spel, maar HVV gaf er blijk van niet 

zomaar naar de slachtbank te willen. Het voetbalde echter 

wat naief en stelde LENS in staat om zonder al te veel 

krachtsinspanning de wedstrijd naar hun hand te zetten. In de 

25e minuut legde Dennis van den Steen een corner panklaar 

op het hoofd van Arno van Veen, die alleen maar hoefde te 

knikken (2-0). Toch kreeg LENS het daarna behoorlijk 

moeilijk. Het liet zich terugdringen, de verdediging ging wat 

foutjes maken en de geelzwarten kwamen weer helemaal 

terug in de wedstrijd. Het scheelde weinig of LENS had met 

een gelijke stand aan de thee gemoeten. Eerst was het Brian 

Linger die op de doellijn redding kon brengen en even later 

stond de paal de aansluittreffer in de weg. 

Met enig fortuin werd dus de 2-0 gehandhaafd en alleen een 

snelle treffer in de tweede helft zou HVV van mogelijke 

aspiraties op puntenwinst kunnen beroven. En die treffer 

kwam er ook. Net na het fluitsignaal voor het tweede bedrijf 

liet Arno van Veen zijn elfde van dit seizoen optekenen. Het 

verzet van HVV was vanaf dat moment gebroken. 

Aanvankelijk was er nog wel even de wil om zich terug te 

vechten in de wedstrijd,  maar na deze treffer werd het zeer 

pover wat de mannen van de Diepput op de mat legden. In de 

53e minuut ontaardde dat in een wel heel grof geblunder in 

de HVV-defensie. Ramon Hendriks profiteerde dankbaar: 4-

0. Daarna was het "Ricky-time".  Ingevallen in de tweede 

helft zorgde hij voor 2 doelpunten. De eerste ontstond na een 

doorloopbal. Zijn inzet stuitte af op de HVV-goalie, maar in 

de rebound werd toch de vijfde binnengewerkt. De zesde 

goal was er weer een om in te lijsten. Vanaf zo'n meter of 

twintig liet hij met een droge, harde knal in de benedenhoek 

de keeper kansloos.  

O ja en tussendoor was LENS zo vriendelijk om HVV de eer 

te laten redden. 

Waar eindigt dit?, vroeg men zich na afloop af. LENS blijft de ene na de andere tegenstander aan de zegekar binden. Er 

wordt gedreven gevoetbald, het scoren gaat gemakkelijk en het is ook nog eens heel leuk om naar te kijken. Voetballend is 

het allemaal dik in orde, de begeleiding is top. Nou nog "even" op bestuurlijk vlak de zaken voor elkaar krijgen. Maar dat 

is helaas een wat groter probleem. 
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07 december 2003: SOA - LENS (0 - 0) | door Jaap Colpa  

Vizier staat niet op scherp bij LENS (gelijkspel tegen SOA) 

Normaal gesproken is "SOA uit" zo'n wedstrijd die bij de LENSers toch wat bibbers in de benen teweeg brengt. De spelers 

van beide teams kennen elkaar door-en-door en de LENSers weten dat SOA een type voetbal speelt dat LENS niet echt 

lekker ligt. Vorige week kregen we veel ruimte van een wat naief spelend HVV, waardoor ons vlaggeschip zijn favoriete 

spelletje op de mat kon leggen. Vandaag was het andere koek. SOA geeft helemaal geen ruimte, het zit de tegenstanders fel 

op de huid en beschikt over spelers met veel geslepenheid terwijl ook het verbale aspect niet uit de weg wordt gegaan. Het 

LENS-van-vandaag heeft zich echter een houding van onoverwinnelijkheid aangemeten, ingegeven door de prima 

resultaten van de laatste weken. En achteraf had LENS helemaal geen vrees hoeven te hebben voor de "Angstgegner" van 

weleer.  

Het hoge niveau van de afgelopen weken werd inderdaad 

niet gehaald, dat was zeker de verdienste van SOA, maar de 

blauwwitte brigade wist desondanks toch voortdurend het 

betere van het spel te hebben en geregeld goede kansen te 

creëren. Het was wel wat rommeliger en de aanvalsopzet 

was wat minder gestructeerd dan we gewend zijn. 

Waarschijnlijk was ook de snijdende vrieswind daar debet 

aan.  

Tesamen met het harde veld maakte het verzorgd voetbal 

toch heel moeilijk. Het duurde tot de 20e minuut voordat de 

eerste LENS-aanval van enige betekenis kon worden 

opgetekend. Dennis van den Steen legde af op Ricky ten 

Berge, die keeper Ronald Kubitza op zijn weg vond. In de 

laatste 10 minuten voor rust had LENS de voorsprong 

moeten nemen. Een aanschakeling van heel goede 

mogelijkheden (Ricky, Dennis, Fahrid, Ramon) leverde 

echter geen treffer op.  

Ook na de erwtensoep bleef LENS nadrukkelijk de winst 

zoeken. Hoewel de SOA-aanvallers af en toe ook mooie 

mogelijkheden kregen, waren de betere kansen toch voor 

LENS. De spitsen die in de voorgaande wedstrijden zo 

trefzeker bleken,  

 

hadden vandaag helaas wat meer moeite om het vijandelijke 

net te vinden.  

Na 10 minuten kreeg Arno van Veen een levensgrote 

schietkans. Hij mikte op de lat en via de dwarsligger 

belandde de bal net achter doellijn. Voor het rijtje trouwe 

LENSsupporters dat zich altijd, weer-of-geen weer, pal 

achter het vijandelijke doel opstelt was het geen vraag.  

Ook zonder blauwwitte bril kon een gave treffer genoteerd 

worden. De scheidsrechter dacht daar van enige afstand 

echter anders over.  

LENS had even moeite om zich van deze tegenslag te 

herstellen. SOA drong met met wat meer overtuiging aan en 

probeerde druk te zetten.De LENS-defensie hield echter 

zonder al te veel problemen stand en vijf minuten voor tijd 

had LENS de wedstrijd naar zich toe moeten trekken.  

Arno van Veen mocht ongehinderd op het SOA-doel 

afsteven, maar Kubitza wist zijn inzet in eerste instantie te 

keren. Ook in de rebound lukte het onze topscorer niet. John 

van Tol bracht op de doellijn redding. 

 De zegereeks mag dan wel onderbroken zijn, maar onze voortrekkers zijn nog steeds sinds 28 september 

ongeslagen. Door dit gelijke spel blijft LENS stevig op de vierde plaats en het uitzicht op hogere plaatsen 

blijft behouden. Vooraf wordt een gelijkspel tegen SOA-uit misschien als een acceptabel resultaat gezien, 

maar na afloop overheerste in het LENSkamp toch teleurstelling. Waarschijnlijk zijn ze bij SOA blijer met 

deze brilstand dan bij LENS. Volgende week thuis tegen Texas. Dat wordt zeker weer een 'thriller". 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2003/2004 

Algemeen contactpersoon: Paul  van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 
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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 beiden 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 alleen bij de hoofdleider thuis (070-

4400603) en echt alleen maar tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314): echter 

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 (woensdag na 13.00 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 echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
 

 

A lgemene  L eden V ergadering 

 

Op maandagavond 15 december nodigt het bestuur van LENS u allen uit om naar de algemene ledenvergadering van LENS te 

komen. We beginnen om 20.30 uur en het belooft een hele belangrijke vergadering te worden. Immers het voortbestaan 

van LENS hangt aan een zijden draadje. Voorzitter Rob Vergeer heeft ons al eerder te kennen gegeven dat hij op 15 

december gaat stoppen als voorzitter van LENS. Het zoeken naar een opvolger heeft tot op heden (nog) geen resultaat 

opgeleverd. Dit betekent dat we na 15 december geen voorzitter meer hebben. Een reden voor de overige twee 

bestuursleden, Kees Veldink en Paul v.d.Steen, om ook direct op 15 december terug te treden als bestuurslid van 

LENS. Dit betekent dat LENS, als er tussentijds niets meer verandert, vanaf deze datum (be)stuurloos is en dat is 

formeel niet toegestaan en zoals iedereen wel zal begrijpen ook geen gezonde situatie. Hoe het dan verder moet gaan 

met LENS is één van de onderwerpen die op deze avond ter sprake zal komen.  

Wie dit nu nog niet begrijpt en niet aanwezig is op deze belangrijke vergadering snapt er werkelijk helemaal niets van. 

De agenda ziet er als volgt uit (de benodigde documenten liggen vanaf 6 december op LENS): 

 

❖ Opening 

❖ Mededelingen 

❖ Bespreking verslag van de vorige ALV d.d. 7-6-2003 

❖ Bespreking diverse jaarverslagen over het seizoen 2002/2003 

❖ Bespreking definitieve cijfers over het seizoen 2002/2003 

❖ Bespreking  definitieve begroting voor het seizoen 2003/2004 

❖ Benoeming in diverse commissies 

❖ Voorstel I.M. P. Juffermansprijs 2003 

❖ Bestuursperikelen: (eventuele verkiezing nieuw bestuur) 

❖ LENS ………….. en hoe nu verder???? 

❖ Rondvraag 

❖ Sluiting 

W interstop: LENS gesloten rond Kerst, Oud en Nieuw 

Van maandag 22 december 2003 t/m zaterdag 3 januari 2004 wordt er niet getraind en niet gevoetbald door alle teams van LENS. 

In deze periode is ons clubgebouw dan ook gesloten. Of er op Nieuwjaarsdag nog wedstrijden worden gespeeld, een receptie wordt 

gehouden en jubilarissen worden gehuldigd in ons clubgebouw hangt af van de uitkomst van de algemene ledenvergadering. Is er 

een bestuur dan gaan deze festiviteiten natuurlijk gewoon door. Is er echter geen bestuur dan helaas dit keer niet!!! 

 

N ieuwjaarsreceptie ???? 

Als het is gelukt om een nieuw bestuur te presenteren op maandag 15 december wordt er zoals wij eerder al schreven natuurlijk 

gewoon een Nieuwjaarsreceptie gehouden op LENS. Deze receptie begint om 15.30 uur in ons clubgebouw en het 

spreekt voor zich dat wij alle LENSERS (jong en oud) dan hopen te zien. Omstreeks 16.00 uur start de huldiging 

van de jubilarissen en dat zijn: Guido Halleen, Gerard Kemperman en Paul Schulten (allen 50 jaar) - Frans Disseldorp 

(40 jaar) en Oscar v.d. Laar (25 jaar).  

Daarnaast wordt natuurlijk ook de I.M. P. Juffermansprijs uitgereikt en aan wie dit zal zijn (een groepering binnen 

LENS) wordt pas op 15 december tijdens de ALV definitief bekend gemaakt. Natuurlijk zorgen wij voor een 

hapje en een drankje en wij hopen dat het lang gezellig blijft. De receptie is omstreeks 18.00 uur afgelopen.  

Of deze receptie doorgaat of niet wordt besloten op maandag 15 december tijdens onze Algemene Leden Vergadering. Voor meer 

informatie raadpleeg onze site of bel even naar LENS. 

het Bestuur 
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Wedstrijdprogramma JEUGD     (tijds)wijzigingen mogelijk 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek 

van 

LENS 

Vervoer 

A1 13 dec 14.30 uur Kranenburg A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

 20 dec 14.30 uur VELO A2 (*) Thuis Veld 3 13.30 uur  

B1 10 dec 18.30 uur FC Zoetermeer B1 (*) Thuis Veld 2 17.30 uur  

 13 dec 12.45 uur GDA B2 Thuis Veld 1 11.45 uur  

 20 dec 12.45 uur VELO B1 (*) Thuis Veld 3 11.45 uur  

B2 13 dec 12.00 uur DHC B2 Thuis Veld 3 11.00 uur  

 

 

 20 dec 14.30 uur Vitesse Delft B2 (*) Thuis Veld 1 13.30 uur  

C1 13 dec 11.00 uur HVO C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 20 dec 11.00 uur VELO C1 (*) Thuis Veld 3 10.00 uur  

C2 13 dec 10.30 uur VUC C1 Uit ‘t Kleine Loo/Mariahoeve 08.45 uur Auto 

 20 dec 09.30 uur VELO C2 (*) Thuis Veld 3 08.30 uur  

C3 13 dec 12.00 uur Vredenburch C2 Uit Vredenburchweg/Rijswijk 10.30 uur Auto 

 20 dec 12.00 uur VELO C3 (*) Thuis Veld 1 11.00 uur  

C4 13 dec 14.30 uur Marathon/Azurri C1 Thuis Veld 3 13.30 uur  

 20 dec 09.30 uur VELO C6 (*) Thuis Veld 1 08.30 uur  

D1 12 dec 17.30 uur Voetbal+spelregelavond Thuis Zie kopie!! 17.15 uur  

 13 dec 09.30 uur Katwijk D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 20 dec 13.00 uur VELO D1 (*) Uit Noordweg/Wateringen 11.30 uur Auto 

D2 10 dec 18.30 uur Kranenburg D1 (*) Uit M.Vrijenhoeklaan 17.15 uur Auto 

 12 dec 17.30 uur Voetbal+spelregelavond Thuis Zie kopie!! 17.15 uur  

 13 dec 09.30 uur BMT D1 Uit Hengelolaan 08.15 uur Lopen 

 20 dec 11.30 uur VELO D2 (*) Uit Noordweg/Wateringen 10.00 uur Auto 

D3 12 dec 17.30 uur Voetbal+spelregelavond Thuis Zie kopie!! 17.15 uur  

 13 dec 09.30 uur DHC D3 Thuis Veld 3 08.30 uur  

 20 dec 11.30 uur VELO D5 (*) Uit Noordweg/Wateringen 10.30 uur Auto 

D4 12 dec 17.30 uur Voetbal+spelregelavond Thuis Zie kopie!! 17.15 uur  

 13 dec 12.30 uur Wilhelmus D3 (*) Uit Groene Zoom/Leidschendam 11.15 uur Auto 

 

 

 20 dec 11.30 uur VELO D8 (*) Uit Noordweg/Wateringen 10.30 uur Auto 

E1 13 dec 09.00 uur Westlandia E1 Uit Zuidweg/Naaldwijk 08.00 uur Auto 

 20 dec 09.30 uur VELO E1 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

E2 13 dec 11.00 uur Wilhelmus E2 (*) Uit Groene Zoom/Leidschendam 09.45 uur Auto 

 20 dec 09.30 uur Vitesse Delft E2 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

E3 13 dec 11.30 uur ODB E1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 20 dec 11.30 uur VELO E4 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 13 dec 10.45 uur Concordia E6 Uit Brasserskade/Delft 09.30 uur Auto 

 20 dec 11.30 uur VELO E8 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

E5 13 dec 10.00 uur Lyra E7 (*) Uit Veilingweg/De Lier 08.45 uur Auto 

 20 dec 13.30 uur VELO E10 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

E6 13 dec 12.00 uur Honselersdijk E10 Uit Strijplaan/Honselersdijk 11.00 uur Auto 

 

 

 20 dec 13.30 uur VELO E14 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

F1 13 dec 09.30 uur Quick Steps F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 20 dec 09.30 uur VELO F2 (*) Uit Noordweg/Wateringen 08.30 uur Auto 

F2 13 dec 09.00 uur Westlandia F2 Uit Zuidweg/Naaldwijk 08.00 uur Auto 

 20 dec 09.30 uur VELO F3 (*) Uit Noordweg/Wateringen 08.30 uur Auto 

F3 13 dec 11.30 uur Lyra F7 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

 20 dec 09.30 uur VELO F5 (*) Uit Noordweg/Wateringen 08.30 uur Auto 

F4 13 dec 09.30 uur Lyra F9 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 20 dec 10.30 uur VELO F8 (*) Uit Noordweg/Wateringen 09.30 uur Auto 

F5 13 dec 11.30 uur Verburch F5 Uit v.Arkelweg/Poeldijk 10.30 uur Auto 

 20 dec 10.30 uur VELO F12 (*) Uit Noordweg/Wateringen 09.30 uur Auto 

F6 13 dec VRIJ!!      

 20 dec 10.30 uur VELO F13 (*) Uit Noordweg/Wateringen 09.30 uur Auto 

*=vriendschappelijk 
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!!CONTRIBUTIE AL BETAALD?? NEE; DAN NA 1-1-2004 NIET MEER TRAINEN EN SPELEN!! 

Bijzonderheden 

 

De volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag donderdag 8 januari 2004 

 

Aanwezig namens de jeugdcommissie: 13 december vanaf  07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

      20 december vanaf  07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

Opstellingen 

 

Opstellingen als bekend met uitzondering van: 

• LENS A1: zonder A.Ancharad (geschorst) en J.Vernee (gestopt) 

• LENS B1: zonder O.Arslan (afgevoerd als lid wegens asociaal gedrag) en zonder A.Loilargosain (geschorst) 

• LENS C2: zonder M.Carolina (gestopt???) en met S.Poeran  

• LENS C3: met R.Matthee 

• LENS D2: met K.Chtatou (pas vanaf 1 december) 

• LENS F5: zonder E.Keles (afgebeld t/m 22/12) en met M.Naqvi 

 

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 competitie-

voetbal 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. 

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 LENS A1, C1 en D1 vallen onder categorie A 

en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

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!!!  

 

Regelgeving bij afkeuringen 

 

Volgens de nieuwe regels van de KNVB gaan bij incidentele afkeuringen de wedstrijden uit categorie A (LENS A1, C1 en D1) 

altijd voor op wedstrijden uit categorie B (overige jeugdteams). Dit betekent dat als veld 1 afgekeurd is LENS A1, 

C1 en D1 automatisch op zouden moeten schuiven naar veld 3 (is altijd bespeelbaar). In overleg met de consul 

zullen wij toch proberen om hier zo eerlijk mogelijk mee om te gaan zodat niet altijd de teams uit de B-categorie 

hier de dupe van worden. 

 

Voetbal + spelregelavond voor LENS D1, D2, D3 EN D4 

 

Zoals we in de vorige LENSREVUE al schreven organiseren wij in samenwerking met de Haagse Scheidsrechter Vereniging op 

vrijdag 12 december een spelregelavond voor alle D-klassers van LENS D1 t/m LENS D4. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige 

LENSREVUE stond gaan we natuurlijk wel eerst nog wat voetballen. We verwachten jullie tussen 17.00 en 17.15 uur op LENS 

met voetbalkleding bij je. Na een uurtje voetballen begint de spelregelavond die heel leuk (video, film, quiz, etc.) en leerzaam 

beloofd te gaan worden. Kom allemaal en heus je steekt er heel wat van op!!! Omstreeks 20.30 uur is het geheel weer afgelopen. 
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Gewijzigde trainingstijden LENS E3 T/M E6 EN F3 T/M F6 

 

Om de trainingen een beetje soepeler te laten verlopen hebben we de trainingstijden op de woensdagmiddag enigszins aangepast 

voor LENS E3 t/m LENS E6 en voor LENS F3 t/m LENS F6. Met ingang van woensdagmiddag 10 december (vandaag) zijn de 

trainingstijden als volgt: 

 

➢ 14.00 t/m 15.00 uur LENS F3 t/m LENS F6 (aanwezig uiterlijk 13.45 uur) en omkleden in lokaal 8 

➢ 14.30 t/m 15.45 uur LENS F1 en LENS F2 (aanwezig uiterlijk 14.15 uur) en omkleden in lokaal 7 

➢ 15.00 t/m 16.00 uur LENS E5 en LENS E6 (aanwezig uiterlijk 14.45 uur) en omkleden in lokaal 3 

➢ 16.00 t/m 17.00 uur LENS E3 en LENS E4 (aanwezig uiterlijk 15.45 uur) en omkleden in lokaal 1 

 

Aangezien het kouder weer wordt is het verplicht om in een trainingspak te trainen. Kinderen in korte broek en een T-shirt worden 

door ons naar huis gestuurd. 

 

         

 !!!GEEN TRAINING EN GEEN VOETBAL VAN 22 DECEMBER 2003 T/M 3 JANUARI 2004!!! 
 

Keeperstrainingen 

 

De animo voor de keeperstrainingen is de laatste weken niet erg groot. Eerst was de Ramadan de  

schuld maar ook afgelopen dinsdag was het akelig stil. Met Hans, Arnold en Ronald hebben we  

de zaken nog eens doorgesproken en via hen worden jullie nogmaals benaderd om naar de 

keeperstraining te komen. Wij hopen dat jullie hier ook gehoor aan gaan geven.  

KOMEN DUS!!!! 

 

Bekernieuws 

 

De volgende jeugdteams van LENS hebben zich geplaatst 

voor de volgende bekerronde (1/16e finale): 

LENS B1, C3, C4 en D1. Ook LENS C1 

gaat straks in de bekercompetitie meedoen 

net als alle andere landelijke teams.  

 

De volgende ronde wordt echter pas in april 

2004 gespeeld. Nog even geduld dus!! 

 

 

Contributiebriefjes 

 

Wij berusten niet en gaven op 6 december een aantal spelers 

(ouders) briefjes mee met het verzoek om de achterstallige 

contributie uiterlijk 21 december te betalen. In de eerste 

week van januari 2004 maken wij de balans op en spelers die 

op dat moment nog helemaal geen contributie betaald 

hebben over dit seizoen krijgen van ons dan absoluut een 

train- en speelverbod. Jullie (de ouders) zijn dus 

gewaarschuwd. Betalen kan nog contant op LENS op 

zaterdag 13 en 20 december en natuurlijk via giro 336711 

t.n.v. penningmeester LENS te Zoetermeer. 

DOEN!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Gedrag langs de lijn 

 

Op maandag 1 december zat de jeugdcommissie van LENS met een groot aantal trainers en leiders rond de tafel. De reden was het 

soms te kritische gedrag, van trainers/leiders/grensrechters en ouders van LENS langs de lijn en van spelers van LENS in het veld, 

t.o.v. scheidsrechters van de KNVB of de verenigingen (ook van LENS) en de grensrechters van de tegenpartij. Normen en 

waarden worden te vaak overschreden en dat moet echt heel snel stoppen. Ook denken spelers van LENS van alles te mogen 

zeggen t.o.v. hun eigen trainers en leiders en de andere vrijwilligers van LENS. Ook dit moet stoppen. Als laatste is de omgang met 

materiaal (ballen, hesjes, kleding) en de accommodatie (kleedlokalen, lichten, douches, dug-outs etc.) beneden alle peil. Ook dit 

moet anders!! Met de aanwezige trainers en leiders is afgesproken dat we nog harder op gaan treden. Spelers zullen sneller worden 

gestraft of sneller van LENS af worden gestuurd en ouders zullen vaker op LENS worden uitgenodigd voor een gesprek. Schade 

aan materiaal of aan de accommodatie wordt verhaald op de spelers (ouders). Kortom: we gaan er alles aan doen om de normen en 

waarden weer heel snel op een LENS-waardig niveau te brengen. DOEN JULLIE MEE?????? 

 

Winterstop: LENS gesloten rond kerst en oud en nieuw 

 

Van maandag 22 december 2003 t/m zaterdag 3 januari 2004 wordt er helemaal niet getraind en niet gevoetbald door jeugdteams 

van LENS. In deze periode is ons clubgebouw ook gesloten. Even allemaal lekker bijkomen van de eerste helft van dit seizoen. Op 

maandag 5 januari starten de trainingen weer en op zaterdag 10 januari een vriendschappelijk programma met al onze jeugdteams 

(LENS A1 t/m F6) tegen HBS. Wij wensen iedereen alvast hele prettige feestdagen en een gezellige jaarwisseling toe en wie weet 

zien wij elkaar wel op de twee onderstaande, hele  belangrijke bijeenkomsten bij LENS. 
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S interklaasfeest ….. een daverend succes 

 

Sinds LENS-heugenis is deze organisatie in handen van 

Diana en Hans. Zij staan natuurlijk garant dat alles 

vlekkeloos verloopt. Terwijl ons clubgebouw volstroomt met 

zeer drukke F-klassers (de zenuwen spelen toch wel een rol), 

wordt er achter de schermen hard gewerkt aan het optreden 

van Sint en zijn Zwarte Pieten. 

Aan het ‘front’ zorgen een gezellige barploeg (Ann, Linda en 

Ben) dat iedereen deze avond niets te kort komt. 

Gerard is druk bezig met het geheel vast te leggen op de 

gevoelige plaat, terwijl Paul zich bekwaamt in het slijpen 

van afgebroken punten van kleurpotloden. 

 

Zo dat was de organisatie. Nu maar afwachten hoe alles gaat 

verlopen. We fietsen langs veld 1 en menen dat we daar 

Sinterklaas te zien lopen. Het blijkt onze voorzitter te zijn die 

zo maar even langs komt. We zien hem het clubgebouw 

binnenstappen en daarna blijkt hij spoorloos verdwenen. We 

komen hem weer tegen als het feest afgelopen is. Verbaasd 

kijkt hij om zich heen en vraagt of hij iets gemist heeft. We 

antwoorden van ‘ja’ .  Met de woorden: ‘ Potverdorie’ – men 

vertelt mij ook nooit iets’ neemt hij teleurgesteld plaats aan 

de bar. 

 

Intussen lopen in de gang we Sint en zijn Pieten tegen het 

lijf. Zij staan klaar voor hun opkomst. Het sein wordt 

gegeven en nadat de Sint nog even wat instructie brult naar 

zijn knechten gaat het feest beginnen. Onder oorverdovend 

gejuich wordt hij onthaald. 

Wat opvalt is dat er niet gestrooid wordt. Dat is mooi 

meegenomen, dan heeft de LENS-veegploeg (Sint neemt 

namelijk nooit een Pietenveegploeg mee) niet zoveel werk 

concluderen we snel. Helaas blijkt deze conclusie iets te 

voorbarig. Door een haag van spelers bereikt Sint zijn zetel, 

wordt welkom geheten en neemt het woord. 

 

Sint heeft een probleem. Nou hij niet,  maar éen van zijn 

Pieten. Deze heeft namelijk van een chocoladeletter 

gesnoept. Echter deze was voor honden bestemt (hieruit 

blijkt dat de Goed Heiligman een dierenvriend is) en bevatte 

blafpoeder. Gevolg? Pieterbaas kan alleen maar blaffen. Een 

tip uit het publiek brengt uitkomst. Gewoon goed je tanden 

poetsen dan is het over. En ja hoor, het helpt. 

 

Sinterklaas blijkt verstand te hebben van voetbal- en clubs. 

Vooral (club)liederen hebben zijn aandacht. Het clublied van 

Galatasaray schalt door het clubgebouw en via ‘ hand in 

hand kameraden’ – ‘Ajax wint de wereldcup’ komen we 

terecht bij het ‘Haags kwartiertje’. 

Tijd voor een breakdance-demonstratie, waar Sinterklaas 

duidelijk van geniet. Sinterklaas heeft voor elk team een 

goed woord over en zo is het weer de 

hoogste tijd dat Sint en zijn gevolg 

opstapt. Wederom gejuich, want daar 

komen zakken met cadeautjes binnen. 

Tijdens de aftocht vindt er nog een klein 

‘incident’ plaats. De Pieten gaan vol 

overgave strooien (onze eerdere 

conclusie was inderdaad te voorbarig) 

en een redactielid wordt vol op zijn 

voorhoofd geraakt. Hij overweegt een schadeclaim in te 

dienen. 

 

Nadat iedereen vertrokken is wordt de kantine weer 

omgetoverd tot kantine en zo is er weer een einde gekomen 

aan dit spektakel. De organisatie kan weer terugkijken op 

een zeer geslaagd, perfect georganiseerd evenement. 

 

de redactie
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30 november LENS 1 – HVV 1. 

 

De ‘pupil van de week’ is deze keer een speler van LENS 

E4: Yunus Aliabadi. Hij is 9 jaar oud. Toen Yunus 7 jaar 

oud was speelde hij mee in een aflevering van Baantjer. Hij 

zit op de Meester Schaarbergenschool in groep 6 bij juf Ria. 

De juf heeft veel verstand van voetbal! Yunus hoopt dat de 

E4 dit seizoen naar Drievliet zal gaan of zal gaan zwemmen. 

De E4 krijgt op woensdagmiddag training van Arjen en 

Achraf. De trainers zijn heel aardig. Vaak speelt Yunus 

‘rechts buiten’. Hij geeft mooie voorzetten en goede assists. 

Arjen Vegt is trainer van E3 t/m E6, leider van E4 en is de 

oom van Yunus. 

 

 

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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- Favoriete nationale teams: Turkije en Argentinië. 

- Favoriete profvoetballers: Ronaldo, Kluivert en Zidane; 

- Wil later profvoetballer of politie worden; 

- Leukste sport na voetbal: Baseball; 

- Favoriete popgroep: Blue; 

- Beste vriend: Mohamed Sctautuo 

- Favoritie internetsite: WWW.Foxkids.nl & www.hapoo.nl 

- Sterk in: voorzetten geven, schouder duwen; 

- Moet nog leren: minder snel boos te worden; 

- Zou een bos bloemen geven aan Rabia. 

- Favoriete speelgoed: Game Boy, Pockémon; 

- Wat kan beter: LENS moet strenger zijn voor de leiders; 

- Horoscoop: Ram; 

- De naam van papa is Hatice en van mama Ached; 

- 2 zussen en 1 broer; 

- Aantal hamsters thuis: 2 

- Favoriete boek: Harry Potter en de Vuurbeker; 

- Favoriete tv-serie: spons bob squarpants; 

- Favoriete dier: Hand (Golden retriever) 

- Favoriete jaargetijde zomer; 

- Gek op: T.V. kijken; 

- Meest bang van: Naar een griezelfilm kijken en dan naar bed; 

 

Schrappen wat niet of minder past: 

- lang uitslapen of vroeg opstaan; 

- voetballen of keepen; 

- Besiktas, Fenerbache of Galatasaray; 

- AJAX, Feyenoord of  PSV; 

- Sporten of luieren; 

- Geld sparen of geld uitgeven; 

- Slordig of ordelijk; 

- Pretpark of bos; 

- Hond of kat; 

- Strip of leesboek; 

- Taal of rekenen; 

 

Een korte terugblik van de pupil en van Khlaid el Margi op LENS 1 - HVV 1: 

 

Bij de warming-up van LENS mocht ik meedoen: rustig lopen, sneller en nog sneller lopen, strekken en daarna de 

keeper inschieten. 

LENS was goed met ‘tikken’ en ‘één-tweetjes’. Binnen 6 minuten was het 1 – 0. 

Veel mooiste momenten van de wedstrijd (1) toen Jochem van Loon in de kruising scoorde (2) de redding van 

Michael Oude Nijhuis van een kopbal van HVV; (3) de penalty die door Michael Oude Nijhuis werd 

tegengehouden. 

Yunus: Ik dacht dat LENS gelijk zou gaan spelen maar ze hebben met 6 - 1 gewonnen. 

Khalid: Ik dacht dat LENS zou verliezen. Gelukkig was dat niet zo. 

Yunus: Beste speler was Jochem van Loon. Hij sprint hard naar de bal, geeft goede assists en maakte een goal in de 

kruising. 

Farid Cijntje was de aardigste speler en heb ik daarom gekozen tot m’n favoriete speler. 

Khalid vond Maurice Schuurman de beste speler: Geeft goede passen, was veel aan de bal en weet wat hij doet. 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

 

 

de verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk 

overgenomen 

 

Die Haghe B1 – LENS B2 (3-2) 

 

Vandaag hadden wij maar 11 spelers. Rafael en Vires ziek, Osama doet met de B1 mee. Maar 

met een paar noodgrepen stond er een ploeg die de wedstrijd van het seizoen zou spelen. 

De eerste helft is een genot om te zien hoe LENS speelt, natuurlijk geeft de tegenstander ook 

tegengas, zodat het een heerlijke pot is om te zien. Maar dan twee minuten voor de rust 

krijgen wij een pingel tegen (onterecht). Maar de keeper stopt deze en de ploeg is blij. Maar dan scoort de 

B  

http://www.foxkids.nl/
http://www.hapoo.nl/
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tegenstander toch. En dan vlak voor de rust schiet Ashraf met een snoeihard schot de gelijkmaker binnen en zo gaan 

wij rusten met 1-1. 

Na de rust gaan de ploegen lekker door met goed voetbal.  

 

Dan een aanval van Die Haghe maar de aanvaller staat drie meter buitenspel en scoort; de scheids keurt het doelpunt 

gewoon goed en de LENS spelers zij boos.  

LENS zoekt weer de aanval en scoort weer de gelijkmaker. En dan heel treurig: één minuut voor tijd scoort de 

tegenstander de derde. En zo staan wij weer met lege handen. Wij hebben zeer goed voetbal laten zien maar, tegen 

sommige elementen kunnen wij ook niet opboksen. Ik ben trots op deze groep; wij zitten nu in de hoek waar de 

klappen vallen, maar na de winterstop komen wij er weer uit en ik hoop nog bij de eerste vier te eindigen. 

trainer/leider Peter 

 

LENS B2 – HBS B2 (10 –4) 

 

Deze zaterdag geen competitie maar een vriendschappelijke wedstrijd tegen HBS B2. Onze keeper en laatste man 

kwamen iets later zodat ik met Jordy en Ferzan in de basis start. Maar voordat LENS het in de gaten had stond  het 

al twee nul achter; dan gaat LENS voetballen en de achterstand is dan ook zo weggewerkt. Wij komen zelfs voor 

maar dat is van korte duur want HBS maakt de gelijkmaker en zo gaan wij met een gelijke stand rusten. Na de rust 

komt LENS sterk uit de kleedkamer en binnen een kwartier is de stand 7-3. HBS heeft niets meer in te brengen en 

laat zich gemakkelijk met grote cijfers inpakken. Ik heb vandaag een prima B2 zien voetballen en genoten van de 

wedstrijd. A.s.  zaterdag DHC en die krijgen het zeer moeilijk bij ons, want wij gaan proberen de punten op LENS te 

houden. Dus ouders kom uw zoon aanmoedigen hij zal dit ook waarderen. 

Peter………….  

 

 

 

 

LENS D2 – DUNO D2  (6-1) 

 

we begonnen goed we jaagden gelijk en het werd beloont   Hicham die er net in was gekomen 

scoorden gelijk de openingstreffer     Vlak daarn ascoorde Sait de er ook pas ingekomen was 

eerste helf    Tweede helf speelde we het zelfde als in de eerste helf en daarom hebben wij 6-1 

gewonnen 

door Diego  

sv Erasmus D1 – LENS D2 (2-4) 

 

We speelden tegen sv Erasmus D1. Het was een vriendschappelijke wedstrijd (*). De eerste helft speelde we goed 

en we stonden voor. De tweede helft speelden we ook goed. Maar toen kregen we twee doelpunten achter elkaar 

tegen. We speelden ook beetje korter omdat steeds de bal in de sloot ging. Maar uit eindelijk hebben we met 2-4 

gewonnen. 

AFZ: LEVENT 

 

LENS D2 – VUC D1 (3-1) 

 

Twee aanvallende ploegen, machtig mooie combinaties. Snelle uitvallen, ‘honger’ naar de bal en vooral de sportieve 

‘vecht’- lust om te winnen. En niet te vergeten een goed leidende scheidsrechter. Kijk … al deze ingrediënten waren 

aanwezig om een wedstrijd te krijgen om van te smullen. En die kregen de supporters dan ook voorgeschoteld. 

Er werd gestreden ‘op het scherpst van de snede’. Moet ik nog meer schrijven? Dat LENS overtuigend aan het 

langste eind trok, was de verdienste van het gehele team. Knap gevoetbald mannen! Compliment; dik verdiende 

overwinning!! 

Kees Alting 

 

 

 

 

LENS E1 - ADO Den haag E1 (4-4) 

 

Dat het aan het eind van de wedstrijd nog zo spannend zou worden, zag er in het begin 

helemaal niet naar uit. LENS startte goed, had het beste van het spel en kwam al snel op een 

verdiende 2-0 voorsprong. LENS speelde feller en goed samen, waardoor er goede kansen 

kwamen om de score nog verder uit te bouwen. Toch was het de tegenstander die met een 

fraai doelpunt terug kwam in de wedstrijd. Na rust ging het gelijk op. Eerst kwam LENS op een 3-1 voorsprong, 

maar helaas was het daarna ADO- Den Haag, dat met twee doelpunten de stand weer gelijk trok. Abdoelilah maakte 

vlak voor tijd de 4-3 en het zag er naar uit, dat de overwinning een feit was. In de laatste seconde werd een bal niet 

goed weggewerkt en de onverwachte gelijkmaker was toch nog een feit. Na afloop werden we door de ouders nog 

getracteerd op patat en limonade. Bedankt. 

D  

E  



 

de LENS-REVUE 138 

 

LENS E1 - Vitesse Delft E1 (3-2) 

 
Het wordt iedere week duidelijker: Als je bovenaan staat doet iedereen zijn uiterste best om van je te winnen. Ook nu weer een 

supergemotiveerde tegenstander, die extra veel inzet toonde. Vandaag kon E 1 daar toch wat moeilijk mee omgaan. We kregen 

weinig tijd en het spel was erg slordig. Veel duels werden verloren en vaak waren we te laat. Na een achterstand kwamen we snel 

terug tot 1-1, maar nog sneller was het weer 1-2 voor Vitesse Delft. Gelukkig hebben we dan toch nog zo veel kwaliteit, dat we 

met uitvallen en individuele klasse toch nog aan het langste eind trekken. Toch moeten de spelers niet denken, dat we er al zijn. 

We zullen bijvoorbeeld keihard moeten werken om volgende week de aanval van de medekoploper te kunnen afslaan. 

 

 

 

 

 

•  opgericht 18 december 1920 

• internetsite: www.lens-denhaag.nl 

 
 

 

 

tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS  *  seizoen 2003/2004 *  77e jaargang, nummer 11, 08 

januari 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERREIN & CLUBBEBOUW  

- 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 

(demissionair) 

Voorzitter 

R. Vergeer                                          tel. 070 - 3661344 

Secretaris 

Vacature 

Penningmeester 

C. Veldink                                          tel  079 - 3314348 

Commissariaat jeugdvoetbal 

P. van den Steen                                 tel. 070 - 4400603 

Senioren zondag en zaal 

W. Heijnen                                         tel: 070 - 3461088 

G.  Kemperman                                  tel. 0174 - 212602 

Jeugd 

P.  van den Steen                                tel. 070 - 4400603 

Club van 50 

H. Hoppenbrouwers                           tel. 070 - 3250789 

Accommodatie en materialen 

Vacature 

Sponsorzaken 

R. van der Hoek                                  tel. 030 - 6036157 

H. Kooyenga                                      tel. 070 - 3977294 

Coördinator technische zaken 

F.  van Dijk                                         tel. 070 - 3634818 

Trainers zondag 

R. Bentvelzen                                     tel. 070 - 3943949 

                                                            tel. 06 - 24266315 

R. Bogisch                                          tel. 070 - 3937441 

Verzorger 

K. Buis                                                tel. 070 -3675492 

Redactie LENS-revue 

Kees en Saskia Alting                         tel. 070 - 3661314 

vv.LENS@12move.nl 

Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Kees Alting : cjalting@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 26 januari 2004  

 

 

Goede voornemens? 
(tips voor 2004) 

 

niet zeuren, maar doen flesjes terugbrengen 

doe dit, doe dat, doe zelf eens wat niet zeuren 

maar doen verdraagzaamheid normen en 

waarden iets gepakt … dan terugzetten op 

zijn plaats laat niet de rotzooi voor een ander 

liggen haal ook eens cornervlaggen op na je 

wedstrijd zet ze ook eens neer plak niets met 

plakband op de ruiten steun elkaar val elkaar 

niet af zijn alle ramen wel gesloten staat de ketel niet droog te koken afval 

hoort in de prullenbak contributie al betaald niet tikken op de bar afbellen 

bij de juiste personen trainingen gaan altijd door niet lukraak stekkers uit 

apparatuur halen kopjes terugbrengen niet roken op veld 3 mondje dicht 

tegen de scheids en grens biedt spontaan hulp aan niet altijd commentaar op 

iemand hebben zeg nooit dat kan ik ook zeg dan ik kan het beter en doe het 

mailto:vv.LENS@12move.nl
mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
mailto:cjalting@planet.nl
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dan ook val elkaar niet af er is een cafe dat heet 

‘keik nah je eige’ denk daar eens aan een 

vrijwilliger is nooit weg informatie uitwisselen 

menings-verschil ‘vecht’ dit niet uit daar waar 

anderen heerlijk mee kunnen genieten zeg eens een 

keer ja geen tijd is geen excuus meer maak dan tijd 

bel eens vaker de LENS-afkeuringslijn fluit eens 

een wedstrijdje wordt voorzitter ga eens aan de 

andere kant van de bar staan plasje plegen in de 

pot niet ernaast laat kranen, deurkrukken daar laten 

waar ze horen lichten uit doen kleedlokaal 

aanvegen kraan dicht tassen in het tassenrek   

 

de 

redactie 
 

 
 

 

 

een goed, gezond en 

sportief 2004
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B estuur LENS demissionair 

Nog geen nieuwe voorzitter maar toch optimisme  (Werkgroep gaat aan de slag) 

Verslag Algemene Leden Vergadering, d.d. 15 december 2003 | door Jaap Colpa  

De hamerstukken werden in rap tempo afgewerkt. De jaarverslagen, het financiële overzicht en de begroting werden 

zonder op- of aanmerkingen aangenomen. In recordtijd werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 december 

2003 het agendapunt bereikt waarvoor de mensen naar  het volgepakte clubgebouw waren gekomen: de bestuursperikelen.  

Immers vooraf was bekend dat voorzitter Rob Vergeer zijn functie na 6 jaar ter beschikking zou stellen en dat ook de twee overige 

bestuursleden (Cees Veldink en Paul v.d. Steen) de pijp aan Maarten zouden geven als er geen nieuwe voorzitter kon worden 

gepresenteerd. Zou het einde van de club nabij zijn, want zonder bestuur kan er geen vereniging bestaan? Deze spannende situatie 

had een enorm aantal belangstellenden op deze maandagavond naar het clubgebouw gebracht. En niet alleen om te luisteren en te 

vernemen dat er inderdaad nog geen nieuwe voorzitter was gevonden, maar (naar later bleek) ook om daadwerkelijk mee te werken 

aan een oplossing.  

Geen nieuwe voorzitter gevonden en toch ging iedereen na afloop met een redelijk positief gevoel huiswaarts. Hoe dat kan? Wel, 

een drietal leden was met een voorstel naar de ALV gekomen dat bleek aan te slaan bij de goegemeente. Zij hadden vooraf overleg 

met Rob Vergeer gehad die hun initiatief van harte steunde. In het kort kwam het erop neer dat aan de ALV werd gevraagd of er 

mensen waren die (net als het driemanschap) bereid waren een laatste poging te ondernemen om het water makende schip weer 

vlot te trekken. Daartoe zou een werkgroep moeten worden opgericht, bestaande uit personen uit diverse geledingen binnen de club 

die binnen een maand met een rapportage zouden moeten komen. De mensen die deel uit gaan maken van deze groep zouden ook 

een aantal voorwaarden en doelstellingen moeten onderschrijven, zoals: 

 Fusie is noodzakelijk.  

 Uiterlijk binnen 18 maanden moet er iets zijn "neergezet":  

 Een nieuwe grote vereniging na fusie met één of meerdere verenigingen. 

 Naamsverandering mag geen beletsel zijn. 

 1 juli moet bekend zijn of de gemeente bereid is te faciliteren, in de vorm van verbetering van accommodatie. 

 

De groep, en dat werd nog eens benadrukt, beoogt geen gezellig praatclubje te zijn dat vrijblijvend over de toekomst van LENS 

gaat filosoferen, maar de leden committeren zich en zijn bereid verantwoordelijkheid te (gaan) dragen.  

Na een schorsing van een half uur, waarin in diverse kleine groepjes druk werd overlegd, bleken veel aanwezigen de ernst van de 

situatie te snappen en gaven zich op voor deze werkgroep. Nadat de namen waren genoteerd kon geconstateerd worden dat naast de 

initiatiefnemers (Wil Heijnen, Wim Kouwenhoven en Jaap Colpa) en de huidige bestuursleden, nog 18 personen wilden 

meewerken. Het bleek een evenwichtig samengestelde groep waarin jong en oud, ouders, spelende en niet-spelende leden, selectie 

en niet-selectie, autochtoon en allochtoon waren vertegenwoordigd. Verheugend was zeker dat naast een groot aantal bekende 

namen uit het kaderbestand zich ook een behoorlijk aantal nieuwe mensen heeft aangemeld. Rob Vergeer deelde mee dat het 

huidige bestuur vertrouwen heeft in deze groep. Hij zag gelukkig voldoende aanleiding om zijn eerdere besluit om met 

onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden te beëindigen nog even op te schorten. Het bestuur trad formeel wel af en is vanaf heden 

dus demissionair, maar is bereid de lopende zaken waar te nemen tot 19 januari 2004. Dan zou in ieder geval een nieuw compleet 

bestuur moeten worden gepresenteerd voortkomend uit of aangezocht door de werkgroep.   

Er is afgesproken dat de groep in ieder geval tweemaal bijeenkomt op zeer korte termijn (22 december en 5 januari) en dus op 19 

januari tijdens een nieuw uit te schrijven ALV. Zij presenteert dan haar bevindingen en hopelijk voldoende kandidaten voor 

noodzakelijke aanvulling van bestuur, commissies en het verdere vrijwilligersbestand.Terloops werd ook nog opgemerkt dat het 

huidige bestuur onderhandelingen is aangegaan met VIOS om tot een fusie te komen. De eerste tekenen wijzen erop dat de 

gesprekken voorspoedig verlopen. 

Nog geen voorzitter dus, wel een demissionair bestuur, maar iedereen hield toch een tevreden, optimistisch gevoel over aan 

deze avond. Het lijkt erop of veel mensen LENS een te goede, gezellige, fijne vereniging vinden om zomaar te laten 

doodbloeden. Er is een mooie, grote groep mensen tot stand gebracht die een maand hard aan de slag gaan om oplossingen 

te realiseren. En dat mag goed nieuws heten.  
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E xtra Algemene Leden Vergadering 

 

Het “demissionaire” bestuur van LENS wenst alle 

LENSERS, in de breedste zin van het woord, een heel 

gezond en sportief 2004 toe. Wie de echte LENSERS zijn zal 

in de komende periode moeten blijken.  

 

Dat LENS aan het eind van dit seizoen op zal houden te 

bestaan als zelfstandige vereniging is zeker nog geen 

vaststaand feit zoals medio december in de Haagse Krant 

stond vermeld.  

 

Wat wel zeker is, is dat op 19 januari 2004 moet blijken of 

we minimaal het komende 1½ jaar verder kunnen gaan met 

LENS en dat kan echt alleen maar als er een “interim” 

bestuur geformeerd kan worden welke gedurende het 

komende 1½ jaar aan de slag wil gaan met de toekomst van 

LENS.  

 

Dit kan zijn: voorlopig noodgedwongen zelfstandig verder 

gaan als LENS maar dan wel met voldoende kader en ook 

voldoende perspectief (illusie???),  fuseren met één of 

meerdere verenigingen (hoeft niet alleen voetbal te zijn) en 

verder gaan als nieuwe club HSV Escamp of in het aller 

slechtste scenario (als echt niets blijkt te slagen) het 

daadwerkelijk opheffen van LENS.  

 

Aan dit laatste willen wij voorlopig nog niet denken maar op 

maandag 19 januari 2004 zal blijken of we er in de laatste 

maand in geslaagd zijn om voldoende perspectief te vinden 

om met het vraagstuk aan de slag te gaan.  

 

 

 

Het spreekt voor zich dat wij echt alle LENS-ers uitnodigen 

om op maandag 19 januari 2004 naar LENS te komen en  

om mee te beslissen over de toekomst van ons (??) cluppie!!! 

We starten deze vergadering om 20.30 uur. 
 

N ieuws van het trainersfront 

 

In de afgelopen periode hebben wij 

het contract met hoofdtrainer Ron 

Bentvelzen met één seizoen  

verlengd. Ook in het seizoen 

2004/2005 zal hij proberen LENS 

met leuk, sportief en aantrekkelijk 

voetbal op een hoger plan te krijgen. 

Dit blijft immers altijd ons streven 

en of dat ook gaat lukken hangt 

natuurlijk af van vele factoren. Wij zijn zeer verheugd met 

deze contractverlenging  omdat wij merken dat er  chemie 

(moderne kreet) is tussen spelers, trainer, begeleiding en 

bestuur en dat dit momenteel  

resulteert in goede resultaten op het veld.  

 

Ronald Bogisch heeft ons helaas te kennen gegeven wegens 

privé omstandigheden te gaan stoppen als trainer/coach van 

LENS 2. Wij betreuren dit zeker maar respecteren zijn 

besluit. Natuurlijk zal hij er alles aan doen om LENS 2 te 

behouden voor de reserve 2e klas. Het zou een mooi 

afscheidscadeau voor hem kunnen zijn van de spelers van 

LENS 2. Doen ………………... en wij gaan op zoek naar 

een andere trainer/coach voor LENS 2.  

 

 

 
H erinneringen van een oude LENS-bal  | door Guido Halleen 

 
“Zo jongeman, jij wilt dus bij LENS gaan voetballen?” Aldus in april 1953 de 

welkomstwoorden van rector F. Grent in zijn appartement op de Suezkade. Hij was de toenmalige geestelijk adviseur van 

de rooms-katholieke sportvereniging Lenig en Snel. Hij vervolgde met: “Je weet toch dat LENS een katholieke club is?”  

 

Natuurlijk wist ik dat. Mijn vader was al vele jaren lid van die club. Het was dus logisch dat ik ook bij die club wilde voetballen. 

Wat er verder nog met de eerwaarde heer Grent is besproken, weet ik niet meer. Het gesprekje met hem was in die jaren een vast 

ritueel, onderdeel van de zogeheten ballotage alvorens je tot de vereniging kon toetreden. 

 

LENS is een club, die 83 jaar bestaat. Ik ben er nu 50 jaar lid 

van. Dus ben ik een ouwe LENS-bal. Hoe was het ook 

alweer? Vroeg ik me af. En ja hoor, vele herinneringen 

kwamen in mijn grijze massa bovendrijven.  

Het begon op mijn 10e verjaardag, want eerder mocht je toen 

niet met voetballen beginnen. Als kado´s kreeg ik een 

korenblauw shirt met witte manchetten en een witte kraag, 

een wit voetbalbroekje, blauwe kousen van wol met een wit 

boord en een paar voetbalschoenen. Van harte gefeliciteerd, 

je bent lid van LENS en je mag gaan voetballen, als de 

geestelijk adviseur het goedvindt.  

 

Mijn eerste wedstrijd was op 18 april 1953 uit tegen 

Oosterboys aan de Harry Hoekstraat op de grens van 

Voorburg. Dat veld is later opgeofferd aan de Utrechtsebaan. 

We moesten verzamelen op de hoek van de Loosduinsekade 

en de Apeldoornselaan bij Capitol, toen nog een bioscoop, 

nu het bolwerk van Maasbach. Met de fiets togen we naar 

het veld van de tegenstander.  

Ik mocht keepen. Het doel was verlaagd met een pupillenlat, 

maar voor zo´n klein ventje was dat doel toch vreselijk groot. 

Een wonder dat ik er die dag maar ééntje doorliet. Wij 

maakten er ook één. Dus dat was een punt in de knip. Leider 

Henk de Bakker was tevreden.  

 

Mijn oudste elftalfoto dateert uit 1953. Hij is na de 

zomervakantie genomen en betreft daarom het seizoen 1953-

54. Oosterboys fuseerde later met SVT tot OSC, dat nog veel 

later samen met Postalia Haagse Hout zou vormen. 

Voetbalfusies zijn er altijd geweest.  

 

De thuiswedstrijden speelden we op Ockenburgh. Ook PDK, 

ODB, Westerkwartier, Die Haghe en de jeugd van GDA 

speelden daar. Een klubgebouw was er niet.  
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Alleen een hokje, vergelijkbaar met onze huidige 

administratiekamer, waar je snoep, gevulde koeken en een 

flesje limo kon krijgen. 

 

De woensdagmiddagclub was wekelijks een voetbalfeest 

onder Leiding van Piet Juffermans. Dikwijls een onderlinge 

wedstrijd, waaraan doorelkaar alle leeftijden deelnamen. 

Meestal ook een paar senioren. 

 

Toen ik met zelf voetballen begon kende ik LENS al, want ik 

ging elke zondag met mijn vader mee naar het eerste. Ik 

herinner me nog een uitwedstrijd tegen Naaldwijk. Het was 

een bikkelharde wedstrijd en het Westlandse publiek was fel 

fanatiek. Mijn vader was leider en werd op een gegeven 

moment aangevallen door een speler van Naaldwijk. Vóór 

die speler goed en wel bij mijn vader was sprong aanvoerder 

Joop Willems die speler op zijn nek om erger te voorkomen. 

Vele jaren later zou ik zelf zoiets meemaken bij Kranenburg.  

 

Ik werd toen ontzet door de toenmalige secretaris Wil van 

der Wilk, die de Kranenburgspeler met een paraplu op zijn 

donder sloeg.  De wedstrijd werd gestaakt wegens 

wanordelijkheden. 

 

De juniorentijd was de mooiste tijd bij LENS. We hadden 

een sterk elftal, dat tot en met de B-klasse alleen maar tegen 

katholieke klubs mocht voetballen. Dus dat was elk seizoen 

hetzelfde rijtje tegenstanders: RAVA, VVP, Quick Steps, 

Graaf Willem, Wilhelmus, RKAVV, Westlandia, VELO, 

DHL, Blauw Zwart, MOA, Valkeniers, OSC, Wit blauw RK, 

GDS, Verburch en GDA.  

 

Het bestuur streed een lange strijd met de Nederlandse 

Katholieke Sportfederatie (NKS) om de LENS-jeugd ook 

tegen neutrale clubs te laten spelen en won die strijd 

uiteindelijk. Onze jaargang had daar pas profijt van, toen we 

A-klasser waren. Maar ook voor ADO, Holland Sport, 

Quick, HVV, Laakkwartier, VCS, VUC, DHC, Laakkwartier 

en Westerkwartier waren we te sterk en werden kampioen 

van Den Haag. 

 

De sportkampen elke zomer in Zundert waren geweldig. We 

gingen er op de fiets naartoe als ferme jongens en stoere 

knapen. De schoenenfirma Krol verzorgde het vervoer van 

de plunjezakken met onze spullen. We sliepen in tenten op 

strozakken, althans dat was de bedoeling. Meestal was het 

keten tot diep in de nacht.

Het voert te ver om de hele LENSgeschiedenis, die ik heb meegemaakt, te vertellen. Veel staat al in het jubileumboek.  Voor wie 

nog eens herinneringen wil ophalen uit de roemrijke periode, die LENS in de eerste klasse KNVB doorbracht, moet nog maar eens 

het verslag van de op 15 mei 1977 gespeelde wedstrijd DBGC (Oude Tonge) -  LENS teruglezen, nu het nog kan.  

 

We gaan immers een bijzonder jaar tegemoet. Een jaar, waarin de naam LENS werkelijk geschiedenis lijkt te worden en 

Rob Vergeer – vrees ik – de voorlaatste voorzitter van LENS zal zijn.   

Wat er ook gebeurt, die 50 mooie jaren bij LENS, zijn onvergetelijk. Het is te hopen, dat we straks ten minste éénmaal per 

jaar de gelegenheid krijgen om met de oude LENS-ballen herinneringen op te halen tijdens een Oude Ballen Diner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W enskaarten   

Hierbij bedanken wij een ieder die LENS, in de vorm van (digitale)kaarten, @-mails en op andere wijze de alle 

beste wensen voor de feestdagen en het nieuwe jaar stuurden.  

 

 

 
Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 

Cyclaamstraat 31 - 2565PD Den Haag - tel 070 3250789 

e-mail:  hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

 
 

J oop Heijnen weer thuis 

 

Ons aller ‘duizendpoot’ Joop Heijnen, die als terreinmeester zulk onmisbaar werk voor de club verricht, 

is kortstondig opgenomen geweest ziekenhuis Leyenburg, vanwege een gezwel in z'n maag. Hij heeft 

een aantal onderzoeken ondergaan, maar mocht gelukkig de feestdagen in huiselijke kring doorbrengen. 

Begin januari wordt er meer duidelijk over het vervolg. Intussen zal een kaartje van zijn LENS-vrienden hem 

goed doen.  

zijn adres is: J.L.M. Heijnen – Landzijde 381 – 2543 EH Den Haag. 
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O ntdek je tweede ik (de test getest)  

(vrijwilligerswerk doe je bij LENS) 
 

Uit recente *CBS-gegevens blijkt dat Nederland kampt met een ernstig tekort aan vrijwilligers. 

Om sportverenigingen draaiende te houden zijn al 75.000 mensen nodig. Verder blijkt uit deze 

rapportage dat de jeugd totaal geen tijd heeft voor vrijwilligerswerk. De stichting SIRE is een 

campagne begonnen om de terugloop van het aantal vrijwilligers te keren. Met de campagne 

‘Ontdek je tweede ik’  wordt gepoogd het vrijwilligerswerk te ontdoen van het toch wel wat 

stoffige imago. 

Op de website www.vrijwilligerswerk.nl kan men informatie opvragen en voor twijfelaars, die denken dat ze niet geschikt zijn voor 

dit werk kunnen meedoen aan een test. 

 

Wij hebben deze site bezocht en de test gedaan. Na vele muisklikken was de uitslag dat wij zeker geschikt waren om 

vrijwilligerswerk te doen. Dit is logisch natuurlijk –  zo is de test gebouwd – er komt altijd wel iets uit. Wij scoorden in de 

categorie - sport, welzijn en recreatie –  en wel voor : training geven / coachen  -  speciale activiteiten – reisbegeleiding. Dat was 

even schrikken. Zitten wij niet goed achter onze PC’s? Hebben we andere verborgen kwaliteiten? Waar kunnen we beginnen? 

Want zeg nu eens eerlijk ‘verandering van spijs –  doet toch eten?’ 

 

Gelukkig kan je doorklikken naar twee vacature-sites. Dit hebben we ook gedaan en wat schetste onze verbazing? Op site nummer 

1 was voor ons géén vacature beschikbaar. De andere site vermeld 5.323 uitdagende vacatures te hebben. Hoe je bij die vacatures 

moet komen is ons een raadsel; niet gevonden, derhalve niet erg gebruikersvriendelijk. 

 

Als u nu denkt dat het voor u totaal geen zin heeft om ook deze test te doen,  moeten we u gelijk geven. U heeft natuurlijk 

al lang uw ‘tweede ik’ ontdekt en bent zeker geschikt als vrijwilliger. Daar heeft u geen test voor nodig. Alleen u twijfelt. U heeft 

namelijk uw kwaliteit als vrijwilliger niet als zodanig herkend en er is een drempel. En wel de vacatures. Maar daar hoeft u niet 

naar te zoeken. Deze liggen voor het oprapen. Waar? Bij LENS natuurlijk!  Want vrijwilligerswerk doe je bij LENS. Niet 

twijfelen, maar doen! 

de redactie 

* Bron: CBS: publicaties - webmagazine - 'minder vrijwilligers, meer informele hulpverleners', 01-12-2003. 

 
 

P lakband … een bron van ergenis 

 

Dat is het zeker. Het is gewoonte om foto’s, posters en andere aanverwante dingen op de ruiten te plakken.  

Zo op het eerste gezicht is daar niets mis mee. Maar als u (wat u niet doet) de LENS-ramen gaat lappen is het  

een bron van ergernis. Men haalt de posters e.d. wel weg, maar vergeet het achtergebleven plakband te ver- 

wijderen. Gevolg? Veel gehannes om de ruiten plakband vrij te krijgen. Hoe voorkomen we nu deze ergernis? 

Simpel: gewoon niets meer op ruiten plakken.  

 redactie 

N ieuwjaarsreceptie 

LENS huldigt leden | door Jaap Colpa  

De nieuwjaarsreceptie bij LENS wordt traditiegetrouw niet alleen gebruikt om elkaar het 

allerbeste voor het nieuwe jaar toe te wensen. Het is ook goed gebruik om trouwe leden in het 

zonnetje te zetten. Voorafgegaan door een (ook al traditionele) wedstrijd tussen Jong en Oud 

LENS, die in een nipte overwinning voor 'Jong' opleverde, was de receptie op 1 januari ook dit 

jaar geen uitzondering daarop.  

 

Helaas moesten twee jubilarissen verstek laten gaan:'zilveren' Oscar vd Laar en 'gouden' Paul 

Schulten konden hun medaille niet persoonlijk in ontvangst nemen, maar er bleef genoeg werk over 

voor demissionair voorzitter Rob Vergeer. egen het decor van besneeuwde velden zagen de aandachtige 

toeschouwers allereerst topschutter van weleer, Frans Disseldorp, die 40 jaar geleden lid werd van onze club, gehuldigd worden. 

In die jaren heeft hij zich met afstand ontwikkeld tot 'LENS topscorer aller tijden. 

 

Tien jaar eerder vulde Gerard Kemperman zijn aanmeldingsformulier in. Jarenlang was hij de vaste linksback van LENS 1. 

Tevens heeft hij LENS als ' toto-lotto-baas' aan veel extra inkomsten geholpen. Momenteel is hij nog steeds actief als 

wedstrijdsecretaris senioren. 

Guido Halleen mag eveneens terugkijken op 50 LENS-jaren. Hij was secretaris in het bestuur dat in de gloriejaren 70 LENS 

'omhoog heeft gestiet in de vaart der volkeren'. Momenteel verricht hij als kritisch supporter van LENS 1 nuttig werk achter het 

doel van de tegenstander door de vijandelijke doelwachters uit hun concentratie te halen. In zijn dankwoord speculeerde hij op het 

feit dat deze nieuwjaarsreceptie mogelijk de laatste onder de naam 'LENS' zou kunnen zijn.  

Hij deed de suggestie om straks tenminste éénmaal per jaar een 'Oude Ballen Diner' te organiseren om zo de gelegenheid te krijgen 

om met de oude LENS-ballen herinneringen op te halen. Naast het huldigen van jubilarissen is het sinds enige jaren ook gebruik 

om de 'IM Piet Juffermansprijs' uit te reiken.  

http://www.vrijwilligerswerk.nl/
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Deze prijs, ingesteld als eerbetoon aan vrijwilligers die de vereniging zo broodnodig heeft, werd dit jaar uitgereikt aan de 

barmedewerkers. De ALV had van harte ingestemd met deze keuze, want in deze tijden van vrijwilligersschaarste wordt er een 

zware wissel getrokken op dit te kleine groepje medewerkers. 

 

Naast het uitreiken van prijzen mocht Rob Vergeer er ook een in ontvangst nemen. Zoals bekend zal hij op 19 januari definitief 

zijn hamer inleveren. Als dank voor de uitnemende wijze waarop hij de afgelopen 6 jaar de vereniging heeft geleid, had de selectie 

hem bedacht met een zilveren schaal die op geheel eigen wijze door Peter Scherf werd overhandigd 

 

Kortom, een gezellige, geanimeerde bijeenkomst, waarvan het nu nog onzeker is óf en op welke wijze deze de komende 

jaren een vervolg zal krijgen. 

 
V oetbal- en spelregelavond voor D-klassers 

 
Vrijdag 12 december werd 

deze avond in samenwerking 

met de Haagse Scheidsrechters 

Vereniging gehouden. Het 

programma zag er veel belovend uit. Voetbal, film, quiz. Wij 

zijn (en dat hebben we nooit onder stoelen of banken 

gestoken) geheel een leek op het gebied van voetbal- en 

spelregels. Wij zien dit niet zo als zodanig. Maar het schijnt 

voor  een enkeling toch wel wat vervelend te zijn als je bv de 

buitenspelregels niet eens kent.  

Dus deze avond was uitermate geschikt om eens wat meer 

kennis op te doen. We beginnen natuurlijk met een 

voetbalwedstrijd. En wat voor één. Dat was mega; 20 tegen 

20. Daarna werd het tijd voor een film. Hier werd getoond 

wat er zich allemaal, buiten het voetbal om, op het veld 

afspeelt. Je hebt nog nooit zo veel geweld gezien. De kids 

vonden het prachtig. Hoe heftiger des te luider werd het 

gejuicht. En dit allemaal ter lering en vermaak. Tijd voor de 

quiz. Deze was opgezet in de vorm van het TV-spel ‘Ren je 

rot’.  Afvallers konden gaan zitten en zo werd er naar een 

finale toegewerkt. 

Het werd een leuke, leerzame avond, waarbij wij eerlijk 

moeten bekennen dat wij de finale nooit gehaald hadden. 

Misschien tijd voor een opfriscursus? Een prima opkomst 

met één minpuntje: te weinig leiders/trainers en ouders 

bleken geïnteresseerd te zijn voor deze activiteit.  

de redactie 

 

 

 

 

 

 

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.  

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

 

We gaan naar 1966. De heer H. Houkes is voorzitter. Hij zette  zijn 

boodschap voor anno 2004 al  in 1966 op papier. Zou hij ooit hebben kunnen vermoeden dat het nog steeds actueel is? 

  

G E L U K K I G  N I E U W J A A R , 

 

Dat wens ik U allen, leden, donateurs(trices) en verdere medewerkers van harte toe. Ik hoop, dat het nieuwe jaar, voor U 

persoonlijk, in Uw zaken, Uw werkzaamheden, bij Uw studie of in welk opzicht ook, een goed jaar mag worden.  

Maar U weet, het geluk komt in het algemeen niet zo maar aanwaaien. Je zult er iets voor moeten doen. Je kunt door de wijze 

waarop je anderen tegemoet treedt, niet alleen je zelf maar ook anderen gelukkig maken, Je kunt door de manier waarop je zaken 

doet, je werkzaamheden verricht of je studie aanpakt, hierin een grote voldoening vinden. En is dit geen onderdeel van het 

“gelukkig” zijn? 

Vanzelfsprekend maakt hierop het verenigingsleven geen uitzondering. Ook daar komt het er op aan hoe we met elkaar 

omgaan. Of we iets voor elkaar over hebben en iets van elkaar kunnen verdragen. Dat resulteert in de goede “sfeer”  waarop we 

allen zo gesteld zijn. 

Ook in het nieuwe jaar zullen vele werkzaamheden onze aandacht vragen. Hoe gaan we dat doen? Ieder voor zichzelf of, 

met ieder op zijn eigen plaats, samenwerken aan de harmonische uitbouw van onze vereniging?   

De ervaringen van het afgelopen jaar hebben mij geleerd, dat velen reeds bereid zijn er naar te streven om dit laatste doel te 

bereiken. Meerderen zullen zich de komende tijd nog beschikbaar moeten stellen. Er is immers nog zo veel te doen. Bedenk daarbij 

wel, dat ook het werk in de vereniging voldoening kan schenken.  

Natuurlijk blijft een groot aantal leden alleen maar voetballen. Daar is geen enkel bezwaar tegen. Het kan zelfs niet 

anders. De wijze waarop zij zich evenwel bij training en wedstrijden voor ons LENS zullen inzetten, is mede bepalend voor de 

harmonische uitbouw. 

Een organisatorisch perfect geheel zonder technische prestaties is beslist niet datgene wat we beogen. Daarom ligt er voor 

ons allen, van pupil tot en met veteraan, een belangrijke taak. Bij het vervullen hiervan wens ik U allen veel geluk. 

 
H. Houkes, voorzitter. 

(Bron: De LENS-revue, 40ste jaargang, no: 18 – 28 december 1966) 
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CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-46 13 27 22 / 366 13 14  

 

   

                       *  advertentie * 

 

 

Mededelingen Zaal - Veld: 

 
❑ Zaal:  

zie wedstrijdprogramma (voetnoot) 

❑ Veld: geen 

  

maandag 15 januari 

aanvang 20.30 uur 

(EXTRA) Algemene Leden Vergadering 
 

                    filiaal Beresteinlaan 

 

E xtra Algemene Leden Vergadering 

 

 

Het “demissionaire” bestuur van LENS wenst alle 

LENSERS, in de breedste zin van het woord, een heel 

gezond en sportief 2004 toe. Wie de echte LENSERS zijn zal 

in de komende periode moeten blijken.  

 

Dat LENS aan het eind van dit seizoen op zal houden te 

bestaan als zelfstandige vereniging is zeker nog geen 

vaststaand feit zoals medio december in de Haagse Krant 

stond vermeld.  

 

Wat wel zeker is, is dat op 19 januari 2004 moet blijken of 

we minimaal het komende 1½ jaar verder kunnen gaan met 

LENS en dat kan echt alleen maar als er een “interim” 

bestuur geformeerd kan worden welke gedurende het 

komende 1½ jaar aan de slag wil gaan met de toekomst van 

LENS.  

 

Dit kan zijn: voorlopig noodgedwongen zelfstandig verder 

gaan als LENS maar dan wel met voldoende kader en ook 

voldoende perspectief (illusie???),  fuseren met één of 

meerdere verenigingen (hoeft niet alleen voetbal te zijn) en 

verder gaan als nieuwe club HSV Escamp of in het aller 

slechtste scenario (als echt niets blijkt te slagen) het 

daadwerkelijk opheffen van LENS.  

 

Aan dit laatste willen wij voorlopig nog niet denken maar op 

maandag 19 januari 2004 zal blijken of we er in de laatste 

maand in geslaagd zijn om voldoende perspectief te vinden 

om met het vraagstuk aan de slag te gaan.  

 

Het spreekt voor zich dat wij echt alle LENS-ers uitnodigen 

om op maandag 19 januari 2004 naar LENS te komen en  

om mee te beslissen over de toekomst van ons (??) cluppie!!! 

We starten deze vergadering om 20.30 uur.

 

ZAAL:  

 

AANVOERDERS 

LENS 1 O. van de Laar tel: 06-22669238 LENS 4 N. Vastenburg tel: 3294254  

LENS 2 S. de Nennie tel: 3935936 LENS 5 P. Lensink tel: 06-53576080 

LENS 3 E. Vuijk tel: 3960448 

      06-20247367 

LENS 6 J. Zwart tel: 06-14699794 

LENS DA 1 -  Mw L. v.d. Wetering -  tel: 0174-298069 

 

wedstrijdprogramma zaal 
 

datum aanvang Wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 

Vr 9 jan 19.00 uur LENS DA1-WIK DA1 De Blinkerd 9293  

 22.00 uur LENS 3-PGS/VOGEL 2    *1 De Blinkerd 6234  
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 22.00 uur LENS 6-RKDEO 8 Transvaal 123951 J.V.Geerlings 

datum aanvang Wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 

Ma 12 jan 22.00 uur CUVO 3-LENS 5 Overbosch 7516  

Di 13 jan 20.00 uur DSVP 2-LENS 1 DSVP,Pijnacker 3041 N.J.Sleeuwenhoek 

Wo 14 jan 20.00 uur KMD da1-LENS DA1       *2 De Schilp 9299 G.A.Spruit 

Vr 16 jan 19.00 uur LENS 4-RAVA 3 Loosduinen 6241  

 21.00 uur LENS 2-Nat.Ned.DH 1 Loosduinen 3207 R.Niesing 

 21.00 uur RAVA 4-LENS 3 Ockenburgh 6238 O.R.Day 

 21.00 uur Te Werve 1-LENS 6 Transvaal 123952  

Ma 19 jan 20.00 uur VCS 9-LENS 4 De Schilp 6245  

 22.00 uur TEDO 2-LENS 2 De Schilp 3217 E.Groen 

Wo 21 jan 21.00 uur LENS 1-MVV’27 1            *3 Zuidhaghe 3050 A.Eldaoud 

Vr 23 jan 19.00 uur LENS 3-JuVentaS 2           *4 Loosduienen 6249  

 20.00 uur LENS DA1-SEP DA2 Loosduinen 9306  

 22.00 uur LENS 5-Exhes 2 Loosduinen 7519 E.R.Beeldsnijder 

 22.00 uur LENS 6-Semper Altius 4 De Blinkerd 123953  

Ma 26 jan 20.00 uur Honselersdijk 2-LENS 1 Sosef 3119 R.A.Hos 

 21.00 uur Forum Sport 1-LENS 2 Overbosch 3273 F.C.Verbruggen 

Di 27 jan 20.00 uur VCS 8-LENS 3 Zuidhaghe 6316  

Wo 28 jan 19.00 uur ZVVR/Alcatel 1-LENS 6 De Schilp 123959 J.C.van der Velden 

Do 29 jan 19.00 uur RKAVV DA2-LENS DA1 Kastelenring 9366  

 21.00 uur SEV 3-LENS 1 (beker) Kastelenring 141478 R.J.Stap 

Vr 30 jan 19.00 uur LENS 4-Te Werve 2 Loosduinen 6317 N.C.Mos 

 

 
 let op: Bij de wedstrijden gemarkeerd met *1 t/m *4 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd t.o.v. vorige LENS-revue. Wijzigingen 

hebben o.a. betrekking op sporthal, datum en/of  aanvangstijdstip. 

 

 

ZONDAG: 

 

 

AANVOERDERS 

 

LENS 3 
Henk hoppenbrouwers 

(070-3250789) 

 

LENS 4 
Amer Jagesar 

(06-42300582) 

 

LENS 5 
Henk Vermolen 

(070-3607739 – 06-12418956) 

 

 

wedstrijdprogramma veld 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

      

Zo 11 

jan 

14.00 uur LENS 1-Schipluiden 1 Veld 1/3 Vr.  

 12.00 uur LENS 2-Schipluiden 2 Veld 1/3 Vr.  

 10.00 uur LENS 3-Delden 4 Veld 1/3 Vr.  

      

Di 13 jan 19.30 uur Wilhelmus 1-LENS 1  Vr.  

      

Zo 18 

jan 

14.00 uur Blauw Zwart 1 - LENS 1 Dr. Mansveltkade, 

Wassenaar 

96529 W.J.A.M. van 

Bree 

 12.00 uur SVV/SMC 3   - LENS 2  Sportlaan, Schiedam 99185 M. Voois 

 10.30 uur Erasmus 4       - LENS 3 Erasmusweg 102749  

 10.00 uur HMC 4            - LENS 4 Steenwijklaan 104729  

 10.00 uur Triomph 3       - LENS 5 M.Drooglever Fortuynweg 106973  

      

Zo 25 

jan 

14.00 uur LENS 1 – Quick 1 Veld 1 96537 M. Bongers 

 11.30 uur LENS 2 – Tonegido/HgsBluf 3  Veld 1 99193 D.G.J.Buytendijk 

 13.00 uur    LENS 4 – Celeritas 3 Veld 2/3 104737  

 10.00 uur LENS 5 – DUNO 3 Veld 2/3 106981  
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de wedstrijdbal voor de wedstrijd 

 
LENS – Quick wordt geschonken door: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2003/2004 

Algemeen contactpersoon: Paul  van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 

 

!!!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN DUS HEEL GOED BEWAREN!!! 
   

  

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 beiden 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 alleen bij de hoofdleider thuis 

(070-4400603) en echt alleen maar tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314): 

echter 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 (woensdag na 13.00 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 echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

• Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
 

 

!!!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN DUS HEEL GOED BEWAREN!!! 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek 

van 

LENS 

Vervoer 

A1 10 jan 14.30 uur HBS A2 (*) Thuis Veld 3 13.30 uur  

 17 jan 14.30 uur Schipluiden A1 Uit Tiendweg/Schipluiden 12.45 uur Auto 

 24 jan 14.30 uur Excelsior ’20 A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

B1 10 jan 12.45 uur HBS B1 (*) Thuis Veld 3 11.45 uur  

 17 jan 12.30 uur Honselersdijk B1 Uit Strijphorst/Honselersdijk 11.00 uur Auto 

 24 jan 12.45 uur KMD B1 Thuis Veld 1 11.45 uur  

B2 10 jan 12.45 uur HBS B2 (*) Uit E.Wytemaweg 11.15 uur Auto 

 17 jan 12.30 uur RAS B1 Uit Albardastraat 11.00 uur Auto 

 24 jan 12.00 uur RVC/Rijswijk B3 Thuis Veld 3 11.00 uur  
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Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek 

van 

LENS 

Vervoer 

C1 10 jan 11.00 uur HBS C1 (*) Thuis Veld 3 10.00 uur  

 17 jan 14.30 uur Sparta C2 Uit B.de Korverweg/Rotterdam 12.30 uur Auto 

 24 jan 11.00 uur VCS C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

C2 10 jan 11.00 uur HBS C2 (*) Uit E.Wytemaweg 09.30 uur Auto 

 17 jan 11.00 uur De Postduiven C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 24 jan 13.00 uur GDA C2 Uit Madesteijnweg 11.30 uur Auto 

C3 10 jan 11.00 uur HBS C3 (*) Uit E.Wytemaweg 09.30 uur Auto 

 17 jan 09.30 uur RAS C1 Thuis Veld 3 08.30 uur  

 24 jan 12.30 uur JuVentaS C1 Uit Julialaantje/Rijswijk 11.00 uur Auto 

C4 10 jan 11.00 uur HBS C5 (*) Uit E.Wytemaweg 09.30 uur Auto/Bus 

 17 jan 15.00 uur HBS C5 Uit E.Wytemaweg 13.30 uur Auto/Bus 

 24 jan 14.30 uur VELO C5 Thuis Veld 3 13.30 uur  

D1 10 jan 09.30 uur HBS D1 (*) Thuis Veld 3 08.30 uur  

 17 jan 11.00 uur RCL D1 Uit Bloemerd/Leiderdorp 09.00 uur Auto 

 24 jan 09.30 uur VVSB D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D2 10 jan 12.00 uur HBS D2 (*) Thuis Veld 1 11.00 uur  

 17 jan 09.30 uur HMSH D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 24 jan 11.00 uur GDA D2 Uit Madesteijnweg 09.30 uur Auto 

D3 10 jan 09.30 uur HBS D5 (*) Thuis Veld 1 08.30 uur  

 17 jan 12.00 uur GONA D1 Thuis Veld 3 11.00 uur  

 24 jan 14.30 uur Concordia D2 Uit Brasserskade/Delft 13.15 uur Auto 

D4 10 jan 14.30 uur HBS D7 (*) Thuis Veld 1 13.30 uur  

 17 jan 12.45 uur BSC ’68 D3 Thuis Veld 1 11.45 uur  

 24 jan 09.30 uur HBS D7 Thuis Veld 3 08.30 uur  

E1 10 jan 09.45 uur HBS E1 (*) Uit E.Wytemaweg 08.45 uur Auto 

 17 jan 09.30 uur DHC E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 24 jan 10.00 uur JuVentaS E1 Uit Julialaantje/Rijswijk 09.00 uur Auto 

E2 10 jan 09.45 uur HBS E2 (*) Uit E.Wytemaweg 08.45 uur Auto 

 17 jan 10.00 uur Vitesse Delft E2 Uit H.v.Riessenlaan/Delft 08.45 uur Auto 

 24 jan 09.30 uur Quintus E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E3 10 jan 09.45 uur HBS E3 (*) Uit E.Wytemaweg 08.45 uur Auto 

 17 jan 09.00 uur VUC E2 Uit ‘t Kleine Loo/Mariahoeve 07.45 uur Auto 

 24 jan 11.30 uur Loosduinen E1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 10 jan 09.45 uur HBS E6 (*) Uit E.Wytemaweg 08.45 uur Auto 

 17 jan 11.30 uur Laakkwartier E3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 24 jan 10.30 uur BMT E2 Uit Hengelolaan 09.45 uur Lopen 

E5 10 jan 09.45 uur HBS E11 (*) Uit E.Wytemaweg 08.45 uur Auto 

 17 jan 09.00 uur DHC E4 Uit Brassersakde/Delft 07.45 uur Auto 

 24 jan 13.30 uur Vredenburch E4 Thuis Veld 2 13.00 uur  

E6 10 jan 09.45 uur HBS E12 (*) Uit E.Wytemaweg 08.45 uur Auto 

 17 jan 13.30 uur Loosduinen E3 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 24 jan 08.45 uur DSVP E6 Uit Sportlaan/Pijnacker 07.30 uur Auto 

F1 10 jan 09.30 uur HBS F1 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 17 jan 09.30 uur Quick Steps F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 24 jan 08.45 uur Quick F2 Uit Savorninlohmanlaan 07.45 uur Auto 

F2 10 jan 09.30 uur HBS F2 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 17 jan 08.45 uur BSC ’68 F1 Uit Sportlaan/Benthuizen 07.30 uur Auto 

 24 jan 10.00 uur Vitesse Delft F2 Uit H.v.Riessenlaan/Delft 08.45 uur Auto 

F3 10 jan 11.30 uur HBS F5 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

 17 jan 10.00 uur ODB F2 Uit Albardastraat 09.00 uur Auto 

 24 jan 11.30 uur Scheveningen F3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F4 10 jan 11.30 uur HBS F8 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

 17 jan 11.30 uur Die Haghe F2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 24 jan 08.30 uur DUNO F3 Uit Mr.Nolenslaan 07.30 uur Auto 

F5 10 jan 13.30 uur HBS F7 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

 17 jan 09.30 uur RAVA F3 Uit Ln. Van Vuurdestraat 08.30 uur Auto 

 24 jan 13.30 uur Delft F5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

F6 10 jan 13.30 uur HBS F8 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

 17 jan 13.30 uur VUC F5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 24 jan 09.00 uur Laakkwartier F5 Uit J.v.Beersstraat 08.00 uur Auto 

(*) = vriendschappelijk        (b) = bekerwedstrijd 
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Bijzonderheden 

 

Spelers die helemaal geen contributie hebben betaald mogen niet trainen en niet spelen 
 

De volgende LENSREVUE verschijnt pas op donderdag 29 januari 

Aanwezig namens de jeugdcommissie:  10 januari vanaf  07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

17 januari vanaf  07.30 uur: Patrick en Peter van Fessem  

     24 januari vanaf  07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

 

Opstellingen 

 

❖ LENS C1: met A.el Haddioui en I.Rasul en zonder C.Poulina en M.Sertkaya (beide zie C2) 

❖ LENS C2: met I.Tokmak, C.Poulina, M.Sertkaya en zonder I.Genc (zie C3), A.el Haddioui en I.Rasul (beide zie C1) 

❖ LENS C3: met I.Genc en zonder I.Tokmak (zie C2) 

❖ LENS C4: met R.Canizares 

❖ LENS D1: met K.Chtatou en zonder J.Afkyr (zie D2) 

❖ LENS D2: met J.Afkyr en zonder K.Chtatou (zie D1) 

❖ LENS E5: met J.Sardjoe en zonder B.Aksoy en A.Ciftci (beide gestopt)  

❖ LENS F1: met S.Bay en zonder S.Gunes (zie F2) 

❖ LENS F2: met S.Gunes en G.Schippers en zonder S.Bay (zie F1) 

❖ LENS F4: zonder B.Ciftci (voorlopig afgebeld) 

❖ LENS F5: met E.Keles 

❖ LENS F6: L.Hamme, M.Naqvi en T.Sevilmis + aanvulling 

 

!!!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN DUS HEEL GOED BEWAREN!!! 

 

Competitievoetbal afgekeurd of niet? 

 

De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitie-

voetbal 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. 

• 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 LENS 

A1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

 

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!!!  

 

 

Herindelingen  

 
De volgende teams zijn door de KNVB heringedeeld en beginnen op 17 januari 2004 aan de nieuwe competitie: LENS D3 en D4, 

LENS E2 t/m E6 en LENS F1 t/m F6. We hopen dat grote nederlagen en grote overwinningen nu niet meer voorkomen en dat het 

iedere week een spannende wedstrijd gaat worden. Heel veel plezier!!! 
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Gewijzigde trainingstijden LENS E3 t/m E6 enLENS F3 t/m F6 

 

Om de trainingen een beetje soepeler te laten verlopen hebben we de trainingstijden op de woensdagmiddag enigszins aangepast 

voor LENS E3 t/m LENS E6 en voor LENS F3 t/m LENS F6. Met ingang van woensdagmiddag 10 december (vandaag) zijn de 

trainingstijden als volgt: 

 

14.00 t/m 15.00 uur LENS F3 t/m LENS F6 (aanwezig uiterlijk 13.45 uur) en omkleden in lokaal 8 

14.30 t/m 15.45 uur LENS F1 en LENS F2 (aanwezig uiterlijk 14.15 uur) en omkleden in lokaal 7 

15.00 t/m 16.00 uur LENS E5 en LENS E6 (aanwezig uiterlijk 14.45 uur) en omkleden in lokaal 3 

16.00 t/m 17.00 uur LENS E3 en LENS E4 (aanwezig uiterlijk 15.45 uur) en omkleden in lokaal 1 

Aangezien het kouder weer wordt is het verplicht om in een trainingspak te trainen. Kinderen in korte broek en een T-shirt worden 

door ons naar huis gestuurd. 

 

Train- en speelverbod i.v.m. contributieachterstand 

 

Helaas hebben wij deze week een aantal jeugdspelers naar huis moeten sturen omdat er ondanks vele verzoeken van onze kant nog 

steeds geen cent contributie is betaald over dit seizoen???? Wij begrijpen dit echt niet. We verzoeken de ouders om direct contact 

op te nemen met Paul van den Steen (070-4400603 na 19.00 uur). Niet betaald op 7 januari betekent niet voetballen op 10 januari! 

De ouders, waarvan hun zoon nog een gedeeltelijke “achterstand” hebben, worden verzocht om dit bedrag nu ook direct over te 

maken op giro 336711 t.n.v. penningmeester LENS te Zoetermeer. Eind januari 2004 willen wij alle contributie binnen hebben!!! 

 

Reisjes einde seizoen 

 

LENS A1 gaat eind mei op stap (België of Limburg) en daar 

komt de leiding binnenkort bij jullie op terug. LENS B2 gaat 

van 9 t/m 11 april naar Gennep in Limburg. Ook daar maakt 

de leiding zeer binnenkort afspraken met jullie over. LENS 

C1 en C2 gaan van 28 t/m 31 mei naar een toernooi in de 

omgeving van Parijs. Ook wordt een bezoek gebracht aan 

Euro Disney!!! De prijs voor deze reis is zo’n 125 euro per 

persoon (definitieve prijs volgt z.s.m.). Aangezien wij 

komende week de eerste aanbetaling moeten doen vragen wij 

alle ouders en leiders om minimaal de eerste 50 euro 

zaterdag af te geven aan de leiders. LENS D1 en D2(???)  
gaan van 9 t/m 12 april naar een toernooi in de buurt van 

Keulen. Ook brengen zij een bezoek aan pretpark 

Phantasialand in Brühl. De prijs voor deze reis is zo’n 110,- 

euro per persoon (definitieve prijs volgt z.s.m.). Aangezien 

wij komende week ook voor deze reis de eerste aanbetaling 

moeten doen vragen wij alle ouders en leiders om minimaal 

de eerste 50 euro zaterdag af te geven aan de leiders. LENS 

D4 gaat ook op stap en alleen moeten de data en het reisdoel 

nog uitgekozen worden (Noord Brabant of België). Meer 

nieuws binnenkort via Gerard. Ten slotte gaan LENS E1en 

LENS E2 weer naar Limburg (21 t/m 23 mei) en daar maakt 

Theo binnenkort wel afspraken over met de ouders.  Willen 

nog meer teams op reis geef dit dan door aan Paul van den 

Steen. 

 

  !!!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN DUS HEEL GOED BEWAREN!!! 

 

Extra algemene ledenvergadering op LENS 

 

Het “demissionaire” bestuur van LENS wenst alle LENSERS, in de breedste zin van het woord, een heel gezond en sportief 2004 

toe. Wie de echte LENSERS zijn zal in de komende periode moeten blijken. Dat LENS aan het eind van dit seizoen op zal houden 

te bestaan als zelfstandige vereniging is zeker nog geen vaststaand feit zoals medio december in de Haagse Krant stond vermeld. 

Wat wel zeker is, is dat op 19 januari 2004 moet blijken of we minimaal het komende 1½ jaar verder kunnen gaan met LENS en 

dat kan echt alleen maar als er een “interim” bestuur geformeerd kan worden welke gedurende het komende 1½ jaar aan de slag wil 

gaan met de toekomst van LENS. Dit kan zijn: voorlopig noodgedwongen zelfstandig verder gaan als LENS maar dan wel met 

voldoende kader en ook voldoende perspectief (illusie???), fuseren met één of meerdere verenigingen (hoeft niet alleen voetbal te 

zijn) en verder gaan als nieuwe club HSV Escamp of in het aller slechtste scenario (als echt niets blijkt te slagen) het daadwerkelijk 

opheffen van LENS. Aan dit laatste willen wij voorlopig nog niet denken maar op maandag 19 januari 2004 zal blijken of we er in 

de laatste maand in geslaagd zijn om voldoende perspectief te vinden om met het vraagstuk aan de slag te gaan. Het spreekt voor 

zich dat wij echt alle LENSERS uitnodigen om op maandag 19 januari 2004 naar LENS te komen en om mee te beslissen over de 

toekomst van ons (??) cluppie!!! We starten deze vergadering om 20.30 uur. 

 

Nieuws van het trainersfront  

 

Januari is de maand voor het invullen van het oefenprogramma voor het nieuwe seizoen en het formeren van het trainersplaatje. Nu 

al is bekend dat Fred Grens gaat stoppen als trainer/coach van LENS A1. Te drukke werkzaamheden verhinderen hem nu om  

3 x per week op vaste dagen en tijdstippen aanwezig te zijn. Binnenkort praten we met Fred om te bezien of er nog andere taken 

zijn binnen LENS die hij op zich wil/kan gaan nemen.  
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Dennis v.d. Steen stopt als trainer/coach van LENS B1. Na een aantal jaren  diverse jeugdteams van LENS met plezier te hebben 

getraind is het nu tijd om eens ergens anders te gaan kijken. In het komende seizoen gaat hij aan de slag bij VELO en zal hij daar 

VELO C1 gaan trainen en coachen en VELO E1 gaan trainen. Dit betekent dat wij minimaal twee vacatures hebben die ingevuld 

moeten gaan worden. De komende weken praten wij met de andere trainers om hun wensen aan te horen. Daarna gaan we over tot 

het invullen van het trainersplaatje voor het seizoen 2004/2005. Zie je daar voor jezelf een rol in weggelegd dan is het nu de tijd om 

iets van je te laten horen. Bel in dat geval naar Paul van den Steen. 

 
  !!!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN DUS HEEL GOED BEWAREN!!! 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

de verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

 

 

LENS B2 – DHC B2 (5-2) 

 

een goed en vooral sportief 2004 !!! 
 

LENS  B2 laat zien wat het werkelijk kan en pakt de nummer twee op eigen veld. 

Naar deze wedstrijd hebben we lang naar uitgekeken, want de uitwedstrijd liep uit op een grote nederlaag die niet nodig was. 

Alleen het weer zat vandaag niet mee harde wind en regen zijn geen leuke omstandigheden om te spelen, maar LENS zou de 

mouwen opstropen en zijn huid zeer duur verkopen. 

▪ De eerste helft spelen wij tegen de wind in maar wij komen op voorsprong door goed voetbal. Maar DHC gaat drukken; met 

de wind in de rug krijgen zij kansen en LENS heeft het soms moeilijk maar houd wel stand. Dan gebeurt het weer, de 

verdediging let weer niet op en DHC kan voor de rust op voorsprong komen. In de rust zet ik de groep weer op scherp en heb 

er goede hoop in dat wij een goed resultaat kunnen neerzetten. 

▪ Na de rust gooit LENS er een schepje bovenop en daardoor krijgen wij een vrije trap een meter of twintig van de goal. Ashraf 

neemt de vrije trap en het enige wat de keeper van DHC hoort is ‘zoeffffffff – tik’. De stand is weer gelijk maar ook tevens het 

breekpunt in de wedstrijd want DHC wil winnen en gooit het soms open en dat is een kolfje op de hand van LENS. We lopen 

uit naar een voorsprong van 5-2. 

 

Op de overwinning is niets af te dingen en eerlijk verdiend door hard werken door de gehele ploeg. Natuurlijk kreeg DHC wel 

kansen maar worden niet afgemaakt omdat onze keeper steeds goed zijn werk doet. Ook onze laatste man Fati die ik dan uitroep 

als man van de wedstrijd. Het mooiste compliment kreeg ik van een ouder van DHC dat de ploeg zich prima had gedragen en de 

overwinning terecht was. 

 

LENS B2 – Vitesse Delft B2 (3-5) 

 

Dit is een wedstrijd met twee gezichten; maar wel een 

sportieve wedstrijd. Vandaag spelen wij een 

vriendschappelijke wedstrijd tegen VD B2  De 1e helft speel 

ik met een opstelling die heel vreemd was voor LENS. Ik 

had het elftal flink door elkaar geschut en als de wedstrijd 

begint is het voor LENS zoeken waar moet de bal heen. De 

tegenstander kan hierdoor lekker voetballen en scoort deze 

helft vier keer en wij maar een keer. Maar ik heb jongens 

zien voetballen op plaatsen waar zij nog niet hadden 

gespeeld, maar het wel goed deden. In de rust zet ik het elftal 

weer neer zo als wij altijd spelen en de tegenstander krijgt 

dan ook een ander LENS te zien want binnen tien min scoren 

wij twee keer en als het vizier van Alie op scherp had 

gestaan hadden wij de wedstrijd nog kunnen winnen. Maar 

als je negen kansen krijgt en er geen doelpunten uitkomen 

verdien je ook niet te winnen. Maar ik zou nog wel een keer 

tegen ze willen spelen en dan weet ik de uitkomst wel. 

trainer/leider Peter van Fessem 

 

LENS D2 – VUC D1 (3-1) 

 

Zaterdag moeten we tegen VUC op veld 1 en die wedstrijd moesten we winen om hoger te 

komen en daar begonnen we en onze trener Ruud was de schijtsregter 

de 1e helft het begon en Rodie scorde de eerst doelpunt we gingen juchen en naar 5 mint scoord 

VUC de 1-1 en we miste een paar mooie kansen en de 1e helft was af ge loope  

wij kregen de twede helf aftrap en het begon goed en Firat past naar Said en paste door naar Rodie en mist die mooie 

kans hij was afgelegt op Said en schoot er over heen en had Firat een kas en skord en toen Said en toen was het 

avgelopen 

door Mohamed Oullaf 

                                     

 

 

B  

D  
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•  opgericht 18 december 1920 

• internetsite: www.lens-denhaag.nl 
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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- 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 

(demissionair) 

Voorzitter 

R. Vergeer                                          tel. 070 - 3661344 

Secretaris 

Vacature 

Penningmeester 

C. Veldink                                          tel  079 - 3314348 

Commissariaat jeugdvoetbal 

P. van den Steen                                 tel. 070 - 4400603 

Senioren zondag en zaal 

W. Heijnen                                         tel: 070 - 3461088 

G.  Kemperman                                  tel. 0174 - 212602 

Jeugd 

P.  van den Steen                                tel. 070 - 4400603 

Club van 50 

H. Hoppenbrouwers                           tel. 070 - 3250789 

Accommodatie en materialen 

Vacature 

Sponsorzaken 

R. van der Hoek                                  tel. 030 - 6036157 

H. Kooyenga                                      tel. 070 - 3977294 

Coördinator technische zaken 

F.  van Dijk                                         tel. 070 - 3634818 

Trainers zondag 

R. Bentvelzen                                     tel. 070 - 3943949 

                                                            tel. 06 - 24266315 

R. Bogisch                                          tel. 070 - 3937441 

Verzorger 

K. Buis                                                tel. 070 -3675492 

Redactie LENS-revue 

Kees en Saskia Alting                         tel. 070 - 3661314 

vv.LENS@12move.nl 
Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Kees Alting : cjalting@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 09 februari 2004  

 

 

 

er even tussen uit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn er even tussen uit. Wederom een amateuristische poging wagen om 

op smalle latjes een helling af te suizen.  

Dank gaat uit naar Hannie; zij stelde zich spontaan beschikbaar als 

redactie-stand-in en neemt deze LENS-revue voor haar rekening. 

 

Voor diegene die het missen: de lichtkrant en de pp-presentatie zijn weer 

geheel geactualiseerd te bewonderen in februari.  

 

Als alles goed gaat en we niet terugkomen met een gipsvlucht zitten we 

voor de volgende LENS-revue weer achter de LENS-PC’s. 

 

de (‘er even tussen uit zijnde’)  redactie 

 

mailto:vv.LENS@12move.nl
mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
mailto:cjalting@planet.nl
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EEN NIEUW BESTUUR!! 

 
Na de algemene ledenvergadering van 15 december werd er een groep geformeerd van zo’n 22 LENSERS die twee keer bij elkaar 

gekomen is met als doel het formeren van een nieuw bestuur en het versterken van de organisatie binnen LENS. Na de 

buitengewone algemene ledenvergadering van 19 januari, die maar matig werd bezocht, kunnen wij meedelen dat ondanks dat niet 

alle uitgangspunten zijn ingevuld er toch, wellicht tegen beter weten in, een nieuw bestuur is geformeerd bestaande uit: Jaap Colpa 

(voorzitter), Hans van Rijthoven (secretaris), Kees Veldink (penningmeester), Wil Heinen (zaal en lagere seniorenvoetbal), Paul 

van den Steen (jeugdvoetbal en seniorenselectievoetbal) en Wim Kouwenhoven en Frans Disseldorp (beide zonder vaste 

taakomschrijving). De taak van dit bestuur zal zijn om uiterlijk medio december 2004 één of meerdere fusiepartners te vinden 

(hoeft niet alleen voetbal te zijn) die te samen de HSV Escamp willen gaan vormen. Daarnaast zal worden bekeken in hoeverre de 

KNVB en de Gemeente Den Haag mee willen doen/denken in onze plannen. Mocht medio december 2004 blijken dat de 

fusieopdracht niet is gelukt dan treedt dit bestuur medio juni 2005 weer af en dan is het medio januari 2005 aan de vereniging wat 

te gaan doen: verder gaan als LENS maar dan wel met voldoende kader en met voldoende bestuursleden vanuit de eigen (LENS) 

club (wie gelooft daar nu eigenlijk nog in???) of de vereniging daadwerkelijk opheffen. 

 

NIEUW KADER!! 

 
Uit de werkgroep van 22 LENSERS is gelukkig versterking gekomen voor ons kader. Reinier Meijer, vader van een jeugdlid, gaat 

de sponsorcommissie versterken en Raymond Niamat, speler van LENS 2, neemt per 1 februari 2004 de contributie administratie 

over van Diana en Hans van Rijthoven (blijven wel de ledenadministratie doen). Daarnaast gaan Ibrahim Gezgin en Bilal Arslan 

(beide ouders van jeugdleden) voorlopig meedraaien bij de jeugdcommissie en zal Siegfried Ramdjiawan (vader van een jeugdlid) 

zich bezig gaan houden met vrijwilligerswerving binnen en buiten LENS. Via het HOF (vacaturebank voor vrijwilligers) kwam 

Loek Verdegaal onze vereniging binnen. Hij gaat voorlopig sfeer proeven en meedraaien in het bestuur. Loek heeft jarenlange 

ervaring bij diverse verenigingen in het land en woont sinds een paar jaar weer in Den Haag. Nu “kriebelt” het weer en hij koos 

LENS (voorlopig) uit om weer iets te gaan doen. Positieve zaken maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. De bar kan nog steeds 

heel veel hulp gebruiken (o.a. een coördinator) ondanks het feit dat Harry Douw zich aangemeld heeft om de barploeg te 

versterken. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: LENS KAN NIET ZONDER HULP VAN VRIJWILLIGERS!!! 

 

LENS EN DE PERS 

 
Heeft u zich de laatste weken ook zo geërgerd aan de berichtgeving in de Haagsche Courant. Rob Vergeer, onze ex-voorzitter, 

werd steeds maar half geciteerd. Het is net of de pers uit de interviews precies datgene selecteert waar ze mee kunnen scoren. Als 

Rob zegt dat wij, als gevolg van kaderproblemen, bezig zijn met besprekingen met VIOS maar dat dit nog in een vrij prematuur 

stadium is maken zij er van dat LENS aan het eind van dit seizoen ophoudt te bestaan als zelfstandige vereniging. Als Rob zegt dat 

we ouders van nieuwe jeugdleden (autochtoon en allochtoon) bij het aanmelden van hun kind vragen of ze minimaal willen rijden 

bij de uitwedstrijden van hun zoon (bij nee wordt het lidmaatschap niet geaccepteerd) wordt er alleen geschreven over de 

allochtone kinderen en bovendien wordt er gesuggereerd dat LENS zou discrimineren met weer als gevolg een boze reactie in de 

Haagsche Courant van het bureau Discriminatie zaken in Den Haag. Bij navraag bij dit bureau blijkt ook hun verhaal maar weer 

voor de helft weergegeven te zijn. Als er ergens niet wordt gediscrimineerd is het volgens ons binnen LENS!!! Wij hopen dat de 

Haagse Courant dit afgelopen zaterdag ook ingezien heeft. De hele middag was een journalist van de Sportredactie van dit dagblad 

als gast bij LENS aanwezig. Hij kwam, hij zag, hij interviewde mensen en er werd druk gediscussieerd. Deze week zal in de 

Haagsche Courant (donderdag of zaterdag) een artikel hierover verschijnen rapporteren. Wij zijn benieuwd!!   

 

 

 

 

             Het bestuur 
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Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 

Cyclaamstraat 31 - 2565PD Den Haag - tel 070 3250789 

e-mail:  hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

 
 
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 dit 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-46 13 27 22 / 366 13 14  

 

 

 

wedstrijdprogramma veld 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

      

Zo 1 febr. 14.00 uur GONA 1 – LENS 1 Beresteinlaan  R.A.Hos 

 10.30 uur VIOS 2   - LENS 2 Melis Stokelaan  R.Sitaldien 

 10.30 uur LENS 3   - HBS 6 Veld 1/3 102745  

 13.00 uur LENS 4   - ODB 5 Veld 1/3 104725  

  LENS 5 is vrij!!    

      

Zo 8 febr 14.00 uur RVC/Rijswijk 1 – LENS 1 Schaapweg  J.F.van Schooneveld 

 11.00 uur EDS 2                 - LENS 2 Thurledeweg, Rotterdam  J.P.Haanskorf 

 12.00 uur Laakkwartier 4   - LENS 3 Jan van Beersstraat   

 12.00 uur Jai Hanuman 3    - LENS 4  Melis Stokelaan   

 10.00 uur REMO 5             - LENS 5 v.Vredenburchweg 

Sportpark Juliana 

  

      

 

AANVOERDERS 

 

LENS 3 
Henk Hoppenbrouwers 

(070-3250789) 

 

LENS 4 
Amer Jagesar 

(06-42300582) 

 

LENS 5 
Henk Vermolen 

(070-3607739 – 06-12418956) 

 

 

Het bestuur van LENS wil alle senioren, aanvoerders en leiders meegeven dat: 

 

- De KNVB heeft aangekondigd de komende periode veelvuldig de spelerspassen te komen controleren rondom de 

wedstrijden (veld en zaal) en de wedstrijdformulieren (veld en zaal) op het bondsbureau te zullen gaan nakijken. Bij 

overtredingen (ongerechtigde spelers, geen spelerspas aanwezig etc.) worden er boetes en schorsingen opgelegd aan 

aanvoerders, leiders en betreffende spelers. De boetes worden door Lens via de aanvoerder van de teams verhaald. 

- P.Kila (LENS 5 zaal) en S.Qanawizian (LENS 5 veld) met ingang van heden afgevoerd zijn als lid van LENS omdat zij, 

ondanks veelvuldige verzoeken van onze kant, contributie over vorig en over dit seizoen nog niet hebben betaald. Zij 

kunnen dan ook niet meer uitkomen in wedstrijden van LENS!! 

- Er nog steeds spelers zijn die contributie over dit seizoen verschuldigd zijn. Graag nu direct betalen op giro 336711 t.n.v. 

penningmeester LENS te Zoetermeer. Er spelerspassen liggen op LENS voor T.Meijer (zaal) en P.v.Dam (zaal). Graag 
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ophalen!! De aanvoerders van de zaalteams verantwoordelijk zijn voor het insturen van het wedstrijdformulier als zij 

thuisspelen.  

- Is er geen zaalwachter aanwezig stuur dan het wedstrijdformulier zelf op naar de KNVB. Wij krijgen regelmatig brieven 

van de KNVB dat het wedstrijdformulier niet ontvangen is en dat betekent ook weer een boete van 7,83 euro welke wij 

via de aanvoerders van de teams zullen verhalen. 
 

 

wedstrijdprogramma zaal 
 

datum aanvang wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 
      

Do 29 jan 19.00 uur RKAVV DA2-LENS DA1 Kastelenring 9366  

 21.00 uur SEV 3-LENS 1 (beker) Kastelenring 141478 R.J.Stap 

Vr 30 jan 19.00 uur LENS 4-Te Werve 2 Loosduinen 6317 N.C.Mos 

Ma 2 febr 20.00 uur LENS 4     – Snoekie 5 Loosduinen 6255  

 22.00 uur RKDEO 4 -  LENS 1 RKDEO 3053 M.J.E.Gennissen 

Wo 4 febr 21.00 uur Semper Altius 6 – LENS 5 De Schilp 7528  

Vr 6 febr 19.00 uur LENS 2      - Noordzee 2 Loosduinen 3219 J.W. van Geen 

 20.00 uur LENS 3      - Delft 1 Loosduinen 6165 J.W.van Geen 

 20.00 uur VIOS da 1  -  LENS da1 De Blinkerd 9309  

 21.00 uur Noordzee 3 -  LENS 6 De Blinkerd 123954  

Ma 9 febr 19.00 uur Honselersdijk 5 – LENS 4 Sosef 6258  

Wo 11 febr 21.00 uur TEDO 3       -  LENS 3 Zuidhaghe 6264 J.C.van der Velden 

Vr 13 febr 20.00 uur LENS da 1   - Lyra da3 Westlandhal 9319 M.F.M. van Eijk 

 20.00 uur LENS 1     -  MSV’71 3 Loosduinen 3065 J.W. van Geen 

 21.00 uur LENS 5     -  GDA 1 Loosduinen 7534 A.Eldaoud 

 22.00 uur LENS 6     -  VCS 6 Loosduinen 123955 A.Eldaoud 

Ma 16 febr 21.00 uur LENS 5     -  RKDEO 15 De Schilp 7504  

 22.00 uur LENS 1     -  Oliveo 2 Overbosch 3035 E.R.Beeldsnijder 

Wo 18 febr 20.00 uur Delft 1      -  LENS 4 Kerkpolder 6215  

Vr 20 febr 19.00 uur LENS 5     -  Forum Sport 2 Ockenburgh 7594 A.Wagner 

Ma 23 febr 20.00 uur LENS da1 -  Honselersdijk da3   Sosef 9247  

 21.00 uur HM/JP Exploit 1  - LENS 1 De Schilp 3072 R.A.Hos 

 22.00 uur RKDEO 7   -  LENS 6 RKDEO 123956  

Wo 25 febr 22.00 uur PGS/VOGEL 3  -  LENS 5 De Schilp 7540  

Vr 27 febr 20.00 uur LENS 3   -  Te Werve 2 Overbosch 6270  

 21.00 uur LENS 4   -  TEDO 3 De Blinkerd 6269  

      

   

 

  

 

AANVOERDERS 

LENS 1 O. van de Laar tel: 06-22669238 LENS 4 N. Vastenburg tel: 3294254  

LENS 2 S. de Nennie tel: 3935936 LENS 5 P. Lensink tel: 06-53576080 

LENS 3 E. Vuijk tel: 3960448 

      06-20247367 

LENS 6 J. Zwart tel: 06-14699794 

LENS DA 1 -  Mw L. v.d. Wetering -  tel: 0174-298069 

 

 

 

 

 
 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2003/2004 

Algemeen contactpersoon: Paul  van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 
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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 beiden 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 alleen bij de hoofdleider thuis 

(070-4400603) en echt alleen maar tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314): 

echter 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 (woensdag na 13.00 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 echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

• Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD 

 (tijd)wijzigingen mogelijk 
 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek LENS Vervoer 

A1 28 jan 19.30 uur Quintus A1 (*) Uit Leeuwerik/Kwintsheul 18.00 uur Auto 

 31 jan 15.00 uur VELO A2 (*) Thuis Veld 1 14.00 uur  

 07 febr 14.30 uur Naaldwijk A1 Uit Zuidweg/Naaldwijk 13.00 uur Auto 

B1 31 jan 12.45 uur TEDO B1 (b) Thuis Veld 1 11.45 uur  

 07 febr 13.00 uur  Den Hoorn B1 Thuis Veld 1 12.00 uur  

B2 31 jan 11.00 uur Scheveningen (*) Thuis Veld 1 10.00 uur  

 07 febr 10.45 uur Quick Steps B1 Uit Nijkerklaan 09.15 uur Auto 

C1 31 jan 13.00 uur HBS C1 (b) Uit Daal en Bergselaan 11.30 uur Auto 

 07 febr 11.30 uur Katwijk C1 Uit De Krom/Katwijk 09.30 uur Auto 

C2 31 jan 10.30 uur Vredenburch C1 Uit Vredenburchweg/Rijswijk 09.00 uur Auto 

 07 febr 11.00 uur RVC/Rijswijk C4 Thuis Veld 1 of veld 3 10.00 uur  

C3 31 jan 09.30 uur Duindorp SV C1 (b) Thuis Veld 3 08.30 uur  

 07 febr 12.15 uur DUNO C2 Uit Mr.Nolenslaan 11.00 uur Auto 

C4 31 jan 09.00 uur Loosduinen C2 (b) Uit Madesteinweg 07.45 uur Auto 

 07 febr 12.45 uur Laakkwartier C3 Uit J.v.Beersstraat 11.30 uur Auto 

D1 31 jan 09.00 uur GDA D1 (b) Uit Madesteinweg 07.30 uur Auto 

 02 febr 18.30 uur HFC ADO DH D2 (*) Uit Zuiderpark 17.00 uur Auto 

 07 febr 11.00 uur Quick D1 Uit Savorninlohmanlaan 09.30 uur Auto 

D2 31 jan 09.30 uur HDV D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 07 febr 09.30 uur VCS D2 Thuis Veld 1 of veld 3 08.30 uur  

D3 31 jan 12.00 uur SOA D1 Thuis Veld 3 11.00 uur  

 07 febr 09.00 uur ODB D2 Uit Albardastraat 08.00 uur Auto 

D4 31 jan 09.30 uur DHC D5 Uit Brasserskade/Delft 08.15 uur Auto 

 07 febr 12.45 uur SOA D2 Thuis Veld 3 11.45 uur  

E1 31 jan 09.30 uur Delft E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 07 febr 09.30 uur Schipluiden E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E2 31 jan 10.00 uur DSO E2 Uit Hagenstraat/Zoetermeer 08.45 uur Auto 

 07 febr 09.30 uur VUC E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E3 31 jan 09.45 uur Quick E3 Uit Savorninlohmanlaan 08.45 uur Auto 

 07 febr 11.30 uur SOA E1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 31 jan 11.30 uur Den Hoorn E6 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 07 febr 09.30 uur SEP E2 Uit H.v.Riessenlaan/Delft 08.15 uur Auto 

E5 31 jan 13.30 uur Cromvliet E4 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 07 febr 11.00 uur GONA E2 Uit Beresteinlaan 10.00 uur Auto 

E6 31 jan 09.30 uur SV Erasmus E2 Uit Erasmusweg 08.30 uur Auto 

 07 febr 13.30 uur VUC E5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

F1 31 jan 09.30 uur RVC/Rijswijk F2 Thuis Veld 2 09.00 uur  
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 07 febr 09.00 uur Laakkwartier F1 Uit J.v.Beersstraat 08.00 uur Auto 

F2 31 jan 10.00 uur Full Speed F1 Uit Kerkpolderweg/Delft 08.45 uur Auto 

 07 febr 08.45 uur Scheveningen F2 Uit Houtrustweg 07.45 uur Auto 

F3 31 jan 10.00 uur Jai Hanuman F1 Uit Melis Stokelaan (VIOS) 09.00 uur Lopen 

 07 febr 11.30 uur RVC/Rijswijk F5 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F4 31 jan 11.30 uur WIK F2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 07 febr 12.45 uur GDA F6 Uit Madesteinweg 11.45 uur Auto 

F5 31 jan 13.30 uur Forum Sport F8 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 07 febr 09.00 uur BMT F2 Uit Hengelolaan 08.15 uur Lopen 

F6 31 jan 09.00 uur Cromvliet F4 Uit Brinckerinckstraat 08.00 uur Auto 

 07 febr 13.30 uur Quick F14 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 

(*) = vriendschappelijk   (b) = bekerwedstrijd (bij gelijke eindstand => penalties 

nemen!!!) 

 

Bijzonderheden 

• De volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 12 februari 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:   31 januari vanaf  07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

07 februari vanaf  07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den 

Steen 

• Opstellingen als bekend met uitzondering van:  

- LENS A1: met S.Durak (welkom terug!!) 

- LENS D2: zonder F.Souna (zie D3) 

- LENS D3: met F.Souna 

- LENS E5: met H.Ozturk 

- LENS F5: als bekend maar als leider de heer Belhadi (B.Vierling gaat F6 begeleiden) 

- LENS F6: L.Hamme, M.Naqvi, H.Ozturk, T.Sevilmis + aanvulling. Leider: B.Vierling 

 

COMPETITIEVOEBAL 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 competitie-voetbal 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. 

• 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 LENS A1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder 

categorie B. 

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 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 afkeuringslijn van LENS te bellen (4044184) om te horen welk programma er bij algehele afkeuring 

afgewerkt gaat worden. Soms is deze lijn al op vrijdagavond te raadplegen!!! 

 

SCHOOLVERPLICHTINGEN OP ZATERDAG 

Het komt steeds vaker voor dat jeugdspelers ook op zaterdag verplichtingen op school hebben. Open dagen waren al 

jaren een vast gegeven in deze periode maar nu gaan ook scholen andere zaken op zaterdag verplichten!! Wij 

begrijpen dat school belangrijker is dan voetbal maar toch moeten wij op zaterdag ook onze verplichtingen na 

kunnen komen. Wij vragen alle jeugdspelers en ouders dan ook om ruim van te voren (minimaal de zaterdag er 

voor) op te geven wanneer er op een zaterdag niet kan worden gevoetbald wegens schoolverplichtingen. Dit soort 

activiteiten zijn doorgaans ruim van te voren bekend. Weten wij het op tijd dan kunnen we wedstrijden nog 

verplaatsen (ander tijdstip of andere datum) als er te veel spelers ontbreken. Horen wij dit echter pas op woensdag of 

donderdag voor de wedstrijd dan kunnen wij echt niets meer doen en zullen wij altijd moeten gaan voetballen en 

desnoods met te weinig spelers. Graag ieders medewerking!!! 

 

LENS C1 EN C2/C3-COMBINATIE NAAR PARIJS 

Het reisje gaat definitief door. Op vrijdag 28 mei vertrekken LENS C1 en C2 (aangevuld met enkele C3 spelers) 

omstreeks 12.00 uur richting Parijs. Op 29 en 30 mei spelen ze mee in een toernooi en op 31 mei gaan ze naar Euro 
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Disney. Pas laat in de avond komen ze weer thuis. Een te gekke trip maar voor het zo ver is moet er nog wel het één 

en ander gebeuren. Te denken valt aan de aanschaf van een identiteitskaart of een paspoort en het betalen van de 

eerste 75 euro reisgeld (reis kost 125 euro) uiterlijk medio februari. Dit geldt voor alle deelnemers dus ook voor de 

begeleiders!! Wij moeten namelijk Eurosportring rond deze tijd betalen. Graag eenieders medewerking!! De 

deelnemers en begeleiders zijn:  

C1-spelers: O.Akkuzu, A.Aldogan, T.Fisher, O.Gogtas, R.v.Herp, M.Karakaya, D.Mensah, R.Moennasing, 

H.Rahiembaks, I.Rasul, S.Resodiwirjo en R.Rocha 

C1-leiding: L.Anwar, R.Asmowidjojo, J.Groos en S.Moennasing 

C2 en C3-spelers: D.Boateng, A.el Boustati, P.Dewkali, I.Genc, J.v.d.Luitgaren, R.Matthee, M.el Ousrouti, 

C.Poulina, J.Ramdjiawan, J.dos Santos Freitas en E.Wolde Amanueal (er is nog plek voor 2 spelers van C2 of C3) 

C2-leiding: P.Dahoe, S.Ramdjiawan, N.Rampone en D.Vos 

  !!!!Spelers van C1, C2 of C3 of begeleiders die alsnog mee willen kunnen zich alleen opgeven bij Paul van 

den Steen!!!! 

 

LENS D1 EN D2 NAAR KEULEN 

Het reisje gaat definitief door. Op vrijdag 9 april vertrekken LENS D1 en D2 (aangevuld met enkele D3 spelers) 

omstreeks 11.00 uur richting Keulen. Op 10 en 11 april spelen ze mee in een toernooi en op 12 april gaan ze naar 

Phantasialand. Laat in de avond komen ze weer thuis. Een te gekke trip maar voor het zo ver is moet er nog wel het 

één en ander gebeuren. Te denken valt aan de aanschaf van een identiteitskaart of een paspoort en het betalen van de 

eerste 75 euro reisgeld (reis kost 100 euro) uiterlijk medio februari. Dit geldt voor alle deelnemers dus ook voor de 

begeleiders!! Wij moeten namelijk Eurosportring rond deze tijd betalen. Graag eenieders medewerking!! De 

deelnemers en begeleiders zijn: 

D1-spelers: B.Arslan, E.Cetin, K.Chtatou, K.Gezgin, H.Kocer, K.el Margi, C.Nooitmeer, E.Nooitmeer, R.Reddam, 

M.Resodiwirjo, B.Sbaa, E.Uwimana en M.Vrijenhoek 

D1-leiding: B.Arslan, M.Fransen, I.Gezgin, R.Hendriks, D.Nooitmeer en C.Vrijenhoek 

D2 en D3-spelers: L.Acer, F.Aldogan, B.Altay, M.el Ayadi, S.el Bouzidi, H.Devrilmez, J.Elfergougui, M.Ouellaf, 

R.Putters, H.Talhaoui en D.de Zwart (er is nog plek voor 2 spelers van D2 of D3)C2-leiding: S.Alting, M.el Ayadi, 

R.v. Herp, T.Putters en B.de Zwart 

!!!!Spelers van D2 of D3 of begeleiders die alsnog mee willen kunnen zich alleen opgeven bij Paul v. d 

Steen!!!! 

 

MEDEGEBRUIK KUNSTGRASVELD 

BMT en VCS hebben aangegeven tegen een kleine vergoeding gebruik te willen maken van ons kunstgrasveld 

doordeweeks voor trainingen als hun velden afgekeurd zijn. Dit was een vereiste van de Gemeente bij het aanleggen 

van het kunstgrasveld bij LENS. Neta Dall en Spoorwijk wensen hier echter geen gebruik van te maken. In het 

weekend is het kunstgrasveld volledig van LENS. Om misverstanden te voorkomen plaatsen we hieronder het 

afgesproken schema en de belangrijkste spelregels. Wij vragen aan de trainers en spelers om medewerking en om de 

kleedlokalen en het trainingsmateriaal hok nu zeker altijd op slot te doen nu er nog meer “vreemde” spelers 

rondlopen. 

 

BMT Maandag vanaf 18.00 tot 22.00 uur ½ veld 

BMT vrijdag   vanaf 19.00 tot 22.00 uur    ½ veld 

VCS Dinsdag vanaf 19.30 tot 22.00 uur ½ veld 

VCS  woensdag       vanaf 20.00 tot 22.00 uur ½ veld 

VCS Donderdag vanaf 17.00 tot 22.00 uur ½ veld 

VCS Vrijdag vanaf 17.30 tot 20.00 uur ¼ veld 

 

MET LENS NAAR FEYENOORD – FC GRONINGEN 

Op zondag 2 mei 2004 gaan wij met LENS naar de eredivisiewedstrijd Feyenoord - FC Groningen in de Kuip in 

Rotterdam. Spelers, leiders, trainers en ouders die mee willen kunnen zich opgeven bij de leider van het team. 

Natuurlijk zijn wij afhankelijk van ouders met vervoer want zonder auto komen wij er echt niet. De chauffeurs 

krijgen een bijdrage in de kosten. Opgeven kan alleen als er direct betaald wordt. De kosten per persoon zijn: t/m D-

jeugd 8 euro, C-jeugd 11 euro en B-jeugd en ouder 19 euro. Op deze dag gaan wij om 12.00 uur weg en zijn 

omstreeks 18.00 uur weer terug op LENS. De inschrijving sluit eind maart en de deelnemerslijst wordt t.z.t. 

opgehangen op het mededelingenbord van LENS en komt in de LENSREVUE te staan zodat wij niet als vorig jaar 

misverstanden en teleurgestelde spelers krijgen.   

 

OVERZICHT TOERNOOIEN 

Op het mededelingenbord van LENS, in de hal van ons clubgebouw, hangt weer een voorlopig toernooi overzicht 

voor onze jeugdteams. Noteer deze toernooien in je agenda en wij vragen iedereen om deze data wel vrij te houden. 

Het overzicht zal nog regelmatig aangepast worden omdat er nog steeds uitnodigingen voor toernooien 

binnenkomen. 

 

CONTRIBUTIE BETALEN 
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De laatste betalingen hopen wij uiterlijk op 1 februari binnen te hebben. Het gaat nog maar om een kleine 1000 euro. 

De spelers om wie het gaat hebben een briefje mee naar huis gekregen. We hopen zaterdag alles binnen te krijgen. 

Kom op ouders!!! 

 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

de verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk 

overgenomen 

 

 

 

 

LENS B 2  -   MVV 67  B 1:    3-0 
Het is een feit de eerste afkeuring is er, maar wij spelen vriendschappelijk tegen MVV 67.Als 

wij het veld betreden valt de regen gestaag en de wind waait soms hard. Maar dat weerhoudt LENS niet om een 

goeie pot op de mat neer te leggen. TOM was onze keeper vandaag omdat JERREMY ziek was (TOM bedankt} Het 

spel golft lekker op en neer zodat het een leuke wedstrijd zou worden na een kwartier neemt LENS de leiding met 

een mooi doelpunt. MVV laat zich niet wegspelen en geeft goed tegen spel zodat de verdediging van LENS zeer 

geconcentreerd moet blijven voetballen. Want de spitsen van MVV loeren op elke kans die zij krijgen. Tot de rust 

zou het 1-0 voor LENS blijven. Na de rust zet LENS meer druk op de tegenstander en kan weer tot scoren komen. 

LENS voetbalt de wedstrijd keurig uit en wint weer van een goede tegenstander. Een compliment voor de MVV 

voor een leuke maar vooral een sportieve wedstrijd. Volgende week RVC Rijswijk  Kunnen wij weer vol aan de 

bak. Man van de wedstrijd: Shakil.                                                                                                                                                                      

Trainer /leider Peter. 

 

LENS B 2  RVC RIJSWIJK B3:     5-3 
Vandaag een taaie tegenstander, maar LENS heeft wat goed te maken want de uitwedstrijd werd flink verloren en 

dat wilden wij vandaag recht zetten. Shakil begint achterin,  hij moet zich opofferen in het belang van het team. Als 

de wedstrijd begint zet LENS gelijk druk maar door een verdedigingsfout staan wij een nul achter maar na de aftrap 

krijgen wij de kans op de gelijkmaker maar die gaat er nog niet in. Weer een paar min later krijgt Alie een mooie 

maar moeilijke kans maar de keeper tikt de bal corner. Dan krijgt Ashraff een vrije trap en die stuurt Salim  weg en 

die scoort de gelijkmaker. Het spel golft op en neer maar dan neemt LENS de leiding met een mooi doelpunt. Sercan 

en Danny krijgen daarna ook mooie kansen maar die gaan er jammer niet in, dus gaan wij rusten met 2-1.In de rust 

zeg ik dat zij veel meer van het doel moeten spelen en de bal snelheid moet omhoog. LENS gaat de tweede helft 

goed van start en scoort de 3-1 .maar kort erop uit een corner komt de tegenstander terug op 3-2. De wedstrijd wordt 

nu wat harder en de scheids moet alle zeilen bij zetten om alles goed te kunnen zien maar dan krijgen wij een pingel 

en Ashraff scoort weer 4-2.En weer uit een corner scoort RVC 4-3.de tijd dringt en de tegenstander speelt steeds 

harder maar LENS speelt het spelletje goed uit en scoort weer 5-3. De buit is binnen en de spelers hebben een prima 

partij gespeelt, zeker de eerste helft daar ligt de basis van de overwinning. Maar ik ben blij met deze punten er is 

hard voor gewerkt. Shakil  klasse bedankt. 

Trainer /leider: Peter / Patrick    

 

 

HBS B2 - LENS B2:  1-4 
 

Vandaag stond er een vriendschappelijke wedstrijd op het programma uit bij HBS. 

Dit zijn altijd wel leuke wedstrijden; eerlijk en sportief. Na het fluitsignaal zet LENS de  tegenstander sterk onder 

druk en krijgt dan al gauw mooie kansen maar de spitsen staan nog niet op scherp dus moeten wij nog even wachten 

op de doelpunten. Maar na een kwartier is het dan zo ver LENS neemt de voorsprong en houd HBS ver weg van het 

eigen doel. Dan volgen nog twee fraaie doelpunten en zo gaan wij rusten met een drie nul voorsprong. Na de rust 

zien wij een ander HBS die gretiger is dan LENS en daardoor komen wij onder zware druk te staan wij krijgen de 

bal niet meer weg en het is kunst en vliegwerk geworden in plaats van voetbal. Maar Shakil werk zich uit de naad 

als laatste man daar Fati uitgevallen was met een blessure. Maar het kon dus niet uitblijven met deze druk dat HBS 

ook zou scoren en nog meer kansen kreeg. Maar het is aan de verdediging te danken dat er niet meer tegen werd 

gescoord.  

Dit was een wedstrijd met twee gezichten. Eerst een sterk LENS en daarna een LENS die dacht dat ze er al waren. 

Maar de volgende twee wedstrijden moeten wij gaan winnen RAS uit en Rijswijk thuis; dan doen wij zeer goede 

zaken  

trainer /leider Peter 

 

B  
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VELO D2  -  LENS D2 (3-2) 

 

De laatste wedstrijd van vorig jaar was een vriendschappelijke tegen VELO. In de 1ste helft 

zagen we een goed spelend D2 en met kansen over en weer. Maar helaas kwam VELO toch met 1-0 voor te staan, 

maar gelukkig ging LENS er toch tegenaan. Mooie combinaties zagen we met als gevolg de verdiende 1-1. 

In de 2de helft begon LENS met een feest opstelling; zou dit resultaat hebben?? Zeker weten van wel …. we kwamen 

met 2-1 voor te staan. Maar na een paar foutjes achterin wist VELO toch aan het langste eind te trekken. Een 

compliment naar de jongens toe, met een feestopstelling nipt verleizen van een 2de klasser is helemaal niet slecht 

hoor!!!!! 

de leider  

 

 

 

 

 

 

 

•  opgericht 18 december 1920 

• internetsite: www.lens-denhaag.nl 
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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 

 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 

 

D  
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Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretaris 

❑ Hans  van Rijthoven  ……… PB 43337,  2504 AH  

penningmeester 

❑ Cees Veldink  ………………. tel. 079 - 331 43 48 

jeugd en seniorenselectie 

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

leden 

❑ Frans Disseldorp …………… tel. 070 - 361 39 58 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 34 74 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

- Henk Hoppenbrouwers  ….… tel. 070 – 325  07 89 
❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacature 

❑ bar ………………………………………. vacature 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

- Reinier Meijer………………. tel. 070 - 329 10 33 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….……… tel. 070 - 394 39 49 

06 - 24 26 63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….……  tel. 070 - 393 74 41 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

Vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 

- Kees Alting …..…………….  cjalting@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 23 februari 2004  

 

 

 

 

welcome to the jungle 

(even tot rust komen) 

 

Rustig even op vakantie gaan? Dat kan echt niet. Ga je dan toch dan 

gebeurt er van alles. Een nieuw bestuur, met een duidelijke, edoch, 

‘vervelende’ opdracht. Geen tijd meer voor nostalgie en sentimenteel 

gedoe. De opdracht is kil, luid en duidelijk. 

 

Worden we en passant ook nog even beticht van discriminatie.  

Blijkt het vrijwilligersprobleem toch echt bij de te weinige vrijwilligers te 

liggen. En niet bij de doelgroep, welke LENS juist wil bereiken en 

betrekken bij onze club. 

welcome to the jungle! 

 

Het is om vaak om moedeloos van te worden. Alleen de ‘die-hards’ zullen 

waarschijnlijk in deze jungle overleven. Het zijn roerige tijden. 

 

Tijd voor een adempauze. Even tot rust komen. 

 

En dan doen we natuurlijk op 

vrijdag 27 februari 
tijdens de fameuze "Gambling-avond".  

 

Een en ander wordt muzikaal opgeluisterd door Peter Surie. Een formule 

die in het verleden zeer succesvol is gebleken.  

 

Komen dus! 
 

de redactie 

 

mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
mailto:cjalting@planet.nl
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MARION ROODUYN OVERLEDEN 

 

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van Marion, vrouw           

van onze oud- eerste elftalspeler en huidige sponsor, Adriaan Rooduyn. 

Marion mocht slechts 53 jaar oud worden. 

 

De crematie heeft op 9 februari plaatsgehad. 

 

Wij wensen Adriaan en Romy de kracht toe dit zware verlies te dragen. 

 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 

Cyclaamstraat 31 - 2565PD Den Haag - tel 070 3250789 

e-mail:  hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

 
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 dit 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. 

 

V riendelijk verzoek 

 

Wederom een vriendelijk verzoek. Al hoewel een verzoek? Er zjn enkele huisregeltjes bij LENS. 

Niet moeilijk, wel lastig. Er wordt netjes gevolg aangegeven. Alleen dit duurt maar een week. 

Echter regletjes zijn regeltjes .. hoe ‘kinderachter’ ze ook voor velen overkomen. Ter opfrissing 

van het geheugen: s.v.p. ons clubgebouw NIET met voetbalschoenen betreden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-46 13 27 22 / 366 13 14  
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                       *  advertentie * 

 

 

Mededelingen Zaal - Veld: 

 
❑ Zaal: geen 

❑ Veld: 

  

bij algehele afkeuring: 

 

      12.00 uur …... LENS 2 - GDA 2 

      14.00 uur …... LENS 1 - GDA 1 

 

                    filiaal Beresteinlaan 

 

ZAAL:  

 

AANVOERDERS 

LENS 1 O. van de Laar tel: 06-22669238 LENS 4 N. Vastenburg tel: 3294254  

LENS 2 S. de Nennie tel: 3935936 LENS 5 P. Lensink tel: 06-53576080 

LENS 3 E. Vuijk tel: 3960448 

      06-20247367 

LENS 6 J. Zwart tel: 06-14699794 

LENS DA 1 -  Mw L. v.d. Wetering -  tel: 0174-298069 

 

 

wedstrijdprogramma zaal 
 

datum aanvang wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 

Wo 11 febr 21.00 uur TEDO 3       -  LENS 3 Zuidhaghe 6264 J.C.van der Velden 

Vr 13 febr 20.00 uur LENS da 1   - Lyra da3 Westlandhal 9319 M.F.M. van Eijk 

 20.00 uur LENS 1     -  MSV’71 3 Loosduinen 3065 J.W. van Geen 

 21.00 uur LENS 5     -  GDA 1 Loosduinen 7534 A.Eldaoud 

 22.00 uur LENS 6     -  VCS 6 Loosduinen 123955 A.Eldaoud 

Ma 16 febr 21.00 uur LENS 5     -  RKDEO 15 De Schilp 7504  

 22.00 uur LENS 1     -  Oliveo 2 Overbosch 3035 E.R.Beeldsnijder 

Wo 18 febr 20.00 uur Delft 1      -  LENS 4 Kerkpolder 6215  

Do 19 febr 22.00 uur WIA 2-LENS1  (beker) Sp.hal Zadkine –R’dam 162871  

Vr 20 febr 19.00 uur LENS 5     -  Forum Sport 2 Ockenburgh 7594 A.Wagner 

Ma 23 febr 20.00 uur LENS da1 -  Honselersdijk da3   Sosef 9247  

 21.00 uur HM/JP Exploit 1  - LENS 1 De Schilp 3072 R.A.Hos 

 22.00 uur RKDEO 7   -  LENS 6 RKDEO 123956  

Wo 25 febr 22.00 uur PGS/VOGEL 3  -  LENS 5 De Schilp 7540  

Vr 27 febr 20.00 uur LENS 3   -  Te Werve 2 Overbosch 6270  

 21.00 uur LENS 4   -  TEDO 3 De Blinkerd 6269  

Ma 1 mrt 21.00 uur Quintus 1-LENS 1 De Hoekstee H van H 3080 S. van Erven 

 22.00 uur HPSV 5-LENS 3 De Schilp Rijswijk   

Di 2 mrt 20.00 uur LENS DA1-Maasdijk DA2 Zuidhaghe 9332  

Do 4 mrt 22.00 uur RKDEO 5-LENS 2 Nootdorp 3240  

Vr 5 mrt 19.00 uur LENS 5-HENDO 2 Loosduinen 7549 O.R. Day ? 

 22.00 uur LENS 6-CUVO 2 Overbosch 123957  

 22.00 uur LENS 4-VCS 8 Transvaal 6272  

Ma 8 mrt 21.00 uur WIK 2-LENS 6 De Schilp Rijswijk 123958  

Wo 10 mrt 20.00 uur TOGB 5-LENS 5 Oostmeer 

Berkel/Rodenrijs 

127378  

 19.00 uur PGS/VOGEL 2-LENS 4 De Schilp Rijswijk 6281  

Vr 12 mrt 21.00 uur LENS 1-VCS 2 De Blinkerd 3085 R. Sitaldien 

 22.00 uur LENS 3-RAVA 3 De Blinkerd 6284  

 21.00 uur LENS 2-JaiSwadesh/BenKaya 

4 

Ockenburgh hal 3243  

Ma 15 mrt 19.00 uur JuVentaS 2-LENS 4 De Schilp Rijswijk 6293  

 22.00 uur Gymnova 4-LENS 5 Forum Kwadraat  7571 A. Tournier 
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datum aanvang wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 

Vr 19 mrt 19.00 uur LENS DA1-SEP DA1 De Blinkerd 9348 DJ Degreef 

 19.00 uur LENS 6-Snoekie 4 Loosduinen 123960  

 20.00 uur LENS 1-Westlandia 5 Loosduinen 3099 A. Eldaoud 

 21.00 uur LENS 2-VCS 3 Loosduinen 3255 A. Eldaoud 

 22.00 uur LENS 3-Snoekie 5 Loosduinen 6298  

Ma 22 mrt 21.00 uur Honselersdijk 5-LENS 3 SOSEF Honselersdijk 6303  

 19.00 uur JuVentaS DA1-LENS DA1 De Schilp Rijswijk 9355  

 21.00 uur HPSV 4-LENS 6 De Schilp Rijswijk 123961  

Wo 24 mrt 19.00 uur LENS 4-Delft Zuidhaghe 6302 A.N. Hassanin 

Vr 26 mrt 21.00 uur Gymnova 3-LENS 1 De Fluit Leidschendam 3106 R. Sitaldien 

 20.00 uur LENS 5-TUTOR 8 Loosduinen 7579  

 22.00 uur GSC ESDO 2-LENS 2 Ockenburch hal 3262  

 

 

 

ZONDAG: 

 

 

AANVOERDERS 

 

LENS 3 
Henk hoppenbrouwers 

(070-3250789) 

 

LENS 4 
Amer Jagesar 

(06-42300582) 

 

LENS 5 
Henk Vermolen 

(070-3607739 – 06-12418956) 

 

 

wedstrijdprogramma veld 

 

 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

      

Zo 15 febr 14.00 LENS 1-Scheveningen 1 Veld 1 96549 G.H. van Sprang 

 11.30 LENS 2-Scheveningen 2 Veld 1 99205 J.N.F. van Adrichem 

 10.30 LENS 3-Scheveningen3 Veld 3 102769  

 13.00 LENS 4-TEDO 3 Veld 2/3 104749  

 10.00 LENS 5-VUC 6 Veld 2 106993  

      

Zo 22 febr 14.00 LENS 1-DWO 1 (vriendsch.) Veld 1   

 11.00 GONA 2-LENS 2 Beresteinlaan 99144 E. Bergmans 

 13.00 VELO 8-LENS 3 Noordweg Wateringen 120736  

 10.00 TEDO 3-LENS 4 Vredenburchweg 176 104685  

 10.00 LENS 5-HSTexasDZS 3 Veld 2/3 106969  

 

 

 

de wedstrijdbal voor de wedstrijd LENS – Scheveningen 
 

wordt geschonken door: 
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L ENS in de competitie 

 

RVC/RIJSWIJK 1 - LENS 1 (1-2) - 8-2-2004 | door Maurice Schuurman 

 

Zaterdagnacht werden alle LENS-spelers uit hun slaap gehouden wegens hevige winterse buien die Piet Paulusma al 

voorspeld had. Maar ondanks het slaaptekort begon de middag toch weer heel goed met één van de legendarische 

anekdotes van Peter Scherf tijdens de wedstrijdbespreking, die in een fantastische speech Otto Dahoe even in het zonnetje 

zette. Otto ontving namelijk het eerste exemplaar van het boek dat geheel in het teken staat van al zijn onvergetelijke 

uitspraken op voetbalgebied, getiteld “De visie van Otto Dahoe”. Na de wedstrijd verklaarde Otto dat hij het boek die 

middag in één ruk had uitgelezen. Was de wedstrijd dan zo slaapverwekkend? Nee, dat zeker niet maar er bleek gewoon 

heel weinig in het boek te staan… 

 

RVC/Rijswijk is een ploeg waar wel degelijk rekening mee 

moest worden gehouden. In de thuiswedstrijd werd met veel 

pijn en moeite een gelijkspel uit het vuur gesleept. Iedereen 

was zich er dus ook goed van bewust dat dit één van de 

moeilijkste uitwedstrijden van het seizoen zou worden. Maar 

LENS is duidelijk in de winning mood, zeker ook gesterkt 

door de overwinning op koploper Quick vorige week. Wie 

trainer Ron Bentvelzen tegenwoordig ook opstelt, aan het 

eind van de wedstrijd gaan de punten gewoon mee naar de 

Hengelolaan.  

We mogen ook best trots zijn op de resultaten die trainer, 

leiders, verzorger en spelers op het ogenblik neerzetten ook 

mede dankzij de steun van alle supporters die ondanks dit 

hondenweer gewoon weer langs de lijn stonden! Grote 

klasse!  

 

De eerste helft had LENS de regen, hagel, sneeuw en storm 

tegen. Goed voetbal was absoluut niet mogelijk en dus kwam 

het aan op keihard werken en dan maar hopen dat de bal een 

keer een gunstige “move” maakte. De eerste helft gebeurde 

dat niet. RVC/Rijswijk had het windvoordeel en was dus iets 

meer in balbezit maar ook zij bleken niet in staat om het de 

LENS verdediging echte moeilijk te maken. Brian Linger 

verloor al na 15 minuten zijn lens maar zelfs met één oog 

speelde hij de RVC/Rijswijk-spits compleet uit de wedstrijd, 

dat zegt toch genoeg. De eerste helft werd afgesloten met een 

geweldige regenbui en een terechte stand van 0:0. 

 

Na de rust gingen de LENS-aanhangers er eens goed voor 

zitten. Trillend op de tribune werd er in de tweede helft toch 

wel wat meer verwacht van onze blauw-witten. De eerste 

helft speelde zich voornamelijk op de LENS helft af, de 

tweede helft was het spektakel duidelijk meer op de helft van 

RVC/Rijswijk te vinden. Maar de schrik sloeg menig LENS-

supporter toch even om het hart toen de Rijswijkse formatie 

bij een van de spaarzame uitvallen plotseling een 1:0 

voorsprong nam. LENS had tot dat moment maar weinig 

kansen weten te creeren en dus leek het een hele moeilijke 

opgave te gaan worden om deze achterstand nog weg te 

werken.

  

 

LENS voerde de druk op en al snel had dit resultaat. De bal kwam via de rechterkant terecht bij onze, overigens zeer goed 

spelende, Mo en met een werkelijk fantastische uithaal in de rechterbovenhoek liet hij de doelman volledig kansloos, 1:1. De kou 

op de tribune was ook ineens verdwenen, voor de supporters begon het zonnetje te schijnen, reserve-spelers van LENS die een 

warming-up deden werden zelfs hartstochtelijk aangemoedigd. RVC/Rijswijk kwam bijna niet meer van de eigen helft af. De 

voorsprong van LENS zat er aan te komen.  

Met een perfecte uittrap zette Michael Oude Nijhuis vervolgens Arno van Veen alleen voor de keeper en dat kunstje kunnen we aan 

Arno wel overlaten. Met zijn twaalfde(!!) van dit seizoen zette hij LENS op voorsprong (1:2). RVC/Rijswijk probeerde daarna nog 

wel aan te vallen maar alle aanvallen werden heel eenvoudig afgeslagen.  

 

Vrij eenvoudig werd de 1:2 over de 90 minuten getild en dus zijn er weer drie punten binnen!

 

 

Er is dus weer een moeilijke hindernis genomen. Het resultaat is heilig op het ogenblik. Er komen wat schorsingen aan 

maar als we op deze weg doorgaan moet het wel heel gek lopen als we aan het eind van het seizoen geen prijs hebben. 

Kortom “de gezellige winnaars” komen er  aan! 

 

 

 

 
 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2003/2004 

Algemeen contactpersoon: Paul  van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 
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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 beiden 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 alleen bij de hoofdleider thuis (070-4400603) en echt alleen maar tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste 

nood mag dit nog op LENS (070-3661314): echter 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 (woensdag na 13.00 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 echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider 

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

Wedstrijdprogramma JEUGD  (tijds)wijzigingen mogelijk 

 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek LENS Vervoer 

A1 14 febr 14.30 uur Forum Sport A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

 21 febr 14.00 uur Full Speed A1 Uit Kerkpolderweg/Delft 12.30 uur Auto 

B1 14 febr 12.00 uur VUC B1 Uit ’t Kleine Loo/Mariahoeve 10.15 uur Auto 

 21 febr 14.30 uur SV Erasmus B1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

B2 14 febr 12.45 uur Die Haghe B1 Thuis Veld 1 11.45 uur  

 21 febr 12.45 uur Vredenburch B1 Thuis Veld 1 11.45 uur  

C1 14 febr 11.00 uur Feyenoord AV C2 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 21 febr 11.15 uur DWO C1 Uit Heuvelweg/Zoetermeer 09.15 uur Auto 

C2 14 febr 13.45 uur Quick C2 Uit Savorninlohmanlaan 12.15 uur Auto 

 21 febr 13.00 uur GDA C2 Uit Madesteijnweg 11.30 uur Auto 

C3 14 febr 09.30 uur Laakkwartier C2 Thuis Veld 3 08.30 uur  

 21 febr 12.45 uur Scheveningen C2 Uit Houtrustweg 11.30 uur Auto 

C4 14 febr 14.30 uur HS Texas DZS C1 Thuis Veld 3 13.30 uur  

 21 febr 14.30 uur VCS C4 Thuis Veld 3 13.30 uur  

D1 14 febr 09.30 uur Roodenburg D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 21 febr 11.00 uur Lyra D1 (*) Thuis Veld 1 10.00 uur  

D2 14 febr VRIJ!!      

 21 febr 09.30 uur BMT D1 Uit Hengelolaan 08.15 uur Lopen 

D3 14 febr 09.00 uur Vitesse Delft D3 Uit H.v.Riessenlaan/Delft 07.45 uur Auto 

 21 febr 09.30 uur Zoetermeer D9 (*) Thuis Veld 3 08.30 uur  

D4 14 febr 12.00 uur Zoetermeer D11 Thuis Veld 3 11.00 uur  

 21 febr 12.00 uur RKDEO D7 (*) Thuis Veld 3 11.00 uur  

E1 14 febr 09.30 uur SJC E1 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 21 febr 10.00 uur Oliveo E1 (*) Uit Sportlaan/Pijnacker 08.45 uur Auto 

E2 14 febr 09.30 uur Wippolder E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 21 febr 10.45 uur Zoetermeer E1 (*) Uit Scheglaan/Zoetermeer 09.30 uur Auto 

E3 14 febr 09.45 uur Zoetermeer E4 Uit Scheglaan/Zoetermeer 08.30 uur Auto 

 21 febr 10.00 uur Oliveo E4 (*) Uit Sportlaan/Pijnacker 08.45 uur Auto 

E4 14 febr 11.00 uur Vitesse Delft E6 Uit H.v.Riessenlaan/Delft 09.45 uur Auto 

 21 febr 11.45 uur Zoetermeer E7 (*) Uit Scheglaan/Zoetermeer 10.30 uur Auto 

E5 14 febr 13.30 uur Wippolder E5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 21 febr 12.45 uur Zoetermeer E8 (*) Uit Scheglaan/Zoetermeer 11.30 uur Auto 

E6 14 febr 09.45 uur HBS E12 Uit E.Wytemaweg 08.45 uur Auto 

 21 febr 10.45 uur Zoetermeer E 9 (*) Uit Scheglaan/Zoetermeer 09.30 uur Auto 

F1 14 febr 09.45 uur HBS F1 Uit E.Wytemaweg 08.45 uur Auto 

 21 febr 09.30 uur Zoetermeer F1 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

F2 14 febr 09.00 uur Oliveo F2 Uit Sportlaan/Pijnacker 07.45 uur Auto 

 21 febr 11.30 uur Zoetermeer F2 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

F3 14 febr 11.30 uur SV Erasmus F1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 21 febr 09.30 uur Zoetermeer F3 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

F4 14 febr 11.30 uur VELO F8 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 21 febr 11.30 uur Zoetermeer F7 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

F5 14 febr 13.30 uur Nootdorp F3 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 21 febr 13.30 uur Oliveo F7 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

F6 14 febr 10.00 uur Tonegido F5 Uit Rodelaan/Voorburg 08.45 uur Auto 

 21 febr 13.30 uur Lyra F11 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

(*) = vriendschappelijk      (b) = bekerwedstrijd (bij gelijke eindstand 

penalties!!!) 
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Bijzonderheden 

 

• De volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 26 februari 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  14 februari vanaf  07.30 uur: Patrick en Peter van Fessem 

21 februari vanaf  07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

 

Opstellingen 

De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

 

- LENS A1: zonder H.Yildirim (afgevoerd als lid wegens niet betalen contributie => kleding 

inleveren!!!!) 

- LENS B2: zonder F.Aytar (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 

- LENS C1: zonder A.el Haddioui (zie C2) en met A.el. Boustati 

- LENS C2: zonder A.el Boustati (zie C1) en met A.el Haddioui 

- LENS C3: zonder O.Yalcin (gestopt) 

- LENS C4: met R.Canizares 

- LENS F4: zonder B.Ciftci (voorlopig) 

- LENS F5: zonder E.Keles (graag contact opnemen met P.v.d.Steen!!!) 

- LENS F6: L.Hamme, U.Gunes, T.Guneyli, M.Naqvi, H.Ozturk en T.Sevilmis. Leider:B.Vierling 

-  

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 competitie-voetbal 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. 

• 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 LENS A1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder 

categorie B. 

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!!!  

 

Nieuws van het trainersfront 

 

De gesprekken met de huidige trainers zijn in volle gang.  

 Peter van Fessem (B2), Michel Fransen (D1) en Ruud van Herp (D2) gaven aan dat ze er volgend seizoen mee 

gaan stoppen. Peter en Ruud willen, na ruim 10 jaar dit met plezier te hebben gedaan,  even op adem komen 

mede door veranderde werkomstandigheden. Wij respecteren dit besluit en zijn beiden natuurlijk dankbaar voor 

hun inzet in de afgelopen jaren bij de jeugd van LENS. Natuurlijk gaan wij wel bekijken of beide heren op 

andere wijze nog actief willen blijven binnen onze jeugdafdeling.  

 Michel gaat na één jaar al stoppen en niet omdat hij het niet leuk vindt maar omdat hij hele andere plannen heeft 

die ver buiten Den Haag liggen. Jammer, want Michel heeft het echt in zijn vingers.  

 

Dit betekent voor ons nog meer vacatures maar voor de andere LENSERS dus nog meer kansen om iets leuks bij de 

jeugd van LENS te gaan doen. Natuurlijk praten wij momenteel met ons huidige trainers en deze gesprekken 
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verlopen zeer positief maar dat er vacatures komen is duidelijk dus als er iemand zin heeft om iets te gaan doen 

binnen LENS op het gebied van trainen en/of coachen van de jeugd dan is het nu de tijd om je aan te melden bij Paul 

van den Steen. 

 

Betalen reisjes C1-C2-C3 en D1-D2-D3 

 

Op zondag 15 februari moeten wij een heel groot deel van de reissom naar Eurosportring overmaken en de afspraak 

was dat iedere deelnemer aan deze reis (spelers en begeleiders) minimaal 75 euro zou hebben betaald op zaterdag 14 

februari. Zo ver zijn wij op dit moment echter nog lang niet (zeker bij LENS D2 loopt de betaling heel erg 

achter!!!!!!!!!). We verzoeken alle deelnemers om er voor te zorgen dat a.s. zaterdag minimaal de eerste 75 euro bij 

de leider van het elftal is betaald!!!! Daarnaast maken wij ook de deelnemers er op attent dat zelfstandig gezorgd 

moet worden voor een geldig paspoort of een geldig identiteitskaart (is verplicht!) en daarnaast adviseren (is niet 

verplicht!!) wij om zelfstandig een reis- en bagageverzekering af te sluiten. Heeft u vragen of wil je nog mee met 

deze reis neem dan contact op met Paul van den Steen. 

 

Met LENS naar Feyenoord – FC Groningen 

 
Op zondag 2 mei 2004 gaan wij met LENS naar de eredivisiewedstrijd 

Feyenoord - FC Groningen in de Kuip in Rotterdam. Spelers, leiders, trainers en 

ouders die mee willen kunnen zich opgeven bij de leider van het team. 

Natuurlijk zijn wij afhankelijk van ouders met vervoer want zonder auto komen 

wij er echt niet. De chauffeurs krijgen een bijdrage in de kosten. Opgeven kan 

alleen als er direct betaald wordt. De kosten per persoon zijn: t/m D-jeugd 8 

euro, C-jeugd 11 euro en B-jeugd en ouder 19 euro. 

Op deze dag gaan wij om 12.00 uur weg en zijn omstreeks 18.00 uur weer terug op LENS. De inschrijving sluit eind 

maart en de deelnemerslijst wordt t.z.t. opgehangen op het mededelingenbord van LENS en komt in de 

LENSREVUE te staan zodat wij niet als vorig jaar misverstanden en teleurgestelde spelers krijgen.   

 

Ouders E- en F-klassers attentie!!!! 

De laatste weken regent het veel tijdens het voetballen. Spelers worden dus nat en koud. 

Toch zijn er nog steeds spelers die in korte broek en zonder schone kleding en handdoek 

naar LENS toekomen. Dit is echt te gek en onverantwoord. Enkele moeders (Aysel en 

Simonette: hartelijk bedankt!!) hebben afgelopen vrijdag alle ouders van E3 t/m F6 

opgebeld en hen uitgelegd dat dit echt niet meer kan. Toch waren er afgelopen zaterdag 

nog steeds spelers die in korte broek naar LENS toekwamen en in natte kleren naar huis 

toe moesten????????????????????? Voortaan laten wij deze spelers niet meer mee 

voetballen en sturen wij ze direct naar huis!!!!!!!!!! De afspraak is: in trainingspak of 

normale kleren naar LENS komen en in schone kleren naar huis!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 24 januari 2004 speelde LENS 1 tegen Quick 1 (de koploper). Als je 

moet voetballen tegen zo’n zware tegenstander is hulp van een “Pupil van de 

week” altijd welkom. 

 

De E5 mocht de pupil van de week leveren : Nabil el Khalki. Hij is 10 jaar oud en 

zit in groep 6a van basisschool De Zuidwester. Op de Zuidwester mag je bij 

computerles de laatste 10 minuten internetten. 

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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Arjen vegt is de trainer van E5 en leert de jongens hoe ze de bal moeten schieten. Ook leert hij de jongens 

voetbaltechnieken en verdedigen. De vader van Batuhan Dosun is op zaterdag de leider van de E5. Hij is lief en 

aardig. Nabil is aanvaller of spleet als middenvelder. 

 

 

Terugblik van de pupil van de week op de wedstrijd LENS 1 – Quick 1:  

Overwinning voor LENS !! Tijdens de voorbespreking maakte de trainer de opstelling bekend. Daarna mocht ik 

meedoen met de warming up. Na de toss mocht ik aftrappen en al snel zat ik te kijken naar een spannende wedstrijd. 

Soms ging de keeper van LENS  wel erg ver uit ’n doel. De beste speler van de wedstrijd was Mo Yegen. Hij kon 

goed schieten en goed verdedigen. Ook nam hij de vrije trappen goed. LENS 1 bedankt voor de fijne middag, 

Nabil el Khalki 

 

Favoriet bij onze pupil: 

- Profclub: Real Madrid; 

- Nationale elftal: Frankrijk; 

- Profvoetballer: Zidane; 

- Internet-site: www.nuspelen.nl; 

- Speelgoed: dart; 

- Boek: Kippenvel; 

- Film: Bruce lee; 

- Eten: Cous Cous; 

- Jaargetijde : zomer; 

 

Favoriet bij onze pupil: 

- Profclub: Real Madrid; 

- Nationale elftal: Frankrijk; 

- Profvoetballer: Zidane; 

- Internet-site: www.nuspelen.nl; 

- Speelgoed: dart; 

- Boek: Kippenvel; 

- Film: Bruce lee; 

- Eten: Cous Cous; 

- Jaargetijde : zomer; 

 

 

 

 

En verder …… 

- Nabil wil later dokter worden of leraar op een hogere 

school); 

- Beste vriend: Regi; 

- Nabil heeft een goed schot in z’n benen en kan ook goed 

de bal bij nde tegenstander afpakken; 

- Keepen is niet z’n sterkste punt; 

- Als hij een bos bloemen weg mag geven gaat die naar oma 

in Marokko; 

- Nabil vindt dat ze op LENS wel wat strenger moeten zijn 

voor de kinderen; 

- Onze pupil heeft geen broers maar wel een zus: Amal; 

- Hobbys’s zwemmen; 

- Goede eigenschapen: kan goed dingen leren aan andere 

kinderen; 

- Grootste droom: later een mooi huis. 

 

 

 

 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

 

de verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk 

overgenomen 

 

 

LENS B2 – Scheveningen B1 (4-1) 

 

Vandaag stond er een vriendschappelijke wedstrijd op het programma.alleen zat het weer  niet 

mee; veel regen en wind kwamen over het veld. LENS probeerde wel goed te voetballen  

maar kon niet voorkomen dat zij op een achterstand kwam door een dwarrelbal die zomaar in 

de goal verdween. We stropen de mouwen op en de gelijkmaker is dan gauw tot stand gekomen. LENS drukt door 

en de tweede zit er dan ook zo in. Dan wissel ik Shakil en Fati want zij gaan met de B1 meedoen tegen TEDO. 

Danny en Ricky nemen hun plaatsen in en we gaan gewoon door met scoren. Het weer word slechter en het veld 

ook, zodat de scheids besluit de tweede helft niet te laten spelen (een wijs besluit). Maar ik heb Paul gevraagd of 

wij, als het weer beter is weer tegen Scheveningen B1 kunnen voetballen - uit of thuis maakt ons niet uit. Jongens 

jammer maar …..  volgende keer spelen wij weer een hele wedstrijd. 

trainer/leider Peter   

B  

http://www.nuspelen.nl/
http://www.nuspelen.nl/
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LENS D2 – HDV D1 (1-8) 

 

We moesten spelen tegen HDV D1. Maar ze kwamen een beetje te laat. Maar de irste helft 

spelen we goed maar   HDV heeft geskort 5 minuten  laater hat Jawad geskort maar de twede 

helft ging we slegt foetballen heel  aas  We verloren met 8-1 

Groetjes Hisham 

 

 

LENS E1 - V.V. Delft en LENS E1 - Schipluiden 

 

 Twee wedstrijden onder de dezelfde omstandigheden: Veel regen, veel wind, koud en 

een tegenstander, waarvan normaal gesproken gewonnen zou moeten worden. Toch 

werden het twee totaal verschillende wedstrijden. Tegen DELFT begonnen we 

moeizaam, met onze rots in de branding Kevin op de reservebank ( hele week ziek geweest ). Het spel was 

slordig en achterin klopte het niet goed. Zo werd de tegenstander af en toe echt gevaarlijk. Toch kwamen we 

wat gelukkig op een voorsprong. In de tweede helft werden we sterker en namen we het heft in handen. Het 

werd 2-0, maar binnen een minuut was het al weer 2-1. Vlak voor tijd werd het 3-1 en dachten we de buit 

binnen te hebben. Weer scoorde Delft snel de 3-2, waarna LENS het laatste woord had: 4-2. Een moeizame 

overwinning. 

 Tegen Schipluiden ging het anders. Er werd geconcentreerd begonnen en na tien minuten was de wedstrijd 

eigenlijk al beslist. Twee mooie doelpunten na even zo mooie aanvallen. Sinan speelde goed samen met Walid 

en Mouad en de keeper had geen kans. Aan de rechterkant was Abdoelilah veel aan het zwerven en kon Tugay 

gevaarlijk opkomen. Met de rust stond het al 4-0. In de tweede helft met de wind tegen en wat minder 

geconcentreerd werd eerst 4-1 even later 5-1 en tenslotte 5-2. Kevin, Emanuel en Arda lieten het niet verder 

komen. Een terechte overwinning in een wedstrijd, die door Niels goed werd gefloten. 

 
DSO E1 - LENS E2 en LENS E2 – VUC E1 

 

 Tegen DSO op een zeer slecht veld werd niet al te best gespeeld. Serkan was zo aardig om met E 3 mee te gaan, 

want die hadden te weinig spelers. Er werd matig samengespeeld en DSO nam het initiatief. Toch was  het 

laatste woord voor LENS, want aan het eind stond er een stand van 2-4 op het denkbeeldige scorebord, mede 

dankzij drie goals van Lotfi. 

 De strijd tegen medekoploper VUC was veel  spannender, leuker, beter en leverde ook een overwinning op. 

Toch zag het daar in het begin niet naar uit. VUC begon sterker en wilde geen 8 tegen 8 spelen, waardoor wij 

veel moesten wisselen. De LENS-spelers deden dat zonder te mopperen en na een 0-2  en 1-3 achterstand 

werden de mouwen opgestroopt en knokte LENS zich terug in de wedstrijd. De duels werden nu wel gewonnen 

en de tegenstander werd flink onder druk gezet door een fel spelend LENS. De inzet werd beloond en vlak voor 

tijd werd het 4-3 en was het gedaan met de tegenstand. Dat het daarna nog 5-3 werd, was eigenlijk niet meer 

van belang, al werd de treffer wel erg luidruchtig gevierd! 

Gefeliciteerd jongens en zo zie je maar weer: nooit de moed opgeven!! 

Theo Hoefnagel 

LENS E2 – VUC E1 (5-3) 

 

In de 1e helft was de weer slecht. (Veel regen en veel wind). We stonden 2-0 achter. De 2e helft stonden we 3-1 

achter. Met de fantastische schot van Redouan was het een mooie goal. De snelle spits Jouad kopte de bal er 

krullend in. Toen het 3-2 stond maakte  Lotfi de gelijkmaker, en toen Nubar de 4-3 maakte werd E2 kriezus en toen 

kwam Jouad de snelle spits in actie en schoot in de hoek (5-3). 

Geschreven door Mouad (E1) en het is gezegd door Jouad en Redouan uit de (E2). 

 

 

 

 

D  

E  
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•  opgericht 18 december 1920 

• internetsite: www.lens-denhaag.nl 

 
 

 

tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS  *  seizoen 2003/2004 *  77e jaargang, nummer 14, 26 

februari 2004 

 

 

 

 

TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 
 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 

 

Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretaris 

❑ Hans  van Rijthoven  ……… PB 43337 - 2504 AH  

penningmeester 

❑ Cees Veldink  ………………. tel. 079 - 331 43 48 

jeugd en seniorenselectie 

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

leden 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

- Henk Hoppenbrouwers  ….… tel. 070 - 325  07 89 
❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacature 

❑ bar ………………………………………. vacature 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

- Reinier Meijer……..…………. tel. 070 - 329 10 33 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….……… tel. 070 - 394 39 49 

06 - 24 26 63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….……  tel. 070 - 393 74 41 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

Vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 

- Kees Alting …..…………….  cjalting@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
mailto:cjalting@planet.nl
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voor maandag 08 maart 2004  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Deze revue staat in het teken van ‘ballen’. In 

navolging van Guido Halleen ontvingen wij van 

twee oude LENS-ballen een stukje proza; zij vertrouwen hun herinneringen 

toe aan het papier. 

Hadden we toch te maken met het gehaktballen-team van het blad 

‘Zuidwest-nieuws’. Zij keurden de LENS-ballen. Dit was de tweede keer 

dat dit team onze vereniging met een bezoek vereerde. Wij doken het 

LENS-archief in en vonden de, en hun aller eerste, ballentest. 

 

Als we het nu toch over ballen hebben. In twee weekenden  moesten de 

keepers op ons complex veelvuldig ‘vissen’. Er rolden maar liefst 132 

ballen in het netje.  

 

vrijdag 27 februari  gamblingavond. 

 

Daar zal natuurlijk best wel een balletje aan te pas komen. Muziek wordt 

deze avond verzorgd door Peter Surie. 

Wij adviseren u om na afloop van deze feestavond niet als een balletje naar 

huis te gaan. Immers de volgende dag is het weer tijd om vroeg, fris langs 

de lijn te staan. Dan gaat de bal namelijk weer rollen. 

 

LENS: ballentent! 
de redactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainers-nieuws

 

 RONALD Bogisch gaat door 

 

Na alles nog eens goed op een rijtje te hebben gezet heeft Ronald Bogisch alsnog besloten om ook in het omende seizoen door te 

gaan als trainer/coach van LENS 2. Wij zijn hier natuurlijk hartstikke blij mee en wij weten eker dat de spelers van LENS 2 dit 

besluit zullen belonen door zich te handhaven in de reserve tweede klas en oh ja, de tweede periode lonkt ook nog steeds. Ronald, 

klasse!! 

>>> meer trainers-nieuws bij de jeugdrubriek 

 

 

 

 

 

 

 

B ericht van Joop Heijnen 

 
Al enige tijd moet ik helaas op mijn vertrouwde club verstek 

laten gaan. Niet uit vrije wil, dat zal iedereen begrijpen. Ik 

heb de afgelopen weken veel reacties mogen ontvangen in de 

vorm van kaarten met hartverwarmende teksten, bloemen en 

planten. Deze reacties geven mij en mijn vrouw extra steun 

in deze voor ons lastige periode.  

LENS bewijst daarmee opnieuw een hele bijzondere club te 

zijn waar ik trots op ben. Hoe het ook zij, ik blijf supporter 

van LENS (en van ADO).  

 

Mede namens mijn vrouw Tini wil ik iedereen hartelijk 

bedanken,  

Joop Heijnen 

 

 
Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 

Cyclaamstraat 31 - 2565PD Den Haag - tel 070 3250789 

e-mail:  hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 
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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 dit 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. 

 

 

gezocht  

 

En dat doen ze zeker het team van LENS D2. Zij gaan, als afsluiting van het seizoen,  naar 

Duitsland om daar een leuk toernooi te spelen. Maar naast het voetbal willen ze graag ook nog iets extra’s doen. En daar zijn wat 

eurootjes voor nodig. En dat hebben ze niet. Zelf hebben ze al flink gespaard om dit reisje te bekostigen. Daarom zoeken zij 

sponsors om het extraatje te kunnen doen. Wie wil hun helpen met een kleine bijdrage? Mocht u een eigen bedrijf hebben dan 

wordt er dit seizoen gratis reclame gemaakt op hun site. Ook andere mogelijkheden zijn aanwezig. Belangstelling? Neem even 

contact op met Steven Alting of Ruud van Herp. 

 

S tichting Dutch Country & Western Dansers 

 
Deze stichting danst elke dinsdag in ons clubgebouw. Echter ook op de 1e en 3e vrijdag van de maand. Op deze  

vrijdagen is het vrij dansen voor iedereen. Iedereen is van harte welkom. U heeft deze tak van sport niet onder de  

knie? Geen nood! Deze vrijdagen zijn uitermate geschikt om het eens te komen bekijken en de sfeer te proeven. Voorzichtig een 

poging te wagen? Men helpt u graag een handje.  

 

In bet blad ‘ZuidwestNieuws’ verschenen onlangs twee artikelen. Eén over de LENS-gehaktballen en ‘Het 

sporttalentje van deze week’. Helaas wordt deze krant niet altijd bij ons bezorgd. Maar geen nood ….  snel 

naar hun website. Echter daar worden geen artikelen gepubliceerd. Dan maar de redactie gebeld, met het 

verzoek om deze artikelen via @-mail naar ons te sturen. Dat was geen probleem. Alleen bij het ter perse 

gaan van deze revue wachten wij nog steeds op onze artikelen. Voor het stukje over de gehaktbal verwijzen 

wij naar het stukje van Rob Vergeer, welke in het gastenboek op onze LENS-site te lezen is. Voor wat 

betreft het andere artikel heeft één van ons zich maar, noodgedwongen. opge-offerd als ‘type-miep’.  

de redactie 

LENS beste BALLENTENT!!!  

 

In het Zuid-Westnieuws wordt het Broodje Bal van LENS met maar liefst een 8.8 gewaardeerd, en dat voor  

een vriendenprijsje van slechts ?1,40. CAMPIONE!!!!  Zo zie je maar weer dat het niet om de hoeveelheid  

medewerkers gaat, maar om de kwaliteit ervan. Wat een ballentent. We hebben inmiddels oude LENS- 

ballen (lees Guido) maar ook verse ballen (lees de barploeg). Alle complimenten aan de barploeg die dus  

volledig terecht de Piet Juffermansprijs heeft veroverd. Het Bestuur had wederom een vooruitziende blik!!  

Ballen in het veld en Ballen buiten het veld, dat is voetbal in optima forma, allemaal een 8,8.  

Ga vooral zo door!!! 

Rob Vergeer, ex 

Het sporttalentje van deze week 

 

Deze week staat voetballer Halim 

centraal in mijn rubriek in mijn 

rubriek. Het sportieve talent is negen 

jaar en speelt in de E3 van 

voetbalvereniging Lenis en Snel. Van 

zijn trainer Vikree leert hij telkens 

veel. “Hij is een goede trainer en 

speelt zelf bij Feyenoord. We trainen 

op woensdag en vrijdag en spelen 

dan partijtjes en leren kaatsen” aldus 

het talent.  

 

Halim is rechtsbenig en speelt het 

liefst op de middenveld. Volgens het 

talent is zijn sterkste punt het  

 

 

schieten en heeft hij nauwelijks 

zwakke punten. Natuurlijk moet er ok 

geleerd worden op school. Daar heeft 

hij dagelijks te maken met juf Tineke 

en juf Verosa en hij is wel tevreden 

over het duo: “Het zijn aardige juffen 

en naast rekenen en taal doen wij 

leuke dingen in de klas”. Bij lekker 

eten denkt Halim aan Turkse pizza’s 

en kip.  

 

Minder te spreken is hij over 

gerechten met varkensvlees, die zal je 

op zijn lievelingsbord niet aantreffen. 

Thuis vermaakt het talent zich vooral 

met zijn Playstation.  

 

Leuker vindt hij het om buiten te 

spelen met zijn vrienden en natuurlijk 

gaat het dan om een partijtje voetbal. 

Toekomstplannen heeft Halim ook. 

Hij wil later voetballer worden en 

dan het liefst bij zijn favoriete club 

Feyenoord. Trainer Bert van Marwijk 

is zijn grote voorbeeld en als 

favoriete voetballer noemt hij Robin 

van Persie.  

 

Halim doet de groeten aan de familie 

Ikjouen en zijn vriend Maralha.

 

(Bron: ZuidwestNieuws, 16e jaargang – week 8, 17 februari 2004) 
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H erinneringen van een oude LENS-bal   

 

| door Martin Bom (Zuid Afrika) 

Beste LENS-ers, 

 

LENS was nooit iets nieuws voor mij, wonende bij de Agneskerk en op school bij de broeders in de Weimarstraat en 

voetballende broers in Lenig en Snel was het vanzelfsprkend dat ik op een sinterklaasavond in de vijftiger jaren een paar 

voetbalschoenen kreeg en een paar weken later op min verjaardag het LENS-shirt, witte broek, blauwe kousen en een paar 

bamboe scheendekkers ontving. 

 

Maar de woensdagtraining van mijnheer Juffermans was op 

op Ockenburgh!!! Dus met lijn 2 van de Weimarstraat naar 

Meer en Bos en dan lopen naar Ockenburgh – al een hele 

training op zich voor een ‘pikkie’van 9/10 jaar. Toen kreeg 

ik een oude fiets met blokken en kon uit-wedtsrijden spelen. 

Zijn er nog LENS-ers die  ‘Het Wachtje’ of de 

verzamelplaats op de Haagweg nog onthouden? ….. Daarna 

verhuisden wij naar de nieuwbouw Moerwijk en vervolgens 

Morgenstond en ineens was LENS voor de deur, want wij 

woonden op de Hengelolaan.  

Voor LENS speelde ik in het 9e elftal senioren – allemaal 

krukken – ik zelf de grootste; maar laat ik erbij zeggen dat 

we een keeper hadden die met zijn linkeroog in zijn rechter 

broekzak kon kijken en zo wel een paar ballen doorliet.  

 

Het bijzondere was dat na het seizoen wij niet konden 

degraderen, omdat we het laatste elftal waren in de 4e klasse 

Haags. Als we een keertje wonnen waren we in eens 11 Abe 

LENStra’s en goed genoeg voor de vaderlandse elf.

 

 

Deze prettige tijd sloot af toen ik naar Zuid Afrika emigreerde; hoewel ik altijd een grote voorliefde voor voetbal had, was ik voor 

actief speler niet in de wieg gelegd. Hier in Zuid Afrika sloot ik aan bij ‘Savages Atheletic Club’ en ben gaan hardlopen, wat ik tot 

op de dag van vandaag nog doe; het zij bij de veteranen. Het hogepunt was het WK-atletiek voor veteranen die hier in 1997 

plaatsvond en waar ik de marathon liep. 

 

LENS-ers laat nooit je club in de steek, want als je langs de lijn hoort schreeuwn ‘We are blue – we are white – we are hot, 

hot dynamite’ bedoelen ze ‘JOU’ …. Die de wedstrijd voor LENS moet winnen! 

 

| door Harry Douw 

 

Ik hoop in maart van dit jaar te beginnnen aan min 56e  verenigingsjaar bij LENS. Mijn eerste wedstrijd speelde ik als 

pupil tegen Cromvliet aan de Fruitweg; kort hierna speelde ik tegen GDS ( nu SV Erasmus na de fusie met VVP). In dit 

elftal speelden Theo en Toon Valkenhof, die allebei nog in Holland Sport hebben gespeeld.  

 

Ik ben in 1949 lid geworden op mijn leeraars vorspraak, de 

bekende Piet Juffermans, een man die vele leden heeft 

binnengehaald. Een leuke anekdote is nog: we speelden met 

LENS tegen VVP en ik was mijn LENS-shirt vergeten en 

speelde in een trui, op een gegeven moment komt er een 

schot richting LENS-doel en de heer Juffermans wees naar 

het midden en gaf doelpunt; toen ik om uitleg vroeg, werd 

medegedeeld dat het was omdat ik geen truitje van LENS 

aanhad. Toen ik hem jersen later vroeg bekende hij al 

lachend, heb ik dat gedaan.  

 

In de Haagsche Courant van zaterdag staat de rubriek in van 

‘Stadskinderen’. Daarin komt een stukje te staan over de 

Engelbewaardersschool, waar de heer Juffermans leraar was 

en later directeur.  

 

Ook hangt er in de LENS-kantine een elftalfoto van 1951. 

Toen was Gerrd Lam de leider. Zijn vader, was venals mijn 

vader schoenmaker; en vlakbij woonde Ces Bierhuizen, bij 

oude LENS-ers bekend. Spelers verder waren de broertjes 

Al, die zijn geemigreerd naar Canada, Nico de Gruijter, Cees 

van breugel, Sietze Dijkstra, Leo Koelemeij, Dolf Smabers, 

Tommy Eckhard was onze keeper. Ook heb ik nog 

smanegespeeld met J. Stottenberg die in een wedstrijd op het 

Quick Steps-veld de bal naar voren knalde en enige tellen 

later lag d ebal achter Leo Gillesseb in ons doel. Zo’n wind 

stond er! Ook heb ik met vele corifeen gevoetbald: Peter en 

Herman Kemper, Ab Hoppenbrouwers, Ton van Luxemburg 

en anderen. 

 

LENS heeft altijd een aparte plaats in mijn leven. Mijn vader 

is leider geweest (Jos Jager was een van zijn spelers). Al 

mijn broers. We speelden met 3 broers in LENS 10 met o.a. 

de gebroeders Osse, van Duivenvoorden, Paul Haring en we 

werden klampioen tgen Kranenburg 6. Ook mijn oudste zoon 

Erik heeft bij LENS gespeeld. Ook mijn stiefzoon- en 

dochter hebben bij LENS gespeeld. Op mijn vijftigste ben ik 

als actief voetballer gestopt. 

 

Ook wil ik nog even reageren op het artikel van Guido 

Halleen. Hierin staat een storende fout. Guido spreekt over 

zijn eerste wedstrijd tegen Oosterboys.  

 

De door hem genoemde locatie is niet Harry Hoekstraat, die 

is in Wateringen en ooit speelde VELO daar. De juiste naam 

is Hoekwaterstraat. 

 

Momenteel probeer ik LENS te helpen omdat ik gepensioneerd ben heb ik tijd om kantinedienst te doen. Ik hoop nog lang 

lid van LENS te mogen blijven. 
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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. 

 
 

 

Dit jaar werd onze vereniging wederom met een bezoek vereerd van het ballen-team van het blad ‘Zuid Westnieuws’ . Deze krant 

startte enkele jaren geleden een vaste rubriek. Ze gingen op ‘jacht’ naar gehaktballen. Onze vereniging beet toen der tijd  de spits 

af. Wij waren benieuwd wanneer dit ballen-team een eerder bezoek bracht aan onze club. Wij zijn het LENS-archief ingedoken en 

zie …. we gaan even terug naar 1998!  

 

voet-, hand-, pingpong-,biljart-, hocckey-, tennis-, soft-, speel-, sneeuw-, golf-, kaats-, jeu de boule-, soep-, bitter-‘ …. ‘daar 

deugd geen – van, ik snap er de – van, nou de - , de zwarte – hijsen, dat kost je twintig – ‘ 

 

Ja, allemaal ballen. LENS is zuinig op zijn ballen. Trainers/leiders worden steeds gewaarschuwd om op de ballen te letten, terwijl 

de penningmeester dit ook doet. Naast dat we zuinig zijn op onze ballen,  kunnen we nu ook terecht trots zijn op een andere bal …  

en dan op onze LENS-GEHAKTBAL wel te verstaan! 

 

‘Zuidwest nieuws’ heeft een nieuwe, vaste rubriek ‘De bal van …’. Onaangekondigd brengen zij een bezoek aan 

verenigingen/horecaaangelegenheden voor een culinaironderzoek naar één van de bekenste Haagse gerechten, nl het brrodje bal. 

 

Onze vereniging beet de spits af in dit onderzoek. In een 

nutshell volgt hier het resultaat: Na 120 seconden werd de 

bestelling overhandigd. Een goede prestatie van de 

barmedewerkers. De bediening was allervriendelijks en de 

bal werd met liefde aangereikt. Smaak was pittig, maar niet 

te. Broodje lekker vers en duidelijk niet uit de diepvries. 

Terwijl de kleur als mooi werd omschreven doorstond het 

binnenste de test goed. Het in stukken snijden en de 

regelmatige verdeling van de bal op het broodje zorgde 

ervoor dat de LENS-BALLEN het predikaat ‘goed’ kregen. 

Minpuntje was het zakje mostert dat erbij geserveerd werd. 

Dat geeft altjd problemen bij het openen. Dit puntje is te 

verwaarlozen; immers veel verenigingen serveren dit in deze 

vorm erbij. Dus zeker geen rede om het zakje nu maar af te 

schaffen. Eindconclusie van dit onderzoek? …..  

 

LENS mag trots zijn op haar ballen! 

 

(bron: LENS-revue, 71e jaargang, nummer 13 – 22 januari 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-46 13 27 22 / 366 13 14  

 

   

                       *  advertentie * 

 

 

Mededelingen Zaal - Veld: 

 
❑ Zaal: geen 

❑ Veld: 

  

bij algehele afkeuring: 

 

      12.00 uur …... LENS 2 - VCS  2 

      14.00 uur …... LENS 1 - VCS  1 

 

                    filiaal Beresteinlaan 

 

ZAAL:  

 

AANVOERDERS 
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LENS 1 O. van de Laar tel: 06-22669238 LENS 4 N. Vastenburg tel: 3294254  

LENS 2 S. de Nennie tel: 3935936 LENS 5 P. Lensink tel: 06-53576080 

LENS 3 E. Vuijk tel: 3960448 

      06-20247367 

LENS 6 J. Zwart tel: 06-14699794 

LENS DA 1 -  Mw L. v.d. Wetering -  tel: 0174-298069 

 

wedstrijdprogramma zaal 
 

 

datum aanvang Wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 

Vr 27 febr 20.00 uur LENS 3   -  Te Werve 2 Overbosch 6270  

 21.00 uur LENS 4   -  TEDO 3 De Blinkerd 6269  

Ma 1 mrt 21.00 uur Quintus 1-LENS 1 De Hoekstee H. v. Holland 3080 S. van Erven 

 22.00 uur HPSV 5-LENS 3 De Schilp Rijswijk   

Di 2 mrt 20.00 uur LENS DA1-Maasdijk DA2 Zuidhaghe 9332  

Do 4 mrt 22.00 uur RKDEO 5-LENS 2 Nootdorp 3240  

Vr 5 mrt 19.00 uur LENS 5-HENDO 2 Loosduinen 7549 O.R. Day ? 

 22.00 uur LENS 6-CUVO 2 Overbosch 123957  

 22.00 uur LENS 4-VCS 8 Transvaal 6272  

Ma 8 mrt 21.00 uur WIK 2-LENS 6 De Schilp Rijswijk 123958  

datum aanvang Wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 

Wo 10 mrt 20.00 uur TOGB 5-LENS 5 Oostmeer Berkel/Rodenrijs 127378  

 19.00 uur PGS/VOGEL 2-LENS 4 De Schilp Rijswijk 6281  

Vr 12 mrt 21.00 uur LENS 1-VCS 2 De Blinkerd 3085 R. Sitaldien 

 22.00 uur LENS 3-RAVA 3 De Blinkerd 6284  

 21.00 uur LENS 2-JaiSwadesh/BenKaya 4 Ockenburgh hal 3243  

Ma 15 mrt 19.00 uur JuVentaS 2-LENS 4 De Schilp Rijswijk 6293  

 22.00 uur Gymnova 4-LENS 5 Forum Kwadraat Voorburg 7571 A. Tournier 

Vr 19 mrt 19.00 uur LENS DA1-SEP DA1 De Blinkerd 9348 DJ Degreef 

 19.00 uur LENS 6-Snoekie 4 Loosduinen 123960  

 20.00 uur LENS 1-Westlandia 5 Loosduinen 3099 A. Eldaoud 

 21.00 uur LENS 2-VCS 3 Loosduinen 3255 A. Eldaoud 

 22.00 uur LENS 3-Snoekie 5 Loosduinen 6298  

Ma 22 mrt 21.00 uur Honselersdijk 5-LENS 3 SOSEF Honselersdijk 6303  

 19.00 uur JuVentaS DA1-LENS DA1 De Schilp Rijswijk 9355  

 21.00 uur HPSV 4-LENS 6 De Schilp Rijswijk 123961  

Wo 24 mrt 19.00 uur LENS 4-Delft Zuidhaghe 6302 A.N. Hassanin 

Vr 26 mrt 21.00 uur Gymnova 3-LENS 1 De Fluit Leidschendam 3106 R. Sitaldien 

 20.00 uur LENS 5-TUTOR 8 Loosduinen 7579  

 22.00 uur GSC ESDO 2-LENS 2 Ockenburch hal 3262  

 22.00 uur LENS 3-Delft 1 Transvaal 6165  

 

ZONDAG: 

 

AANVOERDERS 

 

LENS 3 
Henk hoppenbrouwers 

(070-3250789) 

 

LENS 4 
Amer Jagesar 

(06-42300582) 

 

LENS 5 
Henk Vermolen 

(070-3607739 – 06-12418956) 

 

wedstrijdprogramma veld 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

      

Zo 29 febr 14.00 uur LENS 1-DWO 1 (vr.sch.) Veld 1   

 11.30 uur LENS 2-EDS 2 Veld 1 98133 P. Sebus 

 10.30 uur LENS 3-Laakkwartier 4 Veld 2 102697  

 10.30 uur SOA 4-LENS 4  104688  

 10.30 uur VIOS 5-LENS 5 Melis Stokelaan 106957  

Zo 7 mrt 14.00 uur Haagse Hout 1-LENS 1 Vlamenburg 28 96559 B.C. van Maaren 

 12.00 uur VUC 3-LENS 2 Het Kleine Loo 1 99215 A.van der Zijden 
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 12.00 uur HNSH 5-LENS 3 Vrederustlaan 117 102779  

 14.00 uur RFC 93 3-LENS 4 Sportpark Hoekpolder 

Weidedreef 6 Rijswijk 

104759  

 10.00 uur RFC 93 4-LENS 5 Sportpark Hoekpolder 

Weidedreef 6 Rijsweijk 

107003  

Di 9 mrt 19.30 uur Die Haghe 1-LENS 1 (vr.sch.) Ockenburgh   

Di 16 mrt 19.30 uur LENS 1-FC Zoetermeer 1 (vr) Veld 2/3  L. Looije 

 

 

 

 

L ENS in de competitie 

 

 15- februari 2004 - LENS 1-Scheveningen 1 (0-3)  | door Maurice Schuurman 

 

Wedstrijden tussen LENS en Scheveningen staan bijna altijd garant voor spektakel. De laatste jaren deden beide teams 

vaak mee voor de bovenste plaatsen, ook speelden de ploegen een aantal legendarische wedstrijden tegen elkaar. Met als 

hoogtepunt natuurlijk de spectaculaire 1:2 overwinning die LENS twee jaar geleden op Houtrust boekte. John Mansveld 

scoorde vlak voor tijd de winnende treffer en rende toen langs een uitzinnige tribune met het hele elftal achter hem aan. 

Helaas wist niemand hem in te halen en werd een een goed geplaatste tackle ingezet om hem tot stilstand te brengen. Het 

publiek stond op de banken en Houtrust was voor even van LENS!   

Vorig jaar moest LENS knokken tegen degradatie en liet Scheveningen het kampioensschap door de vingers glippen. Dit jaar is het 

weer precies andersom. LENS bovenin en Scheveningen onderin, ondanks een aantal schorsingen moest dat toch te doen zijn 

dachten de LENS-ers.  

 

Trainer Ron Bentvelzen had gekozen voor een aanvallende 

tactiek. Mo Yegen zou direct doorschuiven naar het 

middenveld. Ramon Hendriks zou dan kort op onze 

voorhoede spelen om zo druk te zetten op de Scheveningse 

defensie. We zouden ze vanaf de eerste minuut opjagen en 

proberen ze direct te overrompelen. Op papier zag het er 

allemaal goed uit maar in de praktijk was het compleet 

anders. Het was juist Scheveningen dat de lakens uitdeelde. 

LENS startte veel te slap en dan is het heel moeilijk om dat 

tijdens de wedstrijd nog recht te zetten. Soms wil het helpen 

als je dan op een 0:1 achterstand komt zodat iedereen wakker 

schrikt, maar LENS zat deze zondag waarschijnlijk in een 

hele diepe winterslaap want zelfs na de 0:3 veranderde er 

nog steeds niets.  

De wil om te winnen was bij Scheveningen duidelijk wel 

aanwezig en dat alleen al was genoeg voor de overwinning.  

 

We kunnen het dus heel kort houden wat de wedstrijd 

betreft, het was een totale off-day. Heel snel vergeten!  

LENS had al sinds 28 September vorig jaar niet meer 

verloren, toen begon de zegereeks opvallend genoeg ook 

tegen Scheveningen. Nu is de reeks door diezelfde ploeg 

onderbroken. Jammer en ook onnodig maar het overkomt 

ieder elftal wel een keer, het is nu zaak om ons volledig te 

richten op de tweede plaats. Ook het belang van de wedstrijd 

tegen Texas is nu flink toegenomen omdat we in die 

wedstrijd de tweede periode kunnen binnenhalen. 

 

De spanning blijft dus zeker aanwezig ook al is het kampioenschap nu wel uit het zicht verdwenen. De komende twee weken 

is er overigens geen competitievoetbal voor het eerste elftal dus alle tijd om ons op te laden voor die laatste eindsprint van 

het seizoen.  

 

 

 

 
 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2003/2004 

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 (niet voor de trainingen!!!) alleen 

terecht kunnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beiden 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: 
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• Afbellen voor wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis 

(070-4400603) en echt alleen maar tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314): 

echter 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 (woensdag na 13.00 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 echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

• Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD(tijds)wijzigingen mogelijk 

 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek 

LENS 

Vervoer 

A1 28 febr 14.30 uur Schipluiden A1 Uit Tiendweg/Schipluiden 12.45 uur Auto 

 06 mrt 14.30 uur Vitesse Delft A1 Uit H.v.Riessenlaan/Delft 12.45 uur Auto 

B1 28 febr 12.30 uur Alphense Boys B1 (*) Thuis Veld 1 11.30 uur  

 06 mrt 11.30 uur Quick Steps A1 (*) Thuis Veld 1 10.30 uur  

B2 28 febr 09.30 uur Concordia B1 Uit Brasserskade/Delft 08.00 uur Auto 

 06 mrt 14.30 uur Delft B1 Uit Kerkpolderweg/Delft 12.45 uur Auto 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek 

LENS 

Vervoer 

C1 28 febr 11.00 uur Xerxes DZB C1 (*) Thuis Veld 1 of 3 10.00 uur  

 06 mrt 11.00 uur FC Lisse C1 Uit Spekkelaan/Lisse 09.00 uur Auto 

C2 28 febr 14.00 uur VUC C1 Uit ’t Kleine Loo/Mariahoeve 12.15 uur Auto 

 06 mrt 13.30 uur Cromvliet C1 Thuis Veld 1 of 3 12.30 uur  

C3 28 febr 09.00 uur RAS C1 Uit Albardastraat 08.00 uur Auto 

 06 mrt 12.00 uur ODB C2 Thuis Veld 3 11.00 uur  

C4 28 febr 14.30 uur Quick Steps C3 Thuis Veld 1 of 3 13.30 uur  

 06 mrt 09.00 uur Vredenburch C4 Uit Vredenburchweg/Rijswijk 07.45 uur Auto/bus 

D1 28 febr 11.00 uur RCL D1 Uit Bloemerd/Leiderdorp 09.00 uur Auto 

 06 mrt 09.30 uur DoCoS D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D2 28 febr 09.30 uur Lyra D2 (*) Thuis Veld 1 08.30 uur  

 06 mrt 09.30 uur Quick D2 Thuis Veld 3 08.30 uur  

D3 28 febr 09.30 uur Lyra D3 (*) Thuis Veld 3 08.30 uur  

 06 mrt 10.00 uur Gona D1 Uit Beresteinlaan 09.00 uur Auto 

D4 28 febr 12.45 uur HBS D7 Thuis Veld 3 11.45 uur  

 06 mrt 08.30 uur BSC’68 D3 Uit Sportlaan/Benthuizen 07.15 uur Auto 

E1 28 febr 09.30 uur JuVentaS E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 06 mrt 10.00 uur RKDEO E1 Uit Sportparkweg/Nootdorp 09.00 uur Auto 

E2 28 febr 09.30 uur Quintus E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 06 mrt 09.30 uur Vitesse Delft E2 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E3 28 febr 11.30 uur Loosduinen E1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 06 mrt 11.30 uur VUC E2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 28 febr 09.00 uur BMT E1 Uit Hengelolaan 08.15 uur Lopen 

 06 mrt 10.00 uur Laakkwartier E3 Uit J.v.Beersstraat 09.00 uur Auto 

E5 28 febr 13.30 uur Vredenburch E4 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 06 mrt 13.30 uur DHC E4 Thuis Veld 2 13.00 uur  

E6 28 febr 11.00 uur Wilhelmus E6 (*) Uit Groene Zoom/Leidschendam 09.45 uur Auto 

 06 mrt 10.00 uur Loosduinen E3 Uit Madesteijnweg 09.00 uur Auto 

F1 28 febr 10.00 uur Wilhelmus F1 (*) Uit Groene Zoom/Leidschendam 08.45 uur Auto 

 06 mrt 09.45 uur Quick Steps F1 Uit Nijkerklaan 08.45 uur Auto 

F2 28 febr 10.00 uur Wilhelmus F2 (*) Uit Groene Zoom/Leidschendam 08.45 uur Auto 

 06 mrt 09.30 uur BSC’68 F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F3 28 febr 11.30 uur Scheveningen F3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 06 mrt 11.30 uur ODB F2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F4 28 febr 10.45 uur DUNO F3 Uit Mr.Nolenslaan 09.45 uur Auto 

 06 mrt 10.30 uur Die Haghe F2 Uit Wijndaelerweg 09.30 uur Auto 

F5 28 febr 13.30 uur Delft F5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 06 mrt 13.30 uur RAVA F3 Thuis Veld 2 13.00 uur  

F6 28 febr 12.00 uur Cromvliet F4 Uit Brinckerinckstraat 11.00 uur Auto 

 06 mrt 09.00 uur VUC F5 Uit ’t Kleine Loo/Mariahoeve 07.45 uur Auto 
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(*) = vriendschappelijk    (b) = bekerwedstrijd (bij gelijke eindstand => penalties nemen!!) 
 

Bijzonderheden 

• De volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 11 maart 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:   28 februari vanaf  07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d. Sman 

06 maart vanaf  07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

Opstellingen 

• Opstellingen als bekend met uitzondering van:  

- LENS A1: zonder J.Vermeulen (alleen 28/2) 

- LENS B2: zonder F.Aytar (voorlopig afgebeld) 

- LENS C1: zonder A.Aldogan (alleen 28/2) 

- LENS C2: zonder A.el Haddioui (alleen 28/2 => geschorst wegens slecht gedrag) 

- LENS C3: met C.Senturk 

- LENS C4: zonder M.Omri (afgevoerd als lid wegens herhaald slecht gedrag) en C.Senturk (zie bij LENS C3) 

- LENS F2: zonder S.Syed (afgebeld t/m 22/3) 

- LENS F3: zonder S.v Marwijk (alleen 28/2) 

- LENS F4: zonder B.Ciftci (voorlopig afgebeld) 

- LENS F5: zonder E.Keles (voorlopig afgebeld) en B.Khoulali (zie LENS F6) 

- LENS F6: L.Hamme, U.Gunes, T.Guneyli, B.Khoulali, M.Naqvi, H.Ozturk en T.Sevilmis (28/2 afgebeld). 

Leider:B.Vierling 

 

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 competitie-

voetbal 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. 

• 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 LENS 

A1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

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!!!  

 

 

gezocht  

 

En dat doen ze zeker het team van LENS D2. Zij gaan, als afsluiting van het seizoen,  naar 

Duitsland om daar een leuk toernooi te spelen. Maar naast het voetbal willen ze graag ook nog iets extra’s doen. En daar zijn wat 

eurootjes voor nodig. En dat hebben ze niet. Zelf hebben ze al flink gespaard om dit reisje te bekostigen. Daarom zoeken zij 

sponsors om het extraatje te kunnen doen. Wie wil hun helpen met een kleine bijdrage? Mocht u een eigen bedrijf hebben dan 

wordt er dit seizoen gratis reclame gemaakt op hun site. Ook andere mogelijkheden zijn aanwezig. Belangstelling? Neem even 

contact op met Steven Alting of Ruud van Herp. 

 
 

Met LENS naar…….. 

 

 HFC ADO DEN HAAG - AZ’67 
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Op zaterdagavond 6 maart gaan 45 spelers en 5 begeleiders 

gratis (dank aan HFC ADO Den Haag) naar de 

eredivisiewedstrijd tussen HFC ADO Den Haag – AZ’67 in 

het Zuiderpark. Via de leiders van A1 t/m E6 hebben wij de 

namen doorgekregen van spelers die dit echt verdienen 

(gedrag, trainingsopkomst etc.) en die dit ook erg leuk 

vinden. De wedstrijd begint om 19.30 uur. Verzamelen doen 

we op LENS om 18.00 uur en het meenemen van een 

legitimatiebewijs is echt verplicht voor alle spelers van  

LENS A1 t/m D4.  We gaan lopend naar het stadion en zijn 

omstreeks 22.00 uur weer terug op LENS. De ouders van de 

jongste jeugd (D1 t/m E6) verzoeken wij om hun kind om 

22.00 uur bij LENS op te komen halen. Veel plezier!!  

 

 NEDERLAND - FRANKRIJK 
 

Via een sponsor (hartstikke bedankt) kan het kader van de 

jeugd van LENS gratis naar de interland tussen Nederland en 

Frankrijk op woensdag 31 maart in de Rotterdamse Kuip. De 

wedstrijd begint pas om 20.45 uur dus vertrekken wij vanaf 

LENS omstreeks 18.30 uur. Het jeugdkader dat mee wil kan 

zich t/m 6 maart melden bij Paul van den Steen.  

 

 FEYENOORD - FC GRONINGEN 
 

Op zondag 2 mei 2004 gaan wij met LENS naar de 

eredivisiewedstrijd Feyenoord - FC Groningen in de Kuip in 

Rotterdam. Spelers, leiders, trainers en ouders die 

mee willen kunnen zich opgeven bij de leider van 

het team. Natuurlijk zijn wij afhankelijk van 

ouders met vervoer want zonder auto komen wij 

er echt niet. De chauffeurs krijgen een bijdrage in de 

kosten. Opgeven kan alleen als er direct betaald wordt. De 

kosten per persoon zijn: t/m D-jeugd 8 euro, C-jeugd 11 euro 

en B-jeugd en ouder 19 euro. 

Op deze dag gaan wij om 12.00 uur weg en zijn omstreeks 

18.00 uur weer terug op LENS. De inschrijving sluit eind 

maart en de deelnemerslijst wordt t.z.t. opgehangen op het 

mededelingenbord van LENS en komt in de LENSREVUE 

te staan zodat wij niet als vorig jaar misverstanden en 

teleurgestelde spelers krijgen. 

 

Nieuws van het trainersfront 

 

De afgelopen weken zijn er weer heel wat gesprekken gevoerd en deze keer met het volgende resultaat: LENS B1 krijgt volgend  

seizoen Roy Asmowidjojo (doet nu C1) als trainer/coach en hij heeft Peter van Fessem gelukkig zo ver gekregen dat hij toch nog 

een jaar doorgaat als trainer/coach van LENS B2. Wij zijn hier echt heel erg blij mee!! LENS C1 krijgt Rui dos Santos Freitas als 

trainer/coach en Dennis Vos blijft trainer/coach van LENS C2. Theo Hoefnagel, al jarenlang onze vaste trainer/coach van LENS 

E1 en E2 gaat komend seizoen aan de slag bij LENS D1. De eerste stappen zijn gezet en wij hebben er een heel goed gevoel bij. 

Nu gaan wij aan de slag om de andere posities in te vullen. Wil je wat gaan doen op dit gebied dan is het nu de tijd om je aan te 

melden bij Paul van den Steen. 

 

LENS penaltybokaal B t/m E-jeugd 

 

De maand maart is zoals ieder jaar op LENS ook nu weer de maand van de LENS penaltybokaal. Per 

team (B1 t/m E6) wordt er op een training een penaltywedstrijd gehouden Alle spelers van het team doen 

hier aan mee en de beste drie schutters van ieder team gaan door naar de finale van LENS en deze is op 

dinsdag 30 maart om 18.00 uur. Wij vragen de trainers om voor 21 maart op te geven welke drie 

schutters er door gaan van hun team naar de finale. De beste twee schutters per leeftijdscategorie op 

LENS gaan weer door naar de voorrondewedstrijd van de KNVB op 23 april bij Quick Steps. Doe je 

best!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 15 februari 2004. Firat Aldogan uit LENS D2 was gekozen om pupil van de week te zijn bij LENS 1 – Scheveningen 1. 

Firat is 12 jaar en zit al in de eerste klas van de middelbare school. Op z’n school, Westhage Mient, heeft hij veel vrienden en de 

docenten zijn aardig. 

In april gaat de D2 naar een toernooi in Duitsland. Ze blijven 3 nachten weg. 

Ruud van Herp en Steven Alting zijn de trainers en leiders van de D2.  

 

Favoriete buitenlandse voetbalclub: Galatasaray; 

Favoriete binnenlandse voetbalclub: Feyenoord; 

Favoriete Nationaal elftal: Turkeye; 

Favoriete speler: Ilhan Mansiz van Besiktas; 

Wat wil je later worden? Profvoetballer of administrator; 

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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Leukste sport na voetbal: basketbal; 

Wie is je grootste fan: m’n oom Semi uit Turkeye; 

Waar en je sterk in: snelheid en techniek; 

Wat kan nog beter: beter op m’n positie blijven en beter bij m’n mannetje blijven; 

Favoriete speelgoed: computerspelletjes spelen; 

Hoe lang zit je al op LENS? Dit is m’n 3e seizoen dus 2,5 jaar; 

Broers & zussen: 3 broers Cahit, Műfit en Murat en 2 zussen Sebahat en Devran; 

Wat is een leuke film? Gladiator; 

Favoriete dier: tijger. 

 

Doorstrepen wat niet of minder past: 

- Vroeg opstaan of Lang uitslapen; 

- Voetballen of keepen; 

- ADO Den Haag, AJAX of PSV; 

- Sporten of luieren; 

- Geld uitgeven of geld sparen; 

- Slordig of ordelijk; 

- Bos of pretpark; 

- Kat of Hond; 

- Stripboek of leesboek; 

- Taal of rekenen. 

 

 

Korte terugblik van Firat Aldogan op de wedstrijd LENS 1 – Scheveningen 1:  

Ik mocht bij de voorbespreking zijn. De trainer gebruikte veel moeilijke woorden. De wedstijd ging niet zon goed. Het verdedigen 

ging slecht. Het aanvallen ging ook slecht. Mo Yegen benutte de kansen die hij kreeg wel goed maar de keeper van Scheveningen 

wist de bal telkens te stoppen. Michel Franssen gaf vaak goede passen. Ik koos Michel tot m’n favoriete speler. Ik had, net als alle 

andere supporters wel verwacht dat LENS vandaag zou gaan winnen. De eindstand was echter 0-3. Toch was het erg leuk om pupil 

van de week te zijn.  

Firat Aldogan 

Nawoord redactie:  

Volgens ons was de uitslag van deze wedstrijd niet 0-3, maar 1-3!. Wij hebben vernomen dat Firat, nadat hij de aftrap verrichtte - 

i.p.v. naar de zijlijn te rennen - alle spelers van Scheveningen handig omspeelden, de keeper verschalkte en onder daverend 

applaus een LENS-doelpunt scoorde. 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

 

de verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

 

 

Full Speed A1-LENS A1 (1-4) 

 

Vandaag moesten wij spleen tegen een concurrent die onder ons stond, maar minder wedstrijden had 

gespeeld. Het was dus een must om te winnen. We begonnen redelijk aan de wedstrijd met een 

veldoverwicht en de beste kansen. Jammergenoeg werden die de eerste helft niet verzilverd. We gingen dan ook rusten met een 0-0 

stand. Na de rust een veel agressiever Lens. Ali schiet na een dieptepass dan ook de 0-1 binnen. Jammergenoeg werd de stand 

gelijkgetrokken door een (buitenspel) doelpunt van Full Speed. Lens toonde hierna veerkracht: Ali scoort de 1-2 na een knappe 

actie van Arnie. Toen kwam Lens op dreef, wat resulteerde in 2 knappe doelpunten van Achie. De eindstand werd uiteindelijk 1-

4….Een knappe overwinning van ons die ons hopelijk wat ruimte geeft in onze degradatiestrijd. 

David van der Sman 

 

 

 

 

LENS B2 -  Die Haghe B1 (2-2) 

  

Vandaag kwam de nummer drie bij 

ons spelen: uit hadden wij nipt met 3-2 verloren, dus hadden 

wij weer wat goed te maken. Met kunst en vliegwerk had ik 

de ploeg neergezet omdat Shakil en Jerremy in de B1 mee 

moesten doen. Maar wij moesten de klus samen klaren. Wij 

proberen de wedstrijd naar onze hand te zetten en dat lukt 

soms wel maar de scherpte voorin ontbreekt we krijgen de 

kansen om te scoren maar dat lukt niet zodat wij met de 

brilstand gaan rusten. 

Na de rust komt LENS na tien min. op voorsprong door een 

mooi doelpunt van onze aanvoerder maar na vijf min. maakt 

A   

B  
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Die Haghe weer gelijk. Hun spits zat vandaag niet lekker in 

zijn vel, want hij kwam maar niet tot scoren en onze keeper 

pakte zeker vijf zekere doelpunten van de schoenen van de 

spitsen.  Klasse Tom … een puike partij gekeept. 

Maar dan kan de verdediging het niet meer houden en Die 

Haghe komt op voorsprong; maar LENS laat het er niet bij 

zitten en zet alles op alles om niet te verliezen op eigen 

terrein. Salim scoort de 2-2 en eerlijk is eerlijk met een punt 

moeten wij blij zijn want er zat voor vandaag  niet meer in. 

Ik koester dan dit punt. Man van de wedstrijd Tom Fisher. 

 

LENS B2 – Lyra B2 (13-0) 

  

Het had een leuke wedstrijd moeten worden maar dat viel 

zwaar tegen. Paul had een vriendschappelijke wedstrijd 

geregeld voor de B2 tegen Lyra. Wij dachten een leuke 

tegenstander te hebben maar als de wedstrijd begint loopt 

LENS zo over de tegenstander heen. De 1e  helft gaat nog 

wel dan word er nog samen gespeelt en zie ik leuke acties 

maar de 2e helft is het helemaal niks meer; iedereen wil nu 

scoren ze ruiken zo gezegd bloed. De tegenstander flink 

afstraffen, maar dat vind ik niks. Alleen de act die de 

grensrechter van Lyra opvoert vind ik wel grappig. Verder 

moeten wij deze wedstrijd maar gauw vergeten en ons 

richten op de wedstrijd tegen Vredenburg, die moeten wij 

weer gewoon met voetbal winnen.

 

 

LENS B2  - Vredenburch B1 (1-2) 

 

LENS vergooit de wedstrijd en laat de tegenstander met de punten naar huis gaan. Vandaag de wedstrijd tegen de 

nummer laatst maar het leek wel of wij dat waren. Zo slap werd er gespeeld door de gehele ploeg en de tegenstander 

vocht voor elke meter gras en ging verdiend met de overwinning naar huis; meer wil en kan ik niet over de wedstrijd 

schrijven het was huilen met de pet op. 

 

Trainer/leider: Peter……….. 

 

 

 

 

 

 

•  opgericht 18 december 1920 

• internetsite: www.lens-denhaag.nl 

 
 

 

tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS  *  seizoen 2003/2004 *  77e jaargang, nummer 15, 08 

januari 2004 

 

 

 

 

TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 
 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 
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Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretaris 

❑ Hans  van Rijthoven  ……… PB 43337,  2504 AH  

penningmeester 

❑ Cees Veldink  ………………. tel. 079 - 331 43 48 

jeugd en seniorenselectie 

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

leden 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

- Henk Hoppenbrouwers  ….… tel. 070 – 325  07 89 
❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacature 

❑ bar ………………………………………. vacature 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….….. tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

Vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 

- Kees Alting …..…………….  cjalting@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 22 maart 2004  

 

 

 

 

 

wedstrijdprogramma’s 

verslagen 

 

Haagse Hout – LENS ……….p. 4 

‘niet kakelen, maar eieren leggen’ ……….p. 2 

- handige handjes -  ……….p. 2 

 

 

 

 

 

met LENS naar … ……….p.7, 8 

de LENS-penalty-bokaal ……….p. 7 

onze jeugd-teams gaan op reis naar ……….p. 7 

mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
mailto:cjalting@planet.nl
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Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 

Cyclaamstraat 31 - 2565PD Den Haag - tel 070 3250789 

e-mail:  hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

 
 
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 dit 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 andige handjes 

 

Oeps …. Sleutel vergeten? Geen nood. Dan trap je gewoon de deur in. Nee, zo gaat het natuurlijk niet. 

Echter wat wel de realiteit is, dat men gewoon het nodig vindt om deuren in te trappen. Puur 

vandalisme! Samen met anderen kunnen wij deze actie totaal niet begrijpen, laat staan waarderen. Er zijn 

geen woorden voor. Het is gewoon zielig.  

Gelukkig heeft onze vereniging ‘ handige handjes’ rondlopen. Deze mensen reageerden snel en plaatsten 

(hoofdschuddend) nieuwe deuren. Mensen bedankt! Goed dat jullie er zijn. Liever zien we dat de vereniging niet 

een beroep op jullie moeten doen. 

 

de redactie 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Voetbaltips en -advies van kenners. Altijd nuttig en welkom. Je doet er je voordeel mee. Althans als je ze opvolgt. Zo dacht men er 

ook over in 1947. Een paar tips vonden wij onder de rubriek ‘UIT HET JUNIORENKAMP’, met de veelzeggende titel: 

 

 

NIET KAKELEN MAAR EIEREN LEGGEN !!! 

 

Wanneer tijdens een wedstrijd bij sommige jongelui de tongen als een mitraillieur-geweer aan het werk slaan, dan horen wij 

dikwijls bovenstaande opmerking door enige leiders maken. En inderdaad! Indien wij iets willen bereiken in de reeds op a.s. 

Zaterdag aanvangende competitie, dan dienen wij er voor te zorgen, dat de “mondjes” onder een wedstrijd gesloten blijven. Dit wil 

natuurlijk nog helemaal niet zeggen, dat wij dan direct in staat zijn om eieren te leggen.  

Daarvoor is helaas méér nodig!! Een ander belangrijk punt is bijv., dat wij tijdens een wedstrijd op onze plaatsen blijven 

staan. Dit moet natuurlijk ook niet letterlijk worden genomen, maar het moet niet voorkomen, dat een rechts-back links buiten en 

een links half speler op de rechts-buitenplaats staat. Het is werkelijk jammer dat de plaatsruimte niet toestaat dat wij deze “eieren-

tips” wekelijks kunnen publiceren. Laten wij echter afspreken, dat wij toch deze puntjes a.s. Zaterdag en Zondag in acht gaan 

nemen. Wij zijn dan niet bang voor de resultaten. Want dit is zeker: “windeieren” zullen er dan niet vallen!!!!! Boys, Succes!!!!!! 

 

(Bron: de LENS-revue, jaargang 1947-1948, nr 2 - 10 september 1947) 
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CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-46 13 27 22 / 366 13 14  

 

 

 

ZAAL:  

 

AANVOERDERS 

LENS 1 O. van de Laar tel: 06-22669238 LENS 4 N. Vastenburg tel: 3294254  

LENS 2 S. de Nennie tel: 3935936 LENS 5 P. Lensink tel: 06-53576080 

LENS 3 E. Vuijk tel: 3960448 

      06-20247367 

LENS 6 J. Zwart tel: 06-14699794 

LENS DA 1 -  Mw L. v.d. Wetering -  tel: 0174-298069 

 

 

wedstrijdprogramma zaal 
 

 

datum aanvang Wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 

Wo 10 mrt 20.00 uur TOGB 5-LENS 5 Oostmeer Berkel/Rodenrijs 127378  

 19.00 uur PGS/VOGEL 2-LENS 4 De Schilp Rijswijk 6281  

Vr 12 mrt 21.00 uur LENS 1-VCS 2 De Blinkerd 3085 R. Sitaldien 

 22.00 uur LENS 3-RAVA 3 De Blinkerd 6284  

 21.00 uur LENS 2-JaiSwadesh/BenKaya 4 Ockenburgh hal 3243  

Ma 15 mrt 19.00 uur JuVentaS 2-LENS 4 De Schilp Rijswijk 6293  

 22.00 uur Gymnova 4-LENS 5 Forum Kwadraat Voorburg 7571 A. Tournier 

Vr 19 mrt 19.00 uur LENS DA1-SEP DA1 De Blinkerd 9348 DJ Degreef 

 19.00 uur LENS 6-Snoekie 4 Loosduinen 123960  

 20.00 uur LENS 1-Westlandia 5 Loosduinen 3099 A. Eldaoud 

 21.00 uur LENS 2-VCS 3 Loosduinen 3255 A. Eldaoud 

 22.00 uur LENS 3-Snoekie 5 Loosduinen 6298  

Ma 22 mrt 21.00 uur Honselersdijk 5-LENS 3 SOSEF Honselersdijk 6303  

 19.00 uur JuVentaS DA1-LENS DA1 De Schilp Rijswijk 9355  

 21.00 uur HPSV 4-LENS 6 De Schilp Rijswijk 123961  

Wo 24 mrt 19.00 uur LENS 4-Delft Zuidhaghe 6302 A.N. Hassanin 

Vr 26 mrt 21.00 uur Gymnova 3-LENS 1 De Fluit Leidschendam 3106 R. Sitaldien 

 20.00 uur LENS 5-TUTOR 8 Loosduinen 7579  

 22.00 uur GSC ESDO 2-LENS 2 Ockenburch hal 3262  

Di 30 mrt 19.00 uur LENS DA1-Noordzee DA1 Zuidhaghe 9359  

Wo 31 mrt 20.00 uur Semper Altius 5-LENS 5 De Schilp Rijswijk 7582  

Vr 2 apr 20.00 uur LENS 6-VCS 5 Loosduinen 123962 J.V. Geerlings 

 21.00 uur LENS 3-LENS 4 Loosduinen 6311 R.C.A. Waleveld 

 22.00 uur LENS 1-HPSV 2 Loosduinen 3112 R.C.A. Waleveld 

Ma 5 apr  19.00 uur LENS DA1-RKAVV DA2 Loosduinen 9287  

 20.00 uur LENS 4-RAVA 4 Loosduinen 6287 H.D.A. de Wit 

 22.00 uur LENS 5-GDA 2 Loosduinen 160827  

 22.00 uur VCS 9-LENS 3 Zuidhaghe 6290  

Di 6 apr 22.00 uur TEDO 3-LENS 3 Zuidhaghe 163257  

Wo 7 apr 21.00 uur LENS 2-Snoekie 2 Zuidhaghe 126479 WFL.Boudewijn 
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ZONDAG: 

 

 

AANVOERDERS 

 

LENS 3 
Henk hoppenbrouwers 

(070-3250789) 

 

LENS 4 
Amer Jagesar 

(06-42300582) 

 

LENS 5 
Henk Vermolen 

(070-3607739 – 06-12418956) 

 

 

wedstrijdprogramma veld 

 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

Zo 14 mrt 14.00 uur LENS 1-GONA 1 Veld 1 96552 M. Bongers 

 11.30 uur LENS 2-GONA 2 Veld 1 99208 D.G.J. Buytendijk 

!! 10.30 uur LENS 3:   vrij    

 13.00 uur LENS 4-SOA 4 Veld 2/3 104752  

 10.00 uur LENS 5-WIK 4 Veld 2 106996  

Di 16 mrt 19.30 uur LENS 1-FC Zoetermeer 1 Veld 2/3 (vr.sch.) L. Looije 

Zo 21 mrt 14.00 uur LENS 1-HSTexasDZS 1 Veld 1 96525 J.H.W.E. v.d. Lip 

 11.30 uur LENS 2-OVV 2 Veld 1 99181 P.J. van der Valk 

!!  LENS 3:   vrij    

 13.00 uur LENS 4-ODB 5 Veld 2/3 104725  

 10.00 uur WIK 4-LENS 5 Droogl. Fortuynweg 16 106932  

Di 23 mrt 18.30 uur LENS1- HFC ADO DH A1 Veld 2/3 (vr.sch.)  

 

 

de wedstrijdballen voor de onderstaande wedstrijden  
worden ter beschikking gesteld door: 

 
 
 

 

- LENS - GONA: Catering service: Bonne Cuisinne 

 

- LENS – HS Texas/DZS: Cafe ‘De Noot’ 
 

 
L ENS in de competitie 

 

LENS 1 MOET  WEER BUIGEN VOOR CLUB IN DEGRADATIENOOD 
In deze fase van de competitie gaan de clubs in het "rechterrijtje" zich roeren. Na de nederlaag tegen 

Scheveningen ondervond LENS dit ten tweede male in de uitwedstrijd tegen Haagse Hout (3-2 nederlaag) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
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CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2003/2004 

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 (niet voor de trainingen!!!) alleen 

terecht kunnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beiden 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 alleen bij de hoofdleider thuis 

(070-4400603) en echt alleen maar tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314): 

echter 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 (woensdag na 13.00 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 echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

• Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
 

 

  

Wedstrijdprogramma JEUGD  (tijds)wijzigingen mogelijk 

 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

A1 13 mrt 14.30 uur Cromvliet A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

 16 mrt 18.30 uur ODB A1 (*) Uit Albardastraat (zie kopie!!) 17.30 uur bij ODB 

 20 mrt 14.30 uur MVV’27 A1 (*) Thuis Veld 1 13.30 uur  

B1 13 mrt 12.45 uur Scheveningen B1 Thuis Veld 1 11.45 uur  

 20 mrt 12.30 uur Honselersdijk B1 Uit Strijphorst/Honselersdijk 11.00 uur Auto 

B2 10 mrt 19.00 uur GDA B2 (*) Thuis Veld 2 18.00 uur  

 13 mrt 12.00 uur Quick B2 Thuis Veld 3 11.00 uur  

 20 mrt 12.30 uur RAS B1 Uit Albardastraat 11.00 uur Auto 

C1 13 mrt 11.00 uur DHC C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 20 mrt 15.00 uur HBS C1 (b) Uit E.Wytemaweg 13.30 uur Auto 

C2 10 mrt 18.30 uur Kranenburg C1 Uit M.Vrijenhoeklaan 17.15 uur Auto 

 13 mrt 09.30 uur Quick Boys C3 (*) Thuis Veld 1 08.30 uur  

 20 mrt 11.00 uur De Postduiven C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

C3 13 mrt 09.30 uur Die Haghe C1 Uit Wijndaelerweg/Ockenburgh 08.15 uur Auto 

 20 mrt 09.30 uur RAS C1 Thuis Veld 3 08.30 uur  

C4 13 mrt 14.30 uur WIK C1 Thuis Veld 3 13.30 uur  

 20 mrt 13.00 uur HBS C5 Uit E.Wytemaweg 11.30 uur Auto/Bus 

D1 13 mrt 10.30 uur Voorschoten’97 D1 Uit Weddeloop/Voorschoten 09.00 uur Auto 

 20 mrt 11.00 uur RCL D1 Uit Bloemerd/Leiderdorp 09.00 uur Auto 

D2 13 mrt 08.45 uur DUNO D1 Uit Mr.Nolenslaan 07.30 uur Auto 

 20 mrt 09.30 uur HMSH D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D3 13 mrt 11.00 uur SOA D1 Uit G.de Moorstraat 09.45 uur Auto 

 20 mrt 12.00 uur GONA D1 Thuis Veld 3 11.00 uur  

D4 13 mrt 09.30 uur DHC D5 Thuis Veld 3 08.30 uur  

 20 mrt 12.45 uur BSC’68 D3 Thuis Veld 1 11.45 uur  

E1 13 mrt 09.30 uur Graaf WIIVAC E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 20 mrt 09.30 uur DHC E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E2 13 mrt 09.30 uur DSO E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 20 mrt 10.00 uur Vitesse Delft E2 Uit H.v.Riessenlaan/Delft 08.45 uur Auto 

E3 13 mrt 11.30 uur Quick E3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 20 mrt 09.00 uur VUC E2 Uit ‘t Kleine Loo/Mariahoeve 07.45 uur Auto 

E4 13 mrt 10.15 uur Den Hoorn E6 Uit Woudseweg/Den Hoorn 09.00 uur Auto 

 20 mrt 11.30 uur Laakkwartier E3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E5 13 mrt 10.00 uur Cromvliet E4 Uit Brinckerinckstraat 09.00 uur Auto 

 20 mrt 10.30 uur DHC E4 Uit Brasserskade/Delft 09.15 uur Auto 

E6 13 mrt 13.30 uur SV Erasmus E2 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 20 mrt 13.30 uur Loosduinen E3 Thuis Veld 2 13.00 uur  

F1 13 mrt 09.00 uur RVC/Rijswijk F2 Uit Schaapweg/Rijswijk 08.00 uur Auto 

 20 mrt 09.30 uur Quick Steps F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  
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Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

F2 13 mrt 10.30 uur Full Speed F1 Thuis Veld 2 10.00 uur  

 20 mrt 08.45 uur BSC’68 F1 Uit Sportlaan/Benthuizen 07.30 uur Auto 

F3 13 mrt 11.30 uur Jai Hanuman F1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 20 mrt 10.00 uur ODB F2 Uit Albardastraat 09.00 uur Auto 

F4 13 mrt 12.00 uur WIK F2 Uit Zuiderpark 11.00 uur  

 20 mrt 11.30 uur Die Haghe F2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F5 13 mrt 10.00 uur Forum Sport F8 Uit Pr.Bernardlaan/Voorburg 08.45 uur Auto 

 20 mrt 09.30 uur RAVA F3 Uit Laan van Vuurdestraat 08.30 uur Auto 

F6 13 mrt 13.30 uur Cromvliet F4 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 20 mrt 13.30 uur VUC F5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

(*) = vriendschappelijk    (b) = bekerwedstrijd (bij gelijke eindstand => penalties!!) 

 
Bijzonderheden 

 

• De volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 25 maart 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  13 maart vanaf  07.30 uur: Patrick en Peter van Fessem 

20 maart vanaf  07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

Opstellingen 

 

• Opstellingen als bekend met uitzondering van:  

- LENS B2: zonder F.Aytar (s.v.p. contact opnemen met P.v.d.Steen) 

- LENS C4: zonder D.Wir (gestopt) en T.Tekdemir (afgevoerd als lid wegens 3x niet opkomen) 

- LENS D2: zonder M.el Ayadi (alleen 13/3) 

- LENS D3: zonder J.Susanto (gestopt) 

- LENS F4: zonder B.Ciftci (s.v.p. contact opnemen met P.v.d.Steen) 

- LENS F5: zonder E.Keles (s.v.p. contact opnemen met P.v.d.Steen) 

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 competitie-

voetbal 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. 

• 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 LENS 

A1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

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!!!  

 

ODB A1 – LENS A1: Im memoriam Cees Zegelingbolaal 

Na het plotseling overlijden van Cees Zegeling besloot ODB om vijf jaar lang een nederlaagserie te 

organiseren met een aantal bekende verenigingen waarmee ODB en in het bijzonder Cees Zegeling een 

goede band had. Wij waren één van de verenigingen en in dit kader speelt LENS A1 op dinsdag 16 maart 

een vriendschappelijke wedstrijd tegen ODB A1 in het bijzijn van de naaste familie van Cees Zegeling. 

Het geheel begint natuurlijk met één minuut stilte. Maak er een leuke, sportieve wedstrijd van!!    
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LENS penaltybokaal B t/m E-Jeugd 

 

De maand maart is zoals ieder jaar op LENS ook nu weer de 

maand van de LENS penaltybokaal. Per team (B1 t/m E6) 

wordt er op een training een penaltywedstrijd gehouden Alle 

spelers van het team doen hier aan mee en de beste drie 

schutters van ieder team gaan door naar de finale van LENS 

en deze is op dinsdag 30 maart om 18.00 uur.  

Wij vragen de trainers om voor 21 maart op te geven welke 

drie schutters van hun team door gaan naar de finale. De 

beste twee schutters per leeftijdscategorie op LENS gaan 

weer door naar de voorrondewedstrijd van de KNVB op 23 

april bij Quick Steps. Doe je best!!! 

 

Onze jeugdteams gaan op reis naar…… 
 

LENS B2 naar Gennep 
 

Op vrijdag 9 april gaat LENS B2 naar Gennep (Noord 

Limburg). Zij overnachten in het scoutinghuis St.Petrus in 

Uden (slaapzak en luchtbed meenemen). Op 10 en 11 april 

een groot internationaal toernooi bij DSV en direct daarna 

weer terug naar huis. Meer nieuws via Peter en Patrick. We 

vragen de spelers en begeleiders om z.s.m. (uiterlijk 20 

maart) het reisgeld (50 euro per persoon) aan Peter te 

betalen !! 

 

LENS C1 EN C2 Naar Parijs 
 

Het gezelschap bestaat op dit moment uit 32 personen (24 

spelers en 8 begeleiders). Er kunnen nog enkele spelers mee 

maar de twijfelaars moeten nu wel heel snel beslissen. 

Opgeven bij Paul van den Steen!! We zoeken ook nog wat 

busjes om mee te reizen want dat is gezelliger dan in 

personenauto’s. Wie kan ons helpen???? Opgeven bij Roy of 

Dennis. Daar kunnen ook de sponsors terecht want zo’n 

reisje kost natuurlijk heel veel geld. De ouders vragen wij 

om uiterlijk 27 maart de laatste 50 euro te betalen bij Roy of 

Dennis. Is dat gedaan dan kunnen wij Eurosportring betalen. 

Dan nog even een geldig paspoort of identiteitskaart regelen 

(dit is verplicht!!) en de reis- en annuleringsverzekeringen 

(vrijblijvend!!) en we kunnen eigenlijk vertrekken. Zo ver is 

het echter nog lang niet want we gaan pas op vrijdag 28 mei 

(12.00 uur) weg richting Parijs. Overnachten in een sporthal 

(slaapzak+luchtbed meenemen) in St. Soupplet of St. Pathus 

(35 km ten noord oosten van Parijs). In één van deze dorpen 

spelen jullie ook op 29 en 30 mei mee in een internationaal 

toernooi. Op 31 mei naar Euro Disney en dat is natuurlijk 

echt te gek!!!!!!!!!!!!!! Rond middennacht zijn jullie dan 

weer thuis. Vragen: bel dan Paul van den Steen.    

 

LENS D1 EN D2 Naar Keulen 
 

Jullie reisje is al dichterbij want jullie gaan op vrijdag 9 april 

richting Keulen. Het totale gezelschap bestaat uit 33 

personen (24 spelers en 9 begeleiders). Er kunnen nog 

spelers mee maar deze moeten dan wel heel erg snel 

beslissen!!!  

 

 

Het grootste probleem op dit moment is nog steeds het 

vervoer. Wie heeft er een busje beschikbaar ?????? Melden 

bij Michel of Steven graag!!! Daar kunnen ook eventuele 

sponsors terecht want ook dit reisje kost natuurlijk veel geld. 

Wij verzoeken de ouders om de laatste 25 euro uiterlijk op 

zaterdag 20 maart te betalen aan Michel of Steven. Dan nog 

even een geldig paspoort of identiteitskaart regelen (dit is 

verplicht!!) en de reis- en annuleringsverzekeringen 

(vrijblijvend!!) en we kunnen vertrekken. Zoals gezegd doen 

we dat op 9 april om 11.00 uur vanaf LENS. Overnachten in 

een sporthal (slaapzak + luchtbed meenemen) in Hürth (16 

km ten westen van Keulen) waar op zaterdag en zondag een 

internationaal toernooi wordt gespeeld. We gaan ook 

zwemmen en natuurlijk sluiten we het 

reisje op 12 april af met een bezoek aan 

Phantasialand in Brühl. Echt een te gek 

pretpark. Omstreeks 22.00 uur zijn jullie 

weer terug op LENS. Zijn er nu nog 

vragen (of busjes) bel dan even naar Paul 

van den Steen.      

 

LENS D4 Naar Waalwijk 
 

Gerard heeft een toernooi op zaterdag 5 juni bij RWB in 

Waalwijk vastgelegd. Hij wil daar ook blijven slapen en 

Gerard kennende gaat dat best lukken en worden er op 

zondag 6 juni nog andere leuke dingen gedaan. Wat jullie 

gaan doen en hoeveel het allemaal gaat kosten horen jullie 

wel via Gerard!!!!!!!!!  

 

LENS E1 EN E2 Naar Limburg 
 

Op vrijdag 21 mei vertrekken LENS E1 en E2 naar 

Landgraaf in Limburg. Slapen doen jullie in een scoutinghuis 

in Urmond en voetballen op 22 en 23 mei bij Kolonia in 

Landgraaf. Natuurlijk verzint Theo weer heel veel leuke 

andere dingen voor jullie dus dat wordt weer heel erg 

gaaf!!!! Nu nog even de reissom betalen en dat is echt niet 

veel. De prijs is vastgesteld op 55 euro per persoon. Betalen 

graag z.s.m. bij Theo of Paul. We zoeken ook nog wat busjes 

want dat is veel gezelliger reizen. Wie kan ons hiermee 

helpen??? Aanmelden bij Theo graag. Meer nieuws volgt 

later. 

Met LENS naar FEYENOORD - FC GRONINGEN 

 

Op zondag 2 mei 2004 gaan wij met LENS naar de eredivisiewedstrijd Feyenoord - FC Groningen in de Kuip in Rotterdam. 

Spelers, leiders, trainers en ouders die mee willen kunnen zich opgeven bij de leider van het team. Natuurlijk zijn wij afhankelijk 

van ouders met vervoer want zonder auto komen wij er echt niet. De chauffeurs krijgen een bijdrage in de kosten. Opgeven kan 

alleen als er direct betaald wordt. De kosten per persoon zijn: t/m D-jeugd 8 euro, C-jeugd 11 euro en B-jeugd en ouder 19 euro. 
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Op deze dag gaan wij om 12.00 uur weg en zijn omstreeks 18.00 uur weer terug op LENS. De inschrijving sluit eind maart en de 

deelnemerslijst wordt t.z.t. opgehangen op het mededelingenbord van LENS en komt in de LENSREVUE te staan zodat wij niet 

net als vorig jaar misverstanden en teleurgestelde spelers krijgen. 

 

Met LENS naar NEDERLAND - FRANKRIJK 

 

Via een sponsor (hartstikke bedankt) kan het kader van de jeugd van LENS gratis naar de interland tussen Nederland en Frankrijk 

op woensdag 31 maart in de Rotterdamse Kuip. Deze wedstrijd begint om pas 20.45 uur. Wij vertrekken vanaf LENS omstreeks 

18.30 uur. Het jeugdkader dat mee wil kan zich t/m 20 maart melden bij Paul van den Steen. Daarna geven wij de kaarten weg!! 

 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

 

de verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

 

 

LENS D2 – VCS D2 (1-0) 

Het was een goeie wedstrijd. We wilden winnen. We kregen heel veel kansen aan beide kanten. De rust was 0-

0 we begonnen goed aan de tweede helft en toen scoorde Jamal de winnende doelpunt. De eindstand was 1-0 

voor LENS 

Rodi Putters 

 

BMT D1 – LENS D2 (2-0)  

 

De thuis-wedstrijd was al aan de wat ‘harde’ kant. Over deze 

wedstrijd zal ik kort zijn. Jammer dat je als team op 

dergelijke wijze een potje voetbal wilt winnen.  

 

LENS D2 –LENS E-combinatie (2-2)  

 

Wat is er nu niets leukers in de vakantie dan gezellig veel 

voetballen? Kijk dat het weer een ietsie pietse 'tegen' zit ... 

dat neem je op de koop toe. Als je maar kan voetballen. En 

dat deden jullie dan ook.  

Maar het zouden wedstrijden worden met een hemelsbreed 

verschil. Hoe grillig voetbalt D2?  

 

Nou behoorlijk .... ; tegen een LENS E-combinatie werden 

de (doel)-punten broederlijk gedeeld. Commentaar na afloop: 

D2 speelde 'bagger'! Daar was alles mee gezegd! 

Compliment aan de E-combinatie is op zijn plaats.  

 

FC Boshuizen C – LENS D2 (2-10)   

 

Dan de volgende avond op naar Leiden. Op een witte deken 

van sneeuw een heel andere wedstrijd. Een te zwak team. 

Maar, ondanks kou, sneeuw etc, wel een gezellige, sportieve 

wedstrijd. De uitslag? Die laten voor wat het is. Leuk voor 

de statistieken. 

Kees Alting

 

 

 

RKDEO E1 - LENS E1 (2-4) 

 

Op deze regenachtige ochtend moesten we tegen RKDEO uit Nootdorp. Het was nog even 

twijfelachtig of het doorging, maar we zijn niet voor niets geweest. We speelden op een 

slecht ( trainings- ) veld en daar hadden we meer moeite mee dan onze tegenstanders. ( We 

gleden veel uit en misschien zijn we wel een beetje verwend door ons mooie trainingsveld! ). In de eerste helft was 

het dan ook RKDEO wat beter voetbalde en verdiend op een voorsprong kwam. Het kwam zelfs op 2-0, omdat ze 

feller waren en harder werkten!! Dat mag natuurlijk niet en in de tweede helft speelde er een heel ander LENS!! De 

tegenstander kreeg geen kans meer rustig op te bouwen en LENS nam duidelijk het initiatief. Met aardige aanvallen 

was het binnen korte tijd gelijk en werd de score nog uitgebouwd tot 2-4. Toch weer een wel verdiende 

overwinning, maar als jullie je niet laten afleiden door het veld, het weer , de scheidsrechter, de bal, enz. ( dus 

gewoon lekker voetballen! ) dan gaan jullie steeds beter spelen en veel ( alle ???? ) wedstrijden winnen.  

    

Theo 

 

 

 

 

 

•  opgericht 18 december 1920 

D  

E  
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• internetsite: www.lens-denhaag.nl 
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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 
 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 

 

Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretaris 

❑ Hans  van Rijthoven  ……… PB 43337,  2504 AH  

penningmeester 

❑ Cees Veldink  ………………. tel. 079 - 331 43 48 

jeugd en seniorenselectie 

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

leden 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

- Henk Hoppenbrouwers  ….… tel. 070 – 325  07 89 
❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacature 

❑ bar ………………………………………. vacature 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa ……...… webmaster@lens-denhaag..nl 

- Kees Alting …..…….…….  vv.LENS@12move.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 19 april 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wedstrijdprogramma’s 

verslagen 

 Fusie-perikelen ..................................................... p. 2 

 De teloorgang van een eens zo trotse BARKO ....... p. 3 

 Geweld op het veld ............................................... p. 2 

 LENS in de competitie .......................................... p. 5 

 Zaal dames-team kampioen! ................................. p. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geen training op (goed lezen!) ............................ p.10 

 Toernooi-bijzonderheden ................................... p.8, 9 

 Pupillen van de week ..................................... p.11, 13 

 LENS B1 kampioen? ............................................. p.9 
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Fusie-perikelen  (het Bestuur is druk bezig met de toekomst) 

 

Eind januari is er een nieuw bestuur aangetreden dat zich tot doel heeft gesteld binnen anderhalf jaar duidelijkheid te 

krijgen over de mogelijkheden om door middel van fusie(s) en gefaciliteerd door de Gemeente een nieuwe grote sterke 

sportclub op te richten. 

 

We zijn nu ruim 2 maanden verder en in die periode heeft 

het bestuur al menig gesprek achter de rug. Concrete 

resultaten kunnen we nog niet melden, maar we zijn op 

diverse fronten hard bezig. Allereerst is daar natuurlijk VIOS 

als mogelijke fusiekandidaat, dat mag inmiddels bekend 

worden verondersteld. De gesprekken verlopen voorspoedig, 

maar zowel LENS als VIOS realiseert zich dat een fusie die 

tot deze twee verenigingen beperkt blijft geen oplossing op 

lange termijn biedt. De problemen worden hooguit een aantal 

jaren vooruitgeschoven.  

 

Daarom zijn beide verenigingen momenteel in overleg met 

de Gemeente om te bezien welke ondersteuning o.a. in de 

accommodatiesfeer verkregen kan worden. Daarnaast 

oriënteren we ons momenteel op meerdere potentiële 

deelnemers aan inmiddels bekende "hsv Escamp-concept". 

Tot een formele fusie tussen LENS en VIOS  (of welke 

andere partner dan ook) zal het komend seizoen 

waarschijnlijk nog niet komen, maar andere 

samenwerkingsvormen als voorloper van een fusie zijn 

denkbaar.  

 

Het bestuur is dus op deze drie fronten in de slag en hoopt 

snel meer duidelijkheid te krijgen, met name van de 

Gemeente.  

Als we erin slagen om een aantal verenigingen te bundelen 

tot een nieuwe grote club die weer lange tijd vooruit kan, zal 

dat ons inziens alleen maar kans van slagen hebben op een 

nieuwe of vernieuwde accommodatie waar we weer 

tientallen jaren mee vooruit kunnen. 

 

 

Dus de boodschap voor dit moment moet even zijn dat we momenteel druk bezig zijn en blijven om de club van een goede 

toekomst te verzekeren. Het kan echter nog diverse kanten op en zo lang dat het geval is heeft speculeren geen zin. Zodra er 

nieuws is zullen we dat uiteraard onmiddellijk melden. 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

 

G eweld op het veld   

(Ziekenhuizen behandelen jaarlijks gemiddeld 240 sporters als gevolg van 
letsel door geweld) 
 

Jaarlijks zijn in de periode 1998-2002 gemiddeld 240 mensen op en rond sportaccommodaties en sport- 

velden op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis behandeld als gevolg van letsels door  

geweld. Bijna 60% van de slachtoffers loopt hoofdletsel op en 18% een fractuur. Het merendeel van de  

slachtoffers heeft na behandeling op de SEH het ziekenhuis weer verlaten. De meest toegepaste vorm van  

geweld is het gebruik van lichaamskracht door te schoppen, slaan of stompen.  

 

Letsels door geweld gebeuren het vaakst bij veldvoetbal. Bijna de helft van de slachtoffers (46%) zijn spelers, spelleiders, 

supporters en trainers die zich op of rond het voetbalveld bevonden. Veldvoetbal wordt met afstand gevolgd door geweld bij het 

zwemmen en in zwembaden dat zorgt voor gemiddeld 16 procent van de letsels.  

Verder komen jaarlijks gemiddeld enkele tientallen gevallen van letsels door geweld voor bij hardlopen/joggen, basketbal, 

schaatsen, handbal en skaten/skeeleren.  

 

Naast het lichaamsgeweld dat oorzaak is van 87% van de letsels gebruiken daders voorwerpen als stenen, krukken, paraplu's en 

bezemstelen om het slachtoffer te verwonden. In een enkel geval is gebruik gemaakt van traangas of een mes. Het gebruik van 

vuurwapens komt niet voor.  

Het merendeel van de slachtoffers was in deze periode een man. Tweederde van de slachtoffers is tussen de tien en dertig jaar oud.  

 

(Bron: Letsel Informatie Systeem, Consument en Veiligheid – 29 maart 2004) 



 

de LENS-REVUE 193 

 

 

 

 

 

 

 

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 TELOORGANG VAN EEN EENS ZO TROTSE BARKO 

 

 

Voor deze commissie zijn (bijna) geen vrijwilligers te 

krijgen!. Toen niet en nu ook niet. Toch leek het erop dat in 

1994 er weer een echte Barcommissie gestalte kreeg. Enkele 

mensen durfden er de schouders onder te gaan zetten en 

deze, toch wel moeilijke/zware commissie te trekken. Dat 

deze commissie eindelijk van de grond kwam had alles te 

maken met de campagne “Wilt u niet voor gesloten 

deuren staan? Meldt u dan even als 

barmedewerker aan!”.   

 

Men had ambities en begon voortvarend. Een eigen rubriek 

in de LENS-revue: contactpersonen werden vermeld en ook 

het barrooster werd gepubliceerd. Men had zelfs een vaste 

collum van een zekere B. Bar-retje. Deze persoon deed 

verslag van de bar-perikelen. 

Deze commissie met als grondleggers Ann 

Bergenhenegouwen, Inge van der Berg, Martine Vereecken 

en Andre Krol houden het, met veel medewerkers, in deze 

vorm jammerlijk niet lang vol - Er zijn veel wisselingen van 

de wacht en de collum verdwijnt al snel. Ook de rubriek 

ondergaat een naamswijziging van ‘Bar-nieuws naar 

‘Buffet-nieuws’ met daarin alleen opgenomen het barrooster.  

 

Het is juni 1996: men luidt de noodklok en in 1997 bestaat 

de eens zo trotse BARKO nog maar uit één persoon.  

Daarna kavelt het jammerlijk snel af tot op het ‘niveau’ anno 

2004

.  

 

We gaan naar 1994; de beginperiode. De commissie draait op volle toeren en B-Bar-retje bericht: 

 

Het moest er eens van komen, maar eindelijk heeft deze jongen zijn handen eens laten wapperen. Er was op mijn persoontje al wat 

“commentaar”  gekomen dat ik beter was met de pen dan met de handjes. Nu dat hebben ze geweten want B-Bar-retje heeft ze even 

“een poepie laten ruiken”. Zo kon het dan ook gebeuren dat u, beste lezerers, afgelopen zaterdag en zondag uw bestelling werd 

uitgevoerd door “MOI” hoogstpersoonlijk. Als voorzorg had ik foto’s met handtekening klaar liggen voor mijn fans …. Maar er 

was meer vraag naar broodjes kroket dan foto’s. Henk Kouwenhoven was de aangewezen persoon die mij wel even zou inwerken. 

Nu, dat heb ik dan ook geweten. Henk is streng, doch rechtvaardig en onder toeziend oog van de meester gutste in no-time het 

zweet langs mijn rug. Want denk nu niet dat je bij Henk stil mag zitten. Oh nee! Is het rustig dan wordt er bijgevuld en moet zo 

nodig “even” de koelcel verbouwd worden. Je sjouwt je een breuk met al die kratten. Op zondag was het tijd om ingewijd te 

worden in de edele kunst van de “ballen- en worstenverkoop”; en dit ging, al zeg ik het zelf mij niet slecht af. Alleen mijn partner 

was zo bedreven in de verkoop dat hij bijna onze ? en ? in de verkoop deed. Maar daar heb ik een stokje voor gestoken. Henk 

bedankt voor de leerzame dagen. Wanneer startten we nu eindelijk met de verkoop van broodjes shoarma? 

B. BAR-RETJE 

 

(Bron: de LENS-revue 68e jaargang, nr. 9 – 29 september 1994) 

 

 

 

 

 
Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 

Cyclaamstraat 31 - 2565PD Den Haag - tel 070 3250789 

e-mail:  hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

 
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 dit 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. 
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CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-46 13 27 22 / 366 13 14  

 

   

                       *  advertentie * 

 

 

Mededelingen Zaal - Veld: 

 
❑ Zaal: 19 april Aanvoeders-bijeenkomst 

 

❑ Veld: 19 april Aanvoeders-bijeenkomst 

  

bij algehele afkeuring: 

 

      12.00 uur …... LENS 2 - DWO 2 

      14.00 uur …... LENS 1 - VCS 1 

 

                    filiaal Beresteinlaan 

 

Aanvoerders bijeenkomst 

 

Dame en heren aanvoerders opgelet. Op maandag 19 april a.s wordt U verwacht in ons clubgebouw. Om 19.30 uur de 

aanvoerders van LENS 3, 4 en 5 veldvoetbal en om 20.30 uur de aanvoerders van de zaalteams. Wij horen dan graag de 

opmerkingen over het (bijna) afgelopen seizoen en de plannen voor het volgende seizoen. Bent U op deze datum verhinderd, laat 

het ons tijdig weten of zorg voor een vervanger. 

 

de Seko 
ZAAL:  

 

 

Dames-team kampioen! 

 
En dat zijn ze zeker onze dames. Hartelijk gefeliciteert met dit kampioenschap! 

 

 

 

 

 

AANVOERDERS 

LENS 1 O. van de Laar tel: 06-22669238 LENS 4 N. Vastenburg tel: 3294254  

LENS 2 S. de Nennie tel: 3935936 LENS 5 P. Lensink tel: 06-53576080 

LENS 3 E. Vuijk tel: 3960448 

      06-20247367 

LENS 6 J. Zwart tel: 06-14699794 

LENS DA 1 -  Mw L. v.d. Wetering -  tel: 0174-298069 

 

wedstrijdprogramma zaal 
 

datum aanvang Wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 

      

Wo 7 apr 21.00 uur LENS 2-Snoekie 2 Zuidhaghe 126479 W.F.L.G. Boudewijn- 
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Wo 14 apr 20.00 uur Semper Altius 5-LENS 5 Zuidhaghe 164421  

 

ZONDAG: 

 

 

AANVOERDERS 

 

LENS 3 
Henk hoppenbrouwers 

(070-3250789) 

 

LENS 4 
Amer Jagesar 

(06-42300582) 

 

LENS 5 
Henk Vermolen 

(070-3607739 – 06-12418956) 

 

wedstrijdprogramma veld 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 
      

Za 10 apr 18.00 uur EDS 2-LENS 2  99196 C. Kraak 

      
Ma 12 apr 14.00 uur LENS 1-Vredenburch 1 (vr.sch) Veld 1   

 11.30 uur LENS 2-Vredenburch 2 Veld 1 99162 W.F. Smits 

 10.30 uur LENS 3- Laakkwartier 4 Veld 2 102967  

 10.30 uur SOA 4- LENS 4 Guido de Moorstraat 104688  

 10.30 uur VIOS 5-LENS 5 Escamp 2 106957  

      
Zo 18 apr 14.00 uur HVV 1-LENS 1 Hogenhoucklaan 37 96574 J.P. Peeters 

 11.00 uur Vredenburch 2- LENS 2 Julialaantje 15b, Rijswijk 99230 A. Visser 

 10.00 uur RVA 3-LENS 3 Drooglever Fortuynweg 16 102794  

 10.00 uur TOOFAN 3-LENS 4 Ockenburg sportpark 104774  

 10.00 uur HMSH 7-LENS 5 Vrederustlaan 117 107018  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

L ENS in de competitie  | door Jaap Colpa 

 

28 maart: GONA - LENS (1-0)  >>> SLECHTE  BEURT LENS 1  

 

LENS 1 had in het eerste helft ruim afstand moeten nemen, maar verzuimde dat. GONA vocht zicht terug in de wedstrijd tegen een 

te statisch opererend LENS-team. In de blessuretijd trok GONA aan het langste eind (1-0). 

 

Omdat Marathon/Azzurri de wedstrijd tegen Haagse Hout met winst wist te beëindigen, zijn zij nu kansrijker geworden voor de 

tweede periode. Op 2e Paasdag valt de beslissing voor het periodekampioenschap. Dan staat de wedstrijd GONA-Marathon op het 

programma. LENS is periodekampioen bij gelijkspel of verlies van Marathon, of winst van GONA met minder dan 11 doelpunten 

verschil. 

 

04 april: LENS – Marathon/Azzurri (5-2)  >>> LENS KOMT TERUG NA ZWAK BEGIN 

 

LENS 1 heeft weer een overwinning op zak, maar daar zag het in de beginfase niet naar uit. Door slordigheden in de verdediging 

keek LENS al na een kwartier tegen een 0-2 achterstand aan. Gaandeweg konden de blauwwitten de wedstrijd toch naar hun hand 

zetten en verdiend met 5-2 de winst pakken.  

 

P eriode-titels voor LENS 1 en 2 ? 

 

2e Paasdag kan een unieke dag in de LENS-historie worden omdat dan zowel LENS 1 als LENS 2  een periodetitel kan 

binnenhalen. LENS 2 is de laatste tijd heel goed bezig en wist afgelopen zondag zelfs koploper HMSH te verslaan. Een 

overwinning op 2e Paasdag tegen Vredenburch 2 betekent het kampioenschap van de 2e periode. 
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LENS 1 kan dezelfde titel in de wacht slepen, maar heeft dit niet meer in eigen hand. LENS is zelf vrij en alles wordt beslist in de 

wedstrijd GONA-Marathon/Azzurri. Als Marathon punten laat liggen gaat de titel naar LENS.  

 

 

 

 
 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2003/2004 

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 (niet voor de trainingen!!!) alleen 

terecht kunnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beiden 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 alleen bij de hoofdleider thuis 

(070-4400603) en echt alleen maar tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314): 

echter 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 (woensdag na 13.00 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 echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

• Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
 

 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen altijd mogelijk 

 
Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

A1 10 apr 11.45 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!!  10.45 uur  

 17 apr 14.30 uur Vitesse Delft A1 Uit H.v.Riessenlaan/Delft  12.45 uur Auto 

B1 10 apr 11.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!!  10.00 uur  

 17 apr 12.30 uur SV Erasmus B1 Uit Erasmusweg  11.00 uur Auto 

 21 apr 19.00 uur KMD B1 (b) Thuis Veld 1  18.00 uur  

B2 09 apr 13.30 uur Vertrek Limburg  Zie kopie!!  13.30 uur Auto 

 15 apr 18.45 uur Delft B1 Uit Kerkpolderweg/Delft  17.15 uur Auto 

 17 apr 12.00 uur Vredenburch B1 Uit Vredenburchweg/Rijswijk  10.30 uur Auto 

C1 10 apr VRIJ!!       

 17 apr 10.00 uur DWO C1 Uit Heuvelweg/Zoetermeer  08.00 uur Auto 

C2 10 apr VRIJ!!       

 17 apr 12.00 uur Vredenburch C1 Thuis Veld 1 47748 11.00 uur  

C3 07 apr 18.45 uur RAS C1 Uit Albardastraat  17.30 uur Auto 

 12 apr 13.30 uur RAVAtoernooi Uit Zie kopie !!  12.15 uur Auto 

 17 apr 09.30 uur Scheveningen C2 Thuis Veld 3 130420 08.30 uur  

 19 apr 19.00 uur Toofan C1 (b) Uit Wyndaelerweg  17.45 uur Auto 

C4 10 apr VRIJ!!       

 15 apr 18.30 uur Vredenburch C4 Uit Vredenburchweg  17.00 uur Auto/bus 

 17 apr 11.00 uur VCS C4 Uit Dedemsvaartweg  09.45 uur Lopen 

D1 09 apr 11.30 uur Vertrek Duitsland  Zie kopie!!  11.00 uur Auto/bus 

 17 apr 11.00 uur RCL D1 Ùit Bloemerd/Leiderdorp  09.00 uur Auto 

D2 09 apr 11.30 uur Vertrek Duitsland  Zie kopie!!  11.00 uur Auto/bus 

 17 apr 09.30 uur Hoek v. Holland D1 Thuis Veld 1 138111 08.30 uur  

D3 07 apr 13.00 uur 4 tegen 4 toernooi Uit Zie kopie!!  12.15 uur Auto 

 10 apr 10.00 uur GONA D1 Uit Beresteinlaan  09.00 uur Auto 
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 12 apr 13.00 uur RAVAtoernooi Uit Zie kopie !!  11.45 uur Auto 

 17 apr 12.00 uur ODB D2 Thuis Veld 3 142613 11.00 uur  

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

D4 10 apr 13.30 uur RKDEOtoernooi Uit Zie kopie!!  12.00 uur Auto 

 14 apr 19.00 uur HBS D7 Thuis Veld 1                    144426 18.00 uur  

 17 apr 10.00 uur SOA D2 Uit Q.de Moorstraat  08.45 uur Auto 

E1 07 apr 13.00 uur 4 tegen 4 toernooi Uit Zie kopie!!  12.15 uur Auto 

 10 apr VRIJ!!       

 17 apr 10.30 uur Honselersdijk E1 Thuis Veld 2     63527 10.00 uur  

E2 07 apr 13.00 uur 4 tegen 4 toernooi Uit Zie kopie!!  12.15 uur Auto 

 12 apr 13.30 uur RCLtoernooi Uit Zie kopie!!  12.00 uur Auto 

 14 apr 18.00 uur Quintus E1 Thuis Veld 2 145214 17.30 uur Auto 

 17 apr 10.00 uur VUC E1 Uit ’t Kleine Loo/Mariahoeve  08.45 uur Auto 

E3 12 apr 13.30 uur RCLtoernooi Uit Zie kopie!!  12.00 uur Auto 

 14 apr 19.00 uur Loosduinen E1 Thuis Veld 2                    146685 18.30 uur  

 17 apr 10.00 uur SOA E1 Uit Q.de Moorstraat   09.00 uur Auto 

E4 12 apr 13.30 uur RCLtoernooi Uit Zie kopie!!  12.00 uur Auto 

 17 apr 11.30 uur SEP E2 Thuis Veld 2 149033 11.00 uur  

E5 12 apr 13.30 uur RCLtoernooi Uit Zie kopie!!  12.00 uur Auto 

 14 apr 17.00 uur Vredenburch E4 Thuis Veld 2                    150019 16.30 uur  

 17 apr 13.30 uur GONA E2 Thuis Veld 2 149993 13.00 uur  

E6 12 apr 13.30 uur RCLtoernooi Uit Zie kopie !!  12.00 uur Auto 

 17 apr 12.30 uur RAVA E4 Uit Ln.v.Vuurdestraat   11.30 uur Auto 

F1 10 apr 08.45 uur Quick Steps F1 Uit Nijkerklaan  07.45 uur Auto 

 11 apr 10.00 uur VCStoernooi Uit Zie kopie !!  09.15 uur Lopen 

 17 apr 09.30 uur Laakkwartier F1 Thuis Veld 1 152133 09.00 uur  

F2 11 apr 10.00 uur VCStoernooi Uit Zie kopie !!  09.15 uur Lopen 

 14 apr 18.00 uur BSC’68 F1 Thuis Veld 2                   152562 17.30 uur  

 17 apr 09.30 uur Scheveningen F2 Thuis Veld 2 152566 09.00 uur  

F3 11 apr 10.00 uur VCStoernooi Uit Zie kopie !!  09.15 uur Lopen 

 14 apr 19.00 uur ODB F2 Thuis Veld 2                   154406 18.30 uur  

 17 apr 09.00 uur RVC/Rijswijk F5 Uit Schaapweg/Rijswijk  08.00 uur Auto 

F4 10 apr 10.45 uur DUNO F3 Uit Mr.Nolenslaan  09.45 uur Auto 

 11 apr 14.00 uur VCStoernooi Uit Zie kopie !!  13.15 uur Lopen 

 17 apr 11.30 uur GDA F6 Thuis Veld 2 155942 11.00 uur  

F5 11 apr 14.00 uur VCStoernooi Uit Zie kopie !!  13.15 uur Lopen 

 14 apr 17.00 uur Forum Sport F8 Thuis Veld 2  157879 16.30 uur Auto 

 17 apr 13.30 uur BMT F2 Thuis Veld 2 157861 13.00 uur  

F6 11 apr 14.00 uur VCStoernooi Uit Zie kopie!!  13.15 uur Lopen 

 17 apr 10.45 uur Quick F14 Uit Savorninlohmanlaan  09.45 uur Auto 

 

 (*) = vriendschappelijk    (b) = bekerwedstrijd (bij gelijke eindstand => penalties!!) 

 

Bijzonderheden 

• De volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 22 april 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  10 april vanaf  07.30 uur: Paul van den Steen en Bert Vierling 

17 april vanaf  07.30 uur: Patrick en Peter van Fessem 

                        

 

Opstellingen 

 

• Opstellingen als bekend met uitzondering van:  

- LENS B2: zonder F.Aytar (voorlopig afgebeld) 

- LENS D4: zonder J.v. Beek (alleen 10/4)  

- LENS E5: zonder J.Sardjoe (na 14/4) en B.Ulas (afgevoerd als lid wegens herhaald zeer slecht gedrag) 

- LENS F4: met B.Khoulali 

- LENS F6: zonder B.Khoulali (zie F4) en met S.v.d.Wiel 

 

 

 

GEEN TRAINING OP  ……… ?  LEES ER ALLES OVER OP BLADZIJDE 10!  
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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 competitie-

voetbal 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. 

• 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 LENS 

A1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

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!!!  

 

Toernooien afgekeurd of niet???????? 

 

Het organiseren van toernooien kost heel veel tijd (uitnodigen teams en scheidsrechters, programma maken) en best veel geld 

(bekers en vaantjes kopen) en zijn zeker voor de jongste jeugd de krenten in de pap en voor de verenigingen betekent het vaak extra 

inkomsten achter de bar (echt waar KNVB!!!!!). Toernooien afkeuren doen de clubs daarom niet snel. De enige manier om te 

weten te komen of toernooien doorgaan of niet is het bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-4044184). Regent het een beetje of is 

de lijn steeds bezet kom dan gewoon naar LENS toe en we bekijken ter plekke of het toernooi doorgaat of niet. Is het afgekeurd 

dan is er geen alternatief te bedenken en mag je thuis blijven. Wees er echter wel altijd 100% zeker van dat een toernooi echt is 

afgekeurd en denk dus nooit het zal wel afgekeurd zijn ik blijf maar thuis!!!! 

 

Vier tegen vier toernooi 

 

Op woensdagmiddag 7 april organiseert de KNVB bij SOA aan de Quido de Moorstraat in het Wateringseveld een 4 tegen 4 

toernooi. Na overleg met de leiders hebben wij ingeschreven met: 

➢ één D-team vanuit LENS D3 bestaande uit: S.Abdalla, Y.Erdogan, F.Mustapha, O.Ozdemir en Ch.Poulina  

vier E-teams vanuit LENS E1 en E2:  

➢ Team E1) J.Akalai, O.Arslan, H.Syed en F.Ulas 

➢ Team E2) N.Bozbey, A.Daraji, A.Genc, S.Keskin en T.Tuzlacik 

➢ Team E3) E.Boatey, W.el Boubkari, K.Mawete en M.Reddam 

➢ Team E4) L.el Kanfaoui, S.Kilic, R.el Margi en B.Tuna 

 

De spelregels zijn heel duidelijk: de spelers moeten alles zelf zo eerlijk mogelijk uitzoeken. Ouders en begeleiders mogen zich 

helemaal nergens me bemoeien. Natuurlijk staat er bij ieder veld een spelleider die bij grote problemen ingrijpt en de leiders van 

LENS zullen natuurlijk toezien dat onze spelers zich goed gedragen. Omstreeks 17.00 uur weten we welke teams de winnaar zijn 

en door gaan naar de districtsfinale op 5 juni bij RCL in Leiderdorp. Voetbal eerlijk en sportief en natuurlijk rekenen wij op ouders 

met vervoer!! Verzamelen om 12.15 uur op LENS. Heel veel plezier!! 

 

Toernoooi bijzonderheden: goed lezen!!! 

 

Heel veel verenigingen organiseren slechts toernooien m.n. voor de jongste jeugd (D t/m F). LENS doet het echter voor al haar 

teams (A t/m F). Het spreekt voor zich dat de verenigingen rekenen op mooi weer en leuke en sportieve toernooien. Het weer heb 

je echter niet in de hand en dat is dus afwachten. De rest is afhankelijk van het gedrag van de spelers, leiders en ouders en dat is 

wel iets waar wij allemaal wat aan kunnen doen. De afspraken zijn: sportief voetballen, fouten van scheidsrechters accepteren (we 

maken ze zelf toch ook!!) en ouders bemoeien zich nooit ergens mee en hebben dus geen commentaar op wie dan ook, komen dus 

ook nooit op het veld of in de commissiekamer. Na afloop laten we het kleedlokaal netjes achter en natuurlijk blijven we allemaal 
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bij de prijsuitreiking als een sportief gebaar naar de organiserende vereniging. De ouders van de LENS-teams vragen wij om wel 

zoveel mogelijk voor het vervoer te zorgen naar de uittoernooien. Laat het niet steeds over aan de andere ouders en kom zelf ook!! 

De toernooien duren vaak een dagdeel of soms zelfs een hele dag. Neem altijd een trainingspak mee en wat te eten en te drinken. 

De bijzonderheden voor de Paastoernooien zijn:  

 

 LENS A1: 
speelt op zaterdag 10 april het 

LENStoernooi tegen: Oliveo, WSE 

en Stortford SFC (Engeland). Drie 

wedstrijden van  

2 x 20 minuten en om 15.30 uur is de 

prijsuitreiking. 

 LENS B1: 
 speelt op zaterdag 10 april het 

LENStoernooi tegen: Oliveo, WSE 

en Victoria’04. Drie wedstrijden van 

2 x 20 minuten en om 15.30 uur is de 

prijsuitreiking. 

 LENS B2: 
 zie kopie “LENS B2 op reis”.  

 LENS C3: 
 speelt op maandag 12 april (2e 

Paasdag) mee in het RAVAtoernooi 

(Laan.van Vuurdestraat in Houtwijk) 

tegen: VCS, Zoetermeer en RAVA. 

Einde toernooi: 16.30 uur. 

 LENS D1 en D2: 
zie kopie “LENS D1 en D2 naar 

Duitsland”. 

 LENS D3: 
speelt zaterdag 10 april een 

competitiewedstrijd tegen GONA en 

op maandag 12 april (2e Paasdag) 

mee in het RAVA-toernooi (Laan.van 

Vuurdestraat in Houtwijk) tegen: 

Lyra, DVO’32 en RAVA. Einde 

toernooi: 16.00 uur. 

 LENS D4: 
speelt op zaterdag 10 april mee in het 

RKDEOtoernooi (Sportparkweg in 

Nootdorp) tegen: Vredenburch, Lyra 

en RKDEO. Einde toernooi: 16.00 

uur. Vervoer is beslist noodzakelijk!! 

 LENS E2: 
speelt op maandag 12 april (2e 

Paasdag) mee in het RCLtoernooi 

(Bloemerd in Leiderdorp) tegen: 

Voorschoten, DSVP, RCL en 

Alphense Boys. Einde toernooi: 

16.45 uur en vervoer is beslist 

noodzakelijk!! 

 LENS E3: 
speelt op maandag 12 april (2e 

Paasdag) mee in het RCLtoernooi 

(Bloemerd in Leiderdorp) tegen: 

SOA, DoCoS, RCL en Alphense 

Boys. Einde toernooi: 16.45 uur en 

vervoer is beslist noodzakelijk!! 

 LENS E4: 
speelt op maandag 12 april (2e 

Paasdag) mee in het RCLtoernooi 

(Bloemerd in Leiderdorp) tegen: 

DWO, Noordwijk, RCL en Alphense 

Boys. Einde toernooi: 16.45 uur en 

vervoer is beslist noodzakelijk!! 

 LENS E5: 
speelt op maandag 12 april (2e 

Paasdag) mee in het RCLtoernooi 

(Bloemerd in Leiderdorp) tegen: 

SOA, DoCoS, RCL en Alphense 

Boys. Einde toernooi: 16.45 uur en 

vervoer is beslist noodzakelijk!! 

 LENS E6: 
speelt op maandag 12 april (2e 

Paasdag) mee in het RCLtoernooi 

(Bloemerd in Leiderdorp) tegen: 

SOA, Oegstgeest, RCL en Alphense 

Boys. Einde toernooi: 16.45 uur en 

vervoer is beslist noodzakelijk!! 

 LENS F1: 
speelt op zaterdag 10 april een 

competitiewedstrijd tegen Quick 

Steps en speelt op zondag 11 april (1e 

Paasdag) mee in het VCStoernooi 

(Dedemsvaartweg) tegen: VCS, 

Quick en RVC/Rijswijk. Maar eerst 

eieren zoeken!! Einde toernooi: 13.00 

uur en we verzamelen echt allemaal 

op LENS!!!  

 LENS F2: 
speelt op zondag 11 april (1e 

Paasdag) mee in het VCStoernooi 

(Dedemsvaartweg) tegen: VCS, 

Cromvliet en BMT. Maar eerst eieren 

zoeken!! Einde toernooi: 13.00 uur 

en we verzamelen echt allemaal op 

LENS!!! 

 LENS F3: 
speelt op zaterdag 10 april een 

competitiewedstrijd tegen DUNO en 

speelt op zondag 11 april (1e 

Paasdag) mee in het VCStoernooi 

(Dedemsvaartweg) tegen: VCS, 

Cormvliet en BMT. Maar eerst eieren 

zoeken!! Einde toernooi: 13.00 uur 

en we verzamelen echt allemaal op 

LENS!!! 

 LENS F4: 
speelt op zondag 11 april (1e 

Paasdag) mee in het VCStoernooi 

(Dedemsvaartweg) tegen: VCS, SVH 

en Quick. Maar eerst eieren zoeken!! 

Einde toernooi: 17.00 uur en we 

verzamelen echt allemaal op LENS!!! 

 LENS F5: 
speelt op zondag 11 april (1e 

Paasdag) mee in het VCStoernooi 

(Dedemsvaartweg) tegen: VCS, 

Nootdorp en Cromvliet. Maar eerst 

eieren zoeken!! Einde toernooi: 17.00 

uur en we verzamelen echt allemaal 

op LENS!!! 

 LENS F6: 
heeft eigenlijk geen toernooi maar de 

spelers worden allemaal ingedeeld bij 

LENS F3, F4 en F5 die op zondag 11 

april (1e Paasdag) een toernooi spelen 

bij VCS (Dedemsvaartweg). We 

verwachten om 09.15 uur op LENS 

M.Naqvi voor LENS F3 en we 

verwachten om 13.15 uur op LENS: 

L.Hamme, U.Gunes en T.Guneyli 

voor LENS F4 en H.Ozturk, 

T.Sevilmis en S.v.d.Wiel voor LENS 

F5. 

 

Avondwedstrijden voor beker of competitie 

 

De komende weken zullen er doordeweeks heel wat competitie- en bekerwedstrijden moeten worden  

gespeeld door de jeugdteams van LENS. Wij vragen alle spelers, ouders en trainers steeds goed bij het 

 wedstrijdprogramma te kijken en er voor te zorgen dat je altijd op de juiste tijd en op het juiste tijdstip  

aanwezig bent. Twijfel je of kan je echt niet voetballen bel dan altijd op tijd naar  

Paul van den Steen (4400603) of naar Gerard Marinus (06-22673658). Bellen naar LENS heeft echt geen zin en de kans dat je daar 

het verkeerde antwoord krijgt of dat je boodschap niet doorkomt is echt heel erg groot!!! 

 

LENS B1 kampioen??? 

 

Op zaterdag 17 april kan LENS B1 kampioen worden bij SV Erasmus, de nog enig overgebleven concurrent. De stand aan kop op 

dit moment is: LENS B1: 15 – 40 (doelsaldo + 68) - SV Erasmus B1: 16 – 36 (doelsaldo + 26)    



 

de LENS-REVUE 200 

De wedstrijd begint om 12.30 uur en het zou leuk zijn als er veel toeschouwers van LENS aanwezig zijn. Als de LENS spelers hun 

koppie er bij houden (dat is voor sommige spelers nog wel eens moeilijk) kan er eigenlijk niets meer mis gaan. Doe je best en als 

het lukt terug naar LENS voor taart en wat te drinken. Heel veel succes!! 

Geen training op ! ! ! 

 

In verband met 4 tegen 4 toernooien,avondwedstrijden, het Paasweekend en/of reisjes 

vervallen de volgende trainingen : 

 

 woensdag 7 april: voor LENS C3 (i.v.m. avondwedstrijd op 7 april) en LENS E1 en E2 

 (i.v.m. 4 tegen 4 toernooi) 

 donderdag 8 april: voor LENS B2, D1 en D2 (i.v.m. vertrek reisje op 9 april) => LENS 

 B1 traint wel!!!! 

 vrijdag 10 april: voor alle jeugdteams 

 maandag 12 april: voor alle jeugdteams 

 dinsdag 13 april: voor LENS D1 en D2 (uitrusten van reisje) 

 woensdag 14 april: voor LENS C4, E2, E3, E5, F2, F3 en F5 (allemaal i.v.m. avondwedstrijden op 14 of 15 april) 

 

LET OP!!! LENS E4 en LENS E6 trainen op woensdag 14 april samen van 15.00 t/m 16.00 uur!!!!! 

 donderdag 15 april: voor LENS B2 (i.v.m. avondwedstrijd op 15 april) 

 

LENS penaltybokaal B t/m E-jeugd 

 

Op 30 maart is de finale van de LENS penaltybokaal op LENS gehouden. De organisatie verliep weer  

vlekkeloos (complimenten) en de uitslag was: 

- B-klasse: Sercan Sahin en Fatih Turkoglu   - D-klasse: Bilal Sbaa en Yalcin Erdogan 

- C-klasse: Izzet Celik en Jordy v.d.Luitgaren (*)  - E-klasse: Sinan Keskin en Nubar Bozbey 

 

(*) Aangezien Jordy v.d.Luitgaren met dispensatie in de C-klasse speelt mag hij niet mee doen aan de voorronde van de KNVB. 

Zijn plaats wordt ingenomen door de nummer 3 en dat is Kadir Celik. Jordy ging wel gezellig mee naar Nederland – Frankrijk!! 

Deze beste twee schutters per leeftijdscategorie gaan door naar de voorrondewedstrijd van de KNVB op 23 april bij Quick Steps. 

Daar schieten we natuurlijk allemaal in het officiële LENStenue. Meer nieuws volgt en doe je best!!! 

 

LENS B2 op reis 

 

Op vrijdagmiddag 9 april gaat LENS B2 met 13 spelers en 7 

begeleiders naar het internationale DSV-toernooi in Gennep 

(Noord Limburg). Verzamelen om 13.30 uur op LENS en 

minimaal meenemen: slaapzak en luchtbed, twee 

LENSbroekjes en twee paar LENSkousen (shirts niet nodig), 

voldoende schoon ondergoed en schone kleding en sokken 

en een zwembroek en natuurlijk ook tandenborstel, 

tandpasta, pyjama, borstel, shampoo en handdoeken en ook 

wat zakgeld (20 euro). Vergeet niet een lunchpakket 

mee te nemen. Op zaterdag en zondag lekker voetballen en 

op zaterdagavond een geweldige disco. Gedraag jullie netjes 

en sportief zowel op het veld, in het scoutinghuis als  

bij de disco. Heel veel plezier en op 11 april zijn jullie 

omstreeks 21.30 uur weer op LENS. 

 

LENS D1 en D2 naar Duitsland 

 

Op vrijdagochtend 9 april gaan LENS D1 en LENS D2 met 

24 spelers en 10 begeleiders naar Hürth in Duitsland. 

Verzamelen om 11.00 uur op LENS en minimaal meenemen 

: je paspoort of een identiteitskaart (afgeven aan de chauffeur 

voor het vertrek is echt verplicht!!!), een slaapzak en 

luchtbed, twee LENSbroekjes en twee paar LENSkousen  

 

 

(shirts zijn niet nodig), voldoende schoon ondergoed, schone 

kleding en sokken, een zwembroek en ook tandenborstel, 

tandpasta, pyjama, borstel, shampoo en handdoeken en ook 

wat zakgeld (20 euro). Vergeet niet een lunchpakket 

mee te nemen. Op zaterdag en zondag voetballen en op 

maandag, als jullie je tenminste netjes gedragen hebben op 

zaterdag en zondag tijdens het toernooi en in het 

slaapverblijf, naar Phantasialand. Veel plezier en als alles 

goed gaat zijn jullie op maandag 12 april omstreeks 21.30 

uur weer op LENS. 

 

LENS C1 en C2 op reis??????????????????? 

 

Van 28 t/m 31 mei gaan LENS C1 en C2 op reis tenminste 

dat is de bedoeling. Het was echter ook de bedoeling dat eind 

maart al het geld door alle deelnemers betaald zou zijn en zo 

ver zijn wij echter nog lang niet op dit moment. Vooral 

vanuit LENS C1 moet er nog heel veel geld binnenkomen, 

zoveel geld zelfs dat wij Eurosportring nog niet hebben 

kunnen betalen en dat was volgens het contract wel 

noodzakelijk op 1april. Wij begrijpen deze lakse houding 

echt niet en hopen dat alle spelers met een betalingsschuld  

a.s. zaterdag naar LENS komen en hun schuld volledig 

betalen bij Paul van den Steen. Zo niet, dan komt het reisje 

echt in gevaar!! 

 

E-klassers geboren in 1993: pasfoto inleveren!! 
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De onderstaande E-klassers gaan volgend seizoen naar de D-klasse en gaan dan voetballen op een groot veld. Dan hoort er ook een 

spelerspas aanwezig te zijn van deze spelers en die moeten wij aan gaan vragen bij de KNVB.  

De volgende spelers moeten voor 30 april één pasfoto met naam achterop inleveren bij Paul van den Steen op LENS. Dit kan op 

woensdagmiddag of op een zaterdag en hun ouders moeten meekomen om de spelerspas te tekenen: 

 

- A.Achahchah, J.Akalai, O.Arslan, Y.Aydin, R.Binda, E.Boatey, Z.Borukcu, W.el Boubkari, N.Bozbey, A.Daraji, O.Celik, 

U.Cigirci, O.Coskun, R.v.Elswijk, C.Erdogan, I.Erkul, A.Genc, F.Hoke, S.Issaoui, N.el Khalki, K.Mawete, M.Oztas, M.Ozturk, 

M.Reddam, E.Tekdemir en F.Ulas. 

 

Met LENS naar FEYENOORD - FC GRONINGEN 

 

Op zondag 2 mei 2004 gaan wij met LENS naar de eredivisiewedstrijd Feyenoord - FC Groningen in de Kuip in Rotterdam. De 

animo valt een beetje tegen. De volgende personen gaven zich tot nu toe op:  

• LENS A1: R.Oosterveer 

• LENS D4: J.v.Beek, E.Cavusoglu, dhr. Cavusoglu (auto), I.Erkul, A.v.Gardingen, G.Marinus (auto), R.Nijbacker, S.Senturk, 

S.Zimmerman en C.Yavuz 

• LENS E1: S.Keskin en R.el Margi 

• LENS E4: R.v.Elswijk, Dhr.v.Elswijk (auto) en Dhr.v.Elswijk  

 

Sta je er niet bij maar wil je wel mee geef je dan uiterlijk 10 april op bij Paul van den Steen (betalen is dan wel direct verplicht). Op 

deze dag gaan wij om 12.00 uur weg en zijn omstreeks 18.00 uur weer terug op LENS. De inschrijving sluit eind maart en de 

deelnemerslijst wordt t.z.t. opgehangen op het mededelingenbord van LENS en komt in de LENSREVUE te staan zodat wij niet 

net als vorig jaar misverstanden en teleurgestelde spelers krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pupillen van de Week :  

 

Khalid el Margi en Brian Linger 

Ali van Gardingen en Jochem van Loon 

 

Klik hier  voor verslagen en foto’s van de pupil van de week   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

de verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

 

 

Sponsor foto's pupil van de week: 

 
 

1uur snelservice kleinbeeld en APS 

De Stede 23- Den Haag - tel: 070-367 94 31 

http://www.lens-denhaag.nl/pupil/pupillenvdweek.htm
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Concordia B1 – LENS B2 (6 – 4) 

  

Over deze wedstrijd wil ik kort zijn; LENS laat weer het kaas van zijn brood eten en laat onnodig punten 

liggen. De ene wedstrijd spelen de spelers het gras van het veld en de andere wedstrijd is het maar een slappe 

hap met veel egoisme. Maar nog vijf wedstrijden te gaan en dan zien we wel waar wij uitkomen. Shinaan 

heeft zijn binnenste kruisbanden verrekt en zal de komende vijf weken zijn uitgeschakeld. Ik hoop dat wij de 

thuiswedstrijd tegen de Postduiven wel weer goed kunnen presteren anders zie ik het nog somber in. 

 

LENS B2 – De Postduiven B1 (2-4) 

  

Vandaag tegen de koploper maar wij zijn bij voorbaat niet 

kansloos.Maar als de spitsen in de eerste helft de vier kansen 

die zij krijgen niet afmaken verdien je ook niet te winnen. De 

tegenstander maakt de kansen wel netjes af zodat wij gaan 

rusten met 0-3. 

 

In de rust heb ik de ploeg weer op scherp en dat merkt de 

tegenstander ook, want in de tweede helft wankelt soms de 

verdediging  - maar weer maken wij het niet af. Dan komt de 

tegenstander op 0-4. In de laatste vijf min gaat LENS 

eindelijk wat doen en scoort twee keer maar dan is het te 

laat. Weer geven wij een wedstrijd op een makkelijke 

mannier weg. Eerst keken wij nog naar de eerste drie 

plaatsen maar als dit zo doorgaat kunnen wij nog degraderen. 

Maar dat is mijn eer te na en ik hoop dat wij de laatste vier 

wedstrijden er alles aan zullen doen om dit niet te laten 

gebeuren. De Postduiven feliciteer ik alvast met het 

Kampioenschap! 

 

Peter… 

 

LENS D2 – LENS E-combinatie (2-2) 

 

We moesten maandagmiddag tegen een E-combinatie. Het ging eerst niet goed  we speelden 

heel slap. Daardoor konden ze van profiteren. Al heel snel stonden we 1-0 achter. Het bleef 

lang 1-0 voor hun. Maar de laatste twee minuten. Kwamen we nog op 1-1 en ook nog door een 

schitterende doelpunt van Firat op 1-2. Maar de laatste minuut. Kwamen ze nog op een 2-2. 

Groetjes Said 

  

 

Den Hoorn E1 – LENS E1 (0-9) 

  

Vandaag  tegen Den Hoorn, een tegenstander die van tevoren toch wel als lastig bestempeld 

mocht worden. Dat bleek tijdens de wedstrijd echter niet. Met goed voetbal werd de 

tegenstander onder druk gezet en al na een paar minuten lag de bal voor de eerste keer achter 

de keeper van de tegenstander. Meestal zijn wedstrijden met bovenstaande einduitslag niet 

om aan te zien, maar deze keer was dat zeker niet zo. Oke, het was geen “wedstrijd”, maar LENS heeft er in ieder 

geval een leuk kijkspel van gemaakt. Mouad speelde met erg veel overzicht en Sinan was een doorlopende plaag 

voor de Den Hoorndefensie. Dat de uitslag zo hoog opliep was te danken aan het lekker blijven samenspelen van 

LENS. 4 voor rust en 5 na rust en de 0-9 score is verklaard. 

Theo   

 

 

LENS F6 

 

Als leider van dit team ben ik zeer tevreden over mijn jongens. Ze beginnen al een beetje over 

te spelen. Het is alleen jammer dat ze niet zo goed luisteren als ik wat zeg. Dan draaien ze hun 

hoofd om. We hebben goed gespeeld, alleen hebben we niet gewonnen. Maar het komt best nog 

wel eens dat we de drie punten gaan pakken. Zo dat was het weer. Ga zo door met spelen! 

Bert Vierling (leider) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  opgericht 18 december 1920 

• internetsite: www.lens-denhaag.nl 

B  

D  

E  

F  
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tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS  *  seizoen 2003/2004 *  77e jaargang, nummer 18, 22 april 

2004 

 

 

 

 

TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 

 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 

 

Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretaris 

❑ Hans  van Rijthoven  ……… PB 43337,  2504 AH  

penningmeester 

❑ Cees Veldink  ………………. tel. 079 - 331 43 48 

jeugd en seniorenselectie 

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

leden 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

- Henk Hoppenbrouwers  ….… tel. 070 – 325  07 89 
❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacature 

❑ bar ………………………………………. vacature 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 

- Kees Alting …..…………….  cjalting@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 03 mei 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wedstrijdprogramma’s / verslagen 

 
 

 Wat als het clubblad niet verschijnt? .................... p. 3 

 Een unieke dag in de LENS-historie .................... p. 5 

 Nieuws uit de bestuurskamer ................................ p. 2 

 .......... fusiebesprekingen, sponsoring, secretariaat bestuur 

 ............................ sixes-toernooi, activiteiten, en dit nog .. 

 Het moet niet 

gekker worden ........................................................ p. 3 

 

 

 

 

 

 Sixes-toernooi ................................................... p.2,12 

 Toernooi- bijzonderheder (goed lezen) ................. p. 8 

 Bekervoetbal en paneltybokaal .......................... p. 8,9 

 Beeindiging lidmaatschap ................................... p. 10 

 

 

 

 

 

 

mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
mailto:cjalting@planet.nl
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Belangrijkste nieuws uit de Bestuursvergadering van 13 april 

 

 

❑ Fusiebesprekingen 

 

▪ Door LENS en  VIOS zijn er de laatste weken besprekingen gevoerd over een mogelijke fusie. Hierover is in een eerdere 

LENS REVUE al het een en ander gezegd. Afgelopen week is er een brief naar de gemeente opgesteld. Daarin geven LENS en 

VIOS aan de intentie te hebben te komen tot één vereniging op Escamp. Er zijn van de zijde van de verenigingen een aantal 

suggesties aangereikt aan de gemeente en nu is het wachten op een reactie van de gemeente.  

 

▪ Naast VIOS willen de beide besturen ook overleggen met een derde kandidaat. Het bestuur hoopt op korte termijn deze 

gesprekken te kunnen starten.  

Ook met Die Haghe is de afgelopen weken gesproken, waarin beide verenigingen aangaven elkaar als toekomstig partner wel te 

zien zitten. Knelpunt is echter, dat Die Haghe absoluut de huidige accommodatie niet wil verlaten.  

Afgesproken is dat beide voorzitters elkaar blijven informeren over de ontwikkelingen en dat verder overleg (voorlopig) op een 

laag pitje wordt gezet.  

 

 

❑ Sponsoring voor seizoen 2004-2005 

Zoals mogelijk bekend is zal de huidige hoofdsponsor na dit 

seizoen stoppen. De sponsorcommissie is in overleg met een 

aantal kandidaten om de openvallende plaats op te vullen. 

Contracten zijn nog niet afgesloten, maar de 

sponsorcommissie is positief over de uitkomsten van de 

gesprekken die op dit moment gevoerd worden. 

 

❑ Sixes-toernooi 

Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt  gehouden op 

zondag 30 mei (1e Pinksterdag) en georganiseerd door 

sponsorcommissie. Binnenkort meer nieuws hierover. 

 

❑ Secretariaat bestuur 

Afgesproken is dat Loek Verdegaal een deel van de 

secretariaatstaken van Hans Rijthoven gaat overnemen. In de 

ALV van 7 juni zal dit voorstel aan de leden worden 

voorgelegd. 

 

❑ Activiteiten komende maanden 

- donderdag 29 april: Triodus speldag op complex LENS 

- zondag 30 mei sixes-toernooi 

- vrijdag 4 juni medewerkersavond 

- maandag 7 juni Algemene Leden vergadering (ALV) 

 

❑ En dan nog dit: 

LENS 1 en 2 gaan deelnemen aan de nacompetitie. Hopelijk 

staan ons nog een aantal mooie duels te wachten als toetje op 

de slagroom. 

 

Het dames zaalvoetbalteam is kampioen geworden. 

Hetzelfde geldt voor B-1. Onze gelukwensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 

Cyclaamstraat 31 - 2565PD Den Haag - tel 070 3250789 

e-mail:  hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

 
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 dit 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. 
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B edankt! 

 

Langs deze weg wil ik mijn vrienden en vriendinnen van LENS bedanken voor hun hartverwarmende meeleven, vòòr en na mijn 

operatie, die gelukkig geslaagd is. 

De bloemen, fruitmand, telefoontjes en kaarten hebben mij -en natuurlijk ook Kees- enorm gesteund in deze spannende tijd. 

Nogmaals iedereen heel hartelijk bedankt en tot spoedig ziens bij LENS. 

Karin Buis 

 

H et moet niet gekker worden 

 

Gelezen in een landelijk ochtendblad: “Grasmat ‘fluit’ voor buitenspel”. Een 

kunstvezelproducent is bezig met het ontwikkelen van een buitenspelverklikker. 

Deze fluit als bij buitenspelsituaties. Rede is dat de buitenspelval vaak heftige 

discussies oplevert. De KNVB is geïnteresseerd. De FIFA nog niet, maar staan wel 

open voor innovaties en andere ontwikkelingen. 

 

Eerst een proef (waar iedereen, in eerste instantie, dolenthousiast over was) met 

draaiende doel- palen en -lat en nu dit weer. Het moet niet gekker worden. 

 

 

 

 

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. 

 
 

WAT ALS HET CLUBBLAD NIET VERSCHIJNT? 

 

 

Een clubblad (door velen afgedaan met ‘krantje’) is ononbeerlijk verbonden aan onze vereniging als voetbal. Het is het 

communicatie-item tussen de vereniging en haar leden. Maar ….  Wat  te doen als het, door omstandigheden niet zou verschijnen? 

Onze huidige leden zijn verwend. Ons clubblad ligt altijd al op woensdag in de bus. Dit beschouwd men als de normaalste zaak 

van de wereld! Eén dag te laat en er breekt echt paniek uit.  

De meeste leden houden geen rekening mee met het feit dat er wel eens een kink in de kabel kan komen tussen de leveranciers van 

informatie enerzijds en redactie, de LENS-huisdrukkerij, verzendploeg en chauffeur anderzijds. Als daar een schakel tussen uitvalt 

….. geen clubblad! 

 

Dan hebben we altijd nog onze internet-site horen wij u zeggen. Dit is echter ook een samenspel tussen beide redacties. Geen 

clubblad … dan blijft de site verstoken van belangrijke informatie. Vooral bij de jeugdrubriek staat altijd belangrijke informatie 

voor zowel spelers als ouders. Niet dat het altijd gelezen wordt, maar dit terzijde. De kans dat het gebeurd is wellis waar zeer 

klein, maar toch ……. 

 

We gaan naar 1927. Het was kantje boord of de LENS-revue was niet verschenen: 

 

De vierde Lensrevue vertrouwt zich toe aan het woelige 

golvenspel der voetbalzee. Gelijk gemeld werd in ons vorig 

nummer moest van de oude exploitatie worden afgezien, 

omdat de “drukkerij”  bij gebrek aan materiaal, liquideerde. 

 Aanvankelijk geen uitweg mogelijk; doch eenige 

weken geleden ging nieuw licht aan den hirizon op. Een edel 

gever stelde zijn inrichting, waarvan het resultaat uit eze 

Revue moet blijken, ter onzer beschikking, waardoor her 

voorloopig vaststaat, dat ons clubblaadje zal blijven 

verschijnen. 

 Het is ons daarom een buitengewoon genoegen dit 

nummer onzen lezers aan te bieden; volgende keer zal hun 

geduld op een niet te langen proef worden gesteld. Wel blijft 

de uiterlijke tooi hoogst eenvoudig te noemen als jammer 

gevolg onzer beperkte geldmiddelen, doch dat neemt niet 

weg, dat onze geachte lezers (en eventueel lezeressen) de 

hergeboorte met vreugde zullen begroeten.  

 Wij van onze zijde zullen trachten de inhoud zoo 

belangrijk mogelijk te maken. Degenen, die vroeger hun 

medewerking toezegden , hebben natuurlijk nog voldoende 

latente kracht sluimeren, die hun opnieuw met het oude vuur 

de revue zal bijstaan. Wij rekenen in deze op U! Het 

redactie-adres is U hopelijk allen bekend. En avant 

messieurs! 

 

         DE REDACTIE 

  

(Bron: LENS-revue nr. 4, 1e jaargang – seizoen 1927-1928) 
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CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-46 13 27 22 / 366 13 14  

 

   

                       *  advertentie * 

 

 

Mededelingen Zaal - Veld: 

 
❑ Zaal: geen 

❑ Veld: traingsstrook in reparatie 

  

bij algehele afkeuring: 

 

      12.00 uur …... LENS 2 - HMSH 2 

      14.00 uur …... LENS 1 - HMSH 1 

 

                    filiaal Beresteinlaan 

 

 

ZAAL:  

 

AANVOERDERS 

LENS 1 O. van de Laar tel: 06-22669238 LENS 4 N. Vastenburg Tel: 3294254  

LENS 2 S. de Nennie tel: 3935936 LENS 5 P. Lensink Tel: 06-

53576080 

LENS 3 E. Vuijk tel: 3960448 

      06-20247367 

LENS 6 J. Zwart Tel: 06-

14699794 

LENS DA 1 -  Mw L. v.d. Wetering -  tel: 0174-298069 

 

wedstrijdprogramma zaal: geen programma 
 

ZONDAG: 

 

!! DE TRAININGSSTROOK IS VANAF 26 APRIL IN REPARATIE … DUS NIET MEER BETREDEN !! 

AANVOERDERS 

 

LENS 3 
Henk hoppenbrouwers 

(070-3250789) 

 

LENS 4 
Amer Jagesar 

(06-42300582) 

 

LENS 5 
Henk Vermolen 

(070-3607739 – 06-12418956) 

 

wedstrijdprogramma veld 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

Di 20 apr 18.45 uur LENS 1-Quick 1 (HC cup) Veld 2 164747 A. Koeman 

Zo 25 apr 14.00 uur LENS 1-VIOS 1 Veld 1 96578 P.W.L. Bastein 

 11.00 uur Vredenburch 2-LENS 2 Julialaantje 15B 99230 F.M. Bogerd 

 10.30 uur LENS 3-VELO 8 Veld 2 120747  

 13.00 uur LENS 4- HBS 10 Veld 2 126842  

 10.00 uur LENS 5- VIOS 5 Veld 3 107022  

Zo 2 mei 11.00 uur LENS 2- VIOS 2 Veld1 99234 G. Verhoogt 

 12.00 uur HMSH 5- LENS 3 Vrederustlaan 117 102779  

 10.00 uur WIK 4- LENS 5 Drooglever Fortuynweg 16 106932  

Zo 9 mei 10.30 uur LENS 3-HBS 6 Veld 2 102745  

Zo 16 mei 10.30 uur LENS 3- RVA 3 Veld 2 102726  

Zo 23 mei 12.00 uur Jai Hanuman 3- LENS 4 VIOS-terrein, Escamp 2 104740  
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  de wedstrijdbal voor de wedstrijd 

 

LENS – VIOS 
 

wordt ter beschikking gesteld door: 
 

The Thom’s Inn 
 

 

L ENS in de competitie | door Jaap Colpa 

PERIODETITELS VOOR LENS 1 en 2 

 

Een unieke dag in de LENS-historie: LENS 1 en 2 worden op de dezelfde dag periodekampioen.  

 

❑ LENS 2 moest nog behoorlijk aan de bak tegen een zich fel verwerend Vredenburch. LENS liet de gasten na een 2-0 

voorsprong de aansluittreffer produceren, waardoor het laatste kwartier nog superspannend werd. De verdediging gaf echter 

geen krimp. Een verdiende titel die een wat aarzelend begin van de competitie volkomen goedmaakt.  

❑ LENS 1 kon er zelf niets meer aan doen, maar was afhankelijk van het resultaat van GONA-Marathon/Azzurri. De 0-0 uitslag 

van deze wedstrijd was voldoende om de titel van de 2e periode naar LENS te brengen. 

 

18 april: HVV – LENS (3-0): ALLE TOPPLOEGEN IN 3C ONDERUIT   

 

Een ongeïnspireerd LENS speelde met veel invallers en kon geen vuist maken tegen HVV dat nog volop in de strijd tegen 

degradatie is. LENS was niet het enige team dat het moeilijk had tegen een degradatiekandidaat. Alle ploegen uit de top 5 verloren 

hun wedstrijd tegen tegenstanders die in deze fase van de competitie net iets gedrevener blijken te kunnen spelen. 

 

Een fantastisch resultaat van beide elftallen, dat natuurlijk uitgebreid werd gevierd. Het was dus nog heel lang, heel gezellig op 

LENS die 2e Paasdag. Het bestuur feliciteert de spelers en begeleiding van LENS 1 en 2. We zien uit naar een aantal leuke 

wedstrijden in de nacompetitie en wensen beide elftallen daarin alle succes toe. 

 

 

 

 
 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2003/2004 

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 (niet voor de trainingen!!!) alleen 

terecht kunnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beiden 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 alleen bij de hoofdleider thuis 

(070-4400603) en echt alleen maar tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314): 

echter 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 (woensdag na 13.00 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 echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

• Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen nog mogelijk 
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Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

Thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

A1 24 apr 14.30 uur Zwaluwen A1 Uit Zwaluwenlaan/Vlaardingen  12.30 uur Auto 

 01 mei 14.30 uur Full Speed A1 Thuis Veld 1 35325 13.30 uur  

B1 21 apr 19.00 uur KMB B1 (b) Thuis Veld 1 164629 18.00 uur  

 24 apr 12.45 uur RKSVM B1 Thuis Veld 1 43360 11.45 uur  

 28 apr 19.00 uur SwiftB/HoekseB ?? Uit Beker => zie kopie!!  17.00 uur Auto 

 01 mei 12.30 uur Honselersdijk B1 Uit Strijphorst/Honselersdijk  11.00 uur Auto 

 05 mei 19.00 uur Kwartfinale ??  Beker => zie kopie!!    

B2 24 apr 10.00 uur Concordia B1 Thuis Veld 1 43227 09.00 uur  

 01 mei 12.45 uur Quick Steps B1 Uit Nijkerklaan  11.15 uur Auto 

C1 24 apr 10.30 uur SVV/SMC C1 Uit Sportlaan/Schiedam  08.30 uur Auto 

 01 mei 09.30 uur DWO C1 Thuis Veld 1 44993 08.30 uur  

C2 24 apr 14.30 uur VCS C2 Uit Dedemsvaartweg  13.15 uur Lopen 

 01 mei 09.15 uur VUCtoernooi Uit Zie kopie!!  08.00 uur Auto 

C3 24 apr 14.00 uur RVC/Rijswijk C5 Uit Schaapweg/Rijswijk  12.45 uur Auto 

 28 apr 19.00 uur KFC’71/BVCB ?? Uit Beker => zie kopie!!  17.00 uur ?? Auto 

 01 mei 12.15 uur DUNO C2 Uit Mr.Nolenslaan  11.00 uur Auto 

 05 mei 19.00 uur Kwartfinale ??  Beker => zie kopie!!    

C4 24 apr 14.30 uur Quick Steps C3 Thuis Veld 1 59863 13.30 uur  

 01 mei 09.45 uur VUCtoernooi Uit Zie kopie!!  08.30 uur Auto 

 03 mei 19.00 uur HBS C5 Thuis Veld 1 59783 18.00 uur Auto 

D1 24 apr 11.00 uur Forum Sport D1 Uit Pr.Bernardlaan/Voorburg  09.30 uur Auto 

 01 mei 11.00 uur ARC D1 Thuis Veld 1 51521 10.00 uur  

D2 24 apr 12.30 uur HDV D1 Uit Zuiderpark  11.00 uur Auto 

 01 mei 11.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!!  10.00 uur  

D3 24 apr 12.00 uur GONA D1 Thuis Veld 3 142621 11.00 uur  

 30 apr 11.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!!  10.30 uur  

 01 mei VRIJ!!       

D4 24 apr 10.00 uur BSC’68 D3 Uit Sportlaan/Benthuizen  08.30 uur Auto 

 30 apr 11.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!!  10.30 uur  

 01 mei 14.30 uur DHC D5 Uit Brasserskade/Delft  13.30 uur Auto 

E1 24 apr 12.00 uur Delft E1 Uit Kerkpolderweg/Delft  11.00 uur Auto 

 28 apr 19.00 uur DHC E1 Thuis Veld 2 63446 18.30 uur  

 01 mei VRIJ!!       

E2 24 apr 10.00 uur Vitesse Delft E2 Uit H.v.Riessenlaan/Delft  09.00 uur Auto 

 28 apr 19.00 uur Vitesse Delft E2 Thuis Veld 2 145226 18.30 uur  

 30 apr 10.00 uur VCStoernooi Uit Zie kopie!!  09.15 uur Lopen 

 01 mei VRIJ!!       

E3 24 apr 09.00 uur VUC E2 Uit ‘t Kleine Loo/Mariahoeve  07.45 uur Auto 

 30 apr 10.00 uur VCStoernooi Uit Zie kopie!!  09.15 uur Lopen 

 01 mei 09.30 uur VUC E2 Thuis Veld 2 146697 09.00 uur  

E4 24 apr 11.30 uur Laakkwartier E3 Thuis Veld 2 149041 11.00 uur  

 30 apr 14.00 uur VCStoernooi Uit Zie kopie!!  13.15 uur Lopen 

 01 mei 09.00 uur BMT E2 Uit Hengelolaan  08.15 uur Lopen 

E5 24 apr 13.30 uur DHC E4 Thuis Veld 2 150001 13.00 uur  

 28 apr 18.00 uur DHC E4 Uit Brasserskade/Delft  16.45 uur Auto 

 01 mei 09.30 uur Cromvliet E4 Thuis Veld 2 150011 09.00 uur  

E6 24 apr 09.30 uur Loosduinen E3 Thuis Veld 2 151052 09.00 uur  

 30 apr 14.00 uur VCStoernooi Uit Zie kopie!!  13.15 uur Lopen 

 01 mei VRIJ!!!       

F1 24 apr 09.30 uur Quick Steps F1 Thuis Veld 2 152141 09.00 uur  

 01 mei VRIJ!!!       

F2 24 apr 08.45 uur BSC’68 F1 Uit Sportlaan/Benthuizen  07.30 uur Auto 

 01 mei VRIJ!!!       

F3 24 apr 11.30 uur Scheveningen F3 Thuis Veld 2 154394 11.00 uur  

 30 apr 10.30 uur RAVAtoernooi Uit Zie kopie!!  09.30 uur Auto 

 01 mei 11.30 uur RVC/Rijswijk F5 Thuis Veld 2 163121 11.00 uur  

F4 24 apr 10.30 uur Die Haghe F2 Uit Wijndaelerweg/Ockenburgh  09.30 uur Auto 

 01 mei 11.30 uur Die Haghe F2 Thuis Veld 2 155950 11.00 uur  

F5 24 apr 13.30 uur Delft F5 Thuis Veld 2 157873 13.00 uur  

 30 apr 10.30 uur RAVAtoernooi Uit Zie kopie!!  09.30 uur Auto 

 01 mei 13.30 uur RAVA F3 Thuis Veld 2 157885 13.00 uur  

F6 24 apr 09.00 uur VUC F5 Uit ‘t Kleine Loo/Mariahoeve  07.45 uur Auto 

 01 mei 13.30 uur VUC F5 Thuis Veld 2 160628 13.00 uur  

(*) = vriendschappelijke wedstrijd   (b) = bekerwedstrijd (bij gelijke eindstand => penalties nemen!!) 
 
DE TRAININGSSTROOK IS VANAF 26 APRIL IN REPARATIE DUS NIET MEER BETREDEN S.V.P!!!! 
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BIJZONDERHEDEN 

 
• De volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 6 mei 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  24 april vanaf  07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

30 april vanaf 09.00 uur: Paul v.d. Steen en Bert Vierling 

01 mei vanaf  07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

OPSTELLINGEN 

 

• Opstellingen als bekend met uitzondering van:  

- LENS A1: zonder A.Ancharad (geschorst) 

- LENS B1: zonder M.el Mahi (afgevoerd als lid wegens herhaald zeer slecht gedrag) en A.de Randamie (blessure) 

- LENS B2: zonder F.Aytar (voorlopig afgebeld) en S.Sheighi (blessure) 

- LENS D2: zonder R.Putters (afgebeld 24/4 en 29/4 t/m 7/5) 

- LENS D3: zonder Y.Erdogan (afgevoerd als lid wegens herhaald zeer slecht gedrag) 

- LENS D4: zonder R.Nijbacker en S.Zimmerman (allebei afgebeld 23/4 t/m 30/4) 

- LENS E3: zonder C.Erdogan (gestopt met voetballen bij LENS) 

- LENS E5: zonder J.Sardjoe (afgebeld 14/4 t/m 8/5)  

- LENS E6: zonder S.Sahin (afgebeld 24/4) 

- LENS F2: zonder R.Bisai (afgebeld 1/5 t/m 7/5) 

- LENS F3: zonder S.v.Marwijk (afgebeld 30/4 t/m 3/5) 

- LENS F4: zonder R.Bisai (afgebeld 1/5 t/m 7/5) 

 

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 competitie-

voetbal 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. 

• 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 LENS 

A1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet. 

 

Toernooien afgekeurd of niet???????? 

 

Het organiseren van toernooien kost heel veel tijd 

(uitnodigen teams en scheidsrechters, programma maken) en 

best veel geld (bekers en vaantjes kopen) en zijn zeker voor 

de jongste jeugd de krenten in de pap en voor de 

verenigingen betekent het vaak extra inkomsten achter de 

bar.  

Toernooien afkeuren doen de clubs daarom niet snel. De 

enige manier om te weten te komen of toernooien doorgaan 

of niet is het bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-

4044184). Regent het een beetje of is de lijn steeds bezet 

kom dan gewoon naar LENS toe en we bekijken ter plekke 

of het toernooi doorgaat of niet. Is het afgekeurd dan is er 

geen alternatief te bedenken en mag je thuis blijven. Wees er 

echter wel altijd 100% zeker van dat een toernooi echt is 

afgekeurd en denk dus nooit het zal wel afgekeurd zijn dus ik 

blijf maar thuis!!!! 

 

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!!!  

 

 

DE TRAININGSSTROOK IS VANAF 26 APRIL IN REPARATIE DUS NIET MEER BETREDEN S.V.P!!!! 
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Toernoooi bijzonderheden: goed lezen!!! 

 

Heel veel verenigingen organiseren slechts toernooien m.n. voor de jongste jeugd (D t/m F). LENS doet het echter voor al haar 

teams (A t/m F). Het spreekt voor zich dat de verenigingen rekenen op mooi weer en leuke en sportieve toernooien. Het weer heb 

je echter niet in de hand en dat is dus afwachten. De rest is afhankelijk van het gedrag van de spelers, leiders en ouders en dat is 

wel iets waar wij allemaal wat aan kunnen doen. De afspraken zijn: sportief voetballen, fouten van scheidsrechters accepteren (we 

maken ze zelf toch ook!!) en ouders bemoeien zich nooit ergens mee en hebben dus geen commentaar op wie dan ook, komen dus 

ook nooit op het veld of in de commissiekamer. Na afloop laten we het kleedlokaal netjes achter en natuurlijk blijven we allemaal 

bij de prijsuitreiking als een sportief gebaar naar de organiserende vereniging. De ouders van de LENS-teams vragen wij om wel 

zoveel mogelijk voor het vervoer te zorgen naar de uittoernooien. Laat het niet steeds over aan de andere ouders en kom zelf ook!! 

De toernooien duren vaak een dagdeel of soms zelfs een hele dag. Neem altijd een trainingspak mee en wat te eten en te drinken. 

De bijzonderheden voor de toernooien zijn:  
 

➢ LENS C2: 

speelt op zaterdag 1 mei het VUCtoernooi aan ’t Kleine Loo 

in Mariahoeve en vervoer is echt noodzakelijk!! Jullie           

spelen tegen: VUC, Noordwijk, Vredenburch, Schipluiden 

en Cromvliet. Einde toernooi: 16.45 uur. Brood meenemen 

dus!!!! 

➢ LENS C4: 

speelt op zaterdag 1 mei het VUCtoernooi aan ’t Kleine Loo 

in Mariahoeve en vervoer is echt noodzakelijk!! Jullie spelen 

tegen: VUC, RCL en Boszoom. Einde toernooi: 16.45 uur. 

Brood meenemen dus!!!! 

 

➢ LENS D2: 

speelt op 1 mei het LENStoernooi tegen RKSVM, DSO, 

Vitesse Delft en Potters BFC (Engeland). Einde 16.45 uur. 

 

➢ LENS D3: 

speelt op vrijdag 30 april, Koninginnedag,  het 

LENStoernooi tegen RKSVM, DSO, Full Speed en 

Westlandia. Einde 16.45 uur. 

 

LENS D4:  

speelt op vrijdag 30 april, Koninginnedag,  het 

LENStoernooi tegen RKSVM, DSO, Vitesse Delft en 

Oliveo. Einde 16.45 uur. 

 

LENS E2:  

speelt op vrijdag 30 april, Koninginnedag, het VCStoernooi 

aan de Dedemsvaartweg. Verzamelen doen we allemaal op 

LENS zodat wij niet onnodig staan te wachten. De 

tegenstanders zijn: Cromvliet, VCS en WIK. Einde: 13.00 

uur. 

➢ LENS E3: 

speelt op vrijdag 30 april, Koninginnedag, het VCStoernooi 

aan de Dedemsvaartweg. Verzamelen doen we allemaal op 

LENS zodat wij niet onnodig staan te wachten. De 

tegenstanders zijn: DHL, Duindorp SV en VCS. Einde: 

13.00 uur. 

 

➢ LENS E4: 

speelt op vrijdag 30 april, Koninginnedag, het VCStoernooi 

aan de Dedemsvaartweg. Verzamelen doen we allemaal op 

LENS zodat wij niet onnodig staan te wachten. De 

tegenstanders zijn: RAVA, VCS en VUC. Einde: 17.00 uur. 

 

➢ LENS E6: 

speelt op vrijdag 30 april, Koninginnedag, het VCStoernooi 

aan de Dedemsvaartweg. Verzamelen doen we allemaal op 

LENS zodat wij niet onnodig staan te wachten. De 

tegenstanders zijn: RAVA, SVH en VCS. Einde: 17.00 uur. 

 

➢ LENS F3: 

speelt op vrijdag 30 april, Koninginnedag, het 

RAVAtoernooi aan de Laan van Vuurdestraat in Houtwijk. 

Jullie spelen tegen: DVO’32, Westlandia en RAVA. Einde: 

13.00 uur.  

 

➢ LENS F5: 

speelt op vrijdag 30 april, Koninginnedag, het 

RAVAtoernooi aan de Laan van Vuurdestraat in Houtwijk. 

Jullie spelen tegen: DVO’32, Westlandia en RAVA. Einde: 

13.00 uur. 

 

Bekervoetbal voor LENS B1 en LENS C3 

 

LENS B1 en C3 zijn de enige LENSteams die nog in het bekertoernooi zitten. Inmiddels hebben zij de volgende 

ronde al gespeeld en slechts bij winst zijn beide teams verder. LENS B1 speelt dan op 28 april om 19.00 uur uit 

tegen de winnaar van Swift Boys B1 – Hoekse Boys B1. LENS C3 speelt dan op 28 april om 19.00 uur uit tegen 

de winnaar van KFC’71 M1 – BVCB C2. Vervoer is in beide gevallen noodzakelijk!! De rondes daarna worden 

voor beide teams gespeeld op 5 mei (kwartfinale), 19 mei (halve finale) en 5 juni finale B1 bij DRL in Rotterdam 

en 29 mei finale C3 bij Kranenburg.  

 

 
Avondwedstrijden 

 

Bij het wedstrijdprogramma staan weer heel wat avondwedstrijden gepland. Via aparte briefjes maken we de spelers en ouders hier 

ook nog op attent. Toch gaat het dan nog wel eens mis??? Ouders denken dat het een foutje is en blijven dan gewoon weg met hun 

kind. Dit is niet de bedoeling. Heeft u ondanks alle informatie toch nog vragen of twijfels bel naar Paul van den Steen (4400603) 

maar wel alleen ’s-avonds na 18.30 uur of). 
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LENS B1 kampioen!!! 

 

Na de knappe 0 – 2 overwinning bij de enige “concurrent” SV Erasmus mocht LENS B1 zich op zaterdag 17 april kampioen 

noemen. Bloemen en een gouden medaille als aandenken voor later en natuurlijk taart en limonade op LENS. Spelers, trainer, 

leider en ouders van harte gefeliciteerd met dit prima resultaat en nu natuurlijk de beker nog winnen. Heel veel succes!!! 

 

KNVB penaltybokaal B T/M E-jeugd 

 

De beste twee schutters van de LENSfinale per leeftijdscategorie gaan door naar de voorrondewedstrijd van de KNVB  

op vrijdag 23 april bij Quick Steps aan de Nijkerklaan. Daar schieten onderstaande spelers natuurlijk allemaal in het  

officiële LENStenue. Dit is echt verplicht dus zorg ervoor (eventueel via je leider).  

 

- B-klasse: Sercan Sahin en Fatih Turkoglu   - D-klasse: Bilal Sbaa en Hisham Talhaoui 

- C-klasse: Izzet Celik en Kadir Celik   - E-klasse: Sinan Keskin en Nubar Bozbey 

 

De D- en E-klassers verzamelen om 17.15 uur op LENS want zij schieten vanaf 18.00 uur en moeten zich om 17.30 uur melden op 

Quick Steps. De B- en C-klassers verzamelen om 18.15 uur op LENS en zij schieten vanaf 19.00 uur en moeten zich om 18.30 uur 

melden op Quick Steps. Doe je best en uiteindelijk gaan de drie beste schutters per leeftijdscategorie door naar de finale van ons 

district op zaterdag 5 juni bij DRL in Rotterdam. Heel veel succes!!! 

 

Herhalingsoproep: LENS C1 en C2 OP reis??????????????????? 

 

Van 28 t/m 31 mei gaan LENS C1 en C2 op reis. Het was echter de bedoeling dat eind maart al het reisgeld (125 euro) door alle 

deelnemers (spelers en leiders) betaald zou zijn en zo ver zijn wij echter nog lang niet op dit moment. Wij begrijpen deze houding 

echt niet en hopen dat alle spelers en begeleiders met een achterstand in het betalen a.s. zaterdag naar LENS komen en hun schuld 

volledig betalen bij Roy of Dennis. Daarnaast is het vervoer nog steeds een probleem ondanks de 2 busjes van de familie Gogtas en 

het busje van de familie Aydin (nogmaals onze dank hiervoor). De leiders zitten binnenkort om de tafel om hierover te praten. De 

oplossing is duidelijk: meer geld beschikbaar krijgen door sponsoring, een sponsorloop of door een extra bijdrage van zo’n 10  euro 

per deelnemer. Wees creatief en denk met ons mee anders komt het bezoek aan Euro Disney echt in gevaar!! 

 

Vier tegen vier toernooi 

 

Op 7 april organiseerde de KNVB bij SOA een 4 tegen 4 toernooi. LENS presteerde daar in de E-klasse voortreffelijk en wist met 

twee teams de finale te bereiken. Helaas mag er maar één team door naar de districtsfinale op 5 juni bij RCL en dat is: 

 

Team E3) E.Boatey, W.el Boubkari, K.Mawete en M.Reddam 
 

Gefeliciteerd en meer nieuws later in dit seizoen!! 

Met LENS naar FEYENOORD - FC GRONINGEN 

 

Op zondag 2 mei 2004 gaan wij met LENS naar de eredivisiewedstrijd Feyenoord - FC Groningen in de Kuip in Rotterdam. De 

animo valt een beetje tegen maar dat mag de pret niet drukken. De volgende personen gaan mee:  

LENS A1: R.Oosterveer 

LENS D4: J.v.Beek, E.Cavusoglu, dhr. Cavusoglu (auto), I.Erkul, A.v.Gardingen, G.Marinus (auto), R.Nijbacker, S.Senturk, 

S.Zimmerman en C.Yavuz 

LENS E1: S.Keskin en R.el Margi 

LENS E4: R.v.Elswijk, Dhr.v.Elswijk (auto) en Dhr.v.Elswijk  

We verzamelen om 12.00 uur op LENS en we zijn omstreeks 18.00 uur hier terug op LENS. Meenemen: wat te snoepen, te eten en 

te drinken (alleen verpakt in karton en dus geen blikjes want deze mogen het stadion niet in). Heel veel plezier!! 

 

E-klassers geboren in 1993: pasfoto inleveren!! 

 

De onderstaande E-klassers gaan volgend seizoen naar de D-klasse en gaan dan voetballen op een groot veld. 

Dan hoort er ook een spelerspas aanwezig te zijn van deze spelers en die moeten wij aan gaan vragen bij de 

KNVB. De volgende spelers moeten voor 30 april één pasfoto met naam achterop inleveren bij Paul van den 

Steen op LENS. Dit kan op woensdagmiddag of op een zaterdag en hun ouders moeten meekomen om de 

spelerspas te tekenen: 

- A.Achahchah, J.Akalai, O.Arslan, Y.Aydin, R.Binda, E.Boatey, Z.Borukcu, W.el Boubkari, N.Bozbey, O.Celik, 

U.Cigirci, A.Daraji, I.Erkul (alleen tekenen) , A.Genc, F.Hoke, S.Issaoui, K.Mawete, M.Oztas, M.Ozturk, M.Reddam, E.Tekdemir 

en F.Ulas. 
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Met LENS naar AJAX 

 

Op dinsdag 4 mei gaan wij met de jeugd van LENS, die zich hiervoor bij Gerard opgegeven hebben, naar AJAX. Wellicht gaan we 

een training bekijken van AJAX 1 (als ze trainen) maar zeer zeker gaan we een kijkje nemen in het stadion, in het museum met de 

wereldbeker en de Europacups en in de fanshop. Echt waar, een hele belevenis. Verzamelen op LENS om 11.30 uur. Je moet zeker  

meenemen: 2,50 euro benzinegeld, lunchpakket en wat te snoepen en te drinken. Heb je de 10 euro nog niet betaald (kosten entree 

museum, rondleiding etc.) dan moet je deze voor het vertrek natuurlijk ook nog bij Gerard betalen. Jullie zijn omstreeks 17.30 uur 

weer terug op LENS. Heel veel plezier!!   

 

 

 

 

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP VAN LENS 

 
MEI is de maand waarin ook de jeugdspelers moeten beslissen of ze nog een jaar doorgaan als voetballer bij LENS of niet. Wij 

hopen natuurlijk van wel, maar toch zijn er altijd spelers die besluiten te stoppen of die ergens anders willen gaan spelen. 

 

De volgende regels zijn er: 

 

1. stop je helemaal met voetballen dan moet je dit VÒÒR 31 mei 2004 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 echt bij een andere vereniging gaan voetballen dan moet je bij die vereniging een overschrijvingsformulier gaan halen, 

dit volledig invullen en inleveren vòòr 28 mei 2004 bij Paul van den Steen. Wij hebben dan nog een paar dagen nodig om de 

nodige administratieve handelingen te verrichten.  

 

Paul van den Steen is speciaal op LENS aanwezig om overschrijvingsformulieren in ontvangst te nemen op maandag 3, 10, 17 en 

24 mei tussen 18.30 en 20.00 uur. Op andere dagen en op de maandag voor of na deze tijd is hij hiervoor dus niet aanspreekbaar!!! 

ondertekening zal alleen geschieden als je aan al je financiële verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor boetes) en ontvangen 

sportspullen van LENS hebt ingeleverd. 

 

Dit bovenstaande dient vòòr 28 mei 2004 geregeld te zijn, anders ben je te laat.  

Ons advies is echter : BLIJF LEKKER VOETBALLEN BIJ LENS en laat je vriendjes ook lid worden. 

  

Zijn er problemen, probeer ze dan eerst uit te praten i.p.v. op de loop te gaan naar een andere vereniging. De jeugdcommissie is 

iedere maandagavond aanwezig op LENS. 

 

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 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

 

de verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

 

Reisje LENS B2: Sint Anthonis-toernooi (*) 

 

LENS B2 reisde af naar Limburg om daar een tweedaags toernooi te spelen. Voor Peter en Patrick was dit 

bekend terrein. Ze waren hier vorig seizoen ook geweest. Een leuk, prima verzorgd internationaal toernooi 

met een heel sterk deelnemers veld. Er werd twee dagen in poule-vorm gespeeld. Het werd een trip met veel 

voetbal, kilometers vreten, lol en gezelligheid; goed van eten, slapen en drinken. Op de koop toe nog een 

gezellige disco en dan kan zo’n tripje niet meer stuk.  

Tot mijn verbazing is de kantine open. Ben had de D1 en D2 ook voorzien van koffie en besloot dat ook te doen voor de ouders 

van de B2. Ben bedankt namens de gehele groep. 

Van de zestien ploegen werd LENS tiende, maar tegen zulke sterke ploegen hoeft LENS zich echt niet te schamen want de 

meeste ploegen waren bij ons A spelers geweest dus de tiende plaats vind ik best netjes. 

 

 

B  
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Ik bedank de ouders die hebben gereden en alle sponsoren te weten:  

 

VEN INTERNATIONALE VERSMARKT - DE RIJSWIJKSE HOUTHANDEL - HOKATEX 

HENK KOUWENHOVEN, - BERT HOFMAN - MIJN MOEDER - MIJN COLLEGA MARK 

BERT VIERLING -  JOOP DE ROODE – KUCABAS - SIMON KRAMER 

 

Deze mensen dragen de B2 een warm toe. Allen heel hartelijk bedankt namens de gehele groep! Ik wil de groep een compliment 

geven voor hun gedrag. Jongens klasse – bedankt …  nu was het ook leuk voor mij en de begeleiding. 

Peter en Patrick van Fessem 

 

(*) noot redactie: er werd een verslag ontvangen van twee A4-tjes. Dat is iets te veel van het goede. In deze revue volstaan we met 

een samenvatting. Voor belangstellenden is er bij Peter het complete verslag verkrijgbaar. 

 

Reis LENS D1 en D2 naar Duitsland (*) 

 

Het reisje is helaas afgelopen maar ondanks alle ups en downs kunnen we terug kijken op een geslaagde reis 

met heel veel gezelligheid. Helaas kan ik het verslag niet zo lang maken; maar op de internet-site van D2 staat 

wel het hele verslag van de reis. Het toernooi was ook geslaagd: LENS D1 is thuis gekomen met de 2e plaats 

en de D2 met de 8e plaats en dit allemaal van de 16 deelnemers. Een prestatie om TROTS op zijn!!!!!! 

Het was dus ook prachtig (wat dacht u van een finale met LENS D1 en 1200 toeschouwers langs de lijn!!!) om 

hierna te kijken. Wij willen alle de sponsors bedanken en de ouders. Zonder hun was het misschien wel anders geweest. Verder 

willen wij ook Gerard bedanken!! Want Gerard heeft veel dingen uit onze handen genomen,  zodat wij goed bezig konden zijn met 

de teams, Gerard bedankt!!  

Michel, Ramon en Steven. 

(*) noot redactie: voor belangstellenden (die niet beschikken over internet)  is het verslag te verkrijgen bij Steven. 

 

ODB D1 – LENS D2 (3-2) 

 

De 1e helft speelde we heel slecht. Het stond 2-1 voor ODB. En in de 2e helft kregen we nog een penalty tegen. En het bleef 3-1 

verder. 

geschreven door Jamal 

E2 in de competitie 

 

Doordeweeks tegen Quintus E 1. Dit laaggeplaatste team wist ons voor de tweede keer te verrassen. Een 

ruime ( verdiende ) nederlaag was het resultaat. Daarna zaterdag tegen de medekoploper VUC E 1. Dit team 

ligt ons duidelijk beter, want met enthousiast voetbal was LENS duidelijk het beste team. Nu weer met 

Okan en de goed spelende Redouan en Lotfi was LENS regelmatig voor het doel van VUC te vinden. Pas na 

0-4 mocht VUC een keer tegen scoren, maar was de wedstrijd allang beslist. Als er in de laatste wedstrijden ( twee keer Vitesse 

Delft ) ook zo gepeeld wordt,  dan is de eerste plaats zeker mogelijk. Laat maar zien!! 

 

RCL-toernooi E2 

 

Op tweede paasdag zijn we met E 2 

naar Leiden geweest voor het RCL-

toernooi. 

Een goede eerste wedstrijd tegen 

DSVP leverde helaas toch een 1-0 

nederlaag op. De gegeven penalty 

kon niet door de goed keepende 

Hassan  niet worden gestopt. De 

tweede wedstrijd tegen Alphense 

boys was rommelig en in de korte tijd 

werd er niet gescoord. Niet zo’n 

goede start dus, maar dat werd in de 

twee laatste wedstrijden tegen de 

sterkste tegenstanders ruimschoots 

goed gemaakt.  

 

Tegen RCL werd er prima gespeeld. 

Aanvallend waren Nubar en Jouad 

niet te houden en werd het tenslotte 

3-0 voor LENS. In de laatste 

wedstrijd tegen Voorschoten kon het 

nog alle kanten op. Er deden nog vier 

teams mee om de eerste plaats. Deze 

keer was het de verdediging die het 

uitstekend deed. Ferhat organiseerde 

goed en de hard werkende Serkan en 

Burak zorgden ervoor dat de 

tegenstander geen kansen kreeg. 

Twee mooie doelpunten zorgden 

voor een LENS-overwinning.  

Toen de concurrenten in de laatste 

wedstrijd gelijk speelden, was de 

eerste plaats voor LENS een feit.  

 

Knap gedaan jongens!! 

 

LENS E1 – Honselersdijk (5-0) 

 

Wat zou E 1 vandaag gaan doen? Dat was vooraf de grote vraag, want de laatste wedstrijden waren erg wisselvallig. 

Door twee nederlagen in de laatste drie wedstrijden, was de eerste plaats voor het eerst in acht weken een tweede 

plaats geworden en doen er ineens weer vijf teams mee om het kampioenschap. Een van die vijf was onze 

tegenstander van vandaag, die ons in de uitwedstrijd met 4-3 had verslagen. Toch liet LENS zien, dat het zeer goed 

kan voetballen. Er werd zeer geconcentreerd gespeeld en Honselersdijk had na vijf minuten al op een achterstand 

moeten staan na twee kansen van Abdoellilah. Toch deden de Westlanders in de eerste helft goed mee en kregen 

alleen voor Arda een grote kans, die gelukkig gemist werd. 

Vlak voor rust was het weer Sinan, die voor gevaar zorgde en na een mooi solo ook scoorde. Na rust was het 

eenrichtingsverkeer en de ene na de andere mooie aanval werd opgezet, wat resulteerde in een 5-0 eindstand. Prima 

gespeeld jongens en het publiek heeft genoten! 

D  

E  
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Ons bereikte het droeve bericht dat in de vroege ochtend 

 van 14 mei 2004 is overleden: 

Joop Heijnen 
 

 lid van verdienste van onze club, vader van onze leden Pierre en Wil. 

Hoewel dit nieuws niet geheel onverwacht kwam brengt zijn heengaan toch een 

grote schok in de vereniging teweeg. Joop was immers al jarenlang (36 jaar lid) 
een graag geziene medewerker op ons complex. Eerst als enthousiast en 

belangstellend vader van zijn in LENS voetballende zonen en later als elftalleider. 
Zijn grootste verdienste voor LENS had Joop als accommodatiemedewerker. Na 

zijn pensionering heeft hij op dit gebied ongelooflijk veel en nuttig werk verzet. Zijn 
opgeruimde karakter en zijn niet af te remmen werklust zullen ons voor altijd 

bijblijven. Het zal LENS zwaar vallen zonder Joop verder te moeten.    

Hoe gezien hij was blijkt ook uit de talrijke reacties die hij tijdens zijn ziekte van 

LENSleden mocht ontvangen in de vorm van kaarten met hartverwarmende 
teksten, bloemen en planten.    

Wij zijn in gedachten bij zijn vrouw Tini, de kinderen Pierre, Wil, Guus, Martien en 
Anneke en verdere familie, die een heel moeilijke periode achter de rug hebben. 
Wij wensen hen in de komende tijd veel kracht toe om dit verlies te verwerken.    

Namens het bestuur, 

Jaap Colpa, 
voorzitter 

 
dinsdagavond vanaf  20.00 uur mogelijkheid tot afscheid nemen RGU Uitvaartzorg, Sammersweg 4, Rijswijk 

woensdag 13.00 uur - mis in de kerk aan de Leyweg – om 14.45 uur begrafenis op de St.Jozefbegraafplaats 

daarna omstreeks 16.00 uur mogelijkheid tot condoleren in het chalet Ockenburgh. 
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•  opgericht 18 december 1920 

• internetsite: www.lens-denhaag.nl 

 
 

 

tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS  *  seizoen 2003/2004 *  77e jaargang, nummer 20, 20 mei 2004 

 

 

 

 

TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 

 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 

 

Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretariaat 

❑  …………………..…… Postbus 43337,  2504 AH  

penningmeester 

❑ Cees Veldink  ………………. tel. 079 - 331 43 48 

jeugd en seniorenselectie 

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

leden 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

- Henk Hoppenbrouwers  ….… tel. 070 – 325  07 89 
❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacature 

❑ bar ………………………………………. vacature 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 
- Kees Alting …………..cjalting@cjalting.demon.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 * juni 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wedstrijdprogramma’s 

verslagen 

 

 Belangrijk nieuws van het bestuur ..................... p. 2,3 

 Lipjes sparen en ‘aan de leden’ ............................ p. 4 

 Werkzaamheden aan de Hengelolaan ................... p. 3 

 Regeltjes beëindigen lidmaatschap .................. p. 2,14 

 Spuitbus met kokosnotenmelk .............................. p. 5 

 

 

 

 

 

 LENS in de na-competitie ...................................... p.6 

 Toernooi bijzonderheden ....................................... p.9 

 Trainingen nieuwe groepen ................................. p.12 

 JONG- LENS....................................................... p.13 

 Medewerkers avond ............................................. p.13 

 

 

mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
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U itnodiging Algemene Leden Vergadering (ALV) op maandag 7 juni 2004 

 

Het bestuur van LENS heeft het genoegen u uit te nodigen voor de ALV op maandag 7 juni. Aanvang 20.00 uur. 

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 

 

1. Opening en vaststellen van de agenda. 

2. Mededelingen 

3. Verslag vorige algemene ledenvergadering d.d 15-12-2003 

4. Verslag vorige algemene ledenvergadering d.d 19-01-2004 

5. Voorlopige jaarcijfers over het seizoen 2003-2004 (t/m april 2004) 

6. Voorlopige begroting 2004-2005 

7. Verkiezing secretaris* 

8. Voortgang fusiebesprekingen 

9. Rondvraag 

10. Sluiting. 

 

* De huidige secretaris, Hans van Rijthoven, heeft aangegeven in verband met drukke werkzaamheden zijn functie als secretaris 

beschikbaar te willen stellen. Naast alle andere werkzaamheden die hij binnen LENS al verricht blijft hij ook de ledenadministratie 

verzorgen. Het bestuur stelt voor in zijn plaats Loek Verdegaal te benoemen tot algemeen secretaris. 

 

 

 

B elangrijkste nieuws uit de bestuursvergadering van 10 mei jl 

 

 

 Fusiebesprekingen: Afgelopen week is er gesproken met VIOS en Cromvliet. Cromvliet staat 

in principe positief tegenover een mogelijke fusie met beide verenigingen. Vrijdag 14 mei is er 

een gesprek met de gemeente. We hopen daar te horen wat de gemeente wil/kan doen. Aansluitend op het gesprek met de 

gemeente is er op maandag 17 mei vervolgoverleg met de 3 verenigingen. 

 

 Algemene ledenvergadering 7 juni (ALV): Op 7 juni is 

er een algemene ledenvergadering. Elders in de LENS-

revue vindt u de agenda voor deze avond. 

 

 Medewerkersavond 4 juni: De jaarlijkse 

medewerkersavond wordt gehouden op vrijdag 4 juni. 

Alle genodigden ontvangen binnenkort een persoonlijke 

uitnodiging. 

 

 Sponsoring seizoen 2004-2005: De sponsorcommssie is 

de afgelopen periode hard aan het werk geweest en het 

ziet ernaar uit dat het wegvallen van de huidige 

hoofdsponsor volgend seizoen is opgevangen. Een 

prima ontwikkeling en een compliment waard. 

 

 

 Sixes-toernooi 30 mei: Voorbereidingen zijn in volle 

gang. Met veel deelnemers en mooi weer (“op een 

mooie Pinksterdag”) zal dit evenement ongetwijfeld 

weer een succes gaan worden.  

 

 Nacompetitie: Zowel LENS 1 als 2 doen het prima in de 

nacompetitie. Zondag 23 mei wordt er weer thuis-

gespeeld en wat is er mooier dan met elkaar onze teams 

naar de volgende ronde te begeleiden. Noteren dus die 

datum. 

 

 Reparatie veld 2: Vanaf 16 mei worden er reparatie-

werkzaamheden uitgevoerd aan veld 2. Dat betekent dat 

dit veld vanaf die datum voorlopig niet meer te 

gebruiken is. 

 

VERANDERING OF BEËINDIGING LIDMAATSCHAP 
 

Indien er seniorleden zijn die aan het einde van het seizoen hun lidmaatschap van onze vereniging willen beëindigen, omdat ze 

stoppen met voetballen of omdat ze naar een andere vereniging willen gaan, dan dienen zij de onderstaande regels in acht te 

nemen: 

 

➢ opzeggen (niet voor de jeugd) kan uitsluitend SCHRIFTELIJK t.a.v. secretariaat LENS, postbus 43337, 2504 AH Den Haag. 

➢ opzeggen dient te geschieden VÒÒR 31 mei 2004.   



 

de LENS-REVUE 217 

➢ leden die naar een andere vereniging willen gaan, moeten bij hun nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier halen, dit 

volledig invullen en vòòr 28 mei 2004 inleveren in de LENS kantine*)  

➢ ondertekening zal alleen geschieden als u aan uw financiële verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor boetes) en 

ontvangen sportspullen heeft ingeleverd. Het formulier ontvangt u pas een paar dagen later terug omdat eerst de nodige 

administratieve handelingen moeten worden verricht. 

 

(*) Op de volgende dagen zijn H. v. Rijthoven en/of W. Heijnen en/of G. Kemperman op LENS aanwezig om uw overschrijvings-

papieren in ontvangst te nemen:  

 

• dinsdag 25 mei van 19.30 tot 21.00; 

• donderdag 27 mei van 19.30 tot 21.00. 

 

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 2004/2005. 

 

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 JEUGD rubriek. 

 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de trainingsstrook is met ingang van 16 mei is ook veld 2 in  

reparatie. Voor beiden velden geldt natuurlijk: 
 

!! NIET BETREDEN !! 
 

 

 

 

 
Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 

Cyclaamstraat 31 - 2565PD Den Haag - tel 070 3250789 

e-mail:  hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

 
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 dit 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. 

 

W erkzaamheden aan de Hengelolaan 

 

Op dit moment zijn de werkzaamheden gestart aan de Hengelolaan. Deze werkzaamheden betreffen het 

herstellen van de trottoirbanden, verbreden van de bestrating en het vernieuwen van het asfalt. Enige 

overlast (bereikbaarheid/parkeergelegenheid van en bij LENS) is helaas niet te vermijden. Onvoorziene 

omstandigheden daargelaten duren deze werkzaamheden tot en met 18 juni. 

 

 

L ENS-loterij 9 mei jl >>>>  Er liggen nog een viertal prijzen met smart te wachten op de eigenaar. Het betreft hier de 

nummers 63 – 85 – 262 – 267. De prijzen zijn af te halen bij Steef Otterspoor. 
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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. 
 

➢ Vrijwilligers: 

 

Leest u het goed, laat het tot u doordringen en projecteer het op komend seizoen. Aangezien een goed verstaander maar een half 

woord nodig heeft ….. gaan we snel naar 1983.. LENS had een ledenraad en de raad had onder meer de taak, het werven van 

vrijwilligers. 

 

AAN  ALLE  LEDEN  !! 

 

Hier volgt een noodkreet vanuit de Ledenraad. Wij menen dat deze noodkreet nodig is, omdat het een en ander binnen de 

vereniging LENS dreigt mis te lopen. Wat dreigt er mis te gaan zal gauw duidelijk worden, wanneer iedereen dit stuk leest zonder 

gelijk al door te bladeren. 

 

De laatste jaren is het een gewoonte geworden dat het 

bestuur zich middels het klubblad tot de leden richt met het 

vriendelijk verzoek om een aantal werkzaamheden voor de 

vereniging te gaan verrichten. In een aantal gevallen is het 

inderdaad gelukt om bepaalde vakatures op te vullen. 

Wat vrijwel niemand weet is, dat deze werkzaamheden 

steeds weer door dezelfde mensen worden opgepakt en dat 

slechts zeer weinig nieuwe medewerkers zich hebben 

aangemeld. 

Het gevolg van het een en ander is, dat steeds meer werk 

door steeds minder mensen verricht moet worden, waardoor 

het animo bij deze kleine groep gestadig afneemt. Zij zijn 

uiteraard dan ook niet meer bereid om nog méér 

verenigingswerk te doen, met als gevolg dat veel werk blijft 

liggen, of moet worden uitbesteed aan betaalde krachten. 

Hierdoor wordt het dan ook steeds moeilijker om de 

financieele “LENShuishouding” gezond te houden. 

Het voorgaande maakt duidelijk waarom de Ledenraad zich 

tot alle leden richt. De Ledenraad vraagt ieder LENS-lid met 

klem bij zichzelf na te gaan of men niet wat vrije tijd over 

heeft, welke aan LENS besteed kan worden, ook familie of 

kennissen zijn van harte welkom. Laten wij vooral niet 

vegeten, dat een vereniging zichzelf moet besturen en is het 

derhalve ook de plicht van ieder lid om zijn steentje bij te 

dragen. 

 

Wij zullen nu niet de werkzaamheden opsommen waarvoor 

nog mensen nodig zijn, maar dringen er nogmaals op aan om 

eens na te gaan of U niet een paar uurtjes in de week of 

maand vrij kunt maken voor Uw vereniging. U kunt hiervoor 

ten alle tijden met het bestuur of de leden van de Ledenraad 

een afspraak maken, of ze gewoon eens aan te schieten, Het 

verplicht u tot niets. 

 

Tot slot nog voor al die leden die echt geen tijd beschikbaar hebben het verzoek: Heb je kritiek, dan graag positief! Ook suggesties 

om bepaalde zaken in LENS goedkoper of beter te (laten) doen zijn van harte welkom. 

 

De Ledenraad 

 

(Bron: LENS-revue, 57e jaargang, nummer 16 – 10 november 1983) 

➢ Sparen: 

 

Nog even een 2e stukje: Het is zondag. De ‘mooie’- kamer is niet ingebruik. Nee, deze mochten wij alleen betreden bij speciale 

dagen. De ronde tafel, bedekt met een damasten kleed, wordt in de woonkamer vrijgemaakt. Oma komt met haar trommeltje 

aanlopen. De inhoud wordt leeggeschud en het uitzoeken kan beginnen. Oma spaarde ….. en wel zegeltjes. Op de lagere school 

werd gespaard en wel  de ‘zilveren’ doppen van de schoolmelkflesjes. Deze waren voor de arme kindertjes in Afrika werd ons 

verteld. Ook onze vereniging is van de spaarderige. Van gele/rode kaarten tot doppen en kroonkurken van bekende flesjes fris. 

Pennen zijn erg in trek. Leg er 10 neer achter de bar. En in een paar seconden zijn ze verdwenen. Vooral de LENS-pennen zijn een 

geliefd collectors-item! Niets nieuws onder de zon. Echter deze vorm van sparen kenden wij niet; we gaan wederom naar 1983: 

  

DASH-AKTIE 

 

Helaas moeten wij constateren, dat de Dash-aktie tot nu toe te weinig sluitlipjes heeft opgeleverd om ze te kunnen opsturen. Voor 

de laatste paar dagen staat in de kantine van LENS nog de grote spaarpot om de sluitlipjes in te doen. Laten wij met zijn allen 

zoeken naar Dash-dozen en de lipjes verzamelen en per omgaande inleveren bij lENS. Bij minimaal 25 lipjes krijgt de vereniging f 

50,- en bij elk sluitlipje meer ook f 2,- meer. DOE HET SNEL, want de aktie is op een oor na gevild. 

 

(Bron: LENS-revue, 56e jaargang, nummer 23 – 6 januari 1983) 
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Wij als redactie schreven toch een tijdje gelden dat het echt niet gekker moet worden met het uitvinden van hulpmiddelen bij het 

voetbal. Nu …. het kan dus nog gekker gezien onderstaand artikel. 

 

Voetbalmuurtje uit spuitbus 

 

Een spuitbus met onder meer kokosnotenmelk maakt voor altijd een einde aan de oeverloze 

discussies over het voetbalmuurtje dat bij vrije trappen op een afstand van 9,15 meter moet staan. 

Volgend weekeinde gebruiken scheidsrechters tijdens een jeugdtoernooi in Terborg de 

kokosnotenspray om letterlijk een lijn te trekken war de voetballers achter moeten blijven. Een 

cirkel rond de bal moet voorkomen dat daarmee wordt gesmokkeld. Na een minuut verdwijnen de 

lijnen weer.      

(bron: De Telegraaf, 14 mei 2004) 

 

S ixes-toernooi 

 
Zondag 30 mei 2004 (1e Pinksterdag) zal het nu al legendarische LENS Sixes Toernooi worden gehouden.  

Ook dit jaar zullen de wedstrijden allemaal op veld 2 worden gespeeld. Goed weer is besteld. Op een kwart  

veld wordt, met vier veldspelers en een keeper, gestreden om de eer en het aanzien, waarna in de avond voor  

eten wordt gezorgd, zodat de inwendige mens, die overdag zo heeft geleden, kan worden gevuld. De vloeibare versnaperingen 

zullen ongetwijfeld overdag al worden aangevuld. 

 

Hierna kunnen de beentjes van de vloer (zover dat nog lukt), want we hebben natuurlijk voor muziek gezorgd. In navolging van 

vorig jaar zal er spraken zijn van een voorinschrijving van de teams, waarbij we een maximum van 20 teams zullen hanteren. 

Tevens zullen we per deelnemer een bijdrage van € 5,00 vragen in de kosten. Dit geld wordt gebruikt voor de welkom envelop en 

het eten na afloop van het toernooi. Voor mensen die niet voetballen, maar wel mee willen eten,  wordt ook een bijdrage van € 5,00 

gevraagd.  

 

Mail de volgende gegevens voor 22 mei naar R.vanderHoek@reflecta.nl: 

 

Naam van het team * Aantal spelers * Hoeveel mensen er totaal meeëten * Naam en telefoonnummer van de contactpersoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-46 13 27 22 / 366 13 14  

 

   

                       *  advertentie * 

 

 

Mededelingen Zaal - Veld: 

 

 
❑ Zaal: zomer stop 

 

❑ Veld: reparatie velden zie blz 2, 3e  

 

 

                    filiaal Beresteinlaan 

 

 

 

 

 

mailto:R.vanderHoek@reflecta.nl
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ZONDAG: 

 

 

AANVOERDERS 

 

LENS 3 
Henk Hoppenbrouwers 

(070-3250789) 

 

LENS 4 
Amer Jagesar 

(06-42300582) 

 

LENS 5 
Henk Vermolen 

(070-3607739 – 06-12418956) 

 

wedstrijdprogramma veld 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

Do 20 mei ? Scheveningen.2 - LENS 2 ? ? ? 

      

Zo 23 mei 14.00 uur LENS 1- Jai Hind 1 Veld 1 165719 ? 

 11.30 uur LENS 2-Scheveningen 2 Veld 1 ? ? 

 12.00 uur Jai Hanuman 3- LENS 4 VIOS-terrein, Escamp 2 104740  

      

Zo 30 mei  Sixes-toernooi Veld 1   

 

➢ In verband met het vervroegd uitbrengen van deze LENS-revue verwijzen wij voor verdere bijzonderheden aangaande de 

na-competitie voor LENS 1 en 2 naar de LENS-internetsite. 

 

 

 

L ENS in de na-competitie | door Jaap Colpa 

Zondag 09 mei 
 

➢ LENS 1 NAAR VOLGENDE RONDE  IN NACOMPETITIE 

 

LENS 1 had het niet gemakkelijk tegen een goed voetballend Pretoria. De Rotterdammers hadden al na 17 minuten de 0-1 

achterstand van de uitwedstrijd ongedaan gemaakt. Vanaf dat moment werd het een wedstrijd die alle kanten op kon gaan. Toen 

iedereen had zich al min of meer verzoend had met beslissende strafschoppen was daar plotseling Ramon Hendriks die in 83e 

minuut heel beheerst de 1-1 aantekende. Vier minuten later werd het pleit definitief beslecht: na prachtig voorbereidend werk van 

Arno van Veen maakte Michel Fransen aan alle onzekerheid een eind (2-1). De volgende tegenstander heet Jai Hind. Eerst de 

uitwedstrijd a.s. zondag, daarna de return aan de Hengelolaan op 23 mei.  

 

➢ UITSTEKENDE UITGANGSPOSITIE VOOR LENS 2  

 

LENS 2 is de nacompetitie voor promotie naar de res. 1e klasse uitstekend begonnen. Het toch met enige vrees tegemoet geziene 

duel tegen tegen UNIO 2 leverde een heel leuk schouwspel op. Een hard werkend en gedreven voetballend LENS was duidelijk de 

betere. Romano Tettero, Vincent van Loon en Hakim Bouidou waren trefzeker voor LENS, waardoor ons tweede elftal zich met 

een 3-0 zege een prima uitgangspositie wist te verschaffen voor het uitduel op 16 mei  in Oudewater. 

 

Zondag 16 mei 
➢ In verband met het vervroegd uitbrengen van deze LENS-revue verwijzen wij voor verdere wedstrijdbijzonderheden 

aangaande de na-competitie voor LENS 1 en 2 naar de LENS-internetsite 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2003/2004 

Algemeen contactpersoon: Paul  van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 
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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 beiden 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 alleen bij de hoofdleider thuis 

(070-4400603) en echt alleen maar tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314): 

echter 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 (woensdag na 13.00 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 echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

• Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
 

 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen nog mogelijk 

 

 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

LENS 

Vervoer 

A1 24 mei 19.00 uur Training nieuwe A Thuis Zie kopie!!  18.30 uur  

B1 24 mei 19.00 uur Training nieuwe A/B Thuis Zie kopie!!  18.30 uur  

B2 20 mei 11.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!!  10.00 uur  

 24 mei 19.00 uur Training nieuwe A/B Thuis Zie kopie!!  18.30 uur  

C1 18 mei 18.00 uur Training nieuwe C Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 22 mei 11.00 uur Tonegidotoernooi Uit Zie kopie!!  09.30 uur Auto 

 24 mei 19.00 uur Training nieuwe B Thuis Zie kopie!!  18.30 uur  

 25 mei 18.00 uur Training nieuwe C Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 28 mei 12.30 uur Vertrek Parijs!!  Zie kopie!!  12.00 uur Busjes 

C2 18 mei 18.00 uur Training nieuwe C Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 20 mei 14.30 uur Tonegidotoernooi Uit Zie kopie!!  13.00 uur Auto 

 24 mei 19.00 uur Training nieuwe B Thuis Zie kopie!!  18.30 uur  

 25 mei 18.00 uur Training nieuwe C Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 28 mei 12.30 uur Vertrek Parijs!!  Zie kopie!!  12.00 uur Busjes 

C3 18 mei 18.00 uur Training nieuwe C Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 20 mei 13.00 uur Tonegidotoernooi Uit Zie kopie!!  11.30 uur Auto 

 24 mei 19.00 uur Training nieuwe B Thuis Zie kopie!!  18.30 uur  

 25 mei 18.00 uur Training nieuwe C Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 29 mei 13.30 uur Westlandiatoernooi Uit Zie kopie!!  12.00 uur Auto 

C4 18 mei 18.00 uur Training nieuwe C Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 20 mei 09.00 uur Nootdorptoernooi Uit Zie kopie!!  07.45 uur Auto 

 24 mei 19.00 uur Training nieuwe B Thuis Zie kopie!!  18.30 uur  

 25 mei 18.00 uur Training nieuwe C Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 29 mei 13.00 uur Westlandiatoernooi Uit Zie kopie!!  11.30 uur Auto 

D1 18 mei 18.00 uur Training nieuwe C Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 22 mei 11.30 uur Tonegidotoernooi Uit Zie kopie!!  10.00 uur Auto 

 25 mei 18.00 uur Training nieuwe C Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 26 mei 18.15 uur Training nieuwe D Thuis Zie kopie!!  17.45 uur  

 29 mei 09.25 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!!  08.00 uur Auto 

D2 18 mei 18.00 uur Training nieuwe C Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 22 mei 13.00 uur Vitesse Delfttoernooi Uit Zie kopie!!  11.30 uur Auto 

 25 mei 18.00 uur Training nieuwe C Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 26 mei 18.15 uur Training nieuwe D Thuis Zie kopie!!  17.45 uur  

 29 mei 09.00 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!!  07.30 uur Auto 

D3 18 mei 18.00 uur Training nieuwe C Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 22 mei 13.00 uur Vitesse Delfttoernooi Uit Zie kopie!!  11.30 uur Auto 

 25 mei 18.00 uur Training nieuwe C Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 26 mei 18.15 uur Training nieuwe D Thuis Zie kopie!!  17.45 uur  

 29 mei 12.30 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!!  11.00 uur Auto 
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Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

LENS 

Vervoer 

D4 18 mei 18.00 uur Training nieuwe C Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 22 mei 13.00 uur Vitesse Delfttoernooi Uit Zie kopie!!  11.30 uur Auto 

 25 mei 18.00 uur Training nieuwe C Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 26 mei 18.15 uur Training nieuwe D Thuis Zie kopie!!  17.45 uur  

 29 mei 15.55 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!!  14.30 uur Auto 

 04 juni 19.30 uur Vertrek Waalwijk  Zie kopie!!  19.00 uur Auto 

E1 20 mei 10.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!!  09.30 uur  

 21 mei 09.30 uur Vertrek Limburg  Zie kopie!!  09.00 uur  

 26 mei 18.15 uur Training nieuwe D Thuis Zie kopie!!  17.45 uur  

 26 mei 17.00 uur Training nieuwe E Thuis Zie kopie!!  16.30 uur  

 05 juni 09.45 uur Finale vier tegen vier Uit Zie kopie!!  08.30 uur Auto 

E2 20 mei 10.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!!  10.00 uur  

 21 mei 09.30 uur Vertrek Limburg  Zie kopie!!  09.00 uur  

 26 mei 18.15 uur Training nieuwe D Thuis Zie kopie!!  17.45 uur  

 26 mei 17.00 uur Training nieuwe E Thuis Zie kopie!!  16.30 uur  

E3 22 mei 10.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!!  09.30 uur  

 26 mei 18.15 uur Training nieuwe D Thuis Zie kopie!!  17.45 uur  

 26 mei 17.00 uur Training nieuwe E Thuis Zie kopie!!  16.30 uur  

E4 22 mei 10.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!!  10.00 uur  

 26 mei 18.15 uur Training nieuwe D Thuis Zie kopie!!  17.45 uur  

 26 mei 17.00 uur Training nieuwe E Thuis Zie kopie!!  16.30 uur  

E5 22 mei 10.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!!  09.30 uur  

 26 mei 18.15 uur Training nieuwe D Thuis Zie kopie!!  17.45 uur  

 26 mei 17.00 uur Training nieuwe E Thuis Zie kopie!!  16.30 uur  

E6 22 mei 10.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!!  10.00 uur  

 26 mei 18.15 uur Training nieuwe D Thuis Zie kopie!!  17.45 uur  

 26 mei 17.00 uur Training nieuwe E Thuis Zie kopie!!  16.30 uur  

F1 19 mei 18.00 uur Training nieuwe F Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 20 mei 14.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!!  13.30 uur  

 26 mei 17.00 uur Training nieuwe E Thuis Zie kopie!!  16.30 uur  

 27 mei 18.00 uur Training nieuwe F Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

F2 19 mei 18.00 uur Training nieuwe F Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 20 mei 14.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!!  14.00 uur  

 26 mei 17.00 uur Training nieuwe E Thuis Zie kopie!!  16.30 uur  

 27 mei 18.00 uur Training nieuwe F Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 31 mei 13.45 uur Full Speedtoernooi Uit Zie kopie!!  12.30 uur Auto 

F3 19 mei 18.00 uur Training nieuwe F Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 22 mei 14.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!!  13.30 uur  

 26 mei 17.00 uur Training nieuwe E Thuis Zie kopie!!  16.30 uur  

 27 mei 18.00 uur Training nieuwe F Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 31 mei 13.30 uur Full Speedtoernooi Uit Zie kopie!!  12.15 uur Auto 

F4 19 mei 18.00 uur Training nieuwe F Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 22 mei 14.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!!  14.00 uur  

 26 mei 17.00 uur Training nieuwe E Thuis Zie kopie!!  16.30 uur  

 27 mei 18.00 uur Training nieuwe F Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 29 mei 09.00 uur Monstertoernooi Uit Zie kopie!!  08.00 uur Auto 

F5 19 mei 18.00 uur Training nieuwe F Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 22 mei 14.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!!  13.30 uur  

 26 mei 17.00 uur Training nieuwe E Thuis Zie kopie!!  16.30 uur  

 27 mei 18.00 uur Training nieuwe F Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

F6 19 mei 18.00 uur Training nieuwe F Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 22 mei 14.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!!  14.00 uur  

 26 mei 17.00 uur Training nieuwe E Thuis Zie kopie!!  16.30 uur  

 27 mei 18.00 uur Training nieuwe F Thuis Zie kopie!!  17.30 uur  

 29 mei 09.00 uur Monstertoernooi Uit Zie kopie!!  08.00 uur Auto 
 

Bijzonderheden 

• Dit is de laatste officiële LENSrevue van dit seizoen!! 

• De volgende LENSREVUE verschijnt medio juni (dit is de JONG LENS), daarna pas weer eind juli!! 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  20 mei vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

22 mei vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 
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Opstellingen 

 

• DE TRAININGSSTROOK EN VELD 2 ZIJN IN REPARATIE DUS NIET MEER BETREDEN S.V.P!!!! 

 

• ZIE KOPIE TRAININGEN MET DE NIEUWE GROEPEN SEIZOEN 2004/2005 

 

• NA 31 MEI STOPPEN ALLE ACTIVITEITEN (TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN) VOOR DE JEUGD 

 

• Opstellingen als bekend met uitzondering van:  

- LENS C4: zonder M.Yalmon (blessure) 

- LENS D1: zonder K.Chtatou (s.v.p. contact opnemen met Paul van den Steen) 

- LENS F1: zonder M.Benhammouch (alleen 20/5) 

- LENS F2: zonder A.Ezammouri (blessure) 

 

Toernooien afgekeurd of niet???????? 

 

Het organiseren van toernooien kost heel veel tijd (uitnodigen teams en scheidsrechters, programma maken) en best veel geld 

(bekers en vaantjes kopen) en zijn zeker voor de jongste jeugd de krenten in de pap en voor de verenigingen betekent het vaak extra 

inkomsten achter de bar. Toernooien afkeuren doen de clubs daarom niet zo snel. De enige manier om te weten te komen of 

toernooien doorgaan of niet is bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-4044184). Regent het een beetje of is de lijn steeds bezet 

kom dan gewoon naar LENS toe en we bekijken ter plekke of het toernooi doorgaat of niet. Is het afgekeurd dan is er echt geen 

alternatief te bedenken en mag je thuis blijven. Wees er echter wel altijd 100% zeker van dat een toernooi echt is afgekeurd en 

denk dus nooit het zal wel afgekeurd zijn dus ik blijf maar thuis!!!! 

 

Toernoooi bijzonderheden: goed lezen!!! 

 

Heel veel verenigingen organiseren slechts toernooien m.n. voor de jongste jeugd (D t/m F). LENS doet het echter voor al haar 

teams (A t/m F). Het spreekt voor zich dat de verenigingen rekenen op mooi weer en leuke en sportieve toernooien. Het weer heb 

je echter niet in de hand en dat is dus afwachten. De rest is afhankelijk van het gedrag van de spelers, leiders en ouders en dat is 

wel iets waar wij allemaal wat aan kunnen doen. De afspraken zijn: sportief voetballen, fouten van scheidsrechters accepteren (we 

maken ze zelf toch ook!!) en ouders bemoeien zich nooit ergens mee en hebben dus geen commentaar op wie dan ook, komen dus 

ook nooit op het veld of in de commissiekamer. Na afloop laten we het kleedlokaal netjes achter en natuurlijk blijven we allemaal 

bij de prijsuitreiking als een sportief gebaar naar de organiserende vereniging. De ouders van de LENS-teams vragen wij om wel 

zoveel mogelijk voor het vervoer te zorgen naar de uittoernooien. Laat het niet steeds over aan de andere ouders en kom zelf ook!! 

De toernooien duren vaak een dagdeel of soms zelfs een hele dag. Neem altijd een trainingspak mee en wat te eten en te drinken. 

De bijzonderheden voor de toernooien zijn:  

 

 

 LENS B2: 

speelt op 20 mei het LENStoernooi tegen Vredenburch, Lyra, GDA en Oliveo. Prijsuitreiking 16.45 uur. 

 

 LENS C1: 

speelt op 22 mei het Tonegidotoernooi aan de Rodelaan in Voorburg (vervoer is noodzakelijk) tegen Vriendenschaar, DSVP en 

Tonegido. Prijsuitreiking 14.30 uur. Op 28 mei op reis naar Parijs (zie kopie elders in deze LENSrevue). 

 

 LENS C2: 

speelt op 20 mei het Tonegidotoernooi aan de Rodelaan in Voorburg (vervoer is noodzakelijk) tegen Tonegido, Maasdijk en ’s-

Gravenzande SV. Prijsuitreiking 17.30 uur. Op 28 mei op reis naar Parijs (zie kopie elders in deze LENSrevue). 

 

 LENS C3: 

speelt op 20 mei het Tonegidotoernooi aan de Rodelaan in Voorburg (vervoer is noodzakelijk) tegen Tonegido, Lisse, Ommoord en 

Schiebroek. Prijsuitreiking 17.30 uur. Op 29 mei het Westlandiatoernooi aan de Zuidweg in Naaldwijk (vervoer is  

noodzakelijk) tegen Forum Sport, Westlandia en DSO. Prijsuitreiking 16.00 uur. 

 

 LENS C4: 

speelt op 20 mei het Nootdorptoernooi aan de Poort in Nootdorp (vervoer is noodzakelijk) tegen DoCoS, Ter Leede, Nootdorp en 

GHC. Prijsuitreiking 12.30 uur. Op 29 mei het Westlandiatoernooi aan de Zuidweg in Naaldwijk (vervoer is echt noodzakelijk) 

tegen ’s-Gravenzande SV, Westlandia en DSO. Prijsuitreiking 16.00 uur. 

 

 LENS D1: 

speelt op 22 mei het Tonegidotoernooi aan de Rodelaan in Voorburg (vervoer is noodzakelijk) tegen Barendrecht, Overmaas en 

Tonegido. Prijsuitreiking 14.30 uur. Op 29 mei het DSOtoernooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer is noodzakelijk, 

afslag 22 van Tuyllsportpark) tegen  DSO, Voorschoten en Roodenburg. Prijsuitreiking 11.30 uur. 
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 LENS D2: 

 

speelt op 22 mei het Vitesse Delfttoernooi aan de H.v.Riessenlaan in elft (vervoer is noodzakelijk) tegen Vitesse Delft, 

Excelsior’20, SHO en DUNO. Prijsuitreiking 16.30 uur. Op 29 mei het DSOtoernooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer 

(vervoer is noodzakelijk, afslag 22 van Tuyllsportpark) tegen DSO, DSVP en Blauw Zwart. Prijsuitreiking 11.30 uur. 

 

 LENS D3: 

speelt op 22 mei het Vitesse Delfttoernooi aan de H.v.Riessenlaan in elft (vervoer is noodzakelijk) tegen Vitesse Delft,  

RKDEO en TOGB. Prijsuitreiking 16.30 uur. Op 29 mei het DSOtoernooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer is echt 

noodzakelijk, afslag 22 van Tuyllsportpark) tegen DSO, Roodenburg en Xerxex DZB. Prijsuitreiking 15.00 uur. 

 

 

 LENS D4: 

speelt op 22 mei het Vitesse Delfttoernooi aan de H.v.Riessenlaan in elft (vervoer is noodzakelijk) tegen Vitesse Delft, SHO en 

TOGB. Prijsuitreiking 16.30 uur. Op 29 mei het DSOtoernooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer is echt  noodzakelijk, 

afslag 22 van Tuyllsportpark) tegen DSO, RKAVV en Voorschoten. Prijsuitreiking 18.00 uur. Op 4 juni op reis naar Waalwijk (zie 

kopie elders in deze LENSrevue). 

 

 LENS E1: 

speelt op 20 mei het LENStoernooi tegen Lyra, Tonegido en FC Lisse. Prijsuitreiking 13.00 uur. Op 21 mei op reis naar Limburg 

(zie kopie elders in deze LENSrevue). 

 

 LENS E2: 

speelt op 20 mei het LENStoernooi tegen Lyra, Tonegido en FC Lisse. Prijsuitreiking 13.00 uur. Op 21 mei op reis naar Limburg 

(zie kopie elders in deze LENSrevue). 

 

 LENS E3: 

speelt op 22 mei het LENStoernooi tegen VUC, BVCB en RKDEO. Prijsuitreiking 13.00 uur. 

 

 LENS E4: 

speelt op 22 mei het LENStoernooi tegen VUC, BVCB en FC Lisse. Prijsuitreiking 13.00 uur. 

 

 LENS E5: 

speelt op 22 mei het LENStoernooi tegen VUC, BVCB en Oliveo. Prijsuitreiking 13.00 uur. 

 

 LENS E6: 

speelt op 22 mei het LENStoernooi tegen VUC, BVCB en RKDEO. Prijsuitreiking 13.00 uur. 

 

 

 LENS F1: 

speelt op 20 mei het LENStoernooi tegen Tonegido, Vitesse Delft en GDA. Prijsuitreiking 17.00 uur. 

 

 LENS F2: 

speelt op 20 mei het LENStoernooi tegen Tonegido, Vitesse Delft en GDA. Prijsuitreiking 17.00 uur. Op maandag 31 mei, 2e 

Pinksterdag, het Full Speedtoernooi aan de Kerkpolderweg in Delft (vervoer is noodzakelijk) tegen BVCB, Full Speed en 

Laakkwartier. Ook is er een penaltybokaal. Prijsuitreiking 16.45 uur. 

 

 LENS F3: 

speelt op speelt op 22 mei het LENStoernooi tegen VUC, Verburch en BVCB. Prijsuitreiking 17.00 uur. Op maandag 31 mei, 2e 

Pinksterdag, het Full Speedtoernooi aan de Kerkpolderweg in Delft (vervoer is noodzakelijk) tegen BVCB, Full Speed en 

Naaldwijk. Ook is er een penaltybokaal. Prijsuitreiking 16.45 uur. 

 

 LENS F4: 

speelt op 22 mei het LENStoernooi tegen Vitesse Delft, BVCB en VUC. Prijsuitreiking 17.00 uur. Op 29 mei het Monstertoernooi 

aan de Duyvenvoordestraat in Monster tegen Monster, HION, Oliveo en MVV’27. Prijsuitreiking 12.15 uur. 

 

 LENS F5: 

speelt op 22 mei het LENStoernooi tegen Verburch, BVCB en VUC. Prijsuitreiking 17.00 uur. 

 

 LENS F6: 

speelt op 22 mei het LENStoernooi tegen Vitesse Delft, Verburch en RAVA. Prijsuitreiking 17.00 uur. Op 29 mei het 

Monstertoernooi aan de Duyvenvoordestraat in Monster tegen Monster, Den Hoorn, Lyra en Oliveo. Prijsuitreiking 12.15 uur.
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LENS C1 en C2 naar Parijs 

Van 28 t/m 31 mei gaan LENS C1 en C2 op reis. Met veel pijn en moeite moet het vervoer alsnog rondkomen maar dat kost ons 

wel veel extra geld. Op 23 mei organiseren C1 en C2 een loterij op LENS rondom de nacompetitiewedstrijden van LENS 1 en 2. 

Daarnaast vragen wij alle deelnemers om voor het vertrek nog 10 euro extra af te dragen (is verplicht!!) aan Roy of aan Dennis. 

Daarna kunnen we pas echt op reis gaan. Meenemen: slaapzak, luchtbed, voldoende schoon ondergoed, schone sokken en andere 

schone kleding, een zwembroek, handdoeken, pyjama, shampoo, borstel, voetbalschoenen, LENSvoetbalbroekjes (2x) en LENS-

kousen (2x). Natuurlijk ook wat te snoepen, een lunchpakket en wat te drinken voor onderweg en vergeet zeker niet je paspoort of 

identiteitskaart bij de hand te houden. Aan zakgeld hebben jullie nog zo’n 20 euro nodig!! Omstreeks 18.00 uur komen jullie aan in 

St. Soupplets waar jullie op 29 en 30 mei in een internationaal toernooi meespelen. Op 31 mei naar Euro Disney waar jullie erg 

veel plezier zullen beleven. Omstreeks middernacht zijn jullie weer op LENS terug. Heel veel plezier!! 

 

LENS D4 naar Waalwijk 

Op vrijdag 4 juni vertrekken jullie naar Waalwijk. Gerard heeft een perfect lang weekend voor jullie in elkaar gedraaid. Natuurlijk 

ontbreekt daarin niet een bezoek aan Nederlands grootste pretpark De Efteling (6/6) en een toernooi bij RWB (5/6) in Waalwijk. 

Wat jullie verder nog gaan doen verklappen wij lekker niet maar wel wat jullie minimaal mee moeten nemen: slaapzak, luchtbed, 

voldoende schoon ondergoed, schone sokken en andere schone kleding, een zwembroek, handdoeken, pyjama, shampoo, borstel, 

voetbalschoenen, LENSvoetbalbroek-jes (2x) en LENSkousen (2x). Daarnaast ineen apart tasje wat te snoepen, een lunchpakket en 

wat te drinken voor onderweg. Op zondag 5 juni zijn jullie omstreeks 21.00 uur weer terug op LENS. Heel veel plezier!! 

 

LENS E1 en E2 naar Limburg 

Op vrijdag 21 mei gaan LENS E1 en E2 naar Limburg toe. Meenemen: slaapzak, luchtbed, voldoende schoon ondergoed, schone 

sokken en andere schone kleding, een zwembroek, handdoeken, pyjama, shampoo, borstel, voetbalschoenen, LENSvoetbalbroek-

jes (2x) en LENSkousen (2x). Daarnaast ineen apart tasje wat te snoepen, een lunchpakket en wat te drinken voor onderweg en ten 

hoogste 10 euro zakgeld in een portemonnee. Op vrijdag een leuk programma en op zaterdag en zondag een toernooi bij Kolonia in 

Landgraaf waar gestreden wordt om de Strijthagencup. Daarnaast nog vele leuke spelletjes en natuurlijk gaan jullie ook nog 

zwemmen. Op zondag 23 mei zijn jullie omstreeks 20.00 uur weer terug op LENS. Heel veel plezier!! 

 

LENS E1 en E2 Kampioen 

LENS E1 hoefde door eerdere uitslagen niet meer te winnen van DHC. Ze waren immers al kampioen. Maar een echte kampioen 

wint ook de laatste wedstrijd en dat deed E1 dan ook met 6-0. De toeschouwers (dat waren er best veel)  genoten echt van heerlijk 

voetbal!! LENS E2 had voldoende aan een gelijkspel om zich kampioen te mogen noemen. Vitesse Delft gooide echter weer roet in 

het eten en belde weer op het laatste moment af nu met de avondvierdaagse als reden. Zeer onsportief!!! De wedstrijd wordt niet 

meer gespeeld en E2 is daarmee ook kampioen!! Dit betekende een dubbel kampioensfeest met overheerlijk patat en limonade in 

ons clubgebouw en een medaille als aandenken. Theo, Martin, spelers en ouders van harte gefeliciteerd!!! 

 

Districtsfinale vier tegen vier toernooi 

Emmanuel Boatey, Whalid el Boubkari, Kevin Mawete en Mouad Reddam gaan ons op 5 juni vertegenwoordigen als kampioen 

van Den Haag bij het vier tegen vier toernooi van ons district op het complex van RCL op De Bloemerd in Leiderdorp. Gespeeld 

wordt op asfalt dus sportschoenen meenemen. Ook komen daar de andere finalisten vanuit ons district. Dat wordt een hele dobber. 

Meer nieuws volgt via Theo. Doe je best en de sterkste teams gaan weer verder naar de landelijke finale op 19 juni op de Dam in 

Amsterdam. Heel veel succes en voetbal sportief!! 

 

Finale knvb penaltybokaal 

Achraf Dachraoui van LENS B2 gaat op zaterdag 5 juni naar DRL om zich te mengen in de strijd om de penaltykoning van de B-

klasse van het district West II. In de voorronde was Achraf heer en meester en nu maar hopen dat je ook deze keer je zenuwen in 

bedwang kan houden. Meer nieuws volgt z.s.m. Heel veel succes!! 

 

Nieuws van het trainersfront 

De afgelopen periode hebben wij heel wat gesprekken gevoed met kandidaat jeugdtrainers. De volgende resultaten kunnen wij 

melden: Ahmed Zambib (A1), Roy Asmowidjojo (B1), Peter van Fessem (B2), Rui dos Santos Freitas (C1), Dennis Vos (C2), 

Theo Hoefnagel (D1), Achraf Dachraoui (D2), Gokhan Golali (E1/E2 en F1/F2), Arjen Vegt (E3/E4/E5/E6 en F3/F4).  

Achraf is momenteel jeugdspeler bij LENS en is al zeer actief binnen onze jeugdafdeling. De spelers zullen hem ongetwijfeld al 

kennen. Volgend seizoen gaat Achraf ook een trainerscursus volgen. Gokhan is momenteel trainer van alle jeugdteams van HDV 

en speelde enkele jaren geleden nog bij LENS in de senioren. Hij heeft een voetbalopleiding in Rotterdam gevolgd en is net als 

Achraf zeer gedreven. Komende weken gaan wij bekijken of we ook de resterende groepen goed in kunnen vullen. Meer nieuws 

komt in de JONG LENS die medio juni uitkomt. Heb je interesse, bel dan naar Paul van den Steen (070-4400603). 
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Trainingen huidige groepen gestopt 

Met ingang van 15 mei zijn alle trainingen voor de teams van dit seizoen gestopt tenzij de trainer iets anders met jullie heeft 

afgesproken. Dit betekent dat wij vanaf nu alleen nog zullen trainen met de groepen voor komend seizoen. Zie kopie hierna!! 

 

Trainen met de nieuwe groepen 

In de maand mei gaan wij zoals altijd weer wat trainen met de groepen voor het nieuwe seizoen. Dit om de trainers de gelegenheid 

te geven alvast wat te selecteren, groepen te formeren waar dat nodig is (C, D en E-jeugd) en om afspraken te maken met spelers. 

Ook kunnen er bij deze trainingen nieuwe spelers mee komen doen om te kijken of ze lid van LENS willen/kunnen worden. Wij 

vragen jullie om te kijken of je vriendjes ook eens bij LENS willen komen trainen. Neem ze gerust mee en zeker bij de A- en F-

jeugd kunnen wij best nog wel wat spelers gebruiken en bij de C- en D-jeugd zijn keepers en talentvolle voetballers ook van harte 

welkom. Doe je best en kom zeker naar deze trainingen toe zodat de trainers je niet kunnen vergeten bij het samenstellen van de 

groepen voor komend seizoen. Ga je stoppen met voetballen maak dit dan schriftelijk kenbaar bij Paul van den Steen. Mondeling 

iets doorgeven of gewoon wegblijven is niet dus voldoende!!!! Zie verder bij de kopie “beëindiging lidmaatschap van LENS”. 
 

A-klassers (spelers geboren in 1986 en 1987): A.Aliabadi, A.Ancharad, H.el Boubkari, R.da Cruz, A.Dachraoui, A.Eljabli, 

A.Hussein Suker, O.el Mhamdi, K.Muskiet, R.Oosterveer (k), S.Sheighi en N.Zambib (12 A-klassers maar waarschijnlijk worden 

een drietal B-klassers vervroegd doorgeschoven naar LENS A1 maar het meenemen van vrienden is natuurlijk ook toegestaan).  

 

Getraind wordt op maandag 17 en 24 mei om 19.00 uur o.l.v. Ahmed Zambib. 

 

B-klassers (spelers geboren in 1988 en 1989): Z.Achour, T.Aidani, A.Akalin, O.Akkuzu, A.Aldogan, M.Aldogan, A.Aras, S.Aras, 

V.Autar, R.v.d.Berg, A.el Boustati,  P.Dewkali, A.Elfergougui, T.Fisher (k), R.v.Herp, J.Imambuks (k), F.Imouhay, J.Imperator, 

F.el Kanfaoui, M.Karakaya, W.Kocer (k), A.Loilargosain, J.v.d.Luitgaren (k), P.Maduro, R.Matthee, D.Mensah, R.Moennasing, 

S.el Mokadam, R.v.d.Oever, M.el Ousrouti, S.Poeran, H.Rahiembaks, A.de Randamie, I.Rasul, S.Rukhsar, S.Sahin, G.Samburkan, 

A.Seker, R.Sonokromo, A.Thohamachsun, D.Troenosemito, F.Turkoglu, J.Winter, E.Wolde Amanueal, H.Yamani en A.Yazici. 

 (46 B-klassers).  

 

Getraind wordt op maandag 17 en 24 mei om 19.00 uur o.l.v. Roy Asmowidjojo en Peter van Fessem. 

 

C-klassers (spelers geboren in 1990 en 1991): S.Abdalla, L.Acer, A.Achalchi (k), J.Afkyr, M.Ahjar, M.Ahjar, F.Aldogan, B.Arslan 

(k), D.Boateng, S.el Bouzidi, M.Bulut, R.Canizares, I.Celik, K.Celik, H.Devrilmez, J.Elfergougui, O.Ergul, I.Genc, K.Gezgin, 

O.Gogtas, S.Guzel, M.Imouhay, H.Ipek, Y.Irzi, T.Jankie, J.Khoulali, K.el Margi, E.Mermi, F.Mustapha, E.Nooitmeer, M.Ouellaf, 

A.Ozdilek, C.Poulina, J.Ramdjiawan, R.Reddam, M.Resodiwirjo, S.Resodiwirjo, R.Rocha, J.dos Santos Freitas, B.Sbaa, 

C.Senturk, I.Tokmak, E.Uwimana en M.Yalmon (k) (44 C-klassers).  

 

Getraind wordt op dinsdag 18 en 25 mei om 18.00 uur o.l.v. Rui dos Santos Freitas,  

Dennis Vos, Galat Ismail en Guiseppe Fabias. 

 

D-klassers (spelers geboren in 1992 en 1993): A.Achahchah, J.Akalai, S.Algoe, B.Altay (k), O.Arslan, M.el Ayadi, Y,Aydin, 

Y.Aydin (E), J.v.Beek, R.Binda, A.Bingol, E.Boatey, Z.Borukcu, W.el Boubkari, N.Bozbey, E.Cavusoglu, O.Celik (k), E.Cetin, 

K.Chtatou, U.Cigirci, O.Coskun, A.Daraji, R.v.Elswijk (k), I.Erkul, A.v.Gardingen, A.Genc (k), F.Hoke, S.Issaoui, N.el Khalki, 

H.Kocer, K.Mawete, R.Nijbacker, C.Nooitmeer, A.Ouellaf, F.Ozcelik, A.Ozdemir, O.Ozdemir, M.Oztas, C.Poulina, R.Putters, 

R.Ramdjiawan, M.Reddam, S.Senturk, F.Souna, H.Syed (k), H.Talhaoui, E.Tekdemir, F.Ulas, M.Vrijenhoek, C.Yavuz, 

S.Zimmerman en D.de Zwart (52 D-klassers).  

           

Getraind wordt op zondag 16 mei om 11.30 uur en op woensdag 26 mei om 18.15 uur o.l.v. Theo Hoefnagel,   

    Achraf Dachraoui en Fekri Fellah. 

 

E-klassers (spelers geboren in 1994 en 1995): S.Akalai, B.Akhannich, Y.Aliabadi, E.Ayyadi, B.Balci, S.Baryagabr, S.Bay, 

M.Benhammouch, R.Bisai, M.Boutasmit, B.Dosun (k), G.Ergul, M.Essaeh, A.Ezammouri, T.Firtina, Z.Genc, U.Gunes, H.Ikjouen, 

I.Ince, E.Kahriman, L.el Kanfaoui, T.Kasanmoeseni, O.Kaya, S.Keskin, A.Khodabaks, B.Khoulali, Y.Khoulali, S.Kilic, R.el 

Margi, M.Naqvi, E.Ozbek, H.Ozdilek, M.Ozen, H.Sahin, J.Sardjoe, H.Syed (k), S.Syed (k), F.Tabelhajt, B.Tuna, T.Tuzlacik en 

C.Yildiz (41 E-klassers).  

                

Getraind wordt op zondag 16 mei om 10.15 uur en op woensdag 26 mei om 17.00 uur o.l.v. Theo Hoefnagel, 

Gokhan Golali en Arjen Vegt. 

 

F-klassers (spelers geboren in 1996 en 1997): E.Aras, A.Belhadi, R.Bisai, T.Ciftci, F.Eren, S.Gunes, U.Gunes, T.Guneyli, 

L.Hamme, H.Ikjouen, F.Ince, T.Karadogan, R.Kaya, E.Kilic, S.v.Marwijk, T.Meijer, K.Metin, K.Ozdilek, B.Oztas, B.Sahan, 

G.Schipper, T.Sevilmis, B.Tesadif, S.v.d.Wiel, F.Yavuz, M.Yildiz, K.Yilmaz en Y.el Youfsi. (28 F-klassers).  

                     

Getraind wordt op woensdag 19 mei om 18.00 uur en op donderdag 27 mei om 18.00 uur o.l.v. Halil Bulut, 

Gokhan Golali en Arjen Vegt. 
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Pasfoto’s inleveren 

 

E-klassers geboren in 1993: pasfoto inleveren!! 

De onderstaande E-klassers gaan volgend seizoen naar de D-klasse en gaan dan voetballen op een groot veld. 

Dan hoort er ook een spelerspas aanwezig te zijn van deze spelers en die moeten wij aan gaan vragen bij de 

KNVB. De volgende spelers moeten voor 30 april één pasfoto met naam achterop inleveren bij Paul van den 

Steen op LENS. Dit kan op woensdagmiddag of op een zaterdag en hun ouders moeten meekomen om de 

spelerspas te tekenen: J.Akalai, N.Bozbey, A.Genc, F.Hoke, M.Reddam (alleen pasfoto) en F.Ulas. 

 

 

 

 

Kleding inleveren 
 

Er zijn nog heel veel spelers bij de jeugd die de in bruikleen gekregen kleding van LENS (denk aan sporttas, voetbalbroekje, shirt, 

kousen en regenjack) in hun bezit hebben. Wij zouden dit op de trainingen met de nieuwe groepen graag allemaal schoon en heel 

terug ontvangen. De spelers van C1 en C2 leveren alles natuurlijk pas na het reisje in. Geef wel duidelijk aan bv. door middel van 

een briefje van wie de teruggebrachte spullen zijn zodat wij precies weten van wie wij nog wat moeten krijgen. De huidige trainers 

zijn verantwoordelijk voor het terugkrijgen van alle kleding. Maak goede afspraken met de spelers, noteer wie wat inlevert en leg 

alles weer in de kast van je eigen team. Is alles binnen lever dan je sleutelbos in bij Paul van den Steen. Probeer dit alles uiterlijk 31 

mei rond te hebben zodat wij kunnen beginnen met de inventarisatie. 

JONG LENS 

 
Natuurlijk komt er ook dit seizoen een JONG LENS uit. We vragen alle trainers/leiders om uiterlijk op 29 mei (liever eerder) de 

kopie over hun team op flop in te leveren bij Paul van den Steen. Het mag een verhaal over de teamprestatie zijn maar ook over de 

afzonderlijke spelers mag iets opgeschreven worden. Maak er wel een positief verhaal van (kritische opmerkingen zijn natuurlijk 

toegestaan)  maar niet groter dan één A-viertje. Niets schrijven kan echt niet hoor dus ga aan de slag!!! 

 

Einde seizoen 2003/2004 

 

Na 31 mei stoppen alle activiteiten op LENS voor de jeugd. Dat wil zeggen dat er niet meer wordt getraind en gevoetbald t/m 

begin/medio augustus. De zomerstop begint en het clubgebouw is gesloten!! Wij gaan dan alles weer klaarmaken voor het nieuwe 

seizoen. Eerst alle sportkleding zien binnen te krijgen van diverse jeugdteams, daarna inventariseren wat er nodig is aan materiaal 

(ballen, kleding etc.) voor het nieuwe seizoen en alles bestellen en weer klaarleggen. Ondertussen worden ook de nieuwe teams 

aangemeld bij de KNVB en worden de vacatures (trainers en leiders) geprobeerd aan te vullen. Natuurlijk wordt ondertussen ook 

de JONG LENS in elkaar gedraaid met een terugblik op het afgelopen seizoen en een vooruitblik op het komende seizoen met de 

vermelding van de trainingsgroepen en de dagen en tijden waarop wordt getraind. Begin juli moeten we dan een heel eind op weg 

zijn en dan kunnen ook wij van een welverdiende vakantie gaan genieten.. 

 

Algemene ledenvergadering op LENS 

 

Op maandag 7 juni wordt om 20.30 uur de Algemene Ledenvergadering van LENS gehouden in ons clubgebouw. Alle A-klassers, 

trainers, leiders en ouders zijn natuurlijk van harte welkom. Naast de cijfertjes (verlies of winst in het afgelopen seizoen en de 

begroting voor het nieuwe seizoen) wordt het ook duidelijk of de contributie omhoog zal gaan en hoe de stand van zaken is m.b.t. 

de fusieperikelen. Kortom: belangrijke zaken die u echt niet mag missen!!!!!!!!!!!!!! 

 

Medewerkersavond op LENS 

 

Op vrijdagavond 4 juni nodigt het bestuur van LENS alle medewerkers van LENS uit om naar de medewerkersavond te komen. 

Het clubgebouw is om 20.30 uur open en de koffie staat dan klaar. Natuurlijk gaat later ook de barbecue weer aan en staan er ook 

overheerlijke salades op u te wachten. Onder het genot van een drankje kan dan het afgelopen seizoen nabesproken worden of er 

kan vooruit gekeken worden naar het EK-voetbal, de vakantie of het komende seizoen. Gezelligheid zorgen we met z’n allen voor. 

We hopen vele vrijwilligers (trainers, leiders, scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, jeugdcommissieleden en assistenten op 

deze avond op LENS te zien. We gaan door tot in de kleine uurtjes!!! 
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 BEËINDIGING LIDMAATSCHAP VAN LENS 

 
 

 

MEI is de maand waarin ook de jeugdspelers moeten beslissen of ze nog een jaar doorgaan als voetballer bij LENS of niet. Wij 

hopen natuurlijk van wel, maar toch zijn er altijd spelers die besluiten te stoppen of die ergens anders willen gaan spelen. 

 

De volgende regels zijn er: 

 

4. stop je helemaal met voetballen dan moet je dit VÒÒR 31 mei 2004 PER BRIEF kenbaar maken aan Paul van den Steen, 

Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag.  

5. doe je dit NIET dan blijf je automatisch lid van LENS. (mondeling opzeggen is NIET voldoende !!) 

6. wil je echt bij een andere vereniging gaan voetballen dan moet je bij die vereniging een overschrijvingsformulier gaan halen, 

dit volledig invullen en inleveren vòòr 28 mei 2004 bij Paul van den Steen. Wij hebben dan nog een paar dagen nodig om de 

nodige administratieve handelingen te verrichten.  

 

Paul van den Steen is speciaal op LENS aanwezig om overschrijvingsformulieren in ontvangst te nemen op maandag 3, 10, 17 en 

24 mei tussen 18.30 en 20.00 uur. Op andere dagen en op de maandag voor of na deze tijd is hij hiervoor dus niet aanspreekbaar!!! 

ondertekening zal alleen geschieden als je aan al je financiële verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor boetes) en ontvangen 

sportspullen van LENS hebt ingeleverd. 

 

Dit bovenstaande dient vòòr 28 mei 2004 geregeld te zijn, anders ben je te laat.  

Ons advies is echter : BLIJF LEKKER VOETBALLEN BIJ LENS en laat je vriendjes ook lid worden. 

  

Zijn er problemen, probeer ze dan eerst uit te praten i.p.v. op de loop te gaan naar een andere vereniging. De jeugdcommissie is 

iedere maandagavond aanwezig op LENS. 

 

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 

 

 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

de verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

 

 
 

 

 

HDV D1 – LENS D2 (6-0) 

 

We begonnen best goed met een paar acties over en weer maar toen kwam ineens de 1-0 voor HDV. Vlak 

daarna kwam ook nog de 2-0 maar we gaven het niet op  we hadden nog wel wat kansen maar schoten een 

beestje scheef misschien moeten we daar wat meer op trainen het kaatsen ging ook al niet zo goed maar daar 

kunnen we ook op trainen 

De 2e helft kregen we weer veel kansen marr we schoten weer scheef daarna maakten ze nog een paar doelpunten en hadden de 

wedstrijd al beslist we hadden niet goed gespeeld maar dat kan toch ook wel een keer gebeuren 

 

Gemaakt door Diego 

 

D  
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