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HOOFDSPONSOR VAN LENS 

sinds 1893 

Specialisatie: 
Uw eigen Ansichtkaarten 

Aanta\ Verkoopprijs 

2500 € 145,00 

5000 € 220,00 

7500 € 320,00 

10000 € 510,00 

20000 € 630,00 

25000 € 710,00 

50000 
€ 1.130,00 

BHll:IPP~ 
$ERKEERSOPLEJDING~ 1 AL MEER DAN 45 JAAR 1 

~___ft;::,~ 
• Voor alle rijbewijzen 
• Opleiding 
• 10 daags spoedopleidingen 
• Diverse categorieën moterrijlessen 

~ iii 
LENS LEDEN SPECIALE KORTING 
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk 

Valkenboslaan 173 - 2563 CK Den Haag 
Tel.: 070-3451153 / 3634671 - Fax: 070-3636662 

Free Kick Sport 
DE VOETBALSPECIALIST 

. Weimarstraat 343 Den Haag 

EXCLUSIVE 
Thomsonlaan 124 Den Haag 

Telefoon 070-3636323 

Telefoon 070-3652426 

FREE KICK SCHEVENINGEN 
Keizerstraat 74 Scheveningen Telefoon 070-3617376 

voor al uw sportkleding, lens leden 10% korting! 
www.free-kick.nl 

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail w.pruisken@edauw.com 

In de maanden November en Decemb~r 
kerstkaarten aanbieding 

tvangt 150 schittetende 
di ·t l aan en u on 

Lever uw foto 91 aa ' € 180 00 incl BTW 
ketStkaarten met enveloppen voot • 

Bedrukkin~: 1 zijdig full co\out, 1 zijdig zwart 

Papier: 250 grs. mat 
Formaat: 105 x 148 

Alllllemachtig 
wat een assortiment !!! 

voor oude auto's 

Auto-onderdelen 
• Groot assortiment auto onderdelen 
• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn 
• Alle !opmerken auto-onderdelen uit voorraad leverbaar 
• Eigen bezorgdienst 

of nieuwe auto's 

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

Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 
Openingstijden: ma. Vm vrljd. 08.00 -17 .00 uur zat. 09.00 - 15.00 uur 

www.gzg.nl 
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Voor alle duidelijkheid: LENS (Le- • 1 
nig en Snel) schrijf je als LENS. s 
Met hoofdletters dus. De redactie 2 
van de LenS-revue, het clubor- c 
gaan van LeNS, achtte het nodig " 
dit nog te herhalen omdat 1ve 'al- r 
lemaal lekker gezellig gaan goo- e 
chelen met onze clubnaam.' Op v 
de clubsite van L en Sn., op het i1 
.vernieuwde inschrijfformulier, n 

· .op de dugouts (lenS), zelfs op de k 
omslag van het clubblacl ... Dus.. !1 
werden zelfs de notulen van de al- " 
gemene vergadering van 31 okto- v 
ber 1977 erbij te pakken vart Lens. is 
·Daarin staat dat 'de,voorgestelde b 
wijziging in één. klap een eind z, 
maakt aan de misvormingen van · d 
de clubnaam.' LENS dus, 'omdat' [ 
zoals· de redactie schrijft, 'een . 11 

paard een paard is en LENS LENS.' t, 
a 

. Het gaat hard met ADO Den Haag, • 
De naam van de club kwam deze . 
week voor in het officiële 'UEFA 
Jact-file' - een duur woord voor 
een bundeltje A4'tjes met veelal 
zinloze statistische gegevens -
van AC Milan: Ajax. Het was 
weliswaar alleen maar in de mede
·deling dat Ajax Cedric van der 

. Gun aan ADO Den Haag had ver. 
· huurd, maar toch. Europa, we 
. komen. . ·- · • 
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1. Kwestie van tijdig medi-
o innemen. Een keer ben 
ch · te laks geweest. Toen 
k bijna te ver heen. In al-
is er nog een dokter bijge-
en en ik heb écht op het 
je gelegen. Dagenlang met 
, koorts. Toen dacht ik 
dat het met me was ge-

Jt • 
d. Sindsdien ben ik toch 
voorzichter geworden." 
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de wedstrijd tegen Tsjechië -
had hij niet. "Ik zit midden in1j 
een verhuizing en heb nog 
geen satelliettelevisie. Nee, bij't 
mijn vader heb ik niet geke- ·· 
ken. Kwam -niet zo uit. Wel · 
heb ik nog een stuk van Span- . 
je-Oekraïne gezien. Vreselijk 
slecht ook, maar wel winnen .. , 
Dat telt. Niemand die achteraf 
klaagde over het spel. In Ne- . '·· 
derland moet het mooi zijn;· 
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TERREIN & CLUBBEBOUW 

- SPORTPARK " ESCAMP 1 " -
HENGELOLAAN ( GEEN POST ADRES) 

DEN HAAG- TEL. 070-3661314 
. 

Postadres Contributie betaling 
Postbus 43337 Postbank 33.67.11 
2504 AH Den Haag Rabobank 1299.24.229 

Samenstelling bestuur 

' 
Voorzitter 

R. Vergeer tel. 070 - 3661344 
Secretaris 

Vacature 
Penningmeester 

C. Vcldink 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@l2move.nl 
Reductie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Kees Alting: cjalting@planet.nl 

~an de redactietaf e/ 

~ 
de redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken Ie weigeren of 
in te korten; plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

1 

a horse 
Isa 

horse, or course. 

Inleveren kopij voor de eerst volgende LENS-revue: 
voor maandag 15 september 2003 1 

1 
What's in a name? - deel I 

(a horse is a horse) 1 

Namen dienen correct te worden geschreven. Daar 
zijn we het allemaal over eens. Zelfs bij verschijnen 
van de JONG-LENS ging er een extrà '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. 1 

' 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. 1 

We komen op onze clubsite en wel het gastenboek. Nu daàr 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 t~ch. (nb: op de 
nieuwe omslag is dit nu aangepast). 1 

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. 1 

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 Laarschijnlijk 
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 a zo'n moeite met 
4 lettertjes. 

de redactie 

de LENS-REVUE 





1 1 

nieuws uit 

Voorzitter 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. 

• nieuws 

de bestuurskamer 

Dit maakt de noodzaak om nieuwe bestuursleden te werven 

alleen maar groter. 

1 

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. 

1 
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. 1 

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. M~t nieuwe 

bestuursleden als voorzitter, secretaris, bestuurslid 

seniorenvoetbal, bestuurslid kantinezaken, kan LENS 

robuust de toekomst in. 

! ! het antwoord is aan U ! ! 

Het bestuur 

flitsen 

Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 
Cyclaamstraat 3/ -2565PD Den Haag- tel 070 3250789 
E-mail: hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

Wordt lid van de Club van € 50,-- De club van Vijftig doet die dingen die niet op de begroting zijn opienomen 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. 

Rookverbod ® 
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! 

de LENS-REVUE 2 





Teken nu in voor loten van de Grote Clubactie 
Binnenkort gaan de jeugdspelers van LENS weer op pad met voor intel,enliJsten van de 
Grote Clubactie. Wij hopen dat u ook dit jaar weer één of meer loten gaat bestellen bij een 

<(. GROTE CLUBACTIE van onze jongens. 1 

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:€ ~00.000,= 
belastingvrij,€ 10.000,= belastingvrij, vliegreis naar Thailand, zonvakantie naar Malta, weekendje Disneyland Parijs, 
digitale camera's, kaartjes voor de Efteling, mobiele telefoons. 1 

• Kortingen: 
Iedereen die een lot gekocht heeft, dus ook de mensen die geen prijs winnen, krijgen bij het boeken van een bungalow bij Landal 

GreenParl,s. 1 

• 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 

loten verkopers. 1 

t, 1 h ,:·-:..:_ •ns' -t,.·1:~"i11ivu1~• ~- :;.;:· "'' et LE'i\T("f ,1. 'eif van ' t crncu:a. OJ'll,UJI t:a ,Jl.,:.staa~r;UQ • lJ:11'1 "9,....,, v.-11 •• .,, .1,0-arcnl 111 
,.~.',(~- -P.i<L+w!}~- ~--:,~10 6. 51lt"-l . 

=""'™"""""""''u' ,~'.""""' J V-~ L..; -o-o-o-o-o-?.-~o-0:_o-c-o-o-ci:-o-,o-0-0-0-.~~ 00::.-+• , -==E 
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. 

--:-; ... \JJ.I✓ , .·-· "}-,:s, fE!)/1 vu 
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. 

-;!~ -~~- ·~ :f,j,(l!{, --·~--m . ' . 1 . . '\ • :..:{~:---=.~ Sp•"!: 
, ' ·1.,-.• ·S:'""~-=ï,ffi·-RP~= ;;;_•. " -~ ~ ~ ~---=-- 1-...:.., l!:!:.:::.-; ~ - .t: 
·~ __ • ....._,_ ___ ~ _ _,.,,"""' .. 1,l:,,. -- .,.. ~ 

\Vhat's in a name? - deel II 

De correctie schrijfwijze van de naam van onze vereniging. Natuurlijk biedt het LENS-archifuitkomst. 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 allee'n een voorstel 
tot naamswijziging; bij de acte halen we alleen artikel I aan.. 1 

: Tijdens de Algemene Vergadering VERENIGINGSNAAM (art.!) kompetitiestanden e.d. te worden 
van 31 oktober 1977 werd een Voorgesteld wordt de vereniging genoemd. Het gevolg is een reeks van 
werkgroep Statutenwijziging LENS te noemen. Het verdiend lelijke afkortingen (L.enS. en Sn., 
gevormd bestaande uit de heren: A. aanbeveling aansluiting te zoeken bij Lens etc). De voorgestelde wijziging 
de Groot, G. Halleen en W. van Rijn. de praktijk. De begrippen "LENS" en maakt in een klap een eind aan deze 
Op 9 januari 1978 is deze commissie "Lenig en Snel" genieten algemene misvormingen. 1 

met haar werkzaamheden gestrat en bekendheid en zijn mede bepalend 
op 21 april mochten wij een voor het imago van de vereniging. In Ten overvloede zij vèrmeld, dat de 
voorlopig advies ontvangen. Hierna de praktijk zal de roepnaan LENS als oprichters van onze vereniging 
zijn diverse besprekingen gevolgd officie Ie naam beter funktioneren dan destijds hun klub LENS wensten te 

1 

waarbij ook de deskundige adviezen de huidige naam Lenig en Snel, noemen, maar daartoe van de 
van Alin van Gastel een belangrijke welke te lang blijkt om onverkort in voetbalbond geen toestemming 
rol speelden. wedstrijdprogramma's, kregen. 1 

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 I: 
1. De vereniging is genaamd LENS (Lenig en Snel) en werd opgericht te Scheveningen op achttien december 

negentienhonderd twintig. 
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. 1 

(bron: LENS-archief, cassette: statuten 1: =verslagsecretaris d.d. 2 november /979- _:: = statutenwijziging {notariele acte} d.d. 
/ 6 december I 980) 1 
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Even 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. 1 

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. 

1 

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). 1,Vilt u meer 
informatie, bezoek dan onze website: www.stdcwd.nl 

1 

Met vriendelijke groet, Tilly Benraadt 

• Senioren zaal zondag 
,, 

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 spelers pas betekent nooit spelen!! Boetes opgelegd door de KNVB zullen 'aan het 
betreffende teani worden doorbelast. 

Het Bestuur 

ZAAL: {~'i ------------'--.. 
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 0. van de Laar tel: 06-22669238 LENS4 N. Vastenburg tel: 3294254 
1 

' 
LENS2 S. de Nennie tel: 3935936 LENSS P. Lenssink tel: 06-53576080 

1 

' E. Vuijk LENS3 tel: 3960448 LENS DA 1 Mw L. v.d. Wetering tel: 0714-298069 
06-20247367 1 
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Kerketuinenweg 6 
2544 CW Den Haag · 

• DIRECT-MAIL 

• FOLIEVERPAKKING 

• FULFILMENT 

• COMPUTERCENTRUM 

• LASERPRINTING 

• KLEINOFFSET 

• FOTOKOPIESERVICE 

070 3590707 

·. Technische Handelsonderneming 

td. dJ.lter 
--Voor al uw Sanitair -

Etandstraat 43a - 45 • 2513 GL Den Haag 

Showroom: 
.Piet Heinstraat 70-76 

Telefoon 346 92 36 • 345 28 28 

BHlCrPP~ 
~ERKEERSOPLEIDINGEN~ 

-=< ~ -::::::a.. ~.Ç 
~~ .:;....-~ n 

tj 
* E achter B in één dag __ 

(aanhanger) 
* motorrijles 
* automaat 
* theorielessen 

VeB 
Spoedopleidingen 

* opfriscursussen 

VASTE INSTRUCTEUR 

Valkenboslaan 173 - 2563 CK Den Haag 
Turfschipper 12 - 2292 JA Wateringen 

Tel.: 070-3451153 of 3634671 

www.verkeersschoolphilippo.nl 

CARM\\ 
CHINEES / INDISCH 

SURINAAMS RESTAURANT 

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

Elke dag geopend . 
maandag t/m vrijdag 11.00 - 23.00 uur 
zaterdag en zondag 14.00 - 23.00 uur 

1 

CHINEES SURINAAMS EETHUIS 
HOLLANDS SNACKBAR/LUNCHROOM 

1 

Westeinde 44 
2512 HE Den Haag 
Tel. 070 - 380 62 62 

F ~ . !- -, 

'-

SNACK l AFHAALCENTRUM 
1 

1 
1 

Koningin Julianalaa,i 56 
2274 JL Voorburg 
Tel. 070 - 3693196 

. . 

Thuisbezorgen 
i 

v.a. € 12.50 gratis thuisbezorgd 
1 

onder € 12.50, € 1.50 bezorgkosten 
Bezorgkosten 17. 00 tot 22. 00 uur 
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Uitzendbureau, voor mens en werk 

Hoofdkantoor: 
Margaretha van Hennebergweg 598, 

2552 8D Den Haag, 
Telefoon: 070 404 41 70 

www.RS8.nl 

Vestigingen: 
Laan van Meerdervoort 184 Den Haag 

telefoon: 070 346 39 08 
Admiraal de Ruyterweg 325 Amsterdam 

telefoon: 020 688 1 0 44 
Nieuwerzijds Voorburgwal 290 Amsterdam 

telefoon: 020 620 71 16 
Ruyghweg 558 Den Helder 

telefoon: 0223 61 47 47 
Amsterdamsestraatweg 273A Utrecht 

telefoon: 030 233 34 05 
Zwart Janstraat 39 Rotterdam 

telefoon: 010 243 08 77 

SUDMEIJER 
ZONWERING 

aluminium - buitenzonwering - markiezen - terrasschermen 

rolluiken - jaloezieen - rolgordijnen - lamellen -

garagedeuren - kunststof kozijnen 

tevens 24 uur reparatieservice - betaalgemak 

Lens leden 5% korting 

Thomsonlaan 85 ~ 2565 HZ Den Haag 
Telefoon 070-3620290 ~ Fax 070-3620435 

GARAGE ASSENDELFT B.V. 
Koballstroal 26 

•APK en WN Keurslation 
• Reparalies van alle merken 
• Banden- en ui~aotservice 
• Plaat- en spuitwerk 

2544 EV Den Haag 

wij fik1k11 ,k mosclijkf1e1d 
om 2-1- 1111r per rf11g 
ft• pt1rkl'rt'U VIII L'l'II 

at•1f1frnr"1,ystccm 

OP ALLE BRANDSTOFFEN GELDT VOOR CLUBLEDEN 

EEN KORTING VAN € 0,05 

Werkplaats: 070-3210523 ~ Plaatwerkerij: 070-3211713 

IBIIIIIII 
Parkeersvstemen bv 

Zlnkwerf 17 
2544 EC Den Haag 

Tel. 070-329 32 52 
Fax 070-36711 15 

verkoop@vnpparkeersystemen.nl 

Al meer dan 15 jaar uw betrouwbare partner voor al uw 
parkeer· en toegangscontrole vraagstukken, 

Advies op maat voor zowel hel kleinste parkeerproject 
tot hel meest gecompliceerde project voor betaald parkeren, 

Eigen ontwlkkelings• productie· en 24 uurs service afdeling! 
Er staan reeds vele duizenden VNP systemen In Nederland, 

ONZE SPECIALISMEN 

• Alles op het gebied van automatische afsluitingen; denk daarbij aan slagbomen, 
In de grond verzlnkbare Bollards, Speedgates, garagedeuren, etc. 

• OOk handmatig te verzinken palen (In 2 standen afsluitbaar), rubber afzetpaaltjes 
welke zich na aanrijding weer oprichten. 

• Een compleet eigen ontwerp van apparatuur voor betaald parfceren met 
lngangstennlnals, uitgangstennlnals, handkassa's, volautomatische betaalkassa's 
en een uitgekiend softwarepakket. 

• De mem toegepaste toegangscontrole systemen, waaronder proximitylezers en 
magneetkaartlezers. 

• Geavanceerde PLC·detectle systemen voor boom•, Bollard• of deurbesturingen. 

• Het zeer bedienersvriendelijke van kentekenherkenning (dus automatische 
toegangsverlening vla het kenteken; mits In database als zodanig geregistreerd), 

• Moellijk te vervalsen legitimatiepassen. 

• Video bewaking (CCTV·syslemen), 

• service en onderfloudscontraden voor parkeer- en toegangs systemen. 

FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE
MEDICAL FITNESS - HOUTWUK 

Gespecialiseerd in het geven van adviezen en paramedische 
behandeling van de wervelkolom en (sport}letsels. 

J.J.A. Zoutendijk 
E,P.A. Coret 
5.1. König 

Behandeling volgens afspraak 

Fysio-Manueel Therapeut 
Fysiotherapeut 
Fysio•Manueel Therapeut 

C.A. van Beverplein 16 ~ 2552 HT Den Haag 
Telefoon: 070-3973013 

Café 

Eikstraat 1 ~ 2565 MT Den Haag ~ Tel.: (070)-3603738 



Beker-programma 

datum aanvang wedstrijd sporthal nummer Scheidsrechter 

Vrij 5 sep 20.00 Noordzee 2-LENS 1 De Blinkerd 591 M. Zarrad 1 

22.00 Noordzee 3-LENS 2 De Blinkerd 592 1 

Wedstrijd-programma 

datum aanvang Wedstrijd sporthal nummer Scheidsrechter 

Ma 8 sep 19.00 LENS DAI-KMD DAi Loosduinen 9221 1 

21.00 LENS 1-DSVP 1 Loosduinen 2951 A.L. Hensèn 

Wo 10 sep 19.00 RA VA 3-LENS 4 Zuidhaghe 6147 1 

20.00 Nat.Ned.DH !-LENS 2 Forum Kwadraat Voorburg 3133 J.C. de Haas 

Vrij 12 sep 22.00 LENS 3-RA VA 4 Overbosch 6150 1 

22.00 LENS 5-CUVO 3 Transvaal 7420 1 

Ma 15 sep 21.15 MVV27 !-LENS 1 Hofstede Maasland 2956 1 

21.00 Juventas 2-LENS 3 De Schilp Rijswijk 6153 1 

22.00 Exhes 2-LENS 5 Overbosch 7431 1 

Di 16 sep 20.00 SEP DA 2-LENS DA 1 Buitenhof Delft 9226 1 

Wo 17 sep 22.00 LENS4-VCS 9 Zuidhaghe 6157 1 

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 1 

21.00 LENS l-RKDEO4 Loosduinen 2966 P.J. Goossen 

19.00 LENS DA 1-VIOS DA 1 Loosduinen 9234 1 

Wo 24 sep 19.00 Delft !-LENS 3 Kerkpolder Delft 6257 1 

Vrij 26 sep 20.00 Noordzee 2-LENS 2 De Blinkerd 3144 R. Niesing· 

19.00 Snoekie 5-LENS 4 Transvaal 6160 1 

'NDAG: zo lf '• 
~,-

Me dedelingen: 

• CONTROLE SPELERSPASSEN 
Heren aanvoerders: van de KNVB kregen wij een schrijven m.b.t. de controle van de spelerspassen. Deze controleJis 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 
betr effende team worden doorbelast. 

Het Best uur 

Wedstrijd-programma 

datum aanvang Wedstrijd veld/terrein nummer scheidsrechter 

Zo 7 sent 14.00 LENS !-SOA 1 Veld 1 96453 M. Bongers 

11.30 LENS2-ODB 2 Veld 1 99109 J.N.F. van,Adrichem 

10.09 LENS 3-Quick 5 Veld 2 102673 1 

13.00 LENS4-WJK3 Veld2 104653 1 

10.00 LENS 5-Duindorp SV 4 Veld3 106897 1 

1 

Zo 14 sent 14.00 HSTexasDZS !-LENS 1 Wijndaelerweg 96457 H.C. Annokee 

11.00 OVV2-LENS 2 Zwartelaan Oostvome 99113 L.T. Verweij 

12.00 HBS6-LENS 3 Evert Wijtemaweg 102677 1 

12.00 ODB 5-LENS4 Albardastraat 104657 1 

12.00 HSTexasDZS 3-LENS 5 Wijndaelerweg 106901 1 
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NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 

--------------------------------------------------------------------------------------------------·············---------------------------· 
Hoofdleider A- t/m F-jeugd: Paul van den Steen telefoon: 070-4400603 (b.g.g. 06-22673658: G.Marinus) 

1 

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 iëdereen 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 (070-3 661314) 
• Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uurnaar 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 UiUthuis Veldfferrein Vertrek Vervoer 
van LENS 

Al 06 sept 14.30 uur RKSVM Al Thuis Veld 1 12.00 uur 

08 sept 19.00 uur HBS Al (b) Thuis Veld2 18.00 uur 

13 sept 12.00 uur Kranenburg A 1 Uit M.Vrijenhoeklaan 10.30 uur Auto 

BI 03 sept 18.45 uur VVSB BI(*) Thuis Veld2 17.45uur 
06 sept 12.45 uur Lyra B2 Thuis Veld 1 11.45 uur 
13 sept 15.00 uur GDAB2 Uit Madesteijn 13.30 uur Auto 

B2 03 sept 19.00 uur Tonegido B 1 (*) Thuis Veld3 18.00 uur 
06 sept 12.45 uur Marathon/ Azzuri B 1 Thuis Veld 3 11.45 uur 
13 sept 11.30 uur DHCB2 Uit Brasserskade/Delft 10.00 uur Auto 

B3 06 sept 12.30 uur Loosduinen B 1 Uit Madesteijn 11.00 uui Fiets/bus 

13 sept 14.30 uur Laakkwartier B2 Thuis Veld3 13.30 uur 
Cl 03 sept 19.00 uur Velo Cl(*) Uit Noordweg/Wateringen 17.30 uun Auto 

06 sept 11.00 uur Sportlust '46 Cl Thuis Veld 1 10.00 uun 
13 sept 10.00 uur HVOCI Uit Zwanensingel/Vlaardingen 08.00 uur Auto 

C2 06 sept 11.00 uur Loosduinen C 1 Uit Madesteijn 09.30 uur Auto/bus 
13 sept 11.00 uur VUCCI Thuis Veld 1 10.00 uur 

C3 06 sept 10.00 uur Marathon/ Azurri C 1 Uit Vredenburchweg/Rijswijk 08.30 uur Auto/bus 
13 sept 14.30 uur RKDEOC3 Thuis Veld2 13.30 uur 

C4 06 sept 09.30 uur QuickC4 Thuis Veld 3 08.30 uur 
13 sept 12.00 uur VUCC2 Uit 't Kleine Loo/Mariahoeve 10.30 uur Auto/tram 

Dl 06 sept 09.30 uur VCSDI Thuis Veld 1 08.30 uur 
13 sept 10.30 uur Katwijk Dl Uit De Krom/Katwijk 08.30 uur Auto 

D2 06 sept 09.00 uur VUCDI Uit 't Kleine Loo/Mariahoeve 07.30 uur Auto/tram 
13 sept 09.30 uur BMTDI Thuis Veld 1 08.30 uur 

D3 06 sept 11.00 uur SOADI Uit G.de Moorstraat 09.30 uur Auto!! 
13 sept 09.30 uur Spoorwijk D 1 Thuis Veld 3 08.30 uur 

D4 06 sept 08.30 uur DUNOD4 Uit Mr.Nolenslaan 07.30 uur Auto!! 
13 sept 12.00 uur DSVPMPI Thuis Veld 3 11.00 uur 

El 06 sept 09.00 uur Vitesse Delft El Uit H.v.Riessenlaan/Delft 08.00 uur Auto 
13 sept 09.30 uur Westlandia El Thuis Veld 2 09.00 uur 

1 
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Team Datum Aanvang Tegenstander UiUthuis Veldfferrein Vertrek Vervoer 
van LENS 

E2 03 sept 16.00 uur GDA E2 (*) Uit Madesteijn 15.00 uur, Auto 

06 sept 09.30 uur HBSE2 Thuis Veld2 09.00 uur 

13 sept 11.00 uur HVVE2 Uit Hogenhoucklaan 09.45 uur Auto!! 

E3 06 sept 09.00 uur VUCE2 Uit 't Kleine Loo/Mariahoeve 07.45 uur Auto!! 

13 sept 11.30 uur Scheveningen E2 Thuis Veld2 11.00 uur· 

E4 06 sept 11.30 uur Toofan El Thuis Veld2 11.00 uur 

13 sept 08.30 uur DUNOE3 Uit Mr.Nolenslaan 07.30 uur Auto!! 

ES 06 sept 13.30 uur HBS EIO Thuis Veld2 13.00 uur 

13 sept 09.45 uur DUNOE4 Uit Mr.Nolenslaan 08.45 uur Auto!! 

E6 06 sept VRIJ!! 1 

13 sept VRIJ!! 1 

Fl 03 sept 15.00 uur GDA Fl (*) Uit Madesteijn 14.00 uur Auto 

06 sept 08.30 uur RKSVMFI Uit Duyvenvoordestraat/Monster 07.30 uur Auto!! 

13 sept 09.30 uur Velo Fl Thuis Veld2 09.00 uur 

F2 03 sept 16.00 uur GDA F2 (*) Uit Madesteijn 15.00 uur: Auto 

06 sept 09.30 uur DUNOFI Thuis Veld2 09.00 uur' 

13 sept 10.00uur VUCFI Uit 't Kleine Loo/Mariahoeve 08.45 uur Auto!! 

F3 06 sept 11.30 uur V redenburch F3 Thuis Veld2 11.00 uur 

13 sept 09.30 uur SV Erasmus F 1 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 Veld2 11.00 uur 

FS 06 sept VRIJ!! 1 

13 sept VRIJ!! 1 

F6 06 sept VRIJ!! 1 

13 sept VRIJ!! 1 

(*) = 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 

Cmpetitievoetbal 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: 1 

• Bellen naar de LENS afkeuringslijn (070-4044184). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omäat 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!!! 1 

• Bellen naar de KNVB afkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08. 15 uur is hierop 

de informatie te verkrijgen. 1 

• Kijken naar lnfothuis 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, Jnfothuis, 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 

A 1, C 1 en D I vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 1 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 

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: · 1 

LENS Al: A.Aliabadi, A.Ancharad, O.Arslan, R.da Cruz, S.Durak, G.Fabias, M.Hendriks, G.lsmail, 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. 
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LENS Bl, 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 B 1: D.v.d.Steen, LENS B2: Patrick en Peter van Fessem en LENS B3: nog niet bekend. 
• Training LENS BI en B2 op dinsdag en donderdag van 18.001/m 19.30 uur en LENS B3 op maandag van 20.001/m 21.30 uur 

(trainer nog niet bekend). 
SPELERS VAN LENS B3 ZORGEN VOOR HUN EIGEN LENSSHIRT, BROEKJE EN KOUSEN!! 

LENS Cl: 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 1/m 20.00 uur. 
LENS C2: M.Ahjar, D.Boateng, A.el Boustati, M.Carolina, J.Genc, O.Gogtas, A.el Haddioui, P.Maduro, R.Matthee, 
J.Ramdjiawan, J.Rasul, J.dos Santos Freitas en J.Tokmak. 
• Leiders: P.Dahoe en D.Vos. · 
• Grensrechter: R.dos Santos Freitas. 
• Training op maandag en woensdag van 18.30 1/m 20.00 uur. 
LENS C3: M.Bulut, P.Dewkali, S.Guzel, Y.lrzi, 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 1/m 18.30 uur. 
LENS C4: T.Aidani, E.Aktas, A.Aras, S.Aras, J.Celik, K.Celik, F.lmouhay, M.Omri, A.Ozdilek, G.Samburkan, C.Senturk, 
T.Tekdemir, D.Wir en M.Yalmon. 
• Leider: R. Wir. 
• Training op woensdag van 17 .15 1/m 18.30 uur. 

SPELERS VAN LENS C3 EN LENS C4 ZORGEN VOOR HUN EIGEN LENSSHIRT, BROEKJE EN KOUSEN!! 
, 
LENS Dl: 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 1/m 18.00 uur. 
LENS D2: L.Acer, M.Ahjar, F.Aldogan, B.Altay, M.el Ayadi, S.el Bouzidi, H.lpek, 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 1/m 18.00 uur. 
LENS D3: S.Abdalla, A.Achalchi, O.Coskun, H.Devrilmez, J.Elfergougui, Y.Erdogan, O.Ergul, M.lmouhay, T.Jankie, A.Oue!laf, 
O.Ozdemir, C.Poulina, F.Souna, J.Susanto, A.Tekin en C.Yavuz. 
• Leider: F.Ergul. 
• Training op maandag van 17.151/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, l.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 1/m 18.30 uur. 
LENS El en E2: worden woensdag na de wedstrijden bij GDA samengesteld. 
• Leiders: LENS El: Th.Hoefuagel en LENS E2: J.Vemee en M.Vissers. 
• Training op maandag van 16.45 1/m 18.00 uur en op woensdag van 15.45 1/m 17.00 uur. 
LENS E3: A.Achahchah, E.Ayyadi, Z.Borukcu, C.Erdogan, F.Hoke, H.lkjouhen en 2 of3 spelers vanuit de selectie. 
• Leider: F.Fellah. 
• Training op woensdag van 16.00 1/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 16.001/m 17.15 uur. 
LENS ES: 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 16.001/m 17.15 uur. 
LENS E6: S.Akalai, B.Alcy, O.Celik, T.Kasanmoeseni en H.Sahin. 
• Leider: nog niet bekend. 
• Training op woensdag van 16.00 1/m 17 .15 uur. 
SPELERS VAN LENS E3 t/m E6 EN Fl t/m F6 ZORGEN VOOR HUN EIGEN LENSSHIRT, BROEKJE EN KOUSEN!! 

LENS Fl: 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 1/m 15.45 uur. 
LENS F2: L.Aspeslagh, M.Benhammouch, R.Bisai, F.lnce en S.Syed. 
• Leider: ??? 
• Training op woensdag van 14.30 1/m 15.45 uur. 
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LENS F3: E.Aras, S.Bay, Lel Boustati, Z.Genc, J.lnce, 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 FS en LENS F6 samengesteld!!! 

SPELERS VAN LENS E3 t/m E6 EN Fl t/m F6 ZORGEN VOOR HUN EIGEN LENSSHIRT, BROEKJE EN KOUSEN!! 

hNSkledeing kopen!!! 
De enige officiële LENSkleding is alleen te koop bij sporthuis FREE KICK SPORT aan de Weimarstraat hoek Valkenboslaan. 
Zorg er voor datje 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 Al, Cl en Dl) en Categorie B (overige LENS jeugdteams). De belangrijkste zaken zijn: 

Categorie A (Al ,C 1 en D 1) Categorie B (overige teams) 
Geen 5 minuten straf (direct geel)-> bij Dl doen wij het wel!! Wel 5 minuten straf(*) 
Vijf spelers éénmalig wisselen (LENS D 1 zie categorie B) Vijf spelers doorlopend wisselen bij Bl, B2, B3, C2, C3, C4, 

• Dl, 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 Al 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, FS 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 

Ouderavonden 

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 "lasten11

• 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. 

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. 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. 

Cmtributies 
Het verzoek was het om uiterlijk I 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!!! 
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Bestellen van loten voor de Grote Clubactie 
(~!) GROTE CLUBACTIE 

Voorin tekenlijsten 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 leul<e prijzen te winnen, zelfs meer dan 35.000. Hoofdprijzen onder andere:€ 100.000,= 
belastingvrij,€ 10.000,= belastingvrij, vliegreis naar Thailand, zonvakantie naar Malta, weelrnndje 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 D 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, € l, 75 per verkocht lot, is voor LENS en gebruiken we 
voor het aankopen van nieuw trainingsmateriaal en voor ~et 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 datje 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 

-- --- --- --·- M'I ,,,. ,,,. ,,,. '~ 
v v v V 

verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie Ie/Ier/ijk overgenomen 

Cromvliet Dl -LENS D2 (bekerwedstrijd: 6-0) 

Het was een mooie dag we spelden tegen Cromvliet Dl de eerste helft ging goed maar Cromvlict scorde het was 1-0 De 
2' helft ging het slecht we hadden kansen manr we hadde met 6-0 verloren 

Van Bulent 
RKA VV Dl - LENS D2 (vriendschappelijk: 3-0) 

De 1 e helft gingen we vel voetballen Toen scoorde RKA VV I doelpunt en we gaf en 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 RKA VV en laat 10 minuten hadden ze weer 
gescoord 3-0 eind. 

Groetje s Mohammed Ouellaf 
LENS D2 -SEP Dl (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 Dicgo de Zwart 
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VAN DER VELDE & .VAN HAL 
GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO'S 

'' Als het echt om scoren gaat'' 
Voor uw incassovorderingen 

Nassauplein 21 
2585 EC 's-Gravenhage 
www.deurwaarders-denhaag.nl 

Telefoon 070 - 3460707 
Telefax 070 - 3469755 
E-mail algemeen@dwk-velde.nl 

Van der Velde ·$ 11
- ......... 

't Veentje. verhuizingen 

• verhuizingen binnen- en buitenland 

• kantoor- en bedrijfsverhuizingen 

• archiefopslag 

Zinkweti 27 - Den Haag 

fax 070 - 3099079 

• verpakkingen voor overzee 

• opslag in containers 

• Digitalisering 

Vraag vrijblijvend prijsopgave 

070 - 3663134 



KLEURENFOTO'S -, 
ontwikkeld en afgedrukt 

FOTO-VIDEO-DIGITAAL 

NE1BO 
DEN HAAG: LEYWEG 1046 -KORTE POTEN 8 -FRED.HENDRIKLMN 243A
BANKASTRMT 62 -THERESIASTRAAT 28 -APELDOORNSELAAN 219A
WATERINGEN: PLEIN 24 NIEUW I NOOTDORP: LANGE BAAN 7, DE PARADE 

' ' 1 
' 

~RJCui~ 
SPDRTSWBRR 

Jazel<er. 
De Hy(:?otHel<er. 

Objectief, kosteloos advies bij meer dan 120 vestigingen! 

m De Hypotheker 

të-;.. 
"C7 .......... 

en 

Den Haag, Leyweg 521, Gl~ 
Ui'rkenifbA 1 

(070) 308 24 90 •• 

www.hypotheker.nl 

VoorOen 
• 1· './ part1cu 1eren 

• 50 kindercentra OP,11ê5opafstand 
in Den Haag U · 

• de scherpste prijs in Nederland 

• Volledige dienstverlening 

• moderne, pri§ssionele organisatie 



ERREIN EN CLUBGEBOUW ESCAMP 1 
NGELOLAAN ~ TEL: 070-3661314 

NS-DENHAAG.NL 

' . , 

_,,_ .. -

._:,_·, .. 
' .• 

\ TPG Post 
·Port bdaaid 
Port payé 
Pays•Bas 

SEKRETARIAAT POSTBUS 43337 ~ 2504 AH DEN HAAG 

- . •. : ~. ~ "< • 
. ~ .. . . 

•'" ' .. ~ . ,.. "' ,:,,_;. 

"•--"'-· -- • · •. . r. ~----·~ ' 



HOOFDSPONSOR VAN LENS 

Specialisatie: 
Uw eigen Ansichtkaarten 

Aantal Verkoopprijs 

2500 
€ 145,00 

5000 € 220,00 

7500 
€ 320,00 

10000 
€ 510,00 

20000 € 630,00 

25000 € 710,00 

50000 
€ 1.130,00 

BHll:IPPO-~ 
~ERKEERSOPLEIDING~~ 1 AL MEER DAN,45 J~R.1.- ~~,~ 
-::_~ -- . è~ . . 
~~ .i'~- .. 

• Voor alle rijbewijzen 
• Opleiding 
• 10 daags spoedopleidingen 
• Diverse categorieën moterrijlessen 

,, 

n ili 
LENS LEDEN SPECIALE KORTING 
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk 

Valkenboslaan 173·.- 2563 CK De,\ Haag 
Tel.:070-3451153 / 3634671 -- Fax:070-3636662 ,. 

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheve.ningen 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505'112 

E-mail w.pruisken@edauw.com 

In de maanden No~en_iber en December 
kerstkaarten aanb1ed1ng 

ontvangt 150 schitterende 
Lever uw foto digitaal aan, en u € 180 00 ind BTW 
kerstkaarten met enveloppen voor ' 

; Bedrukking: 1 zijdig full colour, 1 zijdig zwart 

Papier: 250 grs. mat 
Formaat: 105 x 148 

Alllllemachtig 
wat een assortiment !!! 

voor oude auto's 

Auto-onderdelen 
,-------~-----------------,, • Groot assortiment auto onderdelen 

• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn 

Fre~· Ki~k Sport"' 
~- -·• ... . 

7 ' '~ ' DE VOETBALSPECIALIST 
. Weimarslraa\ 343 Den Hoog ,Telefoon 070·3636323 

et ;, . ~; , 1' . .:..·,. 
EXCLUSIVE , '!.. , : , 
Thomsonloon) 24 Den Haag ,•:· Telefoon·,070-3652426 

. . . . -

FREE KICK SCHEVENINGEN 
.Kei:Zerslraat 74 Scheveningen Telefoon 070-3617376 

voor ol uw sportkleding, lens leden 10% korting! 
www.lree-kick.nl 

• Alle !opmerken auto-onderdelen uit voorraad leverbaar 
• Eigen bezorgdienst 

of nieuwe auto's 

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

Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 
Openingstijden: ma. t/m vrijd. 08.00 -17.00 uur zat 09.00-15.00 uur 

www.gzg.nl 
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TERREIN & CLUBBEBOUW 
- SPORTPARK "ESCAMP 1 " -

HENGELOLAAN ( GEEN POST ADRES) 
DEN HAAG- TEL. 070-3661314 

Postadres Contributie betaling 
Postbus 43337 Postbank 33.67.11 
2504 AH Den Haag 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. Heijncn 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. Bentvelzcn tel. 070 - 3943949 

tel. 06 - 24266315 
R. Bogiseh tel. 070 -3937441 

Verzorger 
K.Buis tel. 070 -3675492 

Redactie LENS-revue 
Kees en Saskia Alting tel.070-3661314 

vv.LENS@l2move.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 
voetbalhorizon/, wederom lokt U toe de gulden diadeem der overwinning. 
wederom staan de ap/audisanten klaar U toe te juichen. aan te moedigen 
luidkeels U te Jiteren by sukses. ' -

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. Sa111e11werki11g en 
co1111111111iceren 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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Prijsverhoging 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 

• nieuws flitsen 

Grote 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, f(@ GROTE CLUBACTIE 
zullen een aantal jeugdspelers u bij de wedstrijd LENS 1 - Blauw-Zwart I vragen ofu een 
lot wil kopen. Wij hopen op uw steun en dat u een mooie prijs mag winnen. 

De jeugdcommissie van LENS. 

Jeugdscheidsrechters 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 
Ueugd en senioren) komen we er echt niet uit. 

Heb je tips of ideeën om dit probleem op te lossen mail of 
bel dan even met Gerard Marinus van de jeugdcommissie. 

Zo af en toe een wedstrijdje fluiten is echt heel leuk en de 
koffie of limonade staat altijd klaar. 

(e-mail: ghm.marinus@wanadoo.nl - tel: 06-22673658) 

Wie helpt ons op korte termijn en wie helpt op langere 
termijn??? 

flit het LENS-archief van,,,, 
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 J 929 en werd geschreven door ene Sammelaar. Een schuilnaam. De persoon schreef vaak brieven aan 
de toenmalige voorzilters over van alles en nog wat. Was deze schrijver nu echt anoniem? Volgens ons niet. Jn 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? 

Jn, 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. 

de LENS-REVUE 2 





MENEER DE VOORZITTER! 

Eerlijk gezegd weet 'k tans heus niet waar ik de moed 
vandaan haal nog wat pennekrassen neer te zetten om ze eea 
in een vee 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- !!t 
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 
stryk!tyden, 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 fêteren 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 e_ .JHz ,~-Ji,/l:!~~;~ :_a'h~~i;'.0~1'; 
grimmen. Te wapen! '· ' :;;c·,zjÇ:;.,-;'1;71;1\[,· ,;~i<iiit~ 
Te wapen! De . ~~~;._%~~o/fj :~~~- Q_~ 

blauw1tte bHf burcht 1s ;;;._,_;,f~'-i}"'::'."-- ~,., \: 
in gevaar. Stut, steunt, 'h:· :. _,.."" >1

v _: 

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 /929-1930- augustus editie /929 • tekening: september editie /929) 

• Senioren zaal zondag 

CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling-tel.: 06-17 40 63 44 / 366 13 14 

Algemene mededelingen: 

Jeugdscheidsrechters 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 
Geugd 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: ----------G, 
AANVOERDERS 

LENSl 0. van de Laar tel: 06-22669238 LENS4 N. Vastenburg tel: 3294254 

LENS2 S. de Nennie tel: 3935936 LENSS P. Lenssink tel: 06-53576080 

LENS3 E. Vuijk tel: 3960448 LENS DA 1 · Mw L. v.d. Wetering tel: 0714-298069 
06-20247367 
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wedstrijdprogramma zaal 

datum aanvang Wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 

\Vo 17 seu 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-L],NS 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 

Amer Jagesar Henk Vermalen 
LENS3 Henk hoppenbrouwers 

(070-3250789) 
LENS4 

(06-42300582) 
LENSS 

(070-3607739 - 06-12418956) 

Datum Aanvang 
Zo 21 SeQI 14.00 

11.30 
10.00 
13.00 
10.00 

Zo 28 scut 14.00 
11.00 
12.00 
14.00 
10.00 

wedstrijdprogramma veld 

Wedstrijd Veld/terrein Nummer 
LENS !-Blauw Zwart 1 Veld 1 96465 
LENS 2-SVVSMC 3 Veld 1 99121 
LENS 3-Erasmus 4 Veld 3 102685 
LENS4-HMC4 Veld2 104665 
LENS 5-Triomph 3 Veld2 106909 

Quick !-LENS 1 Savornin Lohmanlaan 96468 
Tonegido/Hgs.Bluf 3-LENS 2 Rodelaan Voorburg 99124 
Toofan 2-LENS 3 Wijndaelerweg 102688 
Celeritas 3-LENS 4 Leijweg 104668 
DUNO 3-LENS 5 Mgr. Nolenslaan 106912 

zondag 21 september: LENS - Blauw Zwart 
de wedstrijdbal wordt geschonken door: 

Scheidsrechter 
H.H. Holtkamp 
J. Oprel 

R.A. Berger 
J.L.Z. Verhoek 

Eigendaal & van Romandt BV 

LENS in de competitie 

LENS - SOA 4-3 - 07-09-2003 door Jaap Co/pa 

Vier treffers van Arno van Veen : LENS pakt zege in boeiend eerste competitieduel 

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. 
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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 Co/pa 

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 
afte 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. 

afdeling 
--- --- ~ '/ '~ 'v V 

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 11ootl 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) afen 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 UiUthuis Veldffcrrein Vertrek Vervoer 
van LENS 

Al 20 sept 14.30 uur Schipluiden A 1 Thuis Veld 1 13.30 uur 

27 sept 14.30 uur Excelsior'20 Al Uit Parkweg/Schiedam 12.30 uur Auto 

B1 20 sept 12.45 uur Honselersdijk B 1 Thuis Veld 1 11.45 uur 

27 sept 12.15uur KMDBl Uit Heulweg/Wateringen 10.45 uur Auto 

B2 20 sept 12.45 uur RAS BI Thuis Veld3 11.45 uur 

22 sept 19.00 uur Wordt nog geregeld(*) Thuis Veld2 18.00 uur 

27 sept 12.45 uur RVC/Rijswijk B3 Uit Schaapweg/Rijswijk 11.15 uur Auto 

Cl 20 sept 11.00 uur Sparta C2 Thuis Veld 1 10.00 uur 

27 sept 12.30 uur VCS Cl Uit Dedemsvaartweg 11.00 uur Lopen 

C2 20 sept 10.00 uur De Postduiven Cl Uit Madesteijn 08.30 uur Auto 

27 sept 11.00 uur GDAC2 Thuis Veld 1 10.00 uur 

C3 20 sept 13.ISuur DHCC4 Uit Brasserskade/Delft 11.45 uur Auto 

22 sept 19.00 uur Den Hoorn C3 (b) Uit Woudseweg/Den Hoorn 17.30uur Auto 

27 sept 09.30 uur HBSC3 Thuis Veld3 08.30 uur 

C4 20 sept 09.30 uur HBSCS Thuis Veld3 08.30 uur 

27 sept 13.00 uur Velo es Uit Noordweg/Wateringen 11.30 uur Auto 

Dl 20 sept 09.30 uur RCLDI Thuis Veld 1 08.30 uur 

27 sept 10.15 uur VVSBDI Uit Schaepmanlaan/Noordw'hout 08.15 uur Auto 

D2 20 sept 12.00 uur HMSHDl Uit Vrederustlaan 10.30 uur Lopen 

27 sept 09.30 uur GDAD2 Thuis Veld 1 08.30 uur 

D3 20 sept 09.30 uur Spoorwijk D 1 Uit Melis Stokelaan 08.30 uur Lopen 

27 sept 12.00 uur Toofan Dl Thuis Veld 3 11.00 uur 

D4 20 sept 10.00 uur SOAD2 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 HVVD6 Thuis Veld 1 11.45 uur 

El 20 sept 10.30 uur DHCEl Uit Brasserskade/Delft 09.ISuur Auto 

27 sept 09.30 uur BMTEl Thuis Veld2 09.00 uur 

E2 20 sept 09.30 uur Quick Steps E 1 Thuis Veld2 09.00 uur 

27 sept 09.45 uur VCSEl 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 El Thuis Veld2 11.00 uur 

E4 20 sept 11.30 uur HBSE8 Thuis Veld2 11.00 uur 

27 sept 12.00 uur ODBE2 Uit Albardastraat 11.00 uur Auto 

ES 20 sept 13.30 uur SOAE2 Thuis Veld2 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 Veld2 13.00 uur . 

27 sept Wordt nog geregeld!! 

Fl 20 sept 09.00 uur Lyra Fl Uit Veilingweg/De Lier 07.45 uur Auto 

27 sept 09.30 uur GDA Fl Thuis Veld2 09.00 uur 

F2 20 sept 09.30 uur Cromvliet FI Thuis Veld2 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 Veld2 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 Fl2 Tirnis Veld2 11.00 uur 

FS 20 sept VRIJ!! 
27 sept VRIJ!! 

F6 20 sept VRIJ!! 
27 sept VRIJ!! .. .. .. 

(*) - vnendschappel1Jke wedstnJd (b) = bekerwedstnJd m 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 

de LENS-REVUE 6 





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 Al: A.Aliabadi, A.Ancharad, O.Arslan, R.da Cruz, S.Durak, G.Fabias, M.Hendriks, G.lsmail, B.Lamers, M.v.d.Luitgaren, 
R.Oosterveer, C.Susana, D.Terrones, ).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 BI: M.Aldogan, O.Arslan, H.el Boubkari, A.Dachraoui, A.Eljabli, J.Fanny, J.lmperator, 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.lmambuks, 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 Cl: 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, !.Gene, 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.lrzi, 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.lmouhay, 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 Dl: 8.Arslan, E.Cetin, K.Chtatou, K.Gezgin, H.Kocer, K.el Margi, C.Nooitmeer, E.Nooitmeer, R.Reddam, M.Resodiwirjo, 
8.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.lpek, 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, H.Devrilmez, J.Elfergougui, Y.Erdogan, O.Ergul, M.lmouhay, 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.Zimmerrnan. Leiders: G.Marinus en E.Zimmerrnan. Training op maandag van 17.15 t/m 
18.30 uur. 
LENS El: 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 lJ.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.lkjouhen 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 ES: 8.Aksoy, B.Balci, M.Boutasmit, A.Ciftci, 8.Dosun, O.Kaya, N.el Khalki, M.Ozen en 8.Ulas. Leiders: M.Dosun en 
8.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 Fl t/m F6 ZORGEN VOOR HUN EIGEN LENSSHIRT, BROEKJE EN KOUSEN!! 

LENS Fl: 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, Lel 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, 8.Oztas en 8.Sahan. Leider: l.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 FS en LENS F6 samengesteld!!! 
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Cimpetitievoetbal 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 afleider 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 AI t/m C4. 
Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 2 ]). 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 

UNS-kleding kopen!!! 

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 
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. 

De enige officiële LENSkleding is alleen te koop bij sporthuis FREE KICK SPORT aan de Weimarstraat hoek Valkenboslaan. 
Zorg er voor datje 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. 

0ideravonden 

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!!! 

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!! 
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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 JO 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. 

Btessureleed 

De spelers van LENS Al, BI, B2, 
Cl, 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!! 

Je zal toch maar inje eerste wedstrijd voor LENS je enkel op drie plaatsen breken. Het overkwam Ferzan Aytar van de B-selectie 
in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Honselersdijk. fr. :\\ Sindsdien zit hij thuis met z'n been in het gips waardoor 
hij, in z'n examen jaar, voorlopig nog niet naar school /? • yi kan gaan. Dit is heel vervelend. Gelukkig krijgt hij, als 
alles goed is, over twee weken loopgips en dan kan hij ~· Q. 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!! 

't-=- D D 
Vervoer uitwedstrijden 

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!! 

Jeugdscheidsrechters 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 ~-·. 
Geugd 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. 

Inleveren voorintekenlijsten Grote Clubactie. 

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.nI - tel: 06-22673658) 

Wie helpt ons op korte termijn en wie helpt op langere 
termijn??? 

• Afgelopen zaterdag hebben de spelers van E-pupillen, D-pupillen en 
C-junioren lijsten ontvangen waarop mensen loten kunnen bestellen 
voor de Grote Clubactie. 

•~!?) 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. 
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"V pupil van de week 
, ~ 

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; 
• 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; (JNG???) 
• 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. 

Ee11 korte ter11ghlik va11 Mohamed lmouhav op de wedstriid: 

LENS 1 -SOA J (4-3) - Een "doelpunten-" en" kaartenfestijn". 

De nieuwe trainer van LENS 1, Ron Bentvelzen, vertelde de 
spelers van LENS I 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 3' goal. Na een 
pass schoot een LENS-speler heel hoog in de goal. 

De LENS spelers speelden goed over. De keeper, Micheal 
Oude Nij huis, 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 Fa ried Cijntje omdat hij heel 
goed en scherp verdedigde. 

Het was een leuke middag, LENS I bedankt, Mohamed. 
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VERSLAGEN -- --- --- --- ~ ' / . ' / ' / ' ~ v v v V 

de verslagen door jeugdspelers zelfgeschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik. door de redactie letterlijk overgenomen 

HVO Cl - LENS Cl 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 20'" 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 2"' 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 15'' 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 ....... . 

LENS Dl - VCS Dl 

Eindelijk mochten we dan voor het 
eggie. Na een goede voorbereiding 
(maar I 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 

VUC Dl - LENS D2: 2 - O (zaterdag 6 september) 

Rodney v. Herp 

mooie vrije trap van Maurizio belandde net op het dak van 
het doel. Na rust kwam VCS wat meer opzetten en kregen zij 
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 

Afgelopen week tegen VUC dl spelden we een wedstrijd. Eerste 10 minute spelden we goed toen was het weer minder en kwamen 
we tot eeit I nul achter stand. Na de doelpunt gin het helemaal Natuurlijk waren er goeie redingen van Buien!. 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 Dl: 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. 

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 sruk liep 
op de srugge 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 2' helft 
valt de 0-1 (kon niet uitblijven). Kopies gingen hangen? Wis 
en waarachtig niet. 

LeventAcer 

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 2' doelpunt van 
LENS? De bal was echt niet over de lijn! Dit even voor de 
goede orde. 

Kees Alting 
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;.j Vitesse Delft E 1 - LENS E 1: 3-6 
' De eerste competitiewedstrijd begon moeizaam. Emanuel niet aanwezig na een vermoeiende kampweek en 

E l 
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 o. erwinning. 

1 
LENS E 2 - HBS, E 2 : 4-0 
Zonder de zieke Nu bar 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. 

1 
LENS E 1 - Westlandia E 1: 2-1 
Onze tegenstandet vandaag was een stuk sterker dan die van 
vorige week. In ebn 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 va~ 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. 

j 
HVV E 2 - LENS E 2: 1-4 

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 ! ! 

LENS startte prin\a, 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 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 to,h wel verdiendel-3. Het werd tenslotte ook nog 1-4. 

Theo 

oz QR• 

ALIVE: 

vrijwilligers 

•• . • l 
v 

' " ' \: :~l 
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VAN DER VELDE & VAN HA'L 
GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO'S 

'' Als het echt om .scoren gaat'' 
Voor uw incassovorderingen_ 

. ' 

" 

Nassauplein 21 Telefoon 070-- 3460707 -
; 2585 EC 's-Gravenhage 

. . 
Telefax 070 - 3469755 

www.deurwaarders-denhaag.nl E-mail algemeen@dwk-velde.nl 

Van der Velde ,1--MLmou,., 
't Veentje. verhuizingen 

•. ' 

• verhuizingen binnen- en bujtenland 

• kantoor- e~_bedrijfsverhuizingen 

• archiefopslag -

Zinkwerf 27 - Den Haag 

fax 070 - 3099079 

• verpakkingen voor overzee 

• opslag in containers 

• Digitalisering 

Vraag vrijblijvend prijsopgave 

070 - 3663134 



FOTO-VIDEO-DIGITAAL 

NEBO 
DEN HAAG: LEYWEG 1046 -KORTE POTEN 8 -FRED.HENDRIKIMN 243A
BANKASTRMT 62 -THERESIASTRMT 28 -APELDOORNSELAAN 219A
WATERINGEN: PLEIN 24 NIEUW I NOOTDORP: LANGE BAAN 7, DE PARADE 

\ ... • 
'f 

~RJCuia 
SPDRTSWERR 

Objectief, kosteloos advies bij meer dan 120 vestigingen! 

m De Hypotheker 

Den Haag, Leyweg 521, GJ c.::.I 
l.li'rbnii'LI" 1 

(070) 308 24 90 •• 

www.liypotheker.nl · 

· .. '~ 

. ·t • ··"' Voor bedrijven 
• 1· ' ."/ en part1cu 1eren-

,, • 50' kindercentra op'loopafstand 
in Den Haag U 

• de scherpste prijs in Nederland 

• Volledige dienstverlening 

• moderne, prêssionele organisatie 



TERREIN EN CLUBGEBOUW ESCAMP 1 
GELOLAAN ~ TEL.: 070-3661314 

S-DENHAAG.NL 

' , 

-~ 

\ TPG Post 
Port betaald 
Partpayé 
Pays-Bas 

SEKRETARIAAT POSTBUS 43337 ~ 2504 AH DEN HAAG 

' - .... , ,. • ' j 
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·- - .... .,.. _._..;·:• 



HOOFDSPONSOR VAN LENS 

1l11ds 1893 

Specialisatie: 
Uw eigen Ansichtkaarten 

Aantal Verkoopprijs 

2500 € 145,00 

5000 
€ 220,00 

7500 
€ 320,00 

10000 € 510,00 

20000 € 630,00 

25000 € 710,00 

€ 1.130,00 i 
50000 

BHll:IPP~ 
....::.vERKEERSOPLEIDINGEN::;.,. 
~ .~ 

~_:g?? 
1 AL MEER OAN 45 JAAR , . 

:- .. 
~ .-

":l • 

• Voor alle rijbewijzen 
• Opleiding 
• 10 daags spoedopleidingen 
• Diverse categorieën moterrijlessen _ 

LENS LEDEN SPECIALE KORTING 
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk 

Valkenboslaan 173 .~ 2563 CK. Den Haag 
Tel.:070-345II53/ 363467I ~ Fax:070-3636662 

.,., 

Free .Ki_ck Sport 
:. .. ,, " ' .- -·- . 

DE VÓETBALSPECIALIST 
Weimarslraat 343 • Den Haag T~lefoon 070-3636323 

EXCLUSIVE '. 
. -Thomsonlapn 124 Den Haag Telefoon 0.70-3652426 

' '~-

.. FREE KICK SCHEVENINGEN . 
K~izerstraat 74 Scheveningen Telefoon 070·3617376 

voor al uw sportkleding, lens leden l 0% korting! 
www.lree-kick.nl 

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

•Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail w.pruisken@edauw.com 

In de maanden No~e~ber en December 
kerstkaarten aanb1ed1ng 

. . . n en u ontvangt 150 schitterende 
Lever uvi foto digitaal aa ' r € 180 00 incl BTW 
kerstkaarten met enveloppen voo ' . . 

. Bedrukking: 1 zijdig full colour, 1 zijdig zwart 

Papier: 250 ·grs. mat . 
Formaat: 105 x 148 

Alllllemachtig 
· wat een assortiment !!! 

voor oude auto's 

. Auto-onderdelen 
• Groot assortiment auto onderdelen 
• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn 
• Alle !opmerken auto-onderdelen uit voorraad leverbaar 
• Eigen bezorgdiènst 

of nieuwe auto's 

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

Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 
OJ)eningstijden: ma. Vm vrijd. 08.00 •17,00 uur zat. 09,00-15.00 uur 

www.gzg.nl 
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TERREIN & CLUBBEBOUW 
- SPORTPARK "ESCAMP I " -

HENGELOLAAN ( GEEN POST ADRES) 
DEN HAAG - TEL. 070-3661314 

Postadres Contributie betaling 
Postbus 43337 Postbank· 33.67.11 
2504 AH Den Haag 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 - 346I088 
G. Kernperman . 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@J 2move.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 12 ol<tober 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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• nieuws flitsen 

Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 
Cyc/aamstraat 31 -2565PD Den Haag-tel 070 3250789 
e-mail: hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

Wordt 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. 

Rectificatie 

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. 

flit het LENS-archief van,,,, 
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 

de redactie 

.. , .. ~ .. . .. -• • .... 
... • 

•tut-• 

Het verhaal van barmedewerkers is niet nieuw. Ook in J 988 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 geïnteresseerd 
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 "bij springer". 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, 62' jaargang, nummer 5 !'.., / september en nummer 7 !'_!'.., 15 september 1988) 
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Loterij 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 

• \YQefouten voorbehouden 

• Senioren zaal zondag 
,44it!JiMf&i i ili@"t~st!!J;;tt ,;;;.:rÄ1t ... , .. 

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 

(zie ook pagina 8 van deze Revue) 

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 afte 

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 F essem 

ZAAL: --------------~ 
AANVOERDERS 

LENS I 0. van de Laar tel: 06-22669238 LENS4 N. Vastenburg tel: 3294254 

LENS2 S. de Nennie tel: 3935936 LENSS P. Lensink tel: 06-53576080 

LENS3 E. Vuijk tel: 3960448 LENS6 J. Zwart tel: 06-14699794 
06-20247367 

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 Zuidhnghe 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 
6180 F. Mina da Silva 21.00 TEDO 3-LENS 4 Loosduinen 

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-LENS4 Forum Kwadraat Voorburg 6184 

21.00 CUVO 2-LENS 6 Zuidhaghc 123944 J.L.Z. Verhoek 

Do 16 okt 21.00 Maasdijk DA 2-LENS DA 1 Maasdijk Sportcentrum 9253 
Ma 200kt 19.00 RA VA 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-WIK2 De Schilp Rijswijk 123945 
Vrij 24 okt 22.00 LENS 4-PGSNOGEL 2 Ockenburg hal 6188 

ZONDAG: -----------------------------------

AANVOERDERS 

Henk Vermalen 
LENS3 Henk hoppenbrouwers LENS4 Amer Jagesar LENSS 

(070-3250789) (06-42300582) (070-3607739 -06-12418956) 

wedstrijdprogramma veld 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

Di 30 sept 19.30 LENS<23-Scheveningen<23 Veld2 F. Leonora 

Zo 5 okt 14,00 LENS 1-RVC/RJJSWIJK 1 Veld 1 96477 V.A.G, Felida 

11.30 LENS2-EDS 2 Veld I 99133 M. Voois 
10,30 LENS 3-Laakkwartier 4 Veld2 102697 
13.00 LENS 4-Jai Hanuman 3 Veld2 104677 
10.00 LENS 5-REMO 5 Veld 3 106921 

Zo 12 okt 14,00 Scheveningenl-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 Veld2 

Di 28 okt 19.30 LENS<23-Xerxes DZB<23 Veld2 E. Looije 

Di 25 nov, 19.30 LENS<23-Quick 2 Veld2 ?? 

de wedstrijdbal voor de wedstrijd 
Hondentrims• lon 

l'larije Col pa 

LENS- RVC/Rijswijk 

wordt geschonken door: • • • Telefoon: 070-3941974 • Mobiel: 06-46030588 

Goedendorplaan 28 

2286 MXRijswijk 

• • • • • • • 
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LENS in de competitie 

LENS- Blauw-Zwart (2-5)-21-09-2003 I door Jaap Co/pa 

Eerste kwartier beslissend: LENS geeft de punten kado aan Blauw Zwart 

Hoc 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 ook11

• · 

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 l 8e 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 

Haantjes blijven de voorste 

Quick - LENS (1-4) - 28-09-2003 I door Guido Ha/leen 

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. 

Op 31 augustus 1986 won LENS op de Hengeiolaan met 4-1 van Quick. Later dat seizoen werd het op Nieuw Hanenburg 0-
0. Het duel speelde zich af in de 2' klasse A. Ja, dat is alweer 16 seizoenen geleden. Sindsdien kwamen LENS en Quicl, 
elkaar in kompetiticvcrband 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 I verloor. Een mooie score. Dus gingen we op zondag 28 september 2003 opgewekt naar Nieuw 
Hancnburg. 

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 25' 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, dié 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 afte 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) afen 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 Vervoer 
Van LENS 

Al 04 okt 14.30 uur Naaldwijk Al Thuis Veld I 13.30 uur 

11 okt 14.30 uur Forum Sport A 1 Uit Pr.Bernardlaan/V oorburg 12.45 uur Auto 

BI 04 okt 14.30 uur Den Hoorn BI Uit Woudseweg/Den Hoorn 13.00 uur Auto 

11 okt VRIJ!! 
15 okt 19.00 uur HBS BI (*) Thuis Veld2 18.00 uur 

B2 04 okt 12.45 uur Quick Steps B 1 Thuis Veld 1 11.45 uur 

09 okt 19.00 uur RAVABI(*) Uit L. van Vuurdestraat l7.30uur Auto 

11 okt 12.45 uur HBS B2 (*) Thuis Veld 1 11.45 uur 

Cl 04 okt 11.00 uur Katwijk Cl Thuis Veld I 10.00 uur 

11 okt IO. 15 uur Feyenoord A V 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 

Il okt 10.30 uur Honselersdijk C2 (*) Uit De Strijphorst/Honselersdijk 09.00 uur Auto 

C3 04 okt 09.30 uur DUNOC2 Thuis Veld3 08.30 uur 

Il okt 09.30 uur Honselersdijk C3 (*) Thuis Veld I 08.30 uur 

C4 04 okt 14.30 uur Laakkwartier C3 Thuis Veld3 13.30 uur 

11 okt I 1.00 uur Honselersdijk C4 (*) Thuis Veld 1 10.00 uur 

Dl 04 okt 09.30 uur Quick Dl Thuis Veld I 08.30 uur 

11 okt 10.00 uur Roodenburg Dl Uit P.Bothstraat/Leiden 08.00 uur Auto 

15 okt 10.00 uur DWO-toemooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

D2 04 okt 13.00 uur VCSD2 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 Veldfferrein Vertrel< Vervoer 
Van LENS 

D3 04 okt 10.00 uur Toofan Dl 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 RKDEOD7 Thuis Veld3 11.00 uur 

11 okt 09.30 uur Honselersdijk D4 (*) Thuis Veld3 08.30 uur 

El 04 okt 11.00 uur Schipluiden El Uit Tiendweg/Schipluiden 09.45 uur Auto 

06 okt 16.00 uur Heilig Hart School E 1 Thuis Veld2 15.30 uur 

11 okt 09.30 uur VELO El(*) Thuis Veld2 09.00 uur 

E2 04 okt 09.30 uur RVC/Rijswijk E2 Thuis Veld2 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 Veld2 09.00 uur 

E3 04 okt 08.45 uur VCSE2 Uit Dedemsvaartweg 08.00 uur Lopen 

11 okt 11.30 uur VELO E3 (*) Thuis Veld2 11.00 uur 

E4 04 okt 11.30 uur Spoorwijk E 1 Thuis Veld2 11.00 uur 

11 okt 11.30 uur VELO E4 (*) Thuis Veld2 11.00 uur 

ES 04 okt 13.30 uur VCSE4 Thuis Veld2 13.00 uur 

11 okt 13.30 uur VELO E5 (*) Thuis Veld2 13.00 uur 

E6 04 okt 13.30 uur Westlandia E9 Thuis Veld2 13.00 uur 

11 okt 13.30 uur VELO E6 (*) Thuis Veld2 13.00 uur 

Fl 04 okt 09.30 uur Quick Fl Thuis Veld2 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'90FI Thuis Veld2 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 

FS 04 okt VRIJ!! 
11 okt 10.30 uur VELO Fl 1 (*) Uit Noordweg/Wateringen 09.30 uur Auto 

F6 04 okt VRIJ!! 
11 okt VRIJ!! 

" " (*) = vnendschappehJke wedstnJd " (b) = bekerwedstnJd m pou!evorm 

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 A 1: 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 Fl: met M.Benhammouch en zonder M.Essaeh (zie F2) 
LENS F2: met M.Essaeh en zonder M.Benhammouch (zie Fl) 
LENS FS: A.Belhadi, T.Firtina, E.Keles, B.Khoulali, K.Metin, D.Spantgar, M.Talhaoui en Y.el Yousfi. Leider:?? 

Cmpetitievoetbal 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 
Al, Cl en D I 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!!! 

~0-Toernooi voor LENS Cl en LENS Dl 
Op woensdag 15 oktober gaan LENS Cl en LENS Dl 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 RKA VVen 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 Hogere indeling LENS C3 
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 (BI), Y.el Boubsi (B2), 

R.Sonokromo (BI), D.Troenosemito (B2) en E.Wolde 
Amanueal (C2). 

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!! 

Niet vergeten want wij moeten deze documenten komende 
week overleggen aan de KNVB!!! 

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 

Dit is uw kans! 

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. 

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 afte 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 I 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 vanafheden 

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 Dl bedankt 
Enkele enthousiaste moeders van LENS D I zijn spontaan geld in gaan zamelen bij de andere ouders van LENS D I met als gevolg 

schitterende jassen en tassen voor alle spelers van LENS D 1. 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 I thuis de competitiewedstrijd tegen Blauw

zwart. De pupil van de week bij deze thuiswedstrijd was Walid el Boubkari van 
de El. 

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; 
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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; 

Ee11 korte terugblik va11 Walid el Bo11bkari op de wedstriid LENS 1 Blauw-Zwart 1 (2-5) 
Ik mocht eerst bij de voorbespreking zijn. De trainer van LENS !, vertelde de spelers van LENS I 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. 

VERSLAGEN -- --- --- --- ~ ,.,,. ,.,,. ,.,,. '~ 
v v v V 

de verslagen door jeugdspelers zelfgeschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

B ~--A LENS B2 - RAS BI ( 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 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 afte 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 
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HMSH Dl-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 16' 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 3' goal. 
Mohammed Ahjar 

LENS D4 in de competitie. 

Het was best even wennen voor de jongens die dit jaar in de D4 voetballen. Voor 'teerst 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 El - LENS Et (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 El - BMT El (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 El - 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 

scheidsrechters 
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VAN DER VELDE & VAN HAL 
GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO'S 

'' Als het echt om scoren gaat'' 
Voor uw incassovorderingen ·· 

....... . . 

Nassauplein 21 
2585 EC 's-Gpivènhage .. 
www.deurwaarders-denhaag.nl 

' . 
• 

Telefoon 070 - 3460707 · • ~-
Telefax ·. 070 - 3469755 
E-mail algemeen@dwk-velde.nl 

Van der Velde_ .......... ,., 
't Veentje verhuizingen 

\•, . 
• • 

•c 

• verhuizingen binnen- en buitenland 

• kantoor- en bedrijfsverhuizingen 

• archiefopslag · 
• •. l 

~- ( 
lt.:!ffl~I 

' ltO- '=: 

Zinkwerf 27 - Den Haag 

fax 070 - 3099079 

' ' • verpakkingen voor overzee 

• opslag in containers 

• Digitalisering 
i 

4t 
Vraag vrijblijvend prijsopgave 

070 - 3663134 



FOTO-VIDEO-DIGITAAL 

NE1BO 
DEN HAAG: LEYWEG 1046 :KORTE POTEN 8-FRED.HENDRIKLAAN 243/>i
BANKASTRMT 62 -THERESIASTRMT 28 -APELDOORNSELMN 219A
WATERINGEN: PLEIN 24 NIEUW I NOOTDORP: LANGE BAAN 7, DE PARADE 
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Jazel<er. 
De Hy~ottiel<er. 

Objectief, kosteloos advies bij meer dan 120 vestigingen! 

m De Hypotheker 

Den Haag, Leyweg 521, G-11.....1 
Ll'îTbnJl.rl 1 

(070) 308 24 90 •• 

www.hypotheker.nl , 

·, ~ . 

' 1 . bnd· .. •YOOr . e r1Jven 
en particulier~n__.;; 

• 50 kindercentrà'o1tloc5päfstand 
in Den Haag u. ··. 

• de scherpste prijs in Ne.derland 

• Volledige dienstverlening 

• moderne, prêssionele organisatie 

' ! 



TERREIN EN CLUBGEBOUW ESCAMP l 
HENGELOLAAN ~ TEL.: 070-36613 l 4 
WWW. LENS-DENHAAG.NL 
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HOOFDSPONSOR VAN LENS 
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Specialisatie: 
Uw eigen Ansichtkaarten 

Aantal Verkoopprijs 

2500 
€ 145,00 

5000 
€ 220,00 

7500 
€ 320,00 

10000 
€ 510,00 

20000 
€ 630,00 

25000 € 710,00 

50000 
€ 1.130,00 

BHICIPP~ 
....-:..._vERl<EERSOPLEIDING~ 
~ .:::;;.-

--::.._~ - ' -4.!J-,:::.-!!=
~ 

1 AL MEER DAN 45 JAAR 1 

• Voor alle rijbewijzen :_ _ 
• Opleiding 
• 10 daags spoedopleidingen 
• Diverse categorieën moterrijlessen' 

. 

n iii 
LENS LEDEN SPECIALE KORTING 
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk 

Valkenboslaan 173 - 2563 CK Den Haag 
Tel.: 070-3451153 / 3.634671 ""'. .Fax: ?70-3636662 

" 

.• 

Fr~~ ~i,,ck Spo.rt 
DE VOETBALSPECIALIST 

, Weimarslraat 343 ,Oen Haag Tel~fo~n 070-~6363.23 
,., . , ,, ;, .. ·~ * 

EXCLUSIVE ;' ,.f ;, -
Thomsonlaan 124 Den Haag - · Telefoon 070-3652426 

·". ,_. 

-FREE' KICK SCHEVENINGEN 
"Keizerslroot 7 4 Scheveningen Telefoon 070-3617376 

voor cl uw sportkleding, lens leden l 0% korting! 
www.lree-kick.nl 

.Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

,Korbootstraàt 13 - 2583 CT Schevéningen 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail w.pruisken@edauw.com 

In de JUaanden No~en_i.ber en December 
kerstkàarten aanb1ed1ng 

, . aan en u ontvangt 150 schitterende 
Lever uw foto digitaal ' € 180 óO incl BTW 
kerstkaarten met enveloppen voor , . 

. d ,.,~ng• 1 ziJ'dig full colour, 1 zijdig zwart 
Be ru..,_.., · · 
Papier: 250 grs. mat · 
Formaat: 105 x 148 

'· 

Alllllemachtig 
wat een assortiment !!! 

voor oude auto's 

Auto-onderdelen 
• Groot assortiment auto onderdelen 
• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn 
• Alle !opmerken auto-onderdelen uit voorraad leverbaar 
• Eigen bezorgdienst 

of nieuwe auto's 

G.z.G. Auto-onderdelen B.V. 
19 v.d. Kunstraat 288, 2521 AV Den Haag. 
Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 

Openingstijden: ma. t/m vrijd. 08.00 -17.00 uur zat. 09,00 - 15.00 uur 
www.gzg.nl 
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TERREIN & CLUBBEBOUW 
- SPORTPARK "ESCAMP 1 "· 

HENGELOLMN ( GEEN POST ADRES) 
DEN HMG- TEL 070-3661314 

Postadres Contributie betaling 
Postbus 43337 Postbank 33.67.11 
2504 AH Den Haag Rabobank 1299.24.229 

Samenstelling bestuur 

Voorzitter 
R. Vcrgcer 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. Kempennan 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@l2move.nl 
Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Kees Alting : cjalting@planet.nl 

ian de redactietaf e/ 

~ 
de redactie behoudt zich hel 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 betref/; het is slechts bedoeld als een signalering en een 
constatering van een/ei/, 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. 

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 ei11t!-signaal zijn. 
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nieuws uit ~ de bestuurskamer 

A !gemene 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)!! 

Velden: 

• 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 september2004 - veld 2 van I 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 

Jaarverslagen 

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 omctrainer 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!! 

Contributie al betaald ?? 

Op I 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 I 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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• nieuws flitsen 

Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 
Cyclaamstraat 31 -2565PD Den Haag-tel 070 3250789 
e-mail: hjahoppenbrouwers/@hetnet.n 1 

Wordt 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. 

ttit het LENS-archief van,,,, 
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 ofis 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. 

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 

Opgeruimd staat netjes (de oogst) 

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, 70' jaargang, nummer 35 -24 april /997) 

Prcscntatiegids 

- LENS staal 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 
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• Senioren zaal zondag 
,, . :z:,_ ·~ 

CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling-tel.: 06-17 40 63 44 / 366 13 14 

atlverle11/ie 

ZAAL: 

LENS 1 

LENS2 

LENS3 

datum 
Do 16 okt 
Mn 200kt 
Di 21 okt 
Wo 22 okt 

Vrij 24 okt 

Mn 27 okt 

Di 28 okt 
Wo 29 okt 

Vr 31 okt 

Ma 3 nov 

Do 6 nov 
Di Il nov 

Wo 12 nov 
Vr 14 nov 

Ma 17 nov 

Mededelingen: 

ZAAL: 
geen 

bij algehele afkeuring: 12.00 uur ......... LENS 2 • HMSH 2 
14.00 uur ......... LENS 1 · HMSH 1 

AANVOERDERS 

0. van de Laar tel: 06-22669238 LENS4 N. Vastenburg tel: 3294254 

S. de Nennie tel: 3935936 LENSS P. Lensink tel: 06-53576080 

E. Vuijk tel: 3960448 LENS6 J. Zwart tel: 06-14699794 
06-20247367 

LENS DA 1- Mw L. v.d. Wetering· tel: 0174-298069 

wedstrijdprogramma zaal 

aanvang Wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 
21.00 Maasdijk DA 2-LENS DA 1 Maasdijk Sportcentrum 9253 
19.00 RA VA 3-LENS 3 Zuidhaghe 6192 
22.00 VCS 2-LENS 1 Zuidhaghc 2995 
20.00 Jai Swadesh/Benkaya- LENS 2 Zuidhaghe 3167 A.N. Hassanin 
19.00 LENS 6-WIK2 De Schilp Rijswijk 123945 
22.00 LENS 4-PGS/VOGEL 2 Ockenburg hal 6188 
22.00 LENS 5-TOGB 5 Loosduinen 127365 
21.00 LENS DA 1-Westlandia 5 Loosduinen 9264 
22:00 LENS 3-VCS 9 Loosduinen 6200 

21.00 GDA2-LENS 5 Zuidhaghe 7474 
21.00 LENS 1-SEV 3 Zuidhaghe 3001 J.C. v.d. Velden 
19.00 RA VA 4=LENS 4 Zuidhaghe 6196 
21.00 LENS 2-RAVA 1 Loosduinen 3171 J.L.Z. Verhoek 
19.00 LENS 6-ZVVR/Alcatel 1 Transvaal 123946 
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 . 

21.00 RKDEO 13-LENS 3 RKDEO Nootdorp 127118 
21.00 VCS 3-LENS 2 Zuihaghe 3178 
19.00 SEP DA !-LENS DA 1 Buitenhof, Delft 9271 
22.00 Westlandia 5-LENS 1 De Pijl, Naaldwijk 3008 N.C. Mos 
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 
19.00 LENS DAl-Juventas DA 1 Loosduinen 9276 
22.00 LENS 3,Honselersdijk 5 Overbosch 6214 G.F. v.d. Berg 
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Kerketulnenweg 6 
2544 CW Den Haag 

• DIRECT-MAIL 

• FOLIEVERPAKKING 

• FULFILMENT 

• COMPUTERCENTRUM 

• LASERPRINTING 

• KLEINOFFSET 

• FOTOKOPIESERVICE 

070 3590707 

. Technische Handelsonderneming 

€d. cAlter 
--Voor al uw Sanitair -

Etandstraat 43a - 45 • 2513 GL Den Haag 

Showroom: 
Piet Heinstraat 70-76 

Telefoon 346 92 36 - 345 28 28 

BHlCI-PP©1? 
$ERKEERSOPLEIDING~ 

~~'2, ~ç 
~~~ 

Il 
* E achter 8 in één dag __ 

(aanhanger) 
* motorrij/es 
* automaat VeB 
* theorielessen 

Spoedopleidingen 

* opfriscursussen 

VASTE INSTRUCTEUR 

Valkenboslaan 173 - 2563 CK Den Haag 
Turfschipper 12 - 2292 JA Wateringen 

Tel.: 070-3451153 of 3634671 

www.verkeersschoolphilippo.nl 

CHINEES / INDISCH 
SURINAAMS RESTAURANT 

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

Elke dag geopend 
maandag tlm vrijdag 11_00 - 23.00 uur 
zaterdag en zondag 14.00 - 23.00 uur 

CHINEES SURINAAMS EETHUIS 
HOLLANDS SNACKBAR/LUNCHROOM 

Westeinde 44 
2512 HE Den Haag 
Tel. 070 - 380 62 62 

SNACK/AFHAALCENTRUM 

Koningin Julianalaan 56 
2274 JL. Voorburg · 
Tel. 070 - 3693196 

. 

Thuisbezorgen 

v.a. € 12.50 gratis thuisbezorgd 
onder€ 12.50, €1.50 bezorgkosten 
Bezorgkosten 17.00 tot 22.00 uur 



Uitzendbureau voor mens en werk 

Hoofdkantoor: 
Margaretha van Hennebergweg 59B, 

2552 BD Den Haag, 
. Telefoon: 070 404 41 70 

www.RSB.nl 

Vestigingen: 
Laan van Meerdervoort 184 Den Haag 

telefoon: 070 346 39 08 
Admiraal de Ruyterweg 325 Amsterdam 

telefoon: 020 688 1 O 44 
Nieuwerzijds· Voorburgwal 290 Amsterdam 

telefoon: 020 620. 71 16 
Ruyghweg 55B Den Helder 

telefoon: 0223 61 47 47 
Amsterdamsestraatweg 273A Utrecht 

telefoon: 030 233 34 05 
Zwart Janstraat 39 Rotterdam 

telefoon: 01 O 243 08 77 

SUDMEIJER 
ZONWERING 

aluminium - buitenzonwering - markiezen - terrasschermen 

rolluiken - jaloezieen - rolgordiinen - lamellen • 

garagedeuren - kunststof koziinen 

tevens 24 uur reparatieservice - betaalgemak 

Lens leden 5% korting 

Thomsonlaan 85 - 2565 HZ Den Haag 
Telefoon 070-3620290 - Fax 070•3620435 

GARAGE ASSENDELFT B.V. 
Kobaltstraal 26 

•' 
• APK en WN Keurslation 
• Reparaties van alle merken 
• Banden- en ui~aatservice 
• Plaat- en spuitwerk 

2544 EV Den Haag 

WÎJ /1folCJ1 df.' 111ogel1Jklic11l 
om 2-11111r pt-r dirg 
il• /lllrkl'tl!II 1'111 l'f.'JI 

ctl'd, trnrds11s fct•m 

OP ALLE BRANDSTOFFEN GELDT VOOR CLUBLEDEN 
EEN KORTING VAN€ 0,0S 

Werkplaats: 070-3210523 - Plaatwerkerij: 070-3211713 

BOJIIIIIIIJ 
Parkeersvstemen bv 

Zinkwerf 17 

2544 EC Den Hásg 
Tel. 070-329 32 52 

Fsx 070-36711 15 

verkoop tlvnpparkee,systemen.nl 

Al meer dan 15 jaar uw betrouwbare partner voor al uw 
parkeer· en to~angscontrole vraagstukken. 

Advies op maat voor zowel het kleinste parkeerproject 
tot het meest gecompliceerde project voor betaald parkeren, 

Eigen ontwikkelings• productie• en 24 uurs service afdeling! 
Er staan reeds vele duizenden VNP systemen In Nederland. 

ONZE SPECIALISMEN 

• Alles op het gebied van automatische afsluitingen; denk daarbij aan slagbomen, 
in de grond verzinkhare Bollards, Speedgates, garagedeuren, etc. 

• Ook handmatig te verzinken palen (In 2 standen afsluitbaar), rubber afzetpaaltjes 
welke zich na aanrijding weer oprichten. 

• Een compleet eigen ontwerp van apparatuur voor betaald parkeren met 
lngangstermlnals, ultgangsterinlnals, handkassa's, volautomatlsche betaalkassa's 
en een uitgekiend softwarepakket. 

, De meest toegepaste toegangscontrole systemen, waaronder proxlmltylezers en 
magneetkaartlezers. 

• Geavanceerde PLC-detectle systemen voar boom•, Bollard• of deurbesturingen. 

• Het zeer bedienersvriendelijke van kentekenherkenning (dus automatische 
toegangsverlening vla het kenteken; mits In database als zodanig geregistreerd). 

• Moeilijk te vervalsen legitlmatiepassen, 

• Video bewaking (CCTV-systemen). 

• Service en onderhoudscontracten voor parkeer- en toegangs systemen. 

FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE
MEDICAL FITNESS - HOUTWUK 

Gespecialiseerd in het geven van adviezen en paramedische 

behandeling van de wervelkolom en lsport)letsels. 

JJ.A. Zoutendijk 
E.P.A, Coret 
5.1. König 

Fysio•Mànueel Therapeut 
Fysiotherapeut 
Fysio-Manueel Therapeut 

Behandeling volgens afspraak 

C.A. van Beverplein 16 ~ 2552 HT Den Haag 
Telefoon: 070-3973013 

Café 

Eikstraat 1 - 2565 MT Den Haag - Tel.: (070)-3603738 



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: ________________________ e 
AANVOERDERS 

LENS3 
Henk hoppenbrouwers LENS4 Amer Jagesar LENSS Henk Vermalen 
(070-3250789) (06-42300582) (070-3607739 - 06-12418956) 

wedstrijdprogramma veld 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

Zo 19 ol<t 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-LENS4 Sportpark Madestein 20738 

10.00 OLIVEO 8-LENS 5 Sportlaan, Pijnacker 21218 

Zo 26 okt 14.00 GONA !-LENS 1 Beresteinlaan 96488 M. Buitelaar 

11.00 GONA 2-LENS 2 Beresteinlaan 99144 R. Sitaldien 

11.00 SPOOR WIJK 3-LENS 3 Escamp 1 102708 

10.30 SOA4-LENS4 Guido de Moorstraat, Den Haag 104688 

14.00 WIK4-LENS 5 DroogleverFortuynwg 16 106932 

Di 28 okt 19.30 LENS<23-Xerxes DZB<23 Veld2 E. Looije 

Di 25 nov. 19.30 LENS<23-Quick 2 Veld2 C, v.d. Heijden 

LENS in de competitie 
05 oktober: LENS - RVC/Rijswijk: afgelast 

12 oktober: Scheveningen - LENS (0-2) [ door Jaap Co/pa 

Op Hout-rust weer zegen 

De laatste overwinning tegen Scheveningen "uit" dateert van 1 ol,tober 2000 toen LENS ietwat gclukldg met 2-1 aan het 
langste eind trok. Sindsdien rustte er geen zegen op de wedstrijden die onze voortrekkers op Hou trust speelden. 
Scheveningen was in de laatste jaren steeds een maatje te groot. Niet verwonderlijk, want de Houtrustbcwoncrs 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 Hou trust 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: 

--H-,-... -.-.-.,-,m-,.-,.-n..._,.'-.'.a'.,:,_ 
NarlJe Colpll 

~· 

~ • Telefoon: 070-39~1974 • Mobiel: 06-460305ml 

Goedcndorplaa, 28 
2286 MX Rijswijk . . . . . . . . 

v v v V 
NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2003/2004 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 

r·--------··················------·········································--···-·························································· 

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 afte 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 béantwoorden, 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 11ootl 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 UiUthuis Veld/ferrein Vertrek 
van LENS 

Al 18 okt 14.30 uur vue AI (b) Uit 't Kleine Loo/Mariahoeve 12.30 uur 

25 okt 14.00 uur Cromvliet A 1 Uit Brinckerinckstraat 12.30 uur 

BI 15 okt 19.00 uur Westlandia Bl (*) Thuis Veld2 18.00 uur 

18 okt 12.45 uur Verburch B 1 (b) Thuis Veld 1 11.45 uur 

25 okt 14.30 uur Scheveningen B 1 Uit Houtrustweg 13.00 uur 

B2 18 okt 14.30 uur Delft BI (b) Uit Kerkpolderweg/Delft 13.00 uur 

25 okt 13.45 uur Quick B2 Uit Savominlohmanlaan 12.15uur 

Cl 15 okt 10.00 uur DWO-toemooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur 

18 okt VRIJ!! 
19 okt 10.00 uur NIKE-toemooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur 

25 okt 11.30 uur DHCCI Uit Brasserskade/Delft 09.45 uur 

C2 18 okt 13.00 uur VELO Cl (b) Uit Noordweg/Wateringen 11.30 uur 

25 okt 12.45 uur Kranenburg C 1 Thuis Veld 1 11.45 uur 

C3 18 okt 09.30 uur SOA Cl (b) Thuis Veld3 08.30 uur 

25 okt 09.30 uur Die Haghe Cl Thuis Veld3 08.30 uur 

C4 170kt 12.00 uur Naar SIX FLAGS??? Uit Zie kopie!! 12.00 uur 

' 18 okt 11.30 uur VELO C6 (b) Uit Noordweg/Wateringen I0.15uur 

25 okt 13.00 uur WIK Cl Uit Zuiderpark 11.45 uur 

Dl 15 okt 10.00 uur DWO-toemooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur 

18 okt 10.00 uur Quick Steps Dl (b) Uit Nijkerklaan 08.30 uur 

25 okt 09.30 uur Voorschoten'97 Dl Thuis Veld 1 08.30 uur 

D2 18 okt 09.30 uur Wippolder D 1 (b) Thuis Veld 1 08.30 uur 

25 okt 11.00 uur DUNO Dl Thuis Veld 1 10.00 uur 

D3 18 okt 11.30 uur VELO D4 (b) Uit Noordweg/Wateringen I0.15uur 

25 okt 10.30 uur VUCD2 Uit Kleine Loo/Mariahoeve 09.15uur 

D4 18 okt 12.45 uur DWO D8 (b) Thuis Veld3 11.45 uur 

25 okt 12.45 uur GONAD2 Thuis Veld3 11.45 uur 

El 18 okt 10.00 uur Lyra El (*) Uit Veilingweg/De Lier 09.00 uur 

25 okt 11.15 uur Graaf Willem IIVAC El Uit Buurtweg/Wassenaar 10.00 uur 

El 18 okt 10.00 uur Lyra E2 (*) Uit Veilingweg/De Lier 09.00 uur 

25 okt 09.30 uur Quick E2 Thuis Veld2 09.00 uur 

E3 18 okt 09.00 uur Lyra E5 (*) Uit Veilingweg/De Lier 07.45 uur 

25 okt 08.45 uur HBSE3 Uit E.Wytemaweg 07.45 uur 

E4 18 okt 09.00 uur HMSHE3 Uit V rederustlaan 07.45 uur 

25 okt 11.30 uur VELOE7 Thuis Veld2 11.00 uur 

ES 18 okt 10.00 uur Lyra EI0 (*) Uit Veilingweg/De Lier 08.45 uur 

25 okt 09.45 uur Quick El 1 Uit Savominlohmanlaan 08.45 uur 

E6 18 okt IO.0Ouur Nootdorp E3 Uit Kruisweg 9 Nootdorp 08.45 uur 
25 okt Wordt nog geregeld!! 

FI 18 okt 09.30 uur Honselersdijk FI (*) Thuis Veld2 09.00 uur 

25 okt 09.30 uur DHCFI Thuis Veld2 09.00 uur 

F2 18 okt 09.30 uur Honselersdijk F2 (*) Thuis Veld2 09.00 uur 

25 okt 09.00 uur Die Haghe Fl Uit Wyndaelerweg/Ockenburgh 08.00 uur 

F3 18 okt 11.30 uur Honselersdijk F4 (*) Thuis Veld2 11.00 uur 

25 okt 11.30 uur RVC/Rijswijk F6 Thuis Veld2 11.00 uur 

F4 18 okt Wordt nog geregeld!! 
25 okt 09.30 uur VELOF7 Uit Noordweg/Wateringen 08.30 uur 

FS 18 okt Wordt nog geregeld!! 
25 okt Wordt nog geregeld!! 

F6 18 okt VRIJ!! 
25 okt VRIJ!! .. .. 

(*) = vnendschappehJke wedstnJd 
.. 

(b)- bekerwedstnJd m poulevorm 

BïjzonderhedenDe volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 30 oktober 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie: 18 oktober vanaf07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d.Sman 
25 oktober vanaf07.30 uur: Gerard Marinus en Paul v.d.Steen 

Vervoer 

Auto 
Auto 

Auto 
Auto 
Auto 
Auto 

Auto 
Auto 
Auto 

Auto!! 
Auto 
Auto 
Auto 
Auto 

Auto 
Auto 

Auto 
Auto 
Auto 

Auto 
Auto 
Auto 

Auto 
Auto 
Auto 

Auto 

Auto 
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Onstellingen 
• Opstellingen als bekend met uitzondering van: 

LENS BI: zonder J.Fanny (afgevoerd als lid; spullen inleveren op LENS!!) 
LENS B2: zonder F.Aytar (blessure) 
LENS Cl: zonder M.Carolina (blessure) en met A.el Boustati 
LENS C2: zonder M.Ahjar (blessure), A.el Boustati (zie Cl) en l.Rasul (alleen 18/10) e met M.Sertkaya 
LENS C3: met I.Tokmak 
LENS D I: 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.Oz ek, 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 Yo sfi. Leider:?? 

Cimnetitievoetbal afgekeurd of niet? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op ENS en zeker ook niet op 
vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te omen of het competitie
voetbal doorgaat of niet zijn: 

• Bellen naar de LENS afkeuringslijn (070-4044184). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 8.15 uur omdat wij vaak niet 
eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwez g zijn. Moetje voor 08.30 uur 
verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!! 

• Bellen naar de KNVB afkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierbove . Pas na 08.15 uur is hierop 
de informatie te verkrijgen. 

• Kijken naar lnfothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 8.30 uur aangegeven welke 
thuisspelende A-B- en C-ell\allen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team v n de tegenstander. 

• Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, lnfothuis, Nederland 3 (ook teletekst bladzij e 603) of de LENS 
afkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hi rbij om te weten is dat LENS 
Al, C I en D I vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie . 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen do rgaat of niet 

Schaduwprogamma bij algehele afkeuringen 
Het kan zijn dat bij heel slecht weer het complete competitieprogramma door de KNVB wordt afgek urd (zie kopie hierboven). 
Wij kunnen dan altijd iets op veld 3 gaan doen omdat dit veld altijd bespeelbaar is. Het is dan wel no dzakelijk om naar de LENS
afkeuringslijn te bellen (070-4044184) om te horen welk programma er bij algehele afkeuring gespe Id gaat worden. Soms, bij heel 
slecht weer, is deze lijn al op vrijdagavond te raadplegen. Maak er dan ook gebruik van!!! Het kan zi n dat bij heel slecht weer het 
complete competitieprogramma door de KNVB wordt afgekeurd (zie kopie hierboven). Wij kunnen an 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 ellen (4044184) om te horen 
welk programma er bij algehele afkeuring gespeeld gaat worden. Soms is deze lijn al op vrijdagavon te raadplegen!!! 

Dv\ro-Toernooi voor LENS Cl en LENS Dl 
Op woensdag 15 oktober gaan LENS Cl en LENS D I naar Sportpark West aan de Heuvelweg in Zo term eer om mee te spelen in 
het DWO-toemooi. De poule-indeling is ons nog steeds niet bekend maar de deelnemende clubs zijn Alphense Boys, DWO, DSO, 
Kranenburg, Quick Boys, Rijnsburgse Boys en RKA VV. 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 aan). Heel veel plezier!! 

NiKE-Toernooi voor LENS Cl 
Op zondag 19 oktober gaat LENS Cl naar Sportpark Ter Specke aan de Spekkelaan in Lisse. Op de elden van voetbalvereniging 
FC Lisse organiseert NIKE (bekend van de sportkleding) één van de vele voorrondes van hun toerno ien, 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 Cl eerst maar eens moet zien te pr steren op 19 oktober. Eerst in 
de poule tegen DSO (Zoetermeer), AFC (Amsterdam) en AS'80 (Almere). Slechts de winnaars van e vier poules plaatsen zich op 
deze dag voor de finalewedstrijden en kunnen algemeen winnaar worden van dit toernooi en dan doo gaan naar de volgende ronde 
van het NIKE-toemooi op 17 en 18 april 2004. De teams die hier niet bij horen spelen toch nog één laatsingswedstrijd. Einde van 
het toernooi; afhankelijk van het resultaat op z'n laatst 16.30 uur. Veel plezier, doe je best en speels ortiefl! 

LENS C4 naar SIX FLAGS??? 
De spelers van LENS C4 willen heel graag naar Six Flags en wij willen dit natuurlijk ook best organ seren. Op vrijdag 17 oktober 
worden jullie om 12.00 uur op LENS verwacht. Zijn er voldoende ouders met vervoer dan gaan julli 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 ga t lukken en dat jullie een dag 
en avond gaan genieten op het horrorfestival in Six Flags. Omstreeks middernacht zijn jullie weer ter g en natuurlijk worden jullie 
thuis afgezet. Wij adviseren jullie om mee te nemen: 20 euro entreegeld, een lunchpakket, wat te sno pen en te drinken en ook wat 
extra geld om 's-avonds een patatje of iets dergelijks te kunnen kopen. Meer informatie staat op het s enciltje 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 Gala! lsmail, beide spelers van LENS 
A 1, 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 

0ideravonden 

trainers. Als ze kunnen (moete zelf ook voetballen op 
zaterdag) komen zij jullie ook lij de wedstrijden coachen 
samen met jullie vaste leider R chard Wir. Allemaal heel 
veel plezier met elkaar!! 

'Winkelhaak in kunststofveld veld 3 
Vorige week ontdekten wij ee winkelhaak in ons mooie 
kunststofveld. Dit kan veroorz akt worden door het slepen 
met trainingsdoeltjes over het eld. Niet meer doen dus en 
optillen die dingen 

De aanhouder wint is een bekend spreekwoord en daar gaan wij voor. Na vijf ouderavonden zijn er n g 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 g an net zo lang door totdat wij 
iedereen gesproken hebben. Op 13 oktober kregen zij alsnog een kans. Degene die ook hier niet gew est zijn benaderen we in een 
laatste poging via de telefoon. Lukt ook dit niet dan rest ons helaas nog maar één ding maar daar will n we nu nog niet aan denken. 

Contributie al betaald?? 
De bovenstaande vraag moeten te veel ouders van onze jeugdleden nog met néé beantwoorden en da is natuurlijk vreemd. Immers, 
de contributie had op I september al volledig betaald moeten zijn. Hoort u bij deze groep ouders dan dviseren wij u om nu direct 
het openstaande bedrag over te maken op giro 3367711 t.n.v. penningmeester LENS te Zoetermeer. p 31 oktober wordt door ons 
de balans opgemaakt en krijgen de ouders met een contributie achterstand 10 euro boete van ons weg ns te late betaling!! 

De grote club actie 
De loten vlogen echt weg. Waar sommige spelers "huilen" CircusRENZ 
dat ze niets kunnen (willen) verkopen brengen andere spelers De beste 7 loten verkopers mo en op donderdag 16 oktober 
er met het grootste gemak 40, 60, 80 en zelfs 100 aan de gratis met ons mee naar circus enz op het Malieveld. Het 
man. Het ging zelfs zo hard dat er loten bijbesteld moesten gaat om: Mourad el Ayadi (D2 , Baris Balci (E5), Nubar 
worden. Grote klasse!!! Bozbey (E2), Onur Co kun (D4), Anas Ouellaf (D3), 
De 7 spelers die de meeste loten verkocht (~!) GROTE CLUBACTIE Hassan Syed (E2) en B rak Tuna (E2). ~u_llie worden 
hebben ~ om l l .00 uur op LEN verwacht met bIJ Je een 
mogen gratis met ons mee naar Circus strippenkaart (verplic t!! !) en ook wat te snoepen en 
Renz. te drinken. Onder begeleiding an Gerard Marinus en 
Wij hopen nu al het geld zo spoedig mogelijk op LENS te Simonette Nijbacker gaan julli met het openbaar vervoer 
ontvangen (liefst niet los maar in een dichte envelop graag). naar het Malieveld waar de vo rstelling om 13.00 uur begint 
Alle verkopers: nogmaals hartstikke bedankt!! Wij zijn trots en pas weer om 15.30 uur afge open is. Om 16.30 uur zijn 
op jullie en zullen zien of er later in het seizoen nog iets jullie weer terug op LENS. He I veel plezier en natuurlijk 
speciaals voor jullie te regelen is. hebben jullie dit dikverdiend. 

Schoolvoetbaltoernooien op LENS 
Op de volgende woensdagmiddagen worden de voorronden en de finale van het Haagse schoolvoetb I op LENS georganiseerd: 
29 oktober en 5 november (voorronden) en op 12 november de finale (uitwijk bij afkeuring naar 19 n vember). De trainingen van 
LENS kunnen echter gewoon doorgaan op veld 3. 

Voor-wedstrijd a.s. zondag 

Zondag 19 oktober speelt ons vlaggenschip thnis tegen RV /Rijswijk. 
De aanvang van deze belangrijke wedstrijd is om 14.0 unr. 

Er wordt echter ook een voorwedstrijd gespeeld. 
Een combinatie van LENS D3 en LENS D4. 

De teams worden zo verdeeld dat beide even sterk z ·n. 
Dat wordt dus smullen geblazen. 

Aanvang van deze wedstrijd is: 12.30 uur! 
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VERSLAGEN -- --- --- -' / ' / ' / \J \J \J 

de verslagen door jeugdspelers zelfgeschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de red ctie letterlijk overgenomen 

LENS B2 - Quick Steps (3 - 1) 

- Vandaag op het eerste veld spelen en dat geeft bij sommige spelers toch een ki k. Wij spelen zonder Salim; 

B 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 evoetbald en na twintig min 
staan wij dan al met drie nul voor. Q.S. krijgt ook kansen maar kan er maar éé 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 af eten dus de drie punten 
blijven op LENS. De eerste stap is gezet nu doorgaan en punten halen jullie kunnen het. Rodney en anny bedankt voor het 
meespelen klasse ... 

RAVA BI -LENS B2 (4-1) 

In plaats van te gaan trainen hadden wij een oefenwedstrijd 
tegen RA VA. Als wij op het veld staan zie ik een paar 
spelers van RA VA 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 RA VA en de keeper maakt 
een inschattingsfout waardoor het doel open was en de 
tegenstander makkelijk kon scoren. LENS blijft netjes 
voetballen en maakt het RA VA soms zeer lastig. Dan krijgt 
LENS een 'pingel' en Osama maakt de 1-1. LENS voert de 
druk op en zet RA VA 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 RA VA 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 gespeel! 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 D2 - GDA D2 (1-3) 

LENSB2-Marathon/Azzur i(S-3) 

Vandaag zou het een wedstrijd worden van de zelfbeheersing 
zoals van de spelers als de leitrs. LENS zit steeds lekkerder 
in zijn vel en straalt dat ook ui dus ik kijk met 
zelfvertrouwen uit naar de we trijd.als de passe~ zijn 
gecontroleerd kan de wedstrijd, beginnen en LENS zet de 
tegenstander gelijk onder drukiLENS combineert er rustig 
op los en laat de een nul notere .maar door concentratie 
gebrek kan het gebeuren dat w · tegen een achterstand aan 
kijken; maar LENS blijft voet allen en laat zich niet 
inpakken en voor het rustsigna I is het dan ook 2-2. Osama 
mist nog een pingel - jammer aar dat kan gebeuren. In de 
rust zeg ik dat zij het spelletje oeten gaan spelen zoals 
tegen RA VA in de eerste helft. Ik heb nog steeds vertrouwen 
in de groep. In de tweede helft omen wij voor met 4-2 en • 
het gemor van de tegenstander begint dan. De scheids vind 
het genoeg en staakt de wedstr 'd voor 5 min. Na die vijf min 
scoren wij het vijfde doelpunt n de wedstrijd is gelopen. De 
tegenstander komt nog een kee terug en de eindstand is dan 
5-3. Terecht gewonnen. Maar a de wedstrijd ben ik door . 
een speler van de tegenpartij i het gezicht gespogen en hij 
zou ....... Ik moet de ploeg ee compliment geven voor hun 
zelfbeheersing en ben trots op ijn groep. Zelf heb ik ook 
laten zien wat zelfbeheersing i , maar laten wij deze 
wedstrijd maar gauw vergeten. 

Peter" 

Afgelopen week speelden we tegen GDA D2. We wisten dat het een moeilijk w dstrijd zou worden, maar we 
gingen er voor. De 1 e helft speelden we heel goed, maar we kwamen met 0-1 ac ter. Maar al gauw maakte uit 
een vrije trap de 1-1. De 2e helft ging het een stuk slechter, we kwamen maar ni t 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 g ed 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. Buien! kreeg een goede kans maar zijn schot werd door ee goede redding van VCS 
tegen gehouden. Ook Jawad en Said kregen kansen maar wisten het doel niet te treffen. 
Jammergenoeg eindigde de wedstrijd met O -0 als eindstand. 

Hisham Talhaoui 
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LENS D2 - VCS (0-0) 

Op een wisselende zaterdag met regen en zon gingen wij naar VCS. In de eerste helft gingen de kans noveren weer. Verder in 
deze helft hebben we goed gezien helaas mocht het niet baten de stand bleef0-0 met de rust. Na een 1

1 
uk optreden van de scheids 

gingen we de 2d' helft in. Hierin zagen wij een ander spelbeeld; LENS was heer en meester in het velf . 
LENS had dus ook de meeste kansen om voor te komen, maar na een felle strijd liep er geen winnaar van het veld - het bleef0-0. 
Jongens ik wil jullie een compliment geven jullie hebben je goed gedragen tijdens deze wedstrijd al an 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 El - LENS El (1-5) 

In het begin hadden we het erg moeilijk. De harde wind volop tegen en een to h wel lastige tegenstander 
met enkele snelle jongens. LENS kwam niet in zijn spel en het was dan ook v )komen logisch en terecht dat 
Schipluiden op een voorsprong kwam. In de tweede helft werd de tegenstande veel meer onder druk gezet 

en werd ook het tempo opgevoerd. Hoewel er niet echt goed gespeeld werd, kwamen er wel veel kan en 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 
schoolvoetbaltoemooi. En hoewel de 
tegenstanders een stuk ouder waren, 
gingen de wedstrijden redelijk goed 

tegen elkaar op. E2 won met 5-2 en 
El met 5-3. 

LENS El - Velo El (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 e n achterstand aan en steeds 
kwamep we weer terug. Nog even 
een compliment voor de sterk 
spelende Kevin en de steeds beter 
warde 1de Abdoelilah. 

LENS 2 - Velo E3 (6-1) 

In een euke wedstrijd ( alleen waren 
er wee drie jongens te laat !! ) werd 
een dui:delijke overwinning gehaald. 
Serkan .scoorde zelfs met zijn hoofd 
en ook ouad scoorde zeer fraai. Ook 
Nu bar rijgt het steeds meer naar zijn 
zm m 2. Hij werkte hard en speelde 
een go de wedstrijd. 

! !! GROTE CLUBACTIE: El & El HEBBEN BIJNA 300 LOTEN VERKOCHT!!! 

Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 
Cyc/aamstraat 31 - 2565PD Den Haag - tel 070 3250789 
e-mail: hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

Theo 

Wordt lid van de Club van € 50,-- : De club van Vijftig doet die dingen die niet op de b groting zijn opgenomen en 
toch belangrijk zijn voor onze vereniging. Ook dit seizoen zal deze doelstelling niet veranderen. Red 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 an Vijftig. 
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VAN DER VELDE & ·v N HAL. 
GERECHTSDEURWAARDERS & INCA SO'S 

'' Als het echt om scor~n: g 
Voor uw incassovorderingé 1 

. . 

Nassauplein 21 
'2585 EC 's-Gravenhage 
· www.deurwaarders-denhaag.nl 

. Telefoon 070 - 34 0707 · 
Telefax · 070 - 34 · 9755 
E-mail algemeen dwk-velde.nl 

Van der Velde $ ....... ,m ..... 

't Veentje. verhuizi11gen 

• verhuizingen binnen- en buitenland 
' 

• kantoor- en bedrijfsverhuizingen 

• archiefopslag · 

Zinkwerf 27 - Den Haag 

fax 070 - 3099079 

• verpakking!en voor overzee 

• opslag in c ntainers 

• Digitaliseri g 

Vraag vrijblijvend prijsopgave 

070 - 3663134 



FOTO-VIDEO-DIGITAAL 

NIE'BO 
DEN HAAG: LEYWEG 1046- KORTE POTEN 8' FRED.HENDRIKLAAN 243A
BANKASTRMT 62 -THERESIASTRMT 28-APELDOORNSELAAN 219A
WATERINGEN: PLEIN 24 NIEUW I NOOTDORP: LANGE BAAN 7, DE PARADE 

..,.,, 

~rw;; .... ;8· 
SPORTSWBAR 

Jazel<er. 
De HyP.ottiel<er. 

Objectief, kosteloos advies bij meer dan 120 vestigingen! 

m De Hypotheker 

Den Haag, Leyweg 521, 
(070) 308 24 90 

www.hypotheker.nl 

-n 
-Voor bedrijven 

en particulier~n_.;; 

• 50 kindercentra oi:rloopafstand 
in Den Haag U . 

; de scherpste prijs in Nederland 

• Volledige dienstverlening 

• moderne, prêssionele organisatie 

'-~-. ---.. 



TERREIN EN CLUBGEBOUW ESCAMP 1 
ENGELOLAAN ~ TEL.: 070-3661314 

S-DENHAAG.NL 

\ TPG Post 
Port betaald . 
Port payé 
Pays•Bas 

SEKRETARIAAT POSTBUS 43337 ~ 2504 AH DEN HAAG 

' 

• 

. , . - ... ~ 
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HOOFDSPONSOR VAN LENS 

Specialisatie: 
Uw eigen Ansichtkaarten 

Aantal Verkoopprijs 

2500 
€ 145,00 

5000 
€ 220,00 

7500 
€ 320,00 

10000 
€ 510,00 

20000 € 630,00 

25000 
€ 710,00 

50000 
€ 1.130,00 

BHll:IPP€f~ 
$ERKEERSOPLEIOINGE~ 1 AL MEER DAN"45 J:'1!4R' 1 

~~;::?. . 
~ ~~· 

• Voor alle rijbewijzen 
• Opleiding 
• 10 daags spoedopleidingen 
• Diverse categorieën moterrijlessen ,. 

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

Valkenboslaan 173 - 2563 CK Den Haag 
Tel.: 070-3451153 / 3634671 - Fax: 070-3636662 

Postbus 84052 - 2508 A~ Den Haag 

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail w,pruisken@edauw.com 
, 

In de maanden November en December 
kerstkaarten aanbieding 

. . en u ontvangt 150 schitterende 
Lever uw foto digitaal aan, € 180 00 inc\ BTW ' 
kerstkaarten met enveloppen voor ' 

d
~ kking: 1 zijdig full colour, 1 zijdig zwart __ Beru 

. Papier: 250 grs. mat . 
• Formaat: 105 x 148 

.. 

Alllllemachtig 
wat een assortiment !!! 

vooi- oude auto's 

Auto~onderdelen 
• Groot assortiment auto onderdelen 

Freê· ~i.ck Spo,rt·. f. 

• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn 
• Alle !opmerken auto-onderdelen uit voorraad leverbaar 
• ,Eigen bezorgdienst 

' . , . 

DE VOETBALSPECIALIST 
. Weiniorstraat 343 Den Hoog 

_ ..... 
EXCLUSiVE ·· 

. :rhomsonloon) 24 Den Hoog 

• • 
Telefoon 070,3636323 

,~ ,-• ...- ... ~, 

Telèfoo.n~070·3652426 

. ; FREE KICK SCHEVENINGEN 
Keizerstraat 7 4 Scheveningen Telefoon 070·3617376 

voor al uw sportkleding, lens leden l 0% korting! 
www.lree-kick.nl 

of nieuwe auto's 

• G.z.G. Auto-onderdelen B.V . 
18 v.d. Kunstraat 288, 2521 AV Den Haag. 

Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 
Openingstijden: ma. t/m vrijd. 06.00 -17.00 uur zat. 09.00 - 15.00 uur 

WWW.gzg.nl 

' 
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TERREIN & CLUBBEBOUW 
- SPORTPARK "ESCAMP 1 " -

HENGELOLAAN ( GEEN POST ADRES) 
DEN HAAG- TEL. 070-3661314 

Postadres Contributie betaling 
Postbus 43337 Postbank 33.67.11 
2504 AH Den Haag Rabobank 1299.24.229 

Samenstelling bestuur 

Voorzitter 
R. Vergcer 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. Kempennan 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. Bentvclzen 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@l 2move.nl 
Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Kees Alting : cjalting@planet.nl 

ian de redactie llf e/ 

~ 
de redactie behoudt zich het recht voor ingez nden stukken te weigeren of 
in te korten; plaatsing betekent niet dat de re actie uw mening deelt. 

Inleveren kopij voor de eerst volJende LENS-revue: 
voor maandag 10 nove ber 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 kijk n geblazen. Heerlijk met z'n 
allen een live voetbalwedstrijd volgen; of, he kassie aanzetten (meestal 
doordeweeks) en dan tot vervelends toe geze lig 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 chte voetbalwerk vindt men 
buiten. 

Als het kassie aan staat is het heel oeilijk om iets te bestellen. 
Snel denk je dat het erg druk is en dat het we eens lang kan duren eer je de 
bestelling mee naar buiten kan nemen. Het t endeel is waar, want men 
hangt breeduit aan de bar naar het kassie te 1 eren. Geen mens kan er door. 

Bijkomend 'probleem' is dat het ge id van het kassie lekker hard 
staat. Dit is het teken voor de muziekliefheb er om de volumeknop ietwat 
op te voeren. Gevolg? Een kakofonie van ge uiden dat norm~le conversatie 
onmogelijk is. Voor de kijkers en luisteraars en zegen; voor de rest een 
vloek. 

Veel tijd/werk gaat er in de powerp • int-presentaties zitten, welke 
zater- en zondags te bewonderen zijn. Voora op zondag actuele informatie 
a la carte. Je moet met je tijd mee gaan, en L NS wil hier niet voor onder 
doen. Echter het werk is regelmatig voor nie s, want het kassie staat aan. 

Heeft nu niemand eens over een oplossing n gedacht? Wat denkt u van het 
inrichten van een aparte tv-corner? En voor e pp-presentaties extra kleine 
kassies aanschaffen. Iedereen blij en is het v or allen op deze manier dus 
een zegen. 

de redactie 
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• nieuws flitsen 

Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 
Cyc/aamstraat 31 - 2565PD Den Haag- tel 070 3250789 
e-mail: hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

Wordt 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. 

Trouw (bericht van overzee) 

In de loop der tijden zijn er veel LENS-ers (vrijwillig of 'gedwongen J 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 woo"nt 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 hartverwanmend 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 sporlvriqnden weer bij elkaar" 

J 

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!! 

flit het LENS-archief van,,,, 
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. 

Met vriendelijke groet, Jos Hoppenbrouwers 

Bestuurlijke besluiten. Erg belangrijk. voor het functioneren van een vereniging. Dit soort besluiten zijn er altijd geweest en men 
dient er na te handelen tol dat ze herroepen worden en vervangen zijn door een ander. De praklijk leert dat ze meestal vanzelf 
verdwijnen. De bes/uilen zijn niet meer up-to-date. Of. men is het (want het zijn /aslige, 'vervelende' regeltjes) gewoon 
gemakshalve even vergeten. Zo waarschijnlijk ook de onderstaande besluiten. We gaan terug naar 1952. 
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BESTUURSBESLUITEN 

In de Bestuursvergadering van 4 Sept. j.l. zijn de volgende besluiten genomen: 

I. 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. 
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) 

Senioren zaal - zondag 

CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling-tel.: 06-4613 27 22 / 366 13 14 

Advertentie 

Mededelingen Zaal: Mededelingen Veld: 

Geen 
Bij algehele afkeuring: 

12.00 uur ...... LENS 2 - HMSH 2 
14.00 uur ...... LENS 1 - HMSH 1 

filiaal Bereslei11/aa11 

ZAAL: -------------------------------~ 
AANVOERDERS 

LENS! 0. van de Laar tel: 06-22669238 LENS4 N. Vastenburg tel: 3294254 

LENS2 S. de Nennie tel: 3935936 LENSS P. Lensink tel: 06-53576080 

LENS3 E. Vuijk tel: 3960448 LENS6 J. Zwart tel: 06- 14699794 
06-20247367 

LENS DA 1 - Mw.L. v.d. Wetering - tel: 0174-298069 
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wedstrijdprogramma zaal 

datum aanvang Wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 

Vr 31 okt 21.00 LENS 2-RA VA 1 Loosduinen 3171 J.L.Z. Verhoek 

19.00 LENS 6-ZVVR/ Alcatel 1 Transvaal 123946 

Ma3 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 VCS3'LENS 2 Zuihaghe 3178 

19.00 SEP DA !-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 DA 1-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 TIJ-Hal Delft 7486 

Wo 19 nov 20.00 Delft !-LENS 4 Kerkpolder, Delft 6215 
22.00 LENS 1-Gymnova 3 Zuidhaghe 3015 M.H.W. Storm 

Vr21 nov 21.00 LENS 6-HPSV 4 De Blinker! 123948 
21.00 LENS 2-GSC ESDO 2 Loosduinen 3183 F. Rijkaart 

ZONDAG: C, -------~ 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

Zo 2 nov 14.00 LENS !-Haagse Hout 1 Veld 1 96492 J.N.J. v.d. Berg 

11.30 LENS2-VUC3 Veld 1 99148 C.R.E. Haft 

10.30 LENS 3-HMSH 5 Veld 3 102712 

13.00 LENS 4-RFC 95 3 Veld2 104692 
10.00 LENS 5-RFC 95 4 Veld2 106936 

Zo 9 nov 14.30 Marathon/Azzuri !-LENS 1 Sportpark Juliana 96498 P.A. van Veen 
Vredenburchweg 162 

12.00 HMSH 3-LENS 2 Vrederustlaan 99154 J.W. v.d. Reijnst 
12.00 Marathon/ Azzuri 3-LEN S 3 Sportpark Juliana 102718 

Vredenburchweg 162 
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 Veld2 C. v.d. Heijden 

AANVOERDERS 

LENS3 Henk hoppenbrouwers LENS4 Amer Jagesar LENSS Henk Vermalen 
(070-3250789) (06-42300582) (070-3607739 - 06-12418956) 

de wedstrijdbal voor de wedstrijd: LENS - Haagse Hout 

wordt geschonken door: 

Autoschadebedrijf- Fred van Doodewaard 

de LENS-REVUE 4 





_ .... ----

19 oktober 2003: LENS - RVC/Rijswijk (2 - 2) I door Jaap Col pa 
LENS in de competitie t;~ 

- . 
LENS e11 RVC Rij.nvijk delen tie 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 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 afte 
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 Schuunnan werd binnen de beruchte 
11zcsticn11 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 Schuunnan 
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-aanvallcrs 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 . 

• 1eugd --- ---
afdeling 

--- --- ~ '/ '~ ' / ' / 'v 'v 'v V 

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 afte 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 11ilers/e.11ood 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~ 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 UiUthuis Veldfferrein Vertrek Vervoer 
van LENS 

Al 01 nov 14.30 uur Vitessè Delft A 1 Thuis Veld 1 13.30 uur 

08 nov 14.30 uur ODBAl Uit Albardastraat 13.00 uur Auto 

BI 29 okt 19.00 uur Laakkwartier B 1 (*) Thuis Veld2 18.00 uur 

01 nov 12.45 uur 's-Gravenzande VV B 1 Thuis Veld 1 11.45 uur 

08 nov 12.00 uur Quintus BI Uit Leeuwerik/Kwintsheul 10.30 uur Auto 

B2 01 nov 11.00 uur Delft BI Thuis Veld 3 10.00 uur 

08 nov 12.00 uur De Postduiven B 1 Uit Madesteijnweg 10.30 uur Auto 

Cl 01 nov 11.00 uur FC Lisse Cl Thuis Veld 1 10.00 uur 

08 nov 10.30 uur DSOCI Uit v.d.HagenstraaUZoetermeer 08.45 uur Auto 

C2 01 nov 12.00 uur Cromvliet Cl Uit Brinckerinckstraat 10.30 uur Auto 

03 nov 19.00 uur Honselersdijk C2 (*) Thuis Veld2 18.00 uur 

08 nov 11.00 uur VELOC2 Thuis Veld 1 10.00uur 

C3 01 nov 14.00 uur ODBC2 Uit Albardastraat 12.45 uur Auto 

08 nov 12.45 uur RKAVVC4 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 SOACI Uit G .de Moorstraat 09.45 uur Auto!! 

Dl 01 nov 12.00 uur DoCoS Dl Uit Haagse Schouwweg/Leiden 10.00 uur Auto 

08 nov 09.30 uur Quick Boys D 1 Thuis Veld 1 08.30 uur 

D2 01 nov 11.00 uur QuickD2 Uit Savorninlohmanlaan 09.30 uur Auto 

08 nov 09.30 uur ODBDI Thuis Veld3 08.30 uur 

D3 01 nov 09.30 uur QuickD4 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 WIKD3 Thuis Veld3 11.45 uur 

El 01 nov 09.30 uur RKDEOEl Thuis Veld2 09.00 uur 

08 nov 09.30 uur Den Hoorn El Thuis Veld2 09.00 uur 

E2 01 nov 11.00 uur Laakkwartier E 1 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 Veld2 11.00 uur 

08 nov 10.00uur RVC/Rijswijk E4 Uit Schaapweg/Rijswijk 09.00 uur Auto 

E4 01 nov 10.00uur Loosduinen E2 Uit Madesteijnweg 09.00 uur Auto 
08 nov 10.00uur Laakkwartier E3 Uit J.v.Beersstraat 09.00 uur Auto 

ES 01 nov 13.30 uur Laakkwartier E4 Thuis Veld2 13.00 uur 
08 nov 12.00 uur GONAE2 Uit Beresteinlaan 11.00 uur Auto 

E6 01 nov 10.00 uur Lyra El 1 Uit Veilingweg/De Lier 08.45 uur Auto 
08 nov 13.30 uur Maasdijk ES Thuis Veld2 13.00 uur 

FI 01 nov 11.30 uur 's-Gravenzande VV Fl Thuis Veld2 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 Fl Thuis Veld2 09.00 uur 
08 nov 09.00 uur BMTFl 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 WIKFl Thuis Veld2 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 Veld2 11.00 uur 

F5 01 nov 09.30 uur RAVAF3 Uit L.v.Vuurdestraat 08.30 uur Auto 
08 nov 13.30 uur Laakkwartier F5 Thuis Veld2 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 vanaf07.30 uur: Gerard Marinus en Paul v.d.Steen 
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Onstellingen 

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) 
LENS E3: metN.el Khalki 
LENS E5: zonder N.el Khalki (zie E3) 
LENS F5: A.Belhadi, T.Firtina, H.lkjouen, T.Karadogan, E.Keles, B.Khoulali, K.Metin, B.Tesadifen Y.el Yousfi. 
Leider: B.Vierling. 

Cimpetitievoetbal afgekeurd of niet? 

De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd ofniet 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 Jnfothuis 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, lnfothuis, 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 
AI, C I en D 1 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 

Scbaduwprogamma 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 

De ramadan is begonnen maar ....... . 

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!!! 

Op maandag 27 oktober is de Ramadan begonnen voor heel veel jeugd leden 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 Cl t/m D4 

Natuurlijk gaan wij ook dit seizoen weer met onze 
aanvoerders van LENS C 1 t/m D4 om de tafel zitten. 
Wij willen graag van jullie vernemen wat er leeft binnen 
jullie elftal. 

Trainers/Leiders bijeenkomst LENS E3 t/m F6 

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!! 

Op dinsdag 11 november nodigen wij de trainers en leiders van LENS E3 t/m E6 en LENS Fl 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!!!! 
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De grote club actie · •(!) GROTE CLUBACTIE 

Zonder al te veel te hoeven zeuren lijken we dit seizoen op een record verkoop afte 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 
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. 

0ideravonden 

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. 

Cmtributie 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. 

Afbellen verplicht maar alleen bij de hoofdleider 

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!!! 

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. 

N.et 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 

Telefoonnummers gewijzigd?? 

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. 

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 

Schoolvoetbaltoernooien op LENS 

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!! 

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. 
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Spo11sor foto's pupil va11 de week: 

pupil van de week 

luur snelservice kleinbeeld en APS 
De Stede 23- Den Haag - tel: 070-367 94 31 

Op 4 oktober was de wedstrijd LENS 1 tegen RVC Rijswijk afgelast vanwege de regen. Burak moet dus nog even wachten de 
zondag waarop hij bij LENS I te gast is. Maar als u hem dan ziet zitten in de dug out, dit is de "Pupil van de week": 

Doorstrepen wat 11iet of minder past: 

Een kiikie i11 het paspoort va11 de pupil va11 de week: 

• Burak Arslan, geboren 13 mei 1991 in Den Haag; 
• Papa heet Bilal en mama heet Merel; 
• Burak heeft één broer die luistert naar de naam Okan, die is 10 jaar en zit in de E2. 
• Kleur haar: zwart; 
• Kleur ogen: donkerbruin; 
• Lengte 1,56 mtr. 

Een kiikie in het voetbalpaspoort van onze pupil van tie week: 

Begonnen op LENS 
bij de F-jes - Huidig 
team: LENS D 1 
(hoofdklasse) -
Trainer/leider: 
Michel Fransen : 
"door Michel hebben 
wij al veel punten 
gehaald, hij leert ons 

discipline en wij hebben veel respect voor hem" -Positie: 
keeper - Trainen: 2 keer per week met de D 1 en 1 keer per 
week keeperstraining - Favoriete internetsite: 
Fenerbahce.com- Favoriete nationale team: Turkije -
Favoriete speler: Pierre van Hooijdonk - Sterke punten: geen 
zwakke hoek, goed in het stoppen van penalty's - Wat kan 
nog verbeteren: springen/ hoge ballen - Grootste 
droom/wens: net zo goed worden als Michael Oude Nij huis 
van LENS 1 

Lang uitslapen ohrseg epstaan • Voetballen of keepen• Besiktas, Fenerbache ofGalatasaray • AJAX, l'eyenooFà of PS'.!• 
Sporten of ffiÎeFel½ • Geld sparen of gelei Hitge,•en • SleF<lig of ordelijk• PFetparlt of bos• l%n<l of kat• StFipboek of leesboek• 
+aal of rekenen/wiskunde 

Wat we nog meer k1111ne11 vertellen over Burak: 

❖ Zit in de l' klas van de Dalton-Vatel-school (de meesters en juffen zijn aardig en Burak heeft er veel vrienden); 
❖ Als Burak groot is kan iedereen z'n kapotte computer door Brak laten repareren. Met LENS-pasje krijg je dan korting. 
❖ Goede eigenschappen: maakt veel vrienden en maakt nooit ruzie; 
❖ Slechte eigenschappen: Ik praat te veel; 
❖ Favoriete popgroep: Defrainse; 
❖ Beste vrienden: Bulent van de D2 en Mitchel van de Dl(= gratis reparatie computer?); 
❖ Grootste fan van Bulent: m'n vader; 
❖ Als hij een zak snoep weg mocht geven zou hij die geven aan: z'n vrienden; 
❖ Verliefd op: z'n computer; 
❖ Sterrenbeeld: Stier; 
❖ Beste boek gelezen: Oorlogswinter. 

Terugblik van de pupil van de week op de wedstrijd LENS 1 - RVC/Rijswijk 1: 

Het was een spanne11de wedstrijd. Het omschakele11 bij LENS kon beter. Wat mij opviel was dat de scheidsrechter vaak floot voor 
'hands'. Ricky v.d. Berg was de beste speler van de wedstrijd omdat hij goed passte, veel S11elheid had e11 hard k11okte voor een 
overwinning. Het mooiste moment van de wedstrijd was toen Ar110 va11 Vee11 scoorde uit een penalty in de J 4e minuut. 
Ik had gehoopt dat LENS 3 punten zou pakke11 maar dat lukte niet .. Mij11/avoriete speler was Michael Oude Nij/mis. 

Burak Arslan 
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VERSLAGEN -- --- --- --- ~ ' / ' / ' / ' ~ v v v V 
de verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie feller/ijk overgenomen 

~- Dóftm - LENSfil (<>) 

B ______ Vandaag de bekerwedstrijd tegen Delft. Aangezien wij al uit de beker zijn gaan wij lekker lopen ballen en 
dat lukt ook in de eerste helft. Wij komen netjes op voorsprong en zetten de tegenstander goed onder druk, 

maar het tweede doelpunt blijft uit. De tegenstander gaat dan flink aandringen, maar onze keeper houdt zijn doel schoon. Dan I of 
2 min. voor de rust staan wij met 2-1 achter en geven daardoor de wedstrijd uit handen. In de tweede helft kan LENS geen vuist 
meer maken en laat zich gewillig naar de nederlaag leiden. Op gegeven moment staan wij nog maar met negen man in het veld 
omdat ik er één uit haal omdat hij commentaar had op de leiding. Salim wordt er ook nog uitgestuurd, maar mag er later weer 
inkomen. De wedstrijd was al gelopen. Jongens was weer niet nodig geweest en probeer commentaar op elkaar te vermijden. Ik wil 
de scheids een compliment geven voor de prima leiding en de heer S. Imabuks bedankt voor het vlaggen. 

Quick B2 - LENS B2 (1-0) 

Vandaag de wedstrijd tegen de haantjes wij moesten punten 
pakken want er wachten nog twee zware wedstrijden thuis 
tegen Delft en uit tegen De Postduiven, dus wij hadden de 
punten hard nodig. LENS begint goed aan de wedstrijd en 
zet Quick goed onder druk, maar als mijn spits tot twee maal 
toe in de zestien snoeihard op de enkels word getrapt en er 
geen pingel komt wordt het een vervelende wedstrijd. LENS 
laat zich intimideren en past het tempo aan de tegenstander 

Honselersdijk D2 - LENS D2 (1-4) 

aan, terwijl juist het bal tempo omhoog moest want de 
haantjes zijn te pakken; helaas het gebeurd niet. In de 2e 
helft komen wij achter en de irritatie van beide ploegen word 
steeds erger. De scheidsrechter besluit 6 minuten voor tijd te 
staken. Jammer dat dit net LENS moet gebeuren; ik hoop dat 
de KNVB een wijs besluit neemt en de tweede helft laat over 
spelen. 

Peter 

We gingen uit nar Honselersdijk het was een vriendschappelijke wedstrijd. De keeper Buien! was gebleseerd. 
Dus ging Moerad el Ajadi keepen. Diego was ook gebleseerd dus ging Jawad op de linksback - I' helft 
speelde we goed Moerad Ahjar scoorde van de 16' meter over de keeper. Het was (0-1) Said passden naar 
Hicham en Hicham scoorde 2' doelpunt (0-2) - 2' helft ging Buien! weer keepen Honselersdijk scoorde het 

werd (1-2) en Hicham scoorde 2 en werd uiteindelijk (1-4) 
Jawad Elfergougui 

LENS D2 - Wippolder Dl (0-1)- beker 

Eerste helft ging het slecht we waren slap. En de verdediging ging een beetje fout omdat Mohammed niet uitstaptte. Maar toch 
hebben we twee kansen gehad maar allebei gingen mis die twee kansen waren voor Rody. 
Tweede helft ging het iets beter en we kregen wel wat meer kansen maar ze waren allemaal mis. Toen er een foutje gebeurde in de 
verdediging kregen we een vrije trap tegen. Toen ze de vrije trap genomen hadden schoten ze de bal erin en toen hadden we 
verloren met 0-1. Volgende keer beter jongens. 

Groetjes, Firat Aldogan 
LENS D4 - DWO D8 (3-1) 

Zaterdag 11 oktober. Het was makkelijk voor mij om te winnen. De 1' goal scoorde Hisham en de 2' ikzelf en de derde scoorde 
Mohamed. De 2' helft ging goed, maar de 1' helft ging slechter. We hebben wel gewonnen en daar ben ik blij mee. DWO speelt 6' 
klasse en LENS 8' klasse. (Bekerwedstrijd). Ze moeten beter overpassen. 

Onur Coskun, aanvoerder 

We begonnen goed, maar we kwamen snel 0-1 achter. Daar schrokken we van en zetten de turbo erop. Als eerste scoorde Hisham 
de 1-1. Daarna scoorde Onur de 2-1 en toen Mohamed de 3-1. Verder verliep het rustig. We moeten meer oefenen op het 
overspelen. 

Rodney Nijbacker 

de LENS-REVUE 10 





Herfstvakantie: 

In de herfstvakantie hebben de spelers van E 1 en E 2 een hele dag allerlei activiteiten gedaan. 
's Morgens werd er eerst een uur getraind en daarna gingen we diverse spelletjes doen. Anderhalf uur werd 
er gestreden om de beste resultaten te behalen. 

o Opvallende prestaties: 

Doelschieten I Burak 
Duurloopje I Jouad 
Hooghouden I Hassan (Keeper!!) 
Medicinbal gooien I Kevin 
Penaltyschieten I Arda (Keeper!!) 
Behendigheidsparcours 1 Sinan 
Pionnen omschieten I Okan 

1 
2 
3 
4 
5 

Kevin 
Walid 
Nubar 
Abdoelilah 
Mouad 

o Totaalstand: 

6 Burak, Sinan en Emanuel 
9 Hassan 

10 Jouad 
11 Okan 
12 Ferhat 
13 Tugay 
14 Arda 
15 Serkan 
16 Lotfi 
17 Redouan 

Om twaalf uur gingen we eten in de kantine en daarna naar zwembad het Zuiderpark. Daar werd drie uur lang gespeeld en 
gezwommen en om vier uur was iedereen weer doodmoe op LENS terug. Een zeer leuke dag. 

Graaf Willem II Vac El - LENS El (4-0) 

Na 5 overwinningen en een stijgende lijn in het spel, werd vandaag de eerste en verdiende nederlaag geleden. We gingen vol 
vertrouwen richting Wassenaar en waren echt van plan er een goede wedstrijd van te maken. Toch kwam dat er totaal niet van. De 
tegenstander van vandaag strafte ieder foutje genadeloos af en had dan ook na tien minuten al een 3-0 voorsprong. LENS kwam 
totaal niet in zijn spel en geloofde er toen al niet echt meer in. We waren minder fel in de duels, speelden slordig samen en alles 
wat we de vorige wedstrijden wel goed deden, ging nu fout. Jammer, maar er komen nog genoeg wedstrijden, waarin je kan laten 
zien, wat je kan. 

LENS E2 - Quick E2 (4-3) 

Wat een spannende wedstrijd hebben jullie ervan gemaakt!! In de eerste helft was het betere van het spel duidelijk voor LENS. Binnen 10 
minuten hadden we al zeker 8 zeer grote kansen gehad en gemist. Vooral Nubar en Jouad speelde goed, maar hadden moeten scoren! Quick 
speelde met veel lange ballen en was eigenlijk alleen gevaarlijk met afstandschoten. De ruststand was 1-0 door een fraai doelpunt van Nubar. De 
tweede helft ging wat meer gelijk op. Eerst scoorde Quick de l•I en ze kwamen zelfs op voorsprong. LENS liet het er niet bij zitten en door hard 
werken ( Serkan en Burak : prima) werd de achterstand weggewerkt. Met een penalty kwamen we zelfs weer op voorsprong. De wedstrijd leek in 
3-2 te eindigen, want de laatste minuut was al ingegaan. Toch kwam QUICK nog langszij door een geweldig mooi doelpunt. ( 3-3 ). De 
toeschouwers dachten dat het al afgelopen was, maar Nubar dacht daar anders over. Meteen na de aftrap scoorde hij de toch wel verdiende 
winnende treffer! ( 4-3 ) 

F 

LENS FS - VELO (9-2) 

Ik ben zeer tevreden over LENS F5. We hebben vriendschappelijk gespeeld tegen VELO en heerlijk 
gewonnen met 9-2. Vandaar dit stukje. Ga zo door Kanjers met voetballen!! 

Theo 

Bert Vierling (leider) 

Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 
Cyclaamstraat 31 - 2565PD Den Haag- tel 070 3250789 
e-mail: hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

Wordt 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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SPONSOR UW CLUB!!! 

ZONDER DAT HET U GELD KOST (HET LEVERT U ALLEEN GELD OP) 

Met uw hulp kunnen we de club (ONZE club) groot maken, 
het kost u niets en het is voor ons als sportieve vereniging zo 
vreselijk belangrijk. 

In navolging van voetbalclub BVO Emmen en FC Utrecht, 
gaat nu ook amateurclub LENS telefoondiensten aanbieden. 
De sponsormarkt voor amateurclubs is door de slechte 
economie erg mager geworden. Door het verkopen van 

belminuten gaat LENS hier nu het hoofd aanbieden. 

De ervaringen van betaald voetbalclub BVO Emmen en FC Utrecht heeft op deze wijze 
van sponsoring een zeer positief saldo opgeleverd, en het wordt volgens zeggen alleen 
maar meer en meer. 

LENS heeft een contract afgesloten met het snelgroeiende telefoonbedrijf ACN. Dit bedrijf 
heeft vestigingen over de hele wereld. Via LENS kan men goedkoper bellen dan 
bijvoorbeeld via de KPN. Mensen die via LENS gaan bellen, doen dit 10 tot 30 % 
goedkoper. Daarnaast steunt men daarmee maandelijks voetbalvereniging LENS. 

Het telecombedrijf waarmee LENS in zee is gegaan, staat zeer goed aangeschreven. Zo 
gingen een aantal grote bedrijven LENS al voor. In de diverse vergelijking tussen 
telefoonaanbieders komt ACN zeer sterk uit de bus ook qua kwaliteit en service: Dit valt 
onder andere te lezen op diverse onafhankelijke internetsites, zoals bijvoorbeeld 
www.bellen.com. 

In tegenstelling tot andere telefonieaanbieders maakt ACN weinig reclame in de media. 
Het budget (soms wel 60% van de omzet) dat hiermee bespaart wordt,is onder andere 
gebruikt om verenigingen zoals LENS te steunen. 

LENS ontvangt dan ook een percentage van het aantal belminuten van de door LENS 
aangemelde klanten en bedrijven. In de toekomst zal voetbalvereniging LENS ook mobiele 
telefonie, elektriciteit en gas gaan leveren. 

Voor LENS betekent het telefonieproject een nieuwe bron van inkomsten. In een 
sponsormarkt die door de slechte economie een beetje verzadigd raakt, is dit dan ook een 
welkome aanvulling. Naast LENS hebben ook een aantal profclubs (o.a. De Graafschap, 
red.) en andere sportclubs uit de hoofdklasse C een contract gesloten met ACN. 

KORTOM, BEL ZELF GOEDKOPER EN STEUN (uw club) LENS !!! 

Wilt u meer weten of de ·kwaliteit en service vergelijken met andere telefoonaanbieders 
klik dan op de volgende links: 

www.bellen.com I www.google.nl I www.ACNeuro.com 

of bel Hans Kooijenga, 070-3977294 / 06-51619026 hij kan u er alles over vertellen. 

e-mail: kooijenga66@zonnet.nl 
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VAN DER VELDE. & VAN HA'L• 
GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO'S 

,• !,; 

- '' Als het echt om scoreri gaat'' -
Voor uw incassovorq.er~ngen 

.... . -
'· ;;: ... -: : . {" 

,;,..,., 

-
N~ssaup~ein 21 Telefoon 070 - 3460707 - • 

,:2585 EC 's-Grav'ehhage · ' 
. . Telefax - 070 - 3469755 

.,, . . ~ 

www.deurwaarders-dehhaag.nl E-mail algemeen@dwk-velde.nl " 

Van der Velde ·:lf molDW.fflOIERS 

't Veentje. verhuizingen 

• verhuizingen binnen- en buitenland · 

• kanto9r- en bedrijfsverhuizingen 

• archiefopslag· 

Zinkwerf 27 - Den Haag 

fax 070 - 3099079 

- • verpakkingen voor overzee 

• opslag in containers 

• Digitalisering 

Vraag vrijblijvend prijsopgave 

070 - 3663134 



FOTO-VIDEO-DIGITAAL 

NE'IBO 
DEN HAAG: LEYWEG 1046 -KORTE POTEN 8 -FRED.HENDRIKI.AAN 243A -
BANKASTRMT 62 -THERESIASTRMT 28 -APELDOORNSElAAN 219A -
WATERINGEN: PLEIN 24 NIEUW I NOOTDORP: LANGE BAAN 7, DE PARADE 

~RJCuiJ} 
SPDRTSWEAR 

Objectief, kosteloos advies bij meer dan 120 vestigingen! 

m De Hypotheker 

Den_ Haag, Leyweg 521, Cri C:::.:. 
Lfîruniil,ri 1 

(070) 308 24 90 •• 

www.tiypotheker.nL : 

. 

en 

. n, 
. - Voor bedrijven 

. 1· '.,,/ partIcu 1eren 

• ' • 50 kindercentra op'loopafstand 
in ~en Haag U 

• de scherpste prijs in Nederland 

• Volledige dienstverlening ··., 

• moderne, pr@ssionele organisatie 

'.(070) 312 00 00 
2/ uur bereikbaar 

! 
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TERREIN EN CLUBGEBOUW ESCAMP l 
HENGELOlAAN ~ TEL.: 070-36613 l 4 
WWW. LENS-DENHAAG.NL 

\ TPG Post 
Port betaald 
Portpayé 
Pays-Bas 

SEKRETARIAAT POSTBUS 43337 ~ 2504 AH DEN HAAG 



HOOFDSPONSOR VAN LENS 

,t11d1 189) 

Specialisatie: 
Uw eigen Ansichtkaarten 

Aanta\ verkoopprijs 

2500 
€ 145,00 

5000 
€ 220,00 

7500 
€ 320,00 

10000 € 510,00 

20000 
€ 630,00 

25000 
€ 710,00 

50000 
€ 1,130,00 

BHlt:IPP€ho 
~VERKEERSOPLEIDING~ 1 AL MEER DAN 45 JAAR 1 

--~- _1.9? 
~~ 

• Voor alle rijbewijzen 
• Opleiding 
• 10 daags spoedopleidingen 
• Diverse categorieën moterrijlessen 

~ ili 
LENS LEDEN SPECIALE KORTING 
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk 

Valkenboslaan 173 - 2563 CK Den Haag 
Tel.: 070-3451153 / 3634671 - Fax: 070-3636662 

Free Kick Sport 
DE VOETBALSPECIALIST 

. Weimarstraat 343 Den Haag 

EXCLUSIVE 
Thomsonlaan 124 Den Haag 

Telefoon 070·3636323 

Telefoon 070-3652426 

FREE KICK SCHEVENINGEN 
Keizerstraat 74 Scheveningen Telefoon 070-3617376 

voor al uw sportkleding, lens leden l 0% korting! 
www.lree-kick.nl 

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail w.pruisken@edauw.com 

In de maanden No~e~ber en December 
kerstkaarten aanbieding 

. . en u ontvangt 150 schittetende 
Lever uw foto digitaal aan, € 180 oo incl BTW 
kerstkaarten met enveloppen voor ' 

Bedrukking: 1 zijdig full colour, 1 zijdig zwart 

Papier: 250 grs. mat 
Formaat: 105 x 148 

Alllllemachtig 
wat een assortiment!!! 

voor oude auto's 

Auto-onderdelen 
• Groot assortiment auto onderdelen 
• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn 
• Alle !opmerken auto-onderdelen utt voorraad leverbaar 
• Eigen bezorgdienst 

of nieuwe auto's 

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

Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 
Openingstijden: ma. Vm vrijd. 08.00 -17.00 uur zat. 09.00- 15.00 uur 

www.gzg.nl 

• 



sinterklaas 
feest 

voor alle F-klassers 

vrijdag 28 november 
. aanvang: 19.00 uur I clubgébouw open: 18.30 uur 

ALGEMENE 

LEDEN -

VERGADERING 

maandag 15 december 2003 

aanvang: 20.30 uur 

~, , -!-PNS-,, . .,, 
\ ~✓ ~' '- ---[ 

,-' ~ -·7 
\ . 

5~IEIIWSFUTS? 
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* 
even 
• inuw 

agenda 
noteren 
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vrijda1 21 november 

muziek wordt deze avond verzorgd doof: 

·Los CHAOS 
.. 

(met muziek uit de jaren 60 / 70) . '·· . 

aanvang van deze avond : 21.00 uur I clubgebouw open: 20.30 uur 

* toegang voor iedereen vanaf de A-jeugd 



..... ,, 

LENS • opgericht 18 december 1920 
• internetsite: www.lens-denhaag.nl 

tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS • seizoen 2003/2004 * 77' jaargang, nummer 08, 13 november 2003 

TERREIN & CLUBBEBOUW 
- SPORTPARK " ESCAMP 1 " -

HENGELOLAAN ( GEEN POST ADRES) 
DEN HAAG - TEL. 070-3661314 

Postadres Contributie betaling 
Postbus 43337 Postbank 33.67.11 
2504 AH Den Haag Rabobank 1299.24.229 

Samenstelling bestuur 

Voorzitter 
R. Vergccr lel. 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 - 346!088 
G. 'Kempennan 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 lel. 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. Bogiseh tel. 070 - 3937441 

Verzorger 
K. Buis tel. 070 -3675492 

Redactie LENS-revue 
Kees en Saskia Alling tel.070-3661314 

vv.LENS@l 2move.nl 
Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Kees Alling : cjalting@planet.nl 

ian de redactietaf e/ 

(Qp 
de redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren of 
in te korten; plaatsing betekent niet dat de redactie mv 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 verdoffing 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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nieuws uit ' de bestuurskamer 
"'!'W"'··"';a;."-"""""""""'··""'-"'·"'l!!!.!l! .. ""'~~,_i.-.,j,.,_U!!' ... O!!i!!!.li!.!1!..Z'!!,""'""'...,"'"'"'""'' J!ffi!!,,,,, ___ _ 

IN MEMORIAM PIET SI MOEN 

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 LENS lid 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-achterstandcn 

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 IE-mail: fam.vergeer@wanadoo.nl) 

• nieuws flitsen 
___ ;; 

%! __ <_ 

Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 
Cyc/aamstraat 31 -2565PD Den Haag- tel 070 3250789 
e-mail: hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

Wordt 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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flit het LENS-archief van,,,, 
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 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 VOETBAL WEEK VAN EEN MOEDER 

o Zaterdag: Vroeg op, want ze moeten spelen. Hoe de boodschappen in huis komen is niet interressant. De wedstrijd wel. 
o Zondag: Rustdag ..... niet dus - shirtjes, broekjes, kousen moeten gewassen worden want: 
o Maandag: Trainen; gezelling bakkie drinken, na praten met andere moeders over de wedstrijd of een kaartje leggen. 

Trainingsspullen zijn gelukkig weer vuil. 
D Dinsdag: Wassen. Schoenen schoonmaken want dat "vergeten" ze steeds. 
D Woensdag: Hé .... Trainen of een wedstrijd. Kijken langs de lijn. Lekker in 't zonnetje ofin de regen, want een wedstrijd of 

training gaat altijd door. De was trouwens ook. 
o Donderdag: Gelukkig weer wassen en in het slechtste geval ontmodderen. 
D Vrijdag: Trainen, weer wassen en samen de tas inpakken voor zaterdag. Tien keer vragen ofze alles wel hebben en dan tot de 

ontdekking komen dat het niet zo is. 
D 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, 66' jaargang, nummer 8 - 24 september 1992) 

Senioren zaal a 
~ -az: fa 

zondag 
::. ;p:;,;, __ ,,_ •.• ® - ~~J-. .,t < \}2 ~ 

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 I 

ZAAL, ________________________ "' 

AANVOERDERS 

LENS 1 0. van de Laar tel: 06-22669238 LENS4 N. Vastenburg tel: 3294254 

LENS2 S. deNennie tel: 3935936 LENSS P. Lensink tel: 06-53576080 

LENS3 E. Vuijk tel: 3960448 LENS6 J. Zwart tel: 06-14699794 
06-20247367 

LENS DA 1 - Mw L. v.d. Wetering - tel: 0174-298069 
. 
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wedstrijdprogramma 

datum aanvang Wedstrijd . 

Vr 14 nov 19.00 LENS 5-Gymnova 4 
19.00 Snoekie 5-LENS 3 
20.00 Snoekie 4-LENS 6 
22.00 LENS 4-Juventas 2 

Ma 17 nov 19.00 LENS DAI-Juventas DA 1 
22.00 LENS 3-Honselersdijk 5 

Di 18 nov 21.20 Tutor 8-LENS 5 
Wo 19 nov 20.00 Delft 1-LENS 4 

22.00 LENS 1-Gymnova 3 
Vr21 nov 21.00 LENS 6-HPSV 4 

21.00 LENS 2-GSC ESDO 2 
Wo26 nov 22.00 RKDEO 8-LENS 6 

20.00 Oliveo 2-LENS 1 
Do 27 nov 20.00 RKDEO 15- LENS 5 
Vr28 nov 21.00 PGSNOGEL 2-LENS 3 

20.00 LENS 2-VIOS 2 
22.00 LENS 4-HPSV 5 
19.00 WIK DA 1-LENS DA 1 

Ma I dec 21.00 SEV 3-LENS 1 
Di 2 dec 20.00 Westlandia DA5-LENS DA 1 
Wo 3 dec 20.00 LENS 5-GDA2 
Ma 8 dec 22.00 LENS 4-LENS 3 
Wo 10 dec 19.00 HPSV 2-LENS 1 
Vr 12 dec 19.00 Noordzee DA !-LENS DA 1 

21.00 VCS 5-LENS6 
22.00 LENS 5-Semper Altius 5 
19.00 Snoekie 2-LENS 2 

Ma 15 dec 20.00 Te Werve 2-LENS 4 
20.00 LENS 1-Honselersdijk 2 
22.00 LENS 3-VCS 8 
19.00 Forum Sport 2-LENS 5 

Vr 19 dec 19.00 LENS DA 1-RKA VV DA 2 
20.00 LENS 2-Forum Sport 1 
21.00 LENS 6-Juventas 1 

D 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 lx dames) de 

sporthal wed. nr scheidsrechter 

Loosduinen 7480 
Transvaal 6205 

Transvaal 123947 
Transvaal 6203 
Loosduinen 9276 
Overbosch 6214 G.F. v.d. Berg 

TU-Hal Delft 7486 
Kerkpolder, Delft 6215 
Zuidhaghe 3015 M.H.W. Storm 

De Blinker! 123948 
Loosduinen 3183 F. Rijkaart 

Nootdorp 123938 
Pijnacker 2944 
Nootdorp 7419 
Ockenburg-hal 6141 
Loosduinen 3123 J.H.M. Ton 

Loosduinen 6143 
Transvaal 9216 
Kastelenring-hal, Leidschendam 3093 
Sosef, Honselersdijk 9344 
Zuidhaghe 7564 J.C. v.d. Velden 
Loosduinen 6219 
De Schilp, Rijswijk 3022 J.C. v.d. Velden 

De Blinker! 9283 
De Blinker! 123949 
Loosduinen 7496 
Transvaal 126467 
De Schilp, Rijswijk 6226 
Loosduinen 3028 G. v.d. Werken 
Loosduinen 6227 
Overbosch 7503 
Loosduinen 9287 
Loosduinen 3195 
Overbosch 123950 

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 
geïnteresseerd 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 

LENS3 Henk Hoppenbrouwers LENS4 Amer Jagesar LENSS Henk Vermalen 
(070-3250789) (06-42300582) (070-3607739 - 06-12418956) 
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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 

10.30 LENS 3- RVA 3 Veld2 102726 

13.00 LENS 4- Toofan 3 Veld 2 104706 

10.00 LENS 5- HMSH 7 Veld3 106950 

Zo 23 nov 14.00 VIOS !-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 JO-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 Veld2 C. v.d. Heijden 

o 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-HW 

wordt geschonken door: 

LENS in de competitie 

02 november 2003: LENS - Haagse Hout (3-0) 1 door Jaap Co/pa 

· 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 lrnp erwtensoep hebben vollrnmen 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(l-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 vanafrechts 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. 
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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 l<an omhoog kijl{en. 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 weel{ beter gaat spelen. Dat belooft nog wat. Dat LENS eigenlijk naar een hogere score had moeten uitlopen, ach" daar 

zat eigenlijk niemand mee. 

09 november 2003: Marathon/Azzurri - LENS (0-3) 1 door Jaap Co/pa 

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 draal{ van een wedstrijd. De boys waren geen schim 
van de soepele, geöliede machine van vorige weck. 

En alles zat toch mee! Al na 8 minuten wist Niels 
Schuurrnan 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/RIJSWJJK 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 . 

• 

• v v v V 
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 IE-mail: fam.vergeer@wanadoo.nl) 
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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 afte 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 1100<1 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. J 5 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!! 
: ___ Trai~ingen 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 Vervoer 
van LENS 

Al 15 nov 12.45 uur Zwaluwen Al Thuis Veld 1 11.45 uur 

22 nov 14.00 uur Full Speed A 1 Uit Kerkpolderweg/Delft 12.30 uur Auto 

BI 15 nov 12.15uur Tonegido Al(*) Thuis Veld 3 11.15 uur 

17 nov 19.00 uur Nog regelen (*) Thuis Veld2 18.00 uur 

22 nov 12.30 uur RKSVMBl 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 B 1 Uit Brasserskade/Delft 10.15 uur Auto 

Cl 15 nov 11.00 uur SVV/SMC Cl Thuis Veld 1 10.00 uur 

22 nov 11.15 uur DWOCl Uit Heuvelweg/Zoetermeer 09.30 uur Auto 

24 nov 19.00 uur Nog regelen (*) Thuis Veld2 18.00 uur 

C2 12 nov 18.30 uur LENS C3 (*) Thuis Veld2 17.45uur 

15 nov 12.00 uur Lyra C2 (*) .· Uit Veilingweg/ De Lier I0.15uur Auto 

22 nov 11.00 uur VCSC2 Thuis Veld 1 10.00 uur 

C3 12 nov 18.30 uur LENS C2 (*) Thuis Veld2 17.45uur 

15 nov 09.30 uur V redenburch C2 Thuis Veld3 08.30 uur 

22nov 09.30 uur RVC/Rijswijk C5 Thuis Veld3 08.30 uur 

C4 15 nov 10.00 uur Marathon/Azurri Cl Uit Vredenburchweg/Rijswijk 08.45 uur Auto 

22 nov 14.00 uur Quick Steps C3 Uit Nijkerklaan 12.45 uur Auto/Bus 

Dl 13 nov 18.00 uur Quintus Dl (*) Uit Leeuwerik/Kwintsheul 16.45 uur Auto 

15 nov 09.30 uur Forum Sport D 1 Thuis Veld 1 08.30 uur 

22 nov 08.45 uur ARC DJ Uit Olympiaweg/ AlphenadRijn 07.15uur Auto 

D2 15 nov 10.00 uur Hoek van Holland Dl Uit Lemaireweg/HoekvanHolland 08.15uur Auto 

22 nov 09.30 uur HDVDJ 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 Veld3 11.00 uur 

D4 15 nov 11.15 uur HBSD7 Uit E.Wytemaweg 10.00 uur Auto 

22 nov 12.45 uur DHCD5 Thuis Veld 1 11.45 uur 

El 15 nov 12.00 uur Honselersdijk E 1 Uit Strijphorst/Honselersdijk 11.00 uur Auto 

22 nov 09.30 uur Delft El Thuis Veld2 09.00 uur 

E2 15 nov 13.30 uur VUCEl Thuis Veld2 13.00 uur 

22 nov 09.45 uur Scheveningen E 1 Uit Houtrustweg 08.45 uur Auto 

E3 15 nov 09.45 uur Quick ES Uit Savominlohmanlaan 08.45 uur Auto 

22 nov 11.30 uur ODBEI Thuis Veld 2 11.00 uur 

E4 15 nov 11.30 uur RKDEOE4 Thuis Veld2 11.00 uur 

22 nov 10.45 uur Concordia E6 Uit Brasserskade/Delft 09.30 uur Auto 

E5 15 nov 11.30 uur Gona El Thuis Veld2 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'27E6 Uit Doelpad/Maasland 07.15 uur Auto 

22 nov 13.30 uur Verburch E5 Thuis Veld2 13.00 uur 
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Team Datum Aanvang Tegenstander UiUthuis Veldrferrein Vertrek Vervoer 
van LENS 

FI 15 nov 09.30 uur Den Hoorn Fl Thuis Veld2 09.00 uur 

22 nov 10.15 uur GDAF2 Uit Madesteijnweg 09.15uur Auto 

28 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur 

F2 15 nov 09.30 uur RKDEOF3 Thuis Veld2 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 HMSHFI Uit Vrederustlaan 08.00 uur Auto 

22 nov 09.00 uur Loosduinen Fl 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 FI 1 Uit Savorninlohmanlaan 10.00 uur Auto 

22 nov 09.30 uur Nog regelen (*) Thuis Veld2 09.00 uur 

28 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur 

F5 15 nov 11.00 uur Lyra FI0 Uit Veilingweg/De Lier 09.45 uur Auto 

22 nov 13.30 uur Blauw Zwart F12 Thuis Veld2 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 vanaf07.30 uur: Gerard Marinus en Paul v.d. Steen 

Üpstellingen 

• 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) 

Cimpetitievoetbal 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 lnfothuis 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, lnfothuis, 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 

A 1, C I en D I 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!!! 
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Sïnterklaasfces voor de F-klassers 

~ Op vrijdag 28 november komt Sinterklaas met een aantal zwarte Pieten naar LENS toe. We 

V 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 

:V'.;.tl/;, . ;• veel te druk wordt. Om 20.00 uur is het feest afgelopen en kunnen de kinderen weer worden opgehaald 
.• , 0 o 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!!!!! 

Ende 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 nonnaal 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 jeugd leden 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 tennijn contact met mij op, dan maken we 
een vrijblijvende afspraak. 

Rob Vergeer (telefoon: 366 13 441 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- l 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 I O 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 enje 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 ..... 
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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. 

~1~ LENS D2 - DUNO Dl (0 - 5) 

JI\ We begonnen de wedstrijd met twee geblesseerde spelers Levent en Diego in plaats daarvan hadden we twee 

D !f'.i. spelers van D 1 Bilal en Erdiz. We begonnen heel zwak me de wedstrijd en met veel fouten war DUNO van 
V 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 O I 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 afte 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 Escamp 1. 

1 ste 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, 
Buien! ( 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 

Quick D2 - LENS D2 

verkeerde inschatting Bulent (zoals de 
leider al vertelde, blijf rechtop staan 
inje 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 LeiderNlagger 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 Dl, ook daar 
kunnen we theoretisch gezien van 
winnen. Dus doe allen goed je best. 

de trainer. 

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. Buien! maakte mooie reddingen en zo wonnen 
we. 

Mourad 
LENS D2 - ODB Dl (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 Sauna 
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LENS E 1 - RKDEO E 1 (6 - 2) 

Na de eerste· nederlaag van vorige week kreeg LENS E I 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 Fl (2 - 2) 

' We begonnen de wedstrijd iets later en we konden onze warming-up niet goed doen omdat er een Cl elftal van 

F :!l) 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 FI - 's-Gravenzande Fl (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 

RVC/Rijswijk F3 - LENS Fl (3 - 4) 

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. 

De eerste overwinning v~n dit seizóen, maar het was spannend. We begonnen heel sterk en we maakten na enkele minuten al O - 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. 
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Spo11sor foto's pupil va11 de week: 

1 uur snelservice klein beeld en APS 
De Stede 23- Den Haag - tel: 070-367 94 31 

Eén keer per 2 wekeri 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 jufDarenka. 
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 Hoefuagel, geeft de jongens veel zelfvertrouwen en 
geeft ook goede trainingen. 

D Voetbalheld: RUstü (van Barcelona) 
D Leukste sport va voetbal: Cricket; 
D Favoriete poster: M&M ( een rapper); 
o Beste vriendje: Emrah; 
o Waar ben je minder sterk in met voetbal: de bal uit de kruising redden 

in een groot doel; 
o 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; 

pupil van de week 

D Geboren in : Pakistan; D 
o Sterrenbeeld: Leeuw; D 

Favoriete drinken: Femanades (Surinaams); 
Favoriete dier: leeuw; 

D Naam papa : Saifi; naam mama : Asia; D Favoriete jaargetijde: zomer; 
Goede eigenschappen: kan goed leren; D Broer op LENS : Hussain (keeper Fl) D 

D Gewicht 40 kg; D 
D Favoriete boek: De Griezelbus deel 3; o 

Minder goede eigenschappen: kan niet goed zwemmen; 
Grootste droom: profkeeper worden 

o Favoriete film: "8-mile"van M&M; D Bang voor: bang in het donker. 

• Vroeg opstaan ofLaRg uilslapeR; 
• VaelballeR of keepen; 
• Feyenoord, ~ of l'Sl.'; 
• Sporten of l<HefeH; 
• Geld uitgeven of gel~ spa,eR; 

Doorstrepen wat niet of minder past: 

D Slefflig of ordelijk; 
D Bes of pretpark; 
D l<ri¼t of Hond; 
D S!Fipbaek of leesboek; 
D +aat afrekenen. 

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 I 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 Nij huis. 

Hassan Syed 
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VAN DER VELDE & VAN HAL 
GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO'S 

'' Als het echt om scoren gaat'' 
Voor uw incassovorderingen 

Nassauplein 21 
2585 EC 's-Gravenhage 
www.deurwaarders-denhaag.nl 

Telefoon 070 - 3460707 
Telefax 070 - 3469755 
E-mail algemeen@dwk-velde.nl 

Van der Velde·~"' ...... "'° .... 

't Veentje. verhuizingen 

• verhuizingen binnen- en buitenland 

• kantoor- en bedrijfsverhuizingen 

• archiefopslag 

Zinkwerf 27 - Den Haag 

fax 070 - 3099079 

• verpakkingen voor overzee 

• opslag in containers 

• Digitalisering 

~-

Vraag vrijblijvend prijsopgave 

070 - 3663134 



FOTO-VIDEO-DIGITAAL 

·NEBO 
DEN HAAG: LEYWEG 1046 • KORTE POTEN 8- FRED.HENDRIKLAAN 243A
BANKASTRAAT 62 • THERESIASTRAAT 28 • APELDOORNSELAAN 219A • 
WATERINGEN: PLEIN 24 NIEUW I NOOTDORP: LANGE BAAN 7, DE PARADE 

~RX;u;J} 
SPORTSWERR 

·-.~ 

Jazel<er. 
De Hy~otHel<er. 

Objectief, kosteloos advies bij meer dan 120 vestigingen! 

111 De Hypotheker 

tê-~ 
"C7 ....... ;,--

en 

Den Haag, Leyweg 521, ,:;:a ..:.1 
U'îrken~ 1 

(070) 308 24 90 --
www.hypotheker.nl 

Voor Oen 
• 1· '__,;; part1cu 1eren . . 
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TERREIN EN CLUBGEBOUW ESCAMP 1 
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HOOFDSPONSOR VAN LENS 
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Specialisatie: 
Uw eigen Ansichtkaarten 

Aantal Verkoopprijs 

2500 
€ 145,00 

5000 
€ 220,00 

7500 
€ 320,00 

10000 
€ 510,00 

20000 € 630,00 

25000 
€ 710,00 

50000 
€ 1,130,00 

BHl[]ppef~ 
~VERKEERSOPLEIDiNG~ 1 AL MEER DAN 45 J,+4R I, 
~---•9/ . . 
=--°~ 

• Voor alle rijbewijzen 
• Opleiding 
• 10 daags spoedopleidingen 
• Diverse categorieën moterrijlessen _ 

~ijj 
LENS LEDEN SPECIALE KORTING 
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk 

Valkenboslaan 173 - 2563 CK Den Haag 
Tel.:070-345II53 / 363467I - Fax:070-3636662 

, 
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Free .. Kick SpQrt 
• 0. -- •, • .,. 

' '--1 ~ 

DE VOETBALSPECIALIST • . '-
. Weimorstroot 343 Den Hoog Telefoon 070-3636323 

EXCLUSIVE; 
. lhomsonlaon 124 Den Hoog 

,-_~ - ~-

Telefoo_n 070-3652426 
. -· 

FREE KICK SCHEVENINGEN 
Keizerstr~at 7 4 Scheveningen --·Telefoon 070-3617376 

voor al uw sportkleding, lens leden l 0% korting! 
www.lree-kick.nl 

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

· Korbootstraàt 13 - 2583 CT Scheveningen . . 
Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail w:pruisken@edauw.com 

In de maanden November en December 
kerstkaarten aanbieding . 

- tvangt l50 schitterende 
di •ta 1 aan en u on 

Lever uw foto 91 a ' r € 180 oo incl BTW 
kerstkaarten met enveloppen voo ' 

Bedrukking: 1 zijdig full colour, 1 zijdig zwart 

Papier: 250 grs. mat 
Formaat: 105 x 148 

Alllllemachtig 
wat een assortiment !!! 

voor oude auto's 

Auto-onderdelen 
• Groot assortiment auto onderdelen 
• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn 
• Alle !opmerken auto-onderdelen uit voorraad leverbaar· 
• Eigen bezorgdienst 

of nieuwe auto's 

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

Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 
Openingstijden: ma. Vm vri~d. 08.00 -17.00 uur zat. 09.00-15.00 uur 

www.gzg.nl' 
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TERREIN & CLUBBEBOUW 
- SPORTPARK "ESCAMP l " -

HENGELOLAAN ( GEEN POST ADRES) 
DEN HAAG - TEL. 070-3661314 

Postadres Contributie betaling 
Postbus 43337 Postbank 33.67.l l 
2504 AH Den Haag Rabobank 1299.24.229 

Samenstelling bestuur 

Voorzitter 
R. Vergcer tel. 070-3661344 

Secretaris 
Vacature 

Penninerneester 

C. Veldink tel 079 - 3314348 
Commissariaat jeugdvoetbal 

P. van den Steen tel. 070 - 4400603 
Senioren zondag en zaal 

W. Heijnen tel: 070 - 346 !088 
G. Kempennan tel. 0174-212602 

Jeugd 
P. van den Steen tel. 070 - 4400603 

Club van 50 
H. Hoppcnbrouwers 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. Bogiseh tel. 070- 3937441 

Verzorger 
K. Buis tel. 070 -3675492 

Redactie LENS-revue 
Kees en Saskia Alting tel. 070 -3661314 

vv.LENS@l2move.nl 
Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Kees Alting : cjalting@planet.nl 

ian de redactietaf e/ 

(frp 
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 afdeden) 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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nieuws uit ' de bestuurskamer 

Algemene Leden Vergadering 

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 werkelijl{ 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 

LENS gesloten rond Kerst en Oud en Nieuw 

Van maandag 22 december 2003 Um 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!!! 

Mede 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. 

Regelgeving 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 I 
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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• nieuws 

Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 
Cyclaamstraat 31 -2565PD Den Haag-tel 070 3250789 
e-mail: hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

Wordt 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. 

ttit het LENS-archief van,,,, 
In deze rubriek gaat de redactie even terug in de tijd. Wat speelt er nu? -
wat speelde er vroeger? Ofzo 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, VOETBALNJEUWS. 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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• Senioren zaal zondag 

CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling-tel.: 06-4613 27 22 / 366 13 14 

Algemene Leden Vergadering 

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. 

ZAAL: 

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 

advertentie 
Mededelingen Zaal: Mededelingen Veld: 

geen 
Bij algehele afkeuring: 

12.00 uur ...... LENS 2 - HMSH 2 
14.00 uur ...... LENS l - HMSH l 

filiaal Beresteinlaa11 

-------------------------------'i 

AANVOERDERS 

LENS! O, van de Laar tel: 06-22669238 LENS4 N. Vastenburg tel: 3294254 

LENS2 S. de Nennie tel: 3935936 LENSS P. Lensink tel: 06-53576080 

LENS3 E. Vuijk tel: 3960448 LENS6 J. Zwart tel: 06-14699794 
06-20247367 

LENS DA 1 - Mw L. v.d. Wetering - tel: 0 l 74-298069 
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wedstrijdprogramma zaal 

datum aanvang Wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 

Do 27 nov 20.00 RKDEO 15- LENS 5 Nootdorp 7419 

Vr 28 nov 21.00 PGSNOGEL 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 DA 1 Sosef, Honselersdijk 9344 

Wo 3 dec 20.00 LENS 5-GDA2 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 Blinker! 9283 

21.00 VCS 5-LENS6 De Blinker! 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 l-RKAVVDA2 Loosduinen 9287 

20.00 LENS 2-Forum Sport 1 Loosduinen 3195 

21.00 LENS 6-Juventas 1 Overbosch 123950 

ZONDAG: L, -------~ 

AANVOERDERS 

LENS3 
Henk hoppenbrouwers LENS4 Amer Jagesar LENSS Henk Vermalen 

(070-3250789) (06-42300582) (070-3607739 - 06-12418956) 

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 LENS2-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 VUC6-LENS 5 Het Kleine Loo 1 

Zo 7 dec 14.00 SOA !-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 WIK3-LENS4 Drooglever Fortuynweg 16 104718 

11.00 Duindorp sv 3-LENS 5 Sportlaan 2 106962 

de wedstrijdbal voor de wedstrijd 

LENS-HW 

wordt geschonken door: 
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16 november 2003: LENS - HVV (afgelast) 

23 november 2003: VIOS - LENS (1 -4) 1 door Jaap Co/pa 

Prima overwinning tegen VIOS ( LENS zet zegereeks voort) 

LENS in de competitie 

Dat is lang geleden, zo'n mooie overwinning, met zulke duidelijke cijfers bij buurtgenoot VIOS. LENS heeft het 
traditiegetrouw nooit makkelijk aan de Melis Stolrnlaan, 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 halfuur. 
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. Zo1n voorbeeld van de manier waarop met 11een~ 
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 VI OS-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). 

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.J. 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 . 

• 

v v v V 
NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

Algemene Leden Vergadering 

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. 
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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 werl<elijk 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 ofje 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 UiUthuis Veld/Terrein Vertrek Vervoer 
van LENS 

Al 29 nov 14.00 uur Cromvliet A 1 Uit Brinckerinckstraat 12.30 uur Auto 
06 dec 14.30 uur RKSVMAI Uit Duyvenvoordestraat/Monster 13.00 uur Auto 

BI 29 nov 11.00 uur VUCBI 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 BI Uit Wijndaelerweg/Ockenburgh 08.00 uur Auto 
06 dec 12.45 uur HBS B2 (*) Thuis Veld 1 11.45 uur 

Cl 26 nov 18.30 uur ADO Den Haag C2 (*) Uit Zuiderpark 17.15uur Auto 
29 nov 11.00 uur GDA Cl(*) Uit Madesteijnweg 09.30 uur Auto 
06 dec 10.30 uur Sport lust' 46 C 1 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 Cl 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 C 1 Uit Wijndaelerweg/Ockenburgh 08.30 uur Auto/Bus 
06 dec 12.l5uur QuickC4 Uit Savominlohmanlaan 10.45 uur Auto/Bus 
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Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/thuis Veld/Terrein Vertrek Vervoer 
van LENS 

Dl 29 nov 09.30 uur DWO Dl(*) Thuis Veld 1 08.30 uur 

06 dec 11.00 uur VCSDI Uit Dedemsvaartweg 09.45 uur Lopen 

D2 29 nov 10.00 uur DUNOD2 (*) Thuis Veld3 09.00 uur 

01 dec 18.30 uur SV Erasmus D 1 (*) Uit Erasmusweg 17.15uur Auto 

06 dec 09.30 uur VUCDI Thuis Veld 1 08.30 uur 

10 dec 18.30 uur Kranenburg D 1 (*) Uit M.Vrijenhoeklaan 17.15uur Auto 

D3 29 nov 09.30 uur Die Haghe Dl Uit Wijndaelerweg/Ockenburgh 08.15 uur Auto 

06 dec 12.00 uur HBSD4 Thuis Veld 3 11.00 uur 

D4 29.nov 12.45 uur GONAD2 Thuis Veld3 11.45 uur 

03 dec 18.30 uur SV Erasmus D2 (*) Uit Erasmusweg 17.15 uur Auto 

06 dec 09.00 uur VUCD3 Uit 't Kleine Loo/Mariahoeve 07.45 uur Auto 

El 29 nov 09.30 uur ADO Den Haag E 1 Thuis Veld2 09.00 uur 

06 dec 09.30 uur Vitesse Delft E Thuis Veld2 09.00 uur 

E2 29 nov 10.15uur GDA El(*) Uit Madesteijnweg 09.15uur Auto 

06 dec 11.00 uur Cromvliet El Uit Brinckerinckstraat 10.00 uur Auto 

E3 29 nov 11.30 uur GDA E3 (*) Uit Madesteijnweg l0.30 uur Auto 

06 dec 11.30 uur De Postduiven El Thuis Veld2 11.00 uur 

E4 29 nov 09.00 uur Nootdorp E3 Uit De Poort/Nootdorp 07.45 uur Auto 

06 dec 12.30 uur RAVAE2 Uit Ln v. Vuurdestraat 11.30 uur Auto 

ES 29 nov 11.30 uur GDA E5 (*) Thuis Veld2 11.00 uur 

06 dec 09.00 uur BMTE2 Uit Hengelo laan 08.15 uur Lopen 

E6 29nov 13.30 uur SVHEl Thuis Veld2 13.00 uur 

06 dec 11.00 uur GONA E3 Uit Beresteinlaan 10.00 uur Auto 

FI 28 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur 

29 nov 09.30 uur Quintus Fl Thuis Veld2 09.00 uur 

06 dec 13.30 uur Laakkwartier F 1 Thuis Veld2 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 VELOF3 Thuis Veld2 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 Fl 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 Veld2 11.00 uur 

06 dec 11.30 uur SEPF2 Thuis Veld 2 11.00 uur 

FS 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 

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 vanaf07.30 uur: Gerard Marinus en Paul v.d. Steen 

Onstellingen 

Opstellingen als bekend met uitzondering van: 
• LENS Al: zonder A.Ancharad (geschorst) en J.Vemee (gestopt) 
• LENS B 1: zonder O.Arslan (afgevoerd als !id·wegens asociaal gedrag) en zonder A.Loilargosain (geschorst) 
• LENS C2: zonder M.Caro!ina (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 
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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. Moetje 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 lnfothuis 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, Jnfothuis, 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 Al, Cl en Dl 
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 Al, Cl en Dl) 
altijd voor op wedstrijden uit categorie B (overige jeugdteams). Dit betekent dat als veld I afgekeurd is LENS Al, C I en D 1 
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 Fl 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!!!!! 

.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 (I 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. 
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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 C I en C2 willen van 
28 t/m 31 mei naar Parijs inclusief een bezoek aan Euro 
Disney. LENS Dl 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!!! 

Cmtributie 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. n 11-tybb/gids/h ome. h tm 

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 Urn 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 C I op dinsdag 
30 december 2003. In deze periode is ons clubgebouw ook 
gesloten. Even allemaal lekker bijkomen van de eerste helft 
van dit seizoen. 

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 IE-mail: fam.vergeer@wanadoo.nl) 
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VERSLAGEN 
' -- --- --- --- ~ ,,,,. ,,,,. ,,,,. '~ 

v v v V 
de verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie lel/er/ijk overgenomen 

d 
VELO B2 - LENS B2 (2-2) 

Vandaag een vriendschappelijke wedstrijd tegen VELO. De ploeg mist een paar belangrijke spelers maar 

B 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 Dl - LENS D2 (7-1) 

Het was een lekkere dag we dagten dat we ging winnen maar we spellden slap en verloor met 7-1 

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. 

Buien! Altay 

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. 0 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 

• 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 Buien! 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 2'' 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 I '" 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 
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<~~) GROTE CLUBACTIE 

Trekkingslijst grote club actie 

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 6) Nubar Bozbey (E2) 40 loten 
2) Mourad el Ayadi (D2) 60 loten 7) Baris Balci (E%) 32 loten 
3) Onur Coskun (D4) 52 loten 8) Burak Tuna (E2) 32 loten 
4) Erik v.d.Spek (gastverkoper) 48 loten 9) Tom Fisher (C 1 )31 loten 
5) Rafel Rocha (C 1) 46 loten 

Ook vermelden wij de drie teams waar de meeste loten verkocht zijn. 

• 1 LENS E2-183 loten* 2-LENS Cl - 143 loten• 3 LENS D4- l 10 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. 

Hoofdprijzen 

l' prijs € 100.000,- belastingvrij 1893608 

2' prijs€ 10.000,- belastingvrij 2061641 

Jaarprijs € 15.000,- belastingvrij 1382446 

Prijzen in natura 
Unieke 15-daagse rondreis door amazing Thailand voor 2 personen 0765158 
8-daagse vakantie op Malta voor 4 personen 0678910 0791792 0791792 

Een weekend Disneyland Parijs voor 4 personen 0440417 0930854 2529264 3013719 
I 168009 

Een geheel verzorgd weekend voor 2 personen in Kuurpark Thermae 2000 1119492 1610828 2220495 3122816 
1426302 1957746 2485416 3209254 

3061060 3301038 

Een supermoderne digitale fotocamera 0894151 1619354 2219133 2938965 
1244188 

Een vijfdaagse stedentrip naar Praag 0714673 1597899 2150719 2822892 
1351023 

Een hypermoderne mobiele telefoon met prepay kaart 0037827 0513013 1333923 2732479 
0206898 0529935 2270935 2778524 
0346234 0751787 

4 Dagkaarten voor sprookjespark De Efteling 0193881 0762012 2003938 2711528 
0241668 0824310 2145731 2822608 
0339185 0831421 2294420 3194309 
0662544 0847710 2300798 3225763 
0666165 1777385 2487418 3368480 

Prijzen op eindcijfers 
€5,- op de laatste 2 cijfers: 20 
Een midweek/weekendverblijf bij Landal GreenParks voor 4 personen op de laatste 4 cijfers: 8173 
€ 250,- op de laatste 5 cijfers: 09901 
€ 500,- op de laatste 6 cijfers: 527384 
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Uitzendbureau, voor mens en werk 

Hoofdkantoor: 
Margaretha van Hennebergweg 598, 

2552 8D Den Haag, 
Telefoon: 070 404 41 70 

www.RS8.nl 

Vestigingen: 
Laan van Meerdervoort 184 Den Haag 

telefoon: 070 346 39 08 
Admiraal de Ruyterweg 325 Amsterdam 

telefoon: 020 688 1 O 44 
Nieuwerzijds Voorburgwal 290 Amsterdam 

telefoon: 020 620 71 16 
Ruyghweg 558 Den Helder 

telefoon: 0223 61 47 47 
Amsterdamsestraatweg 273A Utrecht 

telefoon: 030 233 34 05 
Zwart Janstraat 39 Rotterdam 

telefoon: O 1 O 243 08 77 

SUDMEUER 
ZONWERING 

aluminium - buitenzonwering - markiezen - terrasschermen 

rolluiken - jaloezieen - rolgordijnen - lamellen • 

garagedeuren - kunststof kozijnen 

tevens 24 uur reparotieservice - betaalgemak 

Lens leden 5% korting 

Thomsonlaan 85 - 2565 HZ Den Haag 
Telefoon 070•3620290 - Fax 070-3620435 

GARAGE ASSENDELFT B.V. 
Kobaltstraal 26 

•APK en WN Keurstotion 
• Reparaties van alle merken 
• Banden- en uitlaatservice 
• Ploot- en spuitwerk 

2544 EV Den Hoog 

1111 l1i,·,li·11 d1• J1w:,;drJklwî1/ 
11111 2-l u11r ,,.,, 1fos 
fl' 111irk1•rci1 <'111 ('t'II 

c II dîlt ani~ lf~lt·em 

OP ALLE BRANDSTOFFEN GELDT VOOR CLUBLEDEN 
EEN KORffNG VAN € 0,05 

Werkplaats: 070-3210523 - Plaatwerkerij: 070-3211713 

Zink.werf 17 

2544 EC Den Haag 
Tel. 070·3293252 161111111 

Parkeersvstemen bv 
Fax 070-36711 15 

verkoop@vnpparksorsystemM.nl 

Al mm dan 15 jaar uw betrouwbare partner voor al uw 
parkee~ en toegangscontrole vraagstukken. 

Advies op maat voor zowel het kleinste parkeerproject 
@ . . 

tot het meest gecompliceerde project voor betaald parkeren. 

Eigen antwlkkellngs- productle- en 24 uurs service afdellngl 
Er staan reeds vele duizenden VNP systemen In Nede~and, 

ONZE SPECIALISMEN 

• ·Alles oP het gebied van automatische afsluitingen; denk daarbij aan slagbomen, 
In de grond verzinkbare BoHanls, Speedgates, garagedeuren, etc. 

• OOk handmatig te verzinken palen [In 2 standen afsluitbaar), rubber afzetpaalije.s 
welke zich na aanrijding weer oprichten, 

• Een compleet eigen ontwerp van apparatuur voor betaald parkeren met 
lngangstermlnals, ultgangstermlnals, handkassa's, volautomatlsche betaalkassa's 
en een uitgekiend softwarepakket 

• De meest toegepaste toegangscontrole systemen, waaronder proxlmltylezers en 
magneetkaartlezers. 

• Geavanceerde PLc-detectle systemen voor boom•, Bollard• of deurbesturlngen, 

• Het uer l>edkmersvrlendelljke van kentekenherkenning (dus automatische 
toegangsverlening vla het kenteken; mits In database als zodanig geregistreerd), 

• Moeilijk te vemlsen legltlmatiepassen. 

• Video bewaking (CCTV·systemen), 

• Service en onderhoudscontracten voor parkeer- en toegangs systemen. 

FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE
MEDICAL FITNESS - HOUTWUK 

Gespecialiseerd in het geven van adviezen en paramedische 
behandeling van de wervelkolom en (sporljletsels. 

JJ.A. Zoutendijk 
E.P,A, Caret 
5,1. König 

Fysio-Manueel Therapeut 
Fysiotherapeut 
Fysio-Manueel Therapeut 

Behandeling volgens afspraak 

C.A. van Beverplein 16 ~ 2552 HT Den Haag 
Telefoon: 070-3973013 

Café 

Eikstroat 1 - 2565 MT Den Hoog - Tel.: (0701-3603738 



Kerketulnenweg 6 
2544 CW Den Haag , 

• DIRECT-MAIL 

• FOLIEVERPAKKING 

• FULFILMENT 

• COMPUTERCENTRUM 

• LASERPRINTING 

• KLEINOFFSET 

• FOTOKOPIESERVICE 

070 3590707 

Technische Handelsondern~ming 

€d. J/.[ter 
--Voor al uw Sanitair -

Etandstraat 43a - 45 • 2513 GL Den Haag 

Showroom: 
Piet Heinstraat 70-76 

Telefoon 346 92 36 - 345 28 28 

. . BHlCfPP~ 
::ÇERKEERSOPLEIDING~ 

~~ --:::::::.,e . . ~:;;.--
~ ~ !!:?--- rn 

~ 
* E achter B in één dag __ 

(aanhanger) 
* motorrijles 
* automaat 
* theorielessen 

VeB 
Spoedopleidingen 

* opfriscursussen 

VASTE INSTRUCTEUR 

Valkenboslaan 173 - 2563 CK Den Haag 
Turfschipper 12 - 2292 JA Wateringen 

Tel.: 070-3451153 of 3634671 

www.verkeersschoolphilippo.nl 

CARM\\ 
CHINEES/ INDISCH 

SURINAAMS RESTAURANT 

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

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

CHINEES SURINAAMS EETHUIS 
HOLLANDS SNACKBAR / LUNCHROOM 

•• 

Westeinde 44 
2512 HE Den Haag 
Tel. 070 - 380 62 62 

SNACK/AFHAALCENTRUM 

Koningin Julianalaan 56 
2274 JL Voorburg 
Tel. 070 - 3693196 

Thuisbezorgen 
v.a. € 12.50 gratis thuisbezorgd 

onder €12.50, € 1.50 bezorgkosten 
Bezorgkosten 17.00 tot 22.00 uur 

-, 



VAN DER VELDE· & VAN-HAL 
GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO'S 

,. 

'' Als het echt om scoren gaat'' 
Voor uw incassovorder~gen 

Nassauplein 21 
2585 EC 's:..Gravenhage 
www.deurwaarders-denhaag.nl 

Tel~foon 070 - 3460707 
Telefax · 070 "' 3469755 . 
E-mail algemeen@dwk-velde.nl 

Van der Velde _ .. 0 
..... fflOIERS 

't Veentje. verhuizingen 
. ,, --~ 

• verhuizingen binnen- en buitenland 

• kantoor- en bedrijfsverhuizingen 

• archiefopslag 
. ' ' 

~ 

Zinkwerf 27 - Den Haag 

fax 070 - 3099079 

• verpakkingen voor overzee 

• opslag in containers 

• Digitalisering 

Vraag vrijblijvend prijsopgave 

070 - 3663134 



FC>TC>-VIDEC>-DIGITAAL 

NEBO 
DEN HAAG: LEYWEG 1046 -KORTE POTEN 8- FRED.HENDRIKIAAN 243A
BANKASTRMT 62 -THERESIASTRMT 28 -APELDOORNSElAAN 219A
WATERINGEN: PLEIN 24 NIEUW I NOOTDORP: LANGE BAAN 7, DE PARADE 

~~ ..... 3 
BPORTSWS:RR 

Jazel<er. 
De HyRotHel<er. 

Objectief, kosteloos advies bij meer dan 120 vestigingen! 

m De Hypotheker 
1 

Den Haag, Leyweg 521, L-1 C:.. 
·l.li'tlren;;J.rl 1 

(070) 308 24 90 •• 

www.hypotheker.nl 

' 1 . bnd .. .-oor , e r1Jven 
en particulier~n_.;' 

• 50 kindercentra" op'loopifstand · · 
in Den Haag . U 

• de scherpste prijs in Nederland 

• Volledige dienstverlening 

• moderne, prêssionele organisatie 



TERREIN EN CLUBGEBOUW ESCAMP 1 
HENGELOLAAN ~ TEL.: 070-3661314 
WWW. LENS-DENHAAG.NL 

\ TPG Post 
Port betaald 

'°" pay, Pays-Bas 

SEKRETARIAAT POSTBUS 43337 ~ 2504 AH DEN HAAG 



HOOFDSPONSOR VAN LENS 

Specialisatie: 
Uw eigen Ansichtkaarten 

Aantal Verkoopprijs 

2500 
€ 145,00 

5000 
€ 220,00 

7500 € 320,00 

10000 € 510,00 

20000 
€ 630,00 

25000 € 710,00 

50000 
€ 1.130,00 1 

BHll:IPP©'~ 
.$ERKEERSOPLEIDING~ 1 AL MEER DAN 45 JAAR 1 

-::....~. --- 1l!?/ . . 
?~ 

• Voor alle rijbewijzen 
• Opleiding 
• 10 daags spoedopleidingen 
• Diverse categorieën moterrijlessen 

n 
~ 

LENS LEDEN SPECIALE KORTING 
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk 

Valkenboslaan 173 - 2563 CK Den Haag 
Tel.: 070-3451153 / 3634671 - Fax: 070-3636662 

Free Kick Sport 
DE VOETBALSPECIALIST 

. Weimarstraat 343 Den Haag 

EXCLUSIVE 
Thomsonlaan 1 24 Den Haag 

Telefoon 070-3636323 

Telefoon 070-3652426 

FREE KICK SCHEVENINGEN 
Keizerstraat 7 4 Scheveningen Telefoon 070-3617376 

voor al uw sporlkleding, lens leden l 0% korting! 
www.free-kick.nl 

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail w.pruisken@edauw.com 

In de maanden No~e~ber en December 
kerstkaarten aanb1ed1ng 

ntvangt 150 schitterende 
Lever uw foto digitaal aan, en u o € 180 00 incl BTW 
kerstkaarten met enveloppen voor ' 

Bedrukking: 1 zijdig full colour, 1 zijdig zwart 

Papier: 250 grs. mat 
Formaat: 105 x 148 

Alllllemachtig 
wat een assortiment !!! 

voor oude auto's 

Auto-onderdelen 
• Groot assortiment auto onderdelen 
• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn 
• Alle !opmerken auto-onderdelen uit voorraad leverbaar 

· • Eigen bezorgdienst 

of nieuwe auto's 

G.z.G. Auto-onderdelen B.V. 
18 v.d. Kunstraat 288, 2521 AV Den Haag. 

Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 
Openingstijden: ma. Vm vrijd. 08.00 -17.00 uur zal 09.00-15.00 uur 

www.gzg.nl 
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TERREIN & CLUBBEBOUW 
- SPORTPARK "ESCAMP 1 " -

HENGELOLAAN ( GEEN POST ADRES) 
DEN HAAG- TEL. 070-3661314 

Postadres Contributie betaling 
Postbus 43337 Postbank 33.67.11 
2504 AH Den Haag Rabobank 1299.24.229 

Samenstelling bestuur 

Voorzitter 
R. Vergeer tel. 070 - 3661344 

Secretaris 
Vacature 

Penninemeester 

C. Veldink tel 079 - 3314348 
Commissariaat jeugdvoetbal 

P. van den Steen tel. 070 - 4400603 
Senioren zondag en zaal 

W. Heijncn tel: 070 - 3461088 
G. Kempennan 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 - 393744 I 

Verzorger 
K. Buis tel. 070 -3675492 

Redactie LENS-revue 
Kees en Saskia Alting tel. 070 - 3661314 

vv.LENS@l2move.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 11w 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) 

it !iil . 
. 

~ 
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 feestáagen, een goeá, gezoná en sportief 2004 

de redactie 

de LENS-REVUE 





nieuws uit -- de bestuurskamer 
~~~~'t,~~~~ 

Verplii.:ht vrijwilliger bardienst 

Bardionst 
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 !gemene Leden Vergadering 

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 

Nieuwjaarsreceptie ???? 
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 Schuiten (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 ofniet wordt besloten op maandag 15 december 
tijdens onze Algemene Leden Vergadering. Voor meer 
informatie raadpleeg onze site of bel even na'!r LENS. 

Winterstop: 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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• nieuws flitsen 
~-~-~~~--~:.:-~~-ä• .. :e--~-~..-· ~~- . . . - ·~rY .. ~, . - . -~J::• - • 

Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 
Cyc/aamstraat 31 - 2565PD Den Haag- tel 070 3250789 
e-mail: hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

Wordt 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. 

Heeft 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. 

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, 

Hallo, mensen staakt uw wild geraas! 

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-

Primeur op LENS 

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/eest op pagina 13) 

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 Garen · 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) 

flit het LENS-archief van.,,• 
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: 

'J(erstmis 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. Watje 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.DJ. 

(Bron: De LENS-revue, 4S'" jaargang nr. 23 - 23 december 1971) 

• Senioren zaal zondag 
CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling- tel.: 06-46 13 27 22 / 366 13 14 

* advertentie * 

filiaal Beresteinlaan 

Mededelingen Zaal - Veld: 

• Zaal: geen 
o Veld: 

verplicht, vrijwillig bardienst zie pagina 2 

bij algehele afkeuring: 
12.00 uur ...... LENS 2 - HMSH 2 
14.00 uur ...... LENS 1 - HMSH 1 
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A )gemene Leden Vergadering 

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 

Winterstop: 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!!! 

Nieuwjaarsreceptie ???? 

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 
Gong 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 Schuiten (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: ---------------------------(tl 
AANVOERDERS 

LENS 1 0. van de Laar tel: 06-22669238 LENS4 N. Vastenburg tel: 3294254 

LENS2 S. de Nennie tel: 3935936 LENSS P. Lensink tel: 06-53576080 

LENS3 E. Vuijk tel: 3960448 LENS6 J. Zwart tel: 06-14699794 
06-20247367 

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 !-LENS DA 1 De Blinker! 9283 

21.00 uur VCS 5-LENS 6 De Blinker! 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, 6226 
Rijswijk 

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-RKA VV 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 5jan 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 DAi-WIK DAi 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 12jan 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 dal-LENS DAi De Schilp 9299 

Vr 16 jan 19.00 uur LENS 4-RA VA 3 Loosduinen 6241 

21.00 uur LENS 2-Nat.Ned.DH 1 Loosduinen 3207 R.Niesing 

21.00 uur RAVA4-LENS3 Ockenburgh 6238 O.R.Day 

21.00 uur Te Werve 1-LENS 6 Transvaal 123952 

Ma 19 jan 20.00 uur VCS 9-LENS4 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 DAI-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 26jan 20.00 uur Honselersdijk 2-LENS 1 Sosef 3119 R.A.Hos 

21.00 uur Forum Sport !-LENS 2 Overbosch 3273 F.C.Verbruggen 

Di 27 jan 20.00 uur VCS 8-LENS 3 Zuidhaghe 6316 
Wo 28jan 19.00 uur ZVVR/Alcatel 1-LENS 6 De Schilp 123959 J.C.van der Velden 

Do 29 jan 19.00 uur RKA VV DA2-LENS DA! 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 

LENS3 Henk hoppenbrouwers LENS4 Amer Jagesar LENSS 
Henk Vermolen 

(070-3250789) (06-42300582) (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 LENS2-OVV2 Veld 1 99181 Buitenman !.F. 

10.30 uur LENS 3-HBS 6 Veld 3 102745 
13.00 uur LENS4-ODB 5 Veld2 104725 
10.00 uur LENS 5-HSTexasDZS 3 Veld2 106969 

Ma 15 dec 20.30 uur LEDENVERGADERING 
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Kerketuinenweg 6 · 
25/14 CW Den Haag 

• DIRECT-MAIL 

• FOLIEVERPAKKING 

• FULFILMENT 

• COMPUTERCENTRUM 

• LASERPRINTING 

• KLEINOFFSET 

• FOTOKOPIESERVICE 

070 3590707 

Technische Handelsonderneming 

td. cAlter 
--Voor al uw Sanitair -

Etandstraat 43a - 45 • 2513 GL Den Haag 

Showroom: 
Piet Heinstraat 70-76 · 

Telefoon 346 92 36 - 345 28 28 

.BHlC:1-PP~ 
.::;;;:.ERKEERSOPLEIDING~ 

·. ~...-::::: 
~~~ 
:;_~~ 

ij 
* E achter B)n één dag __ 

(aanhanger) 
* motorrijles 
* automaat 
* theorielessen 

VeB 
Spoed opleidingen 

* opfriscursussen 

VASTE INSTRUCTEUR 

Valkenboslaan 173 - 2563 CK Den Haag 
Turfschipper 12 - 2292 JA Wateringen 

Tel.: 070-3451153 of 3634671 

· www.verkeersschoolphilippo.nl 

CARM\\ 
CHINEES / INDISCH 

SURINAAMS RESTAURANT 

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

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

CHINEES SURINAAMS EETHUIS 
HOLLANDS SNACKBAR / LUNCHROOM 

Westeinde 44 
2512 HE Den Haag 
Tel. 070 - 380 62 62 

SNACK/AFHAALCENTRUM 

Koningin Julianalaan 56 
2274 JL Voorburg 
Tel. 070 - 3693196 

Thuisbezorgen 
v.a. € 12.50 gratis thuisbezorgd 

onder €12.50, € 1.50 bezorgkosten 
Bezorgkosten 17.00 tot 22.00 uur 



.A RSB 

~. 

Uitzendbureau, voor mens en werk 

Hoofdkantoor: 
Margaretha van Hennebergweg 598, 

2552 8D Den Haag, 
Telefoon: 070 404 41 70 

www.RS8.nl 

Vestigingen: 
Laan van Meerdervoort 184 Den Haag 

telefoon: 070 346 39 08 
Admiraal de Ruyterweg 325 Amsterdam 

telefoon: 020 688 1 0 44 
Nieuwerzijds Voorburgwal 290 Amsterdam 

telefoon: 020 620 71 16 
Ruyghweg 558 Den Helder 

telefoon: 0223 61 47 47 
Amsterdamsestraatweg 273A Utrecht 

telefoon: 030 233 34 05 
Zwart Janstraat 39 Rotterdam 

telefoon: 01 0 243 08 77 

SUDMEIJER 
ZONWERING 

aluminium - buitenzonwering - markiezen - terrasschermen 

rolluiken - jaloezieen - rolgordijnen - lamellen -

garagedeuren - kunststof kozijnen 

tevens 24 uur reparatieservice - betaalgemak 

Lens leden 5% korting 

Thomsonlaan 85 ~ 2565 HZ Den Haag 
Telefoon 070-3620290 ~ Fax 070-3620435 

GARAGE ASSENDELFT B.V. 
Kobaltstraal 26 

•APK en WN Keurstotion 
• Reparaties van alle merken 
• Banden- en uirlaatservice 

• Ploot- en spuilwerk 

2544 EV Den Hoog 

11 Ij l11c,lm dt• 11wsel1Jklwi1/ 

PIi/ 2.J. ""' /JL'r 1lr1s 
t,• ,,,irk,•11•11 1!111 H'II 

l'IL'1/1tc,111l~11~t1•, m 

OP ALLE BRANDSTOFFEN GELDT VOOR CLUBLEDEN 
EEN KORnNG VAN € 0,05 

Werkplaats: 070-3210523 - Ploolwerkerii: 070-3211713 

BBIIIIIII 
ZJnkwerf 17 

2544 EC Den Hs.ag 
Tef. 070-329 32 52 
Fax 070-3671 1 15 

Parkeersvstemen bv verl<oop O vnpparkeersystemen.nl 

Al meer dan 15 jaar uw betrouwbare pntner voor al uw 
parkeer- en toegangscontrole vraagstukken. 

Advies op maat voor zowel het kleinste parkeerproject 
(@) . ' 

tot het meest gecompliceerde project voar betaald parkeren, 

Eigen ontwikkeling,- productie• en 24 uurs service ardelingl 
Er sta,n reeds vele duizenden VNP systemen In Nederland, 

ONZE SPECIALISMEN 

• Alles op het gebied van automatlsd!e af:slultlngen; cl enk daarbij aan slagbomen, 
In de grond verzlnkbare Bollards, Speedgates, garagedeuren, etc. 

• Ook handmatig te verzinken palen (In 2 standen afsluitbaar}, rubber afzetpaaltjes 
welke zich na aanrijding weer oprichten. 

• Een compleet eigen ontwerp van apparatuur voor betaald parkeren met 
Hlgangstermlnals, uitgangsterminals, handkassa's, volautomatlsche betaalkassa's 
en een uitgekiend softwarepakket. 

• De meest toegepaste toegangscontrole systemen, waaronder proxlmitylezers en 
magneetkaartlezers, 

• Geavanceerde PLC-detectie systemen voor boom-, lollard- of deurbesturtngen. 

• Het zeer bedlenersvrie:ndelljke van kentekenherkenning (dus automatische 
toegangsverlening via het kenteken; mits In database als zodanig geregistreerd), 

• Moeilijk te vervalsen legitimatlepassen. 

• Video bewaking (CCTV~stemen), 

• service en onderhoudscontracten voor parkeer- en toe;angs systemen, 

FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE
MEDICAL FITNESS - HOUTWUK 

Gespecialiseerd in het geven van adviezen en paramedische 

behandeling van de wervelkolom en (sportjletsels. 

J,J,A, Zoutendiik 
E.P.A. Caret 
5,1, König 

Fysio-Manueel Therapeut 
Fysiotherapeut 
Fysio-Manueel Therapeut 

Behandeling volgens olsproak 

C.A. van Beverplein 16 - 2552 HT Den Haag 
Telefoon: 070-3973013 

Café 

Eikstroat l - 2565 MT Den Hoog - Tel.: (070)-3603738 



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 Veld2 L.Looije 

19.30 uur DSO(zat)2-LENS 2 

. 

Zo 11 jan 14.00 uur LENS !-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: 

Café 'De Noot' 
LENS in de competitie 

30 november 2003: LENS - HVV (6- 1) 1 door Jaap Co/pa 

Ook de 'oude Haagsche'moet er aan geloven (LENS blift maar winnen) 

Tjakka. 6-1 in de knip. Dat is lekl<er. 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 nadrukl<elijke 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. 

0 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) 1 door Jaap Co/pa 

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 lcregen we veel ruimte van een wat naïef 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 onovenvinnelijkheid 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, 

,~,. . 
Jl' /, A 

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. 

t_.'.:, :,,')IJ r!I >),J• f:Z: f'f• De zegereeks mag dan wel onderbroken zijn, maar onze voortrekkers zijn nog steeds sinds 28 september 
• Î )j 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, 
l 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" . 

• 
Jeugd afdeling 

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 I 9.00 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 I 9.00 en 20.30 uur 
Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur(woensdag na 13.00 uur) afen alleen op LENS (070-3661314) 
Competitiewedstrijden afgekeurd of niet???? Bel alleen op zaterdag na 08. I 5 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 ofje 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 !gemene Leden Vergadering 

Op maandagavond I 5 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 

ci'J:3 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 I 5 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 ~n niet aanwezig is op deze belangrijke vergadering snapt er werkelijk helemaal niets van. 
De agenda ziet er als volgt uit (de benodigde documenten liggen vanaf6 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 

Winterstop: 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!!! 

Nieuwjaarsreceptie ???? 
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 Gong 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 Schuiten (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 Veldfferrein Vertrek Vervoer 
van 

LENS 
Al 13 dec 14.30 uur Kranenburg A 1 Thuis Veld 1 13.30 uur 

20 dec 14.30 uur VELO A2 (*) Thuis Veld 3 13.30 uur 

BI 10 dec 18.30 uur FC Zoetermeer B 1 (*) Thuis Veld2 17.30uur 

13 dec 12.45 uur GDAB2 Thuis Veld 1 11.45 uur 

20 dec 12.45 uur VELO BI(*) Thuis Veld3 11.45 uur 

B2 13 dec 12.00 uur DHCB2 Thuis Veld3 11.00 uur 
. - .•. - ... - . -·- .. . . - . _, - .. ,_ 

•" -·- . 
- - ~- -. ., ... ·-·· - -~ ... ·- ·-· ·- ·- - -

20 dec 14.30 uur Vitesse Delft B2 (*) Thuis Veld 1 13.30 uur 

Cl 13 dec 11.00 uur HVOCI Thuis Veld 1 10.00 uur 

20 dec 11.00 uur VELO Cl(*) Thuis Veld3 10.00 uur 

C2 13 dec 10.30 uur VUCCI 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 C 1 Thuis Veld3 13.30 uur 

20 dec 09.30 uur VELO C6 (*) Thuis Veld 1 08.30 uur 

Dl 12 dec 17.30uur Voetbal+spelregelavond Thuis Zie kopie!! 17.15 uur 

13 dec 09.30 uur Katwijk Dl Thuis Veld 1 08.30 uur 

20 dec 13.00 uur VELO Dl(*) Uit Noord weg/Wateringen 11.30 uur Auto 

D2 10 dec 18.30 uur Kranenburg D 1 (*) Uit M.Vrijenhoeklaan 17.15 uur Auto 
12 dec 17.30uur Voetbal+spelregelavond Thuis Zie kopie!! 17.15 uur 
13 dec 09.30 uur BMTDI Uit Hengelo laan 08.ISuur 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 DHCD3 Thuis Veld 3 08.30 uur 

20 dec 11.30 uur VELO DS (*) 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 . - ~. . .. ·- -~· •- . -• - .. - .• 
.,,,/~ .... L """----~ 

-~ ... ·-· -· ... ... -- - --
20 dec 11.30 uur VELO D8 (*) Uit Noordweg/Wateringen 10.30 uur Auto 

El 13 dec 09.00 uur Westlandia E 1 Uit Zuidweg/Naaldwijk 08.00 uur Auto 
20 dec 09.30 uur VELO El(*) Thuis Veld2 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 Veld2 09.00 uur 

E3 13 dec 11.30 uur ODBEI Thuis Veld2 11.00 uur 
20 dec 11.30 uur VELO E4 (*) Thuis Veld2 11.00 uur 

E4 13 dec 10.45 uur Concordia E6 Uit Brasserskade/Delft 09.30 uur Auto 
20 dec 11.30 uur VELO ES(*) Thuis Veld2 11.00 uur 

ES 13 dec 10.00 uur Lyra E7 (*) Uit VeUingweg/De Lier 08.45 uur Auto 
20 dec 13.30 uur VELO EI0 (*) Thuis Veld2 13.00 uur 

E6 13 dec 12.00 uur Honselersdijk EI0 Uit Strijplaan/Honselersdijk 11.00 uur Auto 

··- .• - .. -~ .. -·- . -·- .. ·- . - .. J- ... - .•. J- .. 
-· - - - - - - ·- - ·- ·- ·-- ·-

20 dec 13.30 uur VELO El4 (*) 11mis Veld2 13.00 uur 
FI 13 dec 09.30 uur Quick Steps F 1 Thuis Veld2 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 Veld2 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 Veld2 09.00 uur 

20 dec 10.30 uur VELO FS (*) Uit Noordweg/Wateringen 09.30 uur Auto 
FS 13 dec 11.30 uur Verburch F5 Uit v.Arkelweg/Poeldijk 10.30 uur Auto 

20 dec 10.30 uur VELO Fl2 (*) Uit Noordweg/Wateringen 09.30 uur Auto 
F6 13 dec VRIJ!! 

20 dec 10.30 uur VELO Fl3 (*) Uit Noordweg/Wateringen 09.30 uur Auto 

*=vriendschapp_elijk 
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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 

Oostellingen 

Opstellingén als. bekend met uitzondering van: 
• LENS Al: zonder A.Ancharad (geschorst) en J.Vernee (gestopt) 

• LENS BI: 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 I december) 
1'..::,_ • LENS FS: zonder E.Keles (afgebeld t/m 22/12) en met M.Naqvi 

Cimnetitievoetbal 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 afleider 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 lnfothuis op de TV (kanaal 21 ). Op bladzijde 
603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven 

Schaduwprogamma bij algehele afkeuringen 

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, 
lnfothuis, 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 Al, C I en D I 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 

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 Al, Cl en Dl) 
altijd voor op wedstrijden uit categorie B (overige jeugdteams). Dit betekent dat als veld I afgekeurd is LENS Al, 

" Cl en Dl 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 Dl, 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 D I 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 TIM E6 EN F3 TIM 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 F I en LENS F2 (aanwezig uiterlijk 14.15 uur) en omkleden in lokaal 7 
• 15.00 t/m 16.00 uur LENS ES 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 I 

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 TIM 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 (1/16' finale): 
LENS BI, C3, C4 en Dl. Ook LENS Cl 
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!! 

Gedrag langs de lijn 

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!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Op maandag I 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 A 1 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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Sinterklaasfeest ..... 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 

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 

antwoorden van 'ja'. Met de woorden: 'Potverdorie' -men-•=·""'"' 

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 

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. 

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 

!!!GEEN TRAINING EN GEEN VOETBAL VAN 22 DECEMBER 2003 TIM 3 JANUARI 2004!!! 

Sponsor foto's pupil va11 de week: 

V 
, -? 

luur snelservice kleinbeeld en APS - :':i.~.;.-: 
De Stede 23- Den Haag - tel: 070-367 94 31 

30 november LENS l - 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. 

pupil van de week 

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. 
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Favoriete nationale teams: Turkije en Argentinië. 
Favoriete profvoetballers: Ronaldo, Kluiver! 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 l 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 11ilsla~en of vroeg opstaan; 

voetballen of~; 
Besililas, l'ene,Bael!e of Galatasaray; 

AJAX, l'ei•enee,d af PSV; 
Sporten of l!!iefen; 

Geld s~am1 of geld uitgeven; 

Een korte terugblik van de pupil en van Khlaid el Margi op LENS 1 - HVV 1: 

Slordig of arde lijk; 
Pretpark of bos; 

Hond of kal; · 
Strip of leesl,eell; 
+aal afrekenen; 

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 
Nij huis 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 

--- --- ~ / '/ '~ 'v V 

de verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

Die Haghe BI - LENS B2 (3-2) 

Vandaag hadden wij maar 11 spelers. Rafael en Vires ziek, Osama doet met de BI 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 keepet stopt deze en de ploeg is blij. Maar dan scoort de 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. 

de LENS-REVUE 14 





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 daam ascoorde Sait de er ook pas ingekomen was eerste helf Tweede helfspeelde 
we het zelfde als in de eerste helf en daarom hebben wij 6-1 gewonnen 

doorDiego 
sv Erasmus Dl - LENS D2 (2-4) 

We speelden tegen sv Erasmus D 1. 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 - vue Dl (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 El - ADO Den haag El (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. 

LENS El - Vitesse Delft El (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 I 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. 

de LENS-REVUE 15 





,"'•' . 

-~ 

ALIVE· ...... ·. 

U? 

w --e 

d 
ll 
r 
f 
t 

------





•) 

VAN DER VELDE & VAN HAL 
GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO'S 

11 Als het echt om scoren gaat 11 

Voor uw incassovorderingen 

Nassauplein 21 
2585 EC 's-Gravenhage 
www.deurwaarders-denhaag.nl 

Telefoon 070 - 3460707 
Telefax 070 - 3469755 
E-mail algemeen@dwk-velde.nl 

Van der Velde ·:lrm ............. 
't Veentje. verhuizingen 

• verhuizingen binnen- en buitenland 

• kantoor- en bedrijfsverhuizingen 

• archiefopslag 

Zinkwerf 27 - Den Haag 

fax 070 - 3099079 

• verpakkingen voor overzee 

• opslag in containers 

• Digitalisering 

Vraag vrijblijvend prijsopgave 

070 - 3663134 



KLEURENFOTO'S 
· ontwikkeld en afgedrukt 

FOTO-VIDEO-DIGITAAL 

NE1BO 
DEN HAAG: LEYWEG 1046 -KORTE POTEN 8 -FRED.HENDRIKI.AAN 243A
BANKASTRMT 62 -THERESIASTRMT 28 -APELDOORNSELAAN 219A
WATERINGEN: PLEIN 24 NIEUW I NOOTDORP: LANGE BAAN 7, DE PARADE 

~r»ïi ..... 8 
SPORTSWERR 

Jazel<er. 
De HyP.ottiel<er. 

Objectief, kosteloos advies bij meer dan 120 vestigingen! 

m De Hypotheker 

Den Haag, Leyweg 521, ,:;:a ~ 
Uîr1r:er1,!1.PI 1 

(070) 308 24 90 •• 

www.hypotheker.nl 

Voor Oen 
en particulier~ny 
• 50 kindercentra op'IÖOpafstand 

in Den Haag U 
• de scherpste prijs in Nederland 

• Volledige dienstverlening 

• moderne, pr,§ssionele organisatie 



PROGRAMMABLAD V.V. LENS SEKRETARIAAT : 

TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP 1 
HENGELOLAAN ~ TEL.: 070-3661314 
WWW. LENS-DENHAAG.NL 
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HOOFDSPONSOR VAN LENS 

\ensleden opgelet: 

Bestel dn,kwerk bij Edauw en Johannissen 

di 10
~ van het orderbedrag voor de club. 

en ver en ï 0 

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail edauw@euronet.nl 

• Voor alle rijbewijzen 
• Opleiding 
• 10 daags spoedopleidingen . ,; 
• Diverse categorieën moterrijlessen: · 

... - ,. 
:r 

n 
iii" 

LENS LEDEN SPECIALE KORTING 
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk 

Valkenboslaari 173-- 2563 CK Den Haàg 
Tel.: 070-3451153 / 3634671 -· Fäx: 070-3636662 

• 

,· 

,. 

.. 

Frei··_K:~,èlê Spc;,rt-
- "' • • . ,t· • •• 

DE VOETBALSPECIALIST 
We\niàrstraat 343 __ qen Haag Telefoon 070-3636323· 

j, '. '. ~ .. , ' ,. _;1~ . -~,- • 
EXCLUSIVE ·" , ·- . -- ,. 
Tho~so_hlaa~,124 Den Haag_' Telèfoon"Ó70-3652426 

-..... .J ._- .- . .:.. ~ 

' FREE KICK SCHEVENINGE_N 
•· K~iz~rstraat 7 4 Scheveningen·- Telefoon 070-3617376 ., ". __ , 

voor al uw sporlkleding, lens leden 1 0% korting! 
www.free-kick.nl 

· Alllllemaçhtig 
wat een· a~sortiment !!! 

' . 
voor oude auto'~ 

Auto-onderdelen _,_ 

• Groot assortiment auto onderdelen 
• Toolshop (voor een zeer) cómplete gereedschappenlijn 
• Alle !opmerken auto-onderdelen uit voorraad leverbaar 
• Eigen bezorgdienst · 

of nieuwe autó's 

• G.z.G. Auto-onderdelen B.V. 
1e v,d, Kunststraat 288, 2521 AV Den Haag, 
Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 

.,.. Openingstijden: ma. t/m vrijd. 08.00 • 18.00 uur zat. 09.00 -·1s.oo uur .. 
• 

.JJ: ,· 

' . --, Café 

Eikstraat 1 - 2565 MT Den Haag - Tel.: (070)-3603738 

~--------------------~ 
FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE

MEDICAL FITNESS - HOUTWUK 

Gespecialiseer9 in h~f.geven van advièzen en paramedische 
behandeling vcin de wer,velkolom en (sportjletsels. --

JJ;A. Zoutendijk 
E.P.A. Coret 
s.t. König 

Behandeling volgen, .. ofipiaok 

' 
Fysio-Manueel Therapeut 
Fysiotherapeut 
Fysio-Ma!lueel Therape~t . 

-• 
• 

C.A. von Beverplein 16 - 2552 HT Den Haag 
Telefoon: 070-3973013 

' 



Terrein & Clubgebouw 
Sportpark " Escamp 1 " 
Hengelolaan ( geen post adres) 
Den Haag tel 070-3661314 

Postadres 
Postbus 43337 
2504 AH Den Haag 

Contributie betaling 
Postbank 33.67.11 
Rabobank 129.924.229 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter: 
R.Vergeer tel. 070-3661344 
Secretaris : (secretaris@lens-denhaag.nl) 
J. Col pa tel. 070-3941974 
Penningmeester: 
C.Veldink tel 079-3314348 
Commissariaat jeugdvoetbal: 
P.v.d.Steen tel. 070 -4400603 
Commississariaat selectie seniorenvoetbal: 
W. Kouwenhoven tel. 070- 3912474 
Commissariaat algemene zaken: 
H.Hoppenbrouwers tel. 070-3250789 

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

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

Jeugd 
P.v.d.Steen 

Club van 50 

tel. 070 - 4400603 

H.Hoppenbrouwers tel. 070 -3250789 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek 
H.Kooyenga 

tel. 030-6036157 
tel. 070 - 3977294 

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

Bar 
Vacature 

Trainers 
Zondag 
H. Lamens 
R.Bogisch 

I.Kumaz 

Zaterdag 
A. de Ket 

tel. 070-3455787 
tel. 070-3937441 
tel. 06- 14382757 
tel. 06- 13379733 

tel: 06-51196881 

Redó.ctie LENS-revue 
Cees en SaskiaAlting tel. 070-3661314 

e-mail - vvlens@l2move.nl 

Redactie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Cees Alting: cjalting@planet.nl 

Internet-site: 
www.lens-denhaag.nl 
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PER HEDEN TRAINER/COACH LENS B1 GEZOCHT!! 

Doordat Peter Vonk met onmiddellijke ingang is gestopt als trainer/coach van 
LENS B1 zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe trainer/coach voor LENS Bl. 
Vele LENSERS zijn al door ons aangesproken maar tot op heden helaas nog 
steeds zonder resultaat. 

Mohamed Salhi helpt ons zeer tijdelijk uit de brand maar hij kan echter niet op 
zaterdag de begeleiding doen. Aangezien het belangrijk is om z.s.m. een vaste 
en capabele trainer/coach te vinden voor dit elftal, vragen wij iedereen om eens 
goed na te denken of dit niet iets voor je is of dat je wellicht iemand weet die dit 
zou kunnen gaan doen. 

LENS B1 speelt in de 1 • klas en het is van groot belang dat dit elftal in deze 
klasse blijft. Een goede trainer/coach is daarbij echt onmisbaar. 

Tips graag melden bij Paul van den Steen (070-4400603). 

BELANGRIJKE VERGADERING 

Nederland, Suriname, Turkije, Antillen, Marokko, Afrika en veel andere 
landen. 

Bij LENS gaat het er niet om wat je bent, maar wat je doet voor de club! 
Vrijwilligerswerk door leden, ouders, broers en zussen. Autochtoon én 
allochtoon. 

Alle leden, maar vooral ook vaders, moeders en familie van allochtone 
jeugdspelers nodig ik uit voor een bijeenkomst op: Maandag 13 januari om 
20.00 uur op LENS. 
Tijdens deze avond proberen we diverse taken in te vullen en bespreken we op 
welke manier we meer vrijwilligers kunnen krijgen, 

Functies: kantinemedewerkers, keukenmedewerkers, materialenbeheer, 
seniorencommissie selecties, bestuurslid/coördinator barcommissie, 
jeugdcommissie, seniorencommissie recreatief, medewerkers werving, 
scheidsrechters jeugd en senioren,elftalleiders, etc. Etc. 

Het bestuur ontmoet u graag op maandag 13 januari om 20.00 uur op LENS. 

Rob Vergeer, voorzitter 

!! deze revue is voor 3 weken - de eerst volgende rewe verschijnt pas op 30 januari !! 
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VAN D&REDACTIETAFEL 

Wij danken een ieder voor de goede kerst- ni;~;;};i:::n die wij mochten ontvangen en wensen u 
een goed, gezond en sportief 2003 

SPANNEND OUD JAAR UIT ..... VOL GOEDE MOED NIEUW JAAR IN 
(LENS-ers let op uw zaak) 

Werd het op het randje van het oude jaar toch nog spannend. Het zal wel aan de aandacht van veel LENS-ers voorbij gegaan zijn. 
Want helaas reageert het merendeel toch nog steeds gelaten op nijpende situaties. 

Waarschuwingen van het Bestuur richting leden scoren nauwelijks effect. Een (te) vaak gebezigde kreet 'Het is één minuut voor 
twaalf' deert niemand zo langzamerhand meer. Het zal best wel 5 over twaalfworden denkt men dan. 

Spannend het oud jaar uit? Zeker weten, want: 

• Zijn we dadelijk stuurloos of slaagt het Bestuur erin een crisis te voorkomen? 
• De tribune werd verfraaid met nieuwe reclameborden. 
• Hebben we in het nieuwe jaar wel voldoende medewerkers? 

Spannend was het op de AL V. Lukt het of lukt het niet? Gelukkig slaagde het Bestuur erin, op werkelijk spectaculaire wijze, een 
cri cis te voorkomen. Koste wel wat zweetdruppletjes, · ... maar toch. 
Dank gaat uit naar die vrijwilligers (zie foto's op pgn 5) die de tribune weer verfraaid hebben met reclameborden. Spannend was het 
of dit in het oude jaar nog lukte. 

Zijn er nog voldoende medewerkers? Zo gingen we het oude jaar uit. Maar met vol goede moed gingen we nieuw jaar in. Tijdens de 
nieuwjaarreceptie bleek dat het Bestuur versterking had gevonden. Dus ..... het Bestuur heeft woord gehouden. Een stevige 
fundering is gelegd. Nu de leden nog. En dit gaat natuurlijk lukken op maandag 13 januari op de medewerkersavond. 

LENS-ers let op uw zaak en kom vol goede moed naar deze avond. Aanvang: 20.00 uur 

uw redactie 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren of in te korten. 
'ID Plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

----:"< Inleveren kopij voor de eerst volgende LENS-revue: voor maandag 27 januari 2003 

--- --- --- --- M\ . ·' / ' / f / ' ~ 
flit tie bestuUrskam~ y V 

Bestuur weer aangevuld tijdens de Álgemene Leden Vergadering 

kort verslag door Jaap Colpa (secretaris) 

Het bleef even ijzig stil in het clubgebouw toen voorzitter Rob Vergeer de vraag aan de vergadering voorlegde "Wie stelt 
zich beschikbaar voor een bestuurfunctie?" Hij confronteerde de aanwezigen met het feit dat er veel taken niet ingevuld zijn 
en dat door het door het vertrek van drie bestuursleden deze taken onmogelijk door de blijvende bestuursleden erbij gedaan 
kunnen worden. Aanvulling was dus van essentieel belang. Mochten er zich geen vrijwilligers melden dat zou dit het aftreden 
van de laatste twee bestuursleden betekenen. Een scenario dat al de hele avond dreigend boven de vergadering had 
gehangen. 

!! deze revue is voor 3 weken - de eerst volgende revue verschijnt pas op 30 januari !! 2 
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De stilte werd op het juiste moment 
doorbroken door de aankondiging van 
een schorsing van de vergadering. 
Deze pauze werd benut voor 
informeel overleg en dat leverde toch 
nog een (zij het tijdelijke) oplossing 
op. Door de toezegging van Wim 
Kouwenhoven en Jaap Colpa (beiden 
al gepokt en gemazeld in het 
'bestuursvak') dat zij tot het eind van 
het seizoen op interim basis tot het 
bestuur wilden toetreden, herzag ook 
Paul van den Steen zijn besluit om het 
bestuur te verlaten. Hij zal van het 
bestuur deel uit blijven maken onder 
de strikte voorwaarde dat hij 
uitsluitend aanspreekbaar is voor het 
jeugdvoetbal. Jaap gaat de vacante 
functie van algemeen secretaris 
vervullen en Wim zal zich met het 

, senioren-selectievoetbal gaan 
bemoeien. 

Hiermee is de continuîteit in het 
bestuur voorlopig weer even 
gewaarborgd. We zijn er echter nog 
lang niet. Er zijn nog te veel gaten in 
de organisatie waardoor een aantal 
van de huidige medewerkers 
overbelast zijn. Op maandag 13 
januari is er een algemene 
medewerkersavond om deze 
problematiek verder te bespreken en 
taken te verdelen. 

Nï-euw Bestuur 

Naast de bekende 'hamerstukken' als 
de jaarverslagen, de 
exploitatierekening en de begroting 
was er uiteraard ook de nodige 
aandacht voor de toekomst van de 
club. De voorzitter stak zijn 
teleurstelling over de mislukte poging 
om tezamen met de andere Escamp
verenigingen een sterke 
toekomstgerichte voetbalclub op te 
bouwen, niet onder stoelen of banken. 
Termen als 'kortzichtigheid', 'benepen 
eigenbelang' en 'korte-termijn visie' 
gingen over tafel. 

De wethouder wilde veel geld in het 
complex steken, maar te elfder ure 
haakten de andere verenigingen af. 
LENS gaat nu pogen met andere 
verenigingen tot een fusie te komen. 
Nu we zo'n schitterend kunstgrasveld 
hebben gekregen is de insteek daarbij 
om op Escamp te blijven spelen. 
Momenteel zijn besprekingen gaande 
met PEC Den Haag en het is op 
langere termijn de bedoeling meer 
clubs daarbij te betrekken. Er zijn 
veel clubs in de regio waar het niet 
goed mee gaat. 

Het bestuur zal een concept 
ontwikkelen, waar andere clubs zich 
bij kunnen aansluiten. Een bundeling 
van clubs op een stevig fundament 
zal er voor moeten zorgen dat we de 

toekomst met vertrouwen tegemoet 
kunnen zien. Er zal ook actie richting 
Gemeente worden ondernomen om 
financiële ondersteuning voor onze 
plannen te bewerkstelligen. Sinds kort 
worden er tijdens de 
nieuwjaarsreceptie vrijwilligers in het 
zonnetje gezet, die dan de Piet 
Juffermansprijs in ontvangst mogen 
nemen. Het bestuur nomineert dit jaar 
het "administratieve blok" (Frans en 
Celia Brittijn, André de Ket, Diana 
van Rijthoven, Hans v. Rijthoven). De 
vergadering ging unaniem akkoord 
met deze voordracht. 

Toen de voorzitter de vergadering 
sloot was er opluchting over het feit 
dat het bestuur weer even voomit kan, 
maar toch ook het besef dat de zorgen 

nog 
niet 

verdwenen zijn. Versterking van een 
aantal commissies is van cruciaal 
belang in het kader van de spreiding 
van werkzaamheden. 

Vervolg op 13 januari. 

Zoals uit onderstaand verslag blijkt is het bestuur tijdens de AL V (tijdelijk) uitgebreid met Jaap Colpa en Wim Kouwenhoven. Een 
week na de ledenvergadering bleek ook Henk Hoppenbrouwers bereid zitting in het bestuur te nemen. Als er binnen twee weken 
geen schriftelijk bezwaar is binnengekomen wordt ook hij 'officieel' aan het bestuur toegevoegd. Hij heeft toegezegd het bestuur te 
versterken op dezelfde condities als Jaap en Wim: in ieder geval tot het einde van het seizoen. Vóór de AL V van juni zal de situatie 
opnieuw bekeken worden. 

De nieuwe samenstelling van het bestuur is als volgt: 
Rob Vergeer: voorzitter Paul van den Steen: commissaris jeugdvoetbal 
Jaap Colpa: secretaris Wim Kouwenhoven: commissaris senioren (selectie) voetbal 
Cees Veldink: penningmeester Henk Hoppen brouwers: commissaris algemene zaken 

Het nieuwe bestuur is inmiddels bijeen gekomen en heeft de taken als volgt verdeeld: 

Rob Vergeer: voorzitter en aanspreekpunt voor barcommissie, accommodatie en terreinen. Ook de ontwikkelingen mbt de toekomst 
van de club zitten in zijn 'pakket'. 
Jaap Colpa: secretaris. Hij zal de LENS-website er voorlopig bij blijven doen. 
Cees Veldink: penningmeester 
Paul vd Steen: jeugdvoetbal en materiaal 
Wim Kouwenhoven: seniorenvoetbal (selecties zat. en zon.) 
Henk Hoppenbrouwers: algemene zaken, met name kaderwerving en aanspreekpunt voor de sponsorcommissie 

Nieuwjaarsreceptie 
De nieuwjaarsreceptie was dit jaar weer een goed bezochte, gezellige en geanimeerde bijeenkomst. Als voorafje waren er dit jaar 
maar liefst twee nieuwjaarswedstrijden tussen selecties van jong- en oud-LENS gepland. Ondanks de stromende regen konden deze 
dankzij ons kunstgrasveld gewoon doorgang vinden. Tijdens de receptie werd een aantal LENSers in het zonnetje gezet. Dit jaar 
waren de jubilarissen: Max Heerschop (50 jaar lid), Gerard Duivesteijn en Frans vd Berg (beiden 40 jaar lid). 
Het bestuur van LENS waardeert de belangeloze inzet van vrijwilligers. Daartoe is de IM Piet Juffermansprijs in het leven geroepen, 
De eer viel dit jaar te beurt aan Frans en Celia Brittijn, André de Ket en Hans en Diana van Rijthoven. 
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Gezondheid. 
Het belangrijkste wat je iemand toewenst voor het nieuwe jaar is een goede gezondheid. Voor diegene die 
ik niet heb gezien op de gezellige en druk bezochte nieuwjaarsreceptie nog bij deze een gezond, gelukkig, 
prettige, sportief kortom een fantastisch 2003. We gaan bekijken in het komende jaar wat we vanuit de 
Club van 50 voor LENS kunnen gaan besteden. Er zijn al diverse wensen, dug-outs op het 3' veld, nieuw 
meubilair voor het clubgebouw. Eerst even kijken wat dit kost. 
Gelukkig waren er op de nieuwjaarsreceptie weer voldoende mensen die LENS en de Club van 50 een 

warm hart toedragen. Aad Schijf, topvoetballer bij LENS uit de jaren 80/90, nu een toptennisser in Monster, Wouter Frantzen nog 
steeds een topvoetballer en altijd in voor brrrrrtje, Edwin Coret de fysiotherapeut van 2003 met een voorkeur voor geelblauwe 
stropdassen hebben alle drie hun donatie gegeven aan de Club van Vijftig. De anonieme gever voor de aanvulling van de donatie. 
Allen heel hartelijk dank. In de uitnodigingsbrief voor de nieuwjaarsreceptie stond dat de Club leden een attentie zouden krijgen. De 
attenties waren tijdig besteld, alleen door een misverstand zijn ze bij iemand in Gouda onder de kapstok blijven staan. Het komt 
goed, u kan het in 2003 tegemoet zien. Wilt u ook bij de gezelligste Club van Nederland gaan behoren en nog een attentie krijgen 
geef dan onmiddellijk de 50 Euro aan ondergetekende of maak het over op het bekende gironummer van LENS. 

Uitspraak van de Club van Vijftig : bij een goed begin hoe/je maar voor de heljl te werken 

Met een vriendelijke sportgroet, Henk Hoppenbrouwers Ps zijn er nog talentvolle voetballers die wat in het 4' willen leren? 

uit de revue van •••' 
In deze rubriek gaat de redactie even terug in de tijd. Wat speelt 
er nu? - wat speelde er vroeger? Ofzo 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. 
uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van het LENS-archief. 

Er wordt 

Het valt ons op daar er regelmatig, na een training/wedstrijd, kleding wordt vergeten of achtergelaten. Opgehaald wordt het praktisch 
nooit. Vreemd. Hebben we het zo goed anno 2003? Is het laksheid? We weten het niet. Maar vreemd blijft het. Het is nl wel eens 
anders geweest. Wat men had werd gekoesterd. We spreken nu over de oorlogsjaren, want: zelfs in de oorlogsjaren wordt er 
gevoetbald Er is echter één probleem: al/es is schaars en praktisch al/een op bon verkrijgbaar. Zo ook voetbalschoenen. Direct na 
de oorlog kon men voor een toewijzing in aanmerking komen. 

Bons voor voetbalschoenen: 
Wij maken onze spelers erop attent, dat per aanvrage f-,10 aan de N.V.B. verschuldigd is voor administratie-kosten; men gelieve bij 
het indienen van zijn aanvrage hiermede rekening te houden. Bij schriftelijke aanvrage sluite men 10 cents aan postzegels in.- Voor 
de reeds ingediende aanvragen zal bij de contributie-inning f -, 10 worden nagevorderd. 

(bron: Weekbericht 135. seizoen 1940/1941) 

Er komen voetbalschoenen: 
De N.V.D. heeft voor de aangesloten verenigingen de gelegenheid opengesteld tot het aanvragen van toewijzingen voor nieuwe 
voetbalschoenen. Degenen van onze spelers, die voor zo'n toewijzing in anmerking wensen te komen, gelieven zich daartoe zo 
spoedig mogelijk schriftelijk tot het secretariaat: Frambozenstraat 45 te wenden onder opgave van hun schoenmaat. 

•• (bron: Weekbericht 331. oktober. seizoen 1945/1946) 

. .,,iaarslotertJ 
nieflwJ 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is ook de trekking van de nieuwjaarsloterij verricht. Er zijn nog een paar prijzen die op een gelukkige 
winnaar wachten. De bezitters van onderstaande loten kunnen contact opnemen met Steef Otterspoor: 

322- 545- 571- 617 -621-640- 780- 952 
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LENS-tribune 

Werkzaamheden aan de tribune in 
volle gang. We kunnen u verzekeren 
dat dit een lastige, zware klus was. 
Maar mannen als Leen, Peter en Steef 
staan voor niets. Voor hen is geen 
tribune te hoog. 

(foto's: Tineke Hoos) 

, . . ~ " " " vîBJ e .----, ,,,,.----, ,,,,.----, ,,,,.----, ~ 
~* · · senioren afdefftfg 

zaal,zaterdag,zondag 

Senioren zaterdag Senioren zaal/zondag -
algemene informatie 

J. Ham ............................................ tel: 070-3679687 

W.J.M. Heijnen ............................ tel: 070-3461088 
L. Verkijk ....................................... tel.: 070-3617033 

Aanvoerders zaal Aanvoerders veld 

LENS 1: Oscar van der Laar .............. tel: 06-22669238 LENS 3: Itek Kurnaz ............................ tel: 06-13379733 
LENS 2: Sammy de Nennie ............... tel: 070-3935936 LENS 4: Henk Hoppenbrouwers ............... tel: 070-3250789 
LENS 3 : Ed Vuijk .... tel: 070-3960448 - (06-20247367) LENS 5: Jan Muns .............................. tel: 070-3975459 
LENS 4: Nico Vastenburgt.. .............. tel:070-3294254 
LENS 5: Paul Lensink ..................... tel: 06-53576080 
LENS OS 1: Bettie Driessen ............... tel: 070-3295598 

~ ZAAL: Wedstrijdprogramma 

DATUM TIJD WEDSTRIJD SPORTHAL W.NR. SCHEIDSRECHTER 

Vr 10 jan. 21.00 TEDO2 - LENS2 Ockenburgh R.J. van Dooren 
22.00 TEDO3 - LENS 3 Ockenburgh 

Ma 13 jan. 19.00 Westlandia OS 6 - LENS OS 1 Sosef, Honselersdijk 
19.00 CUVO3 - LENS5 Lipa 
20.00 RKDEOl8 - LENS 4 RKDEO, Nootdorp 
21.00 LENS! - Noordzee2 Lipa 184695 K.L.C.Capitein 
22.00 LENS2 - Semper Altius 4 Lipa 184862 K.L.C.Capitein 

Vr 17 jan. 19.00 LENS3 - CUVO2 De Blinkerd 186472 

Vr24jan. 19.00 PGSNogel - LENS 1 Ockenburgh 184698 
21.00 LENS2 - VIOS 2 Ockenburgh 184866 
22.00 LENS4 - Semper Altius 2 Ockenburgh 185592 
22.00 LENS5 - Gymnova 7 De Blinkerd 187213 
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DATUM TIJD WEDSTRIJD SPORTHAL W.NR. SCHEIDSRECHTER 

Ma 27 jan. 20.00 LENS5 - Te Werve3 Lipa 187215 

20.00 VCS2 - LENS 1 De Schilp 184700 M.Weites 

21.00 vcss - LENS2 De Schilp 184871 

Vr31 jan. 20.00 Maz.Stars DSl - LENS DSl De Veur 187733 

21.00 DZP5 - LENS4 Loosduinen 185597 F.Mina da silva 

(j, ZATERDAG / ZONDAG: 

DATUM 

Za 11 jan. 

Zo 12 jan. 

Za 18 jan. 

Zo 19 jan. 

Za 25 jan. 

Zo 26jan. 

• Atkeuringsinformatie (niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFO-thuis pag. 603 
• de atkeuringslijn KNVB - District West II-tel.: 0900-9008000 

Wedstrijdprogramma 

TIJD WEDSTRIJD TERREINNELD W.NR. 1 SCHEIDSRECHTER 

LENS 1 (zat) VRIJ 

14.00 LENS 1 Concordia 1 Veld 1 Vr. 

11.00 Tonegido/Haagse Bluf 4 LENS2 Rodelaan J.W.Schipper 

10.30 LENS 3 en4 trainen Veld 3 

14.30 Postduiven LENS(za) Madestejn Vr. 

14.00 LENS 1 Schipluiden 1 Veld 1 132673 W. van der Plaat 

11.30 LENS2 VELO3 Veld 1 135325 P.N.T.Enthoven 

12.00 LENS3 ????? Veld3 Vr. 

10.00 LENS5 PGSNogel 2 Veld3 147852 

14.30 LENS 1 (zat) TAC'90 1 Veld 1 62010 B.van der Kruijk 

14.00 LENS 1 Scheveningen 1 Veld 1 132697 J. de Groote 

11.30 LENS2 RKDEO2 Veld 1 135345 F.C. Hollander 

13.00 LENS3 Laakkwartier 4 Veld3 138175 

10.30 LENS4 Wilhelmus 5 Veld3 155038 

10.00 LENS5 HDV5 Veld2 147900 

--- --- --- --- ~~ At:, ,.,,. ,.,,. ,.,,. '~ 
* - Jeugd"~ V 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 
(algmeen contactperssn: Paul van den Steen Chopinstraat 103-2551 SV Den Haag) 

- Hoofdleider A- en 8-jeugd: 
- Hoofdleider C- en D-jeugd: 
- Hoofdleider E- en F-jeugd: 

Paul van den Steen 
Fred Grens 
Paul van den Steen 

telefoon: 070-4400603 
telefoon: 015-2131727 
telefoon: 070-4400603 

(b.g.g. 015-2131727) 
(b.g.g. 070-4400603) 
(b.g.g. 015-2131727) 

Dit betekent dat alle spelers en ouders met vragen of om af te bellen voor de wedstrijden (niet voor de trainingen!!!) alleen terecht 
kunnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beide ook nog gewoon een werkgever hebben, en de overige familieleden de 
vragen toch niet kunnen beantwoorden, vragen wij om het bellen te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 20.30 uur. 
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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 zatèrdag na 08.15 uurnaar de 
• LENS afkeuringslijn (070-4044184). 
• Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of 

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

!!!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN; HEEL GOED BEWAREN S.V.P!!! 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangs- Tegenstander Uit of Veldfferrein Vertrek van Vervoer 

tijd Thuis LENS: 

Al Il jan 14.30 uur Oliveo Al (*) Uit Sportlaan/Pijnacker 13.00 uur Auto 

18 jan 15.00 uur Fortuna VI Al Uit Marathonweg/Vlaardingen 13.00 uur Auto 

25jan 14.30 uur VELO Al Uit Noordweg/Wateringen 13.00 uur Auto 

BI Il jan 13.00 uur Oliveo B 1 (*) Uit Sportlaan/Pijnacker 11.30 uur Auto!! 

18jan 10.00 uur Kranenburg B 1 Uit M.Vrijenhoeklaan 08.30 uur Auto!! 

25jan 12.45 uur Lyra BI Uit Spprk De Zweth/De Lier 11.00 uur Auto!! 

B2 11 jan 14.00 uur vue BI(*) Thuis Veld2 13.00 uur 

18 jan 12.30 uur HDVBI Thuis Veld 1 11.30 uur 

25jan 14.30 uur RVC/Rijswijk B4 Thuis Veld3 13.30 uur 

Cl lljan 12.45 uur DUNOCI (b) Thuis Veld 1 11.45 uur 

18jan 14.30 uur Feyenoord A V C2 Uit Varkenoord/Rotterdam 12.30 uur Auto 

25jan 11.30 uur DHCCl Uit Brasserskade/Delft 09.45 uur Auto 

C2 11 jan 11.00 uur Toofan Cl Thuis Veld 1 10.00 uur 

18jan 11.00 uur RVC/Rijswijk C3 Thuis Veld 1 10.00 uur 

25jan 12.00 uur Dynamo'67Cl Thuis Veld 1 11.00 uur 

C3 11 jan 12.00 uur PECHaagC2 Thuis Veld3 11.00 uur 

18 jan 14.30 uur Vredenburch C2 Thuis Veld 1 13.30 uur 

25jan 12.00 uur JuVentaS Cl Thuis Veld3 11.00 uur 

C4 Il jan 14.30 uur VUCC2 Thuis Veld3 13.30 uur 

18jan 14.30 uur Quick C4 Thuis Veld3 13.30 uur 

25jan 09.30 uur ODBC2 Thuis Veld 1 08.30 uur 

Dl 11 jan 09.30 uur DWODI (*) Thuis Veld 1 08.30 uur 

18jan 12.45 uur Laakkwartier D 1 Uit J.v.Beersstraat 11.15 uur Auto 

25 jan 09.00 uur Rijnsburgse Boys D 1 Uit Noordwijkerweg/Rijnsburg 07.15 uur Auto 

D2 11 jan 09.30 uur DWOD2(*) Thuis Veld3 08.30 uur 

18jan 09.30 uur QuickD2 Thuis Veld 1 08.30 uur 

25jan 09.30 uur VCSD3 Thuis Veld 1 08.30 uur 

D3 11 jan 14.30 uur DWOD6(*) Thuis Veld 1 13.30 uur 

18jan 12.00 uur WIKD2 Thuis Veld 3 11.00 uur 

25jan 10.00 uur Semper Altius D 1 Uit Spprk Hoekpolder/Rijswijk 09.00 uur Auto 

D4 11 jan 12.00 uur Cromvliet D3 (*) Uit Brinckerinckstraat 11.00 uur Auto 

18jan 09.30 uur Quick Steps D4 Thuis Veld3 08.30 uur 
25jan 10.00 uur Te WerveDI Uit Leyweg 09.00 uur Auto 

El 11 jan 09.30 uur DWOEl (*) Thuis Veld2 09.00 uur 

18jan 09.45 uur DUNOEI Uit Mr.Nolenslaan 08.45 uur Auto 

25jan 09.30 uur Quick El Thuis Veld2 09.00 uur 

E2 11 jan 11.00 uur Cromvliet El (*) Uit Brinckerinckstraat 10.00 uur Auto 

18 jan 09.30 uur DWOE2 Thuis Veld2 09.00 uur 

25jan 11.00 uur Laakkwartier E 1 Uit J.v.Beersstraat 10.00 uur Auto 

E3 11 jan 11.30 uur Cromvliet E2 (*) Thuis Veld2 11.00 uur 

18jan 13.00 uur HVVE2 Uit Van Hogenhoucklaan 11.45 uur Auto 

25jan 11.30 uur GraafWl!V AC E5 Thuis Veld2 11.00 uur 

E4 11 jan 10.00 uur Cromvliet E3 (*) Uit Brinckerinckstraat 09.00 uur Auto 

18jan 10.00 uur RVC/Rijswijk E7 Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 09.00 uur Auto 

25jan 11.30 uur Vredenburch E3 Thuis Veld2 11.00 uur 
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Team Datum Aanvangs- Tegenstander Uit of Veldfferrein Vertrek van Vervoer 

tijd Thuis LENS: 

ES 11 jan 10.00 uur DWO El4 (*) Uit Sprprk West/Zoetermeer 08.45 uur Auto 

18 jan 09.00 uur Cromvliet E4 Uit Brinckerinckstraat 08.00 uur Auto 

25jan 13.30 uur SV Erasmus E3 Thuis Veld2 13.00 uur 

E6 11 jan 11.30 uur Cromvliet E4 (*) Thuis Veld2 I 1.00 uur 

18jan 13.30 uur Delft E5 Thuis Veld2 13.00 uur 

25jan 08.45 uur HVVE8 Uit Van Hogenhoucklaan 07.30 uur Auto 

Fl 11 jan 09.30 uur DWOFI (*) Thuis Veld2 09.00 uur 

18jan 09.00 uur Oliveo Fl Uit Sportlaan/Pijnacker 07.45 uur Auto 

25 jan 08.45 uur DSVPFI Uit Sportlaan/Pijnacker 07.30 uur Auto 

F2 11 jan 11.00 uur Cromvliet Fl (*) Uit Brinckerinckstraat 10.00 uur Auto 

18jan 09.30 uur QuickF9 Thuis Veld2 09.00 uur 

25jan 09.30 uur Vredenburch Fl Thuis Veld2 09.00 uur 

F3 11 jan 09.00 uur DWO F5 (*) Uit Spprk West/Zoetermeer 07.45 uur Auto 

18 jan 11.30 uur Scheveningen F4 Thuis Veld2 I 1.00 uur 

25jan 14.30 uur HDVFI Thuis Veld2 14.00 uur 

F4 Il jan 09.00 uur JuVentaS Fl Uit Huis te Landelaan/Rijswijk 08.00 uur Auto 

18jan 11.30 uur vue F2 C*l Thuis Veld2 11.00 uur 

25jan 08.45 uur HBSF5 Uit Daal en Bergselaan 07.45 uur Auto 

FS 11 jan 09.00uur DWOF9(*) Uit Spprk West/Zoetermeer 07.45 uur Auto 

!8jan 13.30 uur Semper Altius F3 Thuis Veld2 13.00 uur 

25jan 09.00 uur TonegidoF5 Uit RodelaanN oorburg 07.45 uur Auto 

F6 11 jan 10.00 uur Cromvliet F4 (*) Uit Brinckerinckstraat 09.00 uur Auto 

18jan 11.30 uur Die Haghe F3 Uit Ockenburgh 10.30 uur Auto 

25jan 13.30 uur VCSF6 Thuis Veld 2 13.00 uur 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!! (b) = bekerwedstrijd (bij gelijke eindstand penalties! ! !) 

!!!DIT IS EENLENSREVUE VOOR DRIE WEKEN; HEEL GOED BEWAREN S.V.P!!!! 

BIJZONDERHEDEN 
De volgende LENSREVUE verschijnt pas op donderdag 30 januari 2003 ! ! ! 
Aanwezig namens de jeugdcommissie vanaf07.30 uur: zaterdag 11 januari Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

zaterdag 18 januari Diana en Hans van Rijthoven 
zaterdag 25 januari Patrick en Peter van Fessem 

OPSTELLINGEN 
De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

LENS E2: zonder H.Syed (alleen 11/1) 
LENS F3: zonder H.Syed (alleen 11/1) 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd ofniet 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. Moetje 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 Al 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-elllallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de nanm en het team van de tegenstander. 
Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, lnfothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de LENS afkcuringslijn op 
vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om Ic weten is dat alle A-B en C-elftallen van LENS 
vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district West Il en onder categorie II. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 

!!!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN; HEEL GOED BEWAREN S.V.P!!!! 

Schaduwprogramma bij algehele afkeuring 
Het kan zijn dat bij heel slecht weer het complete competitieprogramma door de KNVB wordt afgekeurd (zie kopie hierboven). Wij 
kunnen dan altijd iets op veld 3 gaan doen omdat dit veld altijd bespeelbaar is. Het is dan zaak om altijd even de afkeuringlijn van 
LENS te bellen (4044184) om te horen welk programma er gespeeld gaat worden maar s/eci,ts alleen bii a/gei,e/e afkeuring. 
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Voor 11 ia1111ari 2003 is al op voorhand geregeld: 
AANVANG 
15.30 uur Oliveo Al - LENS Al 
14.00 uur Oliveo BI - LENS BI 
14.30 uur LENS B2 - wedstrijd 
11.15 uur Spartaan'20 Cl - LENS Cl 
13.15 uur LENS C2 - wedstrijd 
I 0.30 uur LENS C3 en C4 
12.00 uur LENS Dl - wedstrijd 
09.30 uur LENS D2, D3 en D4 
09.30 uur LENS El en E2 
10.30 uur LENS Fl, F2, F3 en F4 

Voor 18 ia1111ari 2003 is al op voorhand geregeld: 
AANVANG 
14.30 uur LENS Zat!, Al, BI en B2 
13.00 uur LENS Cl, C2, C3 en C4 
10.00 uur Spartaan'20 Dl - LENS Dl 
11.30 uur LENS D2, D3 en D4 
10.15 uur LENS Fl, F2, F3, F4, FS enF6 
09.00 uur LENS El, E2, E3, E4, ES en E6 

De beste wensen 

VELD 
kunststofveld 
kunststofveld 
veld 3 
kunstgras 
veld 3 
veld3 
veld3 
veld 3 
veld 3 
veld3 

VELD 
veld3 
veld 3 
kunstgras 
veld 3 
veld3 
veld 3 

WAAR 
Sportlaan/Pijnacker 
Sportlaan/Pijnacker 
LENS 
Oldegaarde/R'dam 
LENS 
LENS 
LENS 
LENS 
LENS 
LENS 

WAAR 
LENS 
LENS 
Oldegaarde/R'darn 
LENS 
LENS 
LENS 

VERTREK LENS 
14.00 uur Auto 
12.30 uur Auto 
13.30 uur 
09.45 uur (geld reisje!!!) 
12.!Suur 
10.15 uur 
11.00 uur (geld reisje!!!) 
09.ISuur 
09.ISuur 
JO.IS uur 

VERTREK LENS 
14.00 uur 
12.30 uur 
08.30 uur Auto 
11.00 uur 
10.00 uur 
08.45 uur 

Lang niet iedereen hebben wij gezien op de gezellige nieuwjaarsreceptie van LENS. Daarom willen wij langs deze weg alle 
LENSERS in de ruimste zin van het woord en de ouders van onze jeugdleden een gezond en sportief2003 toe wensen. 

Peter Vonk stopt bij Bl: Wie volgt hem op??? 
Het hing al even in de lucht maar vlak voor de winterstop maakte Peter Vonk bekend dat hij definitief gaat stoppen als trainer/coach 
van LENS B 1. Het zoeken naar een vervanger blijkt niet makkelijk te zijn want op het moment van schrijven is het ons nog steeds 
niet gelukt om een vervanger voor Peter Vonk te vinden. Interesse of de gouden tip: bel dan direct naar Paul van den Steen (070-
4400603). Voorlopig zullen wij het zoveel mogelijk intern opvangen vanuit het aanwezige trainersbestand. Meer nieuws volgt. 

Nieuwe trainerLENS Dl 
Gelukkig hebben wij een nieuwe trainer/coach gevonden voor LENS D 1. Rui Santos dos Freitas, geen onbekende rondom LENS 
Dl, neemt de taken over van Raymond Beek en maakt het seizoen met LENS Dl af. Handhaven in de hoogste klasse is de opdracht. 

Boetes voor niet opkomen 
Het is gebruikelijk dat je netjes afbelt bij de hoofdleider als je niet kan voetballen. Toch komt het vaak voor dit niet gebeurd (???) en 
dan sturen wij een brief naar de ouders met het verzoek om alsnog even te laten weten waarom hun zoon niet is gekomen. Tevens 
delen wij een boete uit van 5 euro wegens niet opkomen. Het alsnog even bellen wordt bijna nooit gedaan maar de boetes worden 
wel betaald (soms pas na enig aandringen). De onderstaande spelers, die tussen 21/12 en 4/1 wegbleven zonder afte bellen, moeten 
nog steeds 5 euro boete betalen en wij verzoeken dit om dit uiterlijk a.s. zaterdag te doen: E.Ayyadi (2x), E.Boatey (7/12), N. el 
Boustati (30/11), M.Carolina, T.Cav, H.Ipek, M.Lopes, D.Mensah, M.Ozen, B.Sbaa, M.Sperwer (2x), J.Verschuyl (7/12), 
M.Yalmon, E.Yanik, C.Yavuz en F.Yavuz (2x) 

Contributie 
Vlak voor de winterstop gaven wij een aantal jeugdleden een briefje mee naar huis waarop de nog te betalen contributie stond 
vermeld. Het verzoek was om dit uiterlijk a.s. zaterdag (11/1) betaald te hebben. Ouders die dit nog steeds niet gedaan hebben 
verzoeken wij nu heel dringend om a.s. zaterdag contant op LENS te komen betalen. 

Kaderavond op LENS: Ouders komt allen!! 
De toekomst van LENS hangt aan een heel dun draadje. Het te kort aan kader (vrijwilligers) is een vreselijk groot probleem en het 
Jukt ons maar niet om dit echt duidelijk te maken aan onze senioren en aan de ouders van onze jeugdleden. Toch zal ons dit moeten 
gaan Jukken omdat anders het weinige kader wat we momenteel nog hebben het binnenkort ook voor gezien houden. Op 
maandagavond 13 januari nodigen wij dan ook alle ouders van onze jeugdleden uit om naar LENS te komen. We verwachten 
iedereen om 20.00 uur in ons clubgebouw en wij zullen dan ter plekke bekijken welke taken er momenteel blijven liggen en willen 
taken wij onder de aanwezigen kunnen gaan verdelen. Vele handen maken licht werk en er is echt voor iedereen wel iets te doen 
waar hij goed in is. Natuurlijk hoort inwerken bij de taak en daar zullen wij natuurlijk iedereen bij helpen. Zeg niet te makkelijk nee, 
geen tijd of geen zin want echt het voortbestaan van LENS hangt aan een zeer dun draadje. Lees ook de kopie van onze voorzitter 
voor in deze LENSREVUE. 
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De verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

LENS Cl - UVS Cl (0-1) 

Vandaag voor de vierde keer tegen UVS en daar hebben we dit jaar al hele leuke en spannende wedstrijden tegen gespeeld. We 
speelden een goede eerste helft waarin we een aantal kansen kregen, maar alleen 2 keer de lat raakten en een keer misten oog in oog 
met de keeper. Goed gevoetbald werd er wel en de bal ging goed rond, alleen werd er niet gescoord en dus bleef het 0-0 voor de rust. 
Na rust speelden we een stuk minder en kregen we ook geen kansen meer. UVS kwam beter in het spel en zij wisten wel 1 keer te 
scoren en zo verloren we de wedstrijd met 0-1. 

LENS Cl -DUNO Cl (0-4) 

N., moest het dan gebeuren, want de topper in de derde divisie landelijk stond op het programma. Al weken hadden we een 100% 
trainingsopkomst en dat beloofde wat. Al vanaf het begin bleek DUNO erg sterk en ze verschenen meerdere keren gevaarlijk voor 
Serkan en LENS had het zeer moeilijk en kwam zelf niet aan aanvallen toe, maar gelukkig scoorde DUNO ook niet. Vlak voor de 
rust kregen we nog wel een grote kans. Arnie liep na een goede actie alleen op de keeper af, maar miste helaas. Na rust begon LENS 
aanvankelijk beter aan de wedstrijd, maar meer dan een aantal vrije trappen leverde het niet op. Kort daarna wist DUNO, met enig 
geluk, wel te scoren na een rommelige situatie in de 16 en die klap kwamen we niet meer te boven. LENS probeerde wel wat verder 
na voren te spelen, maar daardoor ontstond er steeds meer ruimte voor DUNO en die maakten daar zeer goed gebruik van en liepen 
zelfs nog uit tot 4-0. De eerste competitienederlaag voor ons dus, maar we hadden er in ieder geval wel alles aan gedaan en dan 
houdt het gewoon op. DUNO bleek vandaag te sterk. Volgende week gewoon weer verder gaan tegen EBOH. Die wedstrijd spelen 
we dan wel zonder Alti, want die heeft waarschijnlijk zijn knieband ingescheurd na een duel met een DUNO speler. Sterkte met je 
blessure!! 

LENS C 1 -ADO DEN HAAG C2 (2-3) 

Vandaag onze eerste wedstrijd op het mooie nieuwe veld, waarop we perfect konden voetballen ondanks de vorst van de afgelopen 
dagen. Den Haag speelde wat beter in het begin en kwam ook terecht op 0-1 uit een strafschop. Daarna gingen wij wat beter 
voetballen en kregen we ook kansen. Vanafrechts stuurde Chaheen Arnie diep en die gaf een perfecte voorzet op Jorge die keihard 
de 1-1 binnenschoot. Daarna ging LENS door en al snel was het Jorge die met een hele mooie schijnbeweging zijn tegenstander 
dolde en werd neergelegd in de 16. Nu krijgen wij dus een pingel en Arnie schoot beheerst de 2-1 binnen en met die stand gingen we 
ook rusten. Na rust was LENS heer en meester en kregen we een aantal kansen. Een kopbal van Ertan uit een corner van Niels werd 
van de lijn gehaald en een vrije trap van Dennis ging maar net over. 10 minuten voor tijd maakten we 2 slordige fouten in de 
verdediging en die werden meteen afgestraft en daardoor verloren we onterecht met 2-3. Toch was het een leuke wedstrijd, waarin 
we af en toe best goed voetbalden. Jermey bedankt voor het 

WESTLANDIA C2 - LENS C2 (5-4) 

Vandaag een. vriendschappelijke wedstrijd die wij eerst thuis zouden spelen, maar wij moesten naar Westlandia toe, i.v.b met 
afkeuringen. LENS begint de wedstrijd sterk, en zet de tegenstander goed onder druk en het duurt dan ook niet lang of LENS scoort. 
LENS gaat gewoon door en kan nog twee keer scoren. Westlandia scoort een keer, door een fout van ons goed af te straffen. En zo 
halen wij de rust met 1-3. Na de rust maakt de keeper een fout en de bal huppelt zo het doel in 2-3. Dan kan een verdediger van 
eigen cornervlag zo maar door lopen en scoren 3-3. Dan een mooie actie van Salim en wij komen weer voor. Maat de pijp is leeg en 
LENS kan echt niets meer. Het werd een wanvertoning. LENS werd onder de voet gelopen door een mindere tegenstander maar het 
lag niet aan de D-spelers; die werkten wat zij waard waren en gaven 100 procent. Jongens bedankt voor het meespelen. En ik als 
coach ben nu blij met de winterstop, dan kunnen alle blessures genezen. En ik hoop dat wij de tweede helft van de competitie nog 
beter gaan presteren en gaan voor de eerste drie plaatsen. 
Ps: Na de winterstop krijgen jullie over het reisje te horen waarheen en wat het gaat kosten. Maar voor nu een gelukkig nieuwjaar 
voor allemaal. 
Trainer\leider Peter van Fessem - Leider\ Patrick van Fessem 
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LENS D2 - Excelsior E--top (2-0) zaterdag 14 decémber 2002 

Het was een pittige wedstrijd tegen Excelsior in de eerste helft was best goed, toen we begonnen dachten dat we zouden verliezen 
maar we geven het niet op. Paar min. had Adil gescoort met een kopbal dat kwam door Bielal want hij dacht hij ging scooren maar 
dat ging mis dus die bal ging heel hoog in de lucht maar de bal kwam niet ver toen kwam Adil aan sprinten en kopte de bal in de 
doel het stond toen 1-0 voor LENS toen het goal was gingen we allemaal naar Adil dat doen we altijd. Na de aftrap die Excelsior had 
genomen hadden ze veel kansen om te scooren ze deden een tweetjes en ze deden ook nog acties nadat hadden ze een vrije trap 
genomen die gingen toen ging de fluit van de scheidsrechter einde van de eerste helft. En in de tweede helft is er bijna niets gebeurt 
maar er waren wissel Farouk, Micheal en Ishan kwammen er in en de gebeurde niets op het laatste minuut scoörde Farouk en de 
wedstrijd was afgelopen beste spelers waren Yassin, Adil, Farouk en de verdedigers. 
Groejes Yassin. 

BSC '68-LENS E 1 (2-7) 

On kwart voor acht vertrekken naar Benthuizen, dat valt niet mee. Toch was iedereen op tijd en kon om kwart voor negen de 
negende competitiewedstrijd van het seizoen aanvangen. We speelden vandaag in een iets andere opstelling en dat ging vooral in de 
eerste helft prima. Onze aanvaller Erdinc speelde rechtsback en was met zijn opkomen ( samen met Mitchel) een doorlopende plaag 
voor de tegenstander. Met Habin op het middenveld werden de combinaties wat sneller en nauwkeuriger opgezet. De ruststand was 
0-3. In de tweede helft werd het spel slordiger en werd er te aanvallend gespeeld. We scoorden zelf nog wel 4 keer, maar de twee 
tegendoelpunten, daar waren we niet blij mee. Al met al 9 wedstrijden 25 punten, maar we hebben de twee medekoplopers nog niet 
gehad! 

TEDO E 1 - LENS E 2 (2-0) 

Zinder Cicero ( ziek) begonnen we aan de wedstrijd tegen een van de koplopers. Het werd een echte strijd. Daar waar LENS 
verzorgd probeerde samen te spelen, daar gooide TEDO veel fysiek geweld in de strijd. Onze jongens lieten zich echter niet 
afbluffen en met heel veel inzet werd het een leuke wedstrijd om te zien. Hoewel TEDO wel wat meer op onze helft was, speelde 
LENS het beste voetbal en kwam er regelmatig zeer gevaarlijk uit via de snelle Jouad, de slimme Nubar en de hard werkende Walid. 
De verdediging met een sterk spelende Mouad had alles aardig onder controle. Toch kwam de 1-0 halverwege de tweede helft en 
daar kon zelfs Hassan niets aan doen. LENS liet de moed niet zakken en probeerde het keer op keer, terwijl de aanvallen van TEDO 
door Okan en Diego onschadelijk werden gemaakt. LENS schoot in de laatste 5 minuten nog een keer op de lat en de paal en toen 
ook de laatste poging van Rodi mislukte maakte de tegenstander er toch nog 2-0 van. Jammer van de nederlaag, maar jullie kunnen 
terugkijken op en uitstekende wedstrijd. 

DWO E ! -LENS E 1 {1-4) 

Vanaf de eerste seconde werd de tegenstander vastgezet en zodoende was het eigenlijk een eenzijdige wedstrijd, LENS was volop 
in de aanval en daar zaten zeer mooi aanvallen bij. Het zelfvertrouwen groeide en er waren ook leuke en verrassende dingen te zien: 
Een gevaarlijke korte corner, een overstapje, een slimme vrije trap en het was niet zo vreemd, dat de rust met een 0-3 voorsprong 
inging. In de tweede helft was LENS wel wat beter, maar kwam DWO toch ook af en toe gevaarlijk opzetten. 
Het werd tenslotte 1-4. 

LISSE-E 1 {1-3) 

Verzamelen om kwart voor acht, dat was de laatste drie weken het geval. Niet zo leuk misschien, maar het ging steeds goed. Tot 
deze keer helaas. Vier jongens op tijd!!!!!!!!! Met pijn en moeite gingen we 25 minuten te laat met 7 jongens naar Lisse. 
Het kwam helaas niet meer goed. Slordig spel, eigenwijsheid en zelfs ruzie maken. Maar gauw vergeten deze wedstrijd (wel 
zorgen, dat dit niet meer gebeurt). Wel een overwinning, maar ik was er niet eens blij mee!!!!!!! 

DSO E 2- E 2 {l-10) 

LNs E 2 speelde ook vandaag weer een leuke wedstrijd om te zien, hoewel het deze keer niet zo'n sterke tegenstander betrof. De 
tegen stander kwam er niet aan te pas en LENS bleef tot het eind lekker voetballen met een grote overwinning tot gevolg: 1-10. Nu 
kijken of we zaterdag ook tegen Loosduinen E 1 een goede wedstrijd kunnen spelen. 
Theo 
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LENS E3-GraafWillem Vac. ES (3-1) zaterdag 07 december 2002-12-21 

De volgende ploeg had 21 pnt. Uit 9 wedstrijden en stond op de 1' plaats. Wij de 3' met 19 pnt. Uit 9 wedstrijden. Hoe kunnen we 
de wedstrijd het beste typeren deze keer. Koud, koud, koud. De gehele wedstrijd leek, zeker aan de kant van onze jongens voor een 
groot deel te worden bepaald door de extreme koude die over het kunstgras waaide. Er werd dan ook zeer matig begonnen van onze 
kant. De tegenstander was fysiek beter en sterker, en bleek beter met de omstandigheden om te kunnen gaan dan wij. LENS 
nauwelijks in het spel, en er was vooral spraken van onzuivere passing, en verslapte in de duels. We probeerde het wel, maar de 
tegenstander speelde veel opportunistischer dan wij. De ballen naar voren en dan maar hopen op iets moois. Dit leidde gelukkig tot 
een doelpunt voor ons, 1-0. Na 13 minuten spelen werd het ineens 1-1, een foutje achterin. Na 5 minuten spelen werd het rust. Het 
begin van de 2' helft was er ineens meer vuur in het spel. Ineens werd het 2-1 voor ons. Door een mooie combinatie spel en werd 
het ook nog 3-1. Een goede overwinning. Klasse jongens 3 punten binnen. Volgende wedstrijd wat feller er op. 
Door Feki Fellah 
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PER HEDEN TRAINER/COACH LENS B1 GEZOCHT!! 

Doordat Peter Vonk met onmiddellijke ingang is gestopt als trainer/coach van 
LENS B1 zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe trainer/coach voor LENS B1. 

Vele LENS ERS zijn al door ons aangesproken maar tot op heden helaas nog 
steeds zonder resultaat. 

Mohamed Salhi helpt ons zeer tijdelijk uit de brand maar hij kan echter niet op 
zaterdag de begeleiding doen. Aangezien het belangrijk is om z.s.m. een vaste 

en capabele trainer/coach te vinden voor dit elftal, vragen wij iedereen om eens 
goed na te denken of dit niet iets voor je is of dat je wellicht iemand weet die dit 

zou kunnen gaan doen. 

LENS B1 speelt in de 1 • klas en het is van groot belang dat dit elftal in deze 
klasse blijft. Een goede trainer/coach is daarbij echt onmisbaar. 

Tips graag melden bij Paul van den Steen (070-4400603). 

BELANGRIJKE VERGADERING 

Nederland, Suriname, Turkije, Antillen, Marokko, Afrika en veel andere landen. 

Bij LENS gaat het er niet om wat je bent, maar wat je doet voor de club! 
Vrijwilligerswerk door leden, ouders, broers en zussen. Autochtoon én allochtoon. 

Alle leden, maar vooral ook vaders, moeders en familie van allochtone jeugdspelers nodig 
ik uit voor een bijeenkomst op: Maandag 13 januari om 20.00 uur op LENS. 

Tijdens deze avond proberen we diverse taken in te vullen en bespreken we op welke 
manier we meer vrijwilligers kunnen krijgen, 

Functies: kantinemedewerkers, keukenmedewerkers, materialenbeheer, seniorencommissie 
selecties, bestuurslid/coördinator barcommissie, jeugdcommissie, seniorencommissie 

recreatief, medewerkers werving, scheidsrechters jeugd en senioren,elftalleiders, etc. Etc. 

Het bestuur ontmoet u graag op maandag 13 januari om 20.00 uur op LENS. 

Rob Vergeer, voorzitter 
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. ' , 

VROLIJK:.-
., 

SCHOONMAAKSERVICE BV . , . 

• 
GEVELSANERING BV 
, .. ,, . 

BRANDSCHADESANERING 

Ond('ffl1"11e•sC1r~0n<VJh1• 
Schoonmoo~ & 81'(Jr,,l;d1en1f(•fl 

ERKEND STICHTING SALVAGE 
DIENSTVERLENER NA BRAND. 

.~ . 

_ Platina 19 ~ 2544 EZ Den Haag 
Telefoon: .Ó70-3294122 ~ Fax: 070-3294409 

; j.J'<,. 

-,...:.':- -

Thomsonlaan 85 "2565
1
1-!Z:Den Haag 

Telefoon 070-3620290·:.. Fax. 070•3620435 

TIMMER-, LOODGIETERS- EN AANNEMERSWERK 
• ONDERHOUD VAN HUIZEN • ERKEND GAS- EN WATERFITTER 

• MACHINALE HOUTBEWERKING • SCHOORSTEENVEGEN 
. ,.,.-

··. t 

, r~ 

KANTOOR. ·. '• • > • LOODGIETERSAFD. •;· 
Ellekomstraot 13 
25_73 XA. Den Haag 

. . - ,. . 
k . •. 
- WERl<l'LAATS < 

Tel:070-3607652 

-. 'Tel.'070.3901430-' ~.-

• . '· ; ~
. : .. 

·•·-~-· ---
t.: - ............ ,,: 

T1MMÉRAFD~'-'.' ~-~4fl 
Tel: 070.3456124 .. 

·.•J 1:,:: ']"•. 

VOOR TOPPRESTATIES OP HET GEBIED VAN 
VERZEKEREN EN HYPOTHEKEN KUNT U 

ALTIJD BIJ ONS TERECHT. BEL GERUST 
VOOR EEN SPORTIEF ADVIES. 

.- . 
• 

,il Assurantiekantoor' 
~ STREEKSTRA 

Ark "Deining" Soestdijksekade t/o 28.5, 2574 EZ D~n Haag 

E•moil: info@streekstro.nl • Fox 070 - 3681417 . . 

BEL VOOR INFORMATIE OF EEN OFFERTE 

070-368 77 64 

• VERZEKERING • FINANÖERINGEN • SPAREN 

• HYPOTHEKEN • 'PENSIOENEN • BELEGGINGEN 



• 

• • 
DEN HAAG: KORTE POTEN 8- LEYWEG 1046-BANKASTRAAT 62 
THERESIASTR. 28-FR.HENDRIKLN 243A-APELDOORNSELN 219A 
WATERINGEN: PLEIN 24 ""· • INFOLIJN 070-3666243 

~-
!SPDRTSWBAR 

; :~·::·~.~~'~ ~~~·:;:·::~~·.' 
""<,~' )~(?;.,_--~'.;;..1;.::· . , 

·' 

AL 35 JAAR EEN BEGRIP ALS HET GAAT 
OM PERSONEN VERVOER OP MAAT!! 

Bij ons kunt u terecht als het gaat om: 

Schiphol vervoer (24 uurs service) 

Groepsvervoer (8 pers. per bus) 

Invalide en rolstoelvervoer 

Zakelijk vervoer 

Fahrenheitstroat 20 ~ 2561 EC ben Hàag 
Telefoon: 070-3643295 / 070-3460792 

~ax: 070-3609127 

• 1 ' .. .. ·•n 
Voor bedrijven 

en particuliër~n__;; 

• 40 kinderce~tra in~Dën,Ha;g . 

• de scherpste prijs in Ne1erland - " • Volledige dienstverlening • , 

• moderne, professionele organisatie 

0 ' . . • y ' 
•"'!,_ * 



PROGRAMMABLAD V.V. LENS SEKRETARIAAT : 

TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP 1 
HENGELOLAAN ~ TEL.: 070-3661314 
WWW. LENS-DENHAAG.NL 

· , ·~ . .... • -; . .._.~- ~ ~ ..... , .• _-;:T-

"· ,, . 

POSTBUS 43337 ~ 2504 AH DEN HAAG 
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HOOFDSPONSOR VAN LENS 

\ensleden opgelet: 

Bestel drukwerk bij !,dauw en Johannissen 
en verdien 10% van het orderbedrag voor de club. 

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail edauw@euronet.nl 

Verkeersschool =-=--• 11.IRCI' 
Schakel & automaat 

• Voor alle rijbewijzen 
• Opleiding 
• 10 daags spoedopleidingen 

1 AL MEER DA~ 45 JAAR_ 1 · 

. . , 

·.' 

• Diverse categorieën moterrijlessen 

ffl 
'i&' 

LENS LEDEN SPECIALE KORTING 
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk 

·' 
Valkenboslaan 173 - 2563 CK pen Haag 

Tel.: 070-3451153 / 363:4671 ~ Fax: 070-3636662 
r 

, 

,. 

' 

Free _ Ki'ck SpQrt~ 
,- & -

DE VOETBALSPECIALIST 
Weimarstraat 343 Den Haag 

/' ! -~~i·::: 

T~leloon 070-3636323 
, . , 

EXCLUSIVE , 
Thomsorilaan.124 Den Haag . . "r;leÎoon 070-3652426 

~t <, 'f' ... 
,,FREE KICK SCHEVENINGEN 
•-K~izerstr~at 74 Scheveningen Telefoon 070-3617376 

voor al uw sportkleding, lens leden 10% korting! 
www.lree-kick.nl 

·-~ ... ,· 

Alllllemachtig· 
-wat een assortiment .!!! . 

. ' 
·J 

- ' s •.• -

., Voor oude auto's 

Auto-onderdelen 
. 

• Groot assortiment auto onderdelen 
• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn 
• Alle !opmerken auto-onderdelen u~ voorraad leverbaar· 
• Eigen bezorgdienst · · 

. 
• 

-· ' 

of nieuwe auto's 
• •• 

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

· s ~!. Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 
~ . 

•· Openingstijden: ma Vm vrijd. 08.00 -18.00 uur zat. 09.00- .16.00 uur 

·, Café 

· Eikstroat 1 - 2565,MT Den Haag - Tel.: (070J-3603738' 

·-------'--------------~ 
FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE
• · MEDICAL FITNESS - HOUTWUK 

Gespecialiseerd in het geven van ·advieien 'en paramedische 
behandeling van de wervelkolom en lsport)letsels. 

J,J.A, Zoutendijk 
E,P.A. Coret 
5,1, König 

Fysio-Manueel Therapeut 
Fysiotherapeut 

- Fysio-Manueel Therapeut· 

Behandeling vqlgens afspraak " 
1 

C.A. van Beverplein 16 ~ 2552 HT Den Haag 
Telefoon: 070-3973013 

-

, .. 



Terrein & Clubgebouw 
Sportpark "Escamp 1 " 
Hengelolaan ( geen post adres) 
Den Haag tel 070-3661314 

Postadres 
Postbus 43337 
2504 AH Den Haag 

Contributie betaling 
Postbank 33.67.11 
Rabobank 129.924.229 

Samenstelling bestuur 
Voor.zitter: 
R.Vergeer tel. 070-3661344 
Secretaris: (secrctaris@lens-denhaag.nl) 
J. Col pa tel. 070 - 3941974 
Pennine.meester: 
C.Veldink tel 079-3314348 
Commissariaat ;eugdvoetbal: 
P.v.d.Stccn tel. 070-4400603 
Commissariaat selectie seniorenvoetbal: 
W. Kouwenhoven tel. 070-3912474 
Commissariaat algemene zaken. 
H.Hoppenbrouwers tel. 070-3250789 

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

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

Jeugd 
P.v.d.Steen 

Club van 50 

tel. 070 -4400603 

H.Hoppenbrouwers tel. 070- 3250789 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

Sponsorzaken 
R.v.d.lloek 
H.Kooyenga 

tel. 030-6036157 
tel. 070 - 3977294 

Coördinator tcchn. Zaken 
F. van Dijk tel. 070-3634818 

Bar 
Vacature 

Trainers 
Zondag 
H. Lamens 
R.Bogisch 

I.Kumaz 

Zaterdag 
A. de Ket 

tel. 070-3455787 
tel. 070 -3937441 
tel. 06- 14382757 
tel. 06-13379733 

tel: 06-51196881 

Redactie LENS-revue 
Cees en SaskiaAlting tel, 070-3661314 

e•mail •VV1ens@l2move.nl 

Redactie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Cees Alting; cjalting@planctnl 

Internet-site: 
www.lens-denhaag.nl 

-~ ~Il;~-':'.~•· 'E __ llllllllFYMli 8 
www.lens-denhaag.nl 

opgeric/rt 18 december 1920 

Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS 
76e jaargang, nummer 12, 30 januari 2003 

VAN DE REDACTIETAFEL 

ER EVEN TUSSEN UIT 

Wij zijn er even tussen uit. Een amateuristische poging wagen om op 

smalle latjes een helling afte suizen. Dank gaat uit naar een spontane 

stand,in; zij wilde wel deze LENS-revue voor haar rekening nemen. 

Als alles goed gaat en we niet met een gipsvlucht terugkomen zitten 
' wij weer achter de LENS-PC op maandag 10 februari. 

uw redactie 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren 

'li'i of in te korten. 
'2"'l"::-....- Plaatsing betekent niet dat de redaktie uw mening deelt. 

1 

Inleveren kopij voor de eerst volgende LENS-revue: voor maandag 10 februari 2003 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

TECHNISCHE STAF VOOR 2003-2004. 

Het bestuur heeft overeenstemming bereikt met Ron Bentvelzen, momenteel trainer/coach 

van Vredenburch I, om in het seizoen 2003/2004 als hoofdtrainer bij LENS 1 (zondag) te gaan 

fungeren. 
Ronald Bogisch gaat door als trainer/coach van LENS 2 en Cees Buis is voor twee jaar 

' vastgelegd als verzorger. Wij wensen allen een plezierige samenwerking en een succesvol 

seizoen toe. 

1 

LENS 1 ZATERDAG EN ZONDAG. 
Zat~rdag 1 speelde maar één competitiewedsrtijd en behaalde ook één punt: de wedstrijd 

tegeh TAC'90 was in evenwicht 2-2 
Zon,dag 1 speelde 2 wedstrijden en had daaruit meer resultaat moet behalen dan de nul punten 

die de thuisduels tegen zowel Schipluiden als Scheveningen opleverden. Ondanks dat onze 

jongens een goede partij op de grasmat legden, ging de tegenstander telkens met de drie 

punten aan de haal. Een makkelijk scorende spits blijft op het verlanglijstje staan. 

Volgende week een cruciaal treffen tegen Cromvliet. Het wordt dan een kwestie van 

"aanhaken of afvallen". We hopen dat de LENSleden het belang van dit duel zien en massaal 

aanwezig zullen zijn om onze voortrekkers te steunen. 





Ons bereikte het droeve bericht dat op 23 januari j.l. op 82-jarige leeftijd is 
overleden, ons ere-lid 

Joop Willems 
LENS-er in hart en nieren. 

Hij was maar liefst 66 jaar lid van onze club. Er is een echte LENSman 
heengegaan die een enorme leegte achterlaat, niet alleen bij zijn directe 
nabestaanden, maar zeker ook bij de leden van onze vereniging. Tot voor 
kort was hij nog steeds zeer geïnteresseerd in het wel en wee van onze club 
en was hij vaak aanwezig op ons terrein om de verrichtingen van het eerste 
elftal te volgen. Het eerste elftal, waar hij zelf jaren deel van uitmaakte, niet 
alleen als speler, maar ook vele jaren als trainer/coach. Het zal ons moeilijk 
vallen zijn kritische analyses langs de lijn te moeten missen. 

Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Ali en verdere familieleden. Wij wensen 
hen de kracht toe dit zware verlies te dragen. 

De begrafenis heeft op 28 januari plaatsgevonden .. 

Het Bestuur 

FUSIE TUSSEN LENS EN PEC DEN HAAG IN DE MAAK 
LENS is al langere tijd op zoek naar een goede fusiepartner. De Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur destijds mandaat te 
gegeven om besprekingen met kandidaten aan te gaan. Vervolgens zijn er diverse gesprekken met verenigingen en de Gemeente 
geweest, maar van enig concreet resultaat was tot nu toe geen sprake. Zoals de voorzitter tijdens de laatstgehouden AL V in 
december al aangaf, is daar sinds kort verandering in gekomen. U heeft al eerder in de LENSrevue en op de website van LENS 
kunnen lezen dat momenteel besprekingen worden gevoerd met PEC Den Haag. De besturen zijn inmiddels een aantal malen bijeen 
geweest en hebben in een open en constructieve sfeer met elkaar van gedachten gewisseld. De besprekingen zijn dermate goed 
verlopen dat de inzet is om op korte termijn tot een fusie te komen. De bedoeling is dat in het seizoen 2003-2004 de nieuwe 
vereniging van start kan gaan. Daar is nog wel veel werk voor nodig en de uitwerking zal veel energie vragen van vrijwilligers, maar 
het is zeker niet onhaalbaar. 

Natuurlijk zal het hoogste orgaan in de club (de ALV) zijn toestemming moeten geven aan een uitgewerkt fusievoorstel. Zover is het 
echter nog lang niet. Allereerst wil het bestuur de leden informeren over de stand van zaken. Deze Algemene Ledenvergadering zal 
op 17 februari om 20.00 uur plaatsvinden. Onnodig te zeggen dat een goede opkomst van het grootste belang is. U kunt dan niet 
alleen meepraten over de nieuwe naam en de clubkleuren, maar wij horen ook graag uw mening over het concept dat de besturen van 
PEC en LENS aan het ontwikkelen zijn. 
Want wat ons betreft blijft het niet bij deze fusie. Het gaat met vele verenigingen in de Haagse regio niet goed. Vele clubs zijn op 
zoek naar een goede partner om te kunnen overleven. 
LENS en PEC willen op Escamp I een grote sterke vereniging neerzetten, een stevig fundament, een sterk bolwerk waarbij meerdere 
verenigingen (eventueel ook in andere takken van sport) zich kunnen aansluiten. Het moet DE club van Zuidwest Den Haag worden, 
die de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Het zgn. "zwaan-kleef-aan"-effect wordt nagestreefd met verenigingen die 
bereid zijn een nog te ontwikkelen protocol te onderschrijven. Kortom, plannen genoeg waar wij graag met de leden over willen 

praten. 

Wij ontmoeten u graag op 17 februari a.s. Het bestuur 

SENIOREN ZONDAG SENIOREN ZATERDAG 
Algemene informatie 
Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687 

Algemene infonnatie 
Contactpers. W.J.M. Heijnen tel: 070 - 3461088 

L.Verkijk tel: 070 -3617033 
Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

De afkeuringlijn KNVB District West 2 tel: 0900-9008000 
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Aanvoerders zaal Aanvoerders veld 

LENS 1: Oscar van der Laar .............. tel: 06-22669238 LENS 3: Itek Kumaz ............................ tel: 06-13379733 
LENS 2: Sammy de Nennie ............... tel: 070-3935936 
LENS 3 : Ed Vuijk .... tel: 070-3960448 - (06-20247367) 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers ............... tel: 070-3250789 
LENS 5: Jan Muns .............................. tel: 070-3975459 

LENS 4: Nico Vastenburgt ................ tel:070-3294254 
LENS 5: Paul Lensink ..................... tel: 06-53576080 
LENS DSI: Bettie Driessen ............... tel: 070-3295598 

Aanvangstijdstip thuiswedstrijden LENS-elftallen op zondag. 

Dit seizoen is er wederom veel discussie over het aanvangstijdstip van de thuiswedstrijden van de LENS-elftallen op zondag. 
Belangrijkste probleem daarbij is dat geen van de LENS-elftallen laat wil voetballen dat wil zeggen vanaf 13.00 uur. Naast de wens 
om in de middag aan andere sociale verplichtingen te kunnen voldoen zijn er nog redenen zoals toeschouwer bij LENS 1 Gawel) of 
vrijwilligers werk. Het is geen nieuws dat het onmogelijk is, gelet op het aantal van 3 beschikbare velden, de 4 elftallen van LENS 
(LENS J speelt vast om 14.00 uur) voor 12.00 uur te laten spelen. Vaak wordt dan het voorstel gedaan om per zondag de elftallen te 
laten wisselen. Dit betekent dat de ene keer LENS 3 om 13.00 uur speelt en de andere keer LENS 4 enz. Dit seizoen en ook vorige 
seizoen is dit ook wel eens gelukt. Vergeten wordt echter dat op dat moment twee tegenstanders ook moeten instemmen met de 
tijdswijziging. Waar tot voor enkele jaren geleden de medewerking er nog wel was blijkt tegenwoordig dat deze niet meer zo 
vanzelfsprekend is. 
Vaak worden dezelfde redenen genoemd die de LENS-elftallen ook opgeven. 
Daar komt bij dat de secretariaten van de verschillende verenigingen niet altijd even makkelijk te bereiken zijn. Ook mijn tijd als de 
enige contactpersoon voor de senioren is beperkt. 

Tegen deze achtergrond zal daarom voor dit seizoen het aanvangstijdstip van de thuiswedstrijden van alle LENS-elftallen 
ongewijzigd blijven zoals deze zijn vastgesteld in overleg met de bond. Overigens heeft dit nu extra voordelen dankzij het 

kunststofveld. 
Aan het eind van dit seizoen kan een nieuw schema worden opgesteld dat in het seizoen 2003/2004 verder niet meer wordt 
gewijzigd. 
Ieder elftal kan een verzoek indienen op welk tijdstip zij willen voetballen. Dit verzoek uiterlijk indienen voor I april. Daarna zal 
opnieuw een keus worden gemaakt waarbij hoogstwaarschijnlijk niet alle verzoeken kunnen worden gehonoreerd. Het alternatief om 
de elftallen niet meer op een en dezelfde zondag te laten thuisspelen is gelet op het gebrek aan vrijwilligers op dit moment (nog) 
geen oplossing. 

Wil Heijnen 

ps. Hulp of andere suggesties/oplossingen zijn uiteraard welkom. In het laatste geval graag een oplossing die door meerdere elftallen 
wordt gedragen. 

PROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG EN ZONDAG 

SENIOREN VELD 

1 

DATUM TIJD WEDSTRIJD TERREINNELD W.NR. SCHEIDSRECHTER 

Za I feb. 14.30 LENS 1 (zat) ????? Veld! Vr.? 

Zo 2 febr. 14.00 Cromvliet 1 LENS 1 Brinckerinckstr. H.J.H.Klaverveld 

12.15 DoCoS 3 LENS2 Haagse Schouwweg M.Erkens 
Leiden 

10.00 ODB3 LENS3 Alberdastr. 
10.00 HMC3 LENS4 Steenwijklaan 

10.00 DZS2 LENS5 Wijndaelerweg 

Za 8 febr. 14.30 LENS 1 (zat) HMSH 1 Veld 1 62000 J.M. van Ruiten 
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14.00 LENS 1 ODB 1 ODB-terrein/ Alberdastr. 

Zo 9 febr. 
11.30 LENS2 ????? 
13.00 LENS3 Quick 5 Veld 113 

10.30 LENS4 HBS5 Veld 112 
(BARDIENST) 

10.00 LENS5 PGSNogel3 Veld3 

LENS eervol ten ondertegen koploper Scheveningen 
LENS-Scheveningen 0-2 
27-01-2003 door Guido Halleen 

132685 M.Bongers 

138163 
138427 

163054 

Uiteindelijk leidde in de 80'" minuut !mullig balverlies van Johan Oliehoek de nederlaag in. Scheveningen counterde snel en 

wist eindelijk de prima acterende LENS-defensie te pakken te nemen. De paal leek nog redding te brengen, maar in de 

rebound kwam de bal voor een schietgrage Scheveningse schoen en LENS keek tegen een lang vermeden achterstand aan. 

Tot dat fatale moment had LENS de koploper voortreffelijk partij gegeven. Regelmatig gierden de zenuwen hoorbaar door 

de verdediging van Scheveningen. Helaas hadden onze spitsen geen geluk bij hun aanvallende acties. 

De wedstrijd werd vooraf gegaan door een minuut stilte, waarin erelid en oud-speler en oud-trainer Joop Willems werd herdacht. Hij 

overleed afgelopen week op 82-jarige leeftijd. Door zijn gedwongen tewerkstelling in Duitsland tijdens de oorlog miste Joop als 

speler op 16 april 1944 de beslissende kampioenswedstrijd tegen Clingendael, die LENS met 4-2 won en LENS voor het eerst naar 

de (K)NVB bracht. Als trainer maakte Joop dat in 1955, 1968 en 1971 meer dan goed door LENS naar kampioenschappen in de 4' 

klasse te leiden. Nadien bleef Joop Willems zich als vrijwilliger voor de klub inzetten. Met hem verliest LENS een markant 

klubman. 
Terug naar de wedstrijd. Tijdens de eerste helft was niet te zien, dat hier een koploper en een staartploeg met elkaar streden om de 

winst. LENS gaf geconcentreerd partij en kwam enkele malen gevaarlijk voor het doel van de tegenpartij. In de 13' minuut schoot 

Manuel da Cruz na een afgemeten voorzet van John Mansveld rakelings naast. In de 23' minuut volgt een knal van Jeffrey Hop ook 

net langs de verkeerde kant van de paal. De veel scorende Scheveningse voorhoede kon ondertussen door de LENS-defensie in 

bedwang worden gehouden. Tijdens de rust werd Dobias Hoogervorst wegens een blessure vervangen door Johan Oliehoek. 

Aanvankelijk gaf LENS in het tweede gedeelte nog knap partij. In de 49' minuut valt een lob van Maurice Schuurman net naast de 

paal. In de 56' minuut weet de Scheveningen-doelman een vervaarlijk schot van Maurice te keren. Ja, als de kansen niet worden 

benut, dan krijgt de tegenpartij weer hoop. Zo wist Scheveningen hierna geleidelijk de overhand te krijgen. Dit was merkbaar aan de 

overtredingen, die LENS soms nodig had om gevaar te keren. Gele kaarten voor Maurice Schuurman (56' minuut), Jochem van 

Loon (66' minuut) en Dennis van den Steen (78' minuut). Toch leek het erop alsof LENS aan deze wedstrijd een punt kon 

.overhouden. Tot die fatale 80' minuut. De laatste 10 minuten verliepen voorspelbaar. LENS gooide alles op de aanval met alle risico 

van dien. James Bility kwam Dennis van den Steen in de 82 minuut nog vervangen, maar het mocht niet meer baten. Integendeel. In 

de 89' minuut zette Fahrid Cijntje een wat al te stevig blok om een doorgebroken tegenstander van scoren af te houden en de bal 

ging op de stip: 0-2. 
Normaal gesproken was een nederlaag tegen koploper Scheveningen ingecalculeerd. Tijdens de wedstrijd heeft LENS echter 

meerdere mogelijkheden gehad om de koploper op achterstand te zetten. In de tweede helft herwon Scheveningen de slag op het 

middenveld, zoals LENS ook in de vorige wedstrijd tegen Schipluiden in de tweede helft geen vuist meer kon maken. Maar met 

deze instelling en inzet moet LENS in staat zijn minder hoog geklasseerde tegenstanders te vloeren. 

De opstelling: 
Michael Oude Nijhuis (d), Fahrid Cijntje, Michel Fransen, Brian Linger, Jochem van Loon, Maurice Schuurman (a), Dennis van den 

Steen (82, James Bility), Jeffrey Hop, John Mansveld, Dobias Hoogervorst ( 46, Johan Oliehoek) en Manuel da Cruz. 

PROGRAMMA SENIOREN ZAAL 

DATUM TIJD WEDSTRIJD SPORTHAL W.NR. SCHEIDSRECHTER 

Vr 31 jan. 20.00 Maz.Stars DS 1 - LENS DS 1 De Veur 187733 

21.00 DZP5 - LENS4 Loosduinen 185597 F.Mina da silva 

Wo 5 febr. 19.00 LENS DSl - RKDEODS2 Zuidhaghe 187738 

19.00 RAVA5 - LENS 5 Oranjeplein 187218 

Vr7 febr. 19.00 LENS3 - VCS9 Loosduinen 186483 

20.00 LENS4 - AMOZ 1 Loosduinen 185600 M.J.E.Gennissen 
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Ma 10 febr. 20.00 VCS6 - LENS4 De Schilp 185607 

22.00 LENS2 - GSCESDO3 Loosduinen 184877 J.H.M. Ton 

Di Il febr. 19.00 LENSDSl - JuVentaS DS2 Zuidhaghe 187741 

22.00 GDA I - LENS 5 Zuidhaghe 187222 

Wo12 21.00 LENS 1 - Snoekie 2 Oranjeplein 184711 

febr. 

Vr 14 febr. 21.00 LENS3 - Hendo2 Loosduinen 186487 

Ma 17 febr. 20.00 DZP4 - LENS I Loosduinen 184715 G. van de Werken 

Wo19 19.00 PGSNOGEL 5 - LENS 3 De Schilp 186491 

febr. 
20.00 RAVA2 - LENS2 Ockenburgh 184881 

20.00 Simekoffaxi DS3 - LENS DS 1 3-oktoverhal, Leiden 187744 J. van der Linde 

Vr 21 febr. 22.00 LENS4 - Westlandia 8 Loosduinen 185608 

Ma 24 febr. 20.00 LENS4 - Groenoord 7 (beker) De Schilp 206840 J.C. van der Velden 

21.00 LENS5 - RKDEO 19 Lipa 187225 

21.00 LENS2 - WIK l Loosduinen 184873 A.L.Hensen 

Di 25 febr. 20.00 LYRADS3 - LENS DSI Vreeloo Sportcentrum, De 187726 
Lier 

Wo26 19.00 LENS 1 - HM/JP Exploit. 1 Zuidhaghe 184707 H.Boxhoom 

febr. 

Vr 28 febr. 19.00 LENS3 - RAVA3 Loosduinen 186476 R.L.van der Plas 

19.00 Westlandia 8 - LENS 4 Westlandhal 185582 

CLUB VAN VIJFTIG 

Vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk binnen een vereniging. Makkelijker gezegd dan gedaan. Iedereen heeft snel zijn mening 

klaar, zeker als het niet goed loopt, totdat je zelf eens wat moet doen of moet organiseren, je mag werkelijk.geen detail vergeten. 

Even een anekdote; zelf ben ik ooit begonnen omjeugdvoetbalwedstrijden te fluiten. Zaterdagochtend vroeg rond 08.30 uur, dus ik 

was zeker niet optimaal voorbereid voor zo'n 'belangrijke klus'. De avond ervoor natuurlijk gewoon op stap geweest. Ik ging dus 

redelijk 'cool' met een fluitje en 2 vlaggetjes het veld op, alwaar ik bij de aftrap tot de conclusie kwam 

dat je natuurlijk ook een bal nodig hebt om überhaupt te beginnen. Ik ging er in mijn onschuld vanuit dat 

die reeds op het veld zou zijn, bij de elftalletjes. Dit is toch wel een zeer belangrijk onderdeel van het 

voetbal en als scheids moet je de bal dus zelf meenemen. Het is me daarna in ieder geval nooit meer 

overkomen. Als je ziet wat er elke week bij LENS allemaal gebeurt dan is het prachtig dat er zoveel 

mensen bereid zijn wat vrijwillig te helpen. Nog steeds echter niet genoeg. Naast het vrijwilligers hebben 

we financieel ook nog genoeg wensen over. Een financiële bijdrage bij de Club van 50 betekent dat de 

accommodatie steeds beter en mooier eruit gaat zien Denkt u er ook zo over kom bij de gezelligste Club 

van Nederland en geef dan onmiddellijk de 50 Euro aan ondergetekende of maak het over op het bekende gironummer van LENS. 

Uitspraak van de Club van Vijftig: buig op tijd wordt een soepele vrijwilliger! 

Met een vriendelijke sportgroet 
Henk Hoppenbrouwers 

Ps Barca, barca, kan ook nog wel wat 50 leden gebruiken,/ijkt me ? 
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NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 

• Hoofdleider A- en B-jeugd: 
- Hoofdleider C- en D-jeugd: 
- Hoofdleider E- en F-jeugd: 

Paul van den Steen 
Fred Grens 
Paul van den Steen 

telefoon: 070-4400603 
telefoon: 015-2131727 
telefoon: 070-4400603 

(b.g.g. 015-2131727) 
(b.g.g. 070-4400603) 
(b.g.g. 015-2131727) 

Dit betekent dat alle spelers en ouders met vragen of om af te bellen voor de wedstrijden (niet voor de trainingen!!!) alleen terecht kunnen bij 
bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beide ook nog gewoon een werkgever hebben, en de overige familieleden de vragen toch niet kunnen 
beantwoorden, vragen wij iedereen om het bellen te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 20.30 uur. 

De belangrijkste regeltjes: 

• Afbellen voor wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd en alleen bij de betreffende hoofdleider 
thuis en alleen tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste 1100d mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks pas na 16.00 uur 
en op zaterdag pas na 07 .30 uur. 

• Vragen, opmerkingen, ideeën: bel dan ook naar de hoofdleider en ook alleen tussen 19.00 en 20.30 uur 
• Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af en alleen op LENS (070-3661314) 
• Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de 
• LENS afkeuringslijn (070-4044184). 
• Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of Fred 

Grens thuis!! 
• Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!! 
• Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen maar altijd sportschoenen meenemen!!! 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijd)wijzigingen mogelijk) 
Team Datum Aanvangs- Tegenstander Uit of Veldfferrein Vertrek van Vervoer 

tijd Thuis LENS: 

Al 01 febr 14.30 uur Vitesse Delft Al Thuis Veld 1 13.30 uur 

08 febr 14.30 uur Naaldwijk Al Uit Zuidweg/Naaldwijk 13.00 uur Auto 

BI 01 febr 11.00 uur Scheveningen B 1 Thuis Veld 1 10.00 uur 

08 febr 12.30 uur Excelsior'20 B 1 Uit Parkweg/Schiedam 10.30 uur Auto!!! 

B2 01 febr 14.00 uur Full Speed B2 Uit Kerkpolderweg/Delft 12.30 uur Auto!!! 

08 febr 12.30 uur DHLBI Thuis Veld 1 11.30 uur 

Cl 01 febr 12.45 uur VCSCJ Thuis Veld 1 11.45 uur 

08 febr 12.00 uur Sparta (A V) C 1 Uit de Korverweg/Rotterdam 10.00 uur Auto 

C2 01 febr 12.30 uur RKDEO Cl(') Uit Sportparkweg/Nootdorp 11.00 uur Auto 

08 febr 11.00 uur Oranjeplein Cl Thuis Veld 1 10.00 uur 

C3 01 febr 09.00 uur PEC Den Haag C2 Uit Vredenburchweg/Rijswijk 07.45 uur Auto 

08 febr 12.00 uur RAVACI Thuis Veld3 11.15 uur 

C4 01 febr 10.30 uur Vredenburch C3 Uit Vredenburchweg/Rijswijk 09.15 uur Auto!!! 

08 febr 12.00 uur RVC/Rijswijk C6 Uit Schaapweg/Rijswijk 10.45 uur Auto!!! 

Dl Ot febr 09.30 uur DoCoS Dl Thuis Veld 1 08.30 uur 

08 febr 11.00 uur Quick Dl Uit Savominlohmanlaan 09.30 uur Auto 

D2 01 febr 12.30 uur DieHaghcD2 Uit Ockenburgh 11.00 uur Auto 

08 febr 09.30 uur WlKDI Thuis Veld 1 08.30 uur 

D3 01 febr 12.00 uur DS0D5 Thuis Veld3 11.15 uur 

08 febr 09.30 uur Lyra D4 (*) Thuis Veld3 08.45 uur 

D4 01 febr 09.30 uur RKDEOD4 Thuis Veld3 08.45 uur 

08 febr 14.30 uur Lyra D6 (*) Thuis Veld3 13.45 uur 

El 01 febr 10.30 uur HFCADODHEI Uit Zuiderpark 09.30 uur Auto 

08 febr 09.00 uur BMTEI Uit Hengelo laan 08.t5 uur Lopen 

E2 01 febr 09.30 uur Oliveo E3 Thuis Veld2 09.00 uur 

08 febr 09.30 uur VCS El(*) Thuis Veld2 09.00 uur 

E3 01 febr 08.45 uur VCSE2 Uit Dedemsvaartweg 08.00 uur Lopen 

08 febr 09.30 uur Scheveningen E2 (') Thuis Veld2 09.00 uur 

E4 01 febr 10.00 uur Loosduinen E3 Uit Madesteijn 09.00 uur Auto!!! 

08 febr 11.00 uur Lyra E4 (*) Uit Veilingweg/De Lier 09.45 uur Auto 

ES 01 febr 09.30 uur Concordia E7 Uit Brasserskade/Delft 08.15uur Auto 

08 febr 11.30 uur VCS E5 (*) Thuis Veld2 11.00 uur 

E6 01 febr 13.30 uur VUCE4 Thuis Veld2 13.00 uur 

08 febr 13.30 uur Lyra E9 (*) Thuis Veld2 13.00 uur 
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FI 01 febr 09.30 uur RKDEOFI Thuis Veld2 09.00 uur 

08 febr 09.45 uur Scheveningen Fl (*) Uit Houtrustweg 08.45 uur Auto 

F2 01 febr 09.45 uur Scheveningen F2 Uit Houtrustweg 08.45 uur Auto 

08 febr 10.00 uur ODB Fl (*) Uit Albardastraat 09.00 uur Auto 

F3 01 febr 12.45 uur Zoetermeer F4 Uit Rokkeveen/Zoetermeer 11.30 uur Auto!!! 

08 febr 11.30 uur Scheveningen F4 Thuis Veld2 I 1.00 uur 

F4 01 febr 11.30 uur Quick F7 Thuis Veld2 I 1.00 uur 

08 febr 09.00 uur JuVentaS Fl Uit HuisteLandelaan/Rijswijk 07.45 uur Auto 

FS 01 febr 13.30 uur VUCF4 Thuis Veld2 13.00 uur 

08 febr 09.45 uur Scheveningen F6 (*) Uit Houtrustweg 08.45 uur Auto 

F6 01 febr 10.00 uur BMTF2 Uit Hengelo laan 09.15 uur Lopen 

08 febr 13.30 uur Lyra Fl3 Thuis Veld2 13.00 uur 
.. .. 

(*) = vnendschappehJke wedstr1Jd!!! 
BIJZONDERHEDEN 

De volgende LENSREVUE verschijnt donderdag 13 februari 2003 
Aanwezig namens de jeugdcommissie vanaf07.30 uur: zaterdag 01 februari Fred Grens en Hannie.v.d Sman 

zaterdag 08 februari Diana en Hans van Rijthoven 

OPSTELLINGEN 
De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

LENS B2: zonder E.Akdag, M.Yildirim en S.Yildirim (allen afgevoerd als lid) 
LENS D3: zonderN.el Boustati (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 
LENS D4: zonder G.Narvaez (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 
LENS Fl: zonder M.Sperwer (gestopt) 
LENS F2: zonder M.Lopes ( gestopt) en met Y.Khoulali 
LENS F4: zonder M.Kanyonyo (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) en Y.Khoulali (zie LENS F2) 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook niet op vrijdagavond of 
zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal doorgaat of niet zijn: 

Bellen naar de LENS afkeuringslijn (070-4044184). Dit is meestal pas mogelijk vanafongeveer 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 Al t/m C4. 
Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanafongevecr 08.30 uur aangegeven welke thuisspelende A
B- en C-elfiallen 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 lil en de D-E en F-teams vallen onder district West II en onder categorie II. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING 
Het kan zijn dat bij heel slecht weer het complete competitieprogramma door de KNVB wordt afgekeurd (zie kopie hierboven). Wij kunnen dan 
altijd iets op veld 3 gaan doen omdat dit veld altijd bespeelbaar is. Het is dan zaak om wel even de afkeuringlijn van LENS te bellen (4044184) 
om te horen welk programma er bij algehele afkeuring gespeeld gaat worden. Doen!!! 

REISJES EINDE SEIZOEN 
Op dit moment zijn de onderstaande reisjes geregeld voor onze jeugdteams: 

LENS Al gaat op 31 mei naar Limburg en speelt daar mee in een toernooi in Kerkrade. Daarna stappen (ja toch??) en op 1 juni weer terug 
naar huis. Meer nieuws binnenkort via Fred en Ron. 
LENS Cl gaat op 6 juni naar Parijs en speelt daar mee in een groot internationaal toernooi (7 en 8 juni). Natuurlijk wordt ook Parijs onveilig 
gemaakt en wellicht op 9 juni nog even naar Euro Disney (????) voor jullie ,,..·eer naar huis gaan. De prijs voor deze reis inclusief Euro Disney 
is 125,- euro. Op l februari moet minimaal de eerste 75,- euro betaald zijn. Doen!!!!!!!! 
LENS C2 gaat op 18 april naar Noord Limburg (SI.Anthonis) en speelt op 19 en 20 april mee in een groot internationaal toernooi. Na het 
toernooi direct weer naar huis. Meer nieuws binnenkort via Patrick en Peter. 
LENS Dl en D2 gaan waarschijnlijk op 18 april naar Tilburg en spelen op 19 en 20 april mee in een internationaal toernooi bij WSJ. Na het 
toernooi weer direct naar huis. De eerste aanbetaling van 20 euro had al lang binnen moeten zijn maar zo ver zijn we nog lang niet. Medio 
februari beslissen wij definitief of deze reis doorgaat of niet. Snel betalen dus!!!! 
LENS El en E2 gaan op 30 mei naar Limburg en spelen op 31 mei en I juni om de Strijthagencup in Landgraaf. Meer nieuws binnenkort via 
Theo. 

Verder is Gerard Marinus nog de animo aan het peilen bij LENS C3 en LENS C4. Daar zit, wellicht gecombineerd, ook nog iets voor aan te 
komen. Meer nieuws binnenkort via Gerard. De animo bij LENS D3 en LENS D4 was helaas niet voldoende aanwezig om met deze teams op reis 
te gaan. Zijn er meer teams die een reisje willen gaan maken dan mogen zij zich melden bij Paul van den Steen. 

NEDERLAND - ARGENTINIÊ 
Op woensdag 12 februari gaan 50 LENSERS naar de vriendschappelijk interland tussen Nederland en Argentinië in de Amsterdam Arena. Jullie 
worden om 18.00 uur op LENS verwacht. Neem geen drank in blikjes of flesjes mee want daar kom je het stadion echt niet mee in. Kleedje warm 
aan!!! Vertrek om 18.15 uur. Tips: blijf steeds bij de chauffeur in de buurt. Hij is verantwoordelijk voor je tijdens deze avond. Op zowel de heen
als de terugreis zit je bij dezelfde chauffeur in de auto. Dus niet onderling ruilen!!! De wedstrijd is omstreeks 22.15 uur afgelopen en omstreeks 
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24.00 uur worden jullie thuis afgezet. We vragen de ouders om niet te gaan bellen naar de hoofdleiders thuis als het ietsje later wordt. LENSERS 
heel veel plezier!!!! Spelers die nog niet betaald hebben (11,50 euro) kunnen dit uiterlijk a.s. zaterdag 1 februari op LENS doen. Is er dan nog niet 
betaald dan verkopen wij je kaartje door aan een andere liefhebber en dat zijn er genoeg!! 

FEESTAVOND E-JEUGD 
Nu alvast kondigen wij een feestavond aan voor onze E-jeugd (LENS EI t/m LENS E6). Op vrijdagavond 28 februari, voorjaarsvakantie, gaan wij 
eerst bij kunstlicht een klein toernooitje spelen. Daarna nog gezellig in ons clubgebouw wat spelen (bingo, sjoelen, darten etc.). Wellicht zijn er 
ouders die iets lekkers klaar willen maken (hapjes) zodat de jongens tijdens deze avond ook iets te eten hebben. Wij zorgen natuurlijk voor de 
drank. Denk er eens over na en ook leuke suggesties zijn van harte welkom. Meer nieuws in de volgende LENSrevue. 

J119d ve,1119111 ,, 
LENS C2 vue Cl (8-2) zaterdag 11 januari 2002 
Omdat het was afgekeurd wegens de vorst in de grond speelde wij vriendschappelijk tegen vue. We hadden met de groep de hele 
week lekker getraind en hadden er zin in.Als de wedstrijd begint komt LENS goed uit de startbloken en zet vue gelijk onder zware 
druk. Binnen vijf minuten staan wij al twee nul voor. Ik kan mij ogen niet geloven want vue speelt een klasse hoger als LENS e2. 
LENS blijft lekker combineren en maakt mooie doelpunten. Tegen de rust is het vijf nul, maar het had hoger kunnen zijn als wij de 
kansen beter gaan benutten. Achterin geven wij niets weg. Zo word de rust gehaald met de stand van vijf nul. 
Na de rust komt Rodney erin en Fati schuift weer door. Dus op zijn oude plaats. LENS blijft het vue het lastig maken en blijft zelf 
netjes voetballen. Dan wordt het zes nul en de partij is gewonnen. vue scoort nog twee keer, maar LENS maakt er dan 8-2 van. 
Jongens een prima potje voetbal ik heb genoten van jullie. 

trainer/leider : Peter van Fessem 

e D - jeugd 
LENS D2- VCS D3 

We waren in de eerste helft heel fel. 
Na een actie van Mohammed en Yassin scoorde Bilal heel mooi. Onze Yassin was vandaag in zijn bui en hij scoorde 2 mooie 
doelpunten. Na de goal van Yassin liep de eerste helft af. We gingen even rusten. We begonnen de 2' helft ook heel fel. Na IO 
minuten scoorde eharrel een mooi doelpunt. Na dat doelpunt had helemaal niemand gescoord. 
Een 4-0 was de eindstand. Trouwens iedereen speelde heel goed. 
Groetjes van Ogur. 

(iE - jeugd 
DUNO E 1 - LENS E 1 1-2 
De eerste wedstrijd in 2003 en meteen een topper. De nummers 1 en 2 ( met beide slechts twee verliespunten) tegen elkaar. Op een 
zeer slecht veld begon LENS sterk. De ene na de andere aanval werd opgezet en er ontstonden wat kansjes. Na ongeveer tien 
minuten kwam dan toch die op dat moment zeer verdiende voorsprong door een mooi doelpunt van Karim. Toch kwam ook DUNO 
af en toe gevaarlijk voor het doel van de goed keepende Bulent, maar een tegendoelpunt leverde dat niet op. In de tweede helft ging 
LENS op dezelfde voet verder en met een schitterend doelpunt van Mitchel werd het 0-2. Na tien minuten in de tweede helft scoorde 
LENS voor de derde keer, maar helaas betekende de bal in de kruising een doelpunt voor de tegenstander! Vanaf dat moment ging 
de tegenstander er weer in geloven. LENS moest steeds meer de verdediging in en er ontstonden veel gevaarlijke momenten voor het 
doel van LENS. We gaven daarbij ook nog eens een aantal corners cadeau en dat bracht nog meer gevaar met zich mee. De 2-2 hing 
steeds in de lucht, hoewel ook LENS met snelle uitvallen kansen kreeg voor Kevin , Karim en Mitchel ( keihard op de paal ). Het 
werd steeds spannender, maar met keihard werken werd de overwinning binnengehaald. 

LENS E 1 - Quick E 1 1-3 
Het moest natuurlijk een keer gebeuren: De eerste nederlaag in deze competitie. Dat het gebeurde tegen Quick was niet zo vreemd. 
Uit hadden we ook al niet kunnen winnen en ze hebben gewoon een goed team. Toch was de nederlaag niet helemaal nodig geweest. 
LENS begon goed aan de wedstrijd en nam na een kwartier een verdiende voorsprong na een schitterende combinatie tussen Mitchel 
en de goed spelende Habin. De wedstrijd ging daarna gelijk op en beide teams misten voor rust enkele fraaie kansen. Na rust bleven 
de kansen over en weer komen al combineerde Quick wat beter. Met een snelle uitval scoorde de tegenstander de toch wel verdiende 
gelijkmaker. Daarna kon het nog alle kanten op, maar wist Quick de kansen beter te benutten, zodat zij er met de drie punten 
vandoor gingen. Niets aan de hand, gewoon lekker blijven voetballen, dan zien we vanzelf wel hoe deze spannende competitie zal 
eindigen. 
Theo 
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Pupil van de week: Miquel Smuller 

Miquel Smuller was zondag 19 januari pupil van de week bij de wedstrijd LENS 1 

tegen Schipluiden 1. (Eindstand 1-2). 

De JO-jarige Miquel is leerling van groep 5B van basisschool Zuidwester. 

Iedere zaterdag doen Miquel en de andere jongens van LENS E4 hun uiterste best om 

zo goed mogelijk te voetballen. De vader van Mourat is leider van het team. De pupil 

van de week speelt middenvelder rechts. 
De E4 wordt op woensdagmiddag getraind door Halil Bulut en Fekri Fellah. Vooral de 

partijtjes tijdens de trainingen zijn erg leuk. 

Wetenswaardigheden over de pupil van de week: 

fan van Jong Oranje omdat ze goed spelen en de broer een vriend van Miquel in Jong Oranje speelt; 

Patrick Kluiver! is z'n favoriete profvoetballer omdat hij veel doelpunten scoort en goed kan hooghouden; 

Heeft een hond die luistert naar de naam Pablo; ook zijn er nog 2 cavia's; 

Vindt judo de leukste sport na voetbal en heeft daar eerst op gezeten; 

Is fan van de popgroep Nelly; 
Heeft 2 beste vrienden (Mitchel van LENS en Mitchel van school) maar ook een beste vriendin nml. Joanna; 

Hij kan goed voetballen maar de bal hooghouden is nog erg moeilijk; 

Speelt graag het computerspelletje Spiderman op z'n Playstation 2; 

Zit al 3 jaar op LENS; 
Kijkt op de televisie graag naar dragonballsee; 
Heeft de film Harry Potter en de geheime kamer gezien en vond dat de leukste film die hij ooit heeft gezien; 

Eet graag patat; 
Vindt dat Fatih heel goed kan voetballen. 

Een terugblik van Miquel op de wedstrijd van LENS 1 tegen Schipluiden 1: 

Tijdens de voorbespreking vertelde de trainer van LENS I op iedere speler op welke plaats hij in het veld moest staan. 

Ik mocht bij de warming-up meedoen: rennen, hardlopen en rekoefeningen. 

Het mooiste moment van de wedstrijd was doen LENS een doelpunt scoorde. Jeffrey Hop was de beste speler van de wedstrijd. 

Sponsor foto's pupil van de week: 
r-••w•~--,~, ~,..,,,,--• A ;, J g % 

] 

l 
k .... lf" t t t; it 

j 
luur snelservice klcinbeeld en APS 

De Stede 23- Den Haag - tel: 070-367 94 31 

Het was een mooie wedstrijd De voorzetten, corners en passen waren goed. 
Het was een leuke middag, 
Miquel. 
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Pupil van de weck: Rodi Putters 

Op zondag 26 januari speelde LENS 1 voor de tweede achtereenvolgende week thuis. Deze keer tegen de koploper uit de poule: 
Scheveningen. 
De pupil van de week bij die wedstrijd was een speler van LENS E2: Rodi Putters. 
De El gaat later dit seizoen samen met de El naar Limburg om een toernooi te spelen. Ze blijven daar dan 2 nachten slapen. 
Voor de LENS-leden die deze pupil van de week nog niet zo goed kennen: 

Rodi is al 10 jaar oud; 
Zit in groep 6a van de Anemaschool; (in de klas hebben ze vloerbedekking); 
Rekenen is leuk, aardrijkskunde en geschiedenis zijn moeilijker; 
Wordt getraind door Theo Hoefnagel. Het schieten op goal en hooghouden zijn de leukste dingen tijdens het trainen. 
Martin en Jaimie leiden de E2. Ze zijn niet zo oud en dat vindt Rodi prima. 
Speelt middenvelder in zijn eigen team; 
Heeft de bal wel eens 112 keer hoog kunnen houden; 
Is fan van Feyenoord omdat de trainer van Feyenoord, Bert van Marwijck, soms spelers van andere landen koopt; 
Heeft als voetbalheld Pierre van Hooijdonk, mede omdat die goed vrije trappen kan nemen; 
Wil later profvoetballer worden of vrachtwagenchauffeur; 
Heeft een konijn met de naam stippie; 
Vindt na voetbal tennis de leukste sport; 
Luistert graag naar de muziek van Westlife; 
Heeft een allerbeste vriend met de naam Wesley die hij regelmatig ziet op de camping; 
Vindt het erg fijn dat z'n vader, neef en oom tijdens de wedstrijden komen kijken; 
Heeft tijdens een wedstrijd altijd een goed overzicht en kan bovendoien goed koppen; 
Heeft zich voorgenomen in de toekomst sneller te worden en ook te leren om harder te schieten; 
Speelt thuis graag met z'n Playstation het spel FIFA 2001; 
Speelt nu z'n 2' seizoen bij LENS; 
Kijkt graag naar Pockémon op de televisie; 
Vindt de Efteling het leukste pretpark. De achtbaan is lekker spannend. 

Rodi kijkt terug op de wedstrijd LENS 1 - Scheveningen (0-2). 
LENS wist in de eerste hclf en het begin van de tweede helft veel kansen te creëren. De nummer 5, Jochem van Loon, pakte de balen goed af. De eerste heft ging 
goed. LENS ging de rust in met 0-0. Helaas kreeg Scheveningen aan 't einde van de wedstrijd 2 keer de kans om te scooren. 
De inzet van LENS was prima. Het was een spannende wedstrijd. 

Sponsor foto's pupil van de week: , ___ .;.._...,.......-~ 4k t 

+/ t ·• tre 

1 uur snelscrvice klein beeld en APS 
De Stede 23- Den Haag - tel: 070-367 94 31 

Mijn favoriete speler was Jochem van Loon. 
Het was leuk om pupil van de week Ie zijn, 
Rodi 
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GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR 
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·!'Als het•·ech.t om-scoren gaat" 
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... Voor uw incassovorderingen 
J .... ' 

C' .. ~ •. · .. ','..-.- .- ; - ; ~;,, - . ,, ,. "' ..... 
.... . " • .... , . 

Nass_aqplein 21-r: _. 
2585 EC 's-Gravenhage 

' ' ,, 

Telefoon 070 - 3460707 
Telefax 070 - 3469755 

Van der Velde ~W.1.~~~: 
't Veentje. verhuizingen 

.• 

• verhuizingen binnen- en buitenland 

• kantoor- en bedrijfsverhuizingen 

• archiefopslag 

Zinkwerf 27 - Den Haag 

fax 070 - 3099079 

' ,. . . 

• verpakkingen voor overzee 

• opslag in containers 
·' 

• Digitalisering -· . : . • ,,, 

Vraag vrijblijvend prijsopgave 

070 - 3663134 



Kerketuinenweg 6 
2544 CW Den Haag 

• DIRECT-MAIL 

• FOLIEVERPAKKING 

• FULFILMENT 

• COMPUTERCENTRUM 

• LASERPRINTING 

• KLEINOFFSET 

• FOTOKOPIESERVICE 

070 3590707 

Technische Handelsonderneming 
td. dJtter · , -, ; , 

---Voor al uw Sanitair -
Etandstraat 43a - 45 • 2513 GL Den Haag 

... ( .,. ~ 

· Showroom: 
. Piet Heinstraat 70-76 

Telefoon 346 92 36 - 345 28 28 

* E achter B in één dag __ 
(aanhanger) 

* moterrijles ·· ,~ 
*automaat. . Y9D 

. '·, - Spo_edopleidlngen * theorielessen 
* opfriscursussen · - -• 

VASTE INSTRUCTEUR 
' 

Valkenboslaan 173 ° 256~ CK. Den Haag 
Turfschipper 12 - 2292 JA Wateringen 

Tel.: 070-3451153 of 363461_1 

www.verkeersschoolphilippo.nl 

• 

' CHINEES / INDISCH 
SURINAAMS RESTAURANT 

Piet Heinstraat 29 
2518 CB Den Haag 
Tel. 070 - 345 03 ·25 . 

Elke dag geopend 
maandag t/m vrijdag 11.00 - 23.00 uur · 
zaterdag en zondag 14.00 - 23.00 uur 

~ . - .. .. 

CHINEES SURINAAMS EETHUIS .. 
HOLLANDS SNACKBAR / LÜNCHROOM 

.· .;- . ,_ . ' ' .. 
- . ,--~-

Westeinde 44. · 
.. · 2512 HE Dèn Hàag 

Tel. 070 - 380 62 62 , 

THUISBEZORG SERVICE 

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

Voor: Chinees 
-- ._ ~ 

Surinaams BEL: 070 - 380 62 62 
Hollands , ________________ ...,;_,._, 

Thuisbezorgen· 

v.a. € 12.5Q gratis thuisb_ezorgd .
onder €12.50, €1.50 bezórgkosien 
Bezorgkosten 17.00 tÓt 22.00 uur 

• 



' 

Scfweriinakerij 
,~:[t $[f0enmakeaje 

voor ouifeiwets degelijft vakwerk 
'/ 

Harry_Dóuw 

Openingstijden ma tlm vr 09.00 t/m 17.00, zaterdag tot 13.00 

., !' ~ '--':'~ voor,sle_,U~el~, ~h~en;re1[le, ueters,/nlegzol~n, et_c lil.., 
~ Aanneemdepót uöor slomerijgoederen 

4 •. ~ ,NG!}_(r!~orden:en-i.vllridèlstokken o,€ bestelling leverbaar 

Harderwijkstraat 260, 2573 ZT Den Haag, Tel.: 070-3885127 
. ~,. '· - . ~- ,.,-.. , 

GARAGE ASSENDELFT B~V. 
Kobaltstraat 26 '- 2544 EV Den Haag .., ... 
•APK en yYl'J !<e.urslation 
• Reparaties van alle merke·n 

• ,.Banden- _eri uidaat'ser;Îce· •. s. 
• Pl~at- en spuitwe;k · · : ·~ 

wij fih-dm ,fr mogl'lijkht'id 
0111 :u 11//J Jll'I d11g 

11• p11rJ..1'rt'II l'III l'l'lf 

cn·d1tc11rds11stc1w 

OP AUE BRANDSTOFFEN GELDT VOOR CLUBLEDEN 
EEN KORTING VAN € 0,05 ._ 

Werkplaats: 070-3210523 - Plaatwerkerij: 070-3211713 

,i..., .. 

VRO.LIJK· 
SCHOONMAAKSERVICE BV 

- ;t_ ;. \. .., 

• 
GEVçLSANERING BV 

• -. 
BRANDSCHADE$ANERING. 

----~-
Onl"1<'ffll"'TI~••H>tgl'.Jn1\(J!t1> 
,Scnoonmrn:i~ 11,. 9Pdn,hdiL'f'1~1('fl 

ERKEND STICHTING SALVAGE 

.. 
~-
.' 

DIENSTVERLENER NA BRAND 
t .,, 

.· ', Platina 19 ~ 2544 EZ Den Haag 
, Telef;o~: 070~3294122 ~ Fax: 070-3294409 

. ., 

,- -

'f*; Thomsonl~an 85 - 2565 HZ ~en Haa"i, 
Telefoon 070•3620290 .. :' Fax _070-3620435 ---------'-~---'----~--~ , . 

~,. .-:-1 

TIMMER-, LOODGIETERS- EN AANNEMERSWERK 
• ONDERHOUD VAN HUIZEN • ERKEND GAS- EN WATERFITTER 

• MACHINALE HOUTBEWERKING • SCHOORSTEENVEGEN 
,, 

(---- .. ... .... 
. ,.,r.'-~' 
• ,j],71 

KANTOOR 
.• Elleko,mstraat 13 -

. ;, LOODGIETERSAF~.it, 1 

Tel.070-3901430 ;'j:-, 
: 2573 XA Den Haag •. ._ 
- ·- . , .. · ·_·_:-· ~ ~ ,;- ,, ~ .. ..,-~:: :- -it ~-, ' .. ~~- ? ~-i 

1 ;•,....: • .1 

-WERKPLAATS ,.Y ••.. ,' _,- "'-TIMMERAFD; -,"':: . .:' " . . ,_, 
Tel. 07Ó-3607652 ' ' · Tel. 070-3456124 '"· 

-,; , ,. ,, ·- . - ' ' ' . ..., 
' ' .......... ~-- ï ;. ,. r ,- :-"' ·(·:tn1: 

........... • • • . . '1 

..... _ .. _ ••1 ...... ,.,. • , •.· ,, .·r ·1>t-: 

VOOR TOPPRESTATIES OP HET GEBIED VAN 
VERZEKEREN EN HYPOTHEKEN KUNT U 

ALTIJD BIJ ONS TERECHT. BEL GERUST 
VOOR EEN SPORTIEF ADVIES. 

, 
.J , . 

• 

" AssQraritiekantoor 
-,-..;;;, STREEKSTRA 

Arie NDeining" Soestdiiksek~de t/o 285, 2574 EZ. Den Haag 
E-mail: i;,fo@streekstra.nl - Fox 070. 3681417 ~ "' 

BEL VOOR INFORMATIE OF EEN OFFERTE 

070-368 77 64 

• VERZEKERING • FINANCIERINGEN • SPAREN 

• HYPOTHEKEN • PENSIOENEN • BELEGGINGEN ' 

,. 



DEN HAAG: KORTE POTEN 8- LEYWEG 1046-BANKASTRAAT 62 
THERESIASTR. 28-FR.HENDRIKLN 243A-APELOOORNSELN 219A 
WATERINGEN: PLEIN 24 INFOLIJN 070-3666243 

~· 
SPORTSWBRR " 

- 1 
' "'"<'.;·,, j 

- ' 

AL 35 JAAR EEN BEGRIP ALS HET GAAT 
OM PERSONEN VERVOER OP MAAT!! 

Bij ons kunt u terecht als het gaat om: 

Schiphol vervoer (24 uurs service) 

Groepsvervoer (8 pers. per bus) 

Invalide en rolstoelvervoer 

Zakelijk vervoer 

Fàhrenheitstraat 20 ~ 2561 Éé' Den Haag 
Telefoon: 070-3643295 '/ 070-3460792 

_- - Fax: 070-3609127 
'' 

:.h 
Voor bedrijven 

en partic~lier~n_.P 

• 40 ki~dercentra in,Den;Haag 

• de scherpste prijs i~ Ne1erland 
' . . ............ 

• Volledige dienstverlening. - . 

• moderne, professionele organisatie 

0 

',.'S< •,; 

,I 



PROGRAMMABLAD V.V. LENS SEKRETARIAAT : 

TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP 1 
HENGELOLAAN ~ TEL.: 070-3661314 
WWW. LENS-DENHAAG.NL ., 

• 
' 

POSTBUS 43337 ~ 2504 AH DEN HAAG •. 

1-... .,J .. 

..... .. " 

. -

,. 1~';1, - ;": ~""-? 
n·· . , : 

.. 

-· \ 11 • . .J . 



, HOOFDSPONSOR VAN LENS 

,•,.;; 

lensleden opgelet: 
.. Johannissen 

Bestel drukwerk b1J Edauw en l b 

di 10" van het orderbedrag voor de c u . 
en ver en 10 

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail w.pruisken@euronet.nl 

, 

BHll.:IPP~ 
~VERKEEASOPLEIDINGE~ 1 AL MEER DAN 45 ~~-R. I .;_~ 

-:C-:.: - _e,./~ . . 
~~ 

• Voor alle rijbewijzen 
• Opleiding 
• 10 daags spoedopleidingen 
• Diverse categorieën moterrijlessen. .,,. • 

,' 

LENS LEDEN SPECIALE KORTING 
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk 

~-,,.' ~---•..,:J', 

Valkenboslaan 173·- 2563 CK Der, Haág 
Tel.:070-345II53 / 363467I - Fax:070-3636662 

"",/' ·~-

Fr,~--.l<~ck Sport 
" - _; . . .,.. -

DE VOETBALSPÊCIALIST . ~ . 
Weimarstraat 343 Den Haag Telefoèn 070-36~6323 

r" 

EXCLUSIVE. 
' .. -,. 

,,:r" -~·; • .. ..... 

, Thomsonlaan 124 Den Haag '· ·Telefoon 070-3652426 ·-, 
f 

F.REE KICK SCHEVENING~N 
Keiz~rstraat 74 Scheveningen Telefoon 070-3617376 

voor al uw sportkleding, lens leden l 0% korting! 
www.free-kick.nl 

" 

.Alilllemachtig 
wat eén assortiment!!! 

l 
• # 

. 
voor oude ·auto's·• •·'.c. 

Auto-onderdelen 
. -· ' 

• Groot assortiment auto onderdelen 
• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn 
• Alle !opmerken auto-onderdelen uit voorraad leverbaar 
• Eigen bezorgdienst 

; .. 

.. 

of nieu\.Ye auto's 

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

Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 

,. 

Openingstijden: ma. t/m vrijd. 08.00 -18.00 uur zat. 09.00 - 16.00 uur 

·, , ~--~---~-----------~~ 
• 

Café 
""'-•-

Eikslraat l _; 2565 MT Den Haag - Tel.: (070)-3603738 

~ FYSIOTHERAPIE ~ MANUELE THERAPIE-_ . 
'" ; --~- MEDICAL FITl\!ESS - HOUTWUK 

Ge_sp~ialisée,rd in het geven v9_n adviezen en pa;amedische 
behandeling van de wervelkolom en lsport)lets~ls . 

. , ·-
JJ,A, Zóutendijk 
E,P,A, Caret 
5.1. König 

- . 

Fysio-Manueel Th~rapeut 
Fysiotherapeut 

· ~ysio·,,.,_à-nu~el Therapeut 
. , • 

Behandeling volgens afspraak :• 
. ' :,.. 

C.A. van Beverplein 16 - 2552 HT Den Haag 
Telefoon: 070-3973013 

' 

-' 

-, 

,-
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LENS 

·MAANDAG 
17 februari 

Aanvang: 
20. 00 uur 

informatie van het Bestuur 
over de stand van zaken en 
plan van aanpak 
inzake de voorgenomen fusie 
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FUSIE TUSSEN LENS EN PEC DEN HAAG IN DE MAAK 

LENS is al langere tijd op zoek naar een goede fusiepartner. De Algemene 
Ledenvergadering heeft het bestuur destijds mandaat te gegeven om 

· .. besprekingen met kandidaten aan te gaan. Vervolgens zijn er diverse 
,. gesprekken met verenigingen en de Gemeente geweest, maar van enig concreet 
resultaat was tot nu toe geen sprake. Zoals de voorzitter tijdens de 

.- laatstgehouden AL V in december al aangaf, is daar sinds kort verandering in 
gekomen. U heeft al eerder in de LENSrevue en op de website van LENS 
kunnen lezen dat momenteel besprekingen worden gevoerd met PEC Den Haag. 
De besturèn zijn inmiddels een aantal .malen bijeen geweest en hebben in een 
open en constructieve sfeer met elkaar van gedachten gewisseld. De 
besprekingen zij1:1_ dermate goed verlopen dat de inzet is om op korte termijn tot 
een fusie te komen. De bedoeling is dat in het seizoen 2003-2004 de nieuwe 

· vereniging van start kan gaan. Daar is nog wel veel werk voor nodig en de 
uitwerking zal veel eriergie vragen van vrijwilligers, maar het is zeker niet 
onhaalbaar. 

Natuurlijk zal het hoogste orgaan in de club ( de AL V) zijn toestemming moeten 
geven aan een uitgewerkt fusievoorstel. Zover is het echter nog lang niet. 
Allereerst wil het bestuur de leden informeren over de stand van zaken. Deze 
Algemene Ledenvergadering zal op 17 februari om 20.00 uur plaatsvinden . 

. Onnodig te zeggen dat een goede opkomst van het grootste belang is. U kunt 
dan niet alleen meepraten over de nieuwe naam en de clubkleuren, maar wij 
horen ook graag uw mening over het concept dat de besturen van PEC en LENS 
aan het ontwikkelen zijn. Want wat ons betreft blijft het niet bij deze fusie. Het 

· gaat met vele verenigingen in de Haagse regio niet goed. Vele clubs zijn op 
zoek naar een goede partner om te kunnen overleven. 

LENS en PEC willen op Escamp I een grote sterke vereniging neerzetten, een 
. stevig fundament, een sterk bolwerk waarbij meerdere verenigingen ( eventueel 

· ·ook in andere takken van sport) zich kunnen aansluiten. Het moet DE club van 
Zuidwest Den Haag worden, die de toekomst met vertrouwen tegemoet kan 
zien. Het zgn. "zwaan-kleef-aan"-effect wordt nagestreefd met verenigingen die 
bereid zijn een nog te ontwikkelen protocol te onderschrijven. Kortom, plannen 
genoeg waar wij graag met de leden over willen praten. 
Wij ontmoeten u graag op 17 februari a.s 

Het bestuur 



Terrein & Clubgebouw 
Sportpark" Escamp l " 
Hengelolaan ( geen post adres ) 
Den Haag tel 070-3661314 

Postadres 
Postbus 43337 
2504 AH Den Hang 

Contributie betaling 
Postbank 33.67.11 
Rabobnnk 129.924.229 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter: 
R.Vergeer tel. 070-3661344 
Secretaris: (secretaris@lcns-denhaag.nl) 
J. Colpa tel. 070-3941974 
Penninc:meester: 
C.Veldink tel 079-3314348 
Commissariaat jeugdvoetbal: 
P.v.d.Steen tel. 070 -4400603 
Commissariaat selectie seniorenvoetbal: 
W. Kouwcnhoven tel. 070-3912474 
Commissariaat algemene zaken: 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 - 3250789 

Senioren zondag en zaal 
W.J.M. Heijnen tel. 070- 346I088 

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

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

Club van 50 
H.Hoppenbrouwers tel. 070-3250789 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hock 
H.Kooycnga 

tel. 030-6036157 
tel. 070- 3977294 

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

Bar 
Vacature 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens 
R.Bogisch 

1.Kumaz 

Zaterdag 
A. de Ket 

tel. 070-3455787 
tel. 070-3937441 
tel. 06- 14382757 
tel. 06 - 13379733 

tel: 06-51196881 

Redactie LENS-revue 

8 
www.lens-denhaag.nl 
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VAN DE REDACTIETAFEL 

EVEN IETS LUCHTIGERS 
(de moestuin) 

De resultaten van ons vlaggenschip en ook de op hande zijnde eventuele fusie zijn zaken wat 
menig echte LENS-er zorgen baart. Daarom is het de hoogste tijd voor even iets luchtigers. 

Al geruime tijd gonst het in het geruchtencircuit dat onze vereniging beschikt over een heuse 
moestuin. Kreten dat de aardappelen bijna in de grond kunnen, dat de peentjes in de zomer 
groeiden als kool en als je ze maar lang genoeg laat staan het vanzelf en geheel automatisch 
super winterpenen worden, werden veelvuldig gehoord. 
En dit is nog niet alles; met de sla gaat het iets minder en zijn er plannen om te starten met 
bonen, bramen, paprika's en te experimenteren met sinaasappels. 

Deze geruchten maakten ons nieuwsgierig. Er werd besloten een diepgaand onderzoek in te 
stellen naar dit raadsel van deze tuin. 

Onze speurtocht duurde enige maanden en lang zag het er naar uit dat het geen resultaat op 
zou leveren. Uiteindelijk werd onze inspanning toch beloond. Wij kunnen daarom met enige 
trots mededelen dat deze geruchten op waarheid berusten. LENS heef/ een eigen moestuin. 

Bij toeval kwamen wij in contact met de 'eigenaar' van deze tuin. Zijn verhaal is snel verteld; 
het begon allemaal als een experiment, wat al snel uitgroeide tot een ware passie. 
Het succes is makkelijk te verklaren. Er wordt namelijk gewerkt volgens het simpele concept 
dat "alles watje in de grond stopt, er ook weer uitkomt". 

Kijk daar is over nagedacht. En zo is op ons complex iets moois ontstaan wat geld op kan 
leveren, Daarop voortbordurend kregen wij bij het zien van deze tuin een brainwave, die wij u 
niet willen onthouden. 
De opbrengst komt LENS ten goede en spekt dus in zijn geheel de clubkas. Hoe? Gewoon! 
Op zater- en zondag gaan we onze eigen LENS-broodjes gezond verkopen. 

Cees en Saskia Alting tel. 070 -3661314 En nu maar wachten op de eerste oogst. 
eMmail-vv.LENS@l2move.nl uw redactie 

Redactie intemêt 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Cees Alting: cjn1ting@planet.nl 

Internet-site: 
www.lens-denhaag.nl 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren 
~ - 'lft of in te korten. __,.=-.... 

Plaatsing betekent niet dat de redaktie uw mening deelt. 

Inleveren kopij voor de eerst volgende LENS-revue: voor maandag 24 februari 2003 





~ Buitengewone Algemene Ledenvergadering over de voorgenomen fusie tussen LENS en PEC 
Den Haag 

Het kan u niet ontgaan zijn! In de vorige LENSrevue, op onze 
website en in de pers zijn herhaaldelijk berichten verschenen 
over de voorgenomen fusie tussen LENS en PEC DEN 
HAAG. Wat is de stand van zaken? 
De leden zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering in 
december geïnformeerd over de start van de oriënterende 
gesprekken met PEC DEN HAAG. Bestuursleden van LENS 
en PEC DEN HAAG hebben daarna een aantal gesprekken 
gevoerd om te onderzoeken of er een basis was om samen te 
gaan, uiteraard met de bedoeling om een betere, sterkere club 
te formeren, die de toekomst met vertrouwen tegemoet kan 
zien. Daarbij komen natuurlijk vele aspecten om de hoek 
kijken en er moest hier en daar een hobbeltje genomen 
worden, maar over het algemeen waren we al snel tot de 
conclusie gekomen dat LENS en PEC DEN HAAG wel eens 
een goed huwelijk zouden kunnen vormen. Beide besturen 
hebben uiteindelijk het groene licht gegeven om verder te 
gaan met de voorbereidingen voor de fusie. Daarmee is de 
oriënterende fase nu afgerond. 

We zijn nu in het stadium beland dat we graag de mening van 
de leden horen. 
Zowel bij LENS als bij PEC DEN HAAG wordt op 17 
februari a.s. om 20.00 uur een Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering gehouden waarin wij de leden 
toestemming vragen om de fusieplannen verder uit te werken. 
Tijdens deze vergadering zal het bestuur een uitgebreide 
toelichting geven over het hoe en het waarom van de fusie, 
een uitleg geven over het "zwaan-kleef-aan-concept" dat we 

tezamen met PEC DEN HAAG aan het ontwikkelen zijn en 
uiteraard komen ook de voorgestelde naam en kleuren aan 
bod. 
Indien de toestemming wordt verleend gaan de komende 
weken een aantal werkgroepen aan de slag. Deze 
werkgroepen bestaan uit leden van zowel PEC DEN HAAG 
als LENS. Een fusiebegeleidingscommissie zal zich o.a. 
bezig gaan houden met de verdere uitwerking van het 
concept, samenwerkingsprotocol, productie van 
fusiedocumenten, organisatieschema. De werkgroepen gaan 
een aantal praktische zaken uitwerken op het gebied van de 
financiën, exploitatie kantine, seniorenvoetbal, jeugdvoetbal, 
statutenwijziging, huisstijl, redactie, website, communicatie, 
wedstrijd- en trainingsschema's. 

Als dat allemaal gebeurd is komen de besturen met een 
uitgewerkt fusievoorstel naar de leden. Eind maart hopen we 
zover te zijn dat we een tweede Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering kunnen houden waarin de leden hun 
definitieve goedkeuring kunnen geven aan het fusievoorstel 
en de daarmee samenhangende statu.tenwijziging. Daarna 
moeten er nog vele formele zaken geregeld worden, maar als 
we erin slagen om op 1 juni a.s. alles rond te hebben zou de 
nieuwe club in het seizoen 2003-2004 van start kunnen gaan. 

We hopen dat uit het bovenstaande overduidelijk blijkt dat 
uw aanwezigheid op deze vergadering van groot belang is. 
Het gaat tenslotte om de toekomst van UW club. 
U, als lid heeft het op 17 februari voor het zeggen. 

De AGENDA voor deze avond is als volgt: 

• Opening en mededelingen 
• Waarom een fusie? 
• Het "zwaan-kleef-aan" concept 
• De naam en de kleuren 
• Toestemming van de leden tot verdere uitwerking van de fusie. 

• Het vervolgtraject 
• Samenstelling van de werkgroepen 
• Rondvraag 
• Sluiting 

Een aantal relevante passages uit de statuten: 
Alle leden die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt hebben toegang tot de ALV. Alle leden die de leeftijd van 18 jaar hebben 
bereikt hebben daarin ieder één stem. 
Alleen degenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB, zijn lid van de vereniging 
Ieder lid kan één stem laten uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid. 
Er wordt beslist bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen 
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.. R eparatieschema velden · 
)!. Ons eerste veld zal na afloop van dit seizoen een totale renovatie ondergaan d.w.z. afgraven, nieuwe drainage, nieuwe 

toplaag en totaal inzaaien. Dit betekent dat dit veld niet gebruikt kan worden van 12 mei t/m 29 augustus of 5 september (afhankelijk 
van de voortgang). Veld 2 blijft nu langer open en zal pas op 2 juni in reparatie gaan en is op 18 augustus weer beschikbaar. De 
trainingsstrook wordt onder handen genomen van 14 april t/m 30 juni. Uiteraard blijft ons (kunstgras)veld 3 beschikbaar, zodat we 
geen problemen krijgen met de start van de trainingen. 

De reparatiedata nog even op een rijtje: • Veld 1: 12 mei t/m 29 augustus/5 september - • Veld 2: 2 juni t/m 18 augustus - • 
Trainingsstrook: 14 april t/m 30 juni. 

Wij verzoeken de trainers en wedstrijdsecretarissen met hun planningen hiermee rekening te houden 

~ Gebruik kunstgrasveld 
Een voorwaarde voor toewijziging van het kunstgrasveld was dat andere Escampverenigingen bij afkeuring van hun eigen 

velden op doordeweekse avonden ook een helft van het veld zouden mogen gebruiken. 
Daar is nu het volgende schema voor opgesteld: 

BMT 

Spoorwijk 

vcs 

maandag 
vrijdag even weken 
vrijdag oneven weken 
woensdag 
dinsdag 
donderdag 

18.00 - 22.30 uur 
17.00 - 22.30 uur 
20.00 - 22.00 uur 
17 .00 - 22.30 uur 
20.00 - 22.00 uur 
17 .00 - 22.00 uur 

De vrijdag in de oneven weken van 17.00 - 20.00 uur moet nog worden ingevuld. 
Neta Dali doet voorlopig niet mee. Op zaterdag en zondag is het volledige veld onder alle omstandigheden beschikbaar voor LENS. 

Het bestuur 

--- --- --- --- Mî . '-/ '-/ '-/ '~ 
~ v v V 

rneuws f/1ëset1 
LENS-revue per @-mail ontvangen? Dat kan. 

Even een mailtje naar cjalting@planet.nl is voldoende. 

Gezelligheid 

Een van de belangrijkste drijfveren om je bij een (sport)vereniging aan te sluiten. Bij LENS kan je dat 
vinden. Je kan er een heerlijke familiare sfeer vinden die behoorlijk ontspannen is. Dat krijgen we door 
constant de accommodatie te onderhouden. Het is altijd gevaarlijk namen te noemen maar deze schieten 
mij direct in mijn hoofd Joop Heijnen, Emile Hoos, Leen vd Berg, Steef Otterspoor, etc. Het verbeteren 
gebeurt financieel o.a. door de Club van Vijftig. Nog steeds zijn er mensen die spontaan 50 Euro geven. 
Zoals de al jaren voortsploeterende Sekoman, die zich ook nog altijd volledig geeft voor de gemeente, 
het schiet wel eens in zijn kuit zijn naam Wil Heijnen. Frans Disseldorp, topscoorder aller tijden er is 

werkelijk niemand op LENS te vinden die meer doelpunten heeft gemaakt maar denkt ook aan de Club van Vijftig. Voor de 
besteding dit jaar ervan zijn we druk bezig om dugouts op het 3' veld te krijgen en nieuw meubilair. Heeft u nog ideeën. B.v. moeten 
we een reünie organiseren? De club van 50 heeft al zoveel goeds gedaan. Vorige week zondag, toen het was afgekeurd kon iedereen 
kijken op Canal + naar Ajax Willem Il. Echt fantastisch. Wilt u ook bij de gezelligste Club van Nederland gaan behoren en nog een 
attentie krijgen (Ronald Bogisch heeft hem) geef dan onmiddellijk de 50 Euro aan ondergetekende of maak het over op het bekende 
gironummer van LENS. 

Uitspraak van de Club van Vijftig: 50 Euro bijspringen maak het een sport 

Met een vriendelijke sportgroet - Henk Hoppenbrouwers 
Ps: We gaan naar Rome, we gaan Rome!! 
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~,11CR ~ CLUB 'DE GRASMAT' 

Sinds een aantal jaren heeft deze club zijn domicilie in ons clubgebouw. In een gezellige ambiance wordt er op de dinsdagmiddag 
het spel gespeeld. Deze bridge-club is op zoek naar leden. Leeftijd speelt beslist geen rol. Interesse? Neem dan snel contact op met 
de penningsmeester Ciska Kooymans (tel.: 070-366 22 97). Zij geeft u de gewenste informatie en schrijft u graag in als lid van deze 
gezellige club. 

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. 

Net als de plannen van het Bestuur om van LENS een krachtige vereniging te 
maken, waarin ruimte dient te komen voor meer zaken dan voetbal alleen 
kunnen wij concluderen dat dit niet nieuw is. Hebben wij ooit eens ook aan kinderopvang gedaan? Er staat ons vaag iets bij. 
Daarom is het niet verwonderlijk dat LENS in vroeger jaren ook een bibliotheekfunctie had. LENS-leden konden een ingebonden 
jaargang lenen om deze in alle rust thuis nog eens na te lezen. Tussen een hardekaft en het kaftpapier werd het volgende briefje 
aangetroffen 

Aan de lezers van dit boek. 

Nu U gebruik maakt van Uw recht dit boek te lezen, vertrouwen wij, dat u ook Uw verplichtingen niet uit het oog zult verliezen. wij 
venvachten dientengevolge het boek QJ2. de gestelde datum terug en wel in zulke staat. dat het niet meer dan normale s/iitage heeft 

geleden. 

Wij wensen U prettige lectuur toe. Namens het bestuur, P.Juffermans. 

(briefje gevonden in LENS-revue jaargang 1940-1941) 

dt:', --- --- --- --- ~ __ 6 __ · __ ,..nll!'!:'Hv•,,,."Tjfji:-==-==-'-=-v-:1:.,,,.~7'/'J,.,•""1,-i',_v_,,,. ____ ' v~ 
&enioren afdenng 

zaal,zaterdag,zondag 

Senioren zaal/zondag -
algemene informatie 

W.J.M. Heijnen ............................ tel: 070-3461088 

Aanvoerders zaal 

LENS 1: Oscar van der Laar .............. tel: 06-22669238 
LENS 2: Sammy de Nennie ............... tel: 070-3935936 
LENS 3 : Ed Vuijk .... tel: 070-3960448 - (06-20247367) 
LENS 4: Nico Vastenburgt.. .............. tel:070-3294254 
LENS 5: Paul Lensink ..................... tel: 06-53576080 
LENS OS!: Bettie Driessen ............... tel: 070-3295598 

Senioren zaterdag 

J. Ham ............................................ tel: 070-3679687 
L. Verkijk ....................................... tel.: 070-3617033 

Aanvoerders veld 

LENS 3: ltek Kumaz ............................ tel: 06-13379733 
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers ............... tel: 070-3250789 
LENS 5: Jan Muns .............................. tel: 070-3975459 
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i, ZAAL: 
Wedstrijdprogramma 

DATUM TIJD WEDSTRIJD SPORTHAL W.NR. SCHEIDSRECHTER 

Vr 14 feb. 21.00 LENS3 - Hendo 2 Loosduinen 186487 J.I.Verhoek 

Ma 17 feb. 20.00 DZP4 - LENS 1 Loosduinen 184715 G. van de Werken 

Wo 19 feb. 19.00 PGSNOGEL 5 - LENS 3 De Schilp 186491 
20.00 RAVA2 - LENS2 Ockenburgh 184881 
20.00 Simeko/Taxi DS3 - LENS DS 1 3-oktoverhal, Leiden 187744 J. van der Linde 

Vr21 feb. 22.00 LENS4 - Westlandia 8 Loosduinen 185608 

Ma 24 feb. 20.00 LENS4 - Groenoord 7 (beker) De Schilp 206840 J.C. van der Velden 
21.00 LENS 5 - RKDEO 19 Lipa 187225 
21.00 LENS2 - WIK 1 Loosduinen 184873 A.L.Hensen 

Di 25 feb. 20.00 LYRADS3 - LENS DSI Vreeloo , De Lier 187726 

Wo 26 feb. 19.00 LENS! - HM/JP Exploit. 1 Zuidhaghe 184707 H.Boxhoom 

Vr28 feb. 19.00 LENS3 - RAVA3 Loosduinen 186476 G. Keijzer 
19.00 Westlandia 8 - LENS 4 Westlandhal 185582 

(il, ZATERDAG / ZONDAG: 

• Afkeuringsinformatie (niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFO-thuis pag. 603 
• de afkeuringslijn KNVB - District West II - tel.: 0900-9008000 

Mededelingen: 

~ Wijziging aanvangstijdstip thuiswedstrijden LENS-elftallen, toch nog een breed draagvlak. 

Gaf ik in de vorige LENS-srevue nog aan dat het niet mogelijk is om tussen de elftallen overeenstemming te bereiken over 
gewijzigde aanvangstijdstippen, kan ik nu melden dat de drie belangrijkste pionnen van LENS 3, 4 en 5 (Emiel Hoos, Henk 
Hoppenbrouwers en Jan Muns) alsnog overeenstemming hebben bereikt. Hulde aan deze fonnatuers. Het resultaat is dan vanaf het 
weekeinde van 23 februari als volgt: 
LENS 4 en 5 spelen hun laatste thuiswedstrijden om 10.00 uur en kleden zich om in gebouw 1, lokaal 1 en 3. De tegenstanders 
kleden zich dan om in lokaal 7 en 8. 
De lokalen I en 3 dienen dan vervolgens uiterlijk om 12.30 schoon en leeg opgeleverd te worden omdat op dat moment LENS! en 
de tegenstander zich daar geestelijk op de wedstrijd willen voorbereiden. Van belang is dan ook dat de wedstrijden op tijd beginnen. 
Te Iaat is dan kort rusten of korter spelen. 
LENS 3 vervolgens kan dan de wedstrijd om 12.00 uur aanvangen met het omkleden in de kleedlokalen 5 en 6. 

Voor de bardiensten betekent dit dat LENS 4 en 5, om en om, tussen 12.30 uur en 14.00 uur hun steentje bijdragen en dat LENS 3 
telkens in de rust van LENS I tussen 14.45 en 15.15 de vaste barploeg een dienst bewijzen. En om het barrooster compleet te maken 
zorgen de spelers van LENS I en 2 na afloop van LENS I voor de versnaperingen. 

Voor het volgend seizoen blijft mijn ver zoek staan om opnieuw aan te geven op welke tijdstippen men wil spelen. Eind april/begin 
mei zal ik met de nieuwe collega commissielid senioren Gerard Kempennan Gawel) de aanvoerders bijeenroepen om het nieuwe 
seizoen voor te bereiden. 

Wil Heijnen 
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Wedstrijdprogramma 

DATUM TIJD WEDSTRIJD TERREINNELD W.NR. SCHEIDSRECHTER 

Za 15 feb. 14.30 Neta Dal! 1 LENS 1 (zat) A.Wolten 

Zo 16 feb. 14.00 Den Hoorn 1 LENS 1 Woudseweg, Den Hoorn W.H.Poort 

12.00 HMSH3 LENS2 Vrederustlaan J.Oprel 

12.00 Adelaars 2 LENS3 Guntersteinweg 

12.00 RAVA4 LENS4 L.van Vuurdestraat 

10.00 TAC'90 5 LENS5 Aagje Dekenlaan 

Za 22 feb. LENS 1 (zat) Vrij 

Zo 23 feb. 14.30 De Postduiven 1 LENS! Madesteinweg M.A.Terol 

11.30 LENS2 GONA2 Veld 1/3 135305 F .J. de Groot 

11.00 LENS3 Toofan2 Veld2 138151 

10.30 LENS4 Trainen 
10.30 LENS5 Trainen 

llt."\.---, .,,.---, .,,.---, .,,.---, @ ~ 
~ * '$, \/ \/ \/ -. V ~ 

Jeugd afdeliif P 
CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 

(algmeen contactperssn: Paul van den Steen Chopinstraat 103 - 2551 SV Den Haag) 

- Hoofdleider A- en B-jeugd: 
- Hoofdleider C- en D-jeugd: 
- Hoofdleider E- en F-jeugd: 

Paul van den Steen 
Fred Grens 
Paul van den Steen 

telefoon: 070-4400603 
telefoon: 015-2131727 
telefoon: 070-4400603 

(b.g.g. 015-2131727) 
(b.g.g. 070-4400603) 
(b.g.g. 015-2131727) 

Dit betekent dat.alle spelers en ouders met vragen of om af te bellen voor de wedstrijden (niet voor de trainingen!!!) alleen terecht 
kunnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beide ook nog gewoon een werkgever hebben, en de overige familieleden de 
vragen toch niet kunnen beantwoorden, vragen wij om het bellen te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 20.30 uur. 

Dit betekent dat alle spelers en ouders met vragen of om af te bellen voor de wedstrijden (niet voor de trainingen!!!) alleen terecht 
kunnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beide ook nog gewoon een werkgever hebben, en de overige familieleden de 
vragen toch niet kunnen beantwoorden, vragen wij iedereen om het bellen te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 
20.30 uur. De belangrijkste regeltjes: 

Afbellen voor wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd en alleen bij de betreffende hoofdleider 
thuis en alleen tussen 19.00 en 20.30 uur. In uiterste 1100d mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks pas na 16.00 uur 
en op zaterdag pas na 07.30 uur. 
Vragen, opmerkingen, ideeën: bel dan ook naar de hoofdleider en ook alleen tussen 19.00 en 20.30 uur 
Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur afen alleen op LENS (070-3661314) 
Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENS afkeuringslijn (070-4044184). 
Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of Fred 
Grens thuis!! 
Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!! 

Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen maar altijd sportschoenen meenemen!! 
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Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangs- Tegenstander Uit of Veld/ferrein 

tijd Thuis 

Al 15 febr 14.30 uur Full Speed A 1 Thuis Veld 1 of3 

22 febr 14.30 uur Verburch Al (*) Thuis Veld 1 

Bl 15 febr 11.00 uur ODBBI Thuis Veld 1 of3 

22 febr 12.00 uur Kranenburg B 1 Uit M.Vrijenhoeklaan 

B2 15 febr 12.30 uur Nootdorp BI Uit Kruisweg/Nootdorp 

22 febr 14.30 uur Quintus B 1 (*) Thuis Veld3 

Cl 15 febr 12.45 uur Voorschoten'97 Cl Thuis Veld 1 of3 

22 febr 12.45 uur DUNOCI (b) Thuis Veld 1 

C2 15 febr 12.00 uur TEDOCI Uit Vredenburchweg 

22 febr 11.00 uur Toofan Cl Thuis Veld 1 

C3 15 febr 13.00 uur RVC/Rijswijk C4 Uit Schaapweg/Rijswijk 

22 febr 12.00 uur PEC Den Haag C2 Thuis Veld3 

C4 15 febr 12.00 uur VUCC2 Uit 't Kleine Loo/Mariahoeve 

22 febr 09.30 uur Quintus C2 (*) Thuis Veld3 

Dl 15 febr 09.30 uur Voorschoten' 97 Dl Thuis Veld 1 of3 

22 febr 09.00 uur Rijnsburgse Boys D 1 Uit Noordwijkerweg/Rijnsburg 

D2 15 febr 12.00 uur Cromvliet Dl Uit Brinckerinckstraat 

22 febr 11.00 uur QuickD3 Uit Savominlohmanlaan 

D3 15 febr 09.00 uur ODBD2 Uit Albardastraat 

22 febr 09.30 uur Quintus D3 (*) Thuis Veld 1 

D4 15 febr 13.00 uur DUNOD4 Uit Mr.Nolenslaan 

22 febr 11.00 uur Quintus D4 (*) Uit Leeuwerik/Kwintsheul 

El 15 febr 11.15 uur GraafWIIVAC El Uit Buurtweg/Wassenaar 

22 febr 09.30 uur Verburch El(*) Thuis Veld 2 

28 febr 18.30 uur Voetbal+feest op LENS Thuis Zie kopie!! 

E2 15 febr 10.00 uur DSOEI Uit vd.Hagenstraat/Zoetermeer 

22 febr 09.30 uur Quintus E 1 (*) Thuis Veld2 

28 febr 18.30 uur Voetbal+feest op LENS Thuis Zie kopie!! 

E3 15 febr 09.30 uur DSOE4 Thuis Veld2 

22 febr 10.00 uur Quintus E2 (*) Uit Leeuwerik/Kwintsheul 

28 febr 18.30 uur Voetbal+feest op LENS Thuis Zie kopie!! 

E4 15 febr 11.30 uur Quick Steps E3 Thuis Veld2 
22 febr 11.00 uur Vérburch E2 (*) Uit v.Arkelweg/Poeldijk 

28 febr 18.30 uur Voetbal+feest op LENS Thuis Zie kopie!! 

ES 15 febr 13.30 uur Gravenzande SV E5 Thuis Veld2 

22 febr 10.00 uur Quintus E4 (*) Uit Leeuwerik/Kwintsheul 

28 febr 18.30 uur Voetbal+feest op LENS Thuis Zie kopie!! 

E6 15 febr 11.00 uur Oliveo E9 Uit Sportlaan/Pijnacker 

22 febr 13.30 uur Quintus E5 (*) Thuis Veld2 
28 febr 18.30 uur Voetbal+feest op LENS Thuis Zie kopie!! 

Fl 15 febr 09.30 uur HVVFI Thuis Veld2 
22 febr 10.00 uur Verburch Fl (*) Uit v.Arkelweg/Poeldijk 

F2 15 febr 10.00 uur Blauw Zwart Fl Uit Mansveltkade/Wassenaar 

22 febr 10.00 uur Quintus Fl (*) Uit Leeuwerik/Kwintsheul 

F3 15 febr 09.45 uur VCSF3 Uit Dedemsvaartweg 

22 febr 11.30 uur Quintus F2 (*) Thuis Veld2 

F4 15 febr 11.30 uur Quick Steps F3 Thuis Veld2 

22 febr 10.00 uur Quintus F4 (*) Uit Leeuwerik/Kwintsheul 

FS 15 febr 11.00 uur RVC/Rijswijk F9 Uit Schaapweg/Rijswijk 

22 febr 11.30 uur Quintus F5 (*) Thuis Veld2 

F6 15 febr 13.30 uur Wilhelmus F7 Thuis Veld2 

22 febr 13.30 uur Hoekse Boys F4 Thuis Veld2 .. .. 
(*) = vnendschappehjke wedstrijd!!! 

Bijzonderheden 

.. .. .. 
(b) bekerwedstrijd (bij gehJke emdstand penallles!!) 

• De volgende LENSREVUE verschijnt donderdag 27 februari 2003 

Vertrek van 
LENS: 
13.30 uur 
13.30 uur 
10.00 uur 
10.30 uur 
10.45 uur 
13.30 uur 
11.45 uur 
11.45 uur 
10.30 uur 
10.00 uur 
11.45 uur 
11.15 uur 
10.30 uur 
08.45 uur 
08.30 uur 
07.15uur 
10.30 uur 
09.30 uur 
08.00 uur 
08.45 uur 
12.00 uur 
10.00 uur 
10.00 uur 
09.00 uur 
18.00 uur 
08.45 uur 
09.00 uur 
18.00 uur 
09.00 uur 
09.00 uur 
18.00 uur 
11.00 uur 
10.00 uur 
18.00 uur 
13.00 uur 
09.00 uur 
18.00 uur 
09.45 uur 
13.00 uur 
18.30 uur 
09.00 uur 
09.00 uur 
08.30 uur 
09.00 uur 
09.00 uur 
11.00 uur 
11.00 uur 
09.00 uur 
10.00 uur 
11.00 uur 
13.00 uur 
13.00 uur 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie vanaf 07 .30 uur: zaterdag 15 Gerard Marinus en Paul van den Steen 
• Aanwezig namens de jeugdcommissie vanaf 07.30 uur: zaterdag 22 Patrick en Peter van Fessem 

Vervoer 

Auto!!! 
Auto!!! 

Auto 

Auto 

Auto!!! 

Auto 
Auto!!! 
Auto 
Auto 

Auto!!! 
Auto 
Auto 

Auto 

Auto 

Auto 

Auto 

Auto!!! 

Auto 
Auto!!! 
Auto 
Lopen 

Auto 
Auto 
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Oopstellingen 
De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

LENS Fl met K.Vonk 
LENS F2 met Y .Khoulali 
LENS F4 zonder H.Samadi (gestopt) en met P.Balesar, S.Gunes en U.Gunes 
LENS F6 met T.Ciftci 

Cimpetitievoetbal 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 A 1 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 Il. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 

Schaduwprogramma bij algehele afkeuring 
Het kan zijn dat bij heel slecht weer het complete competitieprogramma door de KNVB wordt afgekeurd (zie kopie hierboven). Wij 
kunnen dan altijd iets op veld 3 gaan doen omdat dit veld altijd bespeelbaar is. Het is dan zaak om altijd even de afkeuringlijn van 
LENS te bellen (4044184) om te horen welk programma er gespeeld gaat worden. Doen!!!! 

Feestavond E-jeugd 
Nogmaals kondigen wij een feestavond aan voor onze E-jeugd {LENS El t/m LENS E6). Op vrijdagavond 28 februari, 
voorjaarsvakantie, gaan wij eerst bij kunstlicht een klein toernooitje spelen. Daarna nog gezellig in ons clubgebouw wat spelen 
(bingo, sjoelen, darten, film etc.). Wellicht zijn er ouders die iets lekkers klaar willen maken (hapjes) zodat de jongens tijdens deze 
avond ook iets te eten hebben. Wij zorgen natuurlijk voor de drank. Denk er eens over na, tot nu toe nog geen reacties ontvangen, en 
ook leuke suggesties zijn van harte welkom. We verzamelen om 18.00 uur en iedere E-klasser neemt zijn eigen voetbalkleding en 
een trainingspak mee. Omstreeks 21.30 uur is het feest weer afgelopen. Meer nieuws in de volgende LENSrevue. 

Fusiebespreking LENS- PEC Den Haag 
De goede lezer heeft natuurlijk al lang opgevangen dat LENS en PEC Den Haag in bespreking zijn om tot een fusie te komen. 
FUSIE???? Ja, het mag geen nieuws zijn dat wij binnen LENS een groot gebrek aan kader hebben. Zowel achter de bar, in het 
bestuur, bij de jeugd- en bij de seniorencommissie is er een schrijnend gebrek aan voldoende (kwalitatief en kwantitatief) kader. 
Oproepen bnnen LENS (aan senioren, ouders jeugdleden etc.) hebben niet of nauwelijks gehoor gevonden. PEC Den Haag heeft wel 
voldoende kader en is op zoek naar een andere accommodatie. Tel daarbij nog eens op dat onze seniorenafdeling op de zaterdag 
langzaam aan het afsterven is en wellicht volgend seizoen te weinig spelers over heeft om een elftal op de been te brengen, PEC Den 
Haag neemt ook 4 seniorenelftallen mee, en de voorgenomen fusie is al een stuk begrijpelijker alhoewel een zondag senioren 
vereniging een logischere stap zou zijn geweest omdat op zondag de meeste ruimte ligt op ons complex. Dit is geprobeerd maar op 
dit moment zijn deze clubs (nog) niet te vinden. Dit zou een volgende stap moeten zijn. Op maandag 17 februari geeft het bestuur 
opening van zaken. Om 20.00 uur in het clubgebouw van LENS. Het spreekt voor zich dat wij alle kaderleden van de jeugd aanraden 
om bij deze bespreking aanwezig te zijn om mee te praten en te stemmen over de toekomst van LENS. We zeggen op deze avond 
nog geen definitief ja of nee tegen de fusie maar beslissen slechts over het wel of niet doorgaan door het bestuur met de plannen en 
de besprekingen met PEC Den Haag. Tijdens deze vergadering kunnen door de leden {spelend en niet spelend) signalen afgegeven 
worden en ideeën meegegeven worden aan het bestuur van LENS. Komen dus; het is belangrijk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

C ontributiebrieven+train/speelverbod 
Sommige ouders van jeugdleden blijven weigeren om de contributie te betalen. Diverse briefjes, meegegeven aan uw zoon, hebben 
tot nu toe niet het gewenste resultaat gehad. Deze week ontvangen wij van de administratie weer een nieuw contributieoverzicht en 

8 





weer zullen wij overgaan (voor de laatste keer) tot het meegeven van briefjes aan die jeugdleden die nog steeds een 
contributieachterstand hebben. Is er op zondag 2 maart nog niet betaald dan krijgen de betreffende spelers een train- en speelverbod 
van ons totdat de volledige contributie is betaald. Bovendien vermelden wij de namen in de LENSREVUE. Laat het niet zo ver 
komen en betaal z.s.m. de achterstallige contributie!!! 

Medegebruik veld 3 
Bij algehele afkeuring van hun velden mogen onze buurtverenigingen (BMT, VCS en Spoorwijk) doordeweeks voor de trainingen 
volgens een bepaald schema het linker gedeelte van ons kunstgrasveld gebruiken. Wel moeten zij hun eigen materiaal (doeltjes, 
ballen, hesjes en pionnen) gebruiken!! De gemaakte afspraken hangen op het mededelingenbord van LENS maar voor de 
duidelijkheid vermelden wij deze ook nog in deze LENSREVUE: 

maandag 18.00 t/m 22.30 uur BMT 
dinsdag 20.00 t/m 22.00 uur VCS 
woensdag 17 .00 t/m 22.30 uur Spoorwijk 
donderdag 17.00 t/m 22.00 uur VCS 
vrijdag 17.00 t/m 22.30 uur BMT (alleen de even weken) en Spoorwijk (alleen de oneven weken) 

Neta Dali doet (voorlopig) niet mee en heeft derhalve geen recht op het veld. 

Toernooi-overzicht 
Met Pasen ( 18 t/m .21 april) en in de maand mei spelen de jeugdteams van LENS weer vele toernooien. Het valt wel op dat er steeds 
minder toernooien worden georganiseerd voor de A- en B-jeugd zodat deze teams ook steeds minder toernooien gaan spelen. Een 
totaal overzicht hangt op LENS in het mededelingenbord. Natuurlijk komen er nog wijzigingen/aanvullingen op dit overzicht. Kijk 
er dus regelmatig op, noteer deze toernooien in de agenda en houdt deze data vrij!!!! 

Reis je LENS C2 

Een prima gewoonte is natuurlijk om met je team aan het einde van het seizoen een reisje te maken. Er is toch niets mooiers!. Ook 
dit jaar gaat Peter en Patick van Fessem met hun boys weer op reis. Sponsors zijn ook in dit geval zeer welkom. Het zal Peter niet 
zijn om ook dit seizoen weer een aantal sponsors te strikken. Zij willèn echter anoniem blijven. Maar dat het echte LENS-ers zijn 
moge duidelijk zijn. De spelers en begeleiding van LENS C2 bedankt hierbij deze gulle gevers. 

De verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

Feyenoord C2- LENS Cl: 0 - 8 

Na een aantal nederlagen in vriendschappelijke wedstrijden tegen sterke tegenstanders, begonnen we nu 
aan de tweede competitiehelft tegen Feyenoord. En in deze wedstrijd lieten de spelers van LENS Cl zien 
dat ze het winnen nog niet verleerd waren. Al snel werd het 1-0 na een mooie voorzet van Johnathan die 

goed door Hassan werd binnengetikt. Vlak daarna was het Ertan die een voorzet van Niels mooi binnenkopte en toen stond het 2-0. 
Met deze stand gingen we ook rusten. Na rust ging LENS nog beter spelen en werkten we goed aan ons doelsaldo. 3-0 werd het 
nadat Arnie mooi van zijn tegenstander wegdraaide en beheerst binnenschoot. Vervolgens waren het Chaheen en Salim die allebei 
een keer raak schoten uit schitterende voorzetten van Arnie, waarbij Salim de bal wel erg hard ineens vanuit de lucht hard achter de 
keeper binnenschoot. De 6-0 kwam op naam van Mehmet na een scrimmage in de 16. Ook de ingevallen Hafiez wist nog een keer 
het net te vinden. Verder gaf hij nog een prachtige voorzet op Mehmet die daardoor zijn tweede doelpunt binnen kon koppen en 
daarmee bepaalde hij de eindstand op 8-0. Vlak voor tijd leek Mehmet nog een keer te scoren, maar zijn schot van 35 meter 
belandde op de lat. Een perfecte wedstrijd, waarin er erg goed werd gevoetbald en waarin bleek dat al die zware oefenwedstrijden 
niet voor niets zijn geweest. Ga zo door!! Fouad en Hafiez bedankt voor het meedoen, jullie kunnen be iele terugkijken op een goede 
invalbeurt. 
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DHC Cl-LENS Cl: 2-0 

De thuiswedstrijd tegen DHC werd maar moeizaam met 1-0 gewonnen en toen bleek DHC een goed elftal te zijn. Ook vandaag 
speelde DHC goed en waren ze beter dan ons. Alleen in de eerste minuut schoten wij nog via een vrije trap van Mehmet een keer op 
de lat, maar daarna was DHC de hele eerste helft beter. Wij leden heel veel balverlies en kwamen dan ook niet tot echt mooie 
aanvallen. DHC wel en dankzij kunst en vliegwerk en de lat ging de bal er niet in en bleef het 0-0 bij rust. Ook na rust een beter 
DHC en al vrij snel scoorden ze de 1-0. We probeerden wat meer druk naar voren te geven, maar we kwamen erniet uit en even 
later schoot DHC uit de rebound van een vrije trap de 2-0 binnen. Tien minuten voor tijd kwamen we eindelijk wat meer op de helft 
van de tegenstander en raakte Dennis nog een keer de paal. Verder kwamen we echter niet en daarom dan ook een terechte 2-0 
nederlaag. Sergio en Fouad bedankt voor het invallen. 

LENS Cl - Quick Cl: 2 - 1 

Weer eens een doordeweekse oefenwedstrijd en daarin 
werd door beide elftallen af en toe aardig gevoetbald. LENS 
was in de eerste helft de betere partij en kreeg een aantal 
goede kansen, maar telkens werd er niet gescoord. Salim 
schoot een keer op de bal en een schitterende één twee tussen 
Dennis en Chaheen leverde ook net geen treffer op. Na de 
rust begon LENS nog wel aardig en kwam ook terecht op 1-0 
via Jorge. In plaats van door te gaan, gingen we alleen maar 
slechter voetballen en scoorde Quick uit een corner de 1-1. 
Daarna scoorden we wel de 2-1 via weer Jorge, maar werd er 
vergeten te voetballen en dat was jammer. 

LENS Cl - Feyenoord Cl: 3 -5 

Q, een ondergesneeuwd veld, speelden we 
vandaag tegen Feyenoord Cl (av) dat uitkomt in de 
tweede divisie landelijk. LENS begon weer sterk 
aan de wedstrijd en kwam al snel op 1-0 via Jorge 
na een mooie actie en voorzet van Chaheen. Vlak 
daarna was het Chaheen die zelf de 2-0 scoorde. LENS 
speelde goed en zag nog een doelpunt van Salim onterecht 
worden afgekeurd. Daarna kwam Feyenoord wat beter in de 
wedstrijd, doordat wij veel te slordig gingen voetballen en erg 
veel balverlies leden. Ze kwamen dan ook terecht op 2-1 en 
met deze stand gingen we rusten. Na rust pakte LENS de 
draad weer op en was het Arnie die mooi wegdraaide bij zijn 
tegenstander en de 3-1 binnenschoot. Daarna kregen we nog 
veel meer kansen oog in oog met de keeper, maar faalden we 
telkens. Vervolgens gingen we te veel lopen met de bal en 
liepen een aantal spelers veel te ver uit hun posities, waardoor 
Feyenoord ineens gevaarlijk kon worden en uiteindelijk zelfs 
met 5-3 wist te winnen. Totaal onnodig en LENS had gewoon 
wat geduldiger moeten blijven dan waren de doelpunten 
vanzelf gevallen. Nu stonden we achterin steeds in een 
ondertal en daar wist F eyenoord goed van te profiteren, 
terwijl ze daarvoor toch echt de veel mindere waren. Alleen 
als we echt geconcentreerd blijven spelen, zal het weer zo 

LENS C 2 - RVC RIJSWIJK C 3 2-2 

goed gaan als in de hele eerste seizoenshelft, waarin we maar 
2 wedstrijden in totaal verloren. Denk daar aan!! 

Sparta Cl - LENS Cl: 6 - 3 

Waar het in de eerste competitiehelft allemaal mee zat, 
krijgen we nu te maken met wat tegenslag. Vandaag 
begonnen we echt goed aan de wedstrijd en zetten we de 
tegenstander helemaal vast en kregen we gelijk een aantal 
kansen. Vervelend was het dan ook dat Sparta met een goed 

uitgespeelde counter na 5 minuten voor het eerst op onze 
helft kwam en gelijk scoorde met een mooie lob. Toch 
gingen we op zoek naar de gelijkmaker. Fouad kwam een 
paar keer gevaarlijk door op rechts en een schot van Jorge 
werd nog maar net door de keeper gepakt. Vervolgens was 
het helaas Sparta die de 2-0 uit een vrije trap binnenschoot 
en vlak daarna zelfs de 3-0 uit een voorzet bij de tweede 
paal. Ook nu gingen wij toch door met voetballen en na een 

mooie pass van Niels scoorde Arnie de 3-1. Sparta werd weer 
onder druk gezet en kans na kans stapelde zich op. Niels 
kopte op de lat en een kopbal van Ertan werd van de lijn 
gehaald, maar dus geen doelpunt en daar gaat het toch om. 
Vlak voor rust wist Sparta wel te scoren. Bij een vrije trap 
stond er iemand wel heel erg vrij en die kon dan ook zo de 4-
1 binnentikken. In de rust aangegeven dat het echt nog niet 
gedaan was en LENS kwam furieus uit de startblokken. Arnie 
liep alleen op de keeper af maar miste, Hafiez schoot een 
voorzet bij de tweede paal in het zijnet en weer een kopbal 
van Ertan werd van de lijn gehaald. Achterin speelden we 1 
op I en daardoor ontstond er meer ruimte voor Sparta en uit 
een counter scoorden ze de 5-1. Toch kwamen we nog terug 
tot 5-2 via Awinash en 5-3 via Dennis. 15 minuten voor tijd 
leek het zelfs nog 5-4 te worden, maar wederom een kopbal 
(ditmaal van Mehmet) werd van de lijn gehaald. Uiteindelijk 
werd het zelfs nog 6-3 en dat is balen. Maar goed, volgende 
week Voorschoten' 97 thuis en dan gaan we er toch weer echt 
voor!! 

Vandaag een belangrijke wedstrijd voor LENS C 2. De tegenstander staat op de derde plaats, dus kon het een spannende wedstrijd 
worden. En dat werd het ook. LENS begint goed aan de wedstrijd en pakt de tegenstander goed aan. Maar we kunnen niet 
voorkomen, dat de tegenstander als eerste kan scoren. LENS laat zich niet uit het veld slaan, en gaat door met de tegenstander onder 
druk te zetten. Wij krijgen wel wat kansen, maar de keeper van de tegenpartij is ook goed, en stopt dan ook veel inzetten van LENS. 
Dan kort voor de rust krijgt LENS zijn beloning voor het harde werken. Wij gaan dan ook de rust in met een stand van 1-1. Na de 
rust ziet RVC RIJSWIJK een heel ander LENS, met nog meer inzet wordt er gespeeld, en de tegenstander moet achteruit. Dan een 
overtreding in de zestien en LENS krijgt een pingel mee, die RODNY er netjes inschiet. LENS blijft drukken maar komt niet meer 
tot scoren. Dan tien sec. voortijd gebeurd het, met een afstand schot komt RVC RIJSWIJK op gelijke hoogte. Jongens een prima 
partij voetbal, maar jammer niet de drie punten. Maar we blijven thuis nog ongeslagen. 

Trainer\leider Peter van Fessem ............. . 
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LENS C 2 - DYNAMO 67 C 1 3-1 

Vandaag wacht LENS weer een zware wedstrijd. In mijn praatje met het team, voel ik de spanning stijgen, en weet bijna dat het 

goed zit. Tom onze keeper is weer van de partij, zodat de achterhoede compleet is. FOUAD is met de C 1 mee, zodat ik een speler 
uit de C 4 haal om bij ons op de reserve bank plaats te nemen. Want HAFIEZ is nog niet helemaal tip top in orde. Als de wedstrijd 
begint zet LENS DYNAMO 67 gelijk onder zware druk, en combineert er lustig op los zodat het eerste doelpunt er al snel op het 
bord staat. LENS drukt door en het duurt dan ook niet lang of het tweede doelpunt is een feit. Het scorebord geeft na tien min. de 
stand van 2-0 aan. LENS speelt soms met zijn tegenstander als een kat met een muis. Wij krijgen veel kansen, maar de keeper van 
DYNAMO is wel goed. Zij houden de stand op 2-0 tot de rust. In de rust genieten wij van de thee. De tweede helft begint net zo als 
de eerste, een fel LENS laat de bal het werk doen. En laat de tegenstander achter de feiten aan lopen. Dan scoort Cercan het derde 
doelpunt en de wedstrijd is gelopen. Maar dynamo ziet nog kans om te scoren, en ons een beetje onder druk te zetten Maar de 
wedstrijd is gespeeld en de drie punten blijven op LENS. Jongens klasse partij ik ben trots op jullie. 

Quick C2 - LENS C2 (0 -2) 01 februari 

()p een koude zaterdagmorgen als het voetbal is afgekeurd, 

gaan wij vriendschappelijk een balletje trappen. Bij Quick op 
het kunststolveld. Ondertussen is het gaan sneeuwen en de 
lucht is zeer grijs. Als wij bij Quick aankomen is de wedstrijd 
bijna een halfuur opgeschoven. Maar dan mag LENS aan de 
wedstrijd beginnen. Het veld is moeilijk bespeelbaar door de 
sneeuw; toch zoekt LENS de aanval en probeert de 
tegenstander onder druk te zetten. 
Wij krijgen een paar kansen maar de 
tegenstander ook. Gelukkig is onze 

keeper zeer alert en tikt de ballen uit «·.. ,-.. 
de doelmond. De russtand is dan ook 
0-0. 
Na de rust gaat LENS wat maar 
combineren en het eerste doelpunt is weer een feit en het is 
nog dik verdiend ook. LENS voelt dat er nog iets meer in zit 
en zet weer aan en drukt de tegenstander terug op eigen helft. 
Na tien minuten ligt de tweede erin en de wedstrijd is weer 
binnen. Quick probeert het nog wel maar kan geen vuist meer 
maken. Jongens toch weer een goede wedstrijd onder 
moeilijke omstandigheden. Jullie laten zien dat je overal kan 
voetballen en onder elke omstandigheden klasse. En Rafael 
bedankt voor het mee spelen. 

LENS C2 - Oranjeplein Cl (11-1) 08 februari 

Ais de jongens binnen zijn gaan wij naar de oude 

bestuurskamer voor de wedstrijdbespreking. 

LENS C3 - RA VA Cl (15-1) zaterdag 08 februari 

Ik zet het elftal neer en vertel wat ik van hun verlang. Na 
mijn praatje gaat het elftal zich omkleden en is opgeladen 
voor de wedstrijd. Maar dan hoor ik dat de kaarten van de 
tegenpartij niet kloppen en de wedstrijd word verlaat. Als 
alles klopt kan de wedstrijd beginnen. LENS komt goed uit 
de startblokken want na 58 sec is het al één nul. En LENS 
laat zich niet van de wijs brengen en gaat gewoon door met 
lekker voetballen. De tegenstander loopt soms achter de 
feiten aan. En het is LENS dat weer scoort. Cercan heeft de 

drie nul op de schoen, maar vergeet te 

~

. , scoren. Dan gaat het een tijdje op en neer. 
. w Maar het weer LENS dat scoort en zo halen 

fo wij het rustsignaal.3-0. Na de rust komt 
® ;;, . Rafael erin voor Vires knieblessure. Maar 

LENS scoort na de rust heel snel de vierde treffer en de 
wedstrijd is gelopen. Het wordt nog een beetje rommelig 
maar Tom houdt zijn doel schoon.en zijn het de spitsen die 
deze middag lekker kunnen scoren. Maar niet vergeten de 
verdediging die heeft ook zeer goed zijn mannetje gestaan. 
Het middenveld vond ik iets minder. Maar niettemin liep 
LENS uit naar een monsterscore. Jongens een goede 
wedstrijd maar volgende week wordt het zwaarder dan tegen 
TEDO uit. Maar dat zien we daar wel weer voorlopig zijn de 
drie punten binnen. 

Trainer/Leider peter en patrick van Fessem 

W., begonnen de wedstrijd een beetje zenuwachtig omdat we bijna 2 weken niet hadden getraind en sommigen dachten door de 

vele nederlagen dat we deze ook gingen verliezen , maar al gouw in de eerste helft viel het eerste doelpunt, de doelpunten werden 
daarna wel snel gemaakt door de spitsen er werd ook goed gecombineerd en gecoached door elkaar. We kregen in de eerste helft wel 
een doelpunt tegen door de verdediging maar daar bleef het dan ook bij toen de eerste helft was afgelopen stond het 7-1 voor LENS. 
De tweede helft vielen de doelpunten ook weer snel achter elkaar en hadden we geen fouten in de verdediging. Hasan wou en moest 
in de tweede helft scoren dat is hem dan net voor dat de scheids rechter affloot gelukt (is er wel geblesseerd bij geraakt) daar was hij 
blij mee. De eindstand wan 15-1 voor LENS. 

Ricky van den Berg 

LENS D2- VCS D3 

W., waren in de eerste helft heel fel. Na een actie van Mohammed en Yassin scoorde Bilal heel 

mooi. Onze Yassin was vandaag in zijn bui en hij scoorde 2 mooie doelpunten. Na de goal van 
Yassin liep de eerste helft af. We gingen even rusten. We begonnen de 2' helft ook heel fel. Na 10 

minuten scoorde Charrel een mooi doelpunt. Na dat doelpunt had helemaal niemand gescoord. 
Een 4-0 was de eindstand. Trouwens iedereen speelde heel goed. 

Groetjes van Ogur. 

Il 





LENS D2 - WIK Dl (4-1) Zaterdag 08 februari 

Het was een leuke dag. Iedereen was in topform. We waren allemaal klaar om die wedstrijd te winnen. Eerste helft hebben we veel 
mooie kansen gehad. De mooie acties van Isgan en de er de mooiste schot van Mohammed, hij schoot op de lat maar het was een 
mooie schot. De tweede helft kwam Khalid in het veld en na 3 minuten scoorde hij al de eerste doelpunt. 1-0. Hunnie.hadden heel 
veel kansen maar ze konden niet door onze verdediging vooral niet door Bilal. En toen kwam Charrel in actie en daar was de 2-0. 
Maar na een corner kwam de jongen aan de doelpunt en het was 2-1. Weer kwam Khalid in actie en 3-1. Na een minuut of 10 had 
Khalid weer gescoord en het was 4-1. Iedereen was heel goed in het vel 
Groetjes Burak 

BMT E 1 - LENS E 1 (2-4) Zaterdag 08 februari 

Na de sneeuwbalgevechten van vorige week dachten we deze week weer op een normaal veld te 
kunnen voetballen. In de grote zandbak van de buren hebben de jongens toch een uitstekende wedstrijd 

gespeeld. Er waren heel veel toeschouwers ( vooral van BMT! !) op deze topper afgekomen en zij zagen een redelijk gelijkopgaande 
wedstrijd. Na wat aftasten van de mogelijkheden waren de eerste kansjes voor de tegenstander. Een schot belandde in het zijnet en 
een kopbal ging net voorlangs. Toch was het LENS, dat het eerst scoorde na een goede snelle aanval over rechts. We konden niet 
lang van de voorsprong genieten, want na een paar minuten werd een corner niet goed weggewerkt en was het weer gelijk. Het was 
en bleef spannend met kansen over en weer. Vlak voor rust nam LENS weer een voorsprong na alweer een mooie aanval over 
rechts. Ook nu was de vreugde van korte duur en na een minuut in de tweede helft was het al weer gelijk. Daarna nam LENS toch 
wel het heft in handen, had de beste aanvallen en scoorde 3-2 en 4-2. BMT kreeg kansen en met hard werken werd de overwinning 
in deze sportieve wedstrijd met een prima scheidsrechter binnengehaald. 

TONEELVOORSTELLING OP LENS 

In het kader van de landelijke campagne van "Sportiviteit en respect", presenteert de 
Stichting Formaat uit Rotterdam het theaterstuk: 

'KOP of MUNT' 

Dit spektakel vindt plaats in ons clubgebouw en wel op donderdag 27 februari. Alle Den C-spelers, 
alsmede hun trainers, ouders worden hierbij van harte uitgenodigd. 

De voorstelling vangt aan om 18.30 uur en duurt tot 20.00 uur. 

Ons clubgebouw is open om 18.00 uur. 

BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
OVERDE 

VOORGENOMEN FUSIE 
TUSSEN 

LENS EN PEC DEN HAAG DEN HAAG 

maandag 17 februari 
aanvang: 20.00 uur 

Theo 
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ScFwenmakerij 
't ScFwenmakertje 

_ voor oude!wets cfegdijk vakwerli. 

Harry.Douw 

Opening$tijde~ ma tlm VI' 09.ÓO t/m 17.oo, zat~rdag tot 10.00. 16.00 uur 

Ook voor sleutels, schoencreme, veters, inlegzolen, etc 
Aanneemdepot voor slomerijgocderen 

Naamborden en wandelstokken op bestelling leverbaar 

Harderwijkstraat 260, 2573 ZT Den Haag, Tel.: 070-3885127 

GARAGE ASSENDELFT B.V. 
Kobaltstraal 26 

i 

•APK en WN ,Keurstation-
• Reparaties Vap.9lle ~e~ken _ 
• Banden- en Liitla9tservice 

• Plaat- en spuilvlerk" 

' 

2544 EV Den Haag 

wij liirtfcir ,te 111usclijkf1dil 
om 2" 1111r ,,er ifog 

te p11rkcreri v,a ceu 

cmfitmrdsystccm 

·op ALLE BRANt:?STOFFEN GELDT VOOR CLUBLEDEN 
EEN KORTING "'.AN.€ 0,0S 

r' -· ' 1/ 

Werkplaats: 070-3210523 ~ Plaatwerkerij: 070-3211713 

• 

Hoofdkantoor: 
""" .,1.t """ ~~ -

· Márgaretha van Hennebergweg 598, 
· • • ~ • · 2552 BD Den Haag, 

Tèlefoon: 070 404 41 70 
www.RSB.nl 

Vestigingen: 
Laan van Meerdervoort 184 Den• Haag 

· telefoon: 070 346 39 08 
Admiraal de Ruyterweg 325 Amsterdam 
. telefoon: 020 688 1 o 44 

Nieuwerzijds Voorburgwal 290 Amsterdam 
telefoon:.020 620 71 16 

Ruyghwêg 558 Den Helder 
telefoon: 0223 61 47 47 

Amsterdamsestraatweg 273A Utre~ht 
telefoon: 030 233 34 05 

Zwart Janstraat 39 'Rotterdam 
telefoon: 01 o 243 08 77 

ciluminium - bllilenzonwering - mcfrkiézen .• t;rrasscherm.en 
rollUiken ·• jaloezieen.- rolgordijnen - ldmellen -~ · t 

.-·, .:..-: 9àra9edeure.n.- kunstStàf kèzijne~ 
• tevens ·24· uur ?epcratieservice - betaalgemak' 

,, . 
... "':"';,"... · led . . k: ., . . • ~;, ...... 
'!-~- :-,~'°-·. · Lens , en 5% _ orting • JJ > ,_ 

- .. _ - J 

r-- ·.t" r -~.'.'t' .:i-~ 
, '-, - , , .C"\ • "'' _; ~ 

Thomsonlaan 85 ·~ 2565 HZ Den Haag. '.'. '• 
Telefoon 070-3620290 ~· Fax 070-3620435 ~- .. ~-

TIMMER-, LOODGIETERS- EN AANNEMERSWERK 
• ONDERHOUD VAN HUIZEN • ERKEND GAS- EN WATERFITTER 

• MACHINALE HOUTBEWERKING • SCHOORSTEENVEGEN 

• .. 
KANTOOR 

·,s.. Ellekomstraai 13 

.J., _.-

• • 
LOODGIETERSAl'D. 
rel. ó70-390l43Ö !: 

• 2573.XA' Dé·n Haag y 

, ~.-·a~ i~ ~;~, ~-•- .. ,t-._.' "-~:: ~~ ~-~~; -• ~-- ·_-·"' _ .. _ 7i; •. '.~ ~:-
• WERKPLAATS· .• , ·TIMMERAFD. "';. :. 

Tel. 070-3607652 ,; Tel. 070-3456124 ·• ' 

" ' ; .- ,. . ... 

Zinkwerf 17 
2544 EC Den Hss.g 

Tel. 070-3293252 

, 
i 

Fax 070-36711 15 

verkoop@vnpparkeersystemen.nl 

• 

Al meer dan 15 Jaar uw betrouwbare pärtner voor. al uw 
parkeer• en toegangscontrole vraagstukken, 

Advies op maat voór zowel het kleinste parkeerproject © . . -
f 

tot hef meest gecompliceerde project voor betaald ,parkeren. 

Eigen Oiitwikkelings• productie· en 24 uurs service afdeling! 
Er staan reeds vele duizenden VNP systemen In Nederland. 

ONZE SPECIALISMEN 

• Alles op het gebied van automatische arsluitlngen; denk daarbij aan slagbomen, 
in de grond verzinkbare Bollards, Speedgate.s, garagedeuren, etc. .,._ 

• Ook ha.ndmatig te verzinken palen (In 2 standen afsluitbaar}, rubber afzetpaaltjes 
welke zlçh na aanrijding weer oprichten. 

• Een compleet eigen ontwerp van appa~atuur voor betaald parkeren met 
Ingangsterminals, uitgangstenninals, handkassa's, volautomatische ~alkassa's 
en een uit~eklènd softwarepakket, · 

• De meest toegepaste toegB;ngscontrole systemen, waarànder proximitylezers en 
magneetkaartlezers. · 

,, Geavanceerde PLC-detectie systemen voor boom•, Bollard- of deurbèsturlngen. 

• Het zeer beclienersvriendelijke van kentekenherkenning (dus automatische, 
to~ga~g.syerlenlng via het kenteken; mib.i in database a!5 zodanig g~.~g~eerd}. 

7' _,,_ .... ..t, • ,.. ,1" ..... 

• Moellijk te vervalsen legi~,miltie'passen. : _,., " Il, ~:,> ~ : 
• Video bewiÎklrig (CCTV·sy~~e~;.-~ _,, ... "' ,- ~~:-

~- . 
. i Servlcê en onderhoUdscontracten voor parkeer- en toegangs sy~emen. 
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Jazel<er. 
De HyP.otHel<er. 

Ob!ectief, kosteloos advies b" . m· .. - i1meerdan 120 . . . .. vest1gmgen! 

. . 

.. ·- . DeH ypotheker 

De'ii Haa - g,_ Leyweg 521 ' 
(070)308 24 90 ~. 

www.hypotheker.nl 

····VoorO 
en particulier~n_j;ven 

• • 40 kindercentra in -
. • de sch /Den'Haag 

. . erpste prijs i N j 
• Volledige d' 11._,eäerland 

ienstverlening 

• modern ·• e, professionele . , , Q organisatie 

(Ol?)u} !.~ik?.~ 00 



PROGRAMMABLAD V.V. LENS SEKRETARIAAT: 

ERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP l 
GELOLAAN ~ TEL.: 070-36613 l 4 

S-DENHAAG.NL 

\ TPG Post 
.~ : ,- .• . -; • ~ ·•.•._--:· -!--,,--.: :·:-_: .. --- :~· • --Partbêbald 

· ·· ~ '· ·. ~ Portpayê(~_'--, ~ , .. •. ;~I~,:·:;?·::t -.,,, __ ,.,_~.-. 
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HOOFDSPONSOR VAN LENS 
.• 

s In d s 

\ensleden opgelet: 

k b .. Edauw en Johannissen 
Bestel drukwet 'l 

di 10
" van het otdetbedtag voot de club. 

en ver en 10 

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail w.pruisken@euronet.nl 

BHl[:IPPO-~ 
4-...VERKEERSOPLEIDING~ --....,,,,,- ,::;;-

~~-- ..-;? 
~~ 

1 Al MEER DAN 45 JAAR 1 

•• 

• Voor alle rijbewijzen 
• Opleiding ', rn ii • 10 daags spoedopleidingen 
• Diverse categorieën moterrijlessen 

LENS LEDEN SPECIALE KORTING 
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk 

Valkenboslaan 173. - 2563 CK Den Haag 
Tel.: 070-3451153 / 3634671 - Fax: 070-3636662 

Fr~é Kick Sp~rt 
DE VOETBALSPECIALIST 
Weimarstra.at 343 Den Haag 

)' t. ·~·-7 

EXCLUSIVE 
Thomsonlaa~ 124 Den Haag 

Telefoon 070·363_6323 

., .. ., 
' ;;_ 

Tejèfoon 070·3652426 

'FREE KICK SCHEVENINGEN 
Keiz~rstroat 74 Scheveningen Telefoon 070-3617376 

voor al uw sportkleding, lens leden 10% korting! 
www.free-kick.nl 

'' 

Alllllemachtig 
wat een assortiment !!! •· · ~ 

..lii " 

voor oude auto's 

Aut~-onderdelen 
• Groot assortiment auto onderdelen 
• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn • 
• Alle !opmerken auto-onderdelen utt voorraad leverbaàr 
• Eigen bezorgdienst 

of nieuwe auto's -'-' 

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

Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 
Ópeningstijden: ma. t/m vrijd. OB.00 -1B.OO uur zat. 09.00 - 16.00 uur 

Café 

Eikstraot 1 - 2565 MT Den Haag - Tel.: (070)-3603738 

FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE-· 
MEDICAL FITNESS - HOUTWUK 

Geispeçialiseerd in het geven van advieien en paramedische 
•· behandeling von de wervelkolom en (sport)letsels. 

JJ.A. Zoutendijk 
E.P.A. Coret 
5.1. König 

Behandel!ng volgens afspraak 
·-

. ' 
Fysio·Manueel Therapeut 
Fysiotherapeut 
Fysio·Manueel Therapeut 

C.A. van Beverplein 16 - 2552 HT Den Haag 
Telefoon: 070-3973013 



Terrein & Clubgebouw 
Sportpark " Escamp 1 " 
Hengelolaan ( geen post adres ) 
Den Haag tel 070-3661314 

Postadres 
Postbus 43337 
2504 AH Den Haag 

Contributie betaling 
Postbank 33.67.11 
Rabobank 129.924.229 

Samenstelling bestuur 
Voor.zitter: 
R.Vergeer tel. 070-3661344 
Secretaris: (secretaris@lens-dcnhaag.nl) 
J. Colpa tel. 070 - 3941974 
Penningmeester: 
C.Veldink tel 079-3314348 
Commissariaat jeuedvoetbal: 
P.v.d.Steen tel. 070 -4400603 
Commissariaat selectie seniorenvoetbal: 
W. Kouwenhoven tel. 070-3912474 
Commissariaat aJgemcnc zaken: 
H.Hoppenbrouwers tel. 070- 3250789 

Senioren zondag en zaal 
W.J.M. Hcijncn tel. 070-3461088 

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

Jeugd 
P.v.d.Stccn tel. 070-4400603 

Club van 50 
H.Hoppenbrouwers tel. 070-3250789 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hock 
H.Kooycnga 

tel.030-6036157 
tel. 070 - 3977294 

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

Bar 
Vacature 

Trainers 
Zondag 
H. Lamens 
R.Bogisch 

1.Kumaz 

Zaterdag 

A. de Ket 

tel. 070-3455787 
tel. 070-3937441 
tel. 06- 14382757 
tel. 06 - 133 79733 

tel: 06-51196881 

Redactie LENS-revue 
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www.lens-denhaag.nl 
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VAN DE REDACTIETAFEL 

VERKEERDE TIJD, VERKEERDE PLAATS 
(stemmingmakerij) 

Wat een gezeur zeg. Geven de leden groenlicht aan het Bestuur om de fusieplannen verder uit 
te werken en dan begint het. Het gastenboek op de LENS-site wordt volgekledderd met vrij 
negatieve berichten. 

Sommige mensen moeten schijnbaar hun frustraties kwijt. Zelfs via @-mail werden 
wij er fijntjes en subtiel aan herinnerd dat dit 'blaadje' nog steeds de LENS-revue heet. 

Ook voor de bar hoorden wij meningen die er niet om logen. Natuurlijk mag een ieder zijn 
mening uiten. We leven tenslotte in een democratie; maar waarom hoorden wij dan niets van 
de tegenstemmers op deze bijzondere AL V? Zij zwegen als het graf en staken alleen hun hand 
op bij de stemming. 

Alleen al de opmerking in het clubgebouw dat het nog niet te laat is stoorden wij ons 
zeer aan. Bij verzoek om uitleg waarom niet gereageerd te hebben op de ALV zweeg men 
weer als het graf. 
Nee, men had andere kanalen gevonden waar iedereen heerlijk mee kan smullen en hopen dat 
beide clubs onderuitgaan in dit gewaagde project. 

En zo wordt er gedaan aan stemmingmakerij en start men een hetze om maar vooral tegen te 
stemmen. Beschuldigingen zijn niet van de lucht. Zelfs iemand die oproept om maar vooral 
tegen te stemmen lukt het niet eens de naam van onze club goed te schrijven. 

Indien deze negatieve geluiden - overigens zonder bewijzen, niet goed onderbouwd 
en zonder dat er sprake is van het aanreiken van prima alternatieven - aanhouden, kan het wel 
eens betekenen dat de aankomende ALV heel anders verloopt. Dan zou al het werk dat is 
verzet voor niets zijn geweest. 

En dan? Hebben deze 'echte' LENS-ers dan een ander/ beter alternatief? 

Wel zeuren en weinig bieden, meedenken en -helpen? Nee,! Niet de juiste insteek en echt niet 
de manier waarop een ieder zit te wachten. Men had zo tekeer moeten gaan op de ALV. 

Cees en Saskia Alting tel. 070-3661314 

e-mail - vv.LENS@l2move.nl 

Redactie internet 
Jaap Colpa: webmnster@lens-denhaag.nl 
Cees Alting: cjalting@planet.nl 

Internet-site: 
www.lens-denhaag.nl 

Mening ventileren? Prima! Maar doe het niet, zoals nu: verkeerde tijd, verkeerde plaats. 

Bedenkt echter wel: bij fusie-besprekingen staat niemand buiten spel!! 

de redactie 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren of in te korten. 
Plaatsing betekent niet dat de redaktie uw mening deelt. 

Inleveren kopij voor de eerst volgende LENS-revue: voor maandag 10 maart 2003 
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flit~e bestuurskame:~- V 

..1 Het Bestuur mag fusieplannen verder uitwerken 

door Jaap Co/pa 

De leden hebben tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 17 februari 2003 het groene licht gegeven aan het 
bestuur om verder aan de slag te gaan met de fusieplannen. Dat was de belangrijkste uitkomst van het overleg van het 
bestuur met de leden. Het was lang geleden dat het clubgebouw zo gevuld was tijdens een Algemene Ledenvergadering. Deze 
keer was het dan ook geen gewone, maar een "buitengewone" ledenvergadering, waarin belangrijke zaken met betrekking 
tot de toekomst van de club werden besproken. Het bestuur wilde graag de plannen ontvouwen voor een fusie met PEC Den 
Haag en daar waren meer mensen op af gekomen dan het gebruikelijke handjevol. 

Voorzitter Rob Vergeer stak een gloedvol betoog af om de 
aanwezigen duidelijk te maken waarom LENS nou zo nodig 
moet gaan fuseren en sleepte daar vele ontwikkelingen bij die 
van invloed waren op deze beslissing. Het verleden, het 
heden en de toekomst van het voetbal in Zuidwest Den Haag, 
de wijk en de voetbalclub LENS werden geanalyseerd. Het 
levensgrote kaderprobleem en de terugloop van de senioren 
bleven natuurlijk ook niet onaangeroerd. 

Hij deelde mee dat het bestuur volop bezig is geweest om 
oplossingen voor de problemen te vinden. De mogelijkheden 
zijn beperkt: 
-een stille sanering: langzaam afsterven dus 
-verkassen: verschuiving van het probleem 
-op Escamp blijven en initiatiefnemen. 
Voor die laatste optie heeft het bestuur gekozen "We gaan 
proberen een sterk sportbolwerk te vestigen in een 
veranderende wijk. De club zal dat moeten doen in nauwe 
samenwerking met de Gemeente die het nieuwe concept zal 
moeten faciliteren. De deur staat open voor meerdere 
verenigingen (ook in andere takken van sport) die positief de 
toekomst tegemoet willen zien. De fusie met PEC is slechts 
een eerste stap", aldus de voorzitter. Het is een door beide 
besturen bedacht concept dat voortaan door het leven zal gaan 
als de "zwaan-kleef-aan"-methode. Het is een bekend 
gegeven dat bij vele fusies de naam en de kleuren vaak de 
grootste belemmeringen vormen. De preses gaf aan dat er 
gekozen is voor een nieuwe naam en (nog) niet voor nieuwe 
kleuren. "Als er na PEC Den Haag nog meer verenigingen 
willen toetreden mogen deze belemmeringen er niet zijn. Dat 
vergemakkelijkt de aansluiting. Er kleeft, begrijpelijk, altijd 
veel sentiment aan het veranderen van de naam en aanpassen 
van de kleuren. Er zal echter alles aan gedaan worden om de 
historie van de individuele verenigingen zoveel mogelijk te 
laten voortleven in de nieuwe club." Daarna was het tijd om 
de nieuwe naam die wordt voorgesteld te onthullen. 

De besturen van beide verenigingen hebben een voorkeur 
voor 1'hsv Escamp 11 als naam voor de nieuwe multifunctionele 
club,die voorlopig in de bekende blauwwitte kleuren zal 
blijven spelen. Mogelijk dat bij verdere uitbreiding daar nog 
verandering in zou kunnen komen. Vervolgens was het woord 
aan de leden. Voor alle duidelijkheid werd nog even 
aangegeven dat er nu geen definitief besluit tot fusie wordt 

genomen. Er volgt eind maart een nieuwe Buitengewone 
Algemene Ledenvergadering waarin het definitieve akkoord 
op de agenda zal staan. De leden kregen twee voorstellen 
voorgelegd die in stemming werden gebracht.. 

1. Het bestuur vraagt de AL V goedkeuring om de fusie verder 
uit te werken. 
2. Het bestuur vraagt de AL V goedkeuring te hechten aan de 
voorgestelde naam en kleuren. 
In de stemming die daarop volgde bleek een zeer ruime 
meerderheid vóór beide voorstellen te zijn. 

Na de pauze was het woord aan interim-secretaris Jaap Colpa 
die het vervolgtraject voor de aanwezigen verduidelijkte. "De 
allesbeslissende datum is I juni 2003. Als we erin slagen om 
op 1 juni a.s. alle formele zaken geregeld te hebben en de 
aanvraag dan bij de KNVB hebben liggen, kunnen we in het 
seizoen 2003-2004 met de nieuwe vereniging van start. Voor 
die tijd moet er echter nog veel gebeuren". 
In een notendop volgde een opsomming van het werk dat nog 
in het verschiet ligt, de vele officiële stukken die 
geproduceerd moeten gaan worden en de knelpunten die nog 
op een oplossing wachten. "De besturen staan daar gelukkig 
niet alleen voor. Meerdere mensen van PEC Den Haag en 
LENS hebben zich bereid verklaard zitting nemen in een 
aantal werkgroepen die de praktische uitwerking van de 
fusieplannen ter hand zullen nemen. Het is de bedoeling dat 
deze werkgroepen op 15 maart klaar zijn met hun werk, 
waarna op 24 maart het definitieve fusievoorstel, (inclusief 
statutenwijziging) aan de leden voorgelegd kan worden", 
aldus de secretaris. 

Gedurende de avond werd de leden voortdurend ruimte 
gegeven hun mening kenbaar te maken en vragen te stellen. 
Dit leverde vaak boeiende discussies op, veel steun voor het 
bestuur en de plannen, maar ook zorg over een aantal nog op 
te lossen problemen. En eerlijk is eerlijk, menig 
doorgewinterde LENSer had het natuurlijk ook wat moeilijk 
met het feit dat de naam van de club dreigt te verdwijnen. 
Men weet het, op sentimenten kun je geen toekomst bouwen, 
maar dat het hier en daar wat pijn in het hart opleverde is 
volkomen begrijpelijk. Het viel echter op dat het realisme bij 
de meesten toch de overhand had. 
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Tot slot de samenstelling van de fusiebegeleidingscommissie en de werkgroepen. 

fusiebegeleidingscommissie (stuurgroep) 
LENS: Rob Vergeer, Jaap Colpa 

PEC DEN HAAG: John Tiemens, Jan van Seijst 

werkgroep financiën en sponsoring 
LENS: Cees Veldink, Arthur de Groot, 
Hans Kooyenga, Richard vd Hoek (sponsoring) 
PEC DEN HAAG: Jan van Seijst, Cees Dieke, Charles Koegler 

werkgroep exploitatie clubgebouw 
LENS: Henk Hoppenbrouwers, Rob Vergeer 
PEC DEN HAAG: Rein Sepers, Louis Ros 

werkgroep jeugdvoetbal 
LENS: Paul vd Steen, Gerard Marinus 
PEC DEN HAAG: Harold Balraadjsing, Henk Ris 

werkgroep seniorenvoetbal 
LENS: Wim Kouwenhoven, Wil Heijnen, Jan Ham 
PEC DEN HAAG: Dick Korebrits 

werkgroep statuten 
LENS: Rob Vergeer 
PEC DEN HAAG: John Tiemens 

werkgroep clubblad en website 
LENS: Jaap Colpa, Cees en Saskia Alting 
PEC DEN HAAG: Wim vd Mije 

werkgroep wedstrijd- en trainingsschema's 
LENS: Paul vd Steen, Wim Kouwenhoven 
PEC DEN HAAG: Dick Korebrits, Harold Balraadjsing 

contacten gemeente en pers 
LENS: Rob Vergeer 
PEC DEN HAAG: John Tiemens 

--- --- --- --- ~ . ,.,,. ,.,,. ,.,,. '~ 
v v v V 

nieuws f/1ë~et1 
Aan een ieder ..... een vriendelijk verzoek 

Beste LENS-ers 

De laatste weken (vooral met afgelastingen) vertoeven veel 
mensen (teams) in de Bestuurskamer (zaal "Waterloo"). Niets 
mis mee .... Maar toch. 

Een vriendelijk verzoek derhalve aan een 

ieder die gebruik maakt van de bestuurskamer; 
en met een ieder wordt natuurlijk bedoeld: de 
zondag, zaterdag en de jeugd. 

Wil iedereen dan zo vriendelijk zijn om zijn spullen op te 
ruimen en ervoor te zorgen dat alles netjes achtergelaten 

Kou 

wordt. Dus ook af en toe de vloer schoonmaken als er per 
ongeluk iets op de grond is gevallen, en zeker niet de 
sigaretten uitdrukken op de grond maar in de daarvoor 

bestemde asbakken. 

Het waarom is natuurlijk duidelijk; een ieder kan dan 
optimaal gebruik maken van een schoon en 
opgeruimd Waterloo! 

Tineke Hoos. 

Het is al een tijdje een beetje te fris voor het voetballen. Alleen de professionals gaan door maar die worden daar dan ook over het 
algemeen rijkelijk voor betaald. Bij de amateurs zijn we al een tijdje met vorstverlet. Bij LENS (ESCAMP) kunnen we gelukkig 
sinds kort heerlijk blijven voetballen op het kunstgras. Betekent wel dat onze 
barmedewerkers het aardig voor de .---:, kiezen krijgen niet meer eens in de 2 weken maar 
elke week. Voor de barinkomsten is het wel extra leuk. Zo heb elk nadeel weer een voordeel. 
Bij de Cl v 50 zijn er ook weer wat ',f"/;;~;:l.~wi~.i inkomsten te melden. Tonie Vierling, de man van 
Drukkerij City Print in Rotterdam (voor alle drukwerk tel 0 10 4125980), slaat werkelijk 
nooit een training over en zorgt dat de CL v50 dit jaar wellicht mooi meubilair kan kopen. Fred 
Grens de man die jaren in het bestuur zat, -....:lil!!W "llili:l:lll'.JJ' nog langer voor de jeugd actief is en nog steeds aan 
de CL van 50 denkt. Cees Veldink, de accountant uit Zoetermeer, die jarenlang een zeer 
betrouwbare laatste man was van diverse ....._ _ _,~ LENSelftallen, nu al jaren onze degelijke 
penningmeester heeft ook zijn duiten in het bekende CL van 50 potje gedaan. Peter Kemper 
(kent Dennis vd Steen hem wel), de man die vanuit LENS tot het Nederlands elftal wist door te dringen en jarenlang bij PSV 
linksback heeft gespeeld heeft nog steeds een warm gevoel voor LENS en daarbij een financiële gift niet uit de weg gaat. Allen 
hartelijk dank voor de bijdrage. We zijn aan het rondkijken als echte Nederlanders voor zo goed mogelijk en zo goedkoop mogelijk 
meubilair. De dug-outs cq afdak voor het derde veld zijn we via Michel Molleman en Emile Hoos op een efficiënte wijze aan het 
oplossen. Mocht u nog denken ik wil ook in het Nederlands elftal wij zorgen dat er in de LENSreveu aandacht aanbesteed wordt, 
moet u wel even lid worden van de leukste gezelligste Club van Nederland. 

Uitspraak van de Club van Vijftig : Wie op tijd 50 Euro geeft doet veel goeds 
Met een vriendelijke sportgroei, Henk Hoppenbrouwers ------ Ps: Hans misschien toch oordoppen kopen voor de wedstrijden!! 

3 





uit de revue van •••' 
In deze rubriek gaat de redactie even terug in de tijd. Wat speelt er nu? - wat 
speelde er vroeger? Of zo maar een leuk berichtje. 
De geschiedenis van LENS kan op zijn minst interessant genoemd worden. 
Natuurlijk ligt het in de bedoeling zoveel mogelijk een link te leggen tussen 
het heden en verleden 

We gaan terug naar 1954. De toenmalige redactie kondigde aan het begin van 
dat seizoen aan dat zij geen vaste plannen hebben qua inhoud van de LENS
revue; alleen de rubriek "De redactie aan het woord" zal blijven 

gehandhaafd. 
Na het doorlezen van deze jaargang viel ons op dat de toenmalige redactie veel noten op haar zang had en zeker niet schroomde zich 
kritisch uit te laten over bepaalde zaken. · 

Het onderstaande stukje hebben we echt een paar keer moeten lezen, voordat we snapten wat de intenties hier achter waren. 
Leest u het ook een rustig door en beschouw het in de geest van die tijd. Maar toch! Wie de schoen past, /rekke deze aan! 

"Ik speel voor mijn plezier". Het is een opvatting die men vaak hoort verkondigen. Volkomen juist. Het is alleen maar de vraag 
waar je je plezier in stelt. Het doel van het voetbalsport is (sla er de spelregels maar op na): doelpunten maken ( en yoorkomen), 
hetgeen dus neerkomt op winnen. Nu moet er natuurlijk onderscheid gemaakt worden tussen het doel van het spel en het doel van 
het beoefenen ervan. Ook wij beoefenen het voetbalspel voor ons plezier, maar zijn van mening, dat men er toch naar dient te 
streven, het spel ook goed te beoefenen. Goed, dwz. Beantwoordend aan het doel, dus: zo, dat er gewonnen wordt. En dat is nu juist 
de tegenstelling met de opvatting in het begin genoemd. Want daar wordt vaak mee bedoeld: winnen laat me koud (voortspruitend 
uit een niet bereid zijn zich daarvoor geheel in te zetten). Een tegenstelling behoort dit echter niet te zijn, want- en dit lijkt ons als de 
enig juiste instelling voor een lid van een voetbalclub - men behoort er zijn plezier in te stellen het spel goed te spelen. En wat 
daaronder dient te worden verstaan zegden wij reeds hiervoor. 

RED 
(Bron: LENS-revue. Jaargang 1954/1955 no.6 - 7 october 1954) 

--- --- --- --- ~ At'.\ . ,,,,. ,,,,. ,,,,. '~ 
~ ~ --~e--'v ~=-=-==----=-o'v~~• ~iAi--'v ___ V senioren afdèlin~ 

zaal,zaterdag,zondag 

Senioren zaal/zondag -
algemene informatie 

W.J.M. Heijnen ............................ tel: 070-3461088 

Aanvoerders zaal 

LENS 1: Oscar van der Laar .............. tel: 06-22669238 
LENS 2: Sarnmy de Nennie ............... tel: 070-3935936 
LENS 3 : Ed Vuijk .... tel: 070-3960448 - (06-20247367) 
LENS 4: Nico Vastenburgt ................ tel:070-3294254 
LENS 5: Paul Lensink ..................... tel: 06-53576080 
LENS DSl: Bettie Driessen ............... tel: 070-3295598 

Senioren zaterdag 

J. Harn ............................................ tel: 070-3679687 
L. Verkijk ....................................... tel.: 070-3617033 

Aanvoerders veld 

LENS 3: Jtek Kumaz ............................ tel: 06-13379733 
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers ............... tel: 070-3250789 
LENS 5: Jan Muns .............................. tel: 070-3975459 
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(j ZAAL: 

Wedstrijdprogramma 

DATUM TIJD WEDSTRIJD SPORTHAL W.NR. SCHEIDSRECHTER 

Vr28 febr. 19.00 LENS3 - RAVA3 Loosduinen 186476 G. Keijzer 

19.00 Westlandia 8 - LENS 4 Westlandhal 185582 

Ma 3 mrt. 19.00 LENS DSI - LYRADS3 Loosduinen 187747 

WoSmrt. 19.00 Jai Swadesh 3 - LENS 5 Oranjeplein 188607 
21.00 LENS 1 - HPSV 1 Ockenburgh-hal 184719 J.C. van der Velden 

22.00 LENS2 - TEDO2 Ockenburgh-hal 184886 

Vr 7 mrt. 20.00 LENS3 - TEDO3 Loosduinen-hal 186496 
21.00 Snoekie 3 - LENS4 Transvaal 185614 A. Visser 

Ma 10 mrt. 20.00 LENS4 - RKDEO 18 Zuidhaghe 185616 C.P.P.Dekkers 
21.00 LENS5 - CUVO3 Zuidhaghe 187230 
22.00 CUVO2 - LENS 3 Zuidhaghe 186501 

Di 11 mrt. 20.00 LENS DSI - Westlandia DS6 Zuidhaghe 188127 

Wo 12 mrt. 20.00 Semper Altius 4 - LENS 2 De Schilp 184891 M.Weites 

Vr 14 mrt. 22.00 Noordzee 2 - LENS 1 De Blinkerd 184722 F. Rijkaart 

Ma 17 mrt. 19.00 LENS DSl - Quintus DS 1 Loosduinen 187753 
19.00 Gymnova 7 - LENS5 De Fluit 187233 Degreef 
22.00 VIOS2 - LENS 2 Zuidhaghe 184895 K.L.C.Capitein 

Wo 19 mrt 21.00 Semper Altius 2 - LENS 4 De Schilp 185621 J.W.Verhoef 

Vr 21 mrt. 19.00 RAVA3 - LENS3 Loosduinen 186505 
20.00 LENS 1 - PGSNOGEL3 Loosduinen 184727 D.K.vanHam 

(j ZATERDAG / ZONDAG: 

• Afkeuringsinformatie (niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFO-thuis pag. 603 
• de afkeuringslijn KNVB - District West II - tel.: 0900-9008000 

Mededelingen: 

Rooster Bardienst: , 
LENS l / 2 na 15.45 uur - LENS 3 tussen 14.45 uur en 15.15 uur- LENS 5 tussen 12.30 uur en 14.00 uur 

Wedstrijdprogramma 

DATUM TIJD WEDSTRIJD TERREIN/VELD W.NR SCHEIDSRECHTER 

Za I mrt. LENS 1 (zat) vrij 

Zo 2 mrt. 14.00 Cromvliet 1 LENS! Brinckerinckstraat J.P.Peeters 
12.15 DoCos 3 LENS2 Haagse Schouwweg, Leiden N.P.Driebergen 
10.00 ODB3 LENS3 Alberdastraat 
10.00 HC3 LENS4 Steenwijklaan 
10.00 DZS2 LENS5 Wijndaelerweg 
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DATUM TIJD WEDSTRIJD TERREINNELD W.NR. SCHEIDSRECHTER 

Za 8 mrt. LENS 1 (zat) Vrij 

Zo 9 mrt. 14.00 LENS l VIOS l Veld!; lok. 1-3 132709 A.M. de Wolff 

11.30 LENS2 VIOS2 Veld l; lok. 2-4 135355 B.J.M. Herman 

12.00 LENS 3 (bardienst) TAC'902 Veld2; lok. 5-6 138187 

10.00 LENS4 Wetslandia 7 Veld 2; lok. 1-7 156913 

10.00 LENS 5 (bardienst) Marathon/ Azzuri 6 Veld 3; lok. 3-8 147912 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 
(algmeen contactperssn: Paul van den Steen Chopinstraat 103 - 2551 SV Den Haag) 

- Hoofdleider A- en B-jeugd: Paul van den Steen telefoon: 070-4400603 (b.g.g. 015-2131727) 
- Hoofdleider C- en D-jeugd: Fred Grens telefoon: 015-2131727 (b.g.g. 070-4400603) 
-Hoofdleider E- en F-jeugd: Paul van den Steen telefoon: 070-4400603 (b.g.g. 015-2131727) 

Dit betekent dat alle spelers en ouders met vragen of om afte bellen voor de wedstrijden (niet voor de trainingen!!!) alleen terecht 
kunnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beide ook nog gewoon een werkgever hebben, en de overige familieleden de 
vragen toch niet kunnen beantwoorden, vragen wij om het bellen te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 20.30 
uur. 

Dit betekent dat alle spelers en ouders met vragen of om af te bellen voor de wedstrijden (niet voor de trainingen!!!) alleen terecht 
kunnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beide ook nog gewoon een werkgever hebben, en de overige familieleden de 
vragen toch niet kunnen beantwoorden, vragen wij iedereen om het bellen te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 
20.30 uur. De belangrijkste regeltjes: 

Afbellen voor wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd en alleen bij de betreffende hoofdleider 
thuis en alleen tussen 19.00 en 20.30 uur. In uilerste ,wod 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 echternooit naar Paul van den Steen of Fred 
Grens thuis!! 
Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!! 

Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen maar altijd sportschoenen meenemen!! 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangs- Tegenstander Uit of Veldfferrein Vertrek van Vervoer 
tijd Thuis LENS: 

Al 01 mrt 14.30 uur Vitesse Delft A 1 Thuis Veld l 13.30 uur 
08 mrt 15.00 uur Zwervers Al Uit Couwenhoekseweg/Capelle 13.00 uur Auto 

Bl 01 mrt l 1.00 uur Scheveningen B l Thuis Veld 1 10.00 uur 
08 mrt l 1.00 uur Gravenzande SV B 1 Uit Julianaweg/Gravenzande 09.30 uur Auto!! 

B2 01 mrt 14.00 uur Full Speed B2 Uit Kerkpolder/Delft 12.30 uur Auto!! 
08 mrt 12.45 uur Vredenburch B2 (*) Thuis Veld l 11.45 uur 

Cl 26mrt 19.00 uur PEC Den Haag Cl (*) Uit Vredenburchweg 17.30uur Auto 
01 mrt 12.45 uur VCSCI Thuis Veld 1 11.45 uur 
08 mrt 11.00 uur FC Lisse Cl Uit Spekkelaan/Lisse 09.00 uur Auto 

C2 01 mrt 14.30 uur Loosduinen Cl (*) Thuis Veld3 13.30 uur 
08 mrt 11.00 uur HBSC2 Thuis Veld 1 10.00uur 

C3 01 mrt 09.00 uur PEC Den Haag C2 Uit Vredenburchweg 07.45 uur Auto 
08 mrt 12.00 uur VCSC3 Thuis Veld3 11.00 uur 
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Team Datum Aanvangs- Tegenstander 
tijd 

C4 01 mrt 10.30 uur Vredenburch C3 

08 mrt 09.30 uur DUNOC3 

Dl 01 mrt 09.30 uur DoCoS Dl 

08 mrt 11.00 uur VCSDI 

D2 01 mrt 12.30 uur DieHagheD2 
08 mrt 09.30 uur Scheveningen D2 

13 mrt 18.00 uur ODB Dl(*) 

D3 01 mrt 12.00 uur DSOD5 
08mrt 11.00 uur VUCD2 

D4 01 mrt 09.30 uur RKDEOD4 
08 mrt 12.00 uur Cromvliet D3 

El 28 febr 18.30 uur Feestavond op LENS 
01 mrt 10.30 uur HFCADODHEI 
08 mrt 09.30 uur RVC/Rijswijk El 

E2 28 febr 18.30 uur 
. 

Feestavond op LENS 
01 mrt 09.30 uur Oliveo E3 
08 mrt 11.30 uur Berkel El 

E3 28 febr 18.30 uur Feestavond op LENS 
01 mrt 08.45 uur VCSE2 
08 mrt 09.00 uur Vredenburch E2 

E4 28 febr 18.30 uur Feestavond op LENS 
01 mrt 10.00 uur Loosduinen E3 
08 mrt 09.45 uur HBSE8 

ES 28 febr 18.30 uur Feestavond op LENS 
01 mrt 09.30 uur Concordia E7 
08 mrt 10.00 uur RVC/Rijswijk E9 

E6 28 febr 18.30 uur Feestavond op LENS 
01 mrt 13.30 uur VUCE4 
08mrt 10.00 uur Laakkwartier E6 

Fl 01 mrt 09.30 uur RKDEOFl 
08mrt 09.00 uur Forum Sport Fl 

F2 01 mrt 09.45 uur Scheveningen F2 
08 mrt 09.30 uur DUNOFI 

F3 01 mrt 12.45 uur Zoetermeer F4 
08 mrt 11.30 uur W1KF2 

F4 01 mrt 11.30 uur QuickF7 
08 mrt 10.00 uur Semper Altius F2 

FS 01 mrt 13.30 uur VUCF4 
08mrt 13.30uur Laakkwartier F5 

F6 01 mrt 10.00 uur BMTF2 
08 mrt 13.30 uur Cromvliet F4 .. .. 

(*) - vnendschappehJke wedstnJd! ! ! 

Bijzonderheden 

Uit of Veld/Terrein Vertrek van 
Thuis LENS: 
Uit Vredenburchweg 09.15uur 
Thuis Veld3 08.30 uur 

Thuis Veld 1 08.30 uur 

Uit Dedemsvaartweg 09.45 uur 

Uit Ockenburgh 11.00 uur 
Thuis Veld 1 08.30 uur 

Uit Albardastraat (zie kopie!!) 16.45 uur 
Thuis Veld 3 11.00 uur 
Uit 't Kleine Loo/Mariahoeve 09.45 uur 
Thuis Veld 3 08.30 uur 

Uit Brinckerinckstraat 11.00 uur 
Thuis Zie kopie!!! 18.00 uur 
Uit Zuiderpark 09.30 uur 
Thuis Veld2 09.00 uur 
Thuis Zie kopie!!! 18.00 uur 
Thuis Veld2 09.00 uur 
Thuis Veld2 11.00 uur 
Thuis Zie kopie!!! 18.00 uur 
Uit Dedemsvaartweg 08.00 uur 
Uit Vredenburchweg 08.00 uur 
Thuis Zie kopie!!! 18.00 uur 
Uit Madesteijn 09.00 uur 
Uit Daal en Bergselaan 08.45 uur 
Thuis Zie kopie!!! 18.00 uur 
Uit Brasserskade/Delft 08.15 uur 
Uit Schaapweg!Rijswijk 09.00 uur 
Thuis Zie kopie!!! 18.00 uur 
Thuis Veld2 13.00 uur 
Uit J.v.Beersstraat 09.00 uur 
Thuis Veld2 09.00 uur 
Uit Pr.Bemardlaan/Voorburg 07.45 uur 
Uit Houtrustweg 08.45 uur 
Thuis Veld2 09.00 uur 
Uit Rokkeveen/Zoetermeer 11.30 uur 
Thuis Veld2 11.00 uur 
Thuis Veld2 11.00 uur 
Uit Weidedreef /Rijswijk 09.00 uur 
Thuis Veld2 13.00 uur 
Thuis Veld2 13.00 uur 
Uit Hengelo laan 09.15uur 
Thuis Veld2 13.00 uur 

De volgende LENSREVUE verschijnt donderdag 13 Maart 2003 
Aanwezig namens de jeugdcommissie vanaf07.30 uur: zaterdag 01 Maart Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

zaterdag 08 Maart Diana en Hans van Rijthoven 

On stellingen 
De opstellingen zijn als bekend 

Cimpetitievoetbal afgekeurd of niet?? 

Vervoer 

Auto 

Lopen 
Auto 

Auto 

Auto 

Auto 

Auto 

Lopen 
Auto 

Auto 
Auto 

Auto 
Auto 

Auto 

Auto 
Auto 

Auto 

Auto 

Lopen 

De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd ofniet 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 Al 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 uitkijk dan bij de naam en het team van de tegenstander. 
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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 lil en de D-E en F-teams vallen onder district West 
II en onder categorie Il. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 

Schaduwprogamma bij algehele afkeuring 
Het kan zijn dat bij hèel slecht weer het complete competitieprogramma door de KNVB wordt afgekeurd (zie kopie hierboven). Wij 
kunnen dan altijd iets op veld 3 gaan doen omdat dit veld altijd bespeelbaar is. Het is dan zaak om wel even de afkeuringlijn van 
LENS te bellen (4044184) om te horen welk programma er bij algehele afkeuring gespeeld gaat worden. Soms is deze lijn al op 
vrijdagavond te raadplegen!!! Voorlopig stelden wij voor de eerstvolgende algehele afkeuring al een voorlopig programma samen. 
Ook dit kan nog wijzigen dus bel toch altijd de LENSafkeuringslijn even bellen om helemaal zeker te zijn. Het programma bij de 
eerstvolgende algehele afkeuring is: 

TIJD ACTIVITEIT WAAR SAMENKOMST 

14.30 uur LENS Al, BI en B2 onderling voetbal Veld3 14.00 uur 

13.00 uur LENS Cl, C2, C3 en C4 onderling voetbal Veld3 12.30 uur 

11.00 uur Alphense Boys Dl LENS Dl Alphen a.d.Rijn 09.15 uur(auto) 

11.30 uur LENS D2, D3 en D4 onderling voetbal Veld 3 11.00 uur 

10.00 uur LENS El enE2 onderling voetbal Veld3 09.30 uur 

09.30 uur ODBEI LENSE3 Albardastraat 08.30 uur (auto) 

10.30 uur ODBE2 LENSE4 Albardastraat 09.30 uur (auto) 

10.00 uur LENSE5 enE6 onderling voetbal Veld3 09.30 uur 

10.00 uur LENS Fl onderling voetbal Veld3 09.30 uur 

09.30 uur ODBF2 LENSF2 Albardastraat 08.30 uur (auto) 

10.30 uur ODBFI LENSF3 . Albardastraat 09.30 uur (auto) 

09.00 uur DVCF2 LENSF4 Brasserskade/Delft 08.00 uur (auto) 

10.00 uur DVCFI LENS F5 Brasserskade/Delft 09.00 uur (auto) 

10.00 uur LENSF6 onderling voetbal Veld3 09.30 uur 

Feestavond E-jeugd 
Vrijdag 28 februari is het zo ver!!!! De gezellige avond voor onze E-jeugd (LENS El t/m LENS E6). Jullie gaan eerst bij kunstlicht 
een klein toernooitje spelen. Daarna nog gezellig in ons clubgebouw wat spelen (bingo, sjoelen, darten, film etc.). Wellicht zijn er 
ouders die iets lekkers klaar willen maken (hapjes) zodat de jongens tijdens deze avond ook iets te eten hebben. Wij zorgen 
natuurlijk voor de drank. Denk er eens over na en geef de lekkere hapjes maar op deze avond af in ons clubgebouw. Natuurlijk 
mogen jullie bij het geheel aanwezig blijven. Hoe meer ouders en spelers er zijn des te gezelliger kan het worden. We verzamelen 
om 18.00 uur en iedere E-klasser neemt zijn eigen voetbalkleding en een trainingspak mee. Omstreeks 21.30 uur is het feest weer 
afgelopen. Natuurlijk de dag er na gewoon voetballen!! 

.U:NS D2: in memoriam Cees Zegeling bokaal 
Cees Zegeling zal de meeste LENSERS niets zeggen maar bij ODB was het de "grote" man van de jeugd. Vorig jaar is Cees echter 
plotseling overleden en ODB gaat hem jaarlijks eren door het organiseren van een jeugdwedstrijd tussen ODB en een vereniging 
waar Cees goede contacten mee had. LENS was zo'n club en LENS D2 mag op donderdag 13 maart de spits afbijten. Natuurlijk 
wordt er één minuut stilte gehouden voordat er gevoetbald wordt en daar doen wij uit respect aan Cees en zijn aanwezige familie 
natuurlijk aan mee. Daarna lekker voetballen. Dit gaat altijd door want ODB beschikt, net als LENS, over een kunstgrasveld!! 

Penaltybokaal 
Ook dit jaar organiseert de KNVB weer de strijd om de penaltybokaal voor B-t/m E-jeugd. Voor het zo ver is moeten de clubs 
echter eerst intern hun strijd om de penaltybokaal organiseren. Dit gaan wij in maart doen!! Tijdens een training zullen alle trainers 
met hun groep afzonderlijk de eerste voorronde van LENS organiseren. De drie beste schutters van ieder team gaan door naar de 
finale van LENS. Deze wordt op dinsdag 25 maart gehouden. De twee beste schutters van iedere categorie gaan vervolgens door 
naar de halve finale van de KNVB. Deze halve finale wordt voor ons op vrijdag 25 april georganiseerd bij Quick Steps. De beste 
twee schutters per categorie gaan vervolgens weer door naar de finale op 29 mei in Oegstgeest. Doe je best!!! 

Met LENS naar Feyenoord - RKC 
Op zondag 11 mei, moederdag en nog heel ver weg, gaan wij met LENS naar Feyenoord - RKC. Dit is niet gratis maar wel een hele 
mooie belevenis. De Kuip, het stadion van Feyenoord, is namelijk één van de mooiste stadions van Europa en Feyenoord is 
zondermeer de mooiste club (op LENS na dan) van heel de wereld. Wellicht pakt Feyenoord op deze dag alsnog het kampioenschap 
of stelt het championsleague- voetbal wel veilig. Je kan er bij zijn maar dan moet je er wel snel bij zijn. In maart inventariseren wij 
wie er mee willen. Bij aanmelden moet er direct betaald worden. Begin april regelen wij dan alles met Feyenoord (100 kaarten zijn 
al voorlopig door ons gereserveerd). Natuurlijk zijn wij afhankelijk van vervoer en ook dat moet allemaal geregeld worden. 
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De chauffeur krijgt van ons 2 euro per persoon ;.:;or benzine- en parkeergeld. De prijzen zijn: t/m D-klas 7,50 euro, C-klas I 0,00 
euro en ouder 17,50 euro. Zoals gezegd niet voor niets maar je krijgt er iets heel moois voor terug. Aanmelden bij Gerard Marinus of 
Paul van den Steen (LENS El + E2 bij Theo). We zijn benieuwd of er 100 LENSERS meegaan!!! 

Met LENS naar Nederland -Tsjechic 

Het is altijd moeilijk om keuzes te maken maar na het geweldige succes van Nederland -Argentinië, waar wij met 50 LENSERS bij 
aanwezig waren, gaan we nu op zaterdag 29 maart naar de zeer belangrijke en uitverkochte interland Nederland - Tsjechië in De 
Kuip. De 50 kaartjes, die wij inmiddels aan medewerkers van de LENS-jeugd aanboden (ook hier moesten wij keuzes maken) waren 
zo weg. De animo onder de LENSERS blijkt erg groot te zijn dus ook bij een volgende interland proberen wij weer kaarten te 
bemachtigen en zullen weer andere medewerkers en jeugdspelers van LENS aan bod komen. 

Betalen voor reisjes 

De spelers van LENS Cl, die nog niet het volledige bedrag (125 euro) hebben betaald, worden verzocht om dit uiterlijk in maart te 
doen. Hetzelfde geldt voor de spelers van LENS C2, Dl, D2, El en E2. Betalen kan op giro 201392 t.n.v. P.v.d.Steen, reisjes voetbal 
in Den Haag of contant op LENS bij je trainer/coach . 

.Diefstal kleedlokalen 

Het komt altijd een paar keer per seizoen voor dat er spullen 
gestolen worden uit het tassenrek of uit de kleedlokalen. Dit 
is heel vervelend voor de gedupeerden en voor de sfeer in een 
team maar volledig uitsluiten kan je het niet. Alle 
verenigingen hebben er mee te maken. Kortgeleden hebben 
wij uit voorzorg nog alle sloten op de deuren vervangen en 
juist deze week waren wij gestart met het plaatsen van 
antidiefstal strips op alle deuren van de kleedlokalen. Toch is 
diefstal nooit helemaal uit te sluiten en daarom raden wij de 
trainers en spelers aan om niet onnodig veel geld en 
waardevolle spullen mee te nemen naar een wedstrijd en naar 
een training. Geef waardevolle spullen (portemonnee, 
mobieltjes etc.) altijd in bewaring bij de trainer, sluit het 
kleedlokaal echt met de sleutel af(deur alleen dicht doen is 
niet voldoende) en laat zo min mogelijk spelers alleen in het 
kleedlokaal, weer vreemden altijd uit de kleedlokalen en geef 
een speler nooit een sleutel mee van het kleedlokaal (geldt 

op!!! 

Contributiebrieven+train/speelverbod 

ook voor mensen achter de bar!!!). Maatregelen die echt 
nodig blijken te zijn. DOEN!!!!!! 

Snonsors LENS E3 

Het vinden van een sponsor voor een team is niet eenvoudig. 
Het is vaak de juiste persoon op de juiste wijze aanspreken en 
hopen dat hij dan iets voor je team kan en wil doen. Fekri 
Fellah, trainer/coach van LENS E3 is het gelukt om bij zijn 
baas, de heer Borrias van Partycentrum Zichtenburg, shirts, 
broekjes, kousen en trainingspakken voor 10 spelers te 
krijgen. Dit is natuurlijk een hele prestatie van Fekri en 
bovendien heel leuk voor zijn team. Zij lopen er nu heel 
netjes bij. Fekri bedankt voor je inzet en de heer Borrias van 
Partycentrum Zichtenburg hartstikke bedankt voor deze 
sponsoring en binnenkort komt er een teamfoto uw kant 

De briefjes zijn inmiddels meegegeven aan de jeugdspelers met een contributieachterstand. Wij kunnen foutjes gemaakt hebben!!! 
Reageer dan direct naar Diana of Hans van Rijthoven (3615208). Wij hopen echter dat de ouders nu heel snel zullen betalen op giro 
336711 t.n.v. penningmeester LENS te Zoetermeer of anders contant op LENS. Is er op zondag 9 maart nog niet betaald dan krijgen 
de betreffende spelers een train- en speelverbod van ons totdat de volledige contributie is betaald. Bovendien vermelden wij de 
namen in de LENSREVUE. Laat het niet zo ver komen en betaal z.s.m. de achterstallige contributie!!! 

Schaduwprogamma's afgelopen weken 

Een compliment voor de 
jeugdcommissie en de trainers/leiders 
van de jeugdteams is toch zeker wel 
op z'n plaats. De laatste twee weken 
werd het complete 
competitieprogramma afgekeurd en 
door snel anticiperen en bellen 
slaagden wij er gezamenlijk in om 
beide weken maar liefst 15 

jeugdteams op kunstgrasvelden (uit en 
thuis) aan het voetballen te krijgen, 

waar de meeste andere 

1 
verenigingen in Den Haag en 
omstreken echt helemaal niet 
deden. Natuurlijk ging er best 

wel eens iets mis in de 
® communicatie. Zo zijn spelers 

bijna niet te bereiken omdat of 
boodschappen niet doorgegeven 

worden, telefoonnummers gewoon 
niet blijken te kloppen of omdat 
spelers (ouders) weigeren om te 
informeren of het voetballen doorgaat 
of niet!!! De pret was er niet minder 
om en veel teams hebben heerlijk 
gevoetbald. Hulde aan de 
jeugdcommissie, de trainers en de 
leiders van LENS!!! 
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HBS Cl - LENS Cl (1-6) 

Vandaag een algehele afkeuring, maar gelukkig konden we op het kunstgras bij HBS voetballen. Het werd een 
leuke wedstrijd waarin wij duidelijk een maatje te groot waren voor de tegenstander. Met goed voetbal verschenen we 

vaak voor de keeper van HBS. De 1-0 kwam op naam van Amie en bij het tweede doelpunt stuurde Dennis Amie de diepte in ~n die gaf goed voor 
en zo kon Chaheen de 2-0 binnentikken. Tot slot werd het voor de rust ook nog 3-0 door een schot van Jorge. Na de rust bleven we de tegenstander 
goed opjagen en kregen we nog meer kansen, alleen waren we wat slordig in de afwerking. Toch wisten we ook nog 3 keer te scoren. Amie en 
Chaheen maakten allebei nog een tweede doelpunt en ook Hassan passeerde de keeper na een mooie schijnbeweging. Op het laatst redde HBS nog 
de eer, maar de 6-1 overwinning was voor ons. 

LENS Cl brengt een bezoek aan de bowlingbanen in het Zuiderpark 

Donderdag gingen we in plaats van te trainen een keertje bowlen en daarvoor 
gegeten. Freak en Tiny bedankt. Eenmaal op de bowlingbaan werd de groep in drieën 
gebowld worden. Er werden een hoop strikes en spares gegooid en na een uur lang 
Jorge werd de winnaar met 127 punten en de verliezer Serkan met 37 punten. Het was 

hadden we nog patat bij LENS 

gedeeld en kon er een uur lang 
gooien ging iedereen naar huis. 
in ieder geval een leuke avond! 

LENS Cl-Excelsior Cl (2-2) 

Excelsior komt uit in de hoogste C-klasse (eerste divisie) en dat beloofde dus een hele zware wedstrijd te worden. Gelijk in het begin al kwamen 
we door een grote fout op een 1-0 achterstand. Toch voetbalden we wel aardig en ging de rest van de eerste helft gelijkwaardig op. Beide teams 
hadden het verdedigend goed op een rijtje en daardoor waren er nauwelijks kansen te noteren. In de tweede helft waren wc 
eigenlijk wel iets beter dan de tegenstander en kwamen we steeds vaker in de buurt van de keeper van Excelsior. Dit werd beloond met de fraaie t
l door Clrnheen na een mooie voorzet met links van Fouad. Dat gaf de LENS spelers goede moed en Excelsior moest nog verder terug. Al snel was 
het weer Chaheen die na een mooie solo de 2-1 scoorde. Even leek het nog erger te worden voor de tegenstander, want Niels gaf een mooie voorzet 
op Hassan die de bal helaas net niet binnen kon tikken. Ook Dennis liep na een mooie solo actie vanaf de middenlijn nog alleen op de keeper af, 
maar scoorde niet. En dan l minuut voor tijd: de keeper pakte de bal op in de 16 en dacht dat er gefloten was voor buitenspel, maar dat was niet zo. 
Hij legt de bal neer buiten de 16 en neemt een aanloop en op dat moment pakt de spits de bal en schiet de 2-2 binnen. Heel erg jammer, want we 
hadden echt meer verdiend na deze goede wedstrijd, maar dit geeft in ieder geval goede moed voor de rest van de competitie. 

LENS C2 - HBS C2 (4-2) zaterdag 15 februari 

Het wintert maar door, dus vandaag ook weer geen competitie 
voetbal. Maar wij spelen wel 
vriendschappelijk tegen HBS, die ook bij ons in de poule zit. Ik laat 
het elftal vandaag met een feestopstelling het veld in gaan. Tom mag 
in de spits beginnen, en de backs mogen vandaag de aanval gaan 
zoeken. De aanvallers mogen vandaag verdedigen, en Salim staat 
onder de lat. Als de wedstrijd begint hebben de jongens er gelijk 
plezier in. Maar gaande weg gaan een paar jongens toch hun ~ 
oude plekje opzoeken, en spelen daar verder. HBS krijgt een 
paar kansjes, maar Salim staat met een grote glimlach te keepen. 
En doet het goed ook. Maar kort voor de rust wil Salim een 
speler uitkappen, en dat lukt niet en HBS kan scoren. Na de rust • 
gaat Fatih keepen, maar kan ook niet voorkomen dat HBS 
uitloopt naar twee nul. Dit is mijn eer te na en ga wat schuiven in het 
elftal. En zie HBS komt gelijk onder druk, en het duurt ook niet lang 
of LENS scoort. Daarna benut Salim een vrije trap 2-2. LENS komt 
op stoom en zet HBS opzij met 4-2, het was een leuke wedstrijd. 
Jammer voor HBS die dacht te kunnen winnen bij ons, maar nee 
hoor thuis zijn wij moeilijk te bespelen voor een tegenstander 

LENS D2-HBS D ( 4-1) zaterdag 23 februari 

Jongens als er geen vorst meer komt spelen wij volgende week tegen 
Toofan. Maar ik denk dat er wel weer wat vorst komt 

DSVP Cl • LENS C 2 (4-3) zaterdag 23 febuari 

Vandaag een vriendschappelijke wedstrijd tegen DSVP, omdat de 
vorst nog in de grond zit. Maar voor wij naar DSVP gaan hoorde ik, 
dat de KNVB een cursus afrond, met scheidsrechter die op deze 
wedstrijd hun examen doen. De wedstrijd duurde dan ook twee keer 
drie kwartier. Maar dat vonden wij niet erg. Het is misschien voor 
een paar spelers te vroeg, want LENS kijkt al gauw tegen een 
achterstand aan. Het spel golft op en neer, en LENS is niet de 
mindere van DSVP. Dan een aanval en de stand is weer gelijk. Dit is 
ook de ruststand. Na de rust word het een beetje rommelig. LENS 
laat zich terug duwen, maar TOM staat prima te keepen en houdt de 
ploeg in de wedstrijd. Maar een minuut voor tijd kan DSVP scoren. 
en de wedstrijd winnen Jongens een leuke pot voetbal, jammer 
verloren maar niet de mindere van een tegenstander die tweede 
klasse speelt Jullie hebben klasse gespeeld. 
Man van de wedstrijd TOM, RODNY, 

Peter van Fessem ..... 

fn de eerste helft begonnen we goed omdat we de bal goed over speelden. We maak.ten wel fouten maar wisten die 
altijd te verbeteren. Door Farouk kwamen we op l - 0. Na een paar minuten werd er gewisseld. Ogur moest er uit en 
Yassin kwam er in. Na 3 minuten scoorde Yassin met z'n knie in de goal. Na een paar miniten ging het goed. Khalid 
had een goal gemaakt. Dat kwam door de keeper van HBS die de bal niet kon tegen houden. Daarom kwam er 2 • 0. 

Toen was de eerste helft afgelopen. Na een tijdje rust we begonnen we weer. Daarna had Yassin gescoord. Toen stond het 3 -0. Na een paar 
minuten scoorde HBS. Toen stond het 3 - 1. Nadat we de aftrap namen hadden we weer gescoord. Toen stond het 4 - 1. Een toen was het 
afgelopen. D2 heeft het· wee goed gedaan. 

Groetjes, Dennis Boateng 
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Sclwenmakerij 
't Scfwenmakertje 
voor ouderwets cfegelijk vakwerk 

Harry Douw 

Openingstijden ma tlm vr 09.00 t/m 17.00, ~~tei-dag tot 10,00. 16.00 uur 

Ook voor sleutels, schoencreme, veters, inlegzolen, etc 
Aanneemdepot voor stomerijgoederen 

Naamborden en wandelstokken op bestelling levefbaar 

Harderwijkstrant 260, 2573 ZT Den Haag, Tel.: 070-3885127 

GARAGE ASSENDELFT B.V. 
Kobaltstraat26 2544 EV Den Haag 

•APK en WN Keurstation wij bic1le11 de 111oge'fijklrci1/ 
om 24 uur per ,fng • Repaiaties van -~lle merken 

• BandE!n~ è~ uitlàatservi~e- te 1111rkere11 vfo ec11 
crcditmrdsystcem 

• Plaat: en ·spuitwerk 

OP'ALLE BRANDSTOFFEN GELDT VOOR CLUBLEDEN 
EEN KORTING. VAN € 0,05 

Werkplaats: 070-32 l 0523 - Plaatwerkerij: 070-3211713 

' . 
" .. , • A RSB 

;~~ _,_--

Uitzendbureau, voor mens en werk 

• 

; J Hoofdkantoor: 
Margaretha van Hennebergweg 59B, 
, , • 2552 _BD Den Haag, 

Telefoon: 070 404 41 70 
www.RSB.nl 

Vestigingen: 
Laan van Meerdervoort 184 Den. Haag 

telefoon: 070 346 39 08 
Admiraal de Ruyterweg 325 Amsterdam 

telefoon: 020 688 10 44 
Nieuwerzijds Voorburgwal 290 Amsterdam 

. telefoon: 020 620 71 16 
Ruyghweg 55B Den Helder 

telefoon: 0223 61 47 47 
Amsterdamsestraatweg 273A Utrecht 

telefoon: 030 233 34 05 
Zwart Janstraat 39 Rotterdam .. telefoon: 01 0 243 08 77 _ 

, 

1 

.,.... ", 

SUDMEUER. ;
ZONWERING 

Cluminiu~ - buîtenzorlwering - ina_~ieiên --terrasschE!rmen 

, 

•. rolluiken -]~Joezieen.- rolgordijnen - loméllen - ., >~ 
?, . • garagedeure·n - klll'!slslof kc:,zijnen 

tevens 24 uur reparatieservice - betaalgemak • 
~ ,. 

, Lens leden 5% korting ' - ., • ~ ,_ 

-. 
Thomsonl.;-an 85 - 2565 HZ o,;n Haag, 

Telefoon 070-3620290 - Fax 070•3620435 

TIMMER-. LOODGIETERS- EN AANNEMERSWERK 
• ONDERHOUD VAN HUIZEN • ERKEND GAS- EN WATERFITTER 

• MACHINALE HOUTBEWERKING • SCHOORSTEENVEGEN 

.. -

• 

• ! 

. ' 
KANTOOR .,. ,, ,. 

Ellekomstroat 13 
2573 XA ~•n Ha':g 

c LOODGIETERSAFD. • 
' ' Tel.070-3901430 '., · 

WERKPLAATS 
Tel. 07().3607652 •. 

"""~' 
TIMMERAFD. · ., , ' 
Tel. 070-3456124 

111 
••, 

' !::i.'":.:-" 1 ' • ............... - -

BBIIIIIII 
Zinkwerf 17 

2544 EC Den Hasg 
Tel. 070-3293252 

Fax 070-367 1 1 15 
vetkoop@vnpparkoersystemen.nl Parkeersvstemen bv 

Al meer dan 15 jaar uw betrouwbare partner voor al uw 
parkeer- ~n toegangscontrole vraagstu~ken. 

Advies op maat voor zowel het kleinste parkeerproject 
tot het meest gecompliceerde project voor betaald parkeren. 

Eigen ontwikkelings- productie- en 24 uurs service afdeling! 
Er staan reeds vele dulzendenVNP systemen In Nederland. 

ONZE SPECIALISMEN 

@ . 

• Alles op het gebied van automatische afsluitingen; denk daarbij aan slagbomen, 
in de grond verzinkbare Bollards, Speedgates, garagedeuren, etc. 

• Ook handmatig te verzinken palen (In 2 standen afslultbaar), nibber afzetpaaltjes 
welke zidl na aanrijding weer opridlten. 

• Een compleet eigen ontwerp van apparatuur voor betaald parkeren met 
ingangsterminals, uitgangsterminals, handkassa's, volautomatische betaalkassa's 
en een uitgekiend softwarepakket. 

• De meest toegepaste toegangscontrole systemen, waaronder proxlmltyle:ters en 
magneetkaartlezers. 

• Geavance·en1e PLC-detectie systemen voor boom•, Bollanl• of deurbesturingen, 

• Het zeer bedienel'SVriendelijke van kentekenheikenning (dus automatische 
toegangmrlening via het kenteken; mits in database als zodanig geieglstreerd). ··~ . - ~, . 

• Moeilijk te vervalsen legitimatiepassen, . ' ' .~ -. 
• Video bewa.king (CCTV-systemén) • '7 

• Service en onderhoudscontracten voor parkeer- E!n toega~gs systemen. 

. 
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· · 36 OPNAMEN f\LM € 6,95 
• GROOT FORMAAT 10 X 15 ' ., 
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Jazel<er. 
De Hy~otHel<er. 

.i. ~ 

Ob' · 1ecoef, kostel · . , . .. cos advies bi' . . . m .. .. . 1 meer dan 120 .. . vestigingen! 

·en 

DeH ypotheker 

Den Haa -g, Leyweg 521 • · 
(070) 308 24 90 • '. 

~-hypotheker.nl 

. . 

,·- VoorQ 
particu1· , iven . 1eren_... 

, •. • 40 kindercentra in - . 
• dé si:h ·· /Den,Haag 

. , - erpste prijs . N 1 
• Volledige d' lll.,_eélerland 
• m d ienstverlening 

. , pro,essionele . ·, o erne , Q organisatie 

(070) 3 12 00 00 
. 2 uur bereikbaar 



PROGRAMMABLAD V.V. LENS SEKRETARIAAT : 

TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP 1 
HENGELOLAAN ~ TEL.: 070-3661314 
WWW. LENS-DENHAAG.NL 

\ TPG Post 
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HOOFDSPONSOR VAN LENS 

\ens\eden opgelet: 

k b" Edauw en Johannissen 
Bestel drukwer lJ I b 

d
. n 10% van het orderbedrag voor de c u . 

enver1e ·-

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail w.pruisken@euronet.nl 

: 

, . 

BHICIPPO-~ 
.i:i,_VERKEERSOPLEIDING~ 
~ ..• :::;;.-- ~,:::;. 

1 AL MEER DAN ?S JAAR 1 ... 

~---~ -----~ 
• Voor alle rijbewijzen 
• Opleiding 
• 10 daags spoedopleidingen •• 
• Diverse categorieën moterrijlesse~ · 

LENS LEDEN SPECIALE KORTING 
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk 

Valkenboslaan 173 _:: 2563 CK Den Haai·, • 

Tel.: 070-3451153 / ~634671 -, Fax: 070-3636662 

.. 

Fre~ -~~ck Sport-• 
,~ . •. . . f • .,... : . 

DE VOETBALSPECIALIST ,,~ · 
Weim~rstraat 3:43 · De~ Haag Telefoon 070-3636323 
. - .. ~ 

,.~ ' ' . 

EXCLUSIVE ... 
·• ·Thomsonlaan, l 24 Den Haag 

_A""-~<,.~ • 

Tèlefoon · 070·3652426 

, . FREE KICK SCHEVENINGEN 
:., Keiz.,,rstraat 7 4 Scheveningen · -Telefoon 070·3617376 

-~-

voor al uw sportkleding, lens leden 10% korting! 
www.free-kick.nl 

.,."l 

,, 

.. ~ 

,. 

•. 
, ' 

., 
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Alllllemàchtig··_ 
wat een ássortimeht !!! 

.. ·-·-, :: ··•;.. ~- , - ' 

-

•· . 

• VO(!r~QLÏdè·auto's · 

Auto-onderdelen 
• Groot assortiment auto onderdelen · : 
• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn 
• Alle !opmerken auto-onderdelen uit voorraad leverbaar 
• Eigen bezorgdienst 

,;, 1t • 

of nieuwe auto's 

, 
• 

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

Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3?40023 . 
_,"'-1" ·openingstijden: ma. Vm vrijd. 08.00 -18.00 !-lur zat 09.00-16.00 uur 

' 

• 

. -

Café 
... ~ ... __ 

. . 

Eikstraat l .;·2565 MT Den Haag - Tel.: (070)-3603738 . . 

FYSIOTHERAPIE- MANUELE THERAPIE
~ ; M~DICAL JITNESS : HOUTWUK 

Gëspeèioliseerd in.het gev~n va'n adviezen en pqramedische 
behandeling van de wervelkolom en (sport)letsels. 

. 
,.'',;: 

JJ;A, Zoutendijk 
E.P.A. Coret 
5.1. König 

Fysio-Manueel Therapeut , 
Fysiotherapeut 
Fysio-Manueel i'tieraj,eut 

. . . . - ~ 

" . 
Behondeling volgens ~fsproo~ ... 

-~ ' ... , ~ ~ 

C.A. ven Beverplein 16 - 2552 HT Den Haag 
Telefoon: 070-3973013 

, -

, 
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' 
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' 
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Terrein & Clubgebouw 
Sportpark " Escamp 1 " 
Hengelolaan ( geen post adres ) 
Den Haag tel 070-3661314 

Postadres 
Postbus 43337 
2504 AH Den Haag 

Contributie betaling 
Postbank 33.67.11 
Rabobank 129.924.229 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter: 
R.Vergeer tel. 070-3661344 
Secretaris : (secretaris@lens-denhaag.nl) 
J. Colpa tel. 070-3941974 
Penningmeester: 
C.Veldink tel 079-3314348 
Commissariaat jeugdvoetbal: 
P. v.d.Steen tel. 070 -4400603 
Commissariaat selectie seniorenvoetbaJ: 
W. Kouwenhoven tel. 070-3912474 
Commissariaat algemene zaken: 
H.Hoppenbrouwers tel. 070-3250789 

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

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

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

Club van 50 
H.lloppenbrouwers tel. 070- 3250789 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek 
H.Kooyenga 

tel. 030-6036157 
tel. 070 - 3977294 

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

Bar 
Vacature 

Trainers 
Zonda.g 
H. Lamens 
R.Bogisch 

l.Kumaz 

Zaterdag 
A. de Ket 

tel. 070-3455787 
tel. 070-3937441 
tel. 06- 14382757 
tel. 06-13379733 

tel: 06-51196881 

Redactie LENS-revue 
Cees en SaskiaAlting tel. 070-3661314 

e-mail - vv.LENS@l2move.nl 

Redactie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Cees Alting: cjalting@planet.nl 

Internet-site: 
www .lens-denhaag.nl 
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Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS 
76' jaargang, nummer 15, 13 maart 2003 

HET LENS-ARCHIEF 
(en zo maar wat redactie-varia) 

We beginnen met de varia. Is het u wel eens opgevallen dat er tijdens de winterstop altijd 
gevoetbald kan worden? Is deze stop passé dan liggen de velden er verlaten bij. De ene 
afgelasting na de andere. 
Maar de afgelopen weekenden werd er gelukkig weer volop gevoetbald en was het genieten 
geblazen rond de velden en langs de lijn. 

Tijdens de voorjaarsvakantie ging de kreet weer op dat LENS meer is dan voetbal alleen. 
Voor onze Den C-jeugd werd er een toneelstuk opgevoerd in het kader van de 

campagne "Sportiviteit en respect'' getiteld 'Kop of Munt'. Voor alle E-klassers werd er een 
feestavond georganiseerd met een klein toernooi, film, sjoelen, darten, muziek en lekkere 
hapjes. Voor een korten impressie van deze activiteiten verwijzen wij u naar de jeugdrubriek. 

In de tijd dat het, qua voetbal, komkommertijd was is de ledenadministratie weer up-to-date 
gemaakt en heeft de reactie weer aandacht kunnen besteden aan het LENS-archief. En over dit 
archief gaat het nu. Bij de inventarisatie en verdere ontsluiting vonden wij enige over
exemplaren van oude LENS-revues. 

Een kleine greep: exemplaren uit 1932, 1937, weekberichten 1938/39 - 1949/41. Een 
complete jaargang 1954/1955 - 1973/1974. 
Kortom het neusje van de zalm; het jongste is toch 30 jaar oud. Weggooien is wel erg radicaal 
en wellicht doodzonde. 

Nu wij dachten zo dat er wellicht belangstelling bij de leden bestaat voor één of 
meerdere van deze exemplaren. Want is het een stukje nostalgie? Jazeker! Wordt het een 
collectors-item of een historisch document? Waarschijnlijk weL De toekomst zal het leren. 

Interesse? Neem dan even contact met ons op (389 98 75 of cjalting@planet.nl). Liever 
onaangekondigd langskomen? Ook·prima; er is altijd wel iemand van ons op de zater- of 
zondag op LENS te vinden. 

uw redactie 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren 
of in te korten. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

Inleveren kopij voor de eerst volgende LENS-revue: voor maandag 24 maart 2003 
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Ledenvergadering verschoven naar later tijdstip 

Tijdens de Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering van 17 februari j.l. 
heeft het bestuur groen licht gekregen 
van de leden om de voorgenomen 
fusie met PEC Den Haag verder uit te 
gaan werken. Ook werd toestemming 
verkregen om de naam "hsv Escamp" 
als naam van de nieuwe fusieclub te 
gaan voeren. Dat alles mag inmiddels 
als bekend worden verondersteld. 
Vervolgens zijn de 
fusiebegeleidingscommissie en 
diverse werkgroepen aan de slag 

LENS 1 in de competitie 

gegaan. De bedoeling was dat op 15 
maart alle werkgroepen met hun werk 
klaar zouden zijn, zodat op 24 maart 
alle benodigde stukken aan de 
Algemene Ledenvergadering zouden 
kunnen worden gepresenteerd. Op die 
datum mogen de leden dan hun 
definitieve oordeel geven. Ondanks 
dat er veel werk verzet is, bleek deze 
planning toch iets te ambitieus. 
Belangrijk is dat alles op een 
zorgvuldige manier gebeurt en dat 
kan wel eens ten koste van de 

--- ~ ,,. ' ~ V 

snelheid gaan. Gegeven het feit dat 
sommige werkgroepen nog iets meer 
tijd nodig hebben, heeft het bestuur 
dan ook besloten om de volgende 
Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering niet op de 
aanvankelijk geplande datum van 24 
maart te houden maar enige tijd later. 
In de volgende LENSrevue zal u 
worden geïnformeerd over de nieuwe 
datum. 

LENS zaterdag J maakt een periode van gedwongen rust door. Doordat twee ploegen zich hebben teruggetrokken vallen er wat 
gaten in het competitieprogramma. Hierdoor kwam LENS 1 niet in actie. A.s. zondag mogen de schoenen gelukkig weer uit het vet 
als de uitwedstrijd tegen Kranenburg op het programma staat. Zondag 1 doet zijn uiterste best om aan de degradatiedans te 
ontsnappen. Eigenlijk hadden de drie punten tegen Cromvliet al in de knip moeten zitten toen in luttele minuten een zeker lijkende 
overwinning uit handen werd gegeven (2-2 na een 2-0 voorsprong). Afgelopen zondag bewezen de boys van Hans Larnens wel 
degelijk een voorsprong vast te kunnen houden. De 2-0 werd ditmaal bekwaam geconsolideerd tegen VIOS en er waren legio 
mogelijkheden om de voorsprong nog verder uit te bouwen. Veel gemiste kansen, maar daar maalde na afloop niemand meer om. 
Drie punten brengen ons weer in kansrijke positie om het degradatiespook te verjagen, enne" dit was de eerste wedstrijd in de derde 
periode, dus .... We gaan ervoor!! 
Stand onderaan; 

Haagse Hout 16 15 
LENS 16 13 
WIK 16 13 
Postduiven 16 4 

A.s. zondag staat de uitwedstrijd tegen WIK op het programma. Een blik op bovenstaande stand leert ons dat deze wedstrijd van 
cruciaal belang is. De afgelopen weken hebben we gemerkt dat er erg veel mensen last hebben van sentimenten, blauwwitte harten, 
emoties enz. Als al die mensen a.s. zondag in het Zuiderpark langs de lijn staan, moet het rondom vol staan met LENSsupporters die 
mee gaan helpen om hun club drie punten te bezorgen. Tot zondag!! 

Het Bestuur 

·--- . --- --- --- ~ . ,.,,. ,.,,. ,.,,. '~ 
~ v v V 

nieuws f/1ë'Set1 
Samen oud SAMEN 100 .... Samen steeds 
opnieuw verwonderd 

Samen wijs 
Samen leven 

Samen dus het ja-woord geven 

Daarom nodigen we je/jullie uit om dit met ons te vieren en 
wel op 4 april vanaf20.30 bij Knus in de Delftse Hout. 

Tot dan 
Teja van Rooijen en Fred Grens 
Ruud en Bram 
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Prestatie 

Het is altijd lastig sporten we voor de prestatie of is het 
recreatie. Uiteindelijk is het je hobby wat je leuk vindt om te 
doen en is het belangrijk dat je het naar je zin hebt. Voor het 
vlaggenschip komt nu hopelijk de wind eens van de goede 
kant. Het mag wel eens meezitten, zodat we een goede 
prestatie neer zetten. 

dan een grote lachbui. Mocht 
u nog denken ik wil ook wel 
eens wat lachen moet u nog 
even lid worden van de 
leukste gezelligste Club van 
Nederland. 

Uitspraak van de Club van Vijftig: Wie van de Club van 50 
Euro houdt kan veel genieten 

Met een vriendelijke sportgroet, Henk Hoppenbrouwers 

Al die vrijwilligers sporten elke week op topniveau. Ze 
vinden het soms leuk om te doen maar niet alles is even 
gezellig. Als je bij de bar niet snel geholpen wordt dan moet 
je in de goede barschoenen staan om dan commentaar te 
krijgen. Er hangt zo'n mooi bordje in het clubgebouw : ' Doe 
het zelf doe het beter'. Een beetje aardigheid tegen elkaar op 
zijn tijd zou prettig zijn. De service met een glimlach wordt 

Ps: Wie maakt toch steeds die winnende treffers bij het 4' ook 
op trainingen, nee hij staat niet stand-bye! 

uit de revue van •••' 
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. 

Huisregel/jes, een reglement van orde. Niets nieuws. Soms moeten ze weer even onder aandacht van de leden gebracht worden. Een 
andere keer worden er nieuwe uitgevaardigd .. Zo ook in 1963. Het verschil? Tegenwoordig gaat het in de trent van: 'het is verboden 
om dit ... verboden om dat'. Echter in die tijd werd het verbod wel op een heel bijzondere manier bekend gemaakt . 

. Neen het is op ons veld geen bende. Gelukkig niet. Maar wij moeten er voortdurend op bedacht zijn, dat er geen onordelijkbeden 
binnensluipen. Vandaar een paar regels, waar niemand zich aan mag ergeren, doch waar iedereen aandacht aan moge besteden. 

Orde I: Zaterdag bleef bij de rustpauze van een onzer elftallen de bal in de sloot liggen, terwijl de andere knikker door een paar 
lijnmensen werd benut om in de buurt van een doel er hun voetballusten mee bot te vieren. In de rust van de spelers is het ook rust 
voor de bal, ook binnen. 

Orde II: Dezelfde middag hebben een drietal seniores gedurende enige tijd gepoogd na bovengenoemde wedstrijd een doelgebied te 
vermoorden met het zogenaamde goal-kicken, terwijl de oefenstrook verlaten lag. Laat iedereen zonder opmerking van andere zo 
wijs zijn de doelgebieden te sparen: ze erg kwetsbaar, Niet alleen bestuur en commissies, maar iedereen is verantwoordelijk voor 
onze spullen. 

Orde 111: Kort en goed: tijdens de wedstrijden kaartspelen in het clubgebouw getuigt van zo weinig interesse voor de verrichtingen 
van de clubgenoten, dat dit overigens gezellige spel voortaan tijdens de wedstrijden taboe is. 

P.J. 

(Bron: LENS-revue 37' jaargang, no 7, 17 oktober 1963) 

ROKEN en veld 3 

Twee zaken die in eerste instantie niets met elkaar te maken hebben. Toch is er een overeenkomst. Zoals een 
ieder weet beschikt LENS sinds kort over een pracht kunstgrasveld. 

Wat een ieder niet weet of aan de aandacht ontsnapt is, is het volgende: Er geldt echt een ROOKVERBOD ! 

Zowel op, als langs het veld. Op dit moment worden er regelmatig peuken aangetroffen. 

Beste mensen een vriendelijk, doch dringend verzoek om daar NIET te roken. 

Roken is dodelijk- ook voor veld 3!!!! 
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zaal,zaterdag,zondag 

Senioren zaal/zondag -
algemene informatie 

W.J.M. Heijnen ............................ tel: 070-3461088 

Aanvoerders zaal 

LENS 1: Oscar van der Laar .............. tel: 06-22669238 
LENS 2: Sammy de Nennie ............... tel: 070-3935936 
LENS 3 : Ed Vuijk .... tel: 070-3960448 - (06-20247367) 
LENS 4: Nico Vastenburgt.. .............. tel:070-3294254 
LENS 5: Paul Lensink ..................... tel: 06-53576080 
LENS DSI: Bettie Driessen ............... tel: 070-3295598 

Senioren zaterdag 

J. Ham ............................................ tel: 070-3679687 
L. Verkijk ....................................... tel.: 070-3617033 

Aanvoerders veld 

LENS 3: Itek Kurnaz ............................ tel: 06-13379733 
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers ............... tel: 070-3250789 
LENS 5: Jan Muns .............................. tel: 070-3975459 

~ ZAAL: 
Wedstrijdprogramma 

DATUM TIJD WEDSTRIJD SPORTHAL W.NR. SCHEIDSRECHTER 

Vr 14 mrt. 22.00 Noordzee 2 - LENS 1 De Blinkerd 184722 F.Rijkaart 

Ma 17 mrt. 19.00 LENS DSI - Quintus DS I Loosduinen 187753 
19.00 Gymnova7 - LENS 5 De Fluit 187233 Degreef 

22.00 VIOS2 - LENS 2 Zuidhaghe 184895 K.L.C.Capitein 

Wo 19 mrt 21.00 Semper Altius 2 - LENS 4 De Schilp 185621 J.W.Verhoef 

Vr 21 mrt. 19.00 RAVA3 - LENS 3 Loosduinen 186505 
20.00 LENS 1 - PGSNOGEL3 Loosduinen 184727 D.K.vanHam 

Ma 24 mrt. 19.00 Quintus DSI - LENSDSI Sosef 187731 M.J.E.Gennissen 
19.00 LENS3 - PGSNOGEL5 Zuidhaghe 207959 
20.00 LENS4 - VCS6 Zuidhaghe 207018 N.C.Mos 
22.00 HPSV 1 - LENS 1 De Schilp 208254 J.L.Z.Verhoek 

Ma 31 mrt. 19.00 LENSDSI - Maz.Stars DS 1 Lipa 187756 
22.00 TeWerve3 - LENS5 Lipa 187238 

Vr 4 april 19.00 LENS3 - Snoekie 7 Loosduinen 186507 
22.00 LENS 1 - vcs 2 Loosduinen 184731 
22.00 LENS2 - vcs 8 Transvaal 184879 

Ma 7 april 20.00 RKDEO DS2 - LENS DSI RKDEO 187759 
20.00 LENS5 -RAVA5 Lipa 187239 
22.00 VCS9 - LENS 3 Zuidhaghe 186512 M.J.E.Ginnissen 
22.00 HM/JP exploit 1 - LENS 1 De Schilp 184735 

Wo 9 april 22.00 AMOZJ - LENS4 Ockenburgh 185628 

Vr 11 april 19.00 WIK 1 - LENS2 Loosduinen 184902 
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(j ZATERDAG / ZONDAG: 

• Afkeuringsinformatie (niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFO-thuis pag. 603 
• de afkeuringslijn KNVB - District West II - tel.: 0900-9008000 

Mededelingen: 
Rooster Bardienst: LENS 1 / 2 na 15.45 uur -- LENS 3 tussen 14.45 uur en 15.15 uur-- LENS 4 tussen 12.30 uur en 14.00 uur 

DATUM TIID 

Za 15 mrt. 14.30 

Zo 16 mrt. 14.00 
11.00 
10.00 
11.00 
12.00 

Za 22 mrt. 14.30 

Zo 23 mrt. 14.00 
11.30 
12.00 
10.00 
10.00 

Wedstrijdprogramma 

WEDSTRIJD 

Kranenburg 1 LENS 1 (Zat) 

WIK 1 LENS! 
GONA2 LENS2 
HBS4 LENS3 
Quick Steps 3 LENS4 
PGSNOGEL2 LENS5 

LENS 1 (zat) vcs 1 

LENS 1 RKDEO 1 
LENS2 Tonegido/Hgs.bluf 3 
LENS 3 (bardienst) HMC2 
LENS 4 (bardienst) RVC/Rijswijk 4 
LENS5 Haagse Hout 5 

--/ ' 

TERREINNELD 

M.Vrijenhoeklaan 

Zuiderpark 
Beresteinlaan 
E.Wijtemaweg 
Nijkerklaan 
Wijndaelerweg 

Veld 1 

Veld 1; lok. 1-3 
Veld 1; lok. 2-4 
Veld2; lok. 5-6 
Veld3; lok. 1-7 
Veld2; lok. 3-8 

W.NR. SCHEIDSRECHTER 

W.Wigleven 

S.Taal 
G.Verhoogt 

62030 J.M.van Ruiten 

132721 A.Bongers 
135365 J. de Wit 
138199 
138463 Scheids. KNVB (stage) 
147924 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 
(algmeen contactperssn: Paul van den Steen Chopinstraat 103 - 2551 SV Den Haag) 

-Hoofdleider A- en B-jeugd: Paul van den Steen telefoon: 070-4400603 (b.g.g. 015-2131727) 
-Hoofdleider C- en D-jeugd: Fred Grens telefoon: 015-2131727 (b.g.g. 070-4400603) 
-Hoofdleider E- en F-jeugd: Paul van den Steen telefoon: 070-4400603 (b.g.g. 015-2131727) 

Dit betekent dat alle spelers en ouders met vragen of om afte bellen voor de wedstrijden (niet voor de trainingen!!!) alleen terecht 
kunnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beide ook nog gewoon een werkgever hebben, en de overige familieleden de 
vragen toch niet kunnen beantwoorden, vragen wij om het bellen te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 20.30 
uur. 

Dit betekent dat alle spelers en ouders met vragen of om afte 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) 
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Vragen, opmerkingen, ideeën: bel dan ook naar de hoofdleider en ook alleen tussen 19.00 en 20.30 uur 
Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af en alleen op LENS (070-3661314) 
Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENS afkeuringslijn (070-4044184). 
Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of Fred 
Grens thuis!! 
Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!! 

Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen maar altijd sportschoenen meenemen!! 

DE ALV OP 24 MAART GAAT NIET DOOR. LEES ER OVER BIJ BERICHTEN UIT DE BESTUURSKAMER ( ZIE PAGINA 2) 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangs- Tegenstander Uit of Veldfferrein Vertrek van Vervoer 
tijd Thuis LENS: 

Al 15 mrt 14.30 uur Fortuna Vlaardingen A 1 Thuis Veld I of3 13.30 uur 

22 mrt 14.30 uur Den Hoorn Al Uit Woudseweg/Den Hoorn 13.00 uur Auto 

Bl 15 mrt I 1.00 uur Kranenburg B 1 Thuis Veld I of3 10.00 uur 

22mrt 12.15 uur EDSBI Uit Thurledeweg/Rotterdam I0.15uur Auto!! 

B2 15 mrt 13.00 uur RKAVVB2(*) Thuis Veld 3 12.00 uur 

22mrt 13.00 uur HDVBI Uit Zuiderpark 11.30 uur Fiets/Bus 

Cl 15 mrt 12.45 uur Feyenoord A V C2 Thuis Veld 1 of3 11.45 uur 

22mrt 12.00 uur Katwijk Cl Uit De Krom/Katwijk 10.00 uur Auto 

C2 15 mrt 11.00 uur RVC/Rijswijk C3 Uit Schaapweg/Rijswijk 09.30 uur Auto 

22mrt 11.00 uur Marathon/Azurri Cl Thuis Veld 1 10.00 uur 

C3 15 mrt 10.30 uur Vredenburch C2 Uit Vredenburchweg/Rijswijk 09.15uur Auto 

22mrt 12.00 uur Spoorwijk Cl Thuis Veld3 11.00 uur 

C4 15 mrt 12.15 uur QuickC4 Uit Savorninlohmanlaan 11.00 uur Auto 

22 mrt 09.30 uur Duindorp SV C 1 Thuis Veld3 08.30 uur 

Dl 15 mrt 09.30 uur Laakkwartier Dl Thuis Veld 1 of3 08.30 uur 

22 mrt 12.15uur Forum Sport D 1 Uit Pr.Bernardlaan/V oorburg 10.45 uur Auto 

D2 13 mrt 18.00 uur ODB Dl(*) Uit Albardastraat 16.45 uur Auto 

15 mrt 11.00 uur QuickD2 Uit Savorninlohmanlaan 09.30 uur Auto 

22 mrt 09.30 uur BMTDI (*) Thuis Veld I 08.30 uur 

D3 15 mrt 13.00 uur WIKD2 Uit Zuiderpark 11.45 uur Auto 

22mrt 11.15 uur DSOD5 Uit· v.d.Hagenstraat/Zoetermeer 09.45 uur Auto 

D4 15 mrt 08.45 uur Quick Steps D4 Uit Nijkerklaan 07.45 uur Auto 

22 mrt 10.30 uur RKDEOD4 Uit Sportparkweg/Nootdorp 09.00 uur Auto 

El 15 mrt 09.30 uur DUNOEl Thuis Veld2 09.00 uur 

22mrt 12.30 uur HBS El(*) Uit Daal en Bergselaan 11.30 uur Auto 

E2 15 mrt 09.00 uur DWOE2 Uit Heuvelweg/Zoetermeer 07.45 uur Auto 
22 mrt 10.00 uur Oliveo E3 Uit Sportlaan/Pijnacker 08.45 uur Auto 

E3 15 mrt 10.30 uur HVVE2 Thuis Veld2 10.00uur 

22 mrt 09.30 uur VCSE2 Thuis Veld2 09.00 uur 

E4 15 mrt 11.30 uur RVC/Rijswijk E7 Thuis Veld2 11.00 uur 
22 mrt 11.30 uur Loosduinen E3 Thuis Veld2 11.00 uur 

ES 15 mrt 13.30 uur Cromvliet E4 Thuis Veld2 13.00 uur 
22mrt 13.30 uur Concordia E7 Thuis Veld2 13.00 uur 

E6 15 mrt 10.30 uur Velo El3 (*) Uit Noordweg/Wateringen 09.30 uur Auto 

22mrt I 1.00 uur VUCE4 Uit Kleine Loo/Mariahoeve 09.45 uur Auto 
FI 15 mrt 09.30 uur Oliveo FI Thuis Veld2 09.00 uur 

22mrt 10.00 uur RKDEOFI Uit Sportparkweg/Nootdorp 08.45 uur Auto 

F2 15 mrt 08.45 uur QuickF9 Uit Savorninlohmanlaan 07.45 uur Auto 
22 mrt 09.30 uur Scheveningen F2 Thuis Veld2 09.00 uur 

F3 15 mrt 08.45 uur Scheveningen F4 Uit Houtrustweg 07.45 uur Auto 

22 mrt 11.30 uur Zoetermeer F4 Thuis Veld2 I 1.00 uur 
F4 15 mrt 11.30 uur JuVentaS Fl Thuis Veld2 11.00 uur 

22 mrt 09.45 uur Quick F7 Uit Savorninlohmanlaan 08.45 uur Auto 

F5 15 mrt 09.00 uur Semper Altius F3 Uit Weidedreef/Rijswijk 07.45 uur Auto 
22mrt 10.00 uur VUCF4 Uit Kleine Loo/Mariahoeve 08.45 uur Auto 

F6 15 mrt 13.30 uur Die Haghe F3 Thuis Veld2 13.00 uur 
22 mrt 13.30 uur BMTF2 Thuis Veld2 13.00 uur· 

- .. .. 
(*) - vnendschappehJke wedstnJd! ! ! 
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De volgende LENSREVUE verschijnt donderdag 27 Maart 2003 
Aanwezig namens de jeugdcommissie vanaf07.30 uur: 

zaterdag 15 maart Gerard Marinus en Paul van den Steen 
zaterdag 22 maart Patrick en Peter van Fessem 

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 24 MAART GAAT NIET DOOR. LEES ER ALLES OVER BIJ 
BERICHTEN UIT DE BESTUURSKAMER ( ZIE PAGINA 2) 

Opstellingen 
De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

LENS Al: zonder G.lsmail en Y.Yentougli 
LENS B2: zonder S.Yildirim (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 
LENS Cl: zonder M.Abdellah, H.Baycuman en E.Ozkan (allen afgevoerd als lid wegens onbehoorlijk gedrag) 
LENS C4: zonder V.Tarba (afgevoerd als lid wegens herhaald slecht gedrag) 
LENS D3: zonder C.Burkan (afgevoerd als lid wegens contributieschuld) 
LENS D4: zonder T.Cav (afgevoerd als lid wegens drie keer niet opkomen) 
LENS E3: zonder C.Burkan (afgevoerd als lid wegens contributieschuld) 
LENS E4: zonder C.Neto (afgevoerd als lid wegens contributieschuld) 
LENS E6: zonder R.Audhoe (bedankt als lid) 
LENS F4: met P.Balesar en U.Gunes 
LENS F6: zonder A.Yeniavci (afgevoerd als lid wegens drie keer niet opkomen) en met R.Bisai en T.Ciftci 

Competitievoetbal afgekeurd of niet ?? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd ofniet 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 A 1 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 Il. 

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 atkeuring 
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!!! 

Penaltybokal 

Ook dit jaar organiseert de KNVB 
weer de strijd om de penaltybokaal 
voor B- t/m E-jeugd. Voor het zo ver 
is moeten de clubs echter eerst intern 
hun strijd om de penaltybokaal 
organiseren. Dit gaan wij in maart 
doen!! Tijdens een training zullen alle 
trainers met hun groep afzonderlijk de 

eerste voorronde van 
LENS organiseren. De 
drie beste schutters van 
ieder team gaan door naar 
de finale van LENS. Deze 

. . wordt op dinsdag 25 
';;;:.:... maart gehouden. Uiterlijk 

22 maart willen wij de namen van de 
beste drie schutters per team via de 
trainers van Bl t/m E6 hebben!!! 

De twee beste schutters van iedere 
categorie gaan vervolgens door naar 
de halve finale van de KNVB. Deze 
halve finale wordt voor ons op vrijdag 
25 april georganiseerd bij Quick 
Steps. De beste twee schutters per 
categorie gaan vervolgens weer door 
naar de finale op 29 mei in 
Oegstgeest. Doe je best!!! 
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.Finale schoolvoetbal op LENS 
Op woensdagmiddag 26 maart wordt op ons complex de finale van het schoolvoetbaltoemooi gehouden. Gebruik wordt gemaakt bij 
ons van veld 1 en veld 2. De trainingen op deze middag gaan echter gewoon door op veld 3 maar het kan wel heel druk zijn op ons 
complex. Kom op tijd en omkleden doen jullie deze keer in: Fl t/m F6 lokaal 7 en 8, EJ+E2 lokaal 5, E3 t/m E6 lokaal 6. Veel 

plezier!!! 

Pasfoto inleveren 
De onderstaande E-klassers gaan volgend seizoen naar de D-klasse en moeten dan ook een spelerspasje hebben. 
Daarom vragen wij de onderstaande E-klassers om z.s.m. één pasfoto met hun naam achterop in te leveren bij 
Paul v.d.Steen: S.Algoe, B.Altay, M.el Ayadi, J.v.Beek, A.Bingol, E.Cetin, K.Chtatou, A.v.Gardingen, A.Jama, 
L.Khalaf, H.Kocer, R.Nijbacker, C.Nooitmeer, A.Ouellaf, F.Ozcelik, A.Ozdemir, O.Ozdemir, C.Poulina, 
R.Putters, S.Senturk, F.Souna, J.Susanto, H.Syed, A.Tekin, R.Vasilda, M.Vrijenhoek, C.Yavuz, 
S.Zimmermann en D.de Zwart 

Toneelvoorstelling "Kop of Munt 
De toneelvoorstelling "Kop of Munt" uitgevoerd door de stichting Formaat uit Rotterdam 
27 februari jl was een druk bezochte voorstelling. Drie dagen voorafgaand aan de 
theateravond had er een onderzoek, door middel van het invullen van een 
enqueteformulier, door de Universiteit van Amsterdam plaats.Hierin werd de mening van 
de D en C-spelers wat betreft normen en waarden op het voetbalveld gevraagd. Duidelijk 
werd dan ook dat tijdens de voorstelling de normen en waarden centraal stonden. Een zeer 
realistische uitvoering van bestuur, trainer en spelers was het resultaat. Ook de LENS 
spelers werden uitgenodigd om op het podium hun talenten ten toon te spreiden. Trainer 
Peter van Fessem sloot de rij van acteurs. Al met al met een volle zaal (ongeveer 65 
aanwezigen), enthousiast publiek en tevreden organisatoren. 

Met LENS naar Feyenoord - RKC 
Op zondag 11 mei, moederdag en nog heel ver weg, gaan wij 
met LENS naar Feyenoord- RKC. Dit is niet gratis maar wel 
een hele mooie belevenis. De Kuip, het stadion van 
Feyenoord, is namelijk één van de mooiste stadions van 
Europa en Feyenoord is zondermeer de mooiste club (op 
LENS na dan) van heel de wereld. Wellicht pakt Feyenoord 
op deze dag alsnog het kampioenschap of stelt het 
championsleague- voetbal wel veilig. Je kan er bij zijn maar 
dan moet je er wel snel bij zijn. In maart inventariseren wij 
wie er mee willen. Bij aanmelden moet er direct betaald 

Gezellige avond E-klassers 
Op vrijdag 28 februari organiseerden wij een 
gezellige avond voor onze E-jeugd. Het werd een 
groot succes. Maar liefst 45 E-klassers waren op 
deze "vreemde" avond naar LENS gekomen en 
vermaakten zich prima. Eerst met het 
onderlinge toernooi en daarna met de spelletjes 
die wij geleend hadden bij de Sportotheek van 
de Gemeente Den Haag. De oproep aan de 
ouders om lekkere hapjes mee te nemen was 
niet voor niets geweest. Er was van alles te 
eten: diverse eigen gemaakte koeken, taarten 
en hapjes, turkse pizza's, pannenkoeken en ook chips, worst 
en kaas werd er op deze avond neergezet. Daarnaast was de 
hulp van diverse ouders en van Ann (achter de bar) spontaan 
en heel plezierig. Kortom: om 21.30 uur ging iedereen echt 
voldaan naar huis. Klasse allemaal en hartstikke bedankt!!!! 

Hannie van der Sman 

worden. Begin april regelen wij dan alles met Feyenoord (100 
kaarten zijn al voorlopig door ons gereserveerd). Natuurlijk 
zijn wij afhankelijk van vervoer en ook dat moet allemaal 
geregeld worden. De chauffeur krijgt van ons 2 euro per 
persoon voor benzine- en parkeergeld. De prijzen zijn: t/m D
klas 7,50 euro, C-klas 10,00 euro en ouder 17,50 euro. Zoals 
gezegd niet voor niets maar je krijgt er iets heel moois voor 
terug. Aanmelden bij Gerard Marinus of Paul van den Steen 
(LENS El+ E2 bij Theo). We zijn benieuwd ofer 100 
LENS ERS meegaan!!! 

&dankt 
Graag wil ik de ouders van de E 1 en 
E2- jeugd bedanken voor het 
bloemstuk, dat mij spontaan werd 
aangeboden. Ik was volkomen verrast. 
Het was voor mijn bijdrage (achter de 
bar) op die gezellige avond met de E
klassers. Niets ongewoon en gewoon 
dus? Ja hoor. Het hoort erbij. Vooral 
omdat de jeugd het gezellig heeft. En 
als dit zo is, heb ik het ook.! Het was 
weer ouderwets druk; met 'herrie', 

welke kinderen nu eenmaal met zich meebrengen. Kortom: 
gezellige kinderen - ouders, heerlijke hapjes; een waar feest 
derhalve!. Ik heb genoten en het was zeker de moeite waard. 
Ouders, nogmaals hartelijk dank voor de attentie .. 

Ann Bergenhenegouwen 
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DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 24 MAART GAAT NIET DOOR. LEES ER ALLES OVER BIJ 
BERICHTEN UIT DE BESTUURSKAMER ( ZIE PAGINA 2) 

--- --- --- --- ~ ~. j~ ~• 'v~ 

De verslagen door jeugdspelers zelfgeschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

LENS Cl-VCS Cl ( 2-1) zaterdag 1 maart 

Een 2-1 overwinning, maar we maakten het ons zelf vandaag wel weer heel erg moeilijk. Gelijk aan het 
begin van de eerste helft creëerden we al veel kansen, maar de scherpte voor de goal ontbrak. Toch werd 
er echt niet slecht gespeeld en kreeg de tegenstander niet eens de kans om over de middenlijn te komen. 

De ruststand was dan ook 0-0. Na de rust hetzelfde spelbeeld, alleen misten we nog steeds de kansen en dat geeft weinig vertrouwen 
en daardoor gingen we toch ook wat slordiger spelen. Bij de eerste de beste counter van VCS was het wel raak en dan nog wel door 
een eigen doelpunt! Op dat moment leek het niet dat we nog zouden winnen. VCS werd gevaarlijker in de counter, maar gelukkig 
voor ons stond Tom erg goed te keepen. Daarna kregen wij ook nog kansen en het was wel tekenend dat het een verdediger was die 
2 keer wist te scoren. Awinash benutte 2 mooie voorzetten van de zijkant. Gelukkig hebben we gewonnen (en dit is toch al de tiende 
competitieoverwinning van dit jaar) en als we gewoon zo blijven spelen komen de doelpunten vanzelf. In ieder geval knap dat we 
weer terug zijn gekomen van een achterstand en dat is toch niet de eerste keer dit jaar! Sergio, Olkan, Danny en Tom bedankt voor 
het meespelen!! 

LISSE Cl - LENS Cl ( 0 - 0) 

Jn de eerste helft hadden wij de wind mee en kwam de 
Ondanks al het balbezit kregen we echter maar een paar 
rusten met een 0-0 stand. Na rust had FC Lisse de wind 
hebben we eigenlijk geen kans meer gekregen. De 
Ton, bedankt voor het coachen!! 

tegenstander bijna niet over de middenlijn. 
kansen en die gingen er niet in. We gingen 
mee en kwamen zij wat meer op onze helft en 
wedstrijd eindigde dan ook in een terechte 0-0. 

Loosduinen Cl - LENS C2 ( 2 - 6) 

Q, een mooie zaterdag morgen 
gingen wij naar Madestein om daar 
tegen Loosduinen vriendschappelijk 
te spelen. De hele ploeg was er dus 
kon ik gewoon met het sterkste elftal 
starten. Ik had de ploeg gezegd dat zij 
meteen druk moesten zetten en dat wij 
het spel moesten maken. En het 
gebeurde het was een genot om te 

LENS kreeg mooie kansen en het 
duurde dan ook niet lang of de eerste 
lag erin.Voor de rust komen wij nog 
op 0-2, maar het had iets meer kunnen 
zijn. Na de rust maakt LENS het 
keurig af en komt gauw op 0-4" Maar 
dan kan de tegenstander wat terug 
doen en scoort vanuit een corner die 
niet goed wordt verwerkt door de 
achterhoede. LENS zet weer aan en 
scoort de vijfde van de wedstrijd. 

zaterdag O I maart 

De laatste vijftien min word er door 
LENS slordig gespeeld; iedereen wil 
scoren maar dat gaat niet. Dus kan de 
tegenstander weer een keer scoren. 
Dan scoort Sercan de zesde van de 
wedstrijd en een paar min later is de 
wedstrijd afgelopen. Jongens een zeer 
sterke eerste helft maar hou die 
concentratie ook de tweede helft vast. 

zien. Loosduinen liep achter de feiten Man van de wedstrijd: Het team .. . 
aan en LENS kon lekker combineren. 

Peter ....................... . 

9 





LENS C2 - HBS C2 (5 - 3) zaterdag 8 maart 

Voor de derde keer dit seizoen spelen wij tegen HBS twee keer werd er al gewonnen en de groep dacht er dit keer niet anders over 
zo van dit doen wij even. Maar het zou moeilijker worden dan zij verwachten. Als de aftrap daar is probeert LENS druk te zetten 
maar HBS geeft gelijk goed partij en bijt van zich af. Maar na twee min staat LENS toch voor. HBS gaat nu LENS op de pijnbank 
leggen en wij mogen de achterhoede en speciaal de keeper bedanken dat wij na 35 min voetbal nog voor staan; maar dan telt de 
scheids er nog drie min bij en wat er dan gebeurd is met geen pen te beschrijven in drie min tijd kijken wij tegen een achterstand aan. 
Dan klinkt het rustsignaal en de stand is 1-2. In de rust aangegeven wat er verkeerd ging en dat er weer veel spelers van hun positie 
liepen. Na mijn donderspeech beginnen wij de tweede helft na wat gerommel gaat Patrick door tot de achterlijn zet de bal voor en 
Danny kopt de bal er mooi in 2-2.Maar dan word er weer niet opgelet en HBS komt weer voor 2-3. HBS gelooft nu in een 
overwinning maar LENS laat zich thuis niet het kaas van het brood eten en Rodney scoort de gelijkmaker; de jongens duiken van 
vreugde op elkaar 3-3. HBS wankelt en LENS scoort nog twee mooie doelpunten de punten zijn binnen. Maar het was een 
moeizame overwinning. HBS heeft het LENS deze wedstrijd echt moeilijk gemaakt. Een compliment voor de tegenstander. Maar 
aan de andere kant heeft de groep het over zich afgeroepen. Het was niet nodig geweest. Dit soort wedstrijden zijn slecht voor een 
coach zijn hart. Man van de wedstrijd Tom, Rodney en Robin. 

PEC Den Haag C2 - LENS C3 ( 3 - 3) 

L.Ns speelde vandaag tegen Pee 
Den Haag. In de eerste helft speelde 
we matig en kwamen we vroeg 1-0 
achter. De tegenstander was een 
beetje geîrriteerd en hun taalgebruik 
was niet je van het. Zo gingen we ook 
de rust in. In de tweede helft ging het 
wat beter en kwamen we vroeg op de 

LENS C3-VCS C3 ( 2 - 3) 

1-1 door een penalty van f[assan 
maar vlak daarna kwamen we op 2-1 
achterstand door het slechte 
verdedigen van LENS. Na die 
doelpunt zakte LENS weg want we 
kwamen zelfs op 3-1 achter. Zo bleef 
het ook tot de laatste l O minuten. 
Door een prachtige aanval door Jordy 
en Omer kwam LENS op 3-2. 

Peter ....................... . 

zaterdag O 1 maart 

Maar LENS gaf niet op want door het 
geklungel van LENS in de 16 meter 
gebied van de tegenstander kwam 
LENS toch nog op de 3-3 door Umit 
in laatste minuut na die goal vloot de 
scheidsrechter af 

Patrick Maduro 

zaterdag 8 maart 

Nou na wat verschuivingen hadden we toch een redelijk compleet C3 op het veld staan. We begonnen erg goed aan de wedstrijd, 
veel balbezit en wat kansjes en uiteindelijk werd dat toch beloond met een doelpunt van Ricky. Eindelijk had iemand door dat 
(afstand)schoten op de goal nuttig kunnen zijn. Verder wisselden de kansen voor beide teams af in de eerste helft. Nou begin tweede 
helft was eigenlijk hetzelfde beeld als in het eerste helft met veel balbezit. Ik had al gedacht dat die drie punten vandaag wel op 
LENS zouden blijven. De ene kans na de ander, maar we prutsen het weer op een klungelige manier alle kansen weg. Het leek wel 
of er een paar E-tjes in de voorhoede stonden, nou volgens mij zouden die wel het goal vinden. Nou dan komt hetzelfde verhaal als 
altijd als je zelf niet scoort dan scoort de tegenstander het wel en dat gebeurde ook in de laatste tien minuten. Uiteindelijk konden we 
nog het verschil verkleinen door een penalty te benutten. Trouwens nog mijn compliment aan de 
achterhoede!!! Kijken wanneer ik deze complimenten ook aan de voorhoede en de middenvelders kan geven. Ik neem aan dat de 
spelers met mij eens zijn dat die drie punten voor ons waren en dat we aan ons zelf te danken hebben dat we die drie punten 
verspeeld hebben. Ik verwacht alsnog dat we volgend week volle drie punten zullen behalen. 

Liaget Anwar (trainer) 

LENS D2 - Die Hage ( 4 - 0) zaterdag O 1 maart 

L de eerste helft begonnen we heel goed. We hadden heel veel kansen, uiteindelijk scoorde Adil, het 
stond toen 1-0. Na de eerste helft speelde we ook goed, we gingen wat minder serieus overspelen, maar Adil scoorde toch nog een 
keer vanaf een vrije trap, Ogur en Mohamed hadden ook gescoord. We toch een mooie overwinning behaald. Eindstand was 4-0 

Groetjes Charrel Poulina D2 
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-'•. Admiraal de Ruyterweg 325 Amsterdam 
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Amsterdamsestraatweg 2~3A Utrecht . 

telefoon: 030 233 34 05 

\ Zwart Janstraat 39 Rotterdam 
telefoon: 010 243 08 77 

' 

,.1-' 

,_,,..-~f; i,. ~..-._t'_:-~·-~•'; :-~ ,. .. :~~- ,;". ~_; ~.l".,, ~,-,'°' _-';: 

/:;; • '¾~i~~;~J;? 
.; j. :"'j. ... .. 1 ;, ~ ,_ -~ 1 

" ... ~~ ,,, ... /: ~ 
, ___ ... • aluminium • b~ilenzonwéring - mëi'kie.Zerl - te"rroSschermen J 

- .. , . . ' • . . ,' .t 

_è • _.,; : Ï-9lluik~rl\ ialo~zieen 'W"olgordiinen ~ lamellen • " 
:-:1 _,, ,,. ~~- -1 .9~rogèd~uren;{ kûnststof kozijnen., 

• _ .... tevens·24' uur rèparoliesef.:;i_ce - bèfOalf!§!mak ;; .. 
--i} \, • ·, t;-. ; ; L;ns-!,edE;n 5~ k~rting ·~ / r'.·~ .-., ; . . . , ~--- ' :~ ' -
', 
; 

-'. - ;:e ~ ~ ~ ~•;,,,. ,. :1._--') _;· /tr: 5-'J> • ·l: .~-,,_~-

Thomsonla.;.; 85'.; 256.S:HZ Den Haag 
Telefoon .070-3620290 ·;;·Fax 070-3620435 

~ .. , 
•.« 

~.---,,, 

·~-------------------·,,,;,, 

' 
' 

GÊBR.,,SPA}W~~ EN J . .,,. .. 
'' .. : l 

TIMMER-, LOODGIETERS- EN AANNEMERSWERK 
• ONDERHOUD VAN HUIZEN • ERKEND GAS- EN WATERFITTER 

• MACHINALE HOUTBEWERKING • SCHOORSTEENVEGEN 
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KANTOOR .,•,'" LOODGIETERSAFDó!l' ,. .. J 
Ellekqmstraat 13 ,,. Tel. 070-3901

1
43_0::-.-:_· J 

,2573 XA Den Haag -. !u \::' •. _., 

,ç' • ., S ;, '"'••• ;' r1'' ,: .; •. • • i- -,, • • ·• ~~ 1 
-"· -,.- - /, ;. - -·"' -\0" .,.f. - ~ • .. ,,. ....... t WERKPLAATS . . ~___,~ -• • •- TIMMERAFD. ;; · ~ 

Tel. 070:3607652 · · • ' ~ • • , . Tel. 070-i456 l 24_ 
• ... 1(.,1' ..... v_.._.::.... '1. :1, !, .;f: 

~MN ....... 

.., __ ,:>•· .',, - '"\. - ',1 f' 

161/ll!II 
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2544 EC Den Haag 
Tel. 070-3293252 
Fsx0l0-3671115 '. 

Parkeersvstemen bv V6riroop@vnpparkeorsystemen.nl 

Al meer dan 15 jaar uw betrouwbare partner voor al uw 
parkeer• en toegang:stontrole vraag:shlkken. · 

Advies óp maat voor zowel het klèinste parkeerproject 
lol hel meest gecompliceerde project voor betaald parkeren, 

' 
Eigen ontwfkkelings- productie- en 24 uurs service afdeling! 
Er staan reeds vele duizenden VNP system_en In Nederland. 

ONZE SPECIALISMEN 

, Alles op het gebied ván automatische afsluitingen; denk daarbij aan slagbomen, 
in de grond verzin~are Bollards, Speedgates, garagedeuren, etc. 

• 

• Ook handmatig te verzinken palen (In 2 sta_nden afsluitbaar), rubber afzetpaaltjes 
welke zich na aanrijding weer oprichten. , · 

• Een compleet eigen ontwerp van appara_tuur voor betaald parkeren met 
ingangstenninals, uitgangstenninals, handkassa's, volautomatische betaalkassa's 
en een uitgekiend softwarepakket. ~ -

• De meest toegepaste toegangscontrole systemen, waaronder praxifflitylezers en 
.. magneetkaartfeiers. .• 

• Geavanceerde PLC-detecüe systemen voor boom•, Bollard~ of deurbesturingen. 

• Het zeer bedlenersvriendelijke van kentekenherkennJ.ig (dus automatische 
toegangsverlening via het kenteken; mits In database als zodanig gerèglstreerd): 

- , - - . .. .-;,-· .. :xt' -~t 
• Moellijk te vervalsen legitimátlepassen. Il: 

~ ,,, . _,... ,• ~-- ... ~-- • .t';' 

• Video bewaking (CCTV•systemen). 
• 

• Service en onderfloudscontracten voor parkeer- en toegangs systemen, 
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Jazel<er. 
De Hy~otliel<er. 

- , - • -- steloos advies b.. -Objectie[ ka : . ves~grngen! : .. m· ·- .. IJ meer dan 120 .. 

. . DeH ypotheker 
;; .. . . -- . 

' enHaa L·· · g, eyweg 521 · 
(070) 308 24 '90 . ' 

www.hypotheker.nl 

· ·•VoorO · 
. en particulie~n_),ven 

. • 40 kindercentra in -
" ·•·de sch /Den,Haag 

. erpste prijs . N 1 
· • Volledige d' m__,eélerland 

• mod . ienstverlening 
. erne, professionele . _ _ , · Q organisatie 

. (070) 3 12 00 00 
- 2 uur bereikbaar . 

-~-----~ 
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PROGRAMMABLAD V.V. LENS SEKRETARIAAT : 

TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP 1 
HENGELOLAAN ~ TEL: 070-3661314 
WWW. LENS-DENHAAG.NL 

\ TPCi Post 
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HOOFDSPONSOR VAN LENS . . Alllllemachtig 
~ - ~-

wat· een" assortiment !!! 
..: .J . 

::. -î -:.- r- - -~ 

'lili' ' . - . , 
-~oo'r oud: éluto's - : .. _·.e ,,-, ~ , 

-
Auto-onderdèlen 

. - ' 

\ens\eden opgelet: 

Bestel drukwerk bij Edauw en Johannissen \ b 

di 10
'1 van het orderbedrag voor de c u . 

en ver en ° 

• Groot assortiment auto onderdelen 
• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijrÎ 
• Alle !opmerken auto-onderdelen uit voorraad leverbaar 
• Eigen bezorgdienst •· •· , 

~-: 

; 
of nieuwe auto~s 

. . , ..... 

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail w.pruisken@euronet.nl 

. ' , ., . 

G.z.G. Auto-onderdelen B.V. 
1e v.d. Kunststraat 288, 2521 AV Den Haag . 
Telefoon: 070-3807070, Fax:·070'3840023 

' BHlt.:IPPO-~ 
~VERKEERSOPLEIDING~ 

~ -~~ 

--- ~:!,!:-

1 AL MEER D~N ;4~ J~• 1 ~·. __ • 

·••",·,... -J .... '·'\ .. , .. ,,_ ~~ 
• Voor alle rijbewijzen ~• _: IP?~l 
• Opleiding • ,., . ~ ' 
• 10 daags spoedopleidingen ,. 11111; •f: 
• Diverse categorieën moterrijlesse .. ~ :·- .. _ , 7 . ':J . 

LENS LEDEN SPECIALE KORTING 
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk 

Valkenboslaan 173 ,- 2563 CK Den '8aag ", 
Tel.: 070-3451153 / 363467.1 .., Fax: 070-3636662 
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Freé-K,i'êk Spor,·: 
- : ·:,~_,.-· -. ~ .. ; ::--

DE VOETBALSPECIALIST 
Weimarstraat 343 De~ Haag 

. . . . ' . \ .... 
Telefoon 070·36~6323 · 

: ;. . ,- ,. 

EXCLUSIVE , " .,.. ·•·•· ,' ,, 
: Thomso~laan 124 Den Haag ~ Telèfoon 070-3652426 
. ,,, 'l, .-t- '" ... , 

, FREE KÎCK SCHEVENINGEN 
Kèizerstraat 74 Scheveningen· Telefoon 070·3617376 

voor al uw sportkleding, lens leden 1 0% karting! 
www.free-kick.nl 

-.. Openingstijden: ma. Vm vrijd. _o~.oo -18.00 uur zat. 09.00 - 16.00 uur 

' • 
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Eikstraat 1 - 2565 MT Den HaÓg - Tel.: (070)-3603738 
. , ' 

.. . 
FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE-

,,.,. MEDICA]_ FITNESS - HOUTWUK , 
,.;.-~ " ; . .. ..... ... _ ~ ' . . . 

Gespecialiseerd in het geveri vçm adviezen er, paramedische . 
behandeling van de wervelkolom en (sport)letsels. 

J.J.A. Zoutendijk 
E.P:A. Coret . 
5.1. IÇönig 

Fysio-M~~ueel Th_e·rapeut 
Fysiotherapeut 

· Fysio-Manueel Therapeut_ 
,.- .,c <,. '~ , 

Beryandeli~g volgens af;praa_k , ' j ~ '' r,, 

C.A. van Beverplein 16 - 2552 HT Den Haag 
Telefoon: 070-3973013 
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Terrein & Clubgebouw 
Sportpark " Escamp 1 " 
Hengelolaan ( geen post adres) 
Den Haag tel 070-3661314 

Posladres 
Postbus 43337 
2504 AH Den Haag 

Contributie betaling 
Postbank 33.67.11 
Rabobank 129.924.229 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter: 
R. Verg eer tel. 070- 3661344 
Secretaris : (secretaris@lens-denhaag.nl) 
J. Colpa tel. 070-3941974 
Penningmeester: 
C.Veldink tel 079-3314348 
Commissariaat jeue:dvoetbal: 
P. v.d.Steen tel. 070 -4400603 
Commissariaat selectie seniorenvoetbal: 
W. Kouwenhoven tel. 070-3912474 
Commissariaat algemene zaken: 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 -3250789 

Senioren zondag en zaal 
W.J.M. Heijnen tel. 070-346I088 

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

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

Club van 50 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 - 3250789 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek 
H.Kooyenga 

tel.030-6036157 
tel. 070 -3977294 

Cóördinator techn. Zaken 
F. van Dijk tel. 070 - 3634818 

Bar 
Vacature 

Trainers 
Zondag 
H. Lruncns 
R.Bogisch 

I.Kumaz 

Za1erdag 
A. de Ket 

tel. 070 - 3455787 
tel. 070-3937441 
tel. 06- 14382757 
tel. 06-13379733 

tel: 06-51196881 

Redactie LENS-revue 
Cees en Saskia Alting tel. 070 - 3661314 

e-mail - vv.LENS@l2move.nl 

Redactie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhang.nl 
Cees Alting: cjalting@planet.nl 

Internet-site: 
www.lens-denhaag.nl 

I -EISl,E-· ~'UE1 E ~,--•···al __ · __ , lli.W~ -- • -~ ~ ·-- 8 
www.lens-denhaag.nl 

opgericht 18 december 1920 

Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS 
76' jaargang, nummer 16, 27 maart 2003 

ZO VEEL TE DOEN, ZO WEINIG TIJD 
(durft u de handen uit de mouwen te steken?) 

Als je de informatiespotjes op TV moet geloven hebben kinderen het druk. Ze hebben het zo 
druk, zo veel te doen en zo weinig tijd. 
Nu zijn zij niet de enige. Het seizoen nadert met rasse schreden het einde. En er is nog zo veel 
te doen, maar ook zo weinig tijd. 'Ja, wacht even' horen we u nu zeggen. 'Het is pas maart'. 
Maar toch. 

Zondag 30 maart begint alweer de zomertijd. Dit is al een teken dat het einde nadert. Ons 
vlaggenschip dient in een kort tijdbestek de laatste periodetitel zien te pakken. De eerste 
jeugdtoernooien staan alweer voor de deur. 
En nu al kan men zich inschrijven voor de uitsmijter van het seizoen nl het beroemde/beruchte 
SIXES-toemooi. 

Vooral de barmedewerkers hebben zo veel te doen en zo weinig tijd. Zij kunnen best wel een 
extra 'handje' gebruiken in deze periode. 
Na deze aflevering zien nog maar vier exemplaren van de LENS-revue dit seizoen het daglicht 
gevolgd door de JONG-LENS-revue. 
We zwijgen maar over de fusieperikelen, de werkzaamheden van de vele commissies aan het 
'front' en in de achterhoede, de mensen die weer onze accommodatie gaan opknappen voor 
het volgende seizoen. 

Zo maar een korte willekeurige opsomming. En voor iedereen geldt zo veel te doen en zo 
weinig tijd. Want, zoals altijd zit het venijn in de staart. 

Hulp kunnen zij altijd gebruiken. Durft u de handen uit de mouwen te steken? Zal wel 
moeilijk worden, want u heeft natuurlijk zo veel te doen en zo weinig tijd! 

--

uw redactie 

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

-2""""'<' Plaatsing betekent niet dat de redaktie uw mening deelt. 

Inleveren kopij voor de eerst volgende LENS-revue: voor maandag 07 april 2003 
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Als je door verdriet wordt aangeslagen 
Het waarom van dit aan niemand kan vragen 
Dan is het goed dat er zoveel mensen zijn 
Die ons in ons verdriet tot steun willen zijn 

De overweldigende belangstelling en deelneming welke u ons heeft betoond na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en lieve opa 

Joop Willems 

hebben ons diep getroffen. Wij zijn dankbaar voor de steun en troost welke ons dit heeft gegeven. 

's-Gravenhage, maart 2003 

A.J.M.M. Willems-Splinter 
Annette 
Narda en Bram 

Rob en Monoque 
Tim en Michelle 

Jopie t 

~ ~ ---·-------f--fffl,~lt/'=---f=---=--::--r.--:'~rc:/=-~ii-n111il'l-1-i1"1'if-_.,,._-__ -__ -_' @ 
flit 'tie bestuurskamer'~' V 

_,ê Algemene Leden Vergadering 

Zoals u allen weet is een aantal leden van PEC Den Haag en LENS hard aan het werk om een goed fusievoorstel te presenteren voor 
de AL V. Er zijn vele werkgroepen koortsachtig bezig om de fusieplannen uit te werken. Een aantal van deze werkzaamheden zijn 
afgerond, maar nog niet alle werkgroepen hebben een eindrapport kunnen produceren. 
Aanvankelijk hoopten we dat op 24 maart alles voldoende uitgewerkt zou zijn, maar dat bleek te optimistisch. Er blijkt meer tijd 
nodig te zijn om alle aspecten grondig te onderzoeken. Daarom is deze bijeenkomst een maandje opgeschoven. De vergadering 
waarop de leden hun definitieve oordeel over de fusie kunnen uitspreken zal nu gehouden worden op 

maandag 28 april 
Uiteraard hopen we op een goede opkomst. In de volgende LENS-revue zal meer informatie volgen. 

Het Bestuur 

--- --- --- --- fJ:lt,i. . ,.,,. ,.,,. ,.,,. '~ 
~ v v V 

n,euws f/1ë~eJ1 
LENS 1 blijft meedoen in de nacompetitie 

Voor welke nacompetitie blijft LENS 1 meedoen? Wel, het kan vele kanten op gaan. Het mooiste scenario zou zijn als LENS I mee 
gaat strijden voor de derde periodetitel. Dat is geen rare veronderstelling, want de LENSboys hebben de 'winning mood ' te pakken 
(al 5 wedstrijden ongeslagen!) en met nog drie andere clubs (SOA, RKDEO en ODB) gaat ons keurkorps aan kop in de derde 
periode. En meedoen tot het einde voor de derde periode betekent natuurlijk ook dat het degradatiespook verjaagd wordt. Dus 
nacompetitie voor promotie behoort tot de mogelijkheden. 

Een andere mogelijkheid, maar daar hebben we het eigenlijk liever niet over, is dat LENS voor de degradatie een nacompetitie moet 
gaan spelen. Postduiven (zeker) en WIK lijken de rechtstreekse degradanten in 3B. Haagse Hout en LENS zijn gegadigden om de 
derde plaats van onderen te bezetten, hoewel ook Cromvliet binnen bereik komt. Op de I O' plaats eindigen betekent ook 
nacompetitie spelen, maar dan voor degradatie tegen periodekampioenen uit de 4' klasse. Daar geloven we echter helemaal niet in. 
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We weten zeker dat LENS 1 alle zeilen gaat bijzetten om het 
seizoen succesvol te besluiten. Nog vier wedstrijden staan op 
het programma, te beginnen met de lastige uitwedstrijd tegen 
Den Hoorn a.s. zondag. Meer motivatie heeft u toch niet 
nodig om vierkant achter uw club te gaan staan en a.s zondag 
Den Hoorn op te zoeken? De jongens van LENS I rekenen 
erop dat u alle steun gaat geven in deze beslissende laatste 
fase van de competitie. Kom op blauwwitten, vertaal uw 
sentimenten en emoties in daden: sta er a.s. zondag!! 

Vrijwilligers 

Het rechterrijtje: 
7. VIOS 18 27 
8. Cromvliet 18 22 
9. Haagse Hout 18 19 
to.LENS 18 17 
1 !.WIK 18 13 
12. Postduiven 18 4 

(gedegradeerd) 

Het blijft een item die binnen de sportverenigingen blijft boeien. Iets zomaar voor een ander doen zonder dat er een betaling tegen 
over staat. Dat zou niet van deze tijd zijn. Het is juist zo mooi dat je ander helpt zonder een betaling te krijgen, de dankbaarheid en 
de gezelligheid die er meestal opvolgen zijn niet te betalen. Vriendschappen ontstaan, waardoor je sterker en blijer wordt. Je hoort 

ergens bij. De club LENS heeft al zo'n 110 vrijwilligers, daar mogen we best wel trots op zijn. Toch 
zien we allemaal dat het helaas nog niet genoeg is, b.v. achter de bar of bij een jeugdelftal. We moeten 
blijven vragen aan mensen om de kostbare vrije tijd nuttig te besteden. Denk er een rustig over na en 
meld je dat je vrienden zoekt. 
Bij de Club van 50 zijn we ondertussen aan het kijken wat we kunnen besteden met de gelden. 
Ondertussen maken we dankbaar gebruik van de investeringen die we al gedaan hebben, De satelliet TV 
met Canal+ zorgt dagelijks voor tevreden LENS-ers. Wilt u mensen tevreden maken wordt vrijwilliger 
en als u nog wat Euro's over hebt stort ze naar de Club van 50. U maakt LENS-ers dan blij. 

Uitspraak van de Club van Vijftig: Genoeg vrijwilligers is meer dan veel vrijwilligers 
Met een vriendelijke sportgroei, Henk Hoppenbrouwers 
Ps: Hopelijk komen we met het 4' niet op de voorpagina bij de Haagsche Courant! 

uit de revue van .... 
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. 

Aanvoerders. De onmisbare schakel tussen spelers, scheidsrechter enz. Om hen goed of nog heter te laten functioneren kunnen tips 
en/of aanbevelingen soms erg nuttig zijn. Zo dacht men er in 1972 ook over getuige het onderstaande stukje" Maar ..... of we het 
echt serieus moeten nemen? 

H.H. AANVOEDERS 

Zoals U bekend zal zijn , wordt er van U verwacht, dat U het 
ter beschikking gestelde wedstrijdmateriaal op deskundige 
wijze onderhoudt. De ballen kunnen het beste 
schoongemaakt, ingevet en op geringe spanning op een droge 
plaats worden opgeborgen, zodanig, dat luchtcirculatie 
mogelijk is. Om een misverstand uit de weg te ruimen, de 
ballen behoeven niet persoonlijk te worden opgeblazen. In het 
klubgebouw is een elektrisch gedreven ballenpomp aanwezig. 
Zijn er problemen met de ballen, dan dient U zich onverwijld 
met de ballotagekommissie in verbinding te stellen. 
Wat het ballennet betreft, verdienen vooral de gaten grote 
aandacht. Ze moeten iedere week worden nageteld, en zodra 
er een ontbreekt, dient dit te worden gemeld bij de 
akkomodatiekommissaris, die, tegen geringe vergoeding, een 
nieuwe zal vestrekken. 
Nu zijn er aanvoerders, die krap behuisd zijn en problemen 
hebben met het opbergen van het materiaal. Voor de doe-het
zelvers onder hen kan ik het boekwerk "Knutsel mee met Piet 

Marée" aanbevelen, waarin U op blz.336 een beschrijving 
met werktekening voor een konijnenhok voor flatbewoners 
aantreft. Met enkele kleine wijzigingen is een en ander prima 
als materialenhokje te gebruiken. Wat de vlaggen betreft: 
deze moeten droog worden opgeborgen en mogen niet voor 
privédoeleinden worden gebruikt. Zelfs voor oranjefeesten 
mag U Uw kinderen niet met de vlaggetjes de straat op 
sturen. Bij feestelijke gebeurtenissen, die het uithangen van 
de nationale driekleur niet rechtvaardigen, zoals een 
voorwaardelijke overgang of zo, mogen de vlaggetjes wel 
worden uitgestoken. Op de dag dat een Lens-elftal kampioen 
wordt, is men verplicht aan weerszijden van de nationale vlag 
de kleine Lens-vlaggetjes uit te steken. Ontwerp en 
konstruktie van eenvoudige ophangbeugels hiervoor komen 
in de volgende Lens-revue aan de orde. Aanvoerders, die 
thuis hun autoriteit willen onderstrepen, kunnen beperkt 
gebruik maken van de aanvoerders band. Men dient wel te 
bedenken, dat een rode band op een rode pyama niet opvalt. 

0-0 
(Bron: LENS-revue, 46' jaargang, nummer 9 - 27 september 1972) 
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6-sixes-toernooi 
Met gepaste trots kunnen wij mededelen dat het grootste event van het jaar, het LENS Sixes Toernooi, op zaterdag 
31 mei aanstaande zijn doorgang gaat vinden. Het ronselen kan beginnen, de wedstrijdpremies bepaald, de koude 
oorlogsvoering kan van start gaan, de drankvoorraad zal tot het maximum worden aangevuld, kortom er kan vanaf 
heden worden ingeschreven. Zend je inschrijving bij voorkeur naar onderstaand e-mail adres en vermeld het aantal 
spelers, de naam van het team, het aantal mensen dat naast de spelers 's avonds ook wat te bikken wil hebben. 

Diegene die de lijst inzendt, zal ook als contactpersoon aangehouden worden. De kosten per speler/eter bedragen 5 euro. 
In de loop der weken zullen er ook inschrijfformulieren op LENS te verkrijgen zijn, maar met de huidige technieken heeft de e-mail 
de voorkeur. (rho@reflecta.nl ). 

Het maximum aantal ploegen ligt op 20, dus snelheid is geboden. We zien jullie inzendingen met plezier tegemoet. 
Sponsorcommissie LENS :Richard van der Hoek/Hans Kooijenga 

--- --- --- --- ~ . ,.,,. ,.,,. ,.,,. '~ 
'v 'v • ~'v V senioren afdèlin 

zaaI,zaterdag,zondag 

Senioren zaal/zondag -
algemene informatie 

W.J.M. Heijnen ............................ tel: 070-3461088 

Aanvoerders zaal 

LENS 1: Oscar van der Laar. ............. tel: 06-22669238 
LENS 2: Sammy de Nennie ............... tel: 070-3935936 
LENS 3 : Ed Vuijk .... tel: 070-3960448 - (06-20247367) 
LENS 4: Nico Vastenburgt. ............... tel:070-3294254 
LENS 5: Paul Lensink ..................... tel: 06-53576080 
LENS DSI: Bettie Driessen ............... tel: 070-3295598 

Senioren zaterdag 

J. Ham ............................................ tel: 070-3679687 
L. Verkijk ...................................... .tel.: 070-3617033 

Aanvoerders veld 

LENS 3: Itek Kurnaz ............................ tel: 06-13379733 
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers ............... tel: 070-3250789 
LENS 5: Jan Muns .............................. tel: 070-3975459 

~ ZAAL: 
Wedstrijdprogramma 

DATUM TIJD WEDSTRIJD SPORTHAL W.NR. SCHEIDSRECHTER 

Ma 31 mrt. 19.00 LENS DSI - Maz.Stars DSI Lipa 187756 
22.00 Te Werve 3 - LENS5 Lipa 187238 

Vr 4 april 19.00 LENS3 - Snoekie 7 Loosduinen 186507 
22.00 LENS I • VCS2 Loosduinen 184731 

22.00 LENS2 - vcs 8 Transvaal 184879 

Ma 7 april 20.00 RKDEO DS2 - LENS DSI RKDEO 187759 

20.00 LENS5 -RAVA5 Lipa 187239 

22.00 VCS9 - LENS 3 Zuidhaghe 186512 M.J.E.Ginnissen 

22.00 HM/JP exploit 1 - LENS 1 De Schilp 184735 

Wo 9 april 22.00 AMOZl - LENS4 Ockenburgh I 85628 

Vr 11 april 19.00 WIK I • LENS2 Loosduinen 184902 
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e ZATERDAG / ZONDAG: 

• Afkeuringsinformatie (niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFO-thuis pag. 603 
• de afkeuringslijn KNVB - District West II -tel.: 0900-9008000 

Wedstrijdprogramma 

DATUM TIJD WEDSTRIJD TERREINNELD SCHEIDSRECHTER 

Za 29 mrt. 14.30 Neta Dali! LENS 1 (Zat) Spoorwijk L. van der Velden 

Zo 30 mrt. 14.00 Den Hoorn 1 LENS! Woudseweg, Den Hoorn H.S.J. Mank 

12.00 HMSH3 LENS2 Vrederustlaan C.R.E.Haft 

12.00 Adelaars 2 LENS3 Guntersteinweg 

10.00 Tac'90 5 LENS5 Aagje Dekenlaan 

Za 5 apr. 14.30 Wanica Star 1 LENS 1 (zat) Guntersteinweg W. van Gooi 

Zo 6 apr. 14.00 SOA 1 LENS 1 Machiel Vrijenhoeklaan G.H.RLinkers 

10.30 V redenburch 2 LENS2 Julialaantje T.E.Beukeboom 

12.00 Spoorwijk 3 LENS3 Melis Stokkelaan 

10.00 De Postduiven 3 LENS4 Madesteinweg 
10.00 Toofan 7 LENS5 Wijndaelerweg 

Do 10 apr. 20.00 Rava4 LENS4 L. van Vuurdestr. 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 
(algmeen contactpersoon: Paul van den Steen Chopinstraat 103 - 2551 SV Den Haag 

- Hoofdleider A- en B-jeugd: 
- Hoofdleider C- en D-jeugd: 
- Hoofdleider E- en F-jeugd: 

Paul van den Steen 
Paul van den Steen(*) 
Paul van den Steen 

telefoon: 070-4400603 
telefoon: 070-4400603 
telefoon: 070-4400603 

(b.g.g. 06-22673658 : G.Marinus) 
(b.g.g. 06-22673658 : G.Marinus) 
(b.g.g. 06-22673658 : G.Marinus) 

(*) In verband met gebrek aan tijd is Fred Grens met onmiddellijke ingang gestopt als hoofdleider C- en D-jeugd. Dit 
betekent dat Paul v.d. Steen nu hoofdleider is van alle jeugdteams, en eerste aanspreekpunt is voor alle spelers, ouders, 
trainers en leiders, met als vervanger Gerard 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 1100<1 mag dit nog op LENS (070-3661314) 
• doordeweeks pas na 16.00 uur en op zaterdag pas na 07.30 uur. 
• Vragen, opmerkingen, ideeën: bel dan ook naar de hoofdleider en ook alleen tussen 19.00 en 20.30 uur 
• Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur afen alleen op LENS (070-3661314) 
• Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENS afkeuringslijn (070-4044184). 

Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of Fred 
Grens thuis!! 
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• Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-366I314) maar pas na 16.00 uur!! 
• Trainingen gaan altijd door want wij hebben een kunstgrasveld!!! 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk) 
Tea Datum Aanvangs- Tegenstander Uit of Veldfferrein Vertrek Vervoer 

m tijd Thuis van LENS: 

Al 29 mrt 14.30 uur Full Speed A 1 Thuis Veld I of3 13.30 uur 

05 april 14.30 uur Naaldwijk A 1 Thuis Veld I 13.30 uur 

B1 29mrt 11.00 uur ODBBI Thuis Veld I of3 10.00uur 

05 april 11.00 uur Excelsior '20 B 1 Thuis Veld 1 10.00uur 

B2 29mrt 12.30 uur Nootdorp BI Uit Kruisweg/Nootdorp 11.00 uur Auto!! 

05 april 12.30 uur RKDEOBI Thuis Veld3 11.30 uur 

Cl 29 mrt 12.45 uur Voorschoten '97 C I Thuis Veld 1 of3 11.45 uur 

02 april 18.30 uur DUNOCI (b) Thuis Veld 1 17.30uur 

05 april 12.45 uur Sparta AV Cl Thuis Veld 1 11.45 uur 

C2 29mrt 12.00 uur TEDOCI Uit Vredenburchweg 10.15 uur(*) Auto 

05 april 11.30 uur Oranjeplein C 1 Uit Zuiderpark 10.00 uur Auto 

C3 29mrt 13.00 uur RVC/Rijswijk C3 Uit Schaapweg/Rijswijk 11.30 uur(*) Auto 

05 april 12.00 uur RAVACI Uit Ln. v. V uurdestraat 10.45uur Auto 

C4 29mrt 12.00 uur VUCC2 Uit Kleine Loo/Mariahoeve 10.15 uur(*) Autoffram 

05 april 09.30 uur RVC/Rijswijk C6 Thuis Veld 3 08.30 uur 

Dl 29mrt 09.30 uur Voorschoten '97 Dl Thuis Veld 1 08.30 uur(*) 

05 april 09.30 uur QuickDI Thuis Veld 1 08.30 uur 

D2 29mrt 09.30 uur RVC/Rijswijk D3 (b) Thuis Veld 3 08.30 uur (*) 

05 april 14.30 uur WIKDI Uit Zuiderpark 13.00 uur Auto 

D3 29mrt 09.00 uur ODBD2 Uit Albardastraat 07.30 uur(*) Auto 

05 april 11.00 uur Semper Altius D I Thuis Veld 3 10.00uur 

D4 29 mrt 13.00 uur DUNOD4 Uit Mr.Nolenslaan 11.30 uur (*) Auto 

05 april 14.30 uur Te Werve Dl Thuis Veld 3 13.30 uur 

El 29 mrt 08.45 uur GraafWJJVAC El Uit Buurtweg/Wassenaar 07.30 uur Auto 

05 april 09.30 uur BMTEI Thuis Veld2 09.00 uur 

E2 29mrt 10.00 uur DSOE2 Uit Hagenstraat/Zoetermeer 08.45 uur Auto 

05 april 09.30 uur Laakkwartier E 1 Thuis Veld2 09.00 uur 

E3 29 mrt 09.30 uur DSOE4 Thuis Veld2 09.00 uur 

05 april 10.00 uur GraafWIIVAC E5 Uit Buurtweg/Wassenaar 08.45 uur Auto 

E4 29mrt 11.30 uur Quick Steps E3 Thuis Veld2 11.00uur 
05 april 09.00 uur Vredenburch E3 Uit Vredenburchweg/Rijswijk 07.45 uur Auto 

ES 29mrt 13.30 uur Gravenzande SV E5 Thuis Veld2 13.00 uur 
05 april 11.00 uur SV Erasmus E3 Uit Erasmusweg 10.00 uur Auto 

E6 29mrt 11.00 uur Oliveo E9 Uit Sportlaan/Pijnacker 09.45 uur Auto 
05 april 13.30 uur HVVE8 Thuis Veld2 13.00 uur 

Fl 29mrt 09.30 uur HVVFI Thuis Veld2 09.00 uur 
05 april 11.30 uur DSVPFI Thuis Veld2 11.00 uur 

F2 29mrt Wordt nog geregeld 
05 april 09.00 uur Vredenburch FI Uit V redenburchweg 08.00 uur Auto 

F3 29mrt 09.45 uur VCSF3 Uit Dedemsvaartweg 09.00 uur Lopen 
05 april 10.00 uur HDVFI Uit Zuiderpark 09.00 uur Auto 

F4 29mrt 11.30 uur Quick Steps F3 Thuis Veld2 11.00 uur 
05 april 11.30 uur HBSF5 Thuis Veld2 11.00 uur 

FS 29mrt 1 I.00uur RVC/Rijswijk F9 Uit Schaapweg/Rijswijk 09.45 uur Auto 
05 april 13.30 uur Tonegido F5 Thuis Veld 2 13.00 uur 

F6 29 mrt 13.30 uur Wilhelmus F7 Thuis Veld2 13.00 uur 
05 april 11.00 uur Hoekse Boys F4 Uit v.d.Burgweg/H.v.Holland 09.45 uur Auto 

(b) = bekerwedstrijd (bij gelijke eindstand=> penalties! !) - (*) = invullen enquête n.a. v. toneelspel "Kop of Munt'' (zie kopie) 

Bijzonderheden 

De volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 10 april 2003 
Aanwezig namens de jeugdcommissie vanaf 07.30 uur: zaterdag 29 maart Fred Grens en Hannie v .d.Sman 

zaterdag 05 april Diana en Hans van Rijthoven 
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EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 28 APRIL I.V.M. FUSIE LENS - PEC DEN HAAG!! 

0>stellingen 

De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 
LENS A 1: zonder Y.Yentougli en met G.lsmail (vanaf 1 april) 
LENS BI: zonder P.Barros en K.Muskiet (beide blessure) en C.Amhayi (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 
LENS D3: met J.Walther 
LENS F2: zonder W.da Silva (gestopt) 
LENS F4: met S.Baryagabr en zonder Y.Zebeda (gestopt) 

Cimoetitievoetbal 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 afleider 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 A 1 t/m C4. 
Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 2 !). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 
thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de tegenstander. 
Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de LENS 
afkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat alle A
B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district West 
II en onder categorie II. 
Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 

Schaduwprogamma bij algehele afkeuring 
Het kan zijn dat bij heel slecht weer het complete competitieprogramma door de KNVB wordt afgekeurd (zie kopie hierboven). Wij 
kunnen dan altijd iets op veld 3 gaan doen omdat dit veld altijd bespeelbaar is. Het is dan zaak om wel even de afkeuringlijn van 
LENS te bellen (4044184) om te horen welk programma er bij algehele afkeuring gespeeld gaat worden. Soms is deze lijn al op 
vrijdagavond te raadplegen!!! 

&auëte n.a.v. toneelstuk "kop of munt" 
Op zaterdag 29 maart worden de spelers van C2 t/m D4 wat eerder op LENS verwacht om de enquête in te vullen n.a.v. het 
toneelstuk "Kop of Munt'' welke eerder deze maand op LENS gespeeld is. Deze enquête is duidelijk korter dan de vorige en er is 
wat geld mee te verdienen. Als blijk van dank krijgt iedere speler die deze enquête invult 3 euro. Niet direct in het handje maar de 
leider ontvangt deze later en kan er iets leuks mee gaan doen met zijn elftal (besteden aan het reisje, patat eten of gaan zwemmen). 
Natuurlijk doen we dit alleen met de spelers die zaterdag de enquête invullen. Kom dus op tijd en geef nog even 5 minuten van je 
tijd aan het invullen van deze enquête!!! 

Telefoonnummer gewijzigd?? 
Het is echt om gek van te worden. De telefoonnummers van onze jeugdleden wijzigen met zeer grote regelmaat en dat wordt niet bij 
ons bekend gemaakt. Het gevolg is dat wij spelers en ouders proberen te bereiken zonder dat dit ons lukt. Het zou zeer prettig zijn 
als spelers en ouders een wijziging in hun telefoonnummer doorspelen aan Paul van den Steen zodat wij onze ledenlijst kunnen 
bijwerken en iedereen altijd kunnen bereiken. Graag ieders medewerking!!! 

Vervoer naar uitwedstrijden 
Nogmaals wijzen wij de ouders er op dat het vervoer naar uitwedstrijden een probleem is van alle ouders. Te vaak zien wij spelers 
op LENS komen zonder vader of moeder met een auto, zonder strippenkaart of wat dan ook. Gewoon komen en verwachten datje 
wel mee kan rijden is niet erg sociaal ten opzichte van de ouders die er wel altijd zijn. Nogmaals: het is uw kind en dus uw 
verantwoordelijkheid!!! Neem deze dan ook!!!! 

Reisjes einde seizoen 
De volgende reisjes zijn definitief gepland: LENS A 1: gaat op 31 mei en 1 juni naar Kerkrade. Voetballen en stappen!! Gespaard 
wordt via de leiders. LENS Cl: gaat van 6 t/m 9 juni naar Parijs. Voetballen en Euro Disney!! Een aantal spelers moet nog steeds de 
laatste termijn betalen. Doen!!!! LENC C2: gaat van 18 t/m 20 april naar Ledeacker (Noord Limburg). De Efteling en voetballen!! 
Gespaard wordt via de leiders. LENS Dl en D2: gaan van 18 t/m 20 april naar Tilburg. De Efteling en voetballen!! Gespaard wordt 
via de leiders. LENS E 1 en E2: gaan van 30 mei t/m 1 juni naar Landgraaf. Voetballen en pret maken!! Graag z.s.m. het reisbedrag 
(55 euro) overmaken op giro 201392 t.n.v. P.v.d.Steen, reisjes voetbal te Den Haag. 

!!!VOOR ALLE DEELNEMERS GELDT BETAAL HET REISGELD NU ZO SPOEDIG MOGELIJK!!!! 
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Pasfoto inleveren 
De onderstaande E-klassers gaan volgend seizoen naar de D-klasse en moeten dan ook een spelerspasje hebben. Daarom vragen wij 
de onderstaande E-klassers om z.s.m. één pasfoto met hun naam achterop in te leveren bij Paul v.d.Steen: S.Algoe, B.Altay, M.el 
Ayadi, J,v.Beek, A.Bingol, E.Cetin, K.Chtatou, A.v.Gardingen, A.Jama, L.Khalaf, H.Kocer, R.Nijbacker, A.Ouellaf, F.Ozcelik, 
A.Ozdemir, O.Ozdeinir, R.Putters, S.Senturk, F.Souna, J.Susanto, H.Syed, A.Tekin, R Vasilda, C.Yavuz, S.Zimmermann en D.de 
Zwart 

Met LENS naar Feyenoord - RKC??? 
De animo tot nu toe valt nog wat tegen. Toch moeten wij op 22 april doorgeven met hoeveel personen wij komen. Het is een 
activiteit waaraan iedere LENSER Ueugd, trainers, leiders, ouders en senioren) kan deelnemen. Geef je nu op voor een bezoek aan 
onderstaande eredivisiewedstrijd: 

llmei 2003: Feyenoord 1- RKC 1 in de Rotterdamse Kuip 

De prijzen zijn: t/m D-klas 7,50 euro, C-klas 10,00 euro en ouder dan C-klas 17,50 euro. Niet voor niets dus maar je krijgt er een 
hele mooie ervaring voor terug. Aanmelden bij Gerard Marinus of Paul van den Steen (LENS El+ E2 bij Theo). We zijn benieuwd 
of er 100 LENSERS meegaan!!! De chauffeurs ontvangen natuurlijk een tegemoetkoming in' de benzine- en de parkeerkosten!! 

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 28 APRIL I.V.M. FUSIE LENS PEC DEN HAAG!! 

Paastoernooien 
Hieronder vermelden wij alvast de Paastoernooien (18 t/m 21 april) van onze jeugdteams. Vrijhouden deze data!! 

19 en 20 april LENStoemooi voor A 1 en B 1: of dit toernooi doorgaat is zeer twijfelachtig omdat het aanbod van buitenlandse 
teams minimaal is en omdat de KNVB inhaalprogramma's voorde competitie heeft ingepland op 19 en 21 april (ook voorde 
jeugd!!) 
19 april: C4 => RKSVM, D3 => ODB, D4 => JuVentaS, El=> VELO, E2 t/m E4 => DlJNO, E5 + E6 => RKSVM, Fl t/m F3 
=>VELO 
18 april (Goede Vrijdag!!!): F4 => ODB, F5 + F6 => Cromvliet 

LENS C2, Dl en D2 zijn op reis van 18/4 t/m 20/4 (zie kopie!!) en de andere teams (B2, Cl en C3) zijn voorlopig vrij maar kunnen 
competitiewedstrijden toegewezen krijgen. Meer nieuws in de volgende LENSREVUE! ! 

----- --- --- --- ~ ~. ,,,,,. ,,,,,. ,,,,,. '~ 
•. jtttgd ltrslagèo V 

De verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

c~ 
LENS Cl - Feyenoord C2 (6-0) 

Vorige keer werd er met 8-0 gewonnen van Feyenoord en ook vandaag zou het een grote uitslag worden. We 
kwamen al vrij snel na een eigen doelpunt van de tegenpartij op voorsprong. Daarna kregen we nog veel 
kansen, maar werden ze niet benut, totdat Chaheen een mooie voorzet gaf op Jorge die de bal ineens uit de 
lucht nam en keihard in de kruising schoot. De 3-0 kwam op naam van Amie, die de bal er met links in wist 

te schieten. Arnie scoorde ook de 4-0 uit de rebound van een penalty. Voor rust werd het zelfs nog 5-0. Niels passeerde met een 
mooie schaar zijn tegenstander en schoot beheerst in de hoek. Na de rust werd er minder goed gevoetbald, maar kregen we nog wel 
hele grote kansen. Uiteindelijk scoorden we nog maar 1 keer, na een goede voorzet van Hafiez kon Awinash bij de tweede paal mooi 
vallend binnenkoppen. Een mooie overwinning en weer drie punten! 

Katwijk Cl - LENS Cl (2-0) 

Al snel kwamen we op een 1-0 achterstand na een eigen doelpunt. Toch speelden we wel goed en we kregen veel kansen. Chaheen, 
Jorge en Arnie braken alle drie een keer door, maar misten oog in oog met de keeper. Vlak voor rust kreeg Katwijk nog een grote 
kopkans, maar die ging gelukkig over. Ook na rust gaven we de moed niet op en al snel leek het 1-1 te worden, maar een kopbal van 
Awinash werd van de lijn gehaald. Daarna was het Salim die een mooie voorzet van Hafiez maar net naast schoot. Tot slot gaf 
Dennis nog een goede pass (na een mooi overstapje van Chaheen) op Arnie en die liep alleen op de keeper af, maar miste. Ondanks 
dat Awinash, Rodney en Jonathan hun man keurig uitschakelden en Serkan vandaag een goede wedstrijd keepte, scoorde Katwijk 
vlak voor tijd nog wel en werd het 2-0 en dat was geheel tegen de verhouding in. Heel erg jammer, want er werd vandaag keihard 
gewerkt en goed gevoetbald, maar we vergaten te scoren!! 
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RVC/Rijswijk C2-LENS C2 0-1) 

Op een mooie zonnige zaterdag ochtend werd er tegen RVC/Rijswijk gespeeld. Na te horen gekregen dat Rafael ziek was, een korte 
maar krachtige technische bespreking. Vol moed gingen wij richting Rijswijk. De eerste helft werd er veel op de helft van LENS 
gevoetbald maar de verdediging stond als een muur zodat de tegenstander weinig kansen creëerden. Maar de kansen die ze kreeg 
werden gepakt door Tom. De tweede helft ging LENS druk zetten en kwam snel op voorsprong door een prachtig schot van Danny 
in de linkerhoek. Het spel ging over en weer. LENS kreeg vele kansen maar was niet capabel om die kansen af te maken. Dit was net 
als RVC/Rijswijk die ook vele kansen kreeg maar die ook niet afinaakte. De tijd was al voorbij dus ik dacht: Dit zijn weer drie 
punten. Maar niets was minder waar, want er werd 'iets' meer blessure tijd bijgetrokken en in de laatste 10 seconden werd het 1-1. 
Als ~r een team recht had op de overwinning dan was het LENS wel geweest. Maar in voetbal kunnen rare dingen gebeuren. 
Jongens klasse gevoetbald en volgende week tegen Marathon/Azzuri. Man van de wedstrijd: Het team. 

LENS C2 - Marathon/Azurri Cl {5-0) 

Onze wedstrijd was vervroegd de reden weet ik niet maar het 
kwam mijn goed uit. Patrick en ik hadden eerst jukodienst 
dus wij waren vroeg op LENS. De tegenstander was er ook al 
vroeg. Toen het formulier was ingevuld, vroeg ik naar de 
spelerspassen waarop het antwoord kwam met dit team speel 
ik het hele seizoen al. Maar daar kwam de aap uit de mouw 
de eerste twee spelers waren al B-klassers en er kwam nog 
een derde bij. Men kon met negen man spelen maar dit wilde 
de tegenstander niet want wij verpeste zijn dag nu. Maar hij 
ging met zijn spelers overleggen wat ze zouden gaan doen. 
Ondertussen ging ik met de groep naar de oude 
bestuurskamer voor de bespreking en een praatje over het 
reisje. Na een half uur wachten hoorde ik dat de tegenstander 
wel met negen man ging voetballen dus gauw omkleden en 
warm lopen. Eindelijk begint de wedstrijd en LENS zet de 

LENS C3 • Spoorwijk Cl {2-2) 

tegenstander onder grote druk en is een kwestie van tijd voor 
het eerste doelpunt. Maar dat duurt toch nog een kwartier. 
LENS voetbalt vrij uit en de tegenstander is niet bij machte 
om LENS te stoppen. Ik zie mooie combinaties en Ioopacties 
en daardoor komen wij op twee nul voor de rust. Met een 
beetje meer geluk had het iets meer geweest. Na de rust is de 
tegenstander compleet met andere spelers het kan dus wel 
eerlijk voetballen. LENS blijft met zijn tegenstander spelen 
die maar geen antwoord heeft op het spel van ons. LENS 
drukt nu echt door en speelt de tegenstander weg. Er worden 
mooie doelpunten gemaakt zelfs Arafat maakt er weer een. 
Jongens klasse leuke wedstrijd en weer drie punten. Maar 
volgende week moeilijker dan TEDO uit maar ja voetbal is 
voetbal je weet het maar nooit. 

Peter 

Vandaag speelden we tegen spoorwijk we begonnen heel sterk en Jordy scoorde gelijk de I'" minuut. We bleven' knokken' maar 
het werd helaas 1-1. Maar we hadden nog altijd een verrassing en die verassing was Rafael en hij maakte de 2-1. Het bleef heel lang 
2-1 maar in de slotfase werd het 2-2 . Zo eindigde de wedstrijd in een 2-2 stand. Dank je wel voor het meespelen: Aziz, Rafael en 
Gurkan. Man of the match: Jordy (keeper) 

Vredenburch C2-LENS C3 { 0-6) 

We speelden vandaag tegen vredenburch. Een mooie dag 
voor LENS C3 en een mooie voetbalwedsrijd.In de eerste 
minuut kregen we mooie acties van Omer en Jordy en de 
eerste kans van de wedstrijd was voor Omer en die scoorde 
hij gelijk. LENS bleef goed aanvallend spelen en Omer 
scoorde ook de tweede doelpunt. En LENS bleef aanvallend 
spelen hele mooie acties aan de rechterkant en Patrick 
scoorde de derde doelpunt.en LENS begon opnieuw aan de 

LENS C4- Duindorp Cl {4-3) 

rechterkant en een hele mooie actie van Parwesh en Patrick. 
en Parwesh maakte hem goed af. Zo gingen we de rust in.en 
LENS speelde steeds beter.en Omer scoort opnieuw. En 
eindelijk een keer een actie die begint aan de linkerkant en 
die wordt geopend aan de rechterkant en een voorzet op 
Omer maar hij miste de bal maar gelukkig stond Yordy daar 
achter en tikte de bal erin .. Zo eindigde de wedstrijd in O - 6. 
Man of the match: Jordy, Mourad, Jordy 

Mourad , HaSaN 

Jordy kwam vandaag bij de C4 keepen. Patrick en Hassan vervingen Aykut en Ali en Demory. 
Het begon allemaal om 9.30 uur. Hassan bracht Lens op voorsprong. In de 2° helft ging het verdedigen moeilijk waardoor de spelers 
van Duindorp een aantal keren onze keeper konden passeren. Ook was er veel buiten spel voor ons. Daarna kwam Patrick en schoot 
over de keeper heen. Daarna kwam Hassan met een schot van een profvoetballer. Daarna scoorde Duindorp een doelpunt. Onze 
laatste man scoorde door iedereen te passeren. Het was een mooie wedstrijd voor LENS. Geschreven door Tejeddine Aidani. 

tf[~ 

D J!\. <;, 

Ouick D2 - LENS D2 {2-5) 

Het was een warme dag. LENS begon goed en scoorde door Charrel (0-1 ). Quick maakte na 10 minuten de 1-1. 
Adil maakte de 2' doelpunt voor LENS. (1-2). We begonnen de 2' helft way minder. Daardoor kon Quick de 2-
2 maken. Maar heel erg snel maakte Adil weer de 2-3. Quick had nog een kans maar die ging tegen de paal. 
LENS maakte de 2-4 door Charrel en bleeft aanbvakllen. Charrel maakte na een mooie solo de 2-5 en zo liep de 
wedstrijd af. Goed gespeeld en volgende week vriendschappelijk tegen BMT. 

Groeten: D2 
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LENS D2 - BMT Dl (5-1) 

We begonnen goed aan de wedstrijd. Michael zorgde voor een penalty. De penalty werd gescoord door ADIL. Daarna gingen we 
verder. Michael had gescoord (2-)). Na een mooi één-tweetje had Michael weer gescoord (3-0). Toen begon de tweede helft. Dennis 
en Khalid mochten spits spelen. Dennis had voor de 2' keer gescoord en toen was de wedstrijd afgelopen. 
Adil 

LENS E 1 - DUNO E 1 (3-2} 

Een frisse zaterdagochtend, een heerlijk zonnetje, iedereen is op tijd en heeft er zin in. Al maanden is 
duidelijk, dat het kampioenschap zal gaan tussen Quick, BMT, DUNO en LENS. Al weken is het steeds 
stuivertje wisselen aan de top. Ook LENS stond twee keer op de eerste plaats maar kukelde daar na een 
nederlaag ook twee keer weer vrolijk vanafl Vandaag de wedstrijd tegen DUNO. Uit werd nipt gewonnen en 
ook nu belooft het weer een spannende strijd te worden. De eerste helft ging gelijk op. DUNO wat meer in de 

aanval, LENS gevaarlijk met snelle uitvallen. Kevin kreeg een kans, maar wachtte te lang. Buien! kon met moeite zijn doel schoon 
houden na een paar zeer gevaarlijke corners. DUNO scoorde na een corner, toen de bal niet goed weggewerkt werd. Mitchel kreeg 
een kans, maar de keeper redde. Karim scoorde de verdiende gelijkmaker, toen de keeper een afstandsschot niet klemvast kon 
houden. Zo bleef het op en neer gaan en was het erg spannend. 
De tweede helft was DUNO wel wat beter, nam ook een verdiende voorsprong, maar kwam LENS toch goed terug. Eerst kopte 
Habin, die de woensdag ervoor nog bij AJAX mocht meetrainen, net over, maar even later lag de bal na een klutsbal toch in het doel: 
2-2. Het bleef spannend. Toen de scheidsrechter had aangegeven, dat er nog een minuut gespeeld moest worden, vond Erdinc het 
genoeg! Onze wel erg aanvallend ingestelde rechtsback ging er voor de zoveelste keer vandoor en niemand kon hem stoppen. Zijn 
fraaie schuiver in de linkerbenedenhoek betekende een wat gelukkige 3-2 overwinning voor LENS. 
Theo 

Op woensdag 12 maart mocht ik bij 
Ajax meetrainen. Toen ik uit school 
kwam gingen we naar Amsterdam 
samen met mijn moeder, neef en 
broertje. Na een tijdje rijden ( iets 
minder dan een uur) en een beetje 
zoeken waren we aan het goede adres. 
We waren wel wat vroeg. De kantine 
was heel groot en mooi. Toen we 
moesten omkleden, moesten we eerst 

Oliveo - LENS E 2 (0-1} 

Trainen bij AJAX 

naar een soort bestuurskamer. Daar 
kreeg je op een blaadje welk hesje je 
moet aandoen en welk nummer. 
Daarna gingen we naar de 
kleedkamer. Die is echt heel mooi en 
groot. We zaten ongeveer met zijn 
twintigen in de kleedkamer. We 
deden eerst een warming-up. Daarna 
gingen we partijtje spelen op een 
kunstveld net als die van LENS. Een 

paar jongens kwamen me wel bekend 
voor. ( Een jongen, die bij RVC
Rijswijk speelt en een van FC Lisse ). 
Al die jongens, die daar trainden 
waren erg goed, snel en ook erg fel. 
Na de training lekker douchen en 
weer naar huis toe. Ik vond het erg 
leuk om het een keer mee te maken. 
HABIN 

We vertrokken deze zaterdag zonder de zieke Okan naar de koploper in Pynacker. De jongens wilden er een goede wedstrijd van 
maken, want de thuiswedstrijd werd met maar liefst 6-0 verloren. Vanaf de eerste seconde was duidelijk, dat LENS wilde strijden 
voor een goed resultaat. De tegenstander werd fel aangepakt en het was LENS dat steeds maar weer in de richting van het doel van 
Oliveo ging. De meeste aanvallen begonnen bij Walid, die dan ook een geweldige wedstrijd speelde. Via goede aanvallen kwamen 
er kansen voor Jouad en Nubar en het was een wonder dat de rust met 0-0 aanbrak. Na het praatje van Martin en Jaimi (Kort gezegd, 
ga zo door en schiet die bal er maar een keertje in! ) begon de tweede helft met nog steeds een beter LENS. Na vijf minuten kwam 
dan toch die zeer verdiende voorsprong. Daarna was het nog steeds LENS, dat beter speelde, maar de tegenstander kwam er nu ook 
steeds meer uit. Ik moet echter de verdediging een groot compliment maken, want Cicero ( de keiharde werker), Mouad ( klein, 
maar ZEER slim ), Diego ( daar komt niemand voorbij ) en keeper Hassan ( zeer geconcentreerd) gaven weinig kansen weg. Zo 
bleef het bij een 0-1 overwinning, hoewel de voor en achter spelende Rodi nog een mooie kans kreeg. 

LENS ES - VCS ES (6-1} 

VCS kwam met 0-1 voor maar dat was ook het enige doelpunt dat ze maakte. Ziya maakte de 1-1. Rodney en Ziya speelde heel 
mooi samen en Ziya scoorde, daar door 2-1. Shalten maakte de 3-1 en de 4-1 toen was het rust. Met een kleine pep talk in de 
rust,gingen we de tweede helft in. Ziya maakte de 5-1 en Shalten de 6-1. 
Salih was wederom een super goeie keeper. Shalten,Ljamis en Rodney hadden alle drie nog een mooie kans, 
Helaas gingen die er niet in uitslag een verdiende 6-1 overwinning. 

RVC E9 - LENS ES (2-9) 

Weer kwam de tegen partij met 1-0 voor door een foutje in de verdediging. Shalten maakte de 1-1.Rodney en Ziya speelde heel 
mooi weer samen en Ziya ,maakte de 1-2 super mannen. Ziya maakte toen ook nog de 1-3,en toen was het rust. Shalten maakte de 1-
4 ,en nog een keer Ziya en toen was het 1-5. De verdediging viel zo wat in slaap en daardoor werd het nog 2-5. Prima pot mannen 
weer verdiend gewonnen. 
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LENS ES Cromvliet E7 {3-0) 

Een leuke wedstrijd maar te weinig doelpunten hoor mannen. Shalten maakte een mooie 1-0 En daar na Anas een leuke 2-0 en toen 
was het rust. Na een goeie pep talk begonnen we aan de tweede helft. Maar helaas alleen Ziya scoorde nog 3-0. Mannen deze 
wedstrijd kon met veel meer punten gewonnen, worden als jullie meer samen hadden gespeeld. Luister naar de aanwijzingen die we 
jullie geven, we staan er niet voor niks. 

LENS ES - Concordia E7 {5-1) 

Voor de derde keer op rij kwamen we achter met 0-1 Kom op 
mannen jullie zijn toch wel wakker om 1 uur s'middags?? 
Ziya maakte een mooie 1-1. En toen was het al weer rust en 
moesten we eens ernstig met jullie praten. We speelde 
vandaag met 8 man en zeker in de spits werd er daar geen 
gebruik. van gemaakt . 

alleen op de wereld waren. Terwijl er wel l 00 keer wordt 
geroepen speel over speel samen. 
Echt dit kan niet meer mannen,voetbal is een team sport. Als 
je zo graag alleen wilt spelen ga je maar lekker dammen of 
zo, Oke nu weer terug naar de wedstrijd, Shalten maakte de 
2-1 en Ziya de 3-1. 4-1 maakte Shalten weer en inderdaad 
Ziya de 5-1. Natuurlijk hebben we deze wedstrijd 
gewonnen,maar we hopen dat jullie, de volgende wedstrijd 
echt meer samen spelen en geen egotrippers meer zijn. 

Er waren verschillende mannen we zullen geen namen 
noemen deze keer, die in de spits speelde die dachten dat ze 

Groetjes Gerard en Simonette 

LENS F2- Scheveningen F2 {8-0) 

Kort na het begin van de wedstrijd moest Halim een corner nemen. De bal draaide in. De keeper van 
Scheveningen raakte de bal wel aan, maar liet die vallen. Daardoor kon Halim de bal raken en scoorde een 
doelpunt. Later mocht Redouan een vrije trap nemen en schoot op de lat. De bal kaatste terug naar Redouan en 
toen schoot Reduan in de kruising (2-0). De bal ging van Can naar Halim en weer terug naar Can en die schoot 
in het doel (3-0). Fatih was de eertse heft keeeper met een aantal mooie reddingen. In de tweede helft was Ilias 

keeper en ook Ilias zorgde voor mooie reddingen. In de tweede helft rende Yassin naar voren en speelde Fatih aan. Fati bracht de 
stand op 4-0. Ilias kreeg twee keer een kans en bracht de stand op 5-0 en 6-0. Halim speelde Redouan aan en Redouan schoot weer 
raak in de kruising (7-0). Barham schoot de bal over de keeper en bracht daarmee de stand op 8-0. 
Geschreven door Halim en Redouan. 

--- --- ---' / ' / ' \J \J \, 

van 
Spo11sor foto's p11pil va11 de week: 

9 maart 2003 : lbo Tokmak 

lbo Tokman de keeper van LENS D 1 was vandaag de pupil van de week. 
lbo zit in de I' klas van het Atlag-college. Leuk is dat je daal veel 
verschillende meesters en juffen hebt. De D 1 en D2 gaan met Pasen naar 
Tilburg om een toernooi te spelen. Ze blijven daar ook slapen. lbo zegt: "wij 
gaan niet braaf slapen". De spelers van Dl gaan in Tilburg de snor van Rui 
afscheren. Hij mag dat nog niet weten. Rui de vader van Jair is onze trainer. 
Hij is streng, geeft goede training door te werken op wat hij slecht vindt. 
Ook doet Marco Spa veel voor de D 1. Marco is ook erg aardig en minder 
streng. lbo kan de bal zo'n 115 keer hooghouden. Maurizio kan dat beter. 
lbo is fan van Besiktas. Ze staan bovenaan, spelen snel en schieten de bal 
makkelijk in het doel. In Nederland is Feyenoord z'n favoriete kluppie. 
Favoriete speler is Ilhan Mansiz van Besiktas. Die heeft een goede techniek 
en is bovendien topscorer. lbo hoopt over een aantal jaren profvoetballer te 
worden. Ook vindt onze pupil tafeltennis leuk. lbo heeft ook naar Idols 
gekeken. Hij vond Hind erg goed. Beste vrienden Mahmud Sertkaya en 
Mohamed Ahjar. lbo droomt later profvoetballer te worden bij Real Madrid. 
lbo hoopt dat een aantal ouders van de D 1 zich meer verantwoordelijk gaan 
voelen voor het vervoeren van de spelers en komen helpen. Nu moeten ze 
soms met 6 jongens in één auto. 
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Andere wetenswaardigheden: 
• zit graag achter de computer en is dan bezig met MSM messenger; 
• heeft als keeper weinig problemen met hoge ballen; 
• heeft meer moeite met ballen laag in de hoek en ook het uittrappen kan nog verbeteren; 
• leukste moment op LENS: kamioen geworden met de ES; 
• Zit al 3,5 jaar op LENS; 
• Kijkt op t.v. graag naar aktiefilms zoals naar "The One"met Jet Lee. 
• Eet graag Turkse Pizza; 
• Het is leuk om in de Dl te zitten. 

Een terugblik van lbo op de wedstrijd LENS 1 - VIOS 1. De trainer vertelde de spelers dat ze er wel tegenaan moesten gaan en dicht 
bij hun mannaetje moesten blijven. Daarna vertselde hij de opstelling. Eerst deed lbo met de spelers de warming-up en daarna ging 
hij met Hans van Rijthoven de keeper van het eerste inschieten. Tijdens de wedstrijd was er een moment waarop VIOS z'n keeper 
moeilijk aanspeelde en de bal te ver voor hem kwam. Manuel scoorde. Ik had niet gedacht dat LENS zo makkelijk zou winnen. 
Manuel was de beste speler van de wedstrijd. Beide teams hadden goed gespeeld. LENS had de kansen veel beter afkunnen maken. 
Het is altijd leuk op LENS vooral als LENS I wint. 
lbo Takmak. 

23 maart 2003 : Isvan Gene 

Zondag 23 maart 2003 was een dag met prachtig weer. Isyan Gene uit 
LENS 02 was gast vandaag gast van het eerste alftal van LENS. Isyan 
is 12 jaar en is al een brugpieper op de T.M.0.-school (v.m.b.o.). De 
leerlingen, meesters en juffen op die school zijn meestal aardig. Ook 
krijg je op T,.M.O. altijd veel huiswerk. De 02 gaat met Pasen naar 
Tilburg om een voetbaltoernooi te spelen. Het reisje duurt 3 dagen. 
Dennis Vos en Pery Dahou trainen en leiden de 02. Ze zijn aardig, 
geven altijd een goede training zoals conditietraining, krachttraining 
en van alles wat. Onze pupil van de week is een middenvelder. Soms 
aanvallend en soms verdedigend. Zijn favoriete buitenlandse 
voetbalclub is Arsenalen in Nederland kijkt hij graag naar Ajax. Bij 
Arsenal is Tierrie Henry erg goed vanwege zijn snelheid en veel 
techniek. Bij Ajax is dat Rafael van der Vaart omdat hij vaak 
aanspeelbaar is en ook vanwege z'n techniek. Voorlopig denkt Isyan 
nog maar alleen aan profvoetballer worden later. Naast voetbal komt 
tennis als 2' favoriete sport. Niet alleen kijken maar ook doen. 
Nog enkele weetjes over Isyan: 

• Beste vrienden: broertjes Kocer (Habin (El) en 
Warhel (C4). 

• Grootste supporters van Isyan: Hain en de spelers 
van LENS Dl; 

• Favoriete internet-site: WWW-lens-denhaag.nl.; 
• Sterk in: kan goed een pass geven en heeft veel 

inzicht; 
• Minder sterk in: snelheid; 
• Mooiste op LENS: Kampioen worden met de 03 

met een hele goeie trainer Ruud van Herp. 
• Als"hij een bos bloemen weg zou mogen geven: Aan m'n moeder; 
• Speelt graag met z'n computer en eet graag patat. 
• Zit al 5 jaar op LENS; 
• Kijkt graag naar voetbal op t.v. (o.a. Studio Sport); 
• Mooiste film: Titanic. 

De pupil blikt terug op de wedstrijd LENS 1 - RKDEA 1 (0 - 0): Tijdens de voorbespreking maakt de trainer de opstelling bekend. 
Hij gaf aanwijzingen over de speelwijze. De spelers van RKDEA zijn veel aanspeelbaar. De man moet kot gedekt worden bij 
balverlies en de spelers hoorden dat ze geen onnodige overtredingen mochten maken. 
De warming-up ging als volgt: warm-lopen, hakken billen- knieheffen, zijwaards lopen en uitstrekken. Daarna ging ik de keeper 
inschieten. De wedstrijd was spannend. Het mooiste moment van de wedstrijd was de wissel waarbij James in het veld kwam. Hij 
kreeg meteen een goede kans en was daardoor bijna een gouden wissel. Jeffrey Hop veroverde veel ballen van de tegenpartij. 
Manuel da Crus was veel aan het lopen en had een goede pass. LENS had de kansen om te scoren wel beter kunnen benutten. 
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toegangsverlening via het kenteken; mits in database als zodanig geregistreerd), 

; \ :. - ,. .. . , ·· ' ,' . . 

• Moeilijk te vervalsen legitimatief'assen. ,~.,, .;;,- ·: " ; 

• Video bewaking (CCTV·S)'stemen), 
; " ~ ·.,., ""-~.• · .. ..;, 

• Service en onderhoudscontracte~ voor parkeer- en toegangs systemen. 
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36 OPNAMEN FILM € 6,95 
• GROOT FORMAAT 10 X 15 ' · 

• 
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, . -- oos advies bï ' Objectief, kostel . vesog,ngen! ' m... 1meerdan 120 .. 

ê '<, ' .. .,.,;,,-

DeH ypotheker 

Den H • aag, Leyweg 521 
(070) 308 24 90 ' 

www.hypotheker.nl 

· · ·• ·VoorO 
en particul" '- r1iven ·· 1eren....,.... 
• 40 k' d in ercentra in 0-
• de· scherpste .. ! en'~aag 

. • Volledige d' pn1s iQJ:i.ederland 
• mod ienstverlening 

. erne pr , . ' o,ess1onel 0. e organisatie 

.. (070) 3 12 00 00 
. - 2 uur bereikbaar 



TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP 1 
HENGELOLAAN - TEL.: 070-3661314 
WWW. LENS-DENHAAG.NL 

PQSTBUS 43337 - 2504 AH DEN HAAG 
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HOOFDSPONSOR VAN LENS , . Alllll~machtig, 
,. "1'•'. wat een àssortiment !!! · · • 
~ ,., 

-.-. -. ,-.-,-.-.-, - 1:' _ _. 

'" .. ... •. • j 

' .. Voor oude àuto's . .• 

\ens\eden opgelet: 

Bestel drukwerk bij Edauw en Johannissen 

di 10
~ van het orderbedrag voor de club. 

en ver en ·10 

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen · 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail w.pruisken@euronet.nl 

• 

l 
__ , .. 

' • 

Auto-onderdelen 
·, , ' •. 

• Groot assortiment auto onderdelen 
• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn 
• Alle !opmerken auto-onderdelen uit voorraad leverbaar 
• Eigen bezorgdienst • , 

' ·• 

of nieuWe auto's 

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

Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-384002.3 
•· Ópeningstijden: ma. Vm vn]d. 08.00 -18.00 uur zat. 09.0• - 16.00 uur 

• 
. ' 

•. ...,.11\t'- . 

' ; ~~ 
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BHll:IPPO-~ 
~VERKEERSOPLEIOING~ -~ _::;;.-

~---è~ 
1 AL MEER DAN 45,JAAll 1 • . 

. ' 
~~ 

_ .. __ ,." . 

:,-~ ·.,_ 

• Voor alle rijbewijzen 
• Opleiding 
• 10 daags spoedopleidingen 
• Diverse categorieën moterrijlessen 

LENS LEDEN SPECIALE KORTING 
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk 

Valkenboslaan 173 ~ 2563 CK Den Ha;;g 
Tel.: 070-3451153 / 3634671 -•Faic: 070-3636662 

,., j ,,.; , 

. 'i ' .. ' 

' 
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' 
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Free K,iclc- Sp_9r~- ~-
DE VOETBAi.SPECiALiST : .. - . , .:;, . ', 
Weimarstraat.343 'Dén Haag 

!r ,!:-~'. ·\ ' 
EXCLUSIVE .-

. Thomsonlaan. 124 Den Haag 

Telefoon 070,3.636323 ,'-

~-.·,i:.·' ... ,.._., 
.Tèl~loon 070-3652426 

F.REE KICK SCHEVENINGEN 
·. Keizerstraal 7 4 Scheveningen · ·Telefoon 070-3617376 

- '::· 
voor al uw sportkleding, lens leden l 0% korting! 

www.free-kick.nl 

, 

' Café 

, . 

Eikstraat l -c'2565 MT Den Haag - Tel.: (070)-3603738 

FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE"' 
/~ j 

· MEDICAL FITNESS ~ HOUTWUK 
' ., -

Gespecialiseerd in het g~ven van ·adviezen en paramedische 
behandeling van de wervelkolom en (sportJletsels. 

JJ.A, Zoutendijk . 
E.P,A. Coret 
S.t. König 

Behandeling volgensafspraok·. 

Fysio-Manueel Therapeut 
Fysiotherapeut _ 
Fysio·Manueel Therapeut ' 

. . 
C.A. van Beverplein 16 - 2552 HT Den Hoog 

Telefoon: 070-3973013 

• 

-· 

' 



Terrein & Clubgebouw 
Sportpark " Escamp 1 " 
Hengelolaan ( geen post adres ) 
Den Haag tel 070-3661314 

Postadres 
Postbus 43337 
2504 AH Den Haag 

Contributie betaling 
Postbank 33.67.11 
Rabobank 129.924.229 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter: 
R.Vcrgcer tel. 070-3661344 
Secretaris : (sccrctaris@lens•denhaag.nl) 
J. Colpa tel. 070-3941974 
Penningmeester: 
C.Veldink tel 079-3314348 
Commissariaat jeugdvoetbal: 
P.v.d.Steen tel. 070-4400603 
Commissariaat selectie seniorenvoetbal: 
W. Kouwenhoven tel. 070-3912474 
Commissariaat algemene zaken: 
H.Hoppcnbrouwers tel. 070 -3250789 

Senioren Zondag en zaal 
W.J.M. Heijnen tel. 070- 346!088 

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

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

Club van 50 
H.Hoppenbrouwers tel. 070-3250789 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek 
H.Kooycnga 

tel. 030-6036157 
tel. 070 - 3977294 

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

Bar 
Vacature 

Trainers 
Zondag 
H. Lnmens 
R.Bogisch 

I.Kumaz 

Zaterdag 

A. de Ket 

tel. 070-3455787 
tel. 070-3937441 
tel. 06- 14382757 
tel. 06-13379733 

tel: 06-51196881 

Redactie LENS-revue 
Cees en SaskiaAlting tel. 070-3661314 

e-mail - vv.LENS@I2movc.nl 

Redactie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Cees Alting: cjalting@plnnet.nl 

Internet-site: 
www.lens-denhaag.nl 
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VAN DE REDACTIETAFEL 

EEN RONDJE LANGS DE VELDEN 
(verbazen) 

Zo maar eens op een zaterdag een rondje langs de velden. We beginnen bij veld 3 en zien dat 
daar, ondanks het verbod, nog stevig gerookt wordt. De dag begint net, dus ergeren we ons er 
maar niet aan. Al hoewel dit moeilijk is. Wel verbazen we ons. 

Dan maar naar veld 1. We verbazen ons even dat er, ondanks dat er veel papierbakken zijn, 
zoveel zwerfvuil ligt. Samen met half afgekloven tosti's, flesjes achteloos op de grond 
gesmeten. 
Ons doel is echter het opserveren van de supporters. Nu, dat liegt er niet om. Want zoals altijd 
staan de beste voetballers met oog voor en kennis van het spelletje, langs de lijn. Er worden 
goedbedoelde aanwijzingen geschreeuwd en vertwijfelt heft men de handen ten hemel als de 
speler het niet doet. Er volgen dan gezellige discussies. En aangezien wij totaal geen verstand 
hebben van voetbal mengen we er ons niet in. Maar leuk blijft het om te luisteren. 
Wel verbazen we ons omdat, volgens ons, dè trainer/leider de strategie bepaald. 

We besluiten naar veld 2 te gaan om daar de verrichtingen te gaan volgen van onze E-spelers. 
Onderweg vangen we en passant nog wat vervelende ziektes op. We schrikken, maar het is de 
jeugd welke gewoon aan het converseren is. We verbazen ons over het taalgebruik en 
besluiten het te negeren. Aangekomen bij veld twee gebeurt het. 

De wedstrijd is in volle gang en we zien een leider fanatiek zijn spelers aanmoedigen. De 
persoon beschikt over een stemvolume dat hij zeker onze geluidinstallatie naar de loef kan 
steken. Het grappige is dat de spelers gewoon hun spelletje spelen. 

De tegenpartij heeft een prima leidster. Zij dartelt even hard als de spelers in de wei en gaat 
helemaal op in het spel. Tot dat. Ja, tot - tot onze verbazing - één van onze barmedewerkers 
een wel heel andere wending aan 'service met een glimlach' geeft. 

Het spel is in volle gang en daar stapt de persoon over het hek; loopt doodleuk het veld op en 
overhandigt de leidster haar bestelde tosti. Dit geen terras- maar grasbediening. Het spel gaat 
intussen gewoon door. Zelfs de goed leidende, jeugdige scheids valt het niet op. Lekker 
knabbelend aan de lekkernij gaat ze door met coachen. 

Een rondje langs de velden; je blijft je verbazen! 

de redactie 

De redactie behoudt zich het r4cht voor ingezonden stukken Ie weigeren of in te korten. 
'îfl Plaatsing betekent niet dat de redaktie uw mening deelt. 

Inleveren kopij voor de eerst volgende LENS-revue: zie bladzijde 2! 
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De LENS-Revue en de paasdagen 

I.v.m. de paasdagen wordt de volgende LENS-revue al op zaterdag 19 april gemaakt. Kopij kunt u aanleveren 
op deze dag tot 15. 00 uur. 

Voor diegene die nog even snel hun wedstrijdverslag willen schrijven of andere zaken opgenomen willen zien in 
deze revue een verheugende mededeling. In de redactiekamer staat deze zaterdag een lap-top voor u ter 
beschikking. 

~; 
. 

., 

de redactie 

~ uH de besiûurskàme1 V 

~ Reparatie-schema veld 1 

De KNVB en Sportsupport waren zo tevreden over LENS (organisatie, bar, accomodatie etc.) op woensdag 26 maart dat wij 
definitief de regiofinale op 14 mei van het schoolvoetbaltoernooi hebben toegewezen gekregen. De Gemeente heeft daarom besloten 
de renovatie van veld 1 met een week uit te stellen. De data worden nu: 19/5 t/m 29/8 of 5/9 (ligt aan het herstel 

,f! A !gemene Leden Vergadering op 28 maart 

Zoals als eerder gemeld zal de Buitengewone AL V gehouden worden op 28 maart a.s om 20.00 uur. 
De voorlopige agenda voor deze vergadering is 

Opening 
Mededelingen 

Verslag vorige vergadering 
Besluitvonning over de fusie met PEC Den Haag 

Rondvraag 
Sluiting 

In de volgende LENSrevue en op de website van LENS zal meer infonnatie volgen. 

--- --- --- --- ~ _ f~ __ · __ _.....,' ..... v,_...,,,.-=-----'-v.,,,..,,,.~~~14"'',..v_.,,,. ____ ' v'V,l!J 

n1euws f/1ë~eJ1 
LENS in de competitie 

LENS 1 HAALT DRIE BELANGRIJKE PUNTEN 
Mooi was het niet, maar de punten tellen. Een gehandicapt LENS I behaalde op het open, winderige SOA-terrein drie heel nuttige 
punten. De toeschouwers zagen een wedstrijd waarin maar weinig goed voetbal te genieten viel, maar de supporters van LENS zaten 
daar helemaal niet mee. LENS kwam na een halfuur op een 0-1 voorsprong door Maurice Schuunnan en liet door stug verdedigen 
SOA niet meer langszij komen. Vrouwe Fortuna lachte de blauwwitten ook eindelijk eens toe, waardoor LENS kansen blijft houden 
om de degradatie te ontlopen. De concurrentie (WIK en Haagse Hout) wist echter ook te winnen waardoor het tot de laatste 
wedstrijddag heel spannend blijft. En een blik op de stand in de derde periode leert dat LENS daarin ook heel nadrukkelijk blijft 

2 
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meedoen voor promotie. Kan het gekker? A.s zondag voor de HC cup tegen HBS en dan volgen Postduiven thuis en Schipluiden uit. 
Bloedstollend dus. Meer motivatie om langs de lijn de staan en de boys aan te moedigen heeft u toch niet nodig? 

Het rechterrijtje in totaalstand: Bovenaan in de derde periode: 

7. vros 20 28 1. RKDEO 5 13 

8. Haagse Hout 20 25 2. LENS 5 11 

9. Cromvliet 20 22 3. Schipluiden 5 10 

10. LENS 20 21 4.ODB 5 lO 

11. WIK 20 19 5. Haagse Hout 5 10 

12. Postduiven 20 4 6.SOA 5 7 
. 

Restant programma 

~m 

ÎSc'heveningen 

lcromvliet 

IODB 
!LENS 
jHaa~se Hout 

Vrienden 

21 april 27 april 

IVIOS 1 
ros 

IWTK 1 WIK 

IIRKDEO 1 RKDEO 

11sOA 
1 !'.Postduiven 

SOA 
Postduiven 

llschipluiden 1 jSchipluiden 

Het is toch heerlijk om samen met je vrienden, familie, kennissen en bekenden te sporten. Je bouwt een 
geweldig netwerk op. Hele gezinnen kunnen hieraan deelnemen. Sportiviteit, prestatie, saamhorigheid, 
teleurstellingen, vrolijkheid en gezelligheid gaan ineen. Toeschouwers kunnen aanmoedigen of afkeuren 
wat er op sportief gebied gebeurt. De 3' helft is daarbij heel belangrijk, na de wedstrijd kan je nog rustig 
napraten wat er wel en niet goed ging en daarbij het 'echte' leven niet uit het oog verliezen. 
Vriendschappen ontstaan en zijn goed voor jarenlange relaties. Het is wel zaak dat je aan een aantal 
afspraken houdt. Afspraak is afspraak. Er zijn vele diverse soorten mensen met elk hun sterke en zwakke 

punten. In een team en/of vereniging is het verstandig datje de sterke punten van jezelf bekendmaakt zodat andere daar gebruik van 
kunnen maken. Het team/vereniging wordt daardoor sterker en het wordt een hechte vrienden vereniging. Bij de Club van 50 zoeken 
we nog personen die geld aan de Club willen schenken voor goed meubilair. We zijn er mee bezig om het meest geschikte meubilair 
te vinden. Dat is geen gemakkelijke opgave voor elk wat wils. 

Uitspraak van de Club van Vijftig: een vriendendienst is zo gedaan 

Met een vriendelijke groet, Henk Hoppenbrouwers - Ps: komt het 4' nog wel aan spelen toe! 

uit de revue van •••' 
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. 

.. 
ï,_ 
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De club vu11 100; va11uf de jaren 11ege11tig ee11 begrip. Tlla11s is deze club, 011der de bezielende /eidi11g vu11 He11k Hoppe11brouwers 
01!1gedoo1;t tot de CLUB vau € 50,-. Ju de begi11jure11 was liet gebruikelijk dat de /ede11 op zo11dag, bij ee11 thuiswedstrijd, 
111tge11od1gd werde11 voor ee11 vers11uperi11g. Zo ook i111996" 

Clubje van 100 

De belangstelling van Gijs voor het functioneren van de 
CLUB van 100 was toch wel een beetje gewekt. 
Een kersverse benoemde nieuwe club-president in de persoon 
van Henk Hoppen brouwers moet je toch om mee te beginnen 
het voordeel van de twijfel geven. Zijn enthousiaste oproep in 
ons lijfblad begon zo goed met 'Het is hier fantastisch·. 
Doorlezend blijkt het dan om zijn vacantiestek aan een of 
andere exotakust te gaan. Dat levert dus al meteen een Puntje
Min op. Voor de eerstkomende bijeenkomst afgelopen 
zondag had de President ter compensatie niet alleen koffie
met-cake, maar ook de heren Joop Willems en Guido Halleen 
in de aanbieding. Dat leverde dus een tweede Puntje-Min op. 
Bij koffie-met-cake denkt ik altijd aan een andere 
samenkomst dan een voetbalwedstrijd. Het duo, dat als 
plaatsvervangend ontvangstcomité mocht fungeren, stond er 
dan ook wat crematorisch bij, afgelopen zondag. Ze 
vertoonden duidelijk tekenen plaatsvervangende schaamte, 
toen zij de binnendruppelende club-leden moesten uitleggen 

(Bron: LENS-revue - 70' jaargang, nummer 8, 3 oktober 1996) 

dat het de President had behaagd de kuierlatten te nemen. Het 
mag dan ook een wonder heten, dat het toch nog even 
gezellig werd. Dit ook al omdat Gijs nu volledig begrijpt, 
waarom het club-lokaal van de CLUB VAN 100 "De oude 
Bestuurskamer" wordt genoemd en het bestuur naar een 
nieuw onderkomen is verkast. Toch heeft zo'n eigen club
lokaal grote voordelen, vooral met herfstachtig weer. Je krijgt 
voor aanvang van de wedstrijd een 'warming-up" temidden 
van echte LENS-vrienden en vriendinnen. Als onze President 
weer terug is, zal hij ongetwijfeld mededelen, wanneer de 
volgende warming-up zal worden gehouden. Mooie 
gelegenheid voor de nieuwe club-leden om dan persoonlijk 
met Hem kennis te maken. 

GIJS LANGSDELIJN ~ 

~ in die jaren een begrip en vaste columnist 

--- --- --- --- ~ . ,,,,. ,,,,. ,,,,. ';{3' 
B ~ ~ ~ V 

* senioren afclelh,g * 
zaal,zaterdag,zondag 

Senioren zaal/zondag -
algemene informatie 

W.J.M. Heijnen ............................ tel: 070-3461088 

Aanvoerders zaal 

LENS 1: Oscar van der Laar .............. tel: 06-22669238 
LENS 2: Sammy de Nennie ............... tel: 070-3935936 
LENS 3 : Ed Vuijk .... tel: 070-3960448 - (06-20247367) 
LENS 4: Nico Vastenburgt.. .............. tel:070-3294254 
LENS 5: Paul Lensink ..................... tel: 06-53576080 
LENS DSl: Bettie Driessen ............... tel: 070-3295598 

Senioren zaterdag 

J. Ham ............................................ tel: 070-3679687 
L. Verkijk ....................................... tel.: 070-3617033 

Aanvoerders veld 

LENS 3: Itek Kurnaz ............................ tel: 06-13379733 
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers ............... tel: 070-3250789 
LENS 5: Jan Muns .............................. tel: 070-3975459 
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De LENS-Revue en de paasdagen 

1. v.m. de paasdagen wordt de volgende LENS-revue al op zaterdag 19 april gemaakt. Kopij kunt u aanleveren 
op deze dag tot 15. 00 uur. 

Voor diegene die nog even snel hun wedstrijdverslag willen schrijven of andere zaken opgenomen willen zien in 
deze revue een verheugende mededeling. In de redactiekamer staat deze zaterdag een lap-top voor u ter 
beschikking. 

de redactie 

(i) ZAAL: 
Wedstrijdprogramma 

DATUM TIJD WEDSTRIJD SPORTHAL W.NR. SCHEIDSRECHTER 

Vr lapril 19.00 WIK I - LENS2 Loosduinen 184902 

Ma 28apr 20.00 Buitengewone ledenvergadering 

Ma 19 mei 20.00 Aanvoerders bijeenkomst 

Za 31 mei Sixestoemooi 

(il) ZATERDAG / ZONDAG: 

• Afkeuringsinforrnatie (niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFO-thuis pag. 603 

• de afkeuringslijn KNVB - District West II - tel.: 0900-9008000 

Mededelingen: 
• Zondag 13 april: wedstrijd LENS I - HBS I in het kader van de HC-cup 
Barrooster: LENS J / 2 na 15.45 ; LENS 3 tussen 14.45 uur en 15.15 uur; LENS 4 tussen 12.30 uur en 14.00 uur 

Wedstrijdprogramma 

DATUM TIJD WEDSTRIJD TERREINNELD W.NR. SCHEIDSRECHTER 

Do 10 apr. 20.00 Rava4 LENS4 L. van Vuurdestr. 

Za 12 apr. 14.30 LENS I (zat) Quick Steps 1 Veld 1 

Zo 13 apr. 14.00* LENS 1 HBS! Veld 1 
11.00 Tonegido/Hgs.bluf3 LENS2 Rode laan, Voorburg P.Th.Rietkerk 
12.00 LENS3 Toofan2 Veld I 138151 
14.00 Quick 9 LENS5 De Savomin Lohmanlaan 

Za 19 apr. 14.30 LENS 1 (zat) Nat.Ned.DH 1 Veld I 62040 G.A.Potuyt 
18.00 LENS2 GONA2 Veld I 135305 J.F.Verschuren 

Ma 21 apr. 14.00 LENS 1 Postduiven 1 Veld 1 132733 R.PH. van Vliet 
11.30 LENS2 Laakkwartier 2 Veld 1 135375 J.N.F. van Adrichem 
12.00 LENS 3 (bardienst) HDV3 Veld 2/3; Jok. 5-6 138211 
10.00 LENS 4 (bardienst) Adelaars 3 Veld 2; lok. 1-7 138475 
10.00 LENS5 Vrij 
10.30 LENS jeugd Engels elftal Veld 3; lok.3-8 

Ma 28 apr 20.00 Buitengewone Ledenvergadering 
Ma 19 mei 20.00 Aanvoerders bijeen-komst 
Za 31 mei Sixestoemooi 
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De LENS-Revue en de paasdagen 

I.v.m. de paasdagen wordt de volgende LENS-revue al op zaterdag 19 april gemaakt. Kopij kunt u aanleveren 
op deze dag tot I 5. 00 uur. 

Voor diegene die nog even snel hun wedstrijdverslag willen schrijven of andere zaken opgenomen willen zien in 
deze revue een verheugende mededeling. In de redactiekamer staat deze zaterdag een lap-top voor u ter 
beschikking. 

• 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 

de redactie 

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 28 APRIL I.V.M. FUSIE LENS -PEC DEN HAAG!! 

- Hoofdleider A- en B-jeugd: 
- Hoofdleider C- en D-jeugd: 
- Hoofdleider E- en F-jeugd: 

Paul van den Steen 
Paul van den Steen(*) 
Paul van den Steen 

telefoon: 070-4400603 
telefoon: 070-4400603 
telefoon: 070-4400603 

(b.g.g. 06-22673658: G.Marinus) 
(b.g.g. 06-22673658: G.Marinus) 
(b.g.g. 06-22673658: G.Marinus) 

(*) In verband met gebrek aan tijd is Fred Grens met onmiddellijke ingang gestopt als hoofdleider C- en D-jeugd. Dit betekent 
dat Paul v.d.Steen nu hoofdleider is van alle jeugdteams, en eerste aanspreekpunt is voor alle spelers, ouders, trainers en 
leiders, met als vervanger Gerard 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 11oodmag 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 ojl zaterdag na 08.15 uur naar de LENS afkeuringslijn (070-4044184). Voor 08.15 uur 
bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of Fred Grens thuis!! 
Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!! 
Trainingen gaan altijd door want wij hebben een kunstgrasveld!!! 

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 28 APRIL I.V.M. FUSIE LENS -PEC DEN HAAG!! 
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Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk} 

Team Datum Aanvangs- Tegenstander Uit of Veldfferrein Vertrek van Vervoer 
tijd Thuis LENS: 

Al 12 april 14.30 uur RKSVMAI Uit Spprk Polanen/Monster 13.00 uur Auto 

19 april 14.30 uur Oliveo Al (*) Thuis Veld2 13.30 uur 

BI 12 april 12.45 uur Zwaluwen Al Uit Zwaluwenln/Vlaardingen 10.45 uur Auto 

14 april 18.45 uur Kranenburg B 1 Uit M.Vrijenhoeklaan 17.15 uur Auto 

19 april Zie kopie Holland Easter Classictoemooi! ! ! ! 
20 april Zie kopie Holland Easter Classictoemooi ! ! ! ! 

B2 12 april 12.30 uur Concordia B l Thuis Veld 1 11.30 uur 

19 april 12.00 uur Monster B 1 (*) Thuis Veld2 11.00 uur 

Cl 12 april 12.30 uur EBOHCI Uit Schenkeldijk/Dordrecht 10.30 uur Auto 

19 april Zie kopie Holland Eastcr Classictoernooi!!!! 
20 april Zie kopie Holland Easter Classictoemooi!! ! ! 

C2 10 april 18.30 uur ODBCI Uit Albardastraat 17.00 uur Auto 

12 april 14.30 uur RKAVVC2 (*) Thuis Veld3 13.30 uur 1 
16 april 18.45 uur TEDOCI Thuis Veld 1 17.45 uur 

18 april 08.15 uur Vertrek naar Limburg Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

23 april 18.45 uur Toofan Cl Thuis Veld 1 17.45 uur 

C3 12 april 12.00 uur QuickC3 Thuis Veld 3 11.00 uur 

19 april 12.00 uur PEC Den Haag C2 Thuis Veld 1 11.00 uur 

C4 12 april 11.00 uur RKDEO C3 (*) Thuis Veld 1 10.00 uur 

16 april 18.45 uur VUCC2 Thuis Veld2 17.45uur 

19 april 09.00 uur RKSVMtoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

Dl 12 april 11.15 uur VVSBDI Uit Schaepmanln/Noordw'hout 09.15 uur Auto 
18 april 08.15 uur Vertrek naar Tilburg Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

24 april 18.45 uur Rijnsburgse Boys Dl Uit Noordwijkerweg/Rijnsburg 17.00 uur Auto 

D2 12 april 09.00 uur ODBDI Uit Albardastraat 07.45 uur Auto 

14 april 19.00 uur QuickD3 Uit Terrein LENS (veld 1) 18.00 uur Il 
18 april 08.15 uur Vertrek naar Tilburg Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

23 april 18.45 uur Cromvlict Dl Uit Brinckerinckstraat 17.30 uur Auto 
DJ 12 april 09.30 uur ODBD2 Thuis Veld 1 08.30 uur 

14 april 17.00 uur Schoolelftal(*) Thuis Veld 1 16.15 uur 
19 april 10.00 uur ODBtocrnooi Uit Zie kopie!! 09.00 uur Auto 
21 april 10.30 uur Redgate RFC Dl (*) Thuis Veld 3 09.30 uur 

D4 12 april 09.30 uur DUNOD4 Thuis Veld3 08.30 uur 
19 april 12.45 uur JuVentaStocmooi Uit Zie kopie!! 11.30 uur Auto 

El 12 april 09.30 uur VUCEI Thuis Veld2 09.00 uur 
19 april 11.00 uur VELOtoernooi Uit Zie kopie!! 10.00 uur Auto 

E2 12 april 09.30 uur DSOEI Thuis Veld2 09.00 uur 
19 april 13.00 uur DUNOtoemooi Uit Zie kopie!! . 12.00 uur Auto 

E3 12 april 08.45 uur DSOE4 Uit Hagenstraat/Zoetermeer 07.30 uur Auto 
19 april 13.00 uur DUNOtoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

E4 12 april 08.45 uur Quick Steps E3 Uit Nijkerklaan 07.45 uur Auto 
19 april 09.00 uur DUNOtoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

ES 12 april 10.45 uur Gravenzande SV E5 Uit Gem.Spprk/Gravenzande 09.30 uur Auto 
19 april 09.00 uur RKSVMtoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

E6 12 april 13.30 uur Oliveo E9 Thuis Veld2 13.00 uur 
19 april 09.00 uur RKSVMtoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 
21 april 11.00 uur VDLMP2 Uit Sportlaan/Maassluis 09.30 uur Auto 

Fl 12 april 08.45 uur HVVFI Uit Hogenhoucklaan 07.30 uur Auto 
19 april 11.00 uur VELOtoernooi Uit Zie kopie!! 10.00 uur Auto 

F2 12 april 11.30 uur RCL F2 (*) Thuis Veld2 11.00 uur 
19 april 11.00 uur VELOtoernooi Uit Zie kopie!! 10.00 uur Auto 

F3 12 april 11.30 uur VCSF3 Thuis Veld2 11.00 uur 
19 april 11.00 uur VELOtoernooi Uit Zie kopie!! 10.00 uur Auto 

F4 12 april 09.45 uur Quick Steps F3 Uit Nijkerklaan 08.45 uur Auto 
18 april 10.00 uur ODBtoemooi Uit Zie kopie!! 09.00 uur Auto 

FS 12 april 13.30 uur RVC/Rijswijk F9 Thuis Veld2 13.00 uur 
18 april 09.30 uur Cromvliettoemooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

F6 12 april 10.00 uur Wilhelmus F7 Uit Westvlietweg/Voorburg 08.45 uur Auto 
18 april 09.30 uur Cromvliettoemooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 
19 april 13.30 uur Hoekse Boys F4 Thuis Veld 3 13.00 uur 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!! 

7 





Bijzonderheden 

De volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 24 april 2003 
Aanwezig namens de jeugdcommissie vanaf 07 .30 uur: zaterdag 12 april Patrick en Peter van Fessem 

zaterdag 19 april Gerard Marinus en Paul van den Steen 

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 28 APRIL I.V.M. FUSIE LENS - PEC DEN HAAG!! 

Oostellingen 

De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

LENS Al: zonder S.Kirli (gestopt) en Y.Yentougli (blessure) 
LENS B 1: zonder M.el Mahi (afgevoerd als lid wegens onbehoorlijk gedrag), P.Barros en K.Muskiet (beide blessure) 
LENS B2: zonder T.Hassan (gestopt) 
LENS C3: zonder J.v.d.Luitgaren (blessure) 
LENS D2: zonder M.Ahjar en 0.Yalcin (beide naar LENS D3) 
LENS D3: zonder F.Aldogan (blessure) en met M.Ahjar en O.Yalcin 
LENS E4: met E.Bingol 
LENS E5: zonder Lel Bouazoui (contributie) en A.Jarna (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 
LENS Fl: zonder E.Bingol (naar LENS E4) 
LENS F5: zonder B.Sahan (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 

Cimpetitievoetbal 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 atkeuringslijn (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 atkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de informatie te 
verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS Al t/m C4. 
Kijken naar Jnfothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanafongeveer 08.30 uur aangegeven welke thuisspelende A
B- en C-elllallen 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 atkeuringslijn 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 111 en de D-E en F-teams vallen onder district West II en onder categorie Il. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 

Schaduwprogamma bij algehele afkeuring 

Het kan zijn dat bij heel slecht weer het complete competitieprogramma door de KNVB wordt afgekeurd (zie kopie hierboven). Wij kunnen dan 
altijd iets op veld 3 gaan doen omdat dit veld altijd bespeelbaar is. Het is dan zaak om wel even de atkeuringlijn van LENS te bellen (4044184) 
om te horen welk programma er bij algehele afkeuring gespeeld gaat worden. Soms is deze lijn al op vrijdagavond te raadplegen!!! 

Toernooi-bijzonderheden 

Het organiseren van toernooien kost veel tijd 
en veel geld. De verenigingen hopen dan ook 
op leuke en sportieve toernooien en daar doet 
LENS natuurlijk aan mee!!!! 

Wij gedragen ons sportief ten opzichte van 
de tegenstanders en de scheidsrechters (geldt 

ook voor de ouders!!!); 

wij vernielen niets en houden de kleedlokalen netjes en wij blijven 
natuurlijk allemaal tot en met de prijsuitreiking. 

Aangezien toernooien een aanzienlijk deel van de dag in beslag 
nemen (zie kopie hieronder) vragen wij de ouders om hun zoon 
minimaal een trainingspak en wat te eten en te drinken mee te geven. 

Natuurlijk verwachten wij bij de uittoemooien ook voldoende 
ouders met vervoer. Schuif dit niet weg naar de andere ouders want 
als iedereen hier zo over denkt dan komen wij bij geen enkel 
uittoernooi. 

Nogmaals: het vervoer is echt de verantwoordelijkheid van alle 
ouders en niet van de jeugdcommissie van LENS!!!! 
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LENS Al en LENS BI 
Het LENStoernooi gaat helaas niet door omdat er geen buitenlandse 
teams beschikbaar waren, de KNVB een inhaalprogramma voor de 
competitie vaststelde en door gebrek aan interesse bij veel clubs om een 
A- en B-toernooi te spelen. Jammer, maar LENS Al speelt nu een 
vriendschappelijke wedstrijd tegen Oliveo AI op 19 april, de tweede 
jaars B-klassers van LENS BI doen op 19 april mee met LENS B2 tegen 
Monster en de eerste jaars B-klassers van LENS B 1 spelen op 19 en 20 
april een toernooi samen met de tweede jaars C-klassers van LENS Cl 
(zie kopie hieronder). 

LENSC2 

Vertrekt op vrijdag 18 april naar De Efteling. Een dagje plezier a vorens 
afgereisd wordt naar Noord Limburg. Op 19 en 20 april wordt gestreden 
om de Sint Tunnis Cup, een groot internationaal toernooi met 120 teams 
(A t/m E) verdeeld over zo'n 5 dorpen. DSV in Ledeacker is het 
middelpunt en daar speelt LENS C2 z'n wedstrijden. Neem voldoende 
voetbalkleding, ondergoed, sokken en andere kleding mee en vergeet 
natuurlijk niet douchespullen, tandenborstel, tandpasta, handdoeken, 
slaapzak, luchtbed en een pyjama. Voor de eerste dag nog in een aparte 
tasje: snoepgoed, drank, zakgeld (niet meer dan 10 euro) en een 
lunchpakket. Heel veel plezier en op zondag 20 april zijn jullie omstreeks 
21.00 uur weer op LENS terug. 

LENS D 1 en LENS D2 

Vertrekken op vrijdag I 8 april naar De Efteling. Eerst een dagje heel veel 
pret maken en daarna door naar WSJ waar op I 9 en 20 april meegespeeld 
wordt op een tweedaags internationaal toernooi. Neem voldoende 
voetbalkleding, ondergoed, sokken en andere kleding mee en vergeet 
natuurlijk niet douchespullen, tandenborstel, tandpasta, handdoeken, 
slaapzak, luchtbed en een pyjama. Voor de eerste dag nog in een aparte 
tasje: snoepgoed, drank, zakgeld (niet meer dan 10 euro) en een 
lunchpakket. Heel veel plezier en op zondag 20 april zijn jullie omstreeks 
21.00 uur weer op LENS terug. 

LENSD4 
Speelt op zaterdag I 9 april op de Huis te Landelaan in Rijswijk mee in 
het Juventastoemooi. De tegenstanders zijn: Juventas Quick Steps, 
Capelle en Redgrave RFC (Engeland). Einde toernooi om 17.00 uur. We 
rekenen op ouders met vervoer!! 

LENS E2, E3 en E4 

Spelen op zaterdag 19 april op de Mr.Nolenslaan mee in het DUNO 
toernooi. De tegenstanders voor LENS E2 en LENS E3 zijn: :DUNO, 
Forum Sport, Verburch, Xerxes DZB en Tiekhill FC (Engeland). Dit 
toernooi is om 17.00 uur afgelopen. Voor LENS E4 zijn de 
tegenstanders: DUNO, Naaldwijk, Verburch en Xerxes DZB. Hun 
toernooi is afgelopen om 12.30 uur. Ook voor deze drie teams rekenen 
wij ook op ouders met vervoer!! 

LENS Fl, F2 en F3 

Spelen op zaterdag 19 april op de Noordweg in Wateringen mee in het 
VELOtoernooi. De tegenstanders zijn: VELO HW, RKSVM en 
Tonegido voor Fl, VELO F2 en F3, HVV en Tonegido voor F2 en 
VELO, Tonegido, Excelsior en IIVV voor LENS F3. Einde toernooi 
voor de drie teams om 15.00 uur. We rekenen ook voor deze teams op 
ouders met vervoer!! 

Il 

1 

LENS BI/Cl-combinatie (spelers geboren in 1987 of 198 ) 
Spelen op zaterdag 19 april en zondag 20 april mee in het Holland 
Easter Classictoernooi bij de voetbalvereniging Onze Gezellen, v.d. 
Aartweg 16, 2026 ZM Haarlem. Op zaterdag begint het toernooi om 
I 1.00 uur (verzamelen LENS om 09.00 uur). De tegenstanders op 
zaterdag zijn: Alva Swift BFC (Schotland), Forest Hall JFC (Engeland), 
FC Laci (Albanië) en Schoten (Amsterdam). Einde op zaterdag om 
14.30 uur. Op zondag begint het toernooi om 10.00 uur (verzamelen 
LENS om 08.00 uur) en de tegenstanders zijn afhankelijk van de 
resultaten op de eerste dag. Er worden minimaal nog 4 wedstrijden 
gespeeld en eventueel nog gevolgd door een finalewedstrijd. Einde 
toernooi omstreeks 17.00 uur. We rekenen op beide dagen op voldoende 
ouders met vervoer en de volgende spelers kunnen (hoeft dus niet) 
rekenen op een uitnodiging (horen ze later definitiefl ! !): O.Arslan, H.el 
Boubkari, R.da Cruz, A.Eljabli, J.Fanny, C.Hansen, J.lmarnbuks, 
J.Imperator, C.Karabulu~ A.Loilargosain, N.Meijer, O.el Mharndi, 
M.Mirkarimi, S.el Mokadarn, K.Muskiet, D.v.Poorten, A.de Randarnie, 
J.Rogava, A.Thoharnachsun en N.Zarnbib. 

LE 
speelt op zate ag 19 apn op sportpark Polanen in Monster mee in het 
RKSVlvftoemooi. De tegenstanders zijn: RKSVM, Quintus, Rozenburg 
en Verburch. Einde toernooi om 12.30 uur. We rekenen op ouders met 
vervoer!! 

LENSD3 
speelt op zaterdag 19 april op de Albardastraat mee in het ODBtoernooi. 
De tegenstanders zijn: ODB, Semper Altius, RAS en Te Werve. Einde 
toernooi om 14.30 uur. We rekenen op ouders met vervoer!! Maandag 
21 april nog even tegen een Engels elftal op LENS!! 

LENS El 
speelt op zaterdag 19 april op de Noordweg in Wateringen mee in het 
VELOtoemooi. De tegenstanders zijn: VELO HVV en Tonegido. Einde 
toernooi om 15.00 uur. 

LENS ES en E6 
spelen op zaterdag 19 april op sportpark Polanen in Monster mee in het 
RKSVMtoernooi. De tegenstanders zijn: RKSVM, Oliveo en Quintus 
voor LENS ES en RKSVM, Oliveo en Gravenzande VV voor LENS E6. 
Einde toernooi om 12.30 uur. We rekenen op ouders met vervoer!! 
LENS E6 speelt op tweede Paasdag, 21 april, nog een 
competitiewedstrijd in Maassluis!!!! 

LENSF4 
speelt op Goede Vrijdag 18 april op de Albardastraat mee in het 
ODBtoernooi. De tegenstanders zijn: ODB, Duinoord en Quick Steps. 
Einde toernooi om 14.00 uur. \Ve rekenen op ouders met vervoer ook al 
spelen wij op een vrijdag!! 

LENS F5en F6 
Spelen op Goede Vrijdag 18 april op de Brinckerinckstraat mee in het Cromvliettoemooi. De tegenstanders zijn: Cromvliet, WIK en Forum Sport 
voor LENS F5 en Cromvliet, Forum Sport en RVC/Rijswijk voor LENS F6. Einde toernooi om 12.30 uur. \Ve rekenen op voldoende ouders met 
vervoer ook al spelen wij op een vrijdag!!! LENS F6 speelt op 19 april nog een competitiewedstrijd op LENS!!! 
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EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 28 APRIL I.V.M. FUSIE LENS -PEC DEN HAAG!! 

Geen trainingen op 

Op de onderstaande data vervallen de trainingen voor de jeugd: 
donderdag 17 april: voor LENS Dl en D2 
vrijdag 18 april: voor alle jeugdteams 
maandag 20 april: voor alle jeugdteams 

Voorronde penaltybokaal KNVB 

Op vrijdag 25 april organiseert de KNVB op het veld van Quick Steps aan de Nijkerklaan de voorronde van de penaltybokaal voor B-C-D- en E
klassers. Voor LENS doen hier aan mee de nummers 1 en 2 van de LENSfinale welke gehouden werd op dinsdag 25 maartj.l. De organisatie was 
weer in vertrouwde handen van Diana en Hans van Rijthoven en ondanks het gegeven dat er weer enkele spelers wegbleven zonder iets te 
zeggen??? (S.Poeran en U.Tokmak van C3, F.Souna, A.Tekin en F.Ulas van E3 en F.Ozcelik van E6) wisten de onderstaande spelers regelmatig de 
keepers (Michael Oude Nijhuis, Hans van Rijthoven, Arnold en Ronald Oosterveer) te passeren en zij mogen LENS dan ook op 25 april gaan 
vertegenwoordigen bij Quiek Steps: 

B-klasse: Soufiane el Arnouki en Ricardo da Cruz 
C-klasse: Arnie de Randamie en Alvi Thohamachsun 
D-klasse: Izzet Celik en Kagan Gezgin 
E-klasse: Karim Chtatou en Mitchel Vrijenhoek 

Het spreekt voor zich dat jullie allemaal schieten in het originele LENStenue. Thuis omkleden in LENStenue en voetbalschoenen meenemen in een 
tasje. Op Quick Steps omkleden is i.v.m. de grote drukte niet aan te bevelen. Verzamelen: ....... Op LENS. 

Pasfoto inleveren 
De onderstaande E-klassers gaan volgend seizoen naar de D-klasse en moeten dan ook een spelerspasje hebben. Daarom vragen wij de ouders van 
onderstaande E-klassers om z.s.m. één pasfoto van hun zoon persoonlijk in te komen leveren bij Paul v.d.Steen op LENS omdat er ook nog een 
formulier getekend moet worden door de ouders: S.Algoe, B.Altay, M.el Ayadi, A.Bingol, E.Cetin, K.Chtatou, A.v.Gardingen, A.Jama, L.Khalaf, 
H.Kocer, A.Ouellaf, F.Ozcelik, A.Ozdemir, R.Putters, S.Senturk, J.Susanto, 11.Syed, A.Tekin, R.Vasilda, C.Yavuz, S.Zimmerrnann en D.de Zwart 

Toernooien t/m 30 April 
Na de Paastoemooien zijn de eerstvolgende toernooien op 
LENSteams komen dan in actie: LENS C3 (SOA}, LENS D2 

Restant competitieprogamma 

woensdag 30 april (Koninginnedag). De volgende 
t/m D4 (LENS) en LENS El t/m E5 (VCS). 

De competitie gaat de laatste fase in. LENS Al, Cl en Dl zijn veilig en voor LENS BI wordt het nog spannend. Wij zetten natuurlijk alles op alles 
om LENS BI niet te laten degraderen. Veel succes!! Nog enkele teams hebben kans op een kampioenschap. Doe je best en mocht het lukken dan 
feesten (taart, limonade en een aandenken). Lukt het niet dan sportief accepteren en volgend seizoen wellicht beter. De overige teams maken 
natuurlijk ook de competitie gewoon af op de zaterdagen 26 april en 3 mei en soms 's-avonds als het nog belangrijk is voor een kampioenschap, 
promotie of degradatie. Na3 mei alleen nog maar de toernooien!! Heel veel plezier!! 

Voetbal clinic op LENS 

Op woensdagmiddag 7 mei organiseert HFC ADO Den Haag een voetbalclinic op LENS en zoals afgesproken mogen de spelers die loten hebben 
verkocht voor de Grote Club Actie hieraan mee doen. Dit zijn: C.Hansen, F.el Kanfaoui, A.Loilargosain, N.Meijer, S.el Mokadam, D.v.Poorten, 
H.Rahiembaks en A.Thohamachsun (allen Cl), V.Autar, A.el Boustati, T.Fisher, R.v.Herp, D.Mensah, R.Moennasing, R.v.d.Oever, I.Rasul, 
F.Turkoglu, S.Sahin en C.Wilson (allen C2), P.Dewkali, M.el Ousrouti en A.Yazici (allen C3), K.Gezgin, R.Reddam, S.Resodiwirjo, R.Rocha, 
J.dos Santos Freitas en E.v.d.Spek (allen Dl), D.Boateng, M.Bulu~ !.Gene, A.el Haddioui, E.Nooitmeer en O.Yalcin (allen D2), M.Ahjar, E.Aktas, 
F.Aldogan, I.Celik, R.Ghisaidoobe, H.Ipek, T.Jankie en M.Ouellaf (allen D3), Y.Erdogan, M.lmouhay, E.Mermi, A.Ozdilek en H.Simsek (allen 
D4), B.Altay, E.Boatey, E.Cetin, K.Chtatou, H.Kocer, K.Mawete, R.Vasilda en M.Vrijenhoek (allen El}, O.Arslan, W.el Boubkari, N.Bozbey, 
C.Nooitmeer, R.Putters, M.Reddarn, H.Syed en D.de Zwart (allen E2), F.Souna (E3), M.Smuller en S.Yildirim (beide E4), !.el Bouazaoui, 
L.Khalaf, R.Nijbacker, A.Ouellaf en S.Zimmerrnan (allen E5) en E.Ciftci en K.Nyamekye (beide E6) en S.v.Marwijk (F5). Meer nieuws in de 
volgende LENSREVUE maar houdt deze middag alvast vrij!!! 

Extra algemene ledenvergadering op 28 April i.v.m fusie LENS PEC DEN HAAG 
Op maandag 28 april zal het bestuur terugkoppeling geven van hun bevindingen in de afgelopen periode m. h.t. de voorgenomen fusie tussen LENS 
en PEC Den Haag. Tevens zal het bestuur op deze avond een beslissing voorleggen aan de leden van LENS. Het spreekt voor zich dat het 
belangrijk is dat zoveel mogelijk leden van LENS op deze avond aanwezig zijn om hun mening te laten horen en om mee te stemmen. We rekenen 
er op dat minimaal al het jeugdkader van LENS aanwezig is en natuurlijk zijn ook de jeugdleden zelf en de ouders van de jeugdleden van harte 
welkom om mee te praten. Het is immers belangrijk want het gaat om de "toekomst" van LENS. Stemrecht hebben echter alleen de leden van 18 
jaar en ouder. Meer nieuws vooraan in deze LENSREVUE en natuurlijk ook in de volgende LENSREVUE van 24 april!!! 
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Regiofinale schoolvoetbal op LENS l.f@i 
Op woensdagmiddag 14 mei 2003 wordt de regiofinale van het /j ,:}J schoolvoetbal op LENS gehouden. Dit betekent 
waarschijnlijk een zeer grote drukte op deze dag op LENS. Dit hebben f.r ~~j ;:: meer te danken aan de geweldig~ inzet van 
onze medewerkers tijdens de voorrondes en de finale van het Haagse / f i/,,;r~~i...,.-o,~:::::"' __ schoolvoetbal. Om te beginnen ziet alles er 
piekfijn uit op LENS als de teams zich komen melden. Daarnaast is de -. -!li ·• . .. ontvangst en de organisatie in goede 
handen bij de mensen van LENS en tot slot is de bar altijd geopend en ~ ~ worden de kinderen goed, snel en 
vriendelijk geholpen ondanks de enorme drukte!! Een blijk van waardering voor al deze medewerkers van LENS!!!! 

Met LENS naar Nederland - Portugal 
Via de KNVB hebben wij 40 kaarten gekregen voor de vriendschappelijke interland tussen Nederland en Portugal op woensdag 30 april om 20.45 
uur in Eindhoven. We willen daar met LENS Al en LENS BI (spelers, leiders en ouders die regelmatig rijden) naar toe gaan. Opgeven via de 
leiders en direct 10 euro (kosten kaartje) betalen. Wellicht komt daar later nog iets bij voor het vervoer. Mochten er kaarten over blijven dan gaan 
deze naar de overige liefhebbers. Interesse, geef dit dan zaterdag door aan Paul van den Steen enjc naam komt op een wachtlijst. 

Met LENS naar Feyenoord RKC 
Tot nu toe gaven al 50 personen zich op. Op 22 april moeten wij definitief doorgeven met hoeveel personen wij komen. Het is een activiteit 
waaraan iedere LENSER (jeugd, trainer, leider, ouder en senior) kan deelnemen. Geef je nu op voor een bezoek aan onderstaande 
eredivisiewedstrijd: 

llmei 2003: Feyenoord 1-RKC 1 in de Rotterdamse Kuip 

De prijzen zijn: t/m D-klas 7,50 euro, C-klas 10,00 euro en ouder dan C-klas 17,50 euro. Niet voor niets dus maar je krijgt er een hele mooie 
ervaring voor terug. Aanmelden bij Gerard Marinus of Paul van den Steen (LENS El + E2 bij Theo). We zijn benieuwd of er 100 LENSERS 
meegaan!! ! De chauffeurs ontvangen natuurlijk een tegemoetkoming in de benzine- en de parkeerkosten!! 

Met LENS naar HFC ADO Den Haag - Veendam 
Via HFC ADO Den Haag hebben wij 100 vrijkaarten gekregen voor de wedstrijd HFC ADO Den Haag tegen Veendam op vrijdag 16 mei. Wij 
willen daar met LENS Al t/m C4 (spelers, begeleiders en ouders die regelmatig rijden) naar toe gaan. Omdat de kaarten op naam gedrukt 
worden vragen wij iedereen van deze teams die mee wil gaan om dit snel op te geven aan de leider van zijn team. 

Blessureleed 
Een lange lijst dit keer!! Yatème Yentougli van LENS Al heeft wel een heel vervelende blessure. Een probleem aan de wervelkolom houdt hem 
het hele seizoen al aan de kant. Paulo Barros (gebroken hand) en Kevin Muskiet (rug) zijn de "probleem" gevallen bij LENS B 1. Jordy 
v.d.Luitgaren van LENS C3 heeft problemen met zijn knie. Verder onderzoek moet uitwijzen wat het nu werkelijk is. Firat Aldogan van LENS D3 
heeft een gebroken pols. Last hut not least is Bert Vierling, leider van LENS F5. Bij hem is kraakbeen verwijderd uit zijn knie maar Bert kennende 
zal hij er weer snel bij zijn en zijn team weer gaan begeleiden. Allemaal van harte beterschap en laat je natuurlijk wel regelmatig zien bij de 
wedstrijden van je team!!!! 

--- --- --- --- ~ ~•· . Jillld '-1.P 'vWY 

De verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

c4® 
LENS Cl- Voorschoten'97 Cl ( 4-1} 

Van daag de negende thuiswedstrijd en daarin behaalden we onze achtste thuisoverwinning en met 4 

doelpunten was Chaheen natuurlijk de man van de wedstrijd! We kwamen wat moeilijk op gang, maar na 
twintig minuten werd het toch 1-0 na een bekeken doelpunt en met deze stand gingen we ook rusten. Na de 

rust een prachtige aanval over rechts met Hafiez, Niels en Amie. De laatste gaf een mooie voorzet die Chaheen goed bij de eerste 
paal binnentikte. Daarna was het Niels met een mooie actie waarin hij 4 man voorbij ging, maar die helaas net voor de keeper miste. 
Ondanks alle kansen bleef het maar 2-0 en wist de tegenstander 10 minuten voor tijd zelfs nog te scoren en werd het toch nog een 
klein beetje spannend. Gelukkig pakten we het daarna goed op en was het de beurt aan Jorge die met 2 schitterende voorzetten 
Chaheen nog 2 keer in staal stelde om te scoren. Een terechte overwinning, waarbij alleen de uitslag loch nog wel wat hoger had 

moeten zijn. 
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LENS Cl bekert verder na schitterende 1-0 overwinning op DUNO Cl!! 

Vandaag de achtste finale tegen 
DUNO Cl en die hadden al in geen 2 
jaar meer een officiële wedstrijd 
verloren en ook in de competitie dit 
jaar bleken ze sterker dan ons, dus dat 
werd lastig. Vanaf de eerste minuut 
echter lieten we zien DUNO niks 
cadeau te geven. De sterke 
achterhoede met Fouad, Dennis, 
Awinash, Arnie Qaja, ook als 
voorstopper kan hij goed uit de 
voeten) en Jonathan vochten de 
hele wedstrijd mooie duels uit 
met de sterke aanvallers van DUNO. 
Daarvoor stonden Hafiez ( en het 
laatste kwartier de van een blessure 
terugkomende Alfi) en Niels centraal 
op het middenveld en ook zij hebben 
verschrikkelijk veel meters gemaakt. 
In de 20-ste minuut gaf Niels een 
prachtige corner op Awinash en die 
kopte mooi de 1-0 binnen. Daarna 

LENS Cl-Sparta Cl (6-3) 

werden we flink onder druk gezet 
door DUNO en kwamen we goed weg 
na 2 ballen op de paal, maar ook 
Serkan ( die vandaag weer een prima 
wedstrijd keepte) redde een paar keer 
sterk in de lucht bij hoge ballen voor 
de goal. Na de rust weer een flinke 
dosis inzet en LENS wist DUNO toch 
redelijk van de goal te houden. 
Vooral met voorzetten van de 
zijkanten werd DUNO gevaarlijk, 

maar gelukkig bleven we 
overeind. DUNO ging meer 
risico nemen en voorin kregen we 

wat meer ruimte en daar had de 
tegenstander het moeilijk mee met 
onze constant gevaarlijke spitsen. 
Jorge had de pech dat de 
scheidsrechter hem onterecht voor 
buitenspel affloot en ook Chaheen 
had nog een paar mooie acties en wist 
vaak 2 man van DUNO bezig te 
houden. Op rechts stond Salim en die 

wist ondanks dat hij een paar koppen 
kleiner was dan zijn tegenstander toch 
nog vaak in balbezit te blijven. Maar 
goed, DUNO ging alles of niets 
spelen en er ontstonden nog een 
aantal gevaarlijke situaties, zelfs na 
45 minuten!! In de tweede helft hield 
LENS de nul en zo bezorgden we 
DUNO zijn eerste nederlaag in 2 jaar. 
Klasse jongens en nou hebben we de 
komende maanden nog iets moois om 
hard voor te trainen, want nu we bij 
de laatste acht van de beker zitten, 
gaan we hier natuurlijk nog helemaal 
voor. Jullie kunnen trots zijn op wat 
jullie vandaag als team hebben 
gepresteerd!! Na de eerdere 
bekeroverwinning op UVS Cl (derde 
in de tweede divisie landelijk) en nu 
weer op DUNO Cl (eerste in de derde 
divisie landelijk) hebben we de 
kwartfinale wel verdiend. Rodney 
bedankt voor het invallen. 

Vorige keer werd er met 6-3 verloren van Sparta, maar dat was totaal onterecht en dat werd vandaag ook duidelijk bewezen door 
een zeer goed spelend LENS Cl! Sparta begon nog wel goed aan de wedstrijd en kreeg kleine kansjes, maar wij namen het snel 
over. De eerste goal kwam op naam van Arnie na een mooie voorzet van Jorge. De 2-0 werd gescoord door Chaheen die beheerst 
alleen voor de keeper afrondde. Daarna was het een opening van Dennis op Arnie die vervolgens zijn tegenstander passeerde en 
Niels de gelegenheid gaf om de 3-0 te maken. Tot slot scoorde ook Jorge nog een keer na een goed schot met links. Helaas kregen 
we voor rust ook nog een tegendoelpunt en gingen we met 4-1 rusten. Na de rust werd het nog 4-2 omdat Sparta weer goed aan de 
tweede helft was begonnen. We kwamen uit een eigen doelpunt toch weer op 5-2. De 6-2 werd gescoord door Jorge uit een pingel, 
nadat Arnie na een hele mooie steekpass van Chaheen in de 16 onderuit was geschopt. Vlak voor het einde bepaalde Sparta met een 
heel hard schot de eindstand nog op 6-3. Een mooie overwinning waarbij we vandaag op veel momenten wel erg goed speelden en er 
weer voor iedere meter werd gestreden. Klasse jongens en nu gaan voor de derde plaats!! Mahmut en Olkan bedankt voor het 
invallen! 

TEDO Cl- LENS C2 (11-0) 

'Vandaag de moeilijke uitwedstrijd tegen TEDO. Die 
wedstrijd was al twee keer uitgesteld; één keer omdat de 
spelerspassen niet in orde waren en de andere keer omdat het 
vroor. Als wij de passen hebben nagekeken laat ik de ploeg 
omkleden en hou mijn praatje. Ik hou de jongens voor dat wij 
het heel zwaar krijgen maar dat wij ons eigen spel moeten 
gaan spelen. Maar als de wedstrijd begint komt LENS onder 
zware druk te staan en het duurt dan ook niet lang of wij staan 
achter. We krijgen best nog wat kansjes maar deze worden 
niet benut. Als het rustsignaal klinkt staan wij drie nul achter. \· 

Oranjeplein Cl - LENS C2 (0-4) 

In de kleedkamer moppert iedereen op iedereen maar dat is 
niet reeël want TEDO is echt drie maatjes te groot voor ons. 
En dat blijkt de tweede helft wel want TEDO gooit zoveel 
kracht in de strijd daar kan LENS niet tegen op. Tom kop op; 

jij kan er niets aan doen je hebt er nog een aantal 
uitgetikt. De was stand 9-0 maar de leider vulde zelf 
de stand in en vond de stand van elfleuker. En dan 
het publiek van TEDO! Klasse mensen zo voeden 
wij jeugd op.Volgende week Oranjeplein uit 

'Vandaag hadden wij een wedstrijd die nergens om ging dan alleen de eer. En voor die eer wilde LENS wel voetballen. Nerveus 
ging LENS van start maar kreeg binnen een paar min. al een kans op een doelpunt maar die ging er niet in. De wind waaide hard 
over het veld maar LENS kwam steeds beter in zijn spel. En na twintig min scoorde Sergan de 0-1. De tegenstander kreeg ook zijn 
kansen maar benutte ze niet en het was Rafael die na 30 min de stand op 0-2 zette; een min later maakte Danny er 0-3 van en dat was 
ook de ruststand. In de rust is Imraam eruit gegaan en Camarqui kwam erin. ok de tweede helft maakte Oranjeplein het LENS niet 
moeilijk dus kunnen wij lekker de wedstrijd uitspelen. Na 15min loopt Rafael door en scoort de 0-4 en de wedstrijd is gespeel!. 
LENS komt niet in gevaar en is dat de hele wedstrijd ook niet geweest. Het was wel een sportieve wedstrijd maar toch moeten wij 
weer uitkijken naar de volgende wedstrijd ODB uit maar daar kunnen wij weer beschikken over Salim en Hafiez. Vandaag geen 
punten dat is wel jammer. Maar ja je kan ook niet alles hebben. 

12 





LENS-penalty bokaal 

Zo de finale van de LENS-penalty 

bokaal hebben wij ook weer gehad. 
Robin, Rodney en Arafat hadden de 
tweede ronde gehaald en probeerde 
verder te komen; maar in dit 'geweld' 
kwamen zij iets te kort of waren het 
de zenuwen die hun parten speelden. 

Robin: had zijn vizier te hoog 
afgesteld waardoor er twee ballen niet 
in gingen. Arafat: wilde het te mooi 
doen maar met deze keepers was niet 
te spotten. Rodney: liet zich niet van 
de wijs brengen maar kwam net niet 
bij de laatste drie. Jammer boys maar 
jullie hebben zich goed geweerd -

klasse! Volgend jaar is er weer een 
kans voor jullie. 

Reisje van LENS C2 naar Noord Limburg (sponsors bedankt) 

E.n reisje einde seizoen is hartstikke leuk; maar het kan nog leuker worden als er sponsoren te vinden zijn om extra dingen te doen 
mety de spelers. Ik ben op zoek gegaan naar die mensen en ik kan u wel vertellen dat velen echte LENS-ers zijn die wilden bijdrage 
aan het reisje en C2 een warm hart toe dragen. Nogmaals iedereen heel hartelijk bedankt. 

Trainer/leider Peter van Fessem. 

LENS D2-RVC Rijswijk D3 <I-3) Beker 

Het was een mooie weer om te voetballen. We kwamen 0-1 achter en daarna maakte Jasin de 1-1. Isgan 
praatte tegen z'n medespeler en moest het veld 2 minuten verlaten. Ik maakte hele goei reding. Daar na scoorde 

RVC Rijswijk weer en het was 1-2. We hadde best weinig kansen. RVC Rijswijk zet op aanval en het was 1-3. Toen de 
scheidsrechter af ging fluiten was het eind. Te laat en we waren uitgechakeld voor de beker. 

LENS D3-Semper Altius Dl {7-1} 

&delijk weer eens een verslag van LENS D3. Eerst even 
een groet aan onze Firat (gebroken pols) van harte 
beterschap, we hopen je snel weer te zien bij de groep. In de 
nieuwe Poule (4' klasse) werd door de D3 nog geen punt 
behaald, vorige week werd nog maar nipt verloren van ODB 
(3-2) maar toen konden we al zien dat D3 beter begon te 
voetballen. Vandaag zaterdag 05 april '03, versloeg LENS 
D3 tegenstander Semper Altius Dl met 7-1, eindelijk kon de 

LENS El - BMT El ( 3-4) 

nieuwe speler Jason voor 
Jason van harte welkom 
team is op een aantal 
gewijzigd, zo zien we 
voorstopper, Ercan als 
als rechtshalf. Mannen 
eindelijk aan iedereen 
wel degelijk kan voetballen. 
deze grandioze overwinning. 

Groetjes Burak 

het eerst meespelen, 
op LENS. Het 
plaatsen 
Cemals 
Linksbuiten, Izzet 

vandaag hebben we 
laten zien dat de D3 
Gefeliciteerd met 

trainer Ruud van Herp 

E ~
J,.•J · lv.Lt een punt achterstand op koploper Quick moest LENS vandaag afrekenen met BMT, dat drie punten 

achter LENS stond. Uit was het al een spannende wedstrijd, waarin LENS met 2-4 aan het langste eind trok, 
maar nu was de wedstrijd zo mogelijk nog spannender. Het eerste kwartier was duidelijk voor een zeer 
geconcentreerd spelend LENS. Via snelle, goede combinaties, vooral over rechts waren we erg gevaarlijk en 

het was zeer verdiend dat Mitchel er met een fraai schot 1-0 van maakte. Zelfs 2-0 werd het na een vrije trap, die er vanaf een meter 
of vijftien ineens onhoudbaar invloog. Daarna kwam de tegenstander erg opzetten. Het werd 2-1 toen de bal uit een corner vanaf 
twee meter werd ingetikt. Voor rust werd het ook nog gelijk, toen er op rechts niet goed opgelet werd en er zomaar van dichtbij kon 
worden ingeschoten. In de tweede helft bleef het ook voor de vele toeschouwers erg spannend. Hoewel LENS ook kansen kreeg was 
het toch BMT wat vooral voor de goal wat sneller reageerde. Dat gebeurde dus ook, toen uit een vrij trap alweer van twee meter kon 
worden ingekopt: 2-3. LENS kwam met hard werken weer terug en met een mooi schot van alweer Mitchel was de stand weer 
gelijk 3-3. Dat leek ook de wel terechte eindstand te worden. BMT kreeg vlak voor tijd een corner cadeau ( het was een 100% 
achterbal ! ) en daaruit werd alweer van dichtbij ingekopt : 3-4. Een ongelukkige nederlaag, maar de jongens hebben keihard 
gewerkt en een prima wedstrijd gespeeld. 

Theo 
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Vergadering 
-·•. 

de vergadering waarop de 
leden hun definitieve 
oordeel over de fusie 
kunnen uitspreken 





• DIRECT-MAIL 

• FOLIEVERPAKKING 

• FULFILMENT 

• COMPUTERCENTRUM 

• LASERPRINTING 

• KLEINOFFSET 

• FOTOKOPIESERVICE 

070 3590707 

Technische Handelsonderneming 
td. dJ{t~/: ' ~.·· 

---Voor al uw Sanitair -
Etandstraat 43a - 45 • 2513 GLDen Haag 

. , . _.. -~. :- I·- . ... -i • 

,,. . , ',. ., • ,, Shäwrooni: • 
• :- ··> ,PietHeinstraat 70-76 · 

' - ' ~ Î.- ~ _, ,J " t '!: _, ;_.. . ... 
Telefoon 346 92 36 - 345 28 28 

* E achter B in één dag ____ _ 
(aanhanger) 

*:motetrijles ; : ; 
* automaat ;.._" ...... + 

* theorielessen 

'VeB 
. Spoedopleidingen 

* opfriscursussen . · " 
-~ 

VASTE INSTRUCTEUR 
. . . .. " 

. Vàlkenbóslaan 173- 2563 CK ben Haag: 
!,•Turfschippèr 12 '~ 2292 JA Wateringêh · · -' 

..., . . ,: 

· ·: . Tel.: 070;3451153 of 3634671 , · 
~-~ ·, _,;; -: - - - ;· • ·. ' .E; •- ' • • •' 1 . 'j. 

·, "www.verkeers_schoolphilippo.nl ,· 

CHINEES / INDISCH 
SURINAAMS RESTAURANT 

Piet Heinstraat 29 
2518 CB Den Haag 
Tel. 070 ::'.3~5 03:25': 

'-. .,.. . . ''+! .. ,. i"~ ~;1,/""' 
~ 1., ·~· i.:! ... ,E .,_.. 

Elke dag geopend 
• maandag tlm vrijdag 11.00 - 23.00 uur 

zaterdag en zondag 14.00 - 23.00 uur 

THUISBEZORG SERVICE 

Voor: Chinèes 
, . , Surinaams 

Indisch , 

Voor: Chinees 

• ; j . 

BEL: 070 - 345 03 25 
. '" . ':" ... 

Surinaams BEL: 070 - 380 62 62 
Hollands 

•----..------------'T' .. 
·t . Thuisbezorgen 

. ,Y 

, • v.à. €J2.50 gratis thuisbezorgd . , 
--~ ,· ~ ~"' _,- ' '_....._ ' !,: •1 •a; • 

.. onder €~2.50, €1:.50 bezorgkosten . 

'·. 

Bezorgkosten.17.O0°tot 22:00 uur,~ 
·• . . . . ... ~, . ' ,, ~ ~ .,, ' 



,. 

. .. , . _ _., ;.~ -
• 

VAN DËR VEÎ.D.E &. VAN HAL 
GÈRECHTSDEURWAARDERSKANTOOR 

• 

.... !., 

"Als het echt om scoren gaat"· 
Voor uw incassovorderingen 

. . ~,, ~ . 

.. . • -:;· 

- ~ . 

- ._ ~ ,,,. 
- --~ - . ·- - . - . 

.,. ·:::, l ~-. . ' 

Nassauple_in 21 ..• ·~ Telefoon 070 - 3460707 
2585 EC 's-Gravenhage Telefax · 070 - 3469755 

.. ~ - .. 

.. 

Van der Velde t~.1.~~~l 
't Veentje. verhuizingen 

• l .. ;. 
' - . ., ... 

• verhuizingen binnen- en buitenland . 

• kantÖor-· en bedrijfsvèrhuizingen 

• archiefopslag 
\{ .. , ' 

Zinkwerf 27 - Den Haag 

fax 070 - 3099079 

' 
• _ verpakkingen voor _overzee 

. ' 
• opslag in container_s" :h 

• . Digitalisering 

.. 
Vraag vrijblijvend prijsopgave 

070 - 3663134 



'• 
1i 
1' 

Schoenmakerij 
't Schoenmakertje 
voor ouderwets ~efijk vakwerk 

Harry Douw 

Openingstijden ma t/m vr 09.oo tltll 17.oo, znfcrdng ,tot 10.00 •• 16.00 uur 

' Ook voor sleutels;· schoencrem_e, veterS, inlegzolen, etc· 
Aanneemdepot voor stomerijgoederen 

Na_amborden çn wandelstokk~n op bestelling leverbaar 

Hnrderwijl,{.s·tràat 260, 2573 ZT Den Haag, Tel.: 070-3885127 

GARAGE ASSENDELFT·B.V. 
Kobaltstraal 26 

•APK en WN Keurslalion · 

• Reparaties van :alle'.".'erk~f. 
• Banden• en Liitlaçtservice' .. ":·"' 

· • Plaat- en ·spuitwerk 

2544 EV Den Haag 

wij Viedm de mogelijliheid 
om 24 1111r per dttg 
il' Jlllrkerl'II vfll l'eJI 

crl'drtc11rdsystl'e1J1 

,Of! AUE BRANDSTOFFEN GELDT ,VOOR CLUBLEDEN 
' . - EEN KOR'/'IN_G_,VAN .. € 0,05 

Werkplaats: 070-3210523 - Plaatwerkerij: 070-3211713 

; ' 
i A . ···-

AÀ RSB 
,._,._. .. 

• 
Uitzendbureau, voor mens en werk 

~-
' 

' '·. -~· -

• ~,-~ _; • •; Hoofdkantoor: 
.. , Margaretha van Hennebergweg 59B, 
·;•>;.' t• 2552 BD Den Haag, 

Telefoon: 070 4·04 ·41 70 
www.RSB.nl 

··.,·" 

Vestigingen: 
Laan van Meerdervoo.rt 184 Den Haag 

telefoon: 070 346 39 08 
' Admiràal de Ruyterweg 325 Amsterdam 

telefoon: 020 688 1 0 44 
Nieuwerzijds Voorburgwal 290 Amsterdam 

, telefoon: 020 620 71 16 ,.; 
· ' Ruyghweg 558 Den Helder 

telefoon: 0223 61 47 47 
Amsterdamsestraatweg 273A Utrecht 

telefoon: 030 233 34 05 
Zwart Janstraat 39 Rotterdam 

• telefoon: 01 0 243 08 77 

ciluminium • bui;enzonwering - mcirkiëzen - t9rrasschl!_rmén • 
rèlllJik,-èn.~ jalq_ezieen.-_ rolgordijnen -·fämellen : 

, f • ~~ . 

;-~ ~: gar~gedeU~en:.Ykunslstof kozij~ent . ':: t;""~ 

• tevens 241.uur i"eparatieservice - betaalgemak~- •t 
~ . ,-· . -. , 1 -

• !" ·_ ce:.· ~ -·-. .r Lens leden_5% kOrting ,., J'. 
. ~ . l - • -,.\ 1' ,; ~- ),."'• 

•.,·· .. ---'-----------'~--------··~·~·~·-· __ _ ' : ··, . ' . . '" . . . . J:' , .t- ~ 

Thomsonlaan 85 ;. 2565 HZ Den Haag 
Telefoon.070-362!)290'~ Fax 070-3620435 t,!_, -------',--'----=------.~------~;~----,, 

,. 

TIMMER-, LOODGIETERS- EN AANNEMERSWERK 
• ONDERHOUD VAN HUIZEN • ERKEND GAS- EN WATERFITTER 

• MACHINALE HOUTBEWERKING • SCHOORSTEENVEGEN 

! •., 
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. . ,: ... ·-~- . 
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KANTÓOR >v ~ · , . LOODGIETERSAFD • 
. ,Ellekomstroot 13 ·•,' -1; Tel.·-070-3901430 • ., 
, -2573.)(A Den Hoog ,i · ,'• 
j,-.~ ... ~_~-•,-,.1..,, ..:-:..~<):;;;:v~·".i::'.·.-::-" . :/·-..; • 

WERKP,LAATS •.~ "'. , , ,;TIMMERAFD.. • '· 
Tel. 070-3607652 • • - Tel. 070-3456124 

':J 

Zinkwerf17 

2544 EC Den Haag 
Tel. 070-3293252 IHJll l? 111 

Parkeersvstemen bv · 
Fax 070-3671115 

verlroop@vnpfJarlceersystomon,nt 

Al meer dan 15 jaar uw betrouwbare p~rtner voor al uw _ 
parkeer- en toegangscontrole vraagstukken. 

Advies op maat voor zowel het kleinste parkeerproject © . . 
tot het meest gecompliceerde project voor b,etaald parkeren, 

Eigen ontwikkelings· productie- en 24 uurs service afdeling! 
Er staan reeds vele duizenden VNP systemen In.Nederland. 

ONZE SPECIALISMEN 

• Alles op hèt g·ebted van automatische afsluitingen; denk daarbij aan slagbomén, 
In de grond verzinkbare Bollards, Speedgate:s, garagedeuren, etc. 

, 

• Ook handmatig te verzinken palen (in 2 standen afsluitba_ar)1 rubber afzetl)aaltjes -
welke zich na aanrijding weer oprichten. " 

• Eeri compleet eigen ontwerp Van apparatuur voor betaald parkeren met 
Ingangsterminals, uitgangsterminals, handkassa's, volautom~~sche betaalkassa's 
en een ultgeklÇnd softwarepakket, ,,. -

• ·, De meest toegepaste toegangscontrole systemen, wa·aron_der proximitylezers en. 
magneetkaartlezers. · · 

• Geavanceerde PLC-detectie systemen voor boom•, Bollard· of deurbesturlngen •. 

• Het zeer bediene~riendelijke van keJitekenherkenning (dus automatischÎ! · 
toegang_sverlenlng via het kenteken; mits in database als zod~~/g geregistreerd), 

.?. <1, .' - .,-, .• ·- --~· 

• Moellljk te vervalsen legitimatiep~en, · ...,,.-• ; •l .f 
• •··" ' ·- ·•;"' A.,,., . t· 

• Vide~ beviakiiig (COV-systeniên), 

• ,Service en onderhoudscontracten voor parkeer- en toegangs systemen. 
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Jazel<er. 
De HyP.otHel<er. 
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DeH ypotheker 
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... oen H ·,_ aag'. Leyweg 521, 
(070) 308 24 90 ·; 

www.hypotheker.nl 
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·• de sche / en,Haag 
. rpste prijs i N i 
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PROGRAMMABLAD V.V. LENS SEKRETARIAAT : 

TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP 1 
HENGELOLAAN ~ TEL.: 070-3661314 
WWW. LENS-DENHAAG.NL 

\ TPG Post 
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POSTBUS 43337 - 2504 AH DEN HAAG 
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HOOFDSPONSOR VAN LENS 

\ensleden opgelet: 
· en 

Bestel drukwerk bij Edauw en Johanruss 

di 10
" van het orderbedrag voor de club. 

en ver en 10 

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail w.pruisken@euronet.nl 

BHICIPP<?i'~ 
"'-VERKEERSOPLEIOING~ 
~ .~ 

~-:,._ - "1'..9------~ 
~~ 

1 Al MEER DAN 45JAA~ 1:., 

• Voor alle rijbewijzen 
• Opleiding 
• 10 daags spoedopleidingen 
• Diverse categorieën moterrijless~n . 

; 

r&,· 
ii 

LENS LEDEN SPECIALE KORTING 
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk 

~ 

Valkenboslaan 173 - 2563 Cl< DenHaag 
Tel.: 070-3451153 / 3634671 ~. Fax: 070-3636662 

' . 

• 

' 

• 

'--------~-----------~',' 
·: ~ -------,~----~~---------~ 

Frt!~.~ISick Seorf . 
DE VOETBALSPECIALIST ; • ·: , 
Weimarstroat 3~3 De~ Haag Tele~n•070-3636323 

~···1.~.~ 
EXCLUSIVE 

''Thomso.nlaan.124 Den Haag Telèfoon 070·3652426 

, FREE KICK SCHEVENINGEN 
': Keizerstrçat 74 Schevening~n Telefoon 070-3617376 

voor al uw sporlkleding, lens leden 10% korling ! 
www.lree-kick.nl 

Alllllemachtig 
wat een assortiment !!! ,: 

.. .. ".,Q ·.., 
voor ol.lde Buto's ... ' 

Auto.:onderdelen, • 1 
• Groot assortiment auto onderdelen , , 
• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn° · 
• Alle !opmerken auto-onderdelen uit voorraad leverbaar 
• Eigen bezorgdienst 

; 

of nieuw~ autó's 

·• 

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

Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 
·. Openingstijden: ma. Vm vrijd. 08.00 -18.00 uur zat. 09.00 - 1_6.00 uur . , . 

Café-
,, 

Eikstraat 1 - 2565 MT Den Haag - Tel.: 1070)-3603738 

FYSIOTHERAPIE : MANUELE THERAPIE, 
· MED.ICAL FITNESS - HOUTWUK 

GespeciOliseerd in het geven van adviezen en ·paramedische 
behandeling van de wervelkolom en (sport)letsels .. 

JJ.A. Zoutendijk 
E.P.A. Coret 
5.1. König , 

Behandeling volgens afspraak 

• 
Fysio-Monueel Therapeut 
Fysiótherapeut " 
Fysio-Manuee_l Therapeut 

., -
C.A. van Beverplein 16 - 2552 HT Den Haag 

Telefoon: 070-3973013 

' 

' 



Terrein & Clubgebouw 
Sportpark" Escamp 1 " 
Hengelolaan ( geen post adres ) 
Den Haag lel 070-3661314 

Postadres 
Postbus 43337 
2504 AH Den Haag 

Contributie betaling 
Postbank 33.67.11 
Rabobank 129.924.229 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter: 
R.Vergeer lel. 070-3661344 
Secretaris : (secretaris@lens-denhaag.nl) 
J. Colpa lel. 070-3941974 
Penningmeester: 
C.Veldink tel 079-3314348 
Commissariaat jeugdvoetbal: 
P.v.d.Sleen tel. 070 -4400603 
Commissariaat selectie seniorenvoetbal: 
W. Kouwenhoven tel. 070-3912474 
Commissariaat algemene zaken: · 
H.Hoppenbrouwers lel. 070-3250789 

Senioren zondag en zaal 
W.J.M. Heijnen lel. 070-3461088 

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

Jeugd 
P.v.d.Steen lel. 070-4400603 ·~-Club van 50,, --~-\ 
H.HoppenbroU\y~rs. tel. 070-3250789 ...... ,\ 
Accommodatie èÎi'inaterialën 
Vacature 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hock 
II.Kooyenga 

• "1/(J "•·j_.,~ 

lel. 030-6036157 
tel. 070 - 3977294 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk lel. 070-3634818 

Bar 
Vacature 

Trainers 
Zondag 
H. Lamens 
R.Bogisch 

I.Kumaz 

Zaterdag 
A. de Ket 

tel. 070-3455787 
tel. 070 - 393 7441 
tel. 06 - 14382757 
tel. 06-13379733 

lel: 06-51196881 

Redactie LENS-revue 
Cees en SaskiaAlting tel. 070-3661314 

c•mail - vv.LENS@l2move.nl 

Redactie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Cees Alting: cjalting@planet.nl 

Internet-site: 
www .lens-denhaag.nl 

E 8 
www.lens-denhaag.nl 

opgericht 18 december 1920 

Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS 
76c jaargang, nummer 18, 24 april 2003 

½ GARE REDACTIE-VARIA 

(nietszeggend .... Al hoe wel!?) 

Je kan als redactie niets meer schrijven. In de vorige Revue schreven wij dat we van voetbal 
totaal geen verstand hadden en nog steeds niet hebben. Krijgt één van ons toch afgelopen 
zondag een serieuze uitnodiging om een wedstrijd van een LENS-seniorenelftal te fluiten. Het 
argument was dat we er toch geen verstand van hebben. Men moet wel zeer wanhopig zijn 
geweest. Bij nader inzien kreeg men spijt van het verzoek en wij zochten 'teleurgesteld', 
gezeten aan de bar, troost bij het bekende bakje. 

Daar viel ons wat op. Eén van de medewerkers had een pleister bij zijn oor. En wij maar 
- denken dat hij geprobeerd had zich met een nieuw mesje te scheren. Niets daarvan. Hij was 

gestopt met roken. De pleister hielp; althans dat werd beweerd. Ter demonstratie werd er een 
soort button over de pleister gehaald en dat activeerde alles. Wat weten we niet. Nu leek dat 
dingetje verdacht veel op de magneetjes die gebruikt worden voor het mededelingenbord. Bij 
telling bleek echter dat we er geen misten. Ook werd overwogen om een pleister aan te 
schaffen tegen het snoepen. Nu, die hebben wij wel. Deze plak je gewoon op de mond. En dan 
blijkt dat het mes aan twee kanten snijdt. Je praat ook niet meer zo veel. 

Even iets heel anders. Heeft u wel eens loten gekocht tijdens de thuiswedstrijden van ons 
vlaggenschip? Wij zijn trouwe afnemers. Alleen wij krijgen steeds een lot met een nietje erin. 
Een teken aan de wand? Hoe het ook zei. We blijven kopen. Want de aanhouder wint. Dat 
dachten we zeker toen we die prachtige fietsen zagen staan in ons clubgebouw. Die stonden er 
al een tijdje. En in onze onschuld gingen wij er vanuit dat dit de hoofdprijs was. Helaas. Het 
schijnt zo dat de fietsenstalling bij de speeltuin is opgeheven. U kunt dus uw fiets gewoon 
kwijt in het clubgebouw in het halletje bij de bestuurskamer. 

· We zijn er bijna, want Asbakjes worden niet meer gebruikt op de donderdagavond rond de 
kleine bar. U kunt uw peuken gewoon op de grond gooien - Met uw auto naar een wasstraat. 
Niet doen. Op LENS kan het ook. En is gratis - !:;D's horen niet netjes opgeruimd te worden in 
de daarvoor bestemde doosjes, maar kunnen gewoon neergesmeten worden. 

Tot slot van dit nietszeggende stukje een tip; er wordt nog steeds buiten gevoetbald. Daar is de 
actie! Dus geen Canal+ kijken in het clubgebouw, maar langs de lijn. Want daar gebeurd het! 

uw redactie 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren - 'ID of in te korten. 
--~-.- Plaatsing betekent niet dat de redaktie uw mening deelt. 

Inleveren kopij voor de eerst volgende LENS-revue: voor maandag 05 mei 2003 
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· flit de bestuurskame, 
A !gemene Leden Vergadering 

De Buitengewone ALV zal gehouden worden op 28 april a.s om 20.00 uur. 

De voorlopige agenda voor deze vergadering is 

Opening 
Mededelingen 
Verslag vorige vergadering 
Resultaten van de fusiebesprekingen 

Fusie met PEC Den Haag gaat niet door 

De toekomst van LENS 
Rondvraag 
Sluiting 

De afgelopen maanden zijn de besturen van voetbalvereniging LENS en PEC Den Haag in overleg geweest om met ingang van het 
nieuwe seizoen 2003-2004 te komen tot een fusie tussen beide verenigingen in de nieuwe multi-sportvereniging hsv Escamp 

De opdracht aan de besturen was echter niet eenvoudig. In een zeer korte tijdspanne zijn er veel werkzaamheden verricht, waarvan 
er helaas een aantal is uitgelopen in de tijd. Onder andere een vertraagd wederzijdse boekenonderzoek heeft ervoor gezorgd dat de 
tijdsdruk enorm werd opgevoerd. Het is daarnaast niet mogelijk gebleken om een aantal obstakels van een afdoende oplossing te 
voorzien. Bij gebrek aan voldoende speelvelden zouden bij het doorgaan van de fusie bijvoorbeeld een aantal teams afgestoten 
moeten worden. De besturen zullen zich de aankomende tijd met hun leden beraden of er voorbereidingen zullen worden getroffen 
om een fusie in een later stadium alsnog door te laten gaan. Ondanks het niet doorgaan van de fusie in het nieuwe seizoen blijft het 
streven van LENS er op gericht om te komen tot een aansprekende en brede Haagse sportvereniging in Escamp. De aankomende 
jaren wordt de wijk Escamp ingrijpend vernieuwd en de sport zal in dat spoor moeten volgen om klaar te zijn voor de huidige en de 
nieuwe bewoners van de wijk. 

Waar is de agenda? 

Al enige tijd is de agenda uit de bestuurskamer spoorloos. Hierin staan de planningen van alle belangrijke verenigingsactiviteiten en 
afspraken van de diverse afdelingen binnen LENS. Zonder deze centrale agenda is het natuurlijk bijzonder lastig werken. 
Wil degene die hem in zijn bezit heeft zo vriendelijk zijn deze weer op zijn plaats terug te leggen? 

Met zijn allen naar Schipluiden! 

Op het moment van het ter perse gaan van deze revue 
(zaterdag) zijn de uitslagen van de voorlaatste 
competitieronde op 2e Paasdag natuurlijk nog niet bekend. 
LENS ontmoetre het al gedegradeerde De Postduiven. 

Wij reke~en erop dat er een grote blauwwitte mensenmenigte 
dit dorp zal overspoelen om onze jongens de nodige steun te 
geven. 

We kunnen ons niet voorstellen dat hier punten verloren 
zijn gegaan, zodat waarschijnlijk alles nog mogelijk is 
voor ons keurkorps. Zowel handhaving, degradatie als 
promotie via de nacompetitie kan het resultaat zijn van 
dit Hitchcock-achtige scenario. Kijk voor de actuele 
situatie op www .lens-denhaag.nl . De beslissingen 
zullen op de laatste wedstrijddag vallen. LENS speelt 
dan de uitwedstrijd tegen Schipluiden. 

Het complete programma van 27 april: 

SOA Cromvliet 
ostduiven ODB 

Schipluiden LENS 

VIOS 
WIK 

De vereniging Schipluiden heeft enige tijd geleden een nieuw 
sportpark betrokken. U dienst koers te zetten naar Sportpark 
Keenenburg, gelegen aan de rand van het gelijknamige dorp 
en vlak bij De/ji. Eenvoudig te bereiken via de A4. 
Vervolgens neemt U de afslag N468 richting Schipluiden.Het 
adres is, Tiendweg 3, tel.nr. 015-380/212 

Wij wensen spelers en begeleiding veel succes 

HAAGSE HOUT 
Den Hoorn 

RKDEO Scheveningen 
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LENS SIXES-toernooi 

Met gepaste trots kunnen wij mededelen dat het grootste event van het jaar, het LENS Sixes Toernooi, op zaterdag 
31 mei aanstaande zijn doorgang gaat vinden. Het \,[~IJ) ronselen kan beginnen, de wedstrijdpremies bepaald, de koude 
oorlogsvoering kan van start gaan, de drankvoorraad /J ~ zal tot het maximum worden aangevuld, kortom er kan vanaf 
heden worden ingeschreven. Zend je inschrijving /..r .. f,).bij voorkeur naar onderstaand e-mail adres en vermeld het aantal 
spelers, de naam van het team, het aantal mensen / 1 i,; dat naast de spelers 's avonds ook wat te bikken wil 
hebben. Diegene die de lijst inzendt, zal ook als ~"'~~ contactpersoon aangehouden worden. De kosten per 
speler/eter bedragen 5 euro. =" In de loop der weken zullen er ook 
inschrijfformulieren op LENS te verkrijgen zijn, maar met de huidige technieken heeft de e-mail de voorkeur. (rho@reflecta,nl ). 
Het maximum aantal ploegen ligt op 20, dus snelheid is geboden. We zien jullie inzendingen met plezier tegemoet. 

Sponsorcommissie LENS :Richard van der Hoek/Hans Kooijenga 

Zonne vitaminen 

We zijn al gelijk verwend met een hoop zonneschijn. Je wordt er een stuk vrolijker van moet ik 
zeggen. In april op het strand, terrasje, brrrtje, vrolijke lachende mensen en heerlijk sporten. Hopelijk 
blijft de goede zonnetrend ook van invloed op met ons eerste team dat de opgaande goede lijn heeft 
ingezet. Bij de Club van 50 zijn we druk bezig om het beste, betrouwbaarste en goedkoopste 
meubilair voor ons clubgebouw te vinden. Dat valt niet altijd mee moet ik zeggen om veel voor 
weinig te krijgen. 
We blijven ons in inzetten om het zo goed mogelijk te doen, net als die andere vrijwilligers. 
Blijf vriendelijk lachen dan is ook de (sport)wereld steeds weer wat beter af. 
Uitspraak van de Club van Vijftig: met een zonnig humeur blij/je lachen 

Met een vriendelijke groet, Henk Hoppenbrouwers - Ps: wordt het 4' ook nog 4e! 

~it het LENS-archief van •··· 
In deze rubriek gaat de redactie even terug in de tijd. Wat speelt er nu? - wat 
speelde er vroeger? Of zo maar een leuk berichtje. 
De geschiedenis van LENS kan op zijn minst interessant genoemd worden. 
Natuurlijk ligt het in de bedoeling zoveel mogelijk een link te leggen tussen het 
heden en verleden. 
Er wordt uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van het LENS-archief. 

De jaren roerige jaren zestig. Lang haar en korte rokken .. 
"Give paece a change". De protestsong van die tijd Veel 
mensen konden in die tijd maar niet wennen aan lange haar. 
Een veel gehoorde kreet was dan ook: "Liever langharig, dan 
kortzichtig". Dat lange haar koste menig geen hoofdbrekens. 
Zo ook bij onze vereniging. Immers hoe om te gaan mei deze 
haardracht en dit afgezet tegen het functioneren van de 

ballotagecommissie. Ja, u leest het goed. LENS had in die tijd 
nog een ballotagecommissie. 
Wij vonden in het LENS-archief een notitie van één van de 
bestuursleden mei daarin opgenomen enige 
richtlijnen/aanbevelingen voor de commissie hoe hiermee om 
te gaan. Deze werd ingebracht als agendapunt tijdens een 
bestuursvergadering. NB: de notitie is letterlijk overgenomen. 

• is een discussie over "lang haar" wel zinvol? Het gaat er m.i. meer om vast te stellen aan welke eisen van "netheid" de 
Lensleden moeten voldoen. 

• Heeft lang haar iets met milieu te maken? Nee, het wordt in alle bevolkingsgroepen aangetroffen. 
• Vast gesteld dient te worden of leden met een bepaalde levensinstelling al dan niet tot de vereniging toegelaten kunnen 

worden; en welke konsekwenties dit al dan niet heeft voor het huidige ledenbestand. 
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• Bij de ballotage is het uiterst moeilijk - zo niet onmogelijk - vast te stellen of een aankomend lid geschikt is voor de 
vereniging; het instellen van een "proefperiode' is niet aan te bevelen, want dat zou frusrarerend kunnen werken. Wel blijft 
het altijd mogelijk leden het lidmaatschap te ontzeggen. 

• Het zonder meer afwijzen van leden behoeft reglementair niet "met redenen omkleed"te gebeuren maar is wel verweroelijk; 
een afwijzing dient duidelijk geargumenteerd te geschieden. 

• 
• 

• 

• 

Vastgesteld dient ook te worden of het dragen van lang haar een belemering is bij het spelen van het voetbalspel. 
Het moet mogelijk zijn vrij nauwkeurig teomschrijven welke eisen van hygiene de vereniging in het belang van de leden 
aan die leden stelt. 
Bij de diskussie over lang haar mag niet uitgegaan worden van subjektieve normen; bij de ballotage lijkt het raadzaam in 
geval van twijfel de ballotant door het voltallige bestuur - althans door meerdere bestuursleden - te laten beoordelen. 
Vastgesteld dient te worden, ofverenigingsfuktionarissen aan dezelfde of aan strengere u iterlijke normen moeten voldoen . 

* 
(Bron: LENS-archief oude bestuursvergaderingen - datum niet bekend.:) 

gezien de andere papieren waar wij dit aantroffen schatten wij het tussen eind jaren zestig, begin zeventig (red). 

. --&èntó,en afcieffiid \J/ - - - 'v@ 
zaal,zaterdag,zondag 

Senioren zaal/zondag -
algemene informatie 

W.J.M. Heijnen ............................ tel: 070-3461088 

Aanvoerders zaal 

LENS 1: Oscar van der Laar .............. tel: 06-22669238 
LENS 2: Sammy de Nennie ............... tel: 070-3935936 
LENS 3 : Ed Vuijk .... tel: 070-3960448 - (06-20247367) 
LENS 4: Nico Vastenburgt.. .............. tel:070-3294254 
LENS 5: Paul Lensink ..................... tel: 06-53576080 
LENS DS 1: Bettie Driessen ............... tel: 070-3295598 

Senioren zaterdag 

J. Ham ............................................ tel: 070-3679687 
L. Verkijk. ...................................... tel.: 070-3617033 

Aanvoerders veld 

LENS 3: Itek Kurnaz ............................ tel: 06-13379733 
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers ............... tel: 070-3250789 
LENS 5: Jan Muns .............................. tel: 070-3975459 

~ ZAAL > > Mededelingen: Maandag 28 april: (20.00) Buitengewone ledenvergadering - Maandag 19 mei: 
(20.00) Aanvoerdersbijeenkomst - Zaterdag 31 mei: Sixes-toemooi 

~ ZATERDAG / ZONDAG: 

DATUM 

Za 26apr. 

Zo 27 apr. 

• Afkeuringsinformatie (niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFO-thuis pag. 603 
• de afkeuringslijn KNVB - District West II -tel.: 0900-9008000 

Wedstrijdprogramma 

TIJD WEDSTRIJD TERREINNELD W.NR. SCHEIDSRECHTER 

14.30 LENS 1 (zat) Nat.Nederlanden 1 Veld 1 ???? ???? 

14.00 Schipluiden 1 LENS! Tiendweg, Schipluiden J. de Groote 
13.00 VELO3 LENS2 Noordweg M.Voois 
12.00 Toofan2 LENS3 Wijndaelerweg 
10.00 Toofan 3 LENS4 Wijndaelerweg 

LENS5 • Vrij 
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DATUM TIJD 

Za 4 mei 10.00 
11.00 

Zo 11 mei 12.00 

Ma28apr 20.00 

Di 6 mei 20.00 

Ma 19 mei 20.00 

Za 31 mei 

WEDSTRIJD TERREINNELD W.NR. 

LENS5 Jai Hanuman 3 Veld 2/3 147941 

LENS D/E-com. Bicester TFC Veld 1 

Jai Hanuman3 LENS5 VI OS-terrein 

Buitengewone Ledenvergadering 

LENS4 Studentenelftal Veld2 

Aanvoerders bijeenkomst 

Sixestoemooi 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 
Algemeen contactpersoon: Paul vau den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 

SCHEIDSRECHTER 

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 28 APRIL I.V.M. FUSIE LENS-PEC DEN HAAG!! 

• Hoofdleider A- t/m F-jeugd: Paul van den Steen telefoon: 070-4400603 (b.g.g. 06-22673658: G.Marinus) 

Dit betekent dat alle spelers en ouders met vragen of om af te bellen voor de wedstrijden (niet voor de trainingen!!!) alleen .terecht 
kunnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beide ook nog gewoon een werkgever hebben, en de overige familieleden de 
vragen toch niet kunnen beantwoorden, vragen wij iedereen om het bellen te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 
20.30 uur. De belangrijkste regeltjes: 

Afbellen voor wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd en alleen bij de betreffende hoofdleider 
thuis en alleen tussen 19.00 en 20.30 uur. In 11iterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks pas na 16.00 uur 
en op zaterdag pas na 07.30 uur. 
Vragen, opmerkingen, ideeën: bel dan ook naar de hoofdleider en ook alleen tussen 19.00 en 20.30 uur 
Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af en alleen op LENS (070-3661314) 
Competitiewedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENS afkeuringslijn (070-4044184). 
Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den Steen of Fred 
Grens thuis!! 
Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!! 
Trainingen gaan altijd door want wij hebben een kunstgrasveld!!! 

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 28 APRIL I.V.M. FUSIE LENS- PEC DEN HAAG!! 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangs- Tegenstander Uit of Veld/Terrein Vertrek van Vervoer 
tijd Thuis LENS: 

Al 26 april 14.00 uur Delfia Al Uit Mozartlaan/Delft 12.15 uur Auto 

30 april 17.30 uur Vertrek naar Eindhoven? Uit Zie kopie!! 17.15uur Auto 
03 mei 14.30 uur TEDOAI Thuis Veld I 13.30 uur 

Bl 26 april 12.45 uur VELO BI Uit Noordweg/Wateringen I 1.00 uur Auto 
30 april 17.30 uur Vertrek naar Eindhoven? Uit Zie kopie!! 17.15 uur Auto 

03 mei 11.00 uur SVV/SMCB2 Thuis Veld 1 10.00 uur 
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Team Datum Aanvangs- Tegenstander Uit of Veldfferrein Vertrek van Vervoer 

tijd Thuis LENS: 
B2 26 april 12.30 uur Quintus B 1 (*) Thuis Veld 1 11.30 uur 

03 mei Velo B2 (*) Uit Noordweg/Wateringen Auto 

Cl 26 april 09.45 uur Sportlust' 46 C 1 Uit Waardsedijk/Woerden 08.00 uur Auto 

03 mei 12.45 uur SVV/SMCCl Thuis Veld 1 11.45 uur 

C2 23 april 18.45 uur Toofan Cl Thuis Veld 1 17.45uur 

26 april 14.30 uur Semper Altius C 1 Thuis Veld3 13.30 uur 

28 april 19.00 uur TEDOCl Thuis Veld 1 18.00 uur 

03 mei 11.30 uur Toofan Cl Uit Ockenburgh 10.00 uur Auto 

C3 26 april 11.00 uur RKDEO C2(*) Thuis Veld 1 10.00 uur 

30 april 12.30 uur SOA toernooi Uit Zie kopie!! ll.15uur Auto 

03 mei 11.00 uur Te Werve Cl Uit Noordweg/Wateringen 09.45 uur Auto 

C4 26 april I 1.00 uur Jai Hanuman C I Uit Melis Stokelaan (Vios) 09.45 uur Lopen 

03 mei 14.30 uur Laakkwartier C3 Thuis Veld3 13.30 uur 

Dl 26 april 09.00 uur Katwijk Dl Uit De Krom/Katwijk 07.15uur Auto 

29 april 19.00 uur Rijnsburgse Boys D 1 Uit Noordwijkerweg/Rijnsburg 17.00 uur Auto 

03 mei 09.30 uur Quick Boys D I Thuis Veld I 08.30 uur 

04mei Zie kopie DIE-elftal 

D2 23 april 18.45 uur Cromvliet Dl Uit Brinckerinckstraat 17.30uur Auto 

26 april 09.30 uur Laakkwartier D2 Thuis Veld 1 08.30 uur 

30 april 10.00 uur LENS toernooi Thuis Zie kopie!! 09.00 uur 

03 mei 10.30 uur RKDEODI (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp 09.00 uur Auto 

D3 23 april 17.30uur Schoolelftal (*) Thuis Veld I 16.45 uur 

26 april 09.30 uur RKDEOD3 (*) Thuis Veld3 08.30 uur 

30 april 10.00 uur LENS toernooi Thuis Zie kopie!! 09.00 uur 

03 mei 12.00 uur VUCD2 Thuis Veld3 I 1.00 uur 

D4 26 april 12.00 uur RKDEO D6 (*) Thuis Veld 3 11.00 uur 

30 april 10.00 uur LENS toernooi Thuis Zie kopie!! 09.00 uur 

03 mei 09.30 uur Cromvliet D3 Thuis Veld3 08.30 uur 

El 26 april 10.00uur Blauw Zwart El Uit Mansveltkade/Wassenaar 08.30 uur Auto 

30 april 10.00 uur VCStoernooi Uit Zie kopie!! 09.15uur Lopen 

03 mei 09.30 uur BSC'68 El Thuis Veld2 09.00 uur 

04mei Zie kopie DIE-elftal 
E2 26 april 09.30 uur Honselersdijk E2 (*) Thuis Veld2 09.00 uur 

30 april 10.00 uur VCS toernooi Uit Zie kopie!! 09.15 uur Lopen 

03 mei 08.45 uur Berkel El Uit Westersingl/BerkRodenrijs 07.30 uur Auto 

04 mei Zie kopie DIE-elftal 

E3 26 april 09.30 uur Honselersdijk E3 (*) Thuis Veld2 09.00 uur 

30 april 10.00 uur VCS toernooi Uit Zie kopie!! 09.ISuur Lopen 

03 mei 11.30 uur Vredenburch E2 Thuis Veld2 I 1.00 uur 

E4 26 april 11.30 uur Honselersdijk ES (*) Thuis Veld2 I 1.00 uur 

30 april 14.00 uur VCS toernooi Uit Zie kopie!! 13.15 uur Lopen 

03 mei 11.30 uur HBSE8 Thuis Veld2 I 1.00 uur 

ES 26 april 11.00 uur Honselersdijk E6 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk 10.00 uur Auto 

30 april 14.00 uur VCS toernooi Uit Zie kopie!! 13.ISuur Lopen 

03 mei 13.30uur RVC/Rijswijk E9 Thuis Veld2 13.00 uur 

E6 26 april 13.30 uur DWO El2 (*) Thuis Veld2 13.00 uur 

03 mei 13.30 uur Laakkwartier E6 Thuis Veld2 13.00 uur 

FI 26 april 11.00 uur Honselersdijk Fl (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk 10.00 uur Auto 

03 mei 09.30 uur Forum Sport F 1 Thuis Veld2 09.00 uur 

F2 26 april I 1.00 uur Honselersdijk F2 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk 10.00 uur Auto 

03 mei 09.45 uur DUNOFl Uit Mr.Nolenslaan 08.45 uur Auto 

F3 26 april 10.00 uur Honselersdijk F5 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk 09.00 uur Auto 

03 mei 10.00 uur WIKF2 Uit Zuiderpark 09.00 uur Auto 

F4 26 april 11.30 uur Semper Altius F2 Thuis Veld2 11.00 uur 

03 mei 09.00 uur Laakkwartier F3 (*) Uit J. v .Beersstraat 08.00 uur Auto 

F5 26 april 10.00uur Honselersdijk FI0 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk 09.00 uur Auto 

03 mei 09.00 uur Laakkwartier F5 Uit J.v.Beersstraat 08.00 uur Auto 

F6 26 april 10.00 uur Honselersdijk F 11 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk 09.00 uur Auto 
03 mei 09.00 uur Cromvliet F4 Uit Brinckerinckstraat 08.00 uur Auto 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!! 
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Bijzonderheden 

De volgende LENSREVUE verschijnt op donderdag 8 mei 2003 
Aanwezig namens de jeugdcommissie: zaterdag 26 april Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

woensdag 30 april Gerard Marinus en Paul van den Steen 
zaterdag 03 mei Diana en Hans van Rijthoven 

Oistellingen 

De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

LENS Al: zonderY.Yentougli (blessure) 
LENS B 1: zonder P.Barros, J.Bruystens, C.Karabulut en K.Muskiet (allen blessure, s.v.p. contact opnemen met Paul v.d.Steen) 
LENS C2: zonder R.v Herp (blessure) 
LENS C3: zonder P.Dewkali (alleen 30/4 -> vakantie) en J.v.d.Luitgaren en Q.de Zwart (beide blessure) 
LENS E4: zonder S.Yildirim (afgevoerd als lid wegens desinteresse) 
LENS ES: zonder !.el Bouazaoui en A.Jama (beide afgevoerd als lid wegens desinteresse) 
LENS F6: met E.Aras 

Cimpetitievoetbal 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 A 1 t/m C4. 
Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21 ). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 
thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de tegenstander. 
Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook teletekst bladzijde 603) of de LENS 
afkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat alle A
B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district West 
II en onder categorie II. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet 

Schaduwprogamma bij algehele afkeuringen 

Het kan zijn dat bij heel slecht weer het complete competitieprogramma door de KNVB wordt afgekeurd (zie kopie hierboven). Wij 
kunnen dan altijd iets op veld 3 gaan doen omdat dit veld altijd bespeelbaar is. Het is dan zaak om wel even de afkeuringlijn van 
LENS te bellen (4044184) om te horen welk programma er bij algehele afkeuring gespeeld gaat worden. Soms is deze lijn al op 
vrijdagavond te raadplegen!!! 

Toernooi-bijzonderheden 

Het organiseren van toernooien kost veel 
tijd en veel geld. De verenigingen hopen 
dan ook op leuke en sportieve toernooien 
en daar doet LENS natuurlijk aan 
mee!!!! Wij gedragen ons sportief ten 
opzichte van de tegenstanders en de 

scheidsrechters (geldt ook voor de ouders!!!) ;wij vernielen 
niets en houden de kleedlokalen netjes en wij blijven 
natuurlijk allemaal tot en met de prijsuitreiking. Aangezien 

toernooien een aanzienlijk deel van de dag in beslag nemen 
(zie kopie hieronder) vragen wij de ouders om hun zoon 
minimaal een trainingspak en wat te eten en te drinken mee te 
geven. Natuurlijk verwachten wij bij de uittoernooien ook 
voldoende ouders met vervoer. Schuif dit niet weg naar de 
andere ouders want als iedereen hier zo over denkt dan 
komen wij bij geen enkel uittoernooi. Nogmaals: het vervoer 
is echt de verantwoordelijkheid van alle ouders en niet van de 
jeugdcommissie van LENS!!!! 
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LENSC3 

Speelt op woensdag 30 april, Koninginnedag, op de Quido de 
Moorstraat (Wateringseveld) mee in het SOA toernooi. De 
tegenstanders zijn: SOA, WIK, Semper Altius en Hoekse Boys. 
Einde toernooi: 17.15 uur. Vervoer is echt noodzakelijk!!! 

LENSD2t/mD4 

Spelen op woensdag 30 april, Koninginnedag, het 
LENStoernooi. De tegenstanders zijn: DSO, DWO, RKSVM en 
Xerxes DZB. Einde toernooi: 16.45 uur. Vervoer is niet nodig 
maar toeschouwers zijn van harte welkom!! 

Spelen op woensdag 30 april, Koninginnedag, op de Dedemsvaartweg het VCS toernooi. De tegenstanders zijn: 
El: Westlandia, RVC/Rijswijk en VCS. 
E2: SV.Erasmus, RVC/llijswijk en VCS. 
E3: PSV Poortugaal, RVC/Rijswijk en VCS. 
E4: Westlandia, RVC/Rijswijk en VCS. 
ES: SV Erasmus, RVC/Rijswijk en VCS. 

Einde toernooi: voor El, E2 en E3 om 12.30 uur en voor E4 en E5 om 16.30 uur. 

Zie ook pasfoto inleveren!!!!! 

Geen trainingen op 

Op onderstaande datum vervallen de trainingen voor sommige jeugdteams: 
woensdag 30 april voor LENS Al, LENS C3 en LENS El t/m LENS E6. De rest traint gewoon!!! 

D/E -Elftal 

Op zondag 4 mei speelt een DIE-combinatie (twee spelers van Dl en de E-klassers van El en E2 die volgend seizoen naar de D
klasse gaan) om 12.00 uur een wedstrijd tegen Bicester TFC uit Engeland. We verzamelen om 11.15 uur op LENS en Theo 
Hoefnagel zal de spelers die mee mogen spelen waarschuwen. Veel plezier!! 

Voorronde Penaltybokaal KNVB 

Op vrijdag 25 april organiseert de KNVB op het veld van Quick Steps aan de Nijkerklaan; 
de.voorronde van de penaltybokaal voor B-C-D- en E-klassers. Voor LENS doen hier aan mee: 

B-klasse: Soufiane el Arnouki en Ricardo da Cruz 
· C-klasse: Arnie de Randamie en Alvi Thohamachsun 

D-klasse: Izzet Celik en Kagan Gezgin 
E-klasse: Karim Chtatou en Mitchel Vrijenhoek 

Het spreekt voor zich dat jullie allemaal schieten in het originele LENStenue. Thuis omkleden in LENStenue en voetbalschoenen 
meenemen in een tasje. Op Quick Steps omkleden is i.v.m. de grote drukte niet aan te bevelen. Verzamelen op LENS: B- en C
klassers om 18.00 uur en D- en E-klassers om 17.00 uur. Vervoer is noodzakelijk!! 

Pasfoto inleveren 

De onderstaande E-klassers gaan volgend seizoen naar de D-klasse en moeten dan ook een spelerspasje hebben. 
Daarom vragen wij de ouders van onderstaande E-klassers om z.s.m. één pasfoto van hun zoon persoonlijk in te komen 

leveren bij Paul v.d.Steen op LENS omdat er ook nog een formulier getekend moet worden door de ouders: K.Chtatou, 
A.v.Gardingen, L.Khalaf, H.Kocer, A.Ouellaf, R.Petronia (alleen tekenen), C.Poulina (alleen tekenen), R.Putters, J.Susanto (alleen 
tekenen), H.Syed en S.Zimmerrnan. 
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Voetbal clinic op LENS 

Op woensdagmiddag 7 mei organiseert HFC ADO Den Haag een voetbalclinic op LENS en zoals afgesproken mogen de spelers die 
loten hebben verkocht voor de Grote Club Actie hieraan mee doen. Dit zijn: C.Hansen, F.el Kanfaoui, A.Loilargosain, N.Meijer, S.el 
Mokadam, H.Rahiembaks en A.Thohamachsun (allen Cl), V.Autar, A.el Boustati, T.Fisher, R.v.Herp, D.Mensah, R.Moennasing, 
R.v.d.Oever, I.Rasul, F.Turkoglu, S.Sahin en C.Wilson (allen C2), P.Dewkali, M.el Ousrouti en A.Yazici (allen C3), K.Gezgin, 
R.Reddam, S.Resodiwirjo, R.Rocha, J.dos Santos Freitas en E.v.d.Spek (allen Dl), D.Boateng, M.Bulut, !.Gene, A.el Haddioui, 
E.Nooitmeer en O.Yalcin (allen D2), M.Ahjar, E.Aktas, F.Aldogan, I.Celik, R.Ghisaidoobe, H.Ipek, T.Jankie en M.Ouellaf(allen 
D3), Y.Erdogan, M.Imouhay, E.Mermi, A.Ozdilek en H.Simsek (allen D4), B.Altay, E.Boatey, E.Cetin, K.Chiatou, H.Kocer, 
K.Mawete, R.Petronia en M.Vrijenhoek (allen El), J.Akalai, O.Arslan, W.el Boubkari, N.Bozbey, C.Nooitrneer, R.Putters, 
M.Reddam, H.Syed en D.de Zwart (allen E2), F.Souna (E3), M.Smuller en S.Yildirim (beide E4), L.Khalaf, R.Nijbacker, A.Ouellaf 
en S.Zimmerman (allen E5) en E.Ciftci en K.Nyamekye (beide E6 

Vier tegen vier bij GDA 

Op woensdagmiddag 14 mei spelen wij waarschijnlijk met een aantal D-teams mee in het vier tegen vier toernooi bij GDA. We 
verzamelen om 13.00 uur op LENS want het toernooi begint om 14.00 uur (aanwezig 13.30 uur). We reken op ouders met vervoer 
en willen nu alvast kwijt dat de kinderen het op deze middag helemaal alleen uit moeten zoeken, zonder bemoeienis van trainers, 
leiders en ouders. Natuurlijk staat er wel een spelleider bij om in te grijpen als dit nodig is. Wij spelen natuurlijk eerlijk en sportief 
en om 17.00 uur weten we welke teams doorgaan naar de volgende ronde op 31 mei 2003 bij VEP ofSportlust in Woerden. Meer 
nieuws in de volgende LENSREVUE. 

Toernooien 10 t/m 18 Mei 

Voorlopig (er kunnen altijd op het laatste moment toernooien bijkomen) staan de onderstaande toernooien staan gepland voor 
JO t/m 18 mei: 
Al en Bl hebben (nog) geen toernooien• B2: 17/5 LENS• Cl: 10/5 VCS en 17/5 DoCoS • C2: 10/5 LENS en 17/5 DoCoS 
C3: 10/5 LENS en 17/5 VELO* C4: 10/5 LENS en 17/5 VELO* Dl: 10/5 VCS en 17/5 DWO * D2: 17 mei DWO, 
D3: 10/5 HDV • D4: 17/5 Den Hoorn• El en E2: I0/5 DSO en 17/5 LENS* E3: 10/5 DSO en 17/5 Delft* E4: 10/5 DSO 
ES: 10/5 DSO en 17/5 GDA * E6: 10/5 DSO en 17/5 Delft* Fl en F2: 10/5 DSO en 17/5 LENS 
F3, F4, F5 en F6: 10/5 DSO en 18/5 GDA. Vrijhouden deze data!!!!! 

Extra algemene ledenvergadering op 28 April i.v.m. fusie LENS PEC Den Haag 

Op maandag 28 april zal het bestuur terugkoppeling geven omtrent hun bevindingen in de afgelopen periode m.b.t. de voorgenomen 
fusie tussen LENS en PEC Den Haag. De uitkomst na vele uren werk en vergaderen is dat deze fusie niet doorgaat. Toch wil het 
bestuur deze vergadering door laten gaan om de leden te informeren hoe zij tot dit besluit gekomen zijn en om te bezien hoe wij 
verder kunnen gaan met de toekomst van LENS. Dat er iets moet gebeuren staat voor de bestuursleden van LENS immers als een 
paal boven water. Het spreekt voor zich dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk leden van LENS op deze avond aanwezig zijn om 
hun stem te laten horen. We rekenen er op dat minimaal al het jeugdkader van LENS aanwezig is en natuurlijk zijn ook de 
jeugdleden zelf en de ouders van de jeugdleden van harte welkom om mee te praten. Meer nieuws vooraan in deze LENSREVUE! ! ! 

Blessureleed 

Nog steeds zijn een aantal LENSERS geblesseerd. Het gaat om ,-_ :-.... Yatème Yentougli (rug) van LENS Al, Paulo Barros 
(gebroken hand), Cumali Karabulut (lies), Kevin Muskiet 'fP )'\ \ (rug) en John Bruystens (knie) van LENS BI, 
Rodney van Herp (gebroken midden-voetsbeentje) van ~•n· LENS C2, Jordi v.d. Luitgaren (knie) en Quido de 
Zwart (darmen) van LENS C3. Jongens allemaal van + L.l harte beterschap en wij begrijpen dat niet kunnen 
voetballen niet leuk is maar enkele spelers t::',- . . (vooral BI) zien wij helemaal niet meer op LENS 
en als we bellen dan wordt er of niet omgenomen f; - ··· D D of er wordt niet terug gebeld??? Wij begrijpen dit 
echt niet. Laat je eens zien op LENS of laat eens iets van je horen als je wordt opgebeld!!! 

Met LENS naar Nederland - Portugal 

Via de KNVB hebben wij 40 kaarten gekregen voor de vriendschappelijke interland tussen Nederland en Portugal op woensdag 30 
april om 20.45 uur in Eindhoven. We willen daar met LENS A 1 en LENS B 1 (spelers, leiders en ouders die regelmatig rijden) naar 
toe gaan. Opgeven via de leiders tot uiterlijk 26 april en direct 10 euro (kosten kaartje) betalen. Wellicht komt daar later nog iets bij 
voor het vervoer. Er zijn waarschijnlijk nog enkele kaarten over. Liefhebbers kunnen zich melden bij Paul van den Steen. We 
vertrekken om 17.30 uur vanaf LENS en zijn pas omstreeks 01.00 uur terug. Alle spelers worden thuis afgezet!! 
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Met LENS naar Feyenoord - RKC Met LENS naar HFC ADO DH Veendam 

Tot nu toe gaven al 50 personen zich op. Op 26 april moeten 
wij definitief doorgeven met hoeveel personen wij komen. 
Het is een activiteit waaraan iedere LENSER Qeugd, trainer, 
leider, ouder en senior) kan deelnemen. Geef je nu op voor 
een bezoek aan onderstaande eredivisiewedstrijd: 

Via HFC ADO Den Haag hebben wij 100 vrijkaarten 
gekregen voor de wedstrijd HFC ADO Den Haag tegen 
Veendam 

16 mei 2003: 

llmei 2003: 
HFC ADO Den Haag- Veendam 

Feyenoord 1- RKC 1 in de Rotterdamse Kuip 

De prijzen zijn: t/m D-klas 7,50 euro, C-klas 10,00 euro en 
ouder dan C-klas 17,50 euro. Niet voor niets dus maar je 
krijgt er een hele mooie ervaring voor terug. Aanmelden bij 
Gerard Marinus of Paul van den Steen (LENS El + E2 bij 
Theo). We zijn benieuwd ofer 100 LENSERS meegaan!!! De 
chauffeurs ontvangen natuurlijk een tegemoetkoming in de 
benzine- en de parkeerkosten!! 

Wij willen daar met LENS AI t/m C4 (spelers, begeleiders en 
ouders die regelmatig rijden) naar toe gaan. Omdat de 
kaarten op naam worden gedrukt vragen wij iedereen van 
deze teams die mee wil gaan om dit snel op te geven aan de 
leider van zijn team. Van Al en Cl hebben wij nog geen 
opgave ontvangen!!! Ook hiervoor geldt 26 april als uiterste 
datum. Daarna gaan de kaarten naar de D-jeugd van LENS. 

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 28 APRIL I.V.M. FUSIE LENS-PEC DEN HAAG!! 

De verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

·~ .... '~ 
ODB Cl - LENS C2 0-4} 

, .. ~ 
T C . 

Vandaag de zware uitwedstrijd tegen 
ODB; wij hadden de hele week zeer 
scherp getraind en de groep was er 
klaar voor. De wedstrijd begint al in 
de commissiekamer met het 
controleren van de spelerspassen; ik 
laat de groep zich omkleden en hou 
mijn bekende praatje. Ik hoef 
eigenlijk niets te zeggen maar ik praat 
flink op de groep in. 
Dan gaan wij naar het veld om warm 
te lopen. De coach van ODB wil een 
kwartier eerder beginnen en hij wil 
ook doorwisselen maar daar trap ik 
niet in - het is competitie dus mag je 
maar een paar wissels toepassen. 

Als de wedstrijd begint zet LENS de 
tegenstander goed onder druk en 
krijgt een paar kansen. Maar de 
tegenstander krijgt die ook maar Tom 
staat weer een puike partij te keepen 
en houd de nul. 
LENS combineert lekker en het is 
ODB die achter de feiten aan loopt. 
Dan breekt Cergan door en scoort de 
0-1. Zo halen wij de rust. In de rust 
twee wissels gedaan en dat pakt ook 
goed uit want het is weer LENS die 
goed uit de startblokken komt. Maar 
dan een ongelukkige bal in de zestien, 
die op de armen van Rodny word 
geschoten en de bal ligt op de stip. 

Dankbaar maakt de tegenstander de 
gelijkmaker en zij denken nu weer 
aan de winst. Echter rekenen zij niet 
op de veerkracht van ons. Ik heb nog 
een wissel en die breng ik erin en 
Salim gaat er uit. Dan een solo van 
Rafael en de stand is 1-2. Vijf min 
later door mooi combineren scoort 
Rafael weer. Fati schuift ook door en 
krijgt de kans op de 1-4 maar maakt 
het niet af. 

LENS laat ODB soms alle hoeken 
zien en het team draait perfect.maar 
dan ziet Fati zijn kans schoon en 
scoort toch nog de 1-4. 
Gezien de wedstrijd een terechte 
uitslag. Ik heb de C2 een mooie 
wedstrijd zien spelen ... jongens 
klasse. 
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LENS C2 - HVV C2 {7-1} 

Maandag 14 april speelt LENS C2 voor de beker tegen voor ons een onbekende tegenstander. Wij moeten Rodny missen want hij 
heeft zijn midden voetbeentje gebroken. In zijn plaats speelt Rafael uit de Dl mee. Ik zet het sterkste elftal neer en de wedstrijd kan 
beginnen. LENS krijgt binnen vijf min twee kansen maar die gaan er niet in. Dan is het HVV die wat druk uitoefent maar de bal ook 
niet achter Tom krijgt. Het spel golft wat op en neer en dan ineens in tien min tijd staan wij met drie nul voor. HVV stort nu in en 
LENS krijgt de kansen om het doel saldo uit te bouwen maar dat lukt niet. De tweede helft is weer voor LENS en loopt uit naar een 
ruime zege die wel verdiend is. Want het is LENS die loopt te combineren en de tegenstander goed onder druk zet. Het mooiste 
doelpunt komt op naam van Danny; tjonge tjonge wat een pegel diogoonaal in geschoten. Klasse. Wij hebben nu de laatste acht 
bereikt. En we hopen nog een ronde verder te komen. En nu gaan wij aftellen voor het reisje. 
PS Rodny gaat gewoon mee. 

LENS C3- Ouick C3 {4-2) 

Vandaag weer eens prachtig voetbalweer en daar moet 
natuurlijk ook mooi voetbal bij zitten. Hier was geen twijfel 
over, want er werd goed gespeeld met mooie combinaties in 
de voorhoede. Alleen wat we misten waren de doelpunten en 
na een tijdje openden we de wedstrijd met een doelpunt van 
Hassan uit een penalty( Hassan wanner gaat ie nou in een 
keer erin!). Na het doelpunt pakten we het weer goed op en 
gingen we weer in de aanval, maar de doelpunten bleven uit. 
Quick had in de eerste helft bijna geen kans gehad. Na de rust 
gaan we uit de kleedkamer en wie zien we daar ons keeper 
JORDY dus iedereen kwam weer terug om Jordy te groeten 
en Jordy we waren allemaal blij om je weer te zien, veel 
sterkte verder 
namens C3. Nou dan het voetbal in de tweede helft. Quick 
werd in de twe~ge helft wat gevaarlijker door nog een 
middenveld~r bij"te gooien, maar Ricky liet zich niet gek 
maken en bleef goed verdedigen. Invaller Arafat wilde 

LENS C4 - RKDEO C3 {5-3) 

Vaandag de moeilijke wedstrijd tegen Rkdeo. Het was ook 
heel spannend toen mochten rafel , Hasan en Murat mee 
doen. Toen ging we beginen met wedsrijt en toen had rafel 
eerste goal gescoord. Toen had rafel weer een goal gemaakt. 
En paar minuten later nog een mooie goal door rafel. En toen 
had een spelers van Rkdeo en mooie goal gescoord. Toen was 
het eerste helft afgelopen. Toen hadden we beloofd dat we 
gaan winnen. En toen begonde tweede helft. Toen had 
mohamed een mooie actie gemist. Toen was rafel boos toen 
had hij een mooie goal gemaakt. Toen had weer een mooie 

Peter/Patrick 

vandaag een feestje van maken, mooie passeeracties maar 
daarna zag je alleen het goal en geen medespelers. Laatste 
half uur hebben de aanvallers heel goed gecombineerd 
wederom mooie acties van Arafat en. toch konden we het niet 
afmaken. Maar we moesten beloond worden en pakten weer 
een goaltje. In de tussentijd werd Quick steeds gevaarlijker en 
volgde daar direct een goal uit. Jongens als ons laatste man 
naar voren is moeten we achterin goed overnemen en 
allemaal mannetjes pakken! Nou de stand was op dat moment 
2-1 en we maakten dat verschil weer groter door een mooie 
kopbal van Rodney na een voorzet van Murat. Tweede helft 
was erg spannend maar we wonnen de wedstrijd met 4-2. 
Jongens goed gevoetbald, mijn complimenten aan het hele 
team.( Voor de volgende wedstrijd kansen afmaken en 
posities overnemen!) Aziz, Tommy en Arafat bedankt voor 
het invallen, klasse jongens! 

Liaget Anwar 

goal door Rkdeo gemaakt. En was het (4-2) en toen had ik 
een mooie pana gemaakt. En toen kwam aykut en warhel met 
een mooie actie. En toen had Rkdeo weer een mooie goal 
gemaakt. En toen stond het ( 4-3) het was wel een mooie 
goal. En toen probeerde rafel te scoren hij schoot hij naar de 
doel maar een speler van Rkdeo had een eigen doelpunt 
gemaakt toen stond het (5-3) voor ons en toen was het 
wedstrijd afgelopen. 

Gemaakt: door Sinan aras - Groentjes van sinan 

;:f-.6 00B Dl - LENS 02 ( 2-4) 

. D 
"· . Op zaterdag 12 april speelde we een wedstrijd tegen ODB de koploper. De eerste helft begonnen we goed. 
~ lsyan maakte de 0-1 Door een foutje achterin werd het 1-1. In de 2' helft begonnen we ook goed. Murat maakte 

. de 1-2.We begonnen steeds beter te spelen. Adil kapte 3 man uit en maakte de 1-3. Er werd een beetje 
gerommeld voor het strafschopgebied van ons dus kregen we een bal tegen. De stand was 2-3. In de laatste minuut maakte Isyan een 
heel mooi doelpunt. De stand was toen 2-4 voor ons. Toen was de wedstrijd afgelopen. Nu staan we 5 punten achter de koploper. 
Iedereen heeft goed gespeeld en Burak heeft heel goed gekeept. 

Groeten van Enzo Nooitmeer. 
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ZATERDAG 31 mei LENS 

\'.! organiseert de 
sponsorcommissie 

wederom het 

Inschrijven kan nu al via @-mail: 

. rho@reflecta.nl 
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· . Schoenmakerij 
't Scftoenmakerrje · 
voor Óudelwets cfegèlijlt vakwem 

Harry Douw 

Open~ngstijden ma tlm Vr 09.00 t/m.17.00, zaterdag tot 10.00 - 16.ClO uur 

Ook voor sleutels, schoencrenie, veters, inlegzolen, etc 
Aanncemdepol voor slomcrijgocdcren 

Naamborden en wandelslohkcn op bestelling leverbaar 

,Harderwijkstraat 260, 2573 ZT Den Hang, Tel.: 070-3885127 

GARAGE ASSENDELFT B.V. 
Kobaltstraal 26 2544 EV Den Haag 

• 

•APK en WN Keurstation wij r,ie,fri1 ,te mogeli1kl1ei,f 
om 2-1 uur 11er 1fng • Reparaties van alle merkerl 

• Banden- ~n ~itloatse;vi~~ 
• Plaat: en spuitwerk 

te /H1rkcrt'11 via ce1r 
cre1f i t c11 rits ys teem 

0

0P ALLE BRANDSTOFFEN GELDT VOOR CLUBLEDEN ,~ ... 
... -·-•i EEN KORTING VAN € 0,05 

Werkplaats: 070-3210523 - Plaatwerkerij: 070-3211713 

• . . .. 
,_ '" 

'-~ ?.:·, A RSB" 
~ Uitzendbureau, voor mens en werk 

'. 
,:,,,- . 

c:. ,, ; .; Hoofdkantoor: 
Margaretha van Hennebergweg 59B, 

. •· •. • 2552 BD Den Haag, . . 
Telefoon: 070 404 41 70 

www.RSB.nl 

Vestigingen: 
Laan van,Meerdervoort 184 Den·Haag 

, telefoon: 070 346 39 08 
Admiraal de Ruyterweg 325 Amsterdam 

telefoon: 020 688 10 44 
Nieuwerzijds Voorburgwal 290 Amsterdam 

telefoon: 020 620 71 16 
Ruyghweg 55B Den Helder 

telefoon: 0223 61 47 47 
Amsterdamsestraatweg 273A Utrecht 

telefoon: 030 233 34 05 
Zwart Janstraat 39 Rotterdam 

télefoori: 010 243 08'77 

., 

~ ·• 

"!' ,,.-

' 

·• ' ' 
---~ ., 

--.~ . ' 

; ... 

.. 
SUDMEUER, 
?ÓNWËRING 

aluminium • buitenzonwering - mi;uk}_ezen - terrasschermen 
rolluik~n ~ jàloezieen_- rolgordijnen - lamellen~ 

· .,. · $oragedeuren· - kUns"tstOF koi.ijnen -
,;.. ;evens 24· uu·r·i;pa~6ti~sêfVice,;·_betocilgemok ':i 

, 
f 

' 

" · Lens l~den 5o/o, kortin"g , • j,, ,~ : :·:::·,L.~ . .:::, 
'• ,-.. :;-~ 

----------~'~'..,·..,· ..,··=----·-'•.,,.7'·:.'c .. _--,\~.~ 
Thomsonlaan 85;; 2565,HZ.Den Haag.,., • ,.·: 

• 

\ ,. ' 
,! 

Telefoon 070-3620290 ~ Fax 070·3620435 

TIMMER, LOODGIETERS. EN AANNEMERSWERK 
• ONDERHOUD VAN HUIZEN • ERKEND GAS- EN WATERFITTER 

• MACHINALE HOUTBEWERKING • SCHOORSTEENVEGEN 

:- .:.. 

' 

KANTOOR 
~ _Ellekomstraat 13 

• ~ LOO0GIETERSAFD. 
•Tel. 07~90143o .,:' .· 

' 2573 XÀ .Den Haag 
~-- ~:~~: ~ 
WERKPLAATS ' 
Tel. 07~3(:,07652 

' .~. ; - ~~ 
~--;;, - -:. . . 

. ·•·-~~--, ---... -~ ... 

BSl!lllll 
Parkeersvstemen bv 

, . 
.. --" - "'!':,, ',1 

TIMMERAFDf .. 
Tel. 070-3456124 .. 

Zinkwerf 17 
2544 EC Den Haag 

Tet. 070-3293252 · 

Fàx 070-3671115 
verkoop@vnpparkeers}'Stemen.nl 

--
Al meer dan 15 jaar uw betrouwbare partner voor al uw : (@)'~""'",. 
parkeer- en toegang~controle vraagstukken, • -:. 

Advies op maat voor zowel het kleinste parkeerproject ' • 
tot het meest .gecompliceerde project voor betaald parkeren. 

Eigen ontwikkelings• próductie· en 24 uurs service afdeling! 
Er •.taan reed.s vele du.lzenden VNP systemen In Nederland, 

ONZE SPECIALISMEN 

• Alles op het gebied vail automatische afsluitingen; denk daarbij aan slagbomen, 
.Jn de grond verzinkbare Bollards, Speedgates, garagedeuren, etc. 

Ook handmatig te verzinken pálen (in 2 standen afsluitbaar), rubber afzetpaaltjes 
welke zich na aanrijding weer oprichten. 

• Een compleet eigen ontwerp van apparatuur voor betaald parkeren met 
Ingangsterminals, uitgangsterminals, handkassa's, volautomatiscfle l>etaalkassa's 
en een uitgekiend softwarepakket 

, De nieest toegepaste toegangscontrole systemen, waaronder prox!mitylezers en 
magneetkaartlezers. 

• Geavanceerde PLC-detectle systemen voor boom·, Bollard· of deurbesturingen,_ 

• Het zeer bedlenersvrlendelijke Yan kentekenherkenning {dus automatische 
toegang~rlening via het kenteken; mits In database als zod,anlg ge_~glstreerd), 

• · Moeilijk te ~ervals_en legitimatiepassen. 
.. .,---; -

• Video bewaking (CCTV•systemen). ·-

• Service en onderh~udscontracten voor parkeer- en toegangs systemen. 
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Jazelier. 
De HyP.otHelier. 

vres b .. Objectief, kosteloos ad . . vesagmgen! . m IJ meer dan 120 .. 
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DeH ypotheker 

· ;.DenH·· · ·\\. . aag, Leyweg 521 . 
-...;: .. ::;, . •·• (070) 3 . ' 08 24 90 . 

. ·. ., 

en 

www.hypotheker.nl 

... ,, {'\ 
. . .oor bedrï ' 

particul" · , iven 1eren__..... 

• 40 kindercentra in 0-· • d / en,Haa 
· e scherpste .. . ; g 
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PROGRAMMABLAD V.V. LENS SEKRETARIAAT : 

TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP 1 
HENGELOLAAN ~ TEL: 070-3661314 
WWW. LENS-DENHMG.NL 

• 

\ TPG Post 
. . 
;',-\.""•• , .... _j.', .-;, Portpayé :.(•" ~ 

• · - -Pa}'S-Bàs. •-, . •:• 
-'! •- .... •' ~-.. r.. •• : 

POSTBUS 43337 ~ 2504 AH DEN HAAG 
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HOOFDSPONSOR VAN LENS 

\ens\eden opgelet: 

Bestel drukwerk bij Edauw en Johannissen 

di 10
~ van het orderbedrag voor de club. 

enver en o . 

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail w.pruisken@euronet.nl · 

• 

BHlt:IPPef~ 
.$ERKEERSOPLEIDINGE~ 1 AL MEER DAN 4~ !AAR_ I , 

"""-~ ~? . . 
~ 

• Voor alle rijbewijzen A l""'"''l 
• Opleiding ·.•·• ··•.. ~-~;.1 
• 10 daags spoedopleidingen , 
• Diverse categorieën moterrijlessen 1• 

LENS LEDEN SPECIALE KORTING 
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk 

Valkenboslaan 173 - 2563 CK Den Haag 
Tel.: 070-3451153 / 3634671 - Fax: 070-3636662 

,. 

Fr~~ ~~tk Sport 
.... . 

., DE VOETBALSPÉCIALIST 
Wei~arstraat 343, Den Haag Telefoon 070-3636323 

~ ·, 
EXCLUSIVE/ ,l,." ,..... • ... 

Thomsonlaan. 124 Den Haag .• · Telefoon 070-3652426 
~ . ·, l . ~ -

FREE-"Î<ICK SCHEVENINGEN 
Keizerstraat 7 4 Schevening~n · Telefoon 070-3617376 

voor al uw sportkleding, lens leden 10% korting! 
www.free-kick.nl 

., 

-
~·-' .. . ,;. 

. 
Alllllemachtig· . , 

wat· een assortiment !!!. 

• 
voor oude auto's · 

Auto-onderdelen=,. 
• Groot assortiment auto onderdelen 
• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn 
• Alle !opmerken auto-on_derdelen·uit voorraad leverbaar ; 
• Eigen bezorgdienst • 

of nieuwe auto's 

G.z.G. Auto-onderdèlen B.V. 
1e v.d. Kunststraat 288, 2521 AV Den Haag. 
Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-384'0023 

Openingstijden: ma. t/m vrijd. 08.00 -18.00 uur zat. 09~00-16.00 uur.,,·, 

, . 

Café ,.. 

• 

Eikslroal 1 ~ 2565 MT Den Haag' - Tel.: (070)-3603738 . 

... 
:FYSIOTHERAPIE ~ MANUELE THERAPIE-. 

MEDICAL FITNESS - HOUTWUK 

Gespecialiseerd in het geven van :adViezen en paramedische 
behandeling van de wervelkolom en (sport]letsels. 

JJ,A, Zoutendijk 
E.P.Ä. Coret 
5.1. König 

Behandeling vólg.ens afspraak 

Fysio-Manueel Therapeut · 
Fysiotherapeut 
Fysio-Manueel Th_erape~t 

t - ~' • 

.-,/-

C.A. van Beverplein 16 - 2552 HT Den Haag 
Telefoon; 070-3973013 

• . J:-)~ -

. ... ,... 

, . 
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: 

' 
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Terrein & Clubgebouw 
Sportpark " Escamp 1 " 
Hengelolaan ( geen post adres ) 
Den Haag tel 070-3661314 

Postadres 
Postbus 43337 
2504 AH Den Haag 

Contribulie betaling 
Postbank 33.67.11 
Rabobank 1299.24.229 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter: 
R.Vergeer tel. 070-3661344 
Secretaris: (secretaris@lens•denhaag.nl) 
J. Colpa tel. 070-3941974 
Penningmeester: 
C.Veldink tel 079-3314348 
Commissariaat jeugdvoetbal: 
P.v.d.Steen tel. 070 -4400603 
Commissariaat selectie seniorenvoetbal: 
W. Kouwenhoven tel. 070-3912474 
Commissariaat aleemene zaken: 
H.Hoppenbrouwers tel. 070-3250789 

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

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

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

Club van 50 
H.Hoppcnbrouwers tel. 070 - 3250789 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek 
H.Kooyenga 

tel. 030- 6036157 
tel. 070 - 3977294 

Coördinator tcchn. Zaken 
F. van Dijk tel. 070-3634818 

Bar 
Vacature 

Trainers 
Zondag 
H. Lamens 
R.Bogisch 

I.Kumaz 

Zaterdag 
A. de Ket 

tel. 070-3455787 
tel. 070-3937441 
tel. 06- 14382757 
tel. 06 - 133 79733 

tel: 06-51196881 

8 - opgericht 18 december 1920 
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VAN DE REDACTIETAFEL 

KOUD 
(heeft LENS iets onder de leden?) 

De fusieperikelen hebben de gemoederen danig bezig gehouden. Maar na een heldere 
uiteenzetting van het Bestuur voelde een ieder zich weer helemaal hersteld en in zijn oude 
doen. Hélemaal? Nee ... niet echt! 

Want het schijnt dat onze vereniging toch nog wat onder de leden heeft. 
Iets wat we helemaal niet wisten. De vraag werd dan ook meteen gesteld hoe je eraan komt; 
echter beter is hoe kom je er vanaf? 

Eerst moeten we maar eens gaan vaststellen wat we eigenlijk mankeren. Blijkbaar hadden 
anderen het wel geconstateerd. En dit is knap frustrerend. Nu was daar gelukkig de Haagsche 
Courant. Daar in stond precies venneld wat wij mankeren. Wij lijden namelijk aan 
koudwatervrees. 

Wij citeren: "LENS had blijkbaar last van koudwatervrees":. 

Dat was even schrikken. De soep echter wordt nooit zo heet gegeten als hij opgediend wordt. 
Want; het woord 'blijkbaar' geeft aan dat het niet kon worden vastgesteld. Het woord 'had' 
betekent dat, als we het zouden hebben, we het nu gehad hebben. Dus hebben we het niet 
meer, als we het al gehad zouden hebben. 

Dus beste LENS-ers er is niets aan de hand. Want zegt u nu zelf. Als we het gehad zouden 
hebben of hebben (wat bij deze ontzenuwd is) dan is dat altijd nog beter dan: 'Van een koude 
kennis thuiskomen' 

De redactie 

Redactie LENS-revue : (Bron: Haagsche Courant, 01 mei 2003 - sportbijlage (B6) links boven) 
Cees en SaskiaAlting tel. 070-3661314 

e-mail - vv.LENS@l2move.nl 

Redactie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens•denhaag.nl 
Cees Alting: cjalting@planet.nl 

Intemet•site: 
www.lens-denhaag.nl 

~ - De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren 
of in te korten. 
Plaatsing betekent niet dat de redaktie uw mening deelt. 

Inleveren kopij voor de eerst volgende LENS-revue: voor maandag 19 mei 2003 





UIT DE BESTUURSKAMER 

"Bizar competitieslot doet droom van LENS uitkomen" 

Lees er alles over bij de senioren (verslag van Jaap Colpa) 

"EDAUW EN JOHANNISSEN" BLIJFT HOOFDSPONSOR 
Drukkerij "Edauw en Johannissen" levert al jarenlang een prettige financiële bijdrage aan de vereniging zonder welke goed 
prestatief voetbal onmogelijk zou zijn. Gelukkig is de overeenkomst wederom met een jaar verlengd, waarvoor wij deze sponsor 
uiteraard zeer erkentelijk zijn. En u als lid waardeert dit natuurlijk door al uw drukwerk door dit bedrijf te laten verzorgen. En 
daarmee steunt u uw club ook nog eens, want 10% van het orderbedrag is voor LENS. Adres: Korbootstraat 13. Telefoon: 3550005. 
Zie advertentie op de omslag van deze revue. 

LENS 1 ZORGT VOOR BLOEDSTOLLEND SEIZOENSEINDE. 
Wat een bizar competitieslot hebben we meegemaakt! Het kon op de laatste competitiedag alle kanten uit gaan en gelukkig pakte 
het allemaal heel goed uit voor LENS. Een indrukwekkende eindsprint zorgde ervoor dat we niet alleen verzekerd zijn van een 
verlengd verblijf in de 3e klasse, maar dat er via de nacompetitie zelfs mogelijkheden liggen om de 2e klasse te bereiken. 
De eerste wedstrijd van dit nagerecht zit er inmiddels op. LENS I speelde tegen het Leidse DoCos een heel leuke wedstrijd en gaf 
goed partij tegen de bijna-kampioen van 3A. Het venijn zat in de staart want beide ploegen wisten pas in de blessuretijd tot scoren te 
komen: 1-1. A.s. zondag wacht het vervolg in Leiden. Mocht LENS deze wedstrijd winnen dan ontmoet het op 18 mei de winnaar 
van Scheveningen-Voorschoten'97. 

Schema nacompetitie 
Ie ronde 4 en Il mei 
A Foreholte Den Hoorn 
B Voorschoten'97 Scheveningen 
C LENS DoCoS 
2e ronde 18 en 25 mei 
D Hekelingen A 
E B C 
Finale I juni 

D E 

A.s. zondag gaan alle LENS-supporters natuurlijk naar Leiden om het vervolg van deze spannende nacompetitie mee te maken. 
Het terrein van Docos is gelegen aan de Haagse Schouwweg in Leiden. Vanuit Den Haag eerst richting Wassenaar (Den Deyl) en vervolgens door 
naar Leiden en bij het bekende Ho/iday Jnn hotel naar rechts. 

LEDEN GAAN AKKOORD MET STOPPEN FUSIEBESPREKINGEN 
De uitkomst van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering was dat de leden instemden met het door het bestuur gevoerde 
beleid m.b.t. stoppen van de besprekingen met PEC Den Haag, nadat voorzitter Rob Vergeer een zeer uitgebreide toelichting hierop 
had gegeven. 
In het kort kwam het betoog hierop neer: 
Er was een groot knelpunt mbt de velden en de kleedkamers. Ondanks de medewerking van Spoorwijk en het mogelijk bespelen van 
het voormalige"Groen-Wit"-veld was er onvoldoende ruimte om alle elftallen op zaterdag te kunnen laten spelen. Er zouden teams 
afgestoten moeten worden. Daarnaast heeft het wederzijds boekenonderzoek voor veel tijdsdruk gezorgd. Dat PEC Den Haag een 
schuld had was aan het begin van de besprekingen al bekend, maar deze bleek van een zodanig beperkte omvang dat ingeschat kon 
worden dat deze binnen een jaar terugverdiend zou kunnen worden o.a. door meer contributie-inkomsten en hogere baromzet. Het 
financiële aspect is geen reden geweest de fusie niet door te laten gaan. Een factor was ook dat het bestuur het idee had dat het 
verschil in cultuur tussen beide verenigingen waarschijnlijk toch wat groter was dan gedacht. Het afketsen van deze 
onderhandelingen betekent echter geenszins dat LENS het aangaan van fusies uit het hoofd heeft gezet. Het bestuur blijft attent op 
mogelijke fusiepartners. 

VERANDERING OF BEËINDIGING LIDMAATSCHAP (SENIOREN) 
Indien er leden zijn die aan het einde van het seizoen hun lidmaatschap van onze vereniging willen beëindigen, omdat ze stoppen 
met voetbal of naar een andere vereniging gaan, dan dienen zij de onderstaande regels in acht te nemen: 

1. opzeggen kan uitsluitend SCHRIFTELIJK t.a.v. secretariaat LENS, postbus 43337, 2504 AH Den Haag. 
2. opzeggen dient te geschieden VÓÓR 31 mei 2003. 
3. leden die naar een andere vereniging gaan, moeten bij hun nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier halen, 

dit volledig invullen en vöor 28 mei 2003 inleveren bij Jaap Colpa of Hans van Rijthoven(*) 

·,~•-~ • 
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4. ondertekening zal alleen geschieden als u aan uw financiële verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor 
boetes) en/of ontvangen sportspullen heeft ingeleverd. Het formulier ontvangt u pas een paar dagen later terug 
omdat eerst een ledenmutatiekaart (LMK) moet worden bijgevoegd vanuit de computer. 

(*) Op de volgende dagen zijn Hans en Jaap op LENS aanwezig om uw overschrijvingspapieren in ontvangst te nemen c.q. te 
retourneren: 13 mei, 20 mei, 27 mei. Steeds tussen 19 uur en 21 uur. 

Indien u niet volgens bovenstaande regels opzegt, blijft u in ons ledenbestand en dat van de KNVB gehandhaafd met als gevolg dat 
u CONTRIBUTIEPLICHTIG bent ook voor het seizoen 2003/2004. 

Ook komt het voor dat leden hun "soort lidmaatschap" willen wijzigen bv: - niet spelend wordt spelend - sen. zat. wordt sen. zon. -
veld wordt zaal (v.v.) etc. etc. In bovengenoemde gevallen geldt ook uiterlijk 31 mei SCHRIFfELIJK een bericht sturen aan het 
secretariaat van LENS, postbus 43337, 2504 AH Den Haag. 

JEUGDLEDEN die willen bedanken als lid kunnen hier alles over lezen in de JEUGDKOPY. 

Het bestuur 

JAARVERSLAGEN 

Vriendelijk verzoek aan de secretarissen van de diverse commissies om hun jaarverslagen zo spoedig mogelijk in te leveren bij de 
algemeen secretaris, 

Jaap Colpa. 

NIEUWS FLITSEN 

DE WIND FLUISTERT AL ZACHT JE NAAM 
WIE LUISTERT KAN HET HOREN 

DE WERELD STAAT OPNIEUW EVEN VOOR ONS STIL 
EN DAN WORDT JIJ GEBOREN 

ENORM TROTS EN HEEL ERG BLIJ ZIJN WIJ MET ONZE NIEUWE SPRUIT 

SEBASTIAAN THEODURUS SIMON 

Geboren op 20 april 2003 om 11.55 uur. 
Ed Perreijn, Monique Deichsel & Matthijs 

GELOVEN. Als je erin blijft geloven dan kan er nog een hoop bereikt worden. Dat zie je bij het 
eerste elftal, met een been sta je in de vierde klas, alhoewel niemand daarin daadwerkelijk geloofde en nu 
doe je mee voor promotie naar de 2' klasse. Echt een droom, waarin iedereen heeft meegeholpen om dit 
succesje te boeken bij LENS. 
Doorzettingsvermogen, gemotiveerd en positief blijven dan kan er nog heel wat moois komen. 
Bij de Club van 50 blijven we er ook in geloven 
Uitspraak van de Club van Vijftig: geloof. vergeef en vergeet 

Met een vriendelijke groet, Henk Hoppenbrouwers --- Ps: het 4' toch nog 3e 
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SENIOREN VELD 

DATUM TIJD WEDSTRIJD TERREINNELD W.NR. SCHEIDSRECHTER 

Vr. 9 mei avond SV'35 toernooi LENS onder 23 

Zo 11 mei 14.30 DoCoS 1 LENS! Haagse Schouwweg, H.J.A. van Hoorn 
(nacompetitie) Leiden 

12.00 Jai Hanuman3 LENS 5 VI OS-terrein 

Zo 18 mei Winnaar LENS 1- Winnaar Voorschoten Nacompetitie 

+25 mei DoCos 1 - Scheveningen 

Zo 18 mei 10.00 LENS5 Quick 9 Veld 1 

Ma 19 mei 20.00 Aanvoerdersbijeen-
komst 

Za 31 mei Sixestoernooi 

SENIOREN ZAAL 

DATUM TIJD WEDSTRIJD SPORTHAL W.NR. SCHEIDSRECHTER 

Ma 19 mei 20.00 Aanvoerders bijeenkomst 

Za 31 mei Sixestoernooi 

SENIOREN AFDELING 

* 

Senioren zaal/zondag -
algemene informatie 

W.J.M. Heijnen ............................ tel: 070-3461088 

Aanvoerders zaal 

LENS 1: Oscar van der Laar .............. tel: 06-22669238 
LENS 2: Sammy de Nennie ............... tel: 070-3935936 
LENS 3 : Ed Vuijk .... tel: 070-3960448 - (06-20247367) 
LENS 4: Nico Vastenburgt. ............... tel:070-3294254 
LENS 5: Paul Lensink ..................... tel: 06-53576080 
LENS DSJ: Bettie Driessen ............... tel: 070-3295598 

Senioren zaterdag 

J. Ham ............................................ tel: 070-3679687 
L. Verkijk ....................................... tel.: 070-3617033 

Aanvoerders veld 

LENS 3: Itek Kurnaz ............................ tel: 06-13379733 
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers ............... tel: 070-3250789 
LENS 5: Jan Muns .............................. tel: 070-3975459 
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Bizar competitieslot doet droom van LENS uitkomen. 

Schipluiden. LENS 0-1 • 27-04-2003 (door Jaap Colpa) 

Dat vreugde en verdriet in de sport vaak dicht naast elkaar liggen is geen nieuws. Maar soms is het een kwestie van een 
luttele centimers. Dat ervaarde LENS vandaag in de lastige uitwedstrijd tegen Schipluiden. Ons keurlwrps had zich in een 
positie gemanouvreerd waarin diverse opties tot de mogelijkheden behoorden: zowel handhaven in de derde klasse als 
nacompetitie voor degradatie, maar (verrassend) ook voor promotie zouden de uitkomst kunnen zijn van dit bizarre 
competitieslot. Het is uiteindelijk goed uitgepakt voor de blauwwitte brigade, maar oh oh, als die spits van Schipluiden in de 
J0e minuut(!) van de blessuretijd niet snoeihard op de paal had geschoten, maar een paar centimeters meer naar links had 
gemikt: tja dan was de droom uiteengespat. Ja, LENS had inderdaad een droom: op de in LENS-kringen beruchte "avond· 
van-het-blauwe-oog" had voorzitter Rob Vergeer de selectie voorgehouden dat het winnen van de 3e periode toch binnen de 
mogelijkheden van dit elftal zou moeten kunnen liggen. LENS 1 stond toen op de voorlaatste plaats en is vanaf dat moment 
nadrukkelijk de mouwen gaan opstropen om deze droom te laten uitkomen. 

Want dat er meer in dit elftal zat dan een degradatieplaats kon vriend en vijand zien. Domme pech, treffers tegen in de extra tijd en 
allerlei blessureleed zorgden ervoor dat de eerste competitiehelft met een veel te gering aantal punten werd afgesloten. Een 
indrukwekkende eindsprint (17 punten uit 7 wedstrijden!) gaf LENS toch nog waar het recht op had: in ieder geval een verlengd 
verblijf in de derde klasse en als extra toetje een nacompetie voor promotie naar de 2e klasse. Goed voetbal was vandaag absoluut 
niet mogelijk op het open veld van Schipluiden, waar windkracht 8 dwars over het veld elke combinatie bij voorbaat deed mislukken 
. De LENS boys hadden het er knap lastig mee, maar ook de Schipluidenaren (die ook nog voor een periodetitel gingen) konden er 
moeilijk mee uit de voeten. LENS haalde ongeschonden de thee en was zeker niet de mindere. Na wat kleine kansen over en weer 
slalomde Maurice Schuurman na een kwartier in de tweede helft het vijandelijke strafschopgebied binnen. Het leek alsof hij binnen 
de beruchte lijnen werd gevloerd, maar de scheidsrechter (die prima floot, maar alleen last had van een traag horloge) legde de bal 
net op het randje. Het maakte Maurice niet uit. Vanaf zestien meter ging de bal keurig langs het muurtje de verre hoek in: 0-1 en nog 
dertig minuten te spelen. 

Vanaf dat moment werd het voor de LENS-aanhang een wedstrijd die nodige hartkloppingen teweeg bracht. Een voortdurend 
aanvallend Schipluiden ging fanatiek op zoek naar de gelijkmaker, maar de LENS-defensie gaf geen krimp. Onder leiding van 
Michel Fransen en Brian Linger werd aanval na aanval beheerst afgeslagen. De scheidsrechter verhoogde ook de 
gezondheidsproblemen van de LENS-toeschouwers, door maar liefst 12 minuten extra tijd te laten spelen. En vlak voor het 
verstrijken van die tijd leek het drama zich toch nog voor LENS te gaan voltrekken. Maar eindelijk hadden we Vrouwe Fortuna eens 
aan onze zijde: de harde inzet van Schipluidenn stoot via de paal weer terug het veld in. Daarmee was het pleit beslecht, LENS blijft 
derdeklasser en gaat nog genieten van een leuk nagerecht: de nacompetie voor promotie. Een ongedacht toetje, maar zeker verdiend 
gezien de gedrevenheid die spelers en begeleiding in de tweede competitiehelft tentoonspreidden. "Moeten" is er niet bij in deze 
nacompetitie, dat laten we aan de andere teams over. We gaan gewoon relaxed genieten. Een uitstekende uitgangspositie dus. 

Uiteraard de gelukwensen aan de spelers die dit succes hebben bewerkstelligd, alsmede aan de begeleidiing, waarbij één persoon 
met nadruk alle lof verdient: Hans Lamens. Hij heeft LENS een paar jaar geleden uit het slop gehaald en naar de derde klasse 
gebracht. Wat zou het voor hem sneu geweest zijn als LENS weer een stapje terug had moeten doen. Het is gelukkig niet gebeurd, 
niet in het minst door zijn vakmanschap, enthousiasme en sfeergevoeligheid. 

De opstelling: 

Michael Oude Nijhuis, Fahrid Cijntje, Michel Fransen, Brian Linger, Jochem van Loon, Jeffrey Hop, Maurice Schuurman, Roger 
Riemen ( 23. Paul Jansen), Dennis van den Steen, Manuel da Cruz (85. Ramon Hendriks), Dobias Hoogervorst. 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 

• Hoofdleider A- t/m F-jeugd: Paul van den Steen telefoon: 070-4400603 (b.g.g. 06-22673658: G.Marinus) 

Dit betekent dat alle spelers en ouders met vragen of om af te bellen voor de wedstrijden en de toernooien (niet voor de trainingen!!!) alleen terecht 
kunnen bij bovengenoemde hoofdleiders. Aangezien zij beide ook nog gewoon een werkgever hebben, en de overige familieleden de vragen toch 
niet kunnen beantwoorden, vragen wij iedereen om het bellen te beperken tot de avonduren en wel tussen 19.00 en 20.30 uur. De belangrijkste 
regeltjes: 

Afbellen voor wedstrijden/toernooien: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd/het toernooi bij de hoofdleider thuis en 
alleen tussen 19.00 en 20.30 uur. In 11iter.,te 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 I 6.00 uur!! 
Trainingen gaan altijd door want wij hebben een kunstgrasveld!!! 
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Wedstrijdprogramma JEUGD (tijd)wijzigingen mogelijk) 
Team Datum Aanvangs- Tegenstander Uit of Veldfferrein Vertrek Vervoer 

tijd Thuis van LENS: 
Al 07mei 18.00 uur Training Thuis Veld3 17.30 uur 

!Omei VRIJ!! . 

14mei 18.00 uur Training Thuis Veld3 17.30 uur 
17 mei VRIJ!! 
19 mei 18.30 uur Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 18.00 uur 

BI 07mei 18.00 uur Training Thuis Veld3 17.30 uur 
!Omei VRIJ!! 
l4mei 18.00 uur Training Thuis Veld3 17.30uur 
17 mei VRIJ!! 
19mei 18.30 uur Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 18.00 uur 

B2 07mei 18.00 uur Training Thuis Veld3 17.30 uur 
!Omei VRIJ!! 
l4mei 18.00 uur Training Thuis Veld3 17.30 uur 
17 mei l 1.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! ID.DO uur 
19mei 18.30 uur Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 18.00 uur 

Cl !Omei ID.DO uur VCStoernooi Uit Zie kopie!! 09.00 uur Lopen 
l4mei 19.00 uur Katwijk Cl (b) Uit De Krom/Katwijk 17.00 uur Bus 
17mei ID.DO uur DoCoStoemooi Uit Zie kopie!! 08.15 uur Auto 
19 of20 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

C2 IOmei I 1.00 uur LENStoemooi Thuis Zie kopie!! 10.15 uur 
13 mei??'!? 19.30 uur DBGC Cl (b)???? Uit Suisendijk/Oude Tonge 17.00 uur Auto 
l7mei I0.00 uur DoCoStoernooi Uit Zie kopie!! 08.15 uur Auto 
19 of20 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

C3 I0mei I 1.30 uur LENStoemooi Thuis Zie kopie!! 10.45 uur 
!4mei 19.00 uur RASCI Uit Albardastraat l7.45uur Auto 
17mei 12.00 uur VELOtoemooi Uit Zie kopie!! 10.45 uur Auto 
19 of20 mei . Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

C4 !Omei 11.30 uur LENStoemooi Thuis Zie kopie!! 10.45 uur 
l7mei 12.00 uur VELOtoernooi Uit Zie kopie!! 10.45 uur Auto 
19 of20 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

Dl I0mci 10.00 uur VCStoemooi Uit Zie kopie!! 09.00 uur Lopen 
14mei 14.00 uur 4 tegen 4-toemooi Uit Zie kopie!! 13.00 uur Auto 
17mei 12.00 uur DWOtoemooi Uit Zie kopie!! 10.30 uur Auto 
20mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

D2 I0mei VRIJ!! 
14 mei 14.00 uur 4 tegen 4-toemooi Uit Zie kopie!! 13.00 uur Auto 
17mei 13.30 uur DWOtoemooi Uit Zie kopie!! 12.15 uur Auto 
20mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

D3 I0mei 09.00 uur HDVtoernooi Uit Zuiderpark 08.00 uur Auto 
17 mei VRIJ!! 
20mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

D4 !Omei VRIJ!! 
17mei 13.00 uur Den Hoomtocrnooi Uit Zie kopie!! 11.45 uur Auto 
20mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

El I0mei 15.15 uur DSOtoemooi Uit Zie kopie!! 13.45 uur Auto 
17 mei ID.DO uur LENStoemooi Thuis Zie kopie!! 09.30 uur 
20 of21 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

E2 !Omei 15.15 uur DSOtoemooi Uit Zie kopie!! 13.45 uur Auto 
17mei 10.30 uur LENStoemooi Thuis Zie kopie!! 10.00 uur 
20of21 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

E3 ID mei 12.00 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!! 10.30 uur Auto 
17mei 13.00 uur Delfttoemooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 
20of2I mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

E4 ID mei 15.15 uur DSOtoemooi Uit Zie kopie!! 13.45 uur Auto 
17 mei VRIJ!! 
20 of21 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

ES !Omei 12.00 uur DSOtoemooi Uit Zie kopie!! 10.30 uur Auto 
17 mei 14.00 uur GDAtoernooi Uit Zie kopie!! 13.00 uur Auto 
20 of2I mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

E6 !Omei 12.00 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!! 10.30 uur Auto 
17 mei VRIJ!! 
20 of2I mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

FI !Omei 15.15uur DSOtoemooi Uit Zie kopie!! 13.45 uur Auto 
17 mei 14.00 uur LENStoemooi Thuis Zie kopie!! 13.30 uur 
21 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

F2 !Omei 12.00 uur DSOtoemooi Uit Zie kopie!! 10.30 uur Auto 
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17 mei 14.30 uur LENStoemooi Thuis Zie kopie!! 14.00 uur 

21 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 
F3 lOmei 12.00 uur DSOtoemooi Uit Zie kopie!! 10.30 uur Auto 

18 mei 14.00 uur GDAtoemooi Uit Zie kopie!! 13.00 uur Auto 

21 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 
F4 !Omei 09.00 uur DSOtoemooi Uit Zie kopie!! 07.30 uur Auto 

18 mei 14.00 uur GDAtoemooi Uit Zie kopie!! 13.00 uur Auto 

21 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

FS lOmei 09.00 uur DSOtoemooi Uit Zie kopie!! 07.30 uur Auto 

18 mei 14.00 uur GDAtoernooi Uit Zie kopie!! 13.00 uur Auto 

21 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

F6 I0mei 09.00 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!! 07.30 uur Auto 

18 mei 14.00 uur GDAtoemooi Uit Zie kopie!! 13.00 uur Auto 

21 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! ' 

(b) bekerwedstrijd (bij gelijke eindstand penalties!!) 

BIJZONDERHEDEN 
De volgende en laatste LENSREVUE van dit seizoen verschijnt op donderdag 22 mei 2003 
Aanwezig namens de jeugdcommissie: zaterdag 10 mei: Patrick en Peter van Fessem 

zaterdag 17 mei: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

OPSTELLINGEN 
De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

LENS Cl: zonder D.v Poorten (alleen 10/5) 
LENS C2: zonder R.v.Hcrp 
LENS C3: zonder J.v.d.Luitgaren, J.Verschuyl en Q.de Zwart 
LENS D2: zonder D.Boateng (alleen 10/5), Y.lrzi (???) en O.Yalcin (zie D3) en met M.Ahjar i 

Op 10 mei: C.Poulina bij C2, M.Ahjar, M.Bulut en A.el Haddioui (alledrie bij C3), !.Gene en J.Khoulali (beide bij C4) en 
K.el Margi, F.Mustapha en B.Sbaa (alledrie bij D4) 

LENS D3: zonder M.Ahjar (zie D2) en met E.Uwimana en O.Yalcin 
LENS D4: zonder T.Cav en M.Chaaibi (beide afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 
LENS E6: zonder K.Nyamekye (alleen 10/5) 
LENS F3: zonder E.Yanik (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 
LENS F6: met E.Aras 

TOERNOOIEN AFGEKEURD OF NIET?? 
Het organiseren van toernooien kost veel tijd en vele geld dus afkeuringen komen slechts zeer sporadisch (bij heel slecht weer) voor 
(Koninginnedag!!). Het antwoord op de vraag of toernooien afgekeurd zijn of niet kan je slechts te weten komen via het antwoordapparaat van 
LENS (070-4044184) en dus niet via lnfothuis. Krijg je geen gehoor kom dan gewoon naar LENS en we bekijken,daar of de toernooien doorgaan 
of niet. 

i 

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING 1 

Bij afkeuring van de uittoemooien doen wij helemaal niets met onze jeugd. De spelers mogen dan thuis blijven c.q. naar huis toegaan. Bij afkeuring 
van de thuistoernooien proberen wij toch altijd iets te doen op ons kunstgrasveld. Dit wordt ter plekke bekeken en besloten. Ook op Koninginnedag 
was dit het geval. Na een half uur spelen was verder voetballen op veld I en veld 2 onmogelijk. Met behulp van een aantal fanatieke LENSERS 
werd toch nog onderling wat op veld 3 gevoetbald en dat was nog best leuk ook!!! Hartstikke bedankt, het toernooi viel in het water maar wij 
maakten er toch het beste van. Zo hoort het ook!! 

TOERNOOIBIJZONDERHEDEN 
Het organiseren van toernooien kost veel tijd en veel geld. De verenigingen hopen dan ook op leuke en sportieve toernooien en daar doet LENS 
natuurlijk aan mee!!!! Wij gedragen ons sportief ten opzichte van de tegenstanders en de scheidsrechters (geldt ook voor de ouders!!!), 
wij vernielen niets en houden de kleedlokalen netjes en wij blijven natuurlijk allemaal tot en met de prijsuitreiking. Aangezien toernooien een 
aanzienlijk deel van de dag in beslag nemen (zie kopie hieronder) vragen wij de ouders om hun zoon minimaal een trainingspak en wat te eten en te 
drinken mee te geven. Natuurlijk venvachten wij bij de uittoemooien ook voldoende ouders met vervoer. Schuif dit niet weg naar de andere ouders 
want als iedereen hier zo over denkt dan komen wij bij geen enkel uittoemooi. Nogmaals: het vervoer is echt de verantwoordelijkheid van alle 
ouders en niet van de jeugdcommissie van LENS!!!! 

! ! !DE GEWONNEN BEKERS ALLEMAAL IN DE PRIJZENKAST OP LENS!!! 

LENS B2: speelt op 17 mei het LENStoemooi tegen Quiek, HBS, DWO en GDA. Einde: 16.45 uur 
LENS Cl: speelt op 10 mei het VCStoemoooi tegen Argon, Nieuwenhoorn, Spijkenisse, Alexandria'66 en VCS. Einde: 17.00 uur. Speelt op 
17 mei het DoCoStoemooi aan de Haagse Schouwweg in Leiden (vervoer!!). De tegenstanders zijn nog niet bekend. Einde waarschijnlijk 
17.00 uur. 
LENS C2: speelt op 10 mei het LENStoemooi tegen GDA, HBS, VCS en Xerxes DZB. Einde 16.45 uur. Speelt op 17 mei het 
DoCoStoemooi aan de Haagse Schouwweg in Leiden (vervoer!!). De tegenstanders zijn nog niet bekend. Einde waarschijnlijk 17.00 uur. 
LENS C3: speelt op 10 mei het LENS toernooi tegen GDA, HBS, VCS en Xerxes DZB. Einde 16.45 uur. Speelt op 17 mei het VELOtoemooi 
aan de Noordweg in Wateringen (vervoer!!). De tegenstanders zijn nog niet bekend. Einde 15.30 uur. 
LENS C4: speelt op 10 mei het LENStoemooi tegen GDA, HBS en VCS. Einde 16.45 uur. Speelt op 17 mei het VELOtoernooi aan de 
Noordweg in Wateringen (vervoer!!). De tegenstanders zijn nog niet bekend. Einde 15.30 uur. 
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LENS Dl: speelt op 10 mei het VCStoernoooi tegen Argon, Nieuwenhoorn, Scheveningen, Alexandria'66 en VCS. Einde: 17.00 uur. 
Speelt op 17 mei het DWOtoemooi aan de Heuvelweg in Zoetermeer (vervoer!!). De tegenstanders zijn: DWO, Verburch, DUNO en 
Excelsior'20. Einde: 16.30 uur. 
Speelt op 17 mei het DWOtoemooi aan de Heuvelweg in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DWO D2 en D3, FC Lisse en Ommoord. Einde: 17.00 
uur. 
LENS D3: speelt op 10 mei het HDVtoernooi in het Zuiderpark tegen HDV, Toofan en SV Erasmus. Einde: 1 l.30 uur. 
LENS D4: speelt op 17 mei het Den Hoomtoemooi aan de Woudseweg in Den Hoorn (vervoer!!) tegen Vredenburch, Den Hoorn en Semper 
Altius. Einde: 16.00 uur. 
LENS El: speelt op 10 mei het DSOtoernooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, Alphense Boys en Roodenburg. 
Einde: 18.00 uur. Speelt op 17 mei het LENStoemooi tegen DoCoS, DWO en Xerxes DZB. Einde: 13.00 uur. 
LENS E2: speelt op 10 mei het DSOtoemooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, Aphense Boys en DoCoS. Einde: 
18.00 uur. Speelt op 17 mei het LENStoemooi tegen DoCoS, DWO en Xerxes DZB. Einde: 13.00 uur. 
LENS E3: speelt op 10 mei het DSOtoemooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, DoCoS en Roodenburg. Einde: 
15.00 uur. Speelt op 17 mei het Delfttoemooi aan de Kerkpolder in Delft (vervoer!!) tegen Delft, Concordia en Cromvliet. Einde: 16.00 uur. 
LENS E4: speelt op 10 mei het DSOtoemooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, Roodenburg en Gravenzande SV. 
Einde: 18.00 uur. 
LENS ES: speelt op 10 mei het DSOtoemooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, Leiden en SEV. Einde: 15.00 uur. 
Speelt op 17 mei het GDAtoemooi in Madesteijn (vervoer!!) tegen GDA, HVV, HBS en??? Einde: 18.00 uur. 
LENS E6: speelt op 10 mei het DSOtoemooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, Voorschoten en DoCoS. Einde: 
15.00 uur. i 

LENS Fl: speelt op 10 mei het DSOtoemooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, Alphense Boys en DoCoS. Einde: 
18.00 uur. Speelt op 17 mei het LENStoemooi tegen DoCoS, DSO en DWO. Einde: 17.00 uur. 1 

LENS F2: speelt op 10 mei het DSOtoernooi aan de v.d. Hagenstrant in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO,, Valken'68 en DoCoS. Einde: 
15.00 uur. Speelt op 17 mei het LENStoernooi tegen DoCoS, DSO en DWO. Einde: 17.00 uur. 1 

LENS F3: speelt op 10 mei het DSOtoemooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO,_Voorschoten en DOSR. Einde: 
15.00 uur. Speelt op zondag 18 mei het GDAtoemooi in Madesteijn (vervoer!!) tegen GDA, HBS, Full Speed en Scheveningen. Einde: 18.00 
uur. 1 

LENS F4: speelt op 10 mei het DSOtoemooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, RKDEO en DOSR. Einde: 12.00 
uur. Speelt op zondag 18 mei het GDAtoemooi in Madesteijn (vervoer!!) tegen GDA, HBS, Scheveningen en????. Einde: 18.00 uur. 
LENS FS: speelt op 10 mei het DSOtoemooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, Voorschoten en DWO. Einde: 
12.00 uur. Speelt oo zondag 18 mei het GDAtoemooi in Madesteijn (vervoer!!) tegen GDA, Full Speed HVV en Scheveningen. Einde: 18.00 
uur. 
LENS F6: speelt op 10 mei het DSOtoemooi aan de v.d. Hagenstraat in Zoetermeer (vervoer!!) tegen DSO, DoCoS en SEP. Einde: 12.00 uur. 
Speelt op ;omlag 18 mei het GDAtoemooi in Madesteijn (vervoer!!) tegen GDA, HBS, RA VA en HVV. Einde: 18.00 uur. 

! !!DE GEWONNEN BEKERS ALLEMML IN DE PRIJZENKAST OP LENS!!! 

TRAININGSNIEUWS 
1 

LENS Al, BI en B2 trainen vanaf heden alleen nog op woensdagavond 7 mei en 14 mei van 18.00 t/m 19.30 uur 
LENS El t/m LENS E6 en LENS FI t/m LENS F6 trainen niet op woensdag 14 mei i.v.m. regiofinale schoolvoetbal op LENS 
Na 17 mei alleen nog trainen met de nieuwe groepen tenzij de trainer anders vermeld!! 

TRAINERS NIEUWE SEIZOEN 

Na het afketsen van de fusie tussen LENS en PEC Den Haag konden wij einàelijk het trainersplaatje definitief in gaan vullen voor de 
jeugdselecties. Het volgende plaatje werd samengesteld voor het nieuwe seizoen: LENS Al: Fred Grens en Achmed Zarnbib (gaat ook de 
trainerscursus volgen), LENS BI: Dennis v.d.Steen, LENS Bl: Peter van Fessem. LENS Cl: Roy Asmowidjojo (trainer geweest bij de jeugd van 
Sparta en de laatste 6 jaar van PEC Den Haag Dl en Cl), LENS Cl: Dennis Vos, LENS Dl: Michel Fransen (laatste man van LENS zondag !), 
LENS Dl: Ruud van Herp, LENS El en El: Theo Hoefnagel, keeperstrainers: Hans van Rijthoven en Arnold en Ronald Oosterveer. De 
komende weken gaan wij verder met het invullen van de trainersstaf waarbij wij natuurlijk eerst praten met de huidige trainers. Natuurlijk mogen 
andere geïnteresseerde LENSERS zich ook zelf spontaan melden. Bel Paul van den Steen (4400603). ' 

TRAINING MET NIEUWE GROEPEN 

Natuurlijk gaan wij in mei weer trainen met de groepen voor het nieuwe seizoen. Wij doen dit op: 

maandag 19 mei en maandag 26 mei 
18.30 t/m 20.00 uur nieuwe A en B-klassers (aanwezig 18.00 uur) 

dinsdag 20 mei en dinsdag 27 mei 
17.00 t/m 18.15 uur nieuwe D-klassers (aanwezig 16.30 uur) 
18.30 t/m 20.00 uur nieuwe C-klassers (aanwezig 18.00 uur) 

woensdag 21 mei en woensdag 28 mei: 
15.00 t/m 16.15 uurnieuwe F-klassers (aanwezig 14.30 uur) 
16.30 t/m 17.45 uur nieuwe E-klassers (aanwezig 16.00 uur) 
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De groepen, gebaseerd op het huidig aantaljeugdledcn, zijn: 

A-klassers (geboren in 1985 en 1986): A.Aliabadi, A.Ancharad, S.el Ayadi, O.Arslan, P.Barros, J.Bruystens, S:Durak, G.Fabias, M.Hendriks, 
G.lsmail, R.Kaynak, B.Lamers, M.v.d.Luitgaren, R.Oosterveer, J.Strang, D.Terrones, J.Vermeulen, J.Vemce, A.Zambib en A.Zand. 
B-klassers (geboren in 1987 en 1988): E.Aktas, S.Arns, S.el Arnouki, O.Arslan, V.Autar, T.Bektes, R.v.d.Berg, H.el Boubkari, 
A.Boutkabout, F.Boutkabout, R.da Cruz, A.Elfergougui, A.Eljabli, J.Fanny, C.Hansen, J.Imambuks, F.lmouhay, J.Imperator, F.el 
Kanfaoui, C.Karabulut, A.Loilargosain, J.v.d.Luitgaren, N.Meijer, R.Mendes-Martins, O.el Mhamdi, M.Mirknrimi, S.el Mokadam, 
K.Muskict, R.v.d.Oever, D.v.Poorten, A.de Randamie, J.Rogava, S.Sahin, A.Seker, A.Thohamachsun, F.Turkoglu, N.Zambib en Q. de 
Zwart. 
C-klassers (geboren in 1989 en J 990): M.Ahjar, T.Aidani, S.Akbal, O.Akkuzu, E.Aktas, A.Aras, D.Boateng, A.el Boustati, M.Bulut, M.Carolina, 
I.Celik, K.Celik, E.Cesin, P.Dewkali, T.Fisher, !.Gene, R.Ghisaidoobe, O.Gogtas, A.el Haddioui, R.v.Herp, Y.lrzi, J.Khoulali, W.Kocer, 
P.Maduro, R.Matthee, D.Mensah, R.Moennasing, M.Omri, M.el Ousrouti, A.Ozdilek, M.Ozyurek, S.Poeran, C.Poulina, H.Rahiembaks, I.Rasul, 
S.Rcsodiwirjo, R.Rocha, G.Samburkan, J.dos Santos Freitas, C.Senturk, M.Sertkaya, E.v.d.Spek, T.Tekdemir, I.Tokmak, U.Tokmak, C.Wilson, 
D.Wir, O.Yalcin, A.Yazici en M.Yalmon. 
D-klassers (geboren in 1991 en 1992): S.Abdalla, L.Acer, A.Achalchi, M.Ahjar, F.Aldogan, S.Algoe, B.Altay. B.Arslan, M.el Ayadi, J.v.Beek, 
A.Bingol, M.v.d.Burg, E.Cetin, K.Chtatou, H.Devrilmez, J.Elfergougui, Y.Erdogan, O.Ergul, A.v.Gardingen, K.Gezgin, M.Imouhay, H.Ipek, 
T.Jankie, L.Khalaf, H.Kocer, K.el Margi, E.Mermi, F.Mustapha, R.Nijbackcr, C.Nooitmeer, E.Nooitmecr, A.Ouellaf, M.Ouellaf, F.Ozcelik, 
A.Ozdemir, O.Ozdcmir, R.Petrona, C.Poulina, R.Putters, R.Reddarn, M.Resodiwirjo, B.Sbaa, S.Senturk, H.Simsek, F.Souna, J.Susanto, H.Syed, 
A.Tekin, E.Uwimana, M.Vrijenhoek, J.Walther, C.Yavuz, S.Zimmerman en D.de Zwart. 1 

E-klassers (geboren 1993 en 1994): A.Achahchah, J.Akalai, B.Akhannich, B.Aksoy, Y.Aliabadi, O.Arslan, E.Ayyadi, P.Balesar, B.Bingol, 
E.Bingol, E.Boatey, Z.Borukcu, Lel Bouazaoui, W.el Boubkari, M.Boutasmit, N.Bozbey, E.Ciftci, O.Coskun, B.Dosun, C.Erdogan, G.Ergul, 
J.Erkul, O.Faik, A.Genc, F.Hoke, H.Ikjouen, L.el Kanfaoui, O.Kaya, S,Keskin, A.Khodabaks, Y.Khoulali, S.Kilic, R.el Margi, K.Mawete, 
K.Nyamekye, H.Ozdilek, M.Ozen, M.Oztas, M.Reddarn, M.Smuller, E.Tekdemir, B.Tuna, T.Tuzlacik, B.Ulas, F.Ulas, en C.Yildiz. 

E-KLASSERS: NEEM VRIENDJES MEE NAAR DEZE TRAININGEN!!! ' 
F-klassers (geboren in 1995, 1996 en 1997): E.Aras, L.Aspeslagh, O.Ayas, S.Baryagabr, M.Benhammouch, R.Bisai, Lel Boustati, B.Ciftci, 
T.Ciftci, M.Essaeh, A.Ezzammouri, Z.Genc, S.Gunes, U.Gunes, F.lnce, J.Ince, R.Kaya, J.Maduro, S. v.Marwijk, T.Meijer, K.Ozdilek, M.Ozdilek, 
N.Perera, B.Sahan, H.Syed, F.Yavuz en M.Yildiz. 

F-KLASSERS: NEEM VRIENDJES MEE NAAR DEZE TRAININGEN!!! 

BEKERVOETBAL 
LENS Cl en LENS C2 zitten nog in de bekerstrijd. LENS Cl is zelfs doorgedrongen tot de halve finale. Deze spelen zij op woensdag 14 mei in en 
tegen Katwijk Cl. Een spannende wedstrijd die zij toch wel moeten kunnen winnen. Lukt dit dan spelen jullie op, 31 mei de bekerfinale op DSO 
tegen de winnaar van Spartaan'20 - Sportlust'46. Dit is altijd een hele happening. Doe dus je uiterste best om dit te bereiken. De moeder van 
Awinash heeft een bus met chauffeur voor jullie geregeld zodat jullie in een luxe zetel naar de halve finale gaan. Klasse!!! LENS C2 heeft 
afgelopen maandag (5 mei) de kwartfinale gespeeld tegen TEDO Cl. Wie weet hebben jullie nu wel van hen weten te winnen. Is dit gelukt dan 
volgt op 13 mei de halve finale om 19.30 uur uit tegen DBGC Cl (Oude Tonge). Wordt ook deze gewonnen dan gaan ook jullie naar de finale op 
31 mei bij DSO. Beide teams heel veel succes en mocht het niet lukken accepteer dit dan op een sportieve manier. 

VOORRONDEPENALTYBOKAALKNVB 
Op vrijdag 25 april was de voorronde van de penaltybokaal bij Quick Steps. Twee spelers van LENS wisten zich te plaatsen voor de finale op 
donderdag 29 mei bij v.v. Oegstgeest: Arnie de Randamie (Cl) en Kagan Gezgin (Dl). Jongens: van harte gefeliciteerd en nu maar goed oefenen 
zodat jullie tijdens deze finale ook een goed voor de dag komen en wie weet met een prijs naar huis toegaan. Succes en meer nieuws volgt z.s.m. 

1 VOETBALCLINIC OP LENS 
Op woensdagmiddag 7 mei organiseert HFC ADO Den Haag een voetbalclinic op LENS en zoals afgesproken mogen de spelers die loten hebben 
verkocht voor de Grote Club Actie hieraan mee doen. Dit zijn: C.Hansen, F.el Kanfaoui, A.Loilargosain, N.Meijer, S.el Mokadam, H.Rahiembaks 
en A.Thohamachsun (allen Cl), V.Autar, A.el Boustati, T.Fisher, D.Mensah, R.Moennasing, R.v.d.Oever, J.Rasul, F.Turkoglu, S.Sahin en 
C.Wilson (allen C2), P.Dewkali, M.el Ousrouti en A.Yazici (allen C3), K.Gezgin, R.Reddam, S.Resodiwirjo, R.Rocha, J.dos Santos Freitas en 
E.v.d.Spek (allen Dl), M.Ahjar, M.Bulut, !.Gene, A.el Haddioui en E.Nooitmeer (allen D2), E.Aktas, F.Aldogan, II.Celik, R.Ghisaidoobe, H.lpek, 
T.Jankie, M.Ouellaf en O.Yalcin (allen D3), Y.Erdogan, M.lmouhay, E.Mermi, A.Ozdilek en H.Simsek (allen D4), B.Altay, E.Boatey, E.Cetin, · 
K.Chtatou, H.Kocer, K.Mawete, R.Petronia en M.Vrijenhoek (allen El), J.Akalai, O.Arslan, W.el Boubkari, N.Bozbey, C.Nooitmeer, R.Putters, 
M.Reddam, H.Syed en D.dc Zwart (allen E2), F.Souna (E3), M.Smuller (E4), L.Khalaf, R.Nijbacker, A.Ouellaf en S.Zimmerman (allen E5) en 
E.Ciftci (E6). 

Enkele bijzonderheden zijn: verzamelen om 13.00 uur op LENS met voetbalkleding (voetbalschoenen en kompleet'LENStenue (verplicht!!) bij je). 
Omstreeks 17 .00 uur is het afgelopen en de winnaars van deze dag ontvangen een leuke prijs!! 

VIER TEGEN VIER BIJ GDA 
Op woensdagmiddag 14 mei spelen wij met een drietal D-teams mee in het vier tegen vier toernooi bij GDA in Madesteijn. De volgende teams zijn 
samengesteld: 

Team 1: J.dos Santos Freitas, R.Reddam, M.Resodiwirjo en R.Resodiwirjo en R.Rocha. Leider: R.dos Santos Frcitas 
Team 2: M.v.d.Burg, K.Gezgin, O.Gogtas, M.Sertkaya en J.Tokmak. Leider: J.Gezgin 
Team 3: M.Ahjar, A.el Haddioui, J.Khoulali, K.el Margi en B.Sbaa. Leider D.Vos 

We verzamelen om 13.00 uur op LENS want het toernooi begint om 14.00 uur (aanwezig 13.30 uur). We reken op ouders met vervoer en wc willen 
nogmaals benadrukken dat de kinderen het op deze middag helemaal alleen uit moeten zoeken zonder bemoeienis van trainers, leiders en ouders. 
Natuurlijk staat er wel een spelleider bij om in te grijpen als dit nodig is. Wij spelen natuurlijk eerlijk en sportief en in het originele LENSTENUE. 
Om 17.00 uur weten we welke teams doorgaan naar de volgende ronde op 31 mei 2003 bij VEP of Sportlust'46 in Woerden. Heel veel succes!! 
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GEPLANDE TOERNOOIEN EN OVERIGE ACTIVITEITEN: 
Voorlopig (er kunnen altijd op het laatste moment toernooien/activiteiten bijkomen) staan onderstaande toernooien en activiteiten gepland: Al: 29 
mei 's-Gavenzande SV en 31 mei t/m I juni (reisje Limburg), BI: 24 mei Six Flags?? en 29 mei 's-Gravenzande SV, B2: 24 mei Six Flag??, Cl: 
25 mei LENS en 6 t/m 9 juni reisje Parijs, C2: 29 mei 's-Gravenzande SV, C3: 24 mei Monster, 31 mei Duinrell?? C4: 29 mei Nootdorp en 31 
meio Duinrell??, 01: 25 mei LENS en 29 mei Soccer Boys, 02: 24 mei DoCoS en 29 mei Soccer Boys, 03: 24 mei Velo en 29 mei DEH en 31 
mei Duinrell??, 04: 24 mei Velo, 29 mei Wilhelmus en 31 mei Duinrell??, El: 24 mei DWO en 30 mei t/m I juni (reisje Limburg), E2: 24 mei 
DWO en 30 mei t/m I juni (reisje Limburg), E3: 24 mei DWO en 29 mei LENS, E4: 24 mei DWO en 29 mei LENS, ES: 24 mei DWO en 29 mei 
LENS, E6: 24 mei DWO en 29 mei LENS, Fl: 24 mei Den Hoorn, 29 mei DoCoS en 31 mei Drievliet??, F2: 24 mei Den Hoorn, 29 mei DoCoS 
en 31 mei Drievliet??, F3: 24 mei Den Hoorn, 29 mei LENS en 31 mei Drievliet??, F4: 24 mei Den Hoorn, 29 mei LENS en 31 mei Drievliet??, 
FS: 29 mei LENS en 31 mei Drievliet??, F6: 29 mei LENS en 31 mei Drievliet?? Vrijhouden deze data!!! 

JONG LENS 
Ook dit seizoen willen wij medio juni de JONG LENS uitbrengen en het zou leuk zijn als alle jeugdtrainers en leiders uiterlijk 31 mei een 
seizoensoverzicht van hun team, liefst op flop (Word), in willen leveren (niet meer dan I A-viertje). Maak er een leuk en positief verslag van over 
de spelers afzonderlijk of over het gehele team. Niets inleveren kan echt niet!! 

METLENSNAARFEYENOORD-RKC 
Op zondag 11 mei gaan liefst 61 LENSERS naar de eredivisiewedstrijd Feyenoord - RKC in de Rotterdamse Kuip (aanvang 14.30 uur). We 
verzamelen om 11.45 uur op LENS en verdelen ons daar over de auto's. De chauffeurs krijgen ter plekke een bijdrage in de kosten (benzine- en 
parkeergeld) en zijn verantwoordelijk voor de personen in hun auto (zelfde personen heen en mee terug meenemen). Deze personen moeten dus 
luisteren naar de chauffeur en hem goed in de gaten houden! Parkeren rondom het stadion is voor eigen risico. Er ,.,.·orden snel bekeuringen 
geschreven dus luister goed waar wel geparkeerd mag worden en waar niet!! Neem gerust wat te snoepen en te drinken mee (drank alleen in 
kartonnen verpakking!!) en geniet van een leuke middag in een grandioze sfeer!! Omstreeks 17.30 uur zijn jullie weer op LENS terug!! 

MET LENS NAAR HFC ADO DEN HAAG - VEENDAM 
Via HFC ADO Den Haag hebben wij 100 vrijkaarten gekregen voor de wedstrijd HFC ADO Den Haag tegen Veendam op vrijdag 16 mei. De 
wedstrijd begint om 20.00 uur. De kaarten staan op naam en legitimeren is verplicht dus neem identiteitskaart of paspoort mee!! Voor de jongens 
die dit willen. vertrekken we vanaf LENS om 18.30 uur. Je mag uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan want de, kaarten worden binnenkort aan 
jullie uitgereikt. Maak er een leuke avond van en omstreeks 22.30 uur zijn jullie weer terug op LENS. 

LENS DIE-COMBINATIE BEDANKT!! 
Afgelopen zondag speelde een DIE-combinatie van LENS een voorwedstrijd bij LENS I - DoCoS l tegen Bicester FC uit Engeland. Wij willen 
Theo en de spelers bijzonder bedanken. Ten eerste speelden zij een puike wedstrijd met vaak oogstrelend voetbal .(7 - 0 winst!!), maakten zij een 
erehaag voor de spelers van LENS en DoCoS voor de zeer belangrijke wedstrijd in de nacompetitie voor promotie én bovendien verkochten zij nog 
eens heel enthousiast 280 loten. Dat de wedstrijdbal vervolgens gewonnen werd door een echte LENSER. Ton 'S-Gravendijk, maakte het geheel 
compleet. Klasse boys!!! 

BEZOEK PRETPARKEN EINDE SEIZOEN 
LENS BI en B2 willen 24 mei naar Six Flags, C3, C4, D3 en D4 willen op 31 mei naar Duinrell en de F-jeugd wil op 31 mei naar De Drievliet. We 
gaan kijken of dit te organiseren valt maar alles valt en staat met vervoer en de wil om te betalen. Komende zaterdag worden er stenciltjes 
meegegeven en vragen wij de ouders of hun kind mee mag Ga, dan gelijk betalen) en of ze kunnen rijden. Kort daarna besluiten wij of deze tripjes 
doorgaan of niet. Meer nieuws in de volgende LENS REVUE. 1 
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MEI is de maand waarin spelers moeten beslissen of ze nog een jaar doorgaan als voetballer bij LENS of niet. Wij hopen natuurlijk van wel, maar 
toch zijn er altijd spelers die besluiten te stoppen of die ergens anders willen gaan spelen. 

De volgende spelregels zijn er: 

1. Stop je met voetballen dan moet je dit VÓÓR 31 mei 2003 PER BRIEF kenbaar maken aan Paul van den Steen, Chopinstraat 
103, 2551 SV Den Haag. 

2. Doe je dit NIET dan blijf je automatisch lid van LENS (mondeling opzeggen is NIET voldoende!!). 
3. wil je bij een andere vereniging gaan voetballen dan moet je bij die vereniging een overschrijvingsformulier halen, dit volledig 

invullen en inleveren alleen op maandagavond 12,19 of26 mei tussen 19.00 en 20.30 uur bij Paul van den Steen op LENS. Wij 
hebben dan nog een paar dagen de tijd om de nodige administratieve handelingen te verrichten. 

4. toestemming tot overschrijving zal alleen gegeven worden als je aan al je financiële verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook 
voor eventuele boetes) en/ofjc alle ontvangen sportspullen van LENS hebt ingeleverd. 

Dit bovenstaande moet uiterlijk 26 mei 2003 geregeld zijn, anders ben je te laat. Ons advies is echter : BLIJF LEKKER VOETBALLEN BIJ LENS 
en laatje vriendjes ook lid worden. 
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Zijn er problemen, probeer ze dan eerst uit te praten i.p.v. op de loop te gaan naar een andere vereniging. De jeugdcommissie is hiervoor iedere 
maandagavond op LENS aanwezig. 

LET WEL : trainen en/of spelen bij een andere vereniging mag ALLEEN met toestemming van je huidige vereniging (voor jullie is dit LENS). Dit 
is een regel van de KNVB !! ! 

JEUGDVERSLAGEN 

EBOH Cl - LENS Cl: 2 - 2 

De jeugdcommissie 

Vandaag misten we veel spelers die bij LENS BI meededen, maar toch speelden we nog een goede eerste helft en kwamen we zelfs 
op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Hafiez en Alti. De tweede helft zakten we helemaal weg en werd de tegenstander 
gevaarlijker, maar echt veel kansen kregen ze niet. Toch wisten ze op 2-1 te komen en vlak voor tijd zelfs op 2-2 en dat was zonde. 
Fatih, Danny, Sercan en Rodney (sterkte met je blessure) bedankt voor het invallen. 

ADO DEN HAAG C2 - LENS Cl: 3 -3 (LENS wint na strafschoppen en bekert verder!!) 
Wedstrijden voor de beker zijn vaak een verhaal apart en dat bleek ook vandaag. De inzet was een plek in de halve finale en de 
tegenstander was ADO Den Haag (tweede in de tweede divisie landelijk), waar we al 2 keer eerder spannende vriendschappelijke 
wedstrijden tegen hadden gespeeld. Op een zeer slecht veld was de eerste helft redelijk gelijkopgaand, maar had de tegenstander wel 
wat meer balbezit. Beide teams kregen 2 goede kansen en de tegenstander wist daaruit 2 keer te scoren en wij niet en daarom was de 
2-0 achterstand bij rust niet helemaal terecht. Na rust gooide LENS er nog een schepje bovenop en was het Jorge die in de eerste 
minuut een voorzet van Arnie binnenschoot. Vlak daarna werd het zelfs 2-2 na een mooie lob van Jorge en waren we weer helemaal 
terug in de wedstrijd. Vanaf dat moment kregen beide teams volop kansen om te scoren, maar ging de bal er vaak met veel kunst en 
vliegwerk niet in. Tot de laatste minuut waarin Chaheen Amie alleen voor de keeper zette en deze keihard via de onderkant van de 
lat de 2-3 maakte. Lang kon er echter niet van worden nagenoten, want de tegenstander wist direct uit de aanval na de aftrap terug te 
scoren en daarna werd er gelijk afgefloten. Dat werden dus, net zoals tegen UVS, pingels. Uiteindelijk was het Rafael Rocha (Dl) 
die met onze achtste!! pingel LENS op een 5-4 voorsprong bracht en daarna pakte Serkan de beslissende pingel en dus gaan wij door 
naar de halve finale. Die halve finale hebben we nu echt wel verdiend, want na achtereenvolgens UVS, DUNO en ADO DEN 
HAAG uitgeschakeld te hebben, kan je eigenlijk wel spreken van een fantastische prestatie. Nog 1 keer winnen en we zitten in de 
finale! En met zoveel inzet en doorzettingsvermogen als jullie dit jaar al zo vaak hebben laten zien, belooft dat nog leuk te worden. 
Ga ervoor jongens!! 

Sportlust'46 Cl - LENS Cl: 1-3 
Om de derde plaats veilig te stellen moest er vandaag nog gewonnen worden van Sport lust' 46. Thuis wonnen we maar net met 3-2 
en bleek het een lastige tegenstander. We begonnen goed aan de wedstrijd en scoorden al snel de 1-0 na een keihard schot van Niels 
in de kruising. Daarna gingen we door en was het Arnie die na een lange pass de bal via de onderkant van de lat binnenschoot. Voor 
rust kreeg Sportlust' 46 maar I kans, maar die pakte Tom goed. Na de rust ontsnapte Arnie gelijk aan zijn tegenstander na een mooie 
pass van Niels, maar helaas werd zijn voorzet voor open goal gemist. Daarna scoorde Sportlust' 46 uit het niets de 2-1 en werd het 
bij ons wat onrustig en kregen we nog een lastig laatste kwartier, zeker ook omdat we toen nog maar met 10 man stonden nadat 
Dennis geblesseerd uitviel. Gelukkig hielden we stand en wist de goed spelende Amie nog een keer te scoren na een mooie 
steekpass van Rafael. Toch weer een mooie overwinning! Tom, Rafael Mendes-Martins, Fatih en Danny bedankt voor het invallen. 

LENS Cl - SVVSMC Cl: 6 -1 
De laatste competitiewedstrijd en dat werd een mooie afsluiter. Tegen een sterke ploeg speelde LENS vanaf de eerste minuut goed 
voetbal en ging de bal makkelijk rond. 1-0 werd het nadat Arnie doorbrak en de bal op Niels teruglegde en die tikte beheerst binnen. 
De 2-0 scoorde Amie met het hoofd na een voorzet van Niels. Voor rust werd het zelfs nog 3-0 door een doelpunt van Awinash. Na 
de rust kwam SVV /SMC nog wel op 3-1, maar daarna was het weer de beurt aan LENS. Een schot van Chaheen kwam op de paal, 
maar Salim scoorde uit de rebound. De 5-1 was van Rafael die een hele mooie voorzet van Jorge binnen wist te koppen. Tot slot 
werd het nog 6-1 door een schot van Jorge. Kortom, een knap resultaat tegen de nummer 4 uit deze poule en daanmee behaalden we 
onze tiende thuisoverwinning. We zijn derde in de poule geworden (3' divisie landelijk!!), met een totaal van 48 punten en daar kan 
iedereen tevreden op terugkijken. Nu nog de halve finale voor de beker op 14 mei in en tegen Katwijk!! Mahmut, Rafael Mendes
Martins en lbo bedankt voor het invallen. 

LENS C2 - )'oofan Cl (12-0) • 
Op een woensdagavond spelen wij de wedstrijd tegen Toofan. Maar het begint weer in de commissie kamer. De tegenstander heeft 
B- spelers bij zich en die spelen het hele seizoen al mee zegt men. Maar bij LENS kan dit niet en die spelers moeten uit het elftal .De 
leider is boos en zegt dat wij raar doen en dat de KNVB hier op moet letten. Na wachten op twee spelers van Toofan kan de 
wedstrijd toch beginnen. LENS domineert al gauw de wedstrijd en het is wachten op de eerste goal en die valt snel. Het is gedaan 
met de tegenstander, want LENS loopt uit naar een 6-0 tot de rust. Na de rust is het geen wedstrijd meer want iedereen wil zijn 
doelpuntje maken en dat gaat ten koste van het voetbal. Het is de slechtste wedstrijd die LENS gespeeld heeft. Wij maken er nog zes 
doelpunten bij maar ik ben er niet blij mee. Ik zal niets meer over deze wedstrijd zeggen. Ik hoop dat men er zaterdag wel staat want 
Semper Altius is andere koek 
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LENS C2 - Semper Altius C2 (1-1) 
Vandaag tegen de nummer twee. Het is weer een zware wedstrijd maar daar is de C2 aan gewend geraakt. De hele dag is het droog 
maar als onze wedstrijd begint gaat het regenen en niet zo zuinig ook. Wij mogen de aftrap nemen en proberen de tegenstander op 
eigen helft vast te zetten maar dat lukt niet omdat er weer jongens zijn die van positie lopen en daardoor krijgt de tegenstander de 
kansen. Maar het is LENS die toch op voorsprong komt met een mooi doelpunt. Maar kort daarna scoort de tegenstander de 
gelijkmaker. Het middenveld word overlopen en zij komen gevaarlijk door. Maar Tom staat alweer goed te keepen en houdt de 
ploeg op de been. Na een kwartier voetbal gaat het onweren en bliksem gaat door de lucht de scheids neemt geen risico en fluit 
terecht af. Wij wachten de bui af en na tien min spelen wij weer. Rafael gaat twee keer goed door en scoort bijna. Maar dan gebeurd 
er iets langs de kant en de grensrechter en leider van de tegenstander praten met de scheids en opeen roept de leider of trainer de 
spelers van het veld en gaan richting kleedkamer en de wedstrijd is over. Ik snap niet dat dit kan gebeuren ik vind het zeer 
onsportief om zo ·maar van het veld te lopen en hoop dat de KNVB hier iets aan gaat doen. Voor de LENS spelers is het de zoveelste 
klap in het gezicht. Weer een nare wedstrijd maar maandag wacht TEDO thuis en wij proberen die te winnen. 

LENS C2 - TEDO Cl (1-2) 
Vandaag tegen de koploper en het zou een titanen strijd worden .Uit had LENS flink verloren. Maar thuis is de ploeg nog 
ongeslagen en dit wilden wij ook zo houden. Rafael kon niet spelen hij was gevallen op school en dat is een aderlating voor de 
ploeg. Dus moest ik wat omzetten en hopen dat het goed zou uitpakken. De wedstrijd begint op tijd en LENS zet druk op de 
tegenstander. Maar TEDO krijgt ook zijn kansen maar Tom staat als een leeuw te keepen en houdt LENS op de been. Dan krijgt 
Tom een schop en ligt op de grond en zegt:" ik kan misschien niet meer spelen". Maar hij bijt door en speelt de wedstrijd uit. Dan 
tien sec voor het rustsignaal scoort Salim de 1-0. De jongens zijn door het dolle heen. In de rust wissel ik Arrafat met Cercan. 
Danny schuift naar het middenveld. Als de tweede helft begint zet TEDO druk en het duurt dan ook niet lang of de gelijkmaker staat 
op het bord. LENS geeft nu alles en het zou een titanen strijd worden tussen LENS EN TEDO. Wie scoort was de winnaar van de 
pot. LENS laat zich achteruit drukken en zo kon het gebeuren dat tien min voor tijd TEDO de 1- 2 scoorde. LENS heeft laten zien 
dat als er eerlijk word gespeel! met LENS niet te spotten valt. Jongens jammer wij hebben gevochten voor wat wij waard zijn en zijn 
de,morele winnaar maar daar koop je niks voor. Maar wij hebben laten zien dat wij voor de beker nog niet zijn uitgeschakeld en daar 
put ik weer hoop uit. Dit is onze eerste thuis nederlaag maar tegen de koploper wel te verstaan. Robin viel nog geblesseerd uit. Ik 
hoop dat hij dit seizoen nog kan spelen. Verder geef ik de ploeg nog een pluim voor de werklust. 
Man van de wedstrijd = Tom Fisher. 

Toofan Cl - LENS C2 (2-6) 
Vandaag zou het de laatste competitie zijn geweest als Semper A. niet van het veld was gelopen. Onze hele ploeg is goed door elkaar 
geschud; Tom en Robin zijn door TEDO uitgeschakeld. Rodney en Sercan kunnen ook niet spelen, zodat ik drie spelers krijg van de 
D 1. Het zou vandaag niet zo lastig worden alleen de wind was niet zo fijn die stond schuin over het veld. Wij starten met negen 
spelers en zetten gelijk druk op de tegenstander en spelen op hun helft en het zou een kwestie van tijd zijn voor het eerste doelpunt 
zou vallen. Vires maakte de eerste treffer, een mooi doelpunt in de lange hoek en de keeper had het nakijken. Dan komen de D !
spelers er bij zodat wij met 11 spelers staan. Danny gaat goed door en scoort de tweede en de derde is ook van zijn voet. Maar Fatih 
scoort ook een mooi doelpunt. Dan balverlies en de tegenstander kan ook nog scoren en zo gaan wij rusten met de stand 1-4. Na de 
rust gaat LENS meer tegen zich zelf spelen dan tegen Toofan. Arrafat scoort ook zijn doel puntje. En heel klungelig van de 
achterhoede die de bal verspeelt en zo scoort de tegenstander nog een keer. Maar het Rafael die nog een actie in huis heeft en de 
stand op 2-6 brengt. Ik heb een matig LENS zien voetballen ik hoop dat wij tegen TEDO meer vuur in het spel brengen anders zie ik 
het somber in. Jongens van de D 1 bedankt voor het meespelen .... Klasse! 
PETER .... 

BEDANKJE 

Bij deze wil ik de spelers, leiders, trainers en de ouders van LENS Cl en C2 bedanken voor hun belangstelling, 
kaarten en de lekkere traktaties die ik mocht ontvangen nadat ik mijn midden-voetsbeentje tijdens het 
voetballen met de Cl had gebroken. Gelukkig kon ik mede door de geweldige inzet van Peter (en de rest) 
gezellig mee op kamp. Het was fantastisch, en nu maar hopen op een spoedig herstel zodat ik weer snel het veld 
op kan gaan. 

Groefies Rod11ev va11 Herp 

LENS El enE2 
Op paaszaterdag hebben we de eerste toernooien gespeeld. E 1 deed mee aan het VELO-toernooi en na zes wedstrijden werd de 
eerste plaats gehaald. E 2 was bij DUNO. Tegen de sterke E 1 teams van DUNO en Verburch hadden ze het moeilijk, maar daarna 
ging het een stuk beter en werd een goede derde plaats (van de 5) behaald. LENS E 1 speelde een week later voor de competitie een 
prima wedstrijd tegen Blauw Zwart. Via mooie doelpunten ( een corner inkoppen bij de eerste paal door Habin ) was de strijd al 
voor rust beslist. Toch bleef LENS op het mooie veld geconcentreerd spelen en kreeg alleen Blauw Zwart bij 0-6 de kans om tegen 
te scoren: 1-6 dus. Ook de korte corner van Karim en Mitchel was bijna succesvol! Het is ook leuk om te zien dat onze eerstejaars 
Emanuel en Kevin steeds beter gaan spelen. De laatste competitiewedstrijden leverden voor E 1 en E 2 een overwinning op. E 2 
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moest al om half acht op weg naar Berkel E 1. Het werd een 3-5 overwinning, wat een goede plaats in de middenmoot opleverde. E 
1 speelde thuis een rommelige wedstrijd tegen BSC '68. De spelers dachten te aanvallend. Dat leverde wel 7 doelpunten op, maar 
ook drie onnodige tegentreffers. De 7-3 overwinning betekende een tweede plaats in de competitie. 

Theo 

4 mei: LENS E - elftal tegen Colts FC Bicester Town England 7-0 

Onder leiding van de prima fluitende Menno Alting speelden de E-klassers, die volgend jaar naar de D gaan voor de derde keer op 
een groot veld. Het heerlijke weer zorgde voor een prima ambiance en de vele toeschouwers ( het was een voorwedstrijd voor de 
belangrijke promotiewedstrijd van het eerste ) zagen een enthousiast spelend LENS in de volgende opstelling: 
Die go Reda Mitchel 

Karim Habin Erdinc 

Cicero Marco Kagan Raylison 
Hassan/Bulent 

Er werd goed samengespeeld en de Engelse tegenstander probeerde het wel, maar kwam er niet aan te pas. Met rust was er een 3-0 
voorsprong. In de tweede helft met de wind tegen leek de tegenstander wat sterker te worden, maar waren de snelle uitvallen erg 
gevaarlijk en werd het tenslotte 7-0. De nieuwe trainer Michel heeft kunnen zien, dat er voldoende goede voetballers rondlopen en 
dat geeft, met de jongens uit de D, die nog in de D blijven, veel vertrouwen voor het nieuwe seizoen. 

Theo 

DUNU Fl - LENS F2 (eindsatnd 0- 6) 

Zaterdag 3 mei 2003. Walid en Badr van de FI mee met de F2. 
Yassine en Baran namen de aftrap. Baram passte naar Yassine en Yassinne schoot de bal weer terug naar Baran. 
Walid kwam tijdens de wedstrijd in het veld voor Can. Badr kwam in het veld voor Halil. 
Baran ging naar voren lopen en passte naar Walid. En scoorde (1-0). Toen neemden hun de aftrap. Toen ging Reouan er naar toe en 
passte naar Ilias en die passte weer naar Redouan.Redouan dolde de dtegenstander en passte naar can. De bal ging naar Yassine en 
ging naar voren naar Ilias. Ilias scoorde 2-0. Bij 2-0 mocht de aanvoerder, Redouan, ook naar voren. Walid scoorde 3-0, Redouan 
scoorde 4-0 in de kruising, Walid scoorde 5-0 en Can scoorde 6-0. 
De F2 had weer goed gespeeld en dik gewonnen. 

---/ ' .,, 'v 'v 

van 
Door een technische fout is het helaas niet mogelijk om in deze lensrevue de bijbehorende 
foto's af te drukken. Deze komen wel in de volgende LENSrevue. Op dit moment zijn de 
foto's wel te bezichtigen op de LENSwebsite! ( www lens-denhaag.nl) 

fotosponsor- www.fotomarcel.nl 

Pupil van de Week :Habin Kocer 

Op 21 april speelde LENS I thuis tegen Postduiven 1. Habin Kocer van de El was dit keer gekozen om pupil van de week te zijn. 
Habin is 11 jaar en zit in groep 7 van basisschool de Zuidwester. Op die school zijn de kinderen erg leuk. 
Later deze maand gaat Habin met de rest van z'n team naar Limburg. Tijdens de trainingen werkt Theo Hoefnagel onder andere op 
conditie, op kracht en op schot. Habin staat tijdens de wedstrijden meestal rechts-half. 
Enkele weetjes over Habin: 

favoriete buitenlandse voetbalclub: Manchester United; 
favoriete Nederlandse club: AJAX 

favoriete spelers: (1) Zenden vanwege z'n snelheid, veel lopen en goede voorzetten (2) Bekham: vanwege z'n goede schot en 
de vrije trappen; 
later wordt Habin profvoetballer bij AJAX en aansluitend voetbalcoach bij AJAX, 
basketball is na voetbal de belangrijkste sport; 
Beste vriend: Jsyan Gene; 
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Infonnatie over ofHabin een vriendinnetje heeft kan worden verkregen bij Arda Gene; 
Infonnatie over of Arda verkering heeft en met wie kan worden verkregen bij Habin; 
Is erg goed in passen; 
Denkt zelf dat hij nog moet leren minder te zeuren tegen de scheidsrechter; 
Leukste meegemaakt op LENS: op voetbalkamp (leuke spelletjes en levend stratego); 
Zit al 3,5 jaar op LENS; 
Kijkt op t.v. het liefst naar voetbal; 
Eet graag patat; 
Vindt de ballen waar de E mee moet spelen te licht; 
Denkt zelf dat Theo een beetje tevreden is over hem omdat hij soms aan 'natrappen'doet; 
Denkt dat de andere spelers van de E 1 hem wel een leuke jongen. 

Ee11 korte terugblik va11 Habi11 Kocer op de wedstriid LENS 1 Postduive111 (14-1/ 
Trainer Lamens maakte tijdens de voorbespreking bekend wie waar oest spelen en dat ze goed hun best moesten doen. 
Tijdens de wanning up ging ikrennen, balletje tikken met spelers van LENS 1, een beetje op goal schieten en de keeper inschieten. 
In de eerste helft had LENS de kansen veel beter kunnen benutten. Later in de wedstrijd ging het scoren goed. 
Het mooiste moment van de wedstrijd was de openingstreffer van Paul Jansen. Ik had niet gedacht dat Postduiven 2 rode kaarten zou 
krijgen en dat de keeper van LENS I een gele kaart zou krijgen. 
Manuel da Cruz was de beste speler van de wedstrijd. Hij speelde z'n mannetje mooi voorbij en vanwege een mooie goal. 
Het was een leuke wedstijd. Toen de stand 13-1 was, was het niet echt spannend meer. 
Jochem van Loon was mijn favoriete speler. 
LENS I een bedankt voor deze fantastische wedstrijd, Habin 

"Junior" van de Week: Awinash Loilargosain 

Op zondag 4 mei 2003 kwam DOCOS I voor de eerste wedstrijd van de nacompetitie 
naar LENS. Deze keer mocht Awinash van LENS Cl de wedstrijd van heel dichtbij 
meemaken. 
Awinash is 15 jaar oud en zit in de 3' klas van het Stevin College. Op het Stevin 
College zijn ook de docenten leuk. 
Awinash zit in de C I van LENS en gaat op 6 juni met z'n team naar Parijs voor een 
toernooi. 
De voorstopper van de Cl is erg tevreden over z'n trainer/coach Dennis van den Steen. 
Dennis wordt niet zo snel boos, zorgt voor een goede sfeer in de Cl. Ook heeft 
Awinash veel kunnen leren van Dennis (balcontrole en techniek). 
Enkel weetjes over Awinash: 

favoriete buitenlands team: Real Madrid; 
favoriete Nederlands team: AJAX (kunnen goed scooren, daar loopt veel talent en wil daar later gaan spelen; 
favoriete speler: Kifu omdat die mij inspireert als verdediger (hoe die z'n man aanpakt, techniek, goed schot in de benen en 
hij kent allerlei trucjes); 
beroep later: vliegtuigingenieur of profvoetballer; 
leukste sport na voetbal is basketbal; 
beste vriend Erik van der Spek van de Dl; 
meest trouwe supporter: m'n moeder; 
hobby's: MSN-en ; 
is goed in koppen en dode momenten in de lucht; 
denkt dat hij qua techniek nog beter kan worden; 
leukste meegemaakt op LENS (1) kampioen worden met de D2 en (2) spelen in de Cl; 
zit al 8 jaar op LENS; 
kijkt graag op t.v. naar voetbal en Studio Sport; 
mooiste film: "Tripple X" (bioscoopfilm ook te huur in de videaotheek); 
lekker: Rotti; 
dent dat z'n trainer wel tevreden is omdat hij z'n taak goed uitvoerd; 

Speelt met de rest van de Cl op 14 mei de halve finale van de KNVB-beker in Katwijk. 

Ee11 korte terugblik va11 Awi11as/1 op de wedstriid LENS 1 -DOCOS 1 0-1) 
De wedstrijd was echt leuk om naar te kijken. LENS had best wat vaker op goal mogen schieten. 
De beste spelers waren De1111is va11 de11 Stee11 e11 Jochem va11 Loo11. In de 89' minuut kwam DOCOS op voorsprong. Een minuut 
later scoorde Roamno Tettero voor LENS en werd het 1-1. Ik koos Ro111a110 Tettero tot favoriete speler. 
Voetablgroeten van Awinash. 
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Telefoon 070,3620290 ~ Fax 070,3620435 . , 
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TIMMER·, LOODGIETERS· EN AANNEMERSWERK 
• ONDERHOUD VAN HUIZEN • ERKEND GAS· EN WATERFITTER 

• MACHINALE HOUTBEWERKING • SCHOORSTEENVEGEN 

•.< ... • 

KANTOOR • 
, Ellekomstraot 13 . ' 

., •· LOODGIETERSAFD,· -
- r.1.·070-3901430 .. 

' ,2_573 XA Dèn Hoog·,.:'.<. ' .. - .... \; ·:.~ ·,"' ' 

'. v:iER.KPLAATS ,; .. 
~;,_ > -..•i, ,. - /f; :~· ~ ~~ 

"TIMMERAFD. ~• 
Tel. 070-3607652 . 

, . : .;.-11 
_ , '. T;I: 070-3456124 --~, 

Zinkwetf 17 

2544 EC Den Haag 161!!!!!1 
Parkeersvstemen bv 

Tel. 070-3293252 
Fax070-3671115 

verkoOf]@vnpparkeèrsystemen.nl 

Al meer dan 15 jaar uw betrouwbare partner voor al uw 
parkeer- en toegangscontrole vraagstukken. 

Advies op maat voor zowel het kleinste parkeerproject . © . . 
. 

tot het meest gecompliceerde project voor betaald parkeren. 

Eigen ontwikkelings• productie' en 24 uurs service afdeling! · 
Er staan reeds vele duizenden.VNP systemen In Nederland. 

ONZE SPECIALISMEN 

• Alles op het gebied van automatische afsluitingén; denk daarbij aan slagbomen, 
In de grond verzinkbare BoHards, Speedgates, garagedeuren, etc. 

• Ook handmatig te verzinken palen (in 2 standen afsluitbaar), rubber afzetpaaltjes 
welke zich na aan rif ding weer oprichten. 

• Een compleet eigen ontwerp van appàrablur voor betaald parkeren met 
Ingangsterminals, uitgangsterminals, handkassa•s; volautomatische betaalkass'a's 
en een.uitgekiend so~arep_akket. ~ 

• De meest toegepaste toeg·angscontrole systemen, waaronder proximitylezers en 
magneetkaartfezers. 

• Geavanceerde PLC~etectie systeme~. voor b~tclm·, Bollard· of deurbesturlnqen. 

• Het zeer bedleriersvriendelljke van kentekenherkenning (dus automiltisché 
toegangsverlening vla het kenteken; mits In database als mdanlg geregistreerd}. 

. . . ~ .. ·· 
• Moeilijk te ve~alsen legitimatlepasseri. 

.. -~ ~:-
··- Video beWäk1ng (CCTV-systemen). 

' , .~·• 
. ·- ... 

• service en onderhoudscontracten voor parkeer- en toegangs systemen, 
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Jazel<er. 
De HyRotHel<er. 

Ob. · ., Ject1ef, kostel . . _. . oos advies bï . m· 1 meer dan 120 .. vest1g1ngen! 
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DeHy potheker 

Den Haa g, Leyweg 521 
(070) 308 24 90 .: 

www.hy h pot eker.nl 

·VoorO 
en P.articul" "'- iven . 1eren__..... 
• 40 kindercentra in . - . 
."' de scherpste rï s !Den,raag 

· • Volledige d" p I i~ederland 
• m d ienstverlening 

o erne p , . , ro,ess1onele . 0 organisatie 

. (07?) 312 00 00 
. uur bereikbaar 



PROGRAMMABLAD V.V. LENS SEKRETARIAAT : 

TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP l 
HENGELOLAAN ~ TEL.: 070-36613 l 4 
WWW. LENS-DENHAAG.NL 
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HOOFDSPONSOR VAN LENS 

sinds 1893 

\ensleden opgelet: 
. n 

Bestel drukwerk bij Edauw en Johanrussed I b 
d b dragvoor ecu· 

di 10"' van het or er e en ver en 10 

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail w.pruisken@euronet.nl 

• ' .t ·, 

1 Al MEER DAN 45 JAA_R 1 . . 

.!• ' 
J • --• . 

• Voor alle rijbewijzen 
• Opleiding 
• 10 daags spoedopleidingen : 
• Diverse categorieën moterrijlessen. ,:-- -. 1

., 
. , . 

LENS LEDEN SPECIALE KORTING 
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk .. 

Valkenboslaan 173 ;_ 2563 C~, Den Haag 
Tel.: 070-3451 153 / 3634671 ~ Fax: 070-3636662 

~-' ' 

Fr~é Kick Sport 
DE VOETBALSPECIALIST 
Weim~rstraat 343 D~ri Haag 

EXCLUSIVE . 
• Thomsonlaa~ .124 Den Haag 

Telefoon 070-3636323 

Telèbin 070-3652426 

·· ~ FREE KICK SCHEVENINGEN 
Keizerstraat 7 4 Scheveningen Telefoon 070-3617376 

voor al uw sporlkleding, lens leden l 0% korting! 
www.lree-kick.nl 

' 

.. '. 

Alllllemach~ig 
wat een assortiment !!! 

- voor oude auto's .. 
Auto~onderdelen 
• Groot assortiment auto onderdelen 
• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn 
• Alle !opmerken auto-onderdelen uit voorraad leverbaar 
• Eigen bezorgdienst 

of nieuwe auto's 

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

Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 
Openingstijden: ma. Vm vrijd. 08.00 -18.00 uur zat. 09.00 - 16.00 uur 

. 

Café 

Eikstraat 1 - 2565 MT D~n Haag ~ T~I.: (070)-3603738 

FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE
MEDICAL FITNESS - HOUTWUK 

Gespecialiseerd in het geven van adviezen en paramedische 
behandeling van de wervelkolom en (sport)letsels. 

J.J,A, Zoutendijk 
E.P.A. Coret 
5.1. König 

Behandéling volgens ?fipraak 

F)'sio-Manueel Therapeut 
Fysiotherape:ut · ~ 
Fysio-Manueel Therape_ut 

C.A. van Beverplein 16 - 2552 HT Den Haag 
Telefoon: 070-3973013 



Terrein & Clubgebouw 
Sportpark " Escamp 1 " 
Hengelolaan ( geen post adres ) 
Den Haag tel 070-3661314 

Postadres 
Postbus 43337 
2504 AH Den Haag 

Contributie betaling 
Postbank 33.67.11 
Rabobank 129.924.229 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter: 
R. Verg eer tel. 070 - 3661344 
Secretaris: (secretaris@lcns-denhnag.nl) 
J. Col pa tel. 070 - 3941974 
Penninemeester: 
C.Veldink tel 079-3314348 
Commissariaat jeugdvoetbal: 
P.v.d.Steen tel. 070-4400603 
Commissariaat selectie seniorenvoetbal: 
W. Kouwcnhoven tel. 070-3912474 
Commissariaat algemene zaken: 
H.Hoppenbrouwcrs tel. 070-3250789 

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

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

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

Club van 50 
H.Hoppenbrouwers tel. 070- 3250789 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek 
H.Kooyenga 

tel. 030- 6036157 
tel. 070 - 3977294 

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

Bar 
Vacature 

Trainers 
Zondag 
H. Lamens 
R.Bogisch 

l.Kumaz 

Zatc:rdag 
A. de Ket 

tel. 070- 3455787 
tel. 070 - 393 7441 
tel. 06 - 14382757 
tel. 06- 13379733 

tel: 06-51196881 

Redactie LENS-revue 
Cees en SaskiaAlting tel. 070-3661314 

e-mail - vv,LENS@l2move.nl 

Redactie internet 
Janp Colpa: webmaster@Icns-denhang.nl 
Cees Alting: cjalting@planct.nl 

Internet-site: 
www.lens-denhaag.nl 

8 "-1.ENSIEVJIE opgericht 18 december 1920 
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TURBULENT HET SEIZOEN UIT 
(bedankt) 

We gaan wel erg turbulent het seizoen uit. Was de rust, na de fusie-perikelen, enigszins 
teruggekeerd, storten we ons met het grootste gemak nog even snel in een royements
avontuur. 

Wij zullen als redactie ook nog even turbulent het seizoen afsluiten want een bedankje is wel 
op z'n plaats vinden wij zo. Na deze revue rest ons nog de JONG-LENS en dan zit voor de 
redactie het seizoen 2003/2003 erop. 

Tijdens deze 'rust' -periode blikken we al vast vooruit op het nieuwe seizoen. Krijgen we 
volgend seizoen een andere lay-out? Komt de lichtkrant weer terug? Kan een ieder weer 
genieten van de powerpoint-presentatie op de zaterdagen? Gaan we door met ..... ? 

We zijn er bijna. En dat is maar goed ook. Even bijkomen, alles laten bezinken om zo 
aankomend seizoen weer fris aan de start te verschijnen. Wij wensen iedereen prettige 
vakantie en tot volgend seizoen. 

Tot slot nog even het stukje turbulentie. Daar gaan we. 

BEDANKT I .... Maakten wij, in onze onschuld, toch in LENS-revue 
nr. 18 melding dat op de donderdagavond het niet meer voor de 
bezoekers de bedoeling was om asbakjes rond de kleine bar te 
gebruiken en dat men de peuken gewoon op de vloer diende te gooien. 
Nu, dat heeft men zeer letterlijk opgevat. 

Elke vrijdagochtend drijft het 'onze' mensen van OCW tot wanhoop. 
Toch dienen we, hoe vreemd ook, een ieder een compliment te maken. 

Men is consequent. Elke donderdagavond is het raak. Vraag is alleen of men het ook thuis 
doet of als men ergens anders is? Of doen we het alleen maar in ons clubgebouw? 

Afgelopen vrijdag hadden wij de 'eer' deze bende te aanschouwen. Het is werkelijk te gek 
voor woorden. Er werd besloten om de boel de boel te laten; maar op aandringen van onze 
Jeugdcommissie (er waren uiteindelijk op zaterdag jeugdtoernooien) werd de troep 
opgeruimd. 

Bezoekers van de donderdagavond u wordt hartelijk bedankt. Wij mikten in ons redactionele 
stukje op het gemiddelde intelligentieniveau van de bezoekers. Maar deze blijkt tot onze 
verbazing van een bedenkelijk kwaliteit te zijn. 

de redactie 





BEDANKT Il .... Dat het produceren van ons clubblad niet het werk is van slechts twee mensen weet niet 
een ieder. Er staat echter een hele organisatie achter. En wat voor een! 
Ook dit seizoen heeft de redactie weer kunnen rekenen op een vaste ploeg mensen die het ons mogelijk 
maakten om het clubblad goed en op tijd bij de leden in de (digitale) brievenbus te laten glijden. Daar waren 
de mensen van de LENS-huisdrukkerij, de vergaarders, stickeraars, nieters, inpakkers, chauffeurs, 
materiaalinkopers en vervangers van de redactie. Tot slot de firma ADREPAK, waar we altijd ons clubblad 
kwijt konden. Ze waren er altijd en de samenwerking was optimaal. 

We spreken de hoop uit dat men aankomend seizoen weer het beste LENS-beentje voorzet zodat we op dezelfde wijze ons clubblad 
met plezier kunnen maken. Bedankt: Ann, Jenny, Hannie, Tinie, Tineke, Diana, Muis, Bertus, Jaap, Gerard, Paul, Stefan, Hans, 
Hans, Emiel!! Mensen geweldig! Jullie stonden altijd voor ons klaar! 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren of in te korten. - 'lfi Plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

Inleveren kopij voor: 

• de JONG- LENS-revue: voor zaterdag 31 mei 2003 
• de 1' LENS-revue van het nieuwe seizoen: voor maandag 21 juli 2003 

-... ,---... ,..--... ,..-
' / ' / ' / 

"Uit de be~urskam'èr 
A !gemene Leden Vergadering en medewerkersavond 

Saskia en Cees Alting 
(redactie) 

Op zaterdag 7 juni kunt u twee vliegen in één klap slaan: de 
AL V en de medewerkersavond. Het bestuur heeft namelijk 
besloten deze twee evenementen die traditiegetrouw aan het 
einde van het seizoen plaatsvinden, dit jaar te combineren. 
Om 19.30 uur is iedereen welkom voor de reguliere 
voorjaarsvergadering. (zie agenda hieronder) en rond 20.30 
uur staan de deuren wijd open voor alle harde werkers in de 
club die als dank voor hun inzet in het afgelopen seizoen een 
gezellige avond krijgen aangeboden. We zullen binnenkort de 
uitnodigingen voor de medewerkersavond uitdelen, maar ook 

zonder deze uitnodiging is iedereen die zich heeft ingezet 
voor de club van harte welkom. 

Agenda Algemene Ledenvergadering op 7 juni 2003 om 19.30 uur 

• Opening 
• Ingekomen stukken en mededelingen 
• Notulen Algemene Ledenvergadering van 17 december 2002 

Natuurlijk hopen wij ook op een goede opkomst bij de 
ledenvergadering. We kunnen ons voorstellen dat iedereen 
een beetje "vergadermoe" is na 2 recente extra buitengewone 
AL V's. Toch is het belangrijk dat u komt. Er worden op deze 
voorjaarsvergadering immers besluiten genomen over de 
financiële zaken van LENS en ook de bezetting van het 
bestuur zal een "hot item" zijn. 

• Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 28 april 2003 
• Financieel jaarverslag seizoen 2002/2003 
• Voorlopige begroting seizoen 2003/2004 
• Samenstelling bestuur 

De tijdelijke beslllursleden Jaap Co/pa, Wim Kouwenhoven en Henk Hoppenbrouwers zullen volgens plan aftreden. Zij 
stellen zich niet herkiesbaar. 

• Rondvraag 
• Sluiting 

De benodigde documenten voor deze vergadering zijn vanaf maandag 26 mei beschikbaar op LENS. 
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Afscheid van Hans Lamens 

Het einde van de nacompetitie betekent ook dat Hans Lamens 
zijn laatste wedstrijd als trainer/coach in dienst van LENS er 
op heeft zitten. Zoals bekend zal hij volgend jaar bij PEC Den 
Haag werkzaam zijn. Hij is vier seizoenen actief geweest bij 
onze club en heeft daarin twee kampioenschappen en één 
periodekampioenschap bereikt. Van de vijfde naar de derde 
(en bijna naar de tweede) klasse! Een prestatie van formaat, 
waar wij als club Hans zeer dankbaar voor zijn. Wij hebben 
hem leren kennen als een gedreven, enthousiaste vakman, die 
de juiste balans wist te vinden tussen prestatie en 

S ixes-toernooi 

gezelligheid. Het zal zeker wennen zijn als wij zijn 
vertrouwde zoetgevooisde klanken (!) niet meer vanuit de 
dug-out zullen horen. Wij weten echter zeker dat we hem nog 
vele malen als toeschouwer op ons complex zullen mogen 
begroeten. In besloten kring hebben de spelers en de rest van 
de begeleiding hem al een zeer geslaagd afscheid bereid. 
Uiteraard zal ook het bestuur hem op passende wijze 
uitgeleide doen. 
Tenslotte wensen wij Hans veel succes bij zijn nieuwe (nou 
ja, nieuwe) club. Hansje bedankt! 

Op zaterdag 31 mei is het sixestoernooi op LENS. Als vele jaren is dit een fantastisch festijn waarbij we niet alleen van vele goede 
en minder goede voetballers uit het heden en verleden kunnen genieten, maar waarin vooral een gezellige sfeer heerst. Natuurlijk wil 
niemand dit spektakel missen en wij rekenen dan ook op een grote publieke belangstelling. Na het voetballen is er nog een 
feestavond, die ook elke jaar weer tot een van de hoogtepunten van het seizoen gerekend mag worden. De organisatie is in handen 
van de sponsorcommissie, dus dat zit wel goed. Bij voorbaat willen wij hen al bedanken voor hun geweldige inzet. 

VERANDERING OF BEËINDIGING LIDMAATSCHAP (SENIOREN) 

Indien er leden zijn die aan het einde van het seizoen hun lidmaatschap van onze vereniging willen beëindigen, omdat ze stoppen 
met voetbal of naar een andere vereniging gaan, dan dienen zij de onderstaande regels in acht te nemen: 

opzeggen kan uitsluitend SCHRIFTELIJK t.a.v. secretariaat LENS, postbus 43337, 2504 AH Den Haag. 
Opzeggen dient te geschieden VÓÓR 31 mei 2003. 
Leden die naar een andere vereniging gaan, moeten bij hun nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier halen, dit volledig 
invullen en voor 28 mei 2003 inleveren bij Jaap Colpa of Hans van Rijthoven(*) 
Ondertekening zal alleen geschieden als u aan uw financiële verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor boetes) en/of ontvangen 
sportspullen heeft ingeleverd. 

(*) Hans en Jaap zijn op LENS aanwezig om uw overschrijvingspapieren in ontvangst te nemen c.q. te retourneren op 27 mei tussen 
19 111,r en 21 uur. 

Indien u niet volgens bovenstaande regels opzegt, blijft u in ons ledenbestand en dat van de KNVB gehandhaafd met als gevolg dat 
u CONTRJBUTIEPLICHTIG bent ook voor het seizoen 2003/2004. 

Ook komt het voor dat leden hun "soort lidmaatschap" willen wijzigen bv: · niet spelend wordt spelend · sen. zat. wordt sen. zon. -
veld wordt zaal (v.v.) etc. etc. In bovengenoemde gevallen geldt ook uiterlijk 31 mei SCHRIFTELIJK een bericht sturen aan het 
secretariaat van LENS, postbus 43337, 2504 AH Den Haag. 

JEUGDLEDEN die willen bedanken als lid kunnen hier alles over lezen in de JEUGDKOPIJ. 

Fijne Vakantie 

Deze LENSrevue is de laatste van het seizoen 2002-2003. Zoals gebruikelijk volgt er binnenkort nog een editie van "JONG LENS". 
Na 7 juni zitten alle activiteiten van deze voetbaljaargang er weer op. Wij wensen alle leden, donateurs en medewerkers een heel 
fijne vakantie en we zien u graag in het nieuwe seizoen gezond, gebronsd en uitgerust weer terug aan de Hengelolaan. 

(~~~ .. ~ 
/WW t¾M · · , . rn 

Het bestuur 
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nieuws f/1ësefJ 
Einde 

Aan elk voetbalseizoen zit ook weer een einde. Je telt de knopen en kijkt wat er zoal gebeurt is in het 
seizoen. We hebben niet stil gezeten in ieder geval mogen we stellen. 
Bij de Club van 50 hebben we ook weer een hoop mensen gezien die hun financiële steentje bijdragen aan 
het wel en wee in de club, Hiervoor mijn oprechte hartelijk dank . Er is helaas nog geen goed aanbod 
gekomen voor nieuw meubilair in het clubgebouw. Geduld is een schone zaak. 
Uitspraak van de Club van Vijftig: hou van de mensen zoals ze zijn 

Met een vriendelijke groet, Henk Hoppenbrouwers 

..... ,, " - . ... uit de revue van •··· 
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. 

TRJNG ... TRJNG .... Gelukkig de telefoon gaat weer eens op een middag in het clubgebouw. De telefoonopnemer (M/V) voorspelt 
het al.: 'Gaat het trainer door? Wedde?". En ja hoor het is weer raak. En dat elke dag, het gehele seizoen door. Niet één keer, maar 
tientallen keren. He is om gek van te worden. Want de training gaat altijd door!! Was dit vroeger anders? Niet echt. Wij vonden een 
stukje van de Technische Commissie uit 1963 .. Opgemerkt dient te worden dat bij gebrek aan een kunstgrasveld men wel zeer 
creatief was om toch maar te kunnen trainen. 

TRAINING 
De Technische Commissie maakt de geselecteerde er ten overvloede nogmaals op attent, dat in het nieuwe seizoen de training onder 
alle omstandigheden door gaat. Dat dit nog niet door alle spelers is begrepen werd ons woensdag l.i. duidelijk toen er zich op de 
training slechts 6 man lieten zien. Daar bij slecht weer de training in de cantine wordt gehouden worden alle geselecteerden verzocht 
aanwezig te zijn met met medebrenging van gymschoenen. 

Technische Commissie 

(* Bron: DE LENSREVUE, jaargang 36 (1962-1963 - no 51 -29 augustus 1963) 

LENS in de competitie 

LENS 1 sneuvelt in de strafschoppenserie 

De nacompetitiedroom is uit. Niet dat dat nou zo heel erg is, want het was allemaal extra na het zinderende slot van de competitie 
waarin LENS zich veilig wist te spelen. Maar jammer is het wel, want LENS was heel dicht bij de volgende ronde. 
In de uitwedstrijd tegen het Leidse DoCoS heeft LENS de zege voor het grijpen gehad. Een veilig lijkende 
voorsprong werd vlak voor tijd nog uit handen gegevens door een omstreden strafschop. Daarna speelden er zich 
helaas LENS-onwaardige taferelen af, die voor het arbitrale trio aanleiding waren de wedstrijd voortijdig te 
beëindigen. Op donderdagavond werd het vervolg vastgesteld waarin niet meer gescoord werd. Het bleef 
het 3-3, waardoor strafschoppen noodzakelijk werden. DoCoS kwam als winnaar uit de loterij die een 
strafschoppenserie nu eenmaal altijd is (5-4). Volgend jaar spelen we dus gewoon weer derde klasse 
en als we eerlijk zijn .... dat hadden we een half jaar geleden toch eigenlijk niet kunnen denken. Dus, chapeau voor 
de boys en de begeleiding van LENS I voor de fantastische eindsprint. Als we nu afspreken om deze lijn in het 
volgende seizoen vanaf het begin voort te zetten, dan gaan we voor de bovenste plaatsen meedoen. 
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zaa1, zaterdag, zondag 

Senioren zaal/zondag -
algemene informatie 

W.J.M. Heijnen ............................ tel: 070-3461088 

Aanvoerders zaal 

LENS 1: Oscar van der Laar .............. tel: 06-22669238 
LENS 2: Sammy de Nennie ............... tel: 070-3935936 
LENS 3 : Ed Vuijk .... tel: 070-3960448 - (06-20247367) 
LENS 4: Nico Vastenburgt ................ tel:070-3294254 
LENS 5: Paul Lensink ..................... tel: 06-53576080 
LENS DS 1: Bettie Driessen ............... tel: 070-3295598 

0 ZAAL/ ZATERDAG/ ZONDAG: 

Mededelingen: 

Senioren zaterdag 

J. Ham ............................................ tel: 070-3679687 
L. Verkijk ....................................... tel.: 070-3617033 

Aanvoerders veld 

LENS 3: ltek Kurnaz ............................ tel: 06-13379733 
LENS 4: Henk Hoppenbrouwers ............... tel: 070-3250789 
LENS 5: Jan Muns .............................. tel: 070-3975459 

• 27 mei aanvang 19.30 uur de wedstrijd: Loosduinen t/m 23 - LENS t/m 23 
• 31 mei: sixes-toernooi • 07 juni: Algemene Leden Vergadering, aansluitend medewerkersavond (aanvang: 20.00 uur) 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 

- Hoofdleider A- t/m F-jeugd: Paul van den Steen telefoon: 070-4400603 (b.g.g. 06-22673658: G.Marinus) 

Dit betekent dat alle spelers en ouders met vragen of om afte 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 I 9.00 en 20.30 uur. In uiterste 1100d 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 ofniet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENS afkeuringslijn (070-
4044184). Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan nog niets!! Bel hiervoor echter nooit naar Paul van den 
Steen of Gerard Marinus thuis!! 
Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!! 
Trainingen gaan altijd door want wij hebben een kunstgrasveld!!! 
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AL V en Medewerkersavond 

Het spreekt voor zich dat wij alle medewerkers (trainers, leiders, scheidsrechters, grensrechters, jeugdcommissieleden en andere 
helpers) van onze jeugdafdeling uitnodigen om op zaterdag 7 juni naar LENS te komen voor gezellig bijpraten onder het genot van 
een hapje (barbecue) en een drankje. Voor de echte liefhebbers is er om 19.30 uur eerst nog de algemene leden vergadering van 
LENS over de cijfertjes. Hoe hebben we dit seizoen financieel gedraaid en krijgen we de begroting voor volgend seizoen rond 
zonder contributie verhoging??? Op deze avond zal dit allemaal besproken en duidelijk worden en de medewerkers van LENS 
mogen daar natuurlijk bij zijn!!! Tot op zaterdag 7 juni!! 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uitffhuis Veldfferrein Vertrek LENS: Vervoer 

Al 21 mei(*) 18.30 uur DUNO Al (nieuw) Thuis Veld2 17.30uur 

24 mei VRIJ!! 
26mei 18.30 uur Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! I 8.00 uur 

29 mei 10.00 uur GravenzandeSVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

31 mei 09.00 uur Vertrek Limburg Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

Bl 21 mei(*) 19.00 uur RKA VV BI (nieuw) Thuis Veld 3 18.00 uur 

26mei 18.30 uur Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 18.00 uur 

29 mei 10.00 uur GravenzandeSVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

31 mei VRJJ!! 
B2 24 mei VRJJ!! 

26mei 18.30 uur Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 18.00 uur 

31 mei VRIJ!! 
Cl 25 mei I 1.00 uur LENStoemooi Thuis Zie kopie!! 10.00 uur 

26 of27 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

31 mei 14.30 uur Spartaan '20 C 1 (beker) Uit Zie kopie!! 11.30 uur Bus??? 

C2 24mei VRIJ!! 
26 of27 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

29 mei 10.00 uur GravenzandeSVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

C3 24 mei 09.00 uur Monstertoernooi Uit Zie kopie!! 07.45 uur Auto 

26 of27 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

31 mei VRJJ!! 
C4 24 mei VRIJ!! 

26 of27 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

29 mei 13.30 uur Nootdorptoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

Dl 25 mei 11.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.30 uur 

27mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

29mei 09.30 uur Soccer Boystoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

31 mei Finale 4 tegen 4 Uit Zie kopie!! 

D2 24mei 10.00 uur DoCoStoernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

27 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

29 mei 09.30 uur Soccer Boystoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

D3 24mei 12.00 uur VELOtoernooi Uit Zie kopie!! 10.45 uur Auto 

27 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

29 mei 09.45 uur DEHtoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

D4 24 mei 12.30 uur VELOtoernooi Uit Zie kopie!! ll.15uur Auto 

27 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

31 mei VRIJ!! 
El 24mei 12.30 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 11.15 uur Auto 

21/27/28 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

30mei 09.30 uur Vertrek Limburg Uit Zie kopie!! 09.00 uur Auto 

E2 24mei 13.30 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

21/27/28 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

30 mei 09.30 uur Vertrek Limburg Uit Zie kopie!! 09.00 uur Auto 

E3 24 mei 13.30 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

21/27/28 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

29 mei 10.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 09.30 uur 

E4 24mei 09.00 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 07.30 uur Auto 

21/27/28 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

29 mei 10.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.00 uur 
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Team Datum Aanvang Tegenstander Uitffhuis Veldfferrein Vertrek LENS: 

ES 24 mei 09.00 uur DWOtoemooi Uit Zie kopie!! 07.30 uur 
21/27/28 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 
29 mei 10.00 uur LENStoemooi Thuis Zie kopie!! 09.30 uur 

E6 24mei 09.00 uur DWOtoemooi Uit Zie kopie!! 07.30 uur 

21/27/28 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 
29 mei 10.30 uur LENStoemooi Thuis Zie kopie!! 10.00 uur 

Fl 24mei 13.15uur Den Hoomtoemooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur 
21 en 28 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 

F2 24mei 13.15 uur Den Hoomtoemooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur 

21 en 28 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 
F3 24 mei 13.30 uur Den Hoomtoemooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur 

21 en 28 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 
29 mei 14.00 uur LENStoemooi Thuis Zie kopie!! 13.30 uur 

F4 24 mei 13.30 uur Den Hoomtoemooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur 
21 en 28 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 
29mei 14.30 uur LENS toernooi Thuis Zie kopie!! 14.00 uur 

FS 24mei VRJJ!! 
21 en 28 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 
29mei 14.00 uur LENStoemooi Thuis Zie kopie!! 13.30 uur 

F6 24mei VRJJ!! 
21 en 28 mei Training nieuwe groepen Thuis Zie kopie!! 
29mei 14.30 uur LENStoemooi Thuis Zie kopie!! 14.00 uur 

(*) Wedstrijden met het nieuwe elftal!! 

Bijzonderheden 

Dit is de laatste LENS REVUE van dit seizoen!!! Medio juni de JONG LENS, 
eind juli de eerste LENS REVUE seizoen 2003/2004 

Aanwezig namens de jeugdcommissie: zaterdag 24 mei: Peter van Fessem 

Orstellingen 

zondag 25 mei: Gerard Marinus en Paul van den Steen 
donderdag 29 mei: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

De opstellingen zijn als bekend met uitzondering van: 

LENS Al: op 29/5 zonder S.Arslan en Y.Yentougli en op 31 mei en 1 juni zonder S.Arslan 
LENS B 1: op 29/5 zonder P.Barros, J,Bruystens en K.Muskiet maar met S.el Ayadi, A.Boutkabout en J.Vermeulen 
LENS C 1: op 25/5 en 31/5 met R.Mendes Martins (ook bij C2 op 29/5 ! !) 
LENS C2: op 29/5 zonder R.v.Herp maar met R.v.d.Berg en P.Maduro (beide ook bij C3 op 24/5! !) 
LENS C3: op 24/5 zonder J.v.d.Luitgaren, J.Verschuil en Q.de Zwart maar met A.Elfergougui, W.Kocer en D.Wir 
LENS C4: op 29/5 met P.Dewkali en R.Matthee 
LENS D4: op 24/5 zonder T.Cav en M.Chaaibi maar met T.Aidani, A.Aras en K.Celik 
LENS E5: op 24/5 zonder G, R. en S. Nijbacker 
LENS F3: op 24/5 en 29/5 zonder E.Yanik 

Toernooien afgekeurd of niet?? 

Vervoer 
Auto 

Auto 

Auto 

Auto 

Auto 

Auto 

Het organiseren van toernooien kost veel tijd en veel geld dus afkeuringen komen slechts zeer sporadisch (alleen bij heel slecht 
weer) voor. Het antwoord op de vraag of toernooien afgekeurd zijn of niet kan je slechts te weten komen via het antwoordapparaat 
van LENS (070-4044184) en dus niet via Jnfothuis. Krijg je geen gehoor kom dan gewoon naar LENS en we bekijken daar of de 
toernooien doorgaan of niet. 

Schaduwprogamma bij algehele afkeuring 

Bij afkeuring van de uittoemooien doen wij helemaal niets met onze jeugd. De spelers mogen dan thuis blijven c.q. naar huis 
toegaan. Bij afkeuring van de thuistoernooien proberen wij toch altijd iets te doen op ons kunstgrasveld. Dit wordt ter plekke 
bekeken en besloten. 
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Toernooi bijzonderheden 

Het organiseren van toernooien kost veel tijd en veel geld. De verenigingen hopen dan ook op leuke en 
sportieve toernooien en daar doet LENS natuurlijk aan mee!!!! Wij gedragen ons sportief ten opzichte van de 
tegenstanders en de scheidsrechters (geldt ook voor de ouders!!!), wij vernielen niets en houden de 
kleedlokalen netjes en wij blijven natuurlijk allemaal tot en met de prijsuitreiking. Aangezien toernooien een 

aanzienlijk deel van de dag in beslag nemen (zie kopie hieronder) vragen wij de ouders om hun zoon minimaal een trainingspak en 
wat te eten en te drinken mee te geven. Natuurlijk verwachten wij bij de uittoernooien ook voldoende ouders met vervoer. Schuif dit 
niet weg naar de andere ouders want als iedereen hier zo over denkt dan komen wij bij geen enkel uittoernooi. Nogmaals: het 
vervoer is echt de verantwoordelijkheid van alle ouders en niet van de jeugdcommissie van LENS!!!! 

! ! !DE GEWONNEN BEKERS ALLEMAAL IN DE PRIJZENKAST OP LENS!!! 

LENS Al LENS BI LENS Cl 

• speelt op donderdag 29 mei • speelt op donderdag 29 mei • speelt op zondag 25 mei het 
(Hemelvaartsdag) het 's-Gravenzande (Hemelvaartsdag) het 's-Gravenzande LENStoernooi tegen XerxesDZB, 
SV-toernooi aan de Kon. Julianaweg SV-toernooi aan de Kon. Julianaweg DIJNO, HBS en Quick. Einde: 16.45 
in Gravenzande. De tegenstanders zijn in Gravenzande. De tegenstanders zijn uur. 
nog onbekend maar wel weten we dat nog onbekend maar wel weten we dat 
spelers en begeleiding een lunch spelers en begeleiding een lunch 
aangeboden krijgen en dat het om aangeboden krijgen en dat het om 
17.00 uur afgelopen is. Natuurlijk 17.00 uur afgelopen is. Natuurlijk 
verwachten wij ouders met vervoer!!! verwachten wij ouders met vervoer!!! 

~ • Op zaterdag 31 mei naar Kerkrade 
waar jullie meespelen in een toernooi 
bij FC Gracht. Na het toernooi wat 
eten en natuurlijk lekker stappen in 
Limburg. 

• Op zondag wellicht ergens zwemmen 
en omstreeks 21.00 uur weer op 
LENS terug. Meenemen naast je 
voetbalkleding ook een slaapzak en -
een luchtbed, tandenborstel, tandpasta, 
pyjama, zwembroek, extra handdoek 
etc. Natuurlijk ook een lunchpakket en 
wat te drinken voor onderweg. Heel 
veel plezier!! 

LENSC2 LENSC3 LENSC4 

• Speelt op donderdag 29 mei • speelt op 24 mei op sportpark Polanen • speelt op donderdag 29 mei 
(Hemelvaartsdag) het 's-Gravenzande in Monster het Monstertoernooi (Hemelvaartsdag) op de Kruisweg in 
SV-toernooi aan de Kon. Julianaweg (vervoer is noodzakelijk!!) tegen 's- Nootdorp het Nootdorptoernooi 
in Gravenzande. De tegenstanders zijn GravenzandeVV, TOGB, MVV'27 en (vervoer is noodzakelijk!!). tegen 
nog onbekend maar wel weten we dat Monster. Einde: 13.15 uur. Oliveo, Lyra, Monster en Nootdorp. 
spelers en begeleiding een lunch Einde: 16.45 uur. 
aangeboden krijgen en dat het om 
17.00 uur afgelopen is. Natuurlijk 
verwachten wij ouders met vervoer!!! 

LENS Dl LENSD2 LENSD3 

• speelt op zondag 25 mei het • speelt op 24 mei op de Haagse • speelt op 24 mei op de Haagse 
LENStoernooi tegen XerxesDZB, Schouwweg in Leiden het Schouwweg in Leiden het 
DUNO, HBS en Sheffield United DoCoStoernooi (vervoer is DoCoStoernooi (vervoer is 
JFC. Einde: 16.45 uur. noodzakelijk!!). Tegenstanders zijn noodzakelijk!!). Tegenstanders zijn 

• Speelt op donderdag 29 mei nog niet bekend maar het toernooi is nog niet bekend maar het toernooi is 
(Hemelvaartsdag) het Soccer om 14.00 uur afgelopen. om 14.00 uur afgelopen. 
Boystoernooi op de Gotzenhainsingel • Speelt op donderdag 29 mei • Speelt op donderdag 29 mei 
te Bleiswijk (vervoer is (Hemelvaartsdag) het Soccer (Hemelvaartsdag) het Soccer 
noodzakelijk!!) tegen EHC, Deeping Boystoernooi op de Gotzenhainsingel Boystoernooi op de Gotzenhainsingel 
Rangers FC en Soccer Boys. Daarna te Bleiswijk (vervoer is te Bleiswijk (vervoer is 
nog I finalewedstrijd. Einde: 16.00 noodzakelijk!!) tegen EDS, PEC, noodzakelijk!!) tegen EDS, PEC, 
uur. Hekelingen en Soccer Boys. Einde: Hekelingen en Soccer Boys. Einde: 

16.00 uur. 16.00 uur. 
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LENSD4 LENS El LENS E2 

• speelt op 24 mei het op de Noordweg • speelt op 24 mei het DWOtoemooi • speelt op 24 mei het DWOtoemooi 
in Wateringen het VELOtoemooi aan de Heuvelweg te Zoetermeer aan de Heuvelweg te Zoetermeer 
(vervoer is noodzakelijk!!) tegen Velo (vervoer is noodzakelijk!!) tegen (vervoer is noodzakelijk!!) tegen 
D7, DHC en Velo D3. Einde 15.00 DWO, DSO, DUNO, FC Lisse en DWO, Excelsior'20, Verburch en 
uur. Sheffield United JFC. Einde: 17 .00 Quick Boys. Einde: 17 .00 uur. 

uur. • Vertrekt op 30 mei naar Limburg en 

• Vertrekt op 30 mei naar Limburg en speelt op 31 mei en 1 juni mee bij 
speelt op 31 mei en 1 juni mee bij Kolonia aan de Hofstraat in 
Kolonia aan de Hofstraat in Landgraaf. Verder veel plezier maken 

m 
Landgraaf. Verder veel plezier maken en meenemen: extra voetbalkleding, 

Jj) en meenemen: extra voetbalkleding, slaapzak, luchtbed, pyjama, 
slaapzak, luchtbed, pyjama, tandenborstel en tandpasta, schone -- tandenborstel en tandpasta, schone sokken en ondergoed, spelletjes en 1 ,.. 

~ sokken en ondergoed, spelletjes en natuurlijk voor onderweg wat te eten 
natuurlijk voor onderweg wat te eten en te drinken. Zakgeld ten hoogste 15 -- en te drinken. Zakgeld ten hoogste 15 euro!! Op 1 juni zijn jullie omstreeks 
euro!! Op I juni zijn jullie omstreeks 20.00 uur weer op LENS terug!! 
20.00 uur weer op LENS terug!! 

LENS E3 LENSE4 LENS ES 

• speelt op 24 mei het DWOtoemooi • speelt op 24 mei het DWOtoemooi • speelt op 24 mei het DWOtoemooi 
aan de Heuvelweg te Zoetermeer aan de Heuvelweg te Zoetermeer aan de Heuvelweg te Zoetermeer 
(vervoer is noodzakelijk!!) tegen (vervoer is noodzakelijk!!) tegen ( vervoer is noodzakelijk! ! ) tegen 
DWO, FC Lisse, Laakkwartier en DHC, DWO en Laakkwartier. Einde: DHC, SWO en DSO. Einde: 12.30 
Sheffield United JFC. Einde: 17.00 12.30 uur. uur. 
uur. • Speelt op donderdag 29 mei • Speelt op donderdag 29 mei 

• Speelt op donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) het LENStoemooi (Hemelvaartsdag) het LENStoernooi 
(Hemelvaartsdag) het LENStoemooi tegen DSO, GDA en RKSVM. Einde: tegen DSO, GDA en RKSVM. Einde: 
tegen DSO, GDA en RKSVM. Einde: 13.00 uur. 13.00 uur. 
13.00 uur. 

LENSE6 LENSFl LENS F2 

• speelt op 24 mei het DWOtoemooi • speelt op 24 mei op de Woudseweg in • speelt op 24 mei op de Woudseweg in 
aan de Heuvelweg te Zoetermeer Den Hoorn het Den Hoorntoernooi Den Hoorn het Den Hoorntoernooi 
(vervoer is noodzakelijk!!) tegen (vervoer is noodzakelijk!!) tegen Den (vervoer is noodzakelijk!!) tegen Den 
DWO E12, FC Lisse, DWO E13 en Hoorn, DSVP en Wilhelmus. Einde: Hoorn, Wilhelmus en Verburch. 
DSO. Einde: 12.30 uur. 16.00 uur. Einde: 16.00 uur. 

• Speelt op donderdag 29 mei 
(Hemelvaartsdag) het LENStoemooi 
tegen DSO, GDA en RKSVM. Einde: 
13.00 uur. 

LENS F3 LENSF4 LENS FS en LENS F6 

• speelt op 24 mei op de Woudseweg in • speelt op 24 mei op de Woudseweg in • Spelen top donderdag 29 mei 
Den Hoorn het Den Hoorntoernooi Den Hoorn het Den Hoomtoemooi (Hemelvaartsdag) het LENStoernooi 
( vervoer is noodzakelijk!!) tegen Den (vervoer is noodzakelijk!!) tegen Den tegen DUNO, GDA en RKSVM. 
Hoorn, DWO en Verburch. Einde: Hoorn, DSVP en TOGB. Einde: 16.00 Einde: 17.00 uur 
16.00 uur. uur. ~ 

• Speelt op donderdag 29 mei • Speelt op donderdag 29 mei 
(Hemelvaartsdag) het LENStoernooi (Hemelvaartsdag) het LENStoemooi 

~ tegen DUNO, GDA en RKSVM. tegen DUNO, GDA en RKSVM. 
Einde: 17 .00 uur. Einde: 17.00 uur. V 

!! !DE GEWONNEN BEKERS ALLEMAAL IN DE PRIJZENKAST OP LENS!!! 

Trainingsnieuws 

Vanaf 17 mei in principe alleen nog trainen met de nieuwe groepen tenzij de trainers anders vermelden!! 
LENS C2 traint ook nog met de huidige groep op woensdag 21 mei (na afloop patat!!!) 
LENS Cl, Dl en D2 trainen ook nog met de huidige groepen op donderdag 22 mei 
LENS E 1 en E2 trainen ook nog met de huidige groepen op maandag 26 mei 
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Training met nieuwe groepen 

Natuurlijk gaan wij in mei weer trainen met de groepen voor het nieuwe seizoen. Wij doen dit op: 

• maandag 26 mei 
18.30 t/m 20.00 uur nieuwe A en B-klassers (aanwezig 18.00 uur; neem data zomervakantie mee+ sportspullen LENS 
inleveren!!) 

• dinsdag 27 mei 
17 .00 t/m 18.15 uur nieuwe D-klassers (aanwezig 16.30 uur; neem data zomervakantie mee+ sportspullen LENS inleveren!!) 
18.30 t/m 20.00 uur nieuwe C-klassers (aanwezig 18.00 uur; neem data zomervakantie mee+ sportspullen LENS inleveren!!) 

• woensdag 21 en 28 mei: 
15.00 t/m 16.15 uurnieuwe F-klassers (aanwezig 14.30 uur) 
16.30 t/m 17.45 uur nieuwe E-klassers (aanwezig 16.00 uur) 

De groepen, gebaseerd op het huidig aantal aanwezige jeugdleden, staan hieronder vermeld. Stop je met voetballen lees dan de kopie 
verder op in deze LENSREVUE (hier zijn immers regels voor): 

• A-klassers (geboren in 1985 en 1986): A.Aliabadi, A.Ancharad, S.el Ayadi, O.Arslan, P.Barros, S.Durak, G.Fabias, 
M.Hendriks, G.lsmail, R.Kaynak, B.Lamers, M.v.d.Luitgaren, R.Oosterveer, J.Strang, D.Terrones, J.Vermeulen, J.Vernee, 
A.Zambib en A.Zand. 

• B-klassers (geboren in 1987 en 1988): E.Aktas, S.Aras, S.el Arnouki, O.Arslan, V.Autar, T.Bektes, R.v.d.Berg, H.el Boubkari, 
A.Boutkabout, F.Boutkabout, R.da Cruz, A.Elfergougui, A.Eljabli, J.Fanny, C.Hansen, J.lmambuks, F.lmouhay, J.Imperator, 
F.el Kanfaoui, C.Karabulut, A.Loilargosain, J.v.d.Luitgaren, N.Meijer, R.Mendes-Martins, O.el Mharndi, M.Mirkarimi, S.el 
Mokadam, K.Muskiet, R.v.d.Oever, D.v.Poorten, A.de Randarnie, J.Rogava, S.Sahin, A.Seker, A.Thohamachsun, F.Turkoglu, 
N.Zambib en Q. de Zwart. 

• C-klassers (geboren in 1989 en 1990): M.Ahjar, T.Aidani, S.Akbal, O.Akkuzu, E.Aktas, A.Aras, D.Boateng, A.el Boustati, 
M.Bulut, M.Carolina, I.Celik, K.Celik, E.Cesin, P.Dewkali, T.Fisher, !.Gene, R.Ghisaidoobe, O.Gogtas, A.el Haddioui, 
R.v.Herp, Y.lrzi, J.Khoulali, W.Kocer, P.Maduro, R.Matthee, D.Mensah, R.Moennasing, M.Omri, M.el Ousrouti, A.Ozdilek, 
M.Ozyurek, S.Poeran, C.Poulina, H.Rahiembaks, I.Rasul, S.Resodiwirjo, R.Rocha, G.Samburkan, J.dos Santos Freitas, 
C.Senturk, M.Sertkaya, E.v.d.Spek, T.Tekdemir, I.Tokmak, U.Tokmak, C.Wilson, D.Wir, O.Yalcin, A.Yazici en M.Yalmon. 

• D-klassers (geboren in 1991 en 1992): S.Abdalla, L.Acer, A.Achalchi, M.Ahjar, F.Aldogan, S.Algoe, B.Altay, B.Arslan, M.el 
Ayadi, J.v.Beek, A.Bingol, M.v.d.Burg, E.Cetin, K.Chtatou, H.Devrilmez, J.Elfergougui, Y.Erdogan, O.Ergul, A.v.Gardingen, 
K.Gezgin, M.lmouhay, H.lpek, T.Jankie, L.Khalaf, H.Kocer, K.el Margi, E.Mermi, F.Mustapha, R.Nijbacker, C.Nooitmeer, 
E.Nooitmeer, A.Ouellaf, M.Ouellaf, F.Ozcelik, A.Ozdemir, O.Ozdemir, R.Petrona, C.Poulina, R.Putters, R.Reddam, 
M.Resodiwirjo, B.Sbaa, S.Senturk, H.Simsek, F.Souna, J.Susanto, H.Syed, A.Tekin, E.Uwimana, M.Vrijenhoek, J.Walther, 
C.Yavuz, S.Zimmerman en D.de Zwart. 

• E-klassers (geboren 1993 en 1994): A.Achahchah, J.Akalai, B.Akhannich, B.Aksoy, Y.Aliabadi, O.Arslan, E.Ayyadi, 
P.Balesar, B.Bingol, E.Bingol, E.Boatey, Z.Borukcu, !.el Bouazaoui, W.el Boubkari, M.Boutasmit, N.Bozbey, E.Ciftci, 
O.Coskun, B.Dosun, C.Erdogan, G.Ergul, I.Erkul, A.Genc, F.Hoke, H.Ikjouen, L.el Kanfaoui, O.Kaya, S,Keskin, A.Khodabaks, 
Y.Khoulali, S.Kilic, R.el Margi, K.Mawete, K.Nyamekye, H.Ozdilek, M.Ozen, M.Oztas, M.Reddam, M.Smuller, E.Tekdemir, 
B.Tuna, T.Tuzlacik, B.Ulas, F.Ulas, en C.Yildiz. 

E-KLASSERS: NEEM VRIENDJES MEE NAAR DEZE TRAININGEN!!! 

• F-klassers (geboren in 1995, 1996 en 1997): E.Aras, L.Aspeslagh, O.Ayas, S.Baryagabr, M.Benharnmouch, R.Bisai, !.el 
Boustati, B.Ciftci, T.Ciftci, M.Essaeh, A.Ezzammouri, Z.Genc, S.Gunes, U.Gunes, F.Ince, I.Ince, R.Kaya, J.Maduro, 
S.v.Marwijk, T.Meijer, K.Ozdilek, M.Ozdilek, N.Perera, B.Sahan, H.Syed, F.Yavuz en M.Yildiz. 

F-KLASSERS: NEEM VRIENDJES MEE NAAR DEZE TRAININGEN!!! 

Bekervoetbal: LENS Cl bereikt de finale!! 

LENS Cl won de halve finale tegen Katwijk met 1 - 2. Met een bus naar Katwijk (bedankt!!) en een sterk begin maar toch 1 - 0 
achter. Voor rust nog 1 - 1 en echt in de laatste seconde met 1 - 2 winnen door een strafschop te verzilveren. Zie voor meer details 
het verslag van een trotse trainer/coach. Klasse gedaan en nu naar de finale op 31 mei tegen Spartaan'20 Cl op het veld van DSO in 
Zoetermeer. Eerst een gezamenlijke lunch op LENS en daarna weer met de bus (bedankt) naar DSO voor een zware tegenstander uit 
de 2' divisie. Zet je beste beentje voor en maak er een leuke en sportieve wedstrijd van. Heel veel succes en als jullie winnen volgt er 
nog een feestje!! 
LENS C2 was kansloos tegen TEDO C 1. In dit elftal lopen 3 dispensatiespelers die gewoonweg te sterk zijn voor de spelers van 
LENS C2. Dat deze wedstrijd met een katterig gevoel met O - 7 verloren werd is logisch temeer omdat deze dispensatiespelers de 
zaterdag er voor met TEDO AI tegen LENS Al speelden???? Dit moest verboden worden KNVB!!! 
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Voorronde penaltybokaal KNVB 

Twee spelers van LENS wisten zich te plaatsen voor de finale op donderdag 29 mei bij v.v. Oegstgeest, v.Houdringelaan te 
Oegstgeest: Arnie de Randamie (Cl) en Kagan Gezgin (Dl). Arnie begint om 13.30 uur en Kagan om 12.00 uur. We maken nog 
afspraken hoe laat we waar verzamelen op deze dag. Afspraak is wel datje komt inje LENStrainingspak en natuurlijk met je 
volledige en officiële LENStenue aan. Het zou leuk zijn als er supporters van LENS aanwezig zijn om deze jongens te ondersteunen. 
Heel veel succes!! 

Finale vier tegen vier 

Op woensdagmiddag 14 mei speelden wij met een drietal D
teams mee in het vier tegen vier toernooi bij GDA. Het 
onderstaande wist zich te plaatsen voor de volgende ronde op 
31 mei 2003 bij VEP/Sportlust'46, Waardsedijk in Woerden: 
J.dos Santos Freitas, R.Reddam, M.Resodiwirjo en 
R.Resodiwirjo en R.Rocha. Leider: R.dos Santos Freitas 
We willen nogmaals benadrukken dat de kinderen het op deze 
middag helemaal alleen uit moeten zoeken zonder bemoeienis 

LENS Cl naar Parijs 

van trainers, leiders en ouders. Natuurlijk staat er wel een 
spelleider bij om in te grijpen als dit nodig is. 
Wij spelen natuurlijk eerlijk en sportief en in het originele 
LENS TENUE. 
Het programma is nu nog niet bekend maar via Rui 
ontvangen jullie op tijd de nodige informatie. 

Heel veel succes!! 

Op vrijdag 6 juni gaat LENS Cl richting Parijs. We 
verzamelen om 12.00 uur op LENS en laden vervolgens de 
auto's in. Daarna richting St.Souppletts vlakbij Parijs. We 
verwachten daar omstreeks 18.00 uur aan te komen en gaan 
direct door naar onze slaapgelegenheid. Wat we deze 

Op maandag 9 juni nog naar Euro Disney en omstreeks 23.30 
uur zijn we weer terug op LENS. Dit wordt een te gekke trip. 
Gedraag je en neem de volgende spullen mee: voldoende 
schone voetbalkleding, handdoeken, zwembroek, pyjama, 
slaapzak, luchtbed, tandenborstel, tandpasta, schoon 

avond gaan doen is nog niet bekend maar op 7 en 8 juni 
spelen we mee in een tweedaags internationaal toernooi. 
Natuurlijk proberen we ook nog een avond naar Parijs te 
gaan. 

ondergoed en kleding en schone sokken. Voor de heenreis in fi een aparte tas: een lunchpakket, wat te drinken en wat te 
~ snoepen, je paspoort en een portemonnee met zakgeld. Heel 

U' ~ veel plezier!!! 

Voetbalclinic op OP LENS 

Op woensdagmiddag 7 mei werd in samenwerking met HFC ADO Den Haag een voetba!clinic op LENS georganiseerd. Spelers van 
LENS die loten verkochten voor de GROTE CLUB ACTIE mochten aan deze voetbalclinicmeedoen en vermaakten zich uitermate 
goed. De organisatie was uitstekend (mede dankzij de LENSleiders) en de 9 onderdelen werden vlotjes afgewerkt. Uiteindelijk 
kende iedere categorie een winnaar. Bij de C: Niels Meijer, bij de D: Adil el Haddioui en bij de E: Whalid el Boubkari. Zij kregen 
van Michel en Sjoerd (organisatie) en Davido (profspeler van HFC ADO Den Haag 2) de officiële HFC ADO Den Haag-platte-klep
pet (moeilijk woord) en in augustus wacht hen nog een verrassing. 

Dennis v.d.Steen heeft TC2 

Dennis v.d.Steen trainer/coach van LENS Cl (volgend seizoen BI) is geslaagd voor de cursus TC2 (trainer/coach 2). Dit is een 
prestatie op zich op deze jonge leeftijd. Dennis is nu bevoegd tot het trainen/coachen van alle jeugd en de senioren t/m de 2' klas 
(LENS 1 speelt 3' klas). De bedoeling is het echter dat hij zich voorlopig nog op het jeugdvoetbal zal richten. Dennis gefeliciteerd 
met dit prachtige resultaat en nog veel plezier bij de diploma uitreiking a.s. zaterdag!! 

Bezoek pretparken einde seizoen 

• LENS B 1 en B2 willen 24 mei naar Six Flags, 
• LENS C3, C4, D3 en D4 willen op 31 mei naar Duinrell 
• LENS E3 t/m F6 willen op 31 mei naar De Drievliet. 

Wij bekijken momenteel of dit te organiseren valt maar alles valt en staat met vervoer, 
begeleiding en de wil om te betalen. Zonder voldoende begeleiding en vervoer gaat het zeker niet 
door. Zaterdag 24 mei willen wij uiterlijk een beslissing nemen of de tripjes naar Duinrell en De 
Drievliet doorgaan of niet. Opgeven kan alleen als er direct betaald wordt!!! 
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Einde seizoen 

Na I juni zit het seizoen 2002/2003 er op. Er wordt dan niet meer getraind en gevoetbald door de jeugd van LENS. LENS is dan 
gesloten t/m begin augustus!!! Wij maken in de weken er na de balans op. Bekijken hoeveel jeugdleden we hebben in de diverse 
leeftijdsklasse, stellen de diverse trainingsgroepen samen in overleg met de trainers, maken de JONG LENS klaar en zorgen er voor 
dat de kleding en de trainingsmaterialen weer op orde worden gebracht. Voor ons dus nog werk genoeg maar voor de spelers en 
ouders even geen voetballen. Wel vragen wij iedereen om ontvangen sportspullen van LENS (tassen, trainingspakken, shirts, 
broekjes en kousen) z.s.m. terug te bezorgen op LENS. Stop het in een tas of plastic zak, doe er een briefje bij met je naam er op en 
lever het in op LENS. Bedankt voor de medewerking!! 

Trainers/Leiders attentie!! 

We vragen de trainers en leiders van A 1 t/m F6 aandacht voor onderstaande zaken: 
Inleveren kleding: de teams die sportspullen van LENS gehad hebben moeten dit natuurlijk ook weer inleveren. De trainers/leiders 
zijn hier verantwoordelijk voor. Zorg er voor dat uiterlijk 7 juni (medewerkersavond) alles terug is op LENS. Pas als alles terug is 
kunnen wij gaan inventariseren voor het nieuwe seizoen. 
Inleveren sleutels: de trainers worden verzocht om hun sleutelbos weer in te leveren bij Paul van den Steen. Wij kunnen dan in de 
zomerstop alles weer aanpassen aan de nieuwe situatie. Lever de sleutels pas in als alle kleding is ingeleverd en netjes in de kast ligt 
en de trainingsmaterialen schoon zijn en zo volledig mogelijk in de materiaalkast ligt. Doe dit echter uiterlijk 7 juni!! 
Schoonmaken trainingsmateriaal: leder seizoen is het weer een teleurstelling om te constateren dat het trainingsmateriaal (ballen 
en hesjes) vuil in het materiaalhok liggen. Wij hebben dan dagen nodig om e.e.a. weer op orde te krijgen. Het zou een grote 
verrassing zijn als dit seizoen alle ballen schoon in de kasten liggen en de hesjes in de was zijn gedaan. Op woensdag 4 juni gaan wij 
kijken. Verras ons eens!! 
JONG LENS: Ook dit seizoen willen wij medio juni de JONG LENS uitbrengen en het zou leuk zijn als alle jeugdtrainers en 
leiders uiterlijk 31 mei een seizoensoverzicht van hun team, liefst op flop (Word), in willen leveren (niet meer dan I A-viertje). 
Maak er een leuk en positief verslag van over de spelers afzonderlijk of over het gehele team. Niets inleveren kan echt niet!! 
Trainersbijeenkomst: Op woensdag 4 juni houden wij een trainersbijeenkomst met alle jeugdtrainers voor het seizoen 2003/2004. 
Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw van LENS. Wij bespreken dan de laatste zaken voor het nieuwe seizoen (definitief 
samenstellen trainingsgroepen en tijden, startdata trainingen etc.). Kan je niet bel dan af bij Paul van den Steen (070-4400603). 

E3_v_ERA_N_D_E_R_1_N_G_o_F_B_E_E_· IN_o_1_G_1N_G_L_1_o_M_A_A_rs_c_H_A_P__J 

MEI is de maand waarin spelers moeten beslissen of ze nog een jaar doorgaan als voetballer bij LENS of niet. 
Wij hopen natuurlijk van wel, maar toch zijn er altijd spelers die besluiten te stoppen .of die ergens anders willen 
gaan spelen. 

De volgende spelregels zijn er: 

. 1. Stop je met voetballen dan moet je dit VÓÓR 31 mei 2003 PER BRIEF kenbaar maken aan Paul van den Steen, 
Chopinstraat 103, 255 I SV Den Haag. 

2. Doe je dit NIET dan blijf je automatisch lid van LENS (mondeling opzeggen of wegblijven is NIET voldoende!!). 
3. wil je bij een andere vereniging gaan voetballen dan moetje bij die vereniging een overschrijvingsformulier halen 

en dit volledig invullen. Inleveren kan alleen nog op maandagavond 26 mei tussen 19.00 en 20.30 uur bij Paul van 
den Steen op LENS. Wij hebben dan nog een paar dagen de tijd om de nodige administratieve handelingen te 
verrichten. 

4. toestemming tot overschrijving zal alleen gegeven worden als je aan al je financiële verplichtingen hebt voldaan 
(dit geldt ook voor eventuele boetes) en/ofje alle ontvangen sportspullen van LENS hebt ingeleverd. 

Dit bovenstaande moet uiterlijk 26 mei 2003 geregeld zijn, anders ben je te laat. Ons advies is echter : BLIJF LEKKER 
VOETBALLEN BIJ LENS en laatje vriendjes ook lid worden. 

Zijn er problemen, probeer ze dan eerst uit te praten i.p.v. op de loop te gaan naar een andere vereniging. De jeugdcommissie is 
hiervoor iedere maandagavond op LENS aanwezig. 

LET WEL : trainen en/of spelen bij een andere vereniging mag ALLEEN met toestemming van je huidige vereniging (voor jullie is 
dit LENS). Dit is een regel van de KNVB ! ! ! 
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De verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 

LENS Cl 

VCS (zwaluwen) toernooi: 4' plaats 

c~ De eerste wedstrijd ging net met 1-0 verloren tegen Argon en in de tweede wedstrijd speelden we 1-1 tegen 
Nieuwenhoorn. Vervolgens werd er met 1-0 gewonnen van VCS en met 3-0 van Spijkenisse en met 2 
doelpunten (waarvan de eerste echt heel mooi met het hoofd) in deze wedstrijd werd Serkan onze topscorer 

van het toernooi. De laatste wedstrijd tegen Alexandria'66 werd met 3-0 verloren en moesten we nog pingels nemen om de 
derde/vierde plaats en daarin bleek VCS iets sterker en sloten we het toernooi af met een vierde plaats. 

Katwijk Cl - LENS Cl: 1 - 2 - (LENS bereikt de finale van de beker!!) 

Vandaag de spannende halve finale in 
en tegen Katwijk en ook het bestuur 
was aanwezig. In de competitie 
eindigde Katwijk net iets boven ons. 
Thuis werd er van ze gewonnen (3-2) 
en uit werd er verloren. (2-0) Tegen 
een erg fysieke ploeg speelde LENS 
een goede eerste helft en was veel op 
de helft van de tegenstander en kreeg 
ook de betere kansen. Een goede 
combinatie van Chaheen en Jorge, 
Amie alleen voor de keeper, een paar 
gevaarlijke corners van Niels waaruit 
Awinash op de paal kopte, maar 
gescoord werd er niet. Uit een 
spaarzame counter wist Katwijk 
echter wel gelijk de 1-0 te scoren. 
Toch gingen we goed door en 
scoorden we 5 minuten voor de rust 

DoCoS-toernooi: l' plaats 

de terechte 1-1. Jorge gaf de bal diep 
op Chaheen die vervolgens 
profiteerde van een fout van de 
keeper. Na de rust hadden we wind 
tegen en werden alle duels op de 
eigen helft verloren en kwamen we 
niet meer aan de bal en dus ook niet 
meer tot goede aanvallen. Alleen 
Arnie verscheen nog een keer alleen 
voor de keeper na een mooi hakje 
door de benen van de tegenstander 
van Jorge. Katwijk kreeg echter ook 
niet echt grote kansen en dus had ik 
me al neergelegd bij pingels. Maar in 
blessuretijd werkte Dennis de bal hard 
naar voren en die viel zo achter de 
verdediging en Jorge liep alleen de 16 
binnen en werd neergelegd en dus 
kregen we een terechte pingel. 

Vervolgens was het Arnie die heel 
koelbloedig de keeper passeerde en 
die daarna werd bedolven door al zijn 
medespelers en toeschouwers van de 
D 1 en D2 (leuk dat jullie er waren 
jongens!!) Nadat we waren opgestaan 
bleek dat de scheidsrechter al had 
afgefloten en was Katwijk al van het 
veld. Een schitterende prestatie van 
LENS C 1 en nu de finale op 31 mei 
om 14:30 bij DSO tegen Spartaan'20. 
Ik hoop ook dan weer op een hoop 
toeschouwers die ons komen 
aanmoedigen en het is zeker de 
moeite waard want deze jongens 
hebben laten zien echte cup-fighters 
te zijn!! 

Een trotse trainer 

We zaten in de poule met DOCOS Cl, DOSR Cl en Roodenburg Cl. De eerste wedstrijd werd met 2-1 gewonnen van Roodenburg 
door doelpunten van Awinash en Niels. Tegen DOSR werd het 3-0 door doelpunten van Awinash, Niels en Serkan. De laatste 
wedstrijd werd het 1-1 door een doelpunt van Arnie. Met zeven punten uit drie wedstrijden eindigden we uiteindelijk op de eerste 
plaats. 

LENSC2 

LENS-toernooi : 2' plaats 

Op zaterdag 10 mei spelen wij het LENS-toernooi. Het weer is prachtig en de ploeg had er wel zin in. De 
eerste wedstrijd spelen wij tegen GDA en wonder boven wonder spelen wij die gelijk. De tweede 
wedstrijd spelen wij tegen VCS en die winnen wij met 3-1. De derde wedstrijd tegen XERXES DBZ en 
die winnen wij ook met 3-1. Dus wij hebben nu zeven punten als wij de laatste wedstrijd winnen, winnen 
wij ook het toernooi. De laatste wedstrijd is tegen HBS; wij komen op voorsprong maar dan gaat de ploeg niet meer voetballen 
iedereen wil nu scoren maar dat gaat niet. Als HBS een uitval doet komt er een doelpunt uit en de pijp is nu leeg bij LENS en zo 
gaat de wedstrijd verloren wat niet nodig was geweest. 
Maar ja een tweede plaats is ook mooi. Wij proberen het volgende week weer bij DoCoS en gaan dan weer voor de eerste plaats. 
Maar verder hebben wij een leuk toernooi gespeel! en daar gaat toch om. Klasse boys 
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DoCoS-toernooi: 3' plaats 

Vandaag spelen wij in Leiden het DoCoS-toernooi. Het weer ziet er wat somber uit maar wij zouden het toch wel droog houden. De 
eerste wedstrijd winnen wij maar moeizaam maar eerste drie punten zijn binnen. De tweede wedstrijd gaat verloren maar dat was 
niet nodig geweest. En de derde wedstrijd zou een drama worden iedereen liep van posieti en daardoor ging deze wedstrijd ook 
verloren en LENS op een derde plaats kwam maar wij hadden ook eerste kunnen worden met een beetje inzet en posietispel.. Maar 
Vires is weer topscoorder van het toornooi klasse! Ook Tom stond weer prima te keepen. 

Peter" 

Ps: VRIJDAG om halfacht in het zuiderpark bij de bowling 

LENSE1-E2 

Op 10 mei gingen we vol goede moed naar DSO om daar een toernooi te spelen. 
Het toernooi begon pas om drie uur, dus iedereen was goed uitgeslapen! E2 begon met een knappe 
overwinning tegen Alphense Boys E2 door een fraaie kopbal van Jouad na een mooie corner van Nu bar. De 
tweede wedstrijd werd met 1-0 van DSO E2 gewonnen en doordat de laatste wedstrijd tegen DoCos 
gelijkgespeeld werd, kon LENS E2 de eerste prijs in ontvangst nemen. El begon zeer goed door DSO El met 

4-0 te verslaan. Ook Alphense Boys en Roodenburg El werden verslagen (beide 1-0) en de eerste prijs was het terechte resultaat. 
Op 17 mei was ons eigen LENS-toernooi aan de beurt. E2 begon sterk aan de wedstrijd tegen DoCos (waar heb ik die club eerder 
gehoord). Het kreeg kansen, maar helaas trok de tegenstander aan het langste eind (1-0). Daarna werden er knappe overwinningen 
behaald op Xerxes en DWO. De goed spelende Nubar was een plaag voor de tegenstander en ook Walid, Okan en Mouad speelden 
sterk. Het werd een verdiende tweede plaats. El gaf de tegenstanders eigenlijk geen kans. Hoewel het spel niet supergoed was, 
werden er nauwelijks kansen weggegeven (en anders stond daar nog een goed keepende Buien!!) en scoorden we makkelijk. Er 
zaten zelfs hele mooie bij: een afstandsschot van Habin, een korte corner van Karim met Mitchel, een kopbalgoal van Karim (op zijn 
verjaardag!) en tenslotte een doelpunt achter het standbeen langs van alweer Karim! 
EI-DoCos El: 5-1 • El -Xerxes El: 3-1 • El -DWO El: 2-1 = LENS: EERSTE!! 

Tussendoor zijn we op zondag nog naar Feyenoord -RKC geweest. Dat was een zeer leuke en vooral spannende wedstrijd. De 
kinderen en ook de ouders hebben genoten. Gerard, bedankt voor de mooie foto's. We maken ons op voor het slot van het seizoen. 
Zaterdag nog het DWO-toernooi en daarna nog een geweldige drie dagen in Limburg. De kinderen, die de vorige jaren meegeweest 
zijn weten hoe geweldig dat wordt. We vertrekken op vrijdag 30 mei om half tien en zijn op zondag I juni om ongeveer acht uur 
weer terug. Er is alleen nog een probleem: 

Il( ZOEK NOG IEMAND DIE EEN BUSJE BESCHIICBAAR KAN STELLEN! 
Theo 

AL V en Medewerkersavond 

Het spreekt voor zich dat wij alle medewerkers (trainers, leiders, scheidsrechters, grensrechters, jeugdcommissieleden en andere 
helpers) van onze jeugdafdeling uitnodigen om op zaterdag 7 juni naar LENS te komen voor gezellig bijpraten onder het genot van 
een hapje (barbecue) en een drankje. Voor de echte liefhebbers is er om 19.30 uur eerst nog de algemene leden vergadering van 
LENS over de cijfertjes. Hoe hebben we dit seizoen financieel gedraaid en krijgen we de begroting voor volgend seizoen rond 
zonder contributie verhoging??? Op deze avond zal dit allemaal besproken en duidelijk worden en de medewerkers van LENS 
mogen daar natuurlijk bij zijn!!! Tot op zaterdag 7 juni!! 

Prettige vakantie 
en tot 

volgend seizoen 
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Scfwenmakerij 
't Scfwenmakertje 
voor ouámvets áegelij~ vakwerk 

Harry Douw 

Openingstijden ma Urn vr 09.00 t/m 17,00, zater~ag tot 10.00. 16.oo uur 

Ook voor sleutels, schoencreme, ueters, inlegzolen, etc 
Aanneemdepot voor stomerijgoederen 

Naamborden en wandelstokken op bestelling leverbaar 

Harderwijkstraat 260, 2573 ZT Den Haag, Tel.: 070-3885127 

GARAGE ASSENDELFT B.V. 
Kobaltstraal 26 2544 EV Den Haag 

•APK en WN Keurstation · wiJ liicdeu de mogclijkflcid 
om 24 1111r JICr dng • Reparaties van alle merk~n. y 

• Banden- en uiflaätServic~ . 
• Plaat- en spuitwerk 

te par/.;ere11 l'"' een 
crcd1trnrdsy1>ll'cm 

OP ALLE BRANDSTOFFEN GELDT VOOR CLUBLEDEN 
EEN KORTING VAN € 0,05 

Werkplaats: 070-3210523 - Plaatwerkerij: 070-3211713 

,. 

... -, .: 

. ' 
Uitzendbureau. voor mens en werk . ,. 

· · Hoofdkantoor: 
" . 

Margaretha van Hennebergweg 59B, 
•. , •. • . : · 2552 BD Den. Haag, 

· Telefoon: 070 404 41 70 
www.RSB.nl , .. , 

Vestigingen: 
Laan van Meerd_ervoort 184 Den Haag 

telefoon: 070 346 39 08 
Admiraal de Ruyterweg 325 Amsterdam 

telefoon: 020 688 1 o 44 
Nieuwerzijds Voorburgwal 290 Amsterdam 

telefoon: 020 620 71 16 
Ruyghweg 55B Den Helder 

telefoon: 0223 61 47 47 
Amsterdamsestraatweg 27,3A Utrecht 

telefoon: 030 233 34 05 
Zwart Janstraat 39 ·Rotterdam 

telefoon·: 010 243 08 77 . . 

• 

.... SUQMEUER • 
:;M ZONWERING 

aluminium - buitenzonwering - markiezen - t~rrosschermen 

<. r6lluikell - joloezieen - rolgordijnen - lamellen : 
... garagedéuren - kunststof koZ:ijnen :n• 

'. -. tevens 24 uur r~paratieseÎ'vice - betaolg8mak 
_Lens leden 5% korting 

• +., 

Thomsonlaan 85 - 2565 HZ Dèn Haag ~ 
Telefoon 070-3620290 - Fax 070-3620435 · 

GEBR. SPA W. EN J 
TIMMER-, LOODGIETERS- EN MNNEMERSWERK 

• ONDERHOUD VAN HUIZEN • ERKEND GAS- EN WATERFITTER 
• MACHINALE HOUTBEWERKING • SCHOORSTEENVEGEN 

......... .. 

• 

- ,_.., 

KANTOOR' 
Ellekomstroot 13 
257~ XA o·e~ Ho_og 

~\ ..,! 
LOODGIETERSAFD. ;-

. Tel. 070-3901430 '. ':'.' .. 
-'I, ~ •• . ' 

WERKPLAATS 
Tel. 070-3607652 

- 1 -- ...... ' -

· ~ · ' TIMMERAFD. ~ 
• Tel. 070-3456124 

Zinkwerl 17 

2544 EC Den Haag 
Tel. 070-329 32 52 

• 

IHIIIIIIII 
Parkeersvstemen bv 

_ F8X 070-36711 15 

verkoop@vnpparkeersystomen.nl 

Al meer dan 15 jaar uw betrouwbare partner voor al uw 
parkeer• en toegangscontrole vraagstukken. 

Advies op maat voor zowel het kleinste parkeerproject 
tot het meest gecompliceerde project voor betaald parkeren, 

Eigen ontwikkellngs- productie• eÏ1 24 uurs service afdeling! 
E! staan reeds vele duizenden VNP systemen in Nederland. 

ONZE SPECIALISMEN 

, Alles op het gebied van automatische afsluitingen; denk daarbij aan slagbomen, 
In de grond verzlnkbare Bollards, Speedgates, garagedeuren, etc. 

• Ook handmatig te verzinken palen (in 2_standen afsluitbaar), rubber afzetpaalijes 
welke zich na aanrijding weer oprichten, 

• Een compleet eigen ontwerp van apparatuur voor betaald parkeren met 
inga_ngsterminals, uitgangsterminals, handkassa's, volautomatische betaalkassa's 
en een uitgekiend sóftwarepakket · 

• De meest toegepaste toegangscontrole systemen, waaronder Proximityl_ezers en 
magneetkaartlezers. 

• Geavanceerde PLC-detectle systemen voor boom-, Bollard- of deurbesturlngeri, 

• Het zeer bedienersvriendefljke van kentekenherkenning (dus alltomatische 
ttlegangsverfening via het kenteken; mits In database als zodanig geregistreerd), 

~ .. - '" 1" • " ·;. ~·-. ;" ~ 
• MGeilijk te v~rvalsen legi~matiepassen, ·._ ~ 

• Video_ bewaking (~CTV-systemen). 

• Servicè en onderhoudscontracten voor parkeer- en toegangs systemen. 
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PROGRAMMABLAD V.V. LENS SEKRETARIAAT : 

TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP 1 
HENGELOLAAN - TEL.: 070-3661314 
WWW. LENS-DENHAAG.NL 

\ TPG Post 
.?' '~ ........... 

, ,Ic ~ •• : Po'rt betaald · ·1 
:i ·,...:" "_; r ,,.., .. Port payé . . 
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HOOFDSPONSOR VAN LENS 

L , 

\ensleden opgelet: 

Bestel drukwerk bij Edauw en Johannissen t b 

di 10" van het orderbedrag voor de c u . 
en ver en 10 

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail w.pruisken@euronet.nl 

BHlt:IPPO-?. 
...:;__vERKEERSOPLEIDING~ ._..,,,, .,:::;.--- ~~ 

1 AL MEER DA_N, 45 JAAR 1 

---•-----~ -~~ .. -

• Voor alle rijbewijzen 
• Opleiding , 
• 10 daags spoedopleidingen 
• Diverse categorieën moterrijlessen 

LENS LEDEN SPECIALE KORTING 
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk ,. ', . '-, .· ,..., 

Valkenboslaan 173 - 2563 CK Den Haág 
Tel.:070-3451153 / 3634671 - Fax:070-3636662 . . ~--- . 

_-:::-

. 

. 

· ... 
",j- ·" 

Alll~lemach'tig 
wat een. assortiment !!! ... 
~ , . 

'.' - - '• 

• 

v~Or oude auto's ,._ ; 

Auto-onderdelen 
• 

' • Groot assortiment auto _onderdelen 
• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn 
• Alle !opmerken auto-onderdelen uit voorraad leverbaar 
• Eigen bezorgdienst 

'. 
of nieuwè auto's 

,., •' 

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

Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 
:, ..,· Openingstijden: ma. Vm vrijd. 08.00 -18.00 uur zat. 09,,00 - 16.00 uur -

. -
. ., .. ' ·Café 

.,, 
' 

,.,,,,..,,.t-~ 
> 

Eikstraat 1 - 2565 MT Den Haag :., Tel.: (070)-3603738 

·l '-----------"'-----~---.,..,--=--'--' 
-.'.'. ( 

~----------'--c--------~ .-----------'--------~--, 

Fre~ ~i.ck'' Sp9rt,. 
~ ~ ' t~. ~ -

DE VOETBALSPECIALIST . - . ., • 
WeiriÎarslraat)43 · Den Haag Telefoon 070-3636323 

'.\ '. i;~; . 
EXCLUSi\lÉ C 

"Thomsonló~n, 124 Den Haag 
"-- :: ~~. 

· Telefoon 070·3652426 
,;'; ' V: 

' 'FREE KICK SCHEVENINGEN 
• Keizerslráal 74 Schevening~n Telefoon 070-3617376 

".,;.•-. 

voor al uw sporlkleding, lens leden 10% korting! 
www.lree-kick.nl 

. . 
· FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE- ' 

' MEDICAL _FITNESS - HOUTWUK 

Gespecicliseerä in het geven van cd;iezeh· en par·a;;,edisÇhe 
- ,behandeling van de wer.velkolom en (sport)letsels. · 

J.J.A, Zoutendijk , -
E.P.A. Coret 
5,1. König 

Behandeling volgens afspraak_ 
' ,.~~-. 

Fysio·Manueel Therapeut 
_ FysioJherapeut .,... 
Fysio-Ma!lueel Therapeut 

C.A. van Beverplein 16 - 2552 HT Den Haag 
Telefoon: 070-3973013 
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Terrein & Clubgebouw 
Sportpark" Escamp 1 " 

Hengelo laan ( 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 

R.Vergeer tel. 070 - 3661344 

Secretaris : {sccrctaris@lens-denhaag.nl} 

J. Colpa tel. 070-3941974 

Penningmeester 

C.Veldink tel 079-3314348 

Commissariaat jeugdvoetbal 

P.v.d.Steen tel. 070 - 4400603 
Commissariaat selectie seniorenvoetbal 

W. Kouwenhoven tel. 070-3912474 
Commissariaat algemene zaken 

H.Hoppenbrouwcrs tel. 070 - 3250789 

Senioren zondag en zaal 

W.J.M. Heijnen tel. 070-3461088 

Senioren zaterdag 

J.C. Ham tel. 070 - 3679687 

Jeugd 
P.v.d.Stecn tel. 070 -4400603 

Club van 50 

H.Hoppenbrouwers tel. 070 - 3250789 
Accommodatie en materialen 

Vacature 
Sponsorzaken 

R.v.d.Hoek tel. 030-6036157 

H.Kooyenga tel. 070 - 3977294 
Coördinator tcchn. Zaken 

F. van Dijk tel. 070-3634818 

Bar 

Vacature 

Trainers 

Zondag 

H. Lamens tel. 070-3455787 

R.Bogisch tel. 070-3937441 
tel. 06 - 14382757 

I.Kurnaz tel. 06 - 13379733 

Zaterdag 

A. de Ket tel: 06-51196881 

Redactie LENS-revue 

Cees en Saskia Alting tel. 070-3661314 

e-mail - vv.LENS@l 2move.nl 
Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-dcnhaag.nl 
Cees Alting: ejalting@planet.nl 
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De LENS-revue. Ons clubblad met 
daarin opgenomen alles van redactie 
tot bestuur en van senioren tot jeugd. 
Echter dit is nooit zo geweest. We 
zijn eens in het LENS-archief gaan 
snuffelen. Daar troffen wij aan wat 
we zochten. De geschiedenis van 
JONG LENS. 
Het is een vreemde titel. Wie het 
verzonnen heeft hebben we niet 
kunnen achterhalen. Misschien 
kunnen de 'oudere' LENS-ers ons een 
tip geven. Wat we wel weten wanneer 
het in het leven geroepen is. 

We schrijven april 1959. In een 
vergadering wordt er besloten om een 
apart blad in het leven te roepen voor 

VAN DE REDACTIETAFEL 

EEN VREEMDE TITEL 
(de geschiedenis van ..... ) 

junioren. Deze maakte geen deel uit 
van de reguliere LENS-revue, maar 
was speciaal gericht op de jeugd. Het 
blad kwam maandelijks uit en het 
concept was eigenlijk heel simpel. 
Een apart blad voor en door LENS
jeugd. 

Dat dit zelfstandige blad onder deze 
naam lang stand zou houden, hadden 
de bedenkers in die tijd nooit kunnen 
vermoeden. Het bestaat anno 2003 
nog steeds. 
In januari I 981 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 1 e JONG LENS ooit hebben kunnen vermoeden dat deze heden ten dage nog steeds bestaat? 

:: noot redactie: ook in I 984 moest men smeekbedes richten aan de leiders/trainers om vooral wat te schrijven. Er is niets nieuws 
onder de zon. Een hele gen1ststelling voor het huidige Jeugdbestuur derhalve. 

Tot slot deze tip: de vakantietijd breekt aan en terwijl u heerlijk in het zonnetje ligt met in de ene hand een verkwikkend drankje, 
neem dan in de andere dit blad en laat het jeugdseizoen 2002/2003 nog eens rustig deze speciale revue passeren. 

= De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren of in te korten. 
'lf Plaatsing betekent niet dat de redaktie uw mening deelt. 

Saskia en Cees Alting 
( redactie) 

Inleveren kopij voor de eerst volgende LENS-revue: voor maandag 21 juli 2003 
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flit het LENS-archief van.,,, 
In deze rubriek gaat de redactie even terug in de tijd. Wat speelt er nu? -wat 
speelde er vroeger? Of zo maar een leuk berichtje. 
De geschiedenis van LENS kan op zijn minst interessant genoemd worden. 
Natuurlijk ligt het in de bedoeling zoveel mogelijk een link te leggen tussen 
het heden en verleden. 
Er wordt uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van het LENS-archief. 

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

TER INTRODUCTIE 

Op de laatst gehouden bijeenkomt van leiders met de 
juniorencommissie is de wenselijkheid naar vorengekomen 
om in de reeds zo lezenswaardige Lensrevue een aparte 
rubriek voor de junioren op te nemen. De redactie was 
spontaan bereid om een belangrijk aandeel voor zijn rekening 
te nemen. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank. Ook 
enkele leiders gaven reeds te kennen door middel van 
artikeltjes hun aandeel te leveren. 

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. 

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. 

Namens de JUCO 
P. Meershoek, hoofdjuniorleider. 

(Bron: JONG LENS (HOUDT LENS JONG)- I' aflevering, april 1959) 

--- --- --- --- ~ . ,.,,. ,.,,. ,.,,. '~ 
~ v v V 

nieuws f/it~efJ 
LENS-revue per@-mail ontvangen?. Even een mailtje naar: cjalting@planet.nl is voldoende. 

Wordt lid van de Club van € 50,--

De club van Vijftig doet die dingen die niet op de begroting zijn opgenomen en toch belangrijk zijn voor onze 
vereniging. Ook komend seizoen zal deze doelstelling niet veranderen. Rede genoeg om bij deze beruchte, 

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

Het terras 

Vroeger was LENS een pracht terras rijk. Tafeltje, stoeltje, parasolletje en een drankje 
erbij. Heerlijk genieten van het voetbal. We schrijven 'was'. Het terras is er nog wel; 
maar de rest, het meubilair, niet meer. Waar is alles gebleven? 

Van alle stoelen zijn er nog maar ZES over! Onbegrijpelijke zaak. Het lijkt wel 'hokus, 
pokus .... verdwenen'. Een LENS-supermarkt, maar dan zonder betalen? Het heeft er 
alle schijn van, maar helaas de keiharde realiteit. 

JONG-LENS 4 
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Vrijwilligers en LENS: aankomend seizoen weer in balans???? 

Afgelopen seizoen 

illiger~ 

de wens van LENS voor aankomend seizoen 

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

Kom dan gerust eens praten. 

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

Niet aarzelen maar doen! 

JONG-LENS 5 
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:;,. \,innen 'gevlogen' bericht&, 

B ekenvinstvoorLENS Cl! 

LENS Cl heeft een geweldige prestatie verricht door in een spannende bekerfinale te winnen van Spartaan'20. Op het 
terrein van DSO werd een 1-0 winst geboekt die voldoende was om deze felbegeerde prijs in de wacht te slepen. 
Felicitaties aan Dennis v.d. Steen en zijn jongens voor deze indrukwekkende zege. 

• voor een uitgebreid verslag: zie pagina 10 

S teef Otterspoor opgenomen in het ziekenhuis 

Ons aller SteefOtterspoor is deze week opgenomen in het ziekenhuis Leyenburg. Hij zal daar een aantal weken moet verblijven. Hij 
zal het zeker erg op prijs stellen als hij van z'n LENS-vrienden een kaartje ontvangt of dat er mensen op bezoek komen. De 
gegevens zijn: 

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

De bezoektijden (via route 68 in het ziekenhuis) 
zijn iedere dag: 
l 1.00 t/m 12.00 uur 
14.30 t/m 15.30 uur 
19.00 t/m 20.00 uur 

"" --- --- --- --- ~ ïf' ' ' / ' / ' / ' ~ ~ i.•- ______ 4,,__ ____ 4;,_....;::---~----- V ,,sq,,.~, 

ferugblit 
DE JEUGDCOMlVIISSIE AAN HET WOORD 

Alle vele jaren openen wij op deze 
manier de JONG LENS, de laatste 
LENSREVUE van ieder seizoen, die 
speciaal gemaakt wordt voor de 
jeugdafdeling van LENS. De trainers 
en leiders (hopelijk dit keer allemaal) 
kijken terug op het afgelopen seizoen 
(2002/2003), de eindstanden worden 
gepubliceerd en de jeugdcommissie 
kijkt vooruit naar het komende 
seizoen (2003/2004) middels het 
bekend maken van de diverse 
trainingsgroepen en trainingstijden. 
Genoeg "stof' om eens lekker rustig 
te gaan zitten lezen. 

Doe dit dan ook en bedenk tijdens het 
lezen eens hoeveel tijd en energie het 
heeft gekost, aan een handjevol 
medewerkers, om ook het afgelopen 

seizoen weer alles redelijk goed te 
laten verlopen en bedenk dan ook 
eens wat jouw (spelers en ouders) 
inbreng is geweest en of deze niet 
positiever (lees groter) had kunnen 
zijn. 

Als wij terug denken aan de tijd die 
wij steeds moeten besteden aan het 
vinden van scheidsrechters 
(wekelijks), trainers, leiders en 
vervoer (wekelijks) dan moeten wij 
wel haast concluderen dat de 
medewerking van senioren, 
jeugdspelers en ouders minimaal is en 
dat wij steeds moeten terug vallen op 
een zelfde te klein clubje mensen. 

De vraag blijft hoe wij dit al jarenlang 
slepende probleem kunnen 

doorbreken. Wij hebben ondanks vele 
pogingen de juiste snaar nog niet 
weten te vinden bij onze senioren, de 
ouders en de jeugdleden zelf. 

Toch zal dit proces gestopt moeten 
worden anders haken binnenkort 
wellicht ook die paar vrijwilligers af 
die wekelijks vele uren (gratis) in de 
club steken. 

Kom op senioren, ouders en 
jeugdleden steek volgend seizoen ook 
eens de handen uit de mouwen en 
help mee de jeugdafdeling van LENS 
op een goede manier te leiden. 

Veel leesplezier!! 
De jeugdcommissie van LENS 
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zo zagen de trainers/leiders het 
• in samenspraak met de Jeugdcommissie hebben wij in sommige stukjes enkele passages aangepast. 

de redactie 

Wij verzochten alle trainers en leiders om iets over hun team te schrijven. Helaas heeft niet iedere trainer en leider dit ook gedaan. 
Wij vinden dit jammer maar kunnen hier niets meer aan veranderen. Kijk maar eens of het verhaal van jouw trainer of leider er bij 
staat en of het klopt met jouw kijk op het geheel. Wellicht denken jullie er wel heel verschillend over of komt jullie mening wel 
overeen. Ieders mening respecteren wij, doen jullie dat ook??? 

/f."\ 
~LENS Al 

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

• Ronald: heeft meer dan uitstekend gekeept. Na een 
aarzelend begin ging het steeds beter, en nu weten we 
gewoon bij een hoge bal dat Ronald hem wel klemt. Of 
dat een doorgebroken speler nog wel afgestopt wordt. 
Volgend seizoen moetje nog meer coachen, vooral het 
verdedigende gedeelte, en moetje zelf uittrappen vanaf 
de grond. Dan ben je nog waardevoller. 

• Mitchel!, Jeffrey en Ramazan: gaan LENS verlaten. 
Samen vormden zij een belangrijk deel van dit Al, en 
hun vertrek betreur ik. Ergens diep van binnen hoop ik 
dat er in augustus ééntje terugkomt, bijvoorbeeld Jeffrey, 
die keihard werkend en goed voetballend uitgroeide tot 
een prima mid-mid, die ook af en toe scoorde, of 
Mitchel!, die uitstekend verdedigde en de 
coaching verzorgde, of Ramazan die veel 
handige doelpunten maakte, en soms 
onnavolgbare schijnbewegingen liet zien 
op weg naar het doel. Jongens, veel succes 
bij GDA, VIOS en Scheveningen, en kom 
nog eens langs. 

• David en Bart: voetballen al ontzettend lang bij LENS, 
en doen dat meer dan prima. David vol werklust en 
dadendrang, Bart met overzicht en schotkracht, en iets 
meer doelgericht dan David. Dit seizoen pasten zij prima 
in het team, en volgend jaar zullen zij het elftal moeten 
dragen, op het middenveld, met inzicht, kracht, coaching 
en doelpunten. Een mooie uitdaging. 

• Ozlrnn en Serkan: vormden een paar apart, zowel bij 
wedstrijden als bij trainingen. Toch is er wel een 
verschil, want Ozkan is meer een teamspeler dan Serkan, 
die nog wel eens te lang met de bal wil blijven lopen. 
Ozkan speelde een ongelukkig seizoen, en hij heeft ons 
beloofd dat het volgend seizoen beter zal gaan. 

• Matthijs: is wel erg betrouwbaar in het veld, maar 
daarbuiten wat minder. Soms kwam je niet op, en trainen 
deed je veel te weinig. Als het volgend jaar lukt om altijd 

te trainen dan kun je ook sterker worden als voetballer, 
en niet alleen als verdediger. AI kan jou goed gebruiken. 

• Gala! en Giuseppe: hebben zich goed ontwikkeld tot 
prima teamspelers, waarbij het gedrag van Gala! naar 
scheidsrechters en tegenspelers niet altijd goed was, 
terwijl Giuseppe veel rustiger is. Jullie hebben nooit 
gemopperd bij een reservebeurt, en als de stijgende lijn 
doorzet kan A 1 nog veel plezier aan jullie beleven. 

• Orhan: was aanvoerder, en een stevige verdediger, die 
nog wel eens met de bal de verkeerde kant opliep, 
namelijk naar de tegenstander, die weer gepasseerd 
moest worden. Wel iemand met een fantastische 
mentaliteit en een zeer sportief gedrag, die gelukkig bij 
~ de senioren van LENS gaat voetballen. Over 

~' twee jaar in het eerste? Succes, Orhan, en 
~ ~•dankt voor al je inzet. 

• Serdar: had het vaak moeilijk, zowel in als buiten 
het veld. Tegen het eind van het seizoen ging het erg 
goed, en ik verwacht voor volgend jaar dat je, als je zo 
goed blijft spelen, voor A 1 erg belangrijk wordt. Probeer 
rustig aan de bal te blijven, en pass nauwkeurig. 

• Yatéme en Ali: hebben op dit seizoen een groot stempel 
gedrukt. Helaas voor Yatéme een negatief stempel, want 
door een zeer vervelende rugblessure heb je vanaf eind 
september niet meer gevoetbald. We hebben je 
geweldige werklust, je gave techniek en je scorend 
vermogen erg gemist. Hopelijk gaat het beter met je rug, 
en kom je nog eens aan voetballen toe. Veel sterkte in 
deze moeilijke tijden, Yatéme. Ali bleek een scorend 
wonder, die ook nog eens keihard werkte, en soms iets te 
veel mopperde. Je hebt een prima techniek, veel inzicht, 
en een neus voor doelpunten. Ook ben je een uitstekende 
teamspeler, die anderen beter kan laten spelen. Volgend 
seizoen nog meer goals en mondje dicht!! 

Fred Grens 
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LENS Al kende een bewogen seizoen. De A 1 kende een goede start en heeft lange tijd meegedaan in de top van de poule. Na o.a. 
het uitvallen van Yatéme (langdurig geblesseerd) ging het een stuk minder. Door tegen het einde van het seizoen nog een paar maal 
de schouders eronder te zetten is de A 1 uiteindelijk in de middenmoot geëindigd. Regelmatig werd er gezamenlijk ontbeten, een 
broodje voor de wedstrijd genomen of's avonds warm gegeten. Niet vergeten dat we ook te gast zijn geweest bij Fred en Teja. 
Lekker kunnen zaalvoetballen in Delft en na de taco's en de saté met zijn allen bowlen. De meeste spelers hebben de vereniging ook 
geholpen door regelmatig een wedstrijd van de jeugd te fluiten of achter de bar te helpen. In het nieuwe seizoen gaan we hier dan 
ook gewoon mee door! Problemen bij het vervoer hebben we niet gekend en bij deze, Hanny, Diana/Hans en Wim bedankt voor het 
chauffeuren. Het hele seizoen werd er gespaard voor het reisje aan het einde van het seizoen naar FC Gracht in Kerkrade. Op het 
laatste moment moesten we helaas met maar 11 spelers afreizen. Het werd een fantastisch toernooi. Winnaar van de poule, winnaar 
van de kruisfinales en uiteindelijk ook winnaar van het toernooi. En terecht! Er werd goed gevoetbald, goed gecoacht, sportief 
gespeeld en er werden een paar fraaie doelpunten gemaakt. Klasse!! Het toernooi eindigde uiteindelijk pas rond acht uur en toen 
douchen om lekker te gaan eten en stappen in Valkenburg. De nacht was wat rumoerig en kort omdat er veel lawaai werd gemaakt 
door sommige elftallen die ook in het tentenkamp bleven slapen. Zondagochtend ontbeten in de open lucht en op weg naar 
Eindhoven om een paar uur te relaxen in het zwembad. De 11 spelers die mee zijn geweest verdienen een pluim niet alleen vanwege 
het voetballen maar ook vanwege de prettige manier waarop iedereen zich heeft gedragen en zich aan de gemaakte afspraken heeft 
gehouden. Het volgende seizoen wordt met vertrouwen tegemoet gezien. Een aantal ervaren spelers blijven bij LENS voetballen en 
de aanvulling vanuit de B en andere verenigingen ziet er goed uit. Ook de begeleiding wordt versterkt en met de laatst gespeelde 
wedstrijden van het toernooi in het achterhoofd beloofd dit veel voor het nieuwe seizoen. 

Groetjes, Ron Lamers 

~\ 
~LENSB2 

Het seizoen zit erop en het had echt geen week langer moeten duren. We begonnen met 15 spelers en zijn uiteindelijk geëindigd met 
10 spelers. Met hulp van Ricardo, Ozgun, Amir en Adnane van de BI konden we het seizoen toch met opgeheven hoofd uitspelen. 
Ik wil de jongens van de B 1 heel erg bedanken, namens iedereen van de B2. 
Als ik alles over de B2 moet vertellen dan heb ik 5 kantjes nodig om alles op te schrijven, maar Paul heeft mij aangeraden om alleen 
de positieve dingen op te noemen, dus dat lukt wel op 1 kantje (noot ieugdcommissie: is toch een negatieve ondertoon maar wel 
terecht). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

We beginnen achterin bij onze betrouwbare sluitpost, Jermey. Hij is een keeper waar je op kan bouwe~. Hij ligt heel goed in de 
groep en kan met iedereen goed opschieten. Dit zegt heel veel over het karakter van Jermey. 
Jaimi en Jorg zijn spelers die later in het seizoen bij onze groep kwamen. Jaimi zorgde meestal voor de nuchtere opmerkingen 
tegen de trainer, waarna de hele groep in een deuk lag en Jorg hield zich meestal rustig en zat volgens mij soms te denken: 
'Waar ben ik nou weer in beland?'. 
Een andere steun achterin was Soufiane. 
Hij was een speler die veelal met zijn 
kritiek leverde op anderen. Hij begreep 
dan pas naar een ander. 

Hij heeft de grootste ontwikkeling gemaakt van alle spelers . 
eigen spel bezig was (en met zijn haar natuurlijk) en nooit 
tenminste wat ik bedoelde met eerst naar je zelf kijken en 

Samir is een speler die een hekel heeft aan vlaggen. Hij is ook een speler die makkelijk met de BI 
mee had kunnen draaien, maar hij nam het spelletje niet zo serieus. Als hij serieuzer was geweest en 
100% i.p.v. 60% had gegeven, had hij het seizoen in de BI afgesloten. Je bent een heel goede speler, 
maar volgens mij heb je dat zelf nog niet door. 
Voor de echte gangmaker van de groep moetje bij Evren zijn. Met zijn humor en onwaarschijnlijke verhalen was hij onmisbaar 
voor de groep. 
Abdul is niet voor niets de aanvoerder van het elftal. Hij was een echte leider en speelde altijd in het belang van het elftal. Hij 
was een voorbeeld voor alle spelers met zijn trainingsopkomst en constante spel. 
Fikri was ook een speler die bijna geen training miste en dat zag je ook terug in zijn spel. Zijn techniek was wat minder maar 
dat compenseerde hij met zijn harde werken. Het was een speler die 80 minuten lang 110% gaf. 
Roman is een speler die waarschijnlijk de mooiste trap heeft van LENS. Ik bleef Roman hierover complimenteren. Wanneer 
Roman zijn andere punten verbetert, zou hij een speler kunnen worden waar LENS nog heel veel profijt van kan hebben. 
Turgay is een speler waar ik niet uitgepraat over raak. Turgay heeft een maandje gehad waarin hij zeer goed speelde. Daarna 
was het over. Ik hoop datje volgend jaar het hele seizoen goed speelt. Één ding is zeker: je kan het wel! 

Ik wil de jongens van de B 1 en B2 ook complimenteren voor het uitstapje naar Six Flags. Jullie hebben je fantastisch gedragen en 
het was zeer gezellig. Fijne vakantie en ik hoop jullie volgend seizoen weer op LENS te zien. 

Ahmed 

., 
., 
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~LENS Cl 

Sportief gezien een echt topseizoen. In de voorbereiding werd bijna alles gewonnen en ook de in de competitie werd alles tot aan de 
winterstop gewonnen op de 2 wedstrijden tegen DUNO na (0-0 en 0-4). Ook werd er tussendoor nog de finale van het NIKE 
toernooi gehaald waarin we verloren van Feijenoord, maar waarin we wel RVC/RIJSWIJK, Spartaan'20, Dordrecht en SVV/SMC 
uitschakelden. Na de nederlaag tegen DUNO ging het even wat minder en verloren we ook wat wedstrijden en ook wat spelers op 
een vervelende manier. 

Daarna is het team heel knap opgestaan en zijn jullie een hecht elftal geworden dat weer regelmatig won en elke wedstrijd 
knokte voor wat het waard was, met als resultaat een knappe derde plaats in de derde divisie landelijk en de verovering van de Cl
cup. In de beker werd er gewonnen van de nr. 2, 3 en 4 van de tweede divisie landelijk (Spartaan'20, ADO Den Haag en UVS) en 
van de nr. 1 en 2 van de derde divisie landelijk (DUNO en Katwijk) en dat is natuurlijk een fantastische prestatie. 

Tel daarbij op de leuke uitstapjes tussendoor (bezoek aan ADO Den Haag, 2x karten, laser gamen en het reisje naar Parijs) en ik 
denk dat het een geslaagd seizoen is geweest. Ik wens alle spelers volgend seizoen veel succes bij de nieuwe elftallen en wil ook alle 
ouders bedanken voor het vervoer bij de vele verre uitwedstrijden. Tot slot wil ik ook nog Reinier (en soms Elias) bedanken voor het 
altijd betrouwbare vlaggen, de familie Thohamachsun voor de 2 heerlijke maaltijden en Frank en Ben die er doordeweeks voor 
zorgden dat de kantine altijd voor ons open was. 

• Serkan Akbal: Je hebt een goede trap, bent sterk in de 1 
tegen I en vooral in de lucht ben je goed vooruitgegaan. 
Het belangrijkste voor jou is datje de concentratie een 
hele wedstrijd moet zien vast te houden, want daar ging 
het nog wel eens mee mis. 

• Fouad el Kanfaoui: Begon vervelend aan het seizoen 
met een lastige blessure, maar is in het tweede gedeelte 
van het jaar zeer sterk teruggekomen. Speelde als back 
erg sterk en schakelde moeiteloos de vele sterke 
aanvallers uit en kan ook in de opbouw goed uit de 
voeten. Je kan je vaak verdedigend nog wel wat beter 
opstellen door meer te knijpen en wat minder achter je 
laatste man te verdedigen. 

• Jonathan Imperator: Een zeer sterke, snelle back die 
zich helemaal in zijn tegenstander kan vastbijten. 
Belangrijker nog wel is dat je de laatste maanden ook 
voetballend steeds beter ging ontwikkelen, zet dit door! 
Vooral in je passing kan je nog veel progressie 
boeken. 

• Dennis van Poorten: Bezeten van het spelletje en 
gaat er altijd 100% voor. Moet in de opbouw echter 
nog dwingender aanwezig zijn om het spel te 
verdelen en je moet daatbij werken aan je aanname 
en de opening naar de andere kant. Maar vooral 
was je een belangrijke steunpilaat voor dit team 
centraal achterin onder wiens leiding regelmatig de nul 
werd gehouden. Met als beloning een terechte 
uitnodiging om het volgend jaar bij ADO Den Haag in de 
B te gaan proberen. 

• Awinash Loilargosain: Je hebt je knap staande 
gehouden tegen vaak goede spitsen enje inzet was altijd 
te prijzen. Je bent ook steeds minder wild gaan 
verdedigen. Probeer alleen ook. nog wat meer rust aan de 
bal te houden. Te vaak leed je balverlies omdat je te veel 
ging lopen met de bal en daar liggen jou sterke punten 
niet. 

• Hafiez Rahiembaks: Als enige eerstejaats veldspeler 
had je het niet altijd even makkelijk, maat de wil was er 
altijd. Je hebt een hele mooie voorzet in dat rechterbeen 
en daar moet je ook meer gebruik van zien te maken. 
Daarom zal je meer duels moeten gaan winnen en 
brutaler in het veld zijn, zodat je meer aan de bal komt. 

• Niels Meijer: Je bent vooral sterk vooruitgegaan inje 
passeerbewegingen en koppelt die aan mooie passes, 
waardoor je vaak aan de basis stond van veel doelpunten. 
Toch laat je nog steeds te makkelijk je kop hangen en 
kan niet echt knokken op de momenten dat het moeilijk 
gaat en het elftal dit juist nodig heeft. Juist dan moet je 

voorop in de strijd gaan en dan natuurlijk niet met 
domme, wilde overtredingen. 

• Alfi Thohamachsun: Je kreeg te maken met een erg 
vervelende blessure dit jaar waar je wel 5 maanden last 
van hebt gehad. Je hebt onwijs je best gedaan om op tijd 
weer fit te worden en daardoor kon je gelukkig nog de 
leuke bekerwedstrijden meedoen. Je hebt een fantastisch 
spelinzicht en een goede techniek, maar als middenvelder 
zal je ook veel meters moeten kunnen maken en daarom 
moet je daar toch echt aan gaan werken. 

• Salim el Mokadam: De kleinste van de groep, maar wel 
een jongen met een hele goede techniek. Knap hoe jij je 
vaak staande heb weten te houden tegen die fysiek sterke 
spelers. Hoe ouder je wordt hoe meer je hebt aan je 
techniek en hoe minder aan je lengte, onthoud dit! 

• Arnie de Randamie: Je hebt dit jaar op meerdere 
plaatsen gespeeld, maar als rechtsbuiten blijf je natuurlijk 

het best. Als je eenmaal in de diepte gestuurd 
wordt ben je niet meer te houden en dan kwam er 
vaak een goede voorzet of een mooi doelpunt. Je 
moet alleen nog veel vaker vrij van je tegenstander 
komen zodat je meer aangespeeld kan worden en 
als je dan ook nog wat meerdere schijnbewegingen 
gaat leren ben je helemaal niet meer te stoppen. Al 
met al een geweldige jongen om in de groep te 

hebben. 
• Chahcen Hansen: Je hebt je de laatste jaren enorm 

verbeterd. Die goede actie had je altijd al in huis, maat 
ook in de combinatie ben je een stuk beter geworden. Het 
enige wat er dit jaar echt aan ontbrak is het scoren en dat 
is voor een spits toch het belangrijkste. Je zal hier dan 
ook echt aan moeten werken. 

• Jorgc Fanny: Als linksbuiten heb je dit jaar menig 
tegenstander dolgedraaid en je (passeer)techniek is 
prachtig. Je hebt een prachtig schot, maar ook nog eens 
oog voor medespelers die je vaak met een slimme 
steekpass alleen voor de keeper zette. Je kan alleen nog 
wel eens verkeerd reageren als het tegenzit. Probeer dit 
af te leren en dan wordt je een nog betere voetballer. 

• Rafael Mendes Martins: Kwam dit jaar van de C4 naar 
de C2 en de laatste maand zelfs bij C 1. Je hebt mooie 
bewegingen in huis en je kan echt goed koppen. Je 
scoorde in die korte periode gelijk al een aantal 
belangrijke doelpunten. Toch valt er nog veel te 
verbeteren. Je moet goed de momenten leren herkennen 
wanneer je nu juist de actie moet maken en wanneer je 
voor de combinatie moet gaan en ook het meeverdedigen 
na balverlies kan nog veel beter. 
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LENS wint de Cl-cupfinale: LENS Cl - Spartaan'20 Cl 0-0) 

De finale was al knap door LENS C 1 bereikt na de 
uitschakeling van UVS, DlJNO, ADO Den Haag en Katwijk. 
In de finale moest alleen nog worden afgerekend met 
Spartaan '20, maar dat was dan wel de beste ploeg van 
allemaal, want zij waren als nummer 2 geëindigd in de 
tweede divisie landelijk met 55 punten achter RKC C 1. Voor 
de wedstrijd kregen we eerst een heerlijke lunch met broodjes 
ei en tosti's. (Linda bedankt) Daarna konden we goed aan de 
wedstrijd beginnen, maar dan wel zonder Jorge, want die was 
nog steeds geblesseerd. Op het hoofdveld van DSO begon 
LENS matig aan de wedstrijd en kreeg Spartaan'20 een aantal 
goede kansen, maar gelukkig scoorden ze niet. Na 20 minuten 
speelde een verdediger van Spartaan '20 de bal te kort terug 
op de keeper en was het Rafael die van 30 meter de bal over 
de keeper lobte en gelijk onze eerste kans omzette in de 1-0 
voorsprong. Daarna gingen we wel iets beter voetballen, maar 
bleef Spartaan gevaarlijker. Na de rust heeft de verdediging 
met Fouad, Dennis, Awinash, Amie en Jonathan eigenlijk 
niet veel meer weggegeven en lieten jullie nogmaals zien dat 
dit gewoon een verdediging is waar elk elftal verschrikkelijk 
trots op kan zijn. Toch scoorde Spartaan'20 nog bijna door 
een van richting veranderd schot, maar het was gelukkig 
Serkan die de bal met een onverstelbare reflex wist te pakken. 
Op het middenveld werd er veel arbeid verricht en werden er 
ook veel duels gewonnen door Niels en Alfi; nu heb ik jullie 

Reis je Parijs 

echt zien knokken!! Ondanks de vele 
meters wisten jullie ook nog een aantal 
keren knap de spitsen te bereiken met 
goede passes. Daardoor was Chaheen 
de tweede helft ondanks al het goede 
meeverdedigen toch nog bijna in staat 
om na een mooie actie te scoren uit 
onze enige kans van de tweede helft. 
Op de vleugels speelden Rafael en 
Salim en die werden in de tweede helft vervangen door 
Hafiez en Danny en ook zij kunnen tevreden terugkijken op 
deze wedstrijd, ondanks dat het niet altijd even gemakkelijk 
voor jullie was, want we moesten ons vooral beperken tot 
verdedigen. Dit deden we wel heel erg goed en na 12 minuten 
blessuretijd wonnen we uiteindelijk met 1-0. Ik kan niks 
anders zeggen dat we de terechte kampioen zijn, want we 
hebben alle sterke tegenstanders geloot en uitgeschakeld. 
Grote klasse!! Na afloop kreeg iedereen een mooie medaille, 
een bal en bloemen (ouders bedankt!!) en kan er worden 
teruggekeken op een fantastische prestatie van een fantastisch 
team!! Jullie hebben al zo vaak zo ongelooflijk hard voor 
elkaar gewerkt dat jullie hier dan ook heel erg trots op mogen 
zijn. De foto's die zijn gemaakt kunnen natuurlijk worden 
bijbesteld!! 

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

Als afsluiting van het seizoen gingen we naar Frankrijk. Na een lange rit kwamen we vrijdagavond aan en werd de avond 
doorgebracht op de kermis en later nog tot diep in de nacht in de slaapzaal. Op zaterdag speelden we 3 wedstrijden: 2-0 
winst, 0-0 en 1-1. 
Tussendoor werd er nog volop gevoetbald in de zaal. In de avond gingen we op weg naar Parijs en werden de vele 
bekende bezienswaardigheden bezocht en de nodige cadeaus gekocht en kwamen we pas laat terug. De volgende dag 
werd er weer gevoetbald. Eerst speelden we nog 2 wedstrijden in de groep: 4-0 winst en 1-1, maar ondanks dat we niet 

il hadden verloren was het niet genoeg om de finale te bereiken. Uiteindelijk verloren we de wedstrijd om de derde/vierde 
~ plaats met 1-0. In de avond bezochten we een feest in de buurt en werd er afgesloten met een waar vuurgevecht van 

gr ~ kogels die kwamen uit de vele pistolen/geweren die door de spelers op de kermis waren gekocht. 
Tot slot werd er op màandag afgesloten met een bezoek aan Euro-Disney en dat was echt fantastisch, zeker ook omdat het niet al te 
druk was en alle leuke attracties meerdere keren bezocht konden worden. Daarna gingen we op weg naar huis en kon er worden 
teruggekeken op een hele leuke afsluiting van een heel leuk en sportief succesvol seizoen. 

Tot slot wil ik Shariff en Reinier bedanken voor de uitstekende begeleiding, maar ook de ouders die ons ter ondersteuning weer 
helemaal achterna gereisd waren en ook weer de nodige lekkere hapjes hadden meegenomen. TOP!!! 

~LENSC2 

PFFFFFFF .... 
het seizoen zit er weer op en terug kijkend mag ik weer tevreden zijn. Dit seizoen had ik LENS C2 onder mijn hoede en ik had het 
plan gevat om bij de eerste drie te eindigen. Na de selectie procedure is mijn team rond en ik kan aan de slag met de jongens. De 
eerste oefenwedstrijden verliepen naar tevredenheid zodat ik met een gerust hart uitkijk naar de competitiestart. Maar daar hadden 
wij onze eerste verliesbeurt al te pakken omdat de tegenstander niet met een eerlijk elftal op het veld stond. Maar LENS C2 vecht 
terug en pakt ook punten: zowel uit als thuis. De groep past bij elkaar en wordt echt een hechte groep die knokt voor iedere meter 
gras. Sinds de spelerspassen er zijn worden de wedstrijden steeds meer in de commissiekamer gestart. Daar hoor je de raarste 
dingen; van ze spelen al maanden mee of jullie maken het voetbal kapot. Vijf keer is daardoor een wedstrijd van LENS C2 niet 
doorgegaan!! Dit elftal heeft veel onsportieve zaken voor zijn kiezen gekregen maar steeds brachten ze weer de moet op om te gaan 
voetballen en dat siert hen. Halverwege het seizoen moest LENS C2 drie spelers leveren aan LENS C 1 omdat daar jongens waren 
weggestuurd en dat vond LENS C2 niet echt leuk want het waren zeer goede voetballers en die vervang je natuurlijk niet zo maar. Ik 
heb Rafael uit LENS C4 gehaald om het elftal weer op peil te brengen. 
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Als ik dit schrijf weet ik niet op welke plaats wij geëindigd zijn in de competitie maar dat staat wel in het boekje dat jullie inmiddels 
van mij ontvingen. In de beker hebben wij de kwartfinale bereikt en deze verloren wij op eigen terrein van TEDO. Het reisje van 
LENS C2 was grandioos en daar op het toernooi liet LENS zien dat ze van iedereen kunnen winnen maar er was weer pech zodat wij 
voor de vijfde plaats gingen spelen en die haalden wij dan ook. Ik vind dit een compliment voor de hele ploeg. Nu wil ik alle ouders 
bedanken die iets voor het team hebben gedaan want zonder ouders kan een team niet functioneren. Ook wil ik alle sponsors 
bedanken die het hele seizoen en zeker ook het reisje tot een groot succes maakten. Dan niet te vergeten onze shirtsponsor: VEN 
INTERNATIONALE VERSMARKT en de tassensponsor RIJSWIJKSE HOUTHANDEL. Zo dat was dat in grote lijnen en nu nog 
even iets over de jongens. 

• Tom Fishcr: heeft een meesterlijk seizoen gedraaid en • Danny Mensah: onze parel, kan zeer goed voetballen en 
veel punten voor de ploeg gepakt. ik heb genoten van hem. Kan ook uitgroeien tot een 

• Rodney van Herp: een verdediger die veel aanvallers prima speler. 

het bos instuurde, klasse Rodney. • Viresh Autar: niet meer de kleinste en heeft zich dit 

• Robin v.d.Oever: rechtsback. Een aanvallende back is seizoen heel goed staande gehouden in het team. Viresh 

spijkerhard maar eerlijk. klasse, ik hoop je volgend jaar weer te zien. 

• Ravinash Moennasing: van aanvaller tot verdediger • Camarqui Wilson: een prima voetballer maar laat te 

maar heeft zijn taak het hele seizoen goed uitgevoerd, snel zijn hooft hangen, jammer. 

klasse. • Hafiez Rahicmbaks: een snelle linksbuiten, een jongen 

• Fatih Turlrnglu: voorstopper, heeft ook menige spits het met toekomst. Jammer voor C2 dat hij wegging naar C 1, 

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

werken. • Salim el Mokadam: was onze spits en maakte veel 

• Arafat cl Boustati: is een half speler maar kan ook op doelpunten totdat ook hij werd gehaald door C 1. Een 
meerdere posities spelen, moet leren minder te praten en fijne jongen om mee te werken. 
ook meer over te spelen dan word het een topper. • Fouad cl Kanfaoui: een sierlijke voetballer die het van 

• Sercan Sahin: een bescheiden voetballer die het techniek moet hebben en niet van brute kracht. Ook hij 
spelletje goed door heeft en een van de dragende spelers ging naar C 1. 
was van het team. • Rafael Mendes Martins: heb ik uit C4 gehaald en daar 

• Imran Rasul: ook een halfspeler, aanvallend ingesteld heb ik geen dag spijt van gehad. Deze jongen komt er 

en heeft mooie acties in huis en kan uitgroeien tot een ook wel maar moet wel de juiste instelling gaan krijgen. 

goede voetballer. 

Ik wens iedereen eenfyne vakantie toe met veel zon en ik hoop jullie allemaal weer gezond op LENS te zien. Bedankt het was voor 
mijn weer een geweldig seizoen. Tot ziens. 

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

L'\ 
~LENSC3 

Het seizoen zit er op en ik kan met goed gevoel terug kijken over 
wat problemen vooral het vertrouwen in elkaar ontbrak, maar we 
en dat leidde tot 11 wedstrijden ongeslagen. Jongens jullie kunnen 
voetballen met alle plezier dat het voetbal met zich kan brengen. 
die ervoor gezorgd hebben dat we altijd op tijd konden arriveren 
ruimte daarom zal ik in het kort over de spelers hebben. 

het hele seizoen. We hadden in het begin 
hebben het met z'n allen goed opgepakt 
trots op jezelf zijn en blijf zo verder 
Ik wil bij deze ook alle ouders bedanken 
bij de tegenstander. Ik heb niet veel 

• Omer Aklmzu: Als ik Omer hoor denk ik aan inzet en veel praten (in het veld). Omer is een jongen die nooit opgeeft en heeft 
voor C3 voor veel,nee heel veel doelpunten gezorgd. 

• Ricky v.d. Berg: in het veld een tank en buiten het veld ons antwoordmachine. Ricky heeft altijd een antwoord het maakt niet 
uit wat hij zegt als hij maar het laatste woord heeft. Als voetballer is Ricky heel erg gedreven en laat meestal niemand 
doorkomen in de verdediging en als iemand hem voorbij komt nou dan wil je niet weten wat die persoon de volgende keer zal 
meemaken. 

• Parvesh Dewkali: Nou bij Parvesh wil ik een ding zeker naar voren breng en dat is zijn ontwikkeling gedurende dit seizoen. Ik 
heb niemand verder in mijn elftal zich zoveel zien ontwikkelen als Parvesh. In het begin was het voor Parvesh wat moeizaam 
om een korte bal te geven, maar nu geeft hij één van de mooiste voorzetten in het veld. Blijf je zo verder ontwikkelen en je zal 
ver komen in het voetbal. 

• Abdul Yazici: onze afwisselende speler, vaak een uitstekende verdediger, maar af en toe ook slaperig op het veld en dan moest 
ik hem wakker schudden. Abdul een goeie speler vooral met korte passjes. 

• Rodney Matthee: liet zich niet gek maken door de rest. Ik zal geen namen noemen (Murat en Hassan) en deed wat hij moest 
doen. Bij Rodney is het ook een wereld van verschil tussen de trainingen en de wedstrijden. Tijdens de wedstrijden speelt hij 
zijn beste voetbal, maar inmiddels heeft hij volgens mij wel door dat dit verschil veel en veel kleiner moet worden. 

• Patrick Maduro: een voorbeeld voor zijn leeftijdsgenoten; heeft een uitstekende gedrag. Patrick kan op elke positie uit de 
voeten en daarom hoort hij volgend seizoen ook hoger te voetballen. 
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• Sandeep Poeran: is een uitstekende verdediger en dat weet hij zelf ook en daarom wil hij ook altijd op die positie spelen. Want 
niet iedereen is bereid om te spelen waar hij goed is, maar eerder op favoriete posities. Klasse Sandeep! ! 

• Murat el Ousrouti: kende ik al van de D2 en wist dat hij goed kon voetballen en was ook blij dat hij in mijn elftal zat. Op het 
veld kan Murat zowel op het middenveld als in de verdediging spelen en hij heeft dit jaar meestal op het middenveld gespeeld 
(linkshalf). Murat is altijd met voetbal bezig ook buiten de wedstrijden net als zijn vriendje Hassan en daardoor kunnen de 
emoties bij Murat nogal eens hoog oplopen tijdens de wedstrijden. Maar dat geeft alleen aan hoe graag je wilt winnen. 

• Hassan/Mehmet Ozyurek: een heel talentvolle speler en ik vind dat hij hoger had moeten spelen, maar dat gaat hij volgend 
jaar laten zien. Hassan heeft veel inzicht en kon daardoor goed functioneren op het middenveld (mid-mid). 

• Umit Tokmak: een speler met een mooie pass en een uitstekende schot. Umit heeft naast het voetbal ook veel aandacht besteed 
aan zijn kapsel. Hij heeft zoveel verschillende kapsels gehad dat ik hem niet altijd direct herkende. 

• Jordy van Luitgaren: "Keepertje" Jordy heeft altijd goed zijn best gedaan ondanks de verliezen in het begin van het jaar en ik 
vind het heel erg jammer dat je geblesseerd bent geraakt op het moment dat het goed ging met het team. Ik wens je spoedig 
herstel toe en succes volgend seizoen in de B-klasse! 

• Quido de Zwart: is een slimme verdediger. Deed alleen wat ie moest doen (zijn mannetje uitschakelen) en de rest kon hij 
gemakkelijk aan Ricky overlaten. Bij Quido ook hetzelfde verhaal als bij Jordy ook geblesseerd geraakt op het moment dat het 
goed ging met C3, op het moment dat het een echt team was met alle vertrouwen in elkaar. Ook jou wens ik spoedig herstel toe! 

Het seizoen zit er weer op. Jongens ik wens jullie nog veel plezier en veel succes met jullie verdere voetbalcarrière .... PRETTIGE 
VAKANTIE!!!! ~, 
~LENSC4 

Werkvoetbal. 

Het seizoen van de C4 begon zoals 
gewoonlijk met de nodige 
teleurstelling bij een aantal spelers die 
gehoopt hadden in de C3 te mogen 
spelen. Vaak kwamen ze fysiek, 
technisch of op het gebied van inzicht 
net een beetje te kort. Ook hadden 
sommige jongens best op C3-niveau 
kunnen voetballen maar was er 
gewoonweg niet meer plaats. In de 
eerste weken werden direct een paar 
wedstrijden verloren doordat de 
tegenstander spelers uit hogere 
elftallen of B-junioren opstelden. 
Bijzonder oneerlijk. Het ging heel 
moeilijk bij de C4. 

Binnen enkele weken namen 
we afscheid van 3 spelers die 
onvoldoende gemotiveerd waren voor 
de C4. Daardoor mochten een aantal 
nieuwe jongens lid worden van 
LENS. Ali, Aziz, Sinan, Tejeddine, 
Kadir, Rafael, Aylmt. De C4 was 
weer compleet. Het seizoen kon nu 
echt beginnen. 

Dankzij de invoering van de 
spelerspas werden de wedstrijden een 
stuk eerlijker. Het plezier bij de C4 
kwam weer helemaal terug. Tot de 

winterstop was Denis Tekin de 
trainer. Denis heeft de jongens in 
korte tijd veel geleerd. De drukte op 
het werk van Denis en 
verkeersopstoppingen maakten het 
trainen na de winterstop onmogelijk. 
Dat was bijzonder jammer. De 
opkomst van de C4-spelers op 
trainingsbijeenkomsten was altijd 

:·•.··•~'~:.ç~ """ ... 
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ongekend hoog. Meestal twee keer 
per week trainen, net als de 
selectieteams. Daardoor kon ook de 
conditie verbeterd worden. 

De C4 won bijna alle 
wedstrijden. Een ongekende prestatie 
voor een team in de C-klasse met zo 
veel nieuwe spelers. De C4 was een 
echt team en ging de winterstop in op 
de tweede plaats. De jongens moesten 
het hebben van hun inzet. Keihard 
knokken voor iedere bal. Als het 

Liaget Anwar 

nodig was hielp Aziz de spelers links 
en rechts achter of ging naar voren. 
Natuurlijk had Rafael maar weinig 
nodig om te scoren. 

Begin februari ging Rafael naar de 
C2. De jongens bleven Rafael de rest 
van het seizoen wel missen, zelfs op 
het laatste toernooi. Rafael bedankt 
voor je inzet en leuk voor jou dat je 
naar C2 mocht. Half februari namen 
we afscheid van onze keeper. Dat lag 
zeker niet aan het keeperstalent van 
Vollrnn, want hij kon keepen als de 
beste. Volkan heel erg bedankt! 

De C4 kreeg het moeilijk. Het 
zelfvertrouwen werd minder. Geheel 
onterecht. Meteen de zwaarste 
tegenstanders uit de poule. Erik van 
der Spek, Mourat el Oustrouti, 
Hassan Ozyurek en nog een aantal 
andere jongens kwamen gelukkig de 
C4 af en toe helpen. 

De jongens van C4 gingen ook steeds 
beter voetballen, nu moesten Farid, 
Demory, en Mohamed scoren. Aziz 
nam de rol over van Rafael. De C4 
moest het zelf doen en ze konden het. 

Het seizoen werd afgesloten op de zesde plaats. Paul had vier toernooien geregeld voor ons elftal. Twee keer de eerste plaats en twee 
keer de derde plaats, maar nog belangrijker: er was altijd weer die I 00 % inzet van de jongens. 

Dank aan alle ouders die geholpen hebben bij het vervoer van de jongens. Richard Wir ontzettend bedankt voor het vlaggen. C4-
spelers bedankt. Jullie hebben goed je best gedaan. Ik, en met mij de jeugdcommissie van LENS, zijn ontzettend trots op jullie. 

Geniet van een fijne vakantie, Gerard Marinus 

• ,, 
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Na een erg haperend begin van het seizoen waarbij Lens D 1 op een 1 1 e plaats terecht kwam, zijn na de winterstop door keihard 
werken en trainen, de resultaten verbeterd. Wat daarbij erg opvalt, is dat de D 1 echt een heèht team geworden is. Door vooral hard 
werken en pittig spel, zijn we daardoor op de 7e plek terechtgekomen. De laatste drie toernooien, zijn we op de "Eerste Plek" 
geëindigd. Ook hebben we menig hoofd- en topklasse team weggespeeld. 

11Guys ga zo door"!!!!!!! 

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

• lbo: keeper, is begonnen als 
veldspeler en na vier wedstrijden 
als keeper doorgegaan. Heeft zich 
ontwikkeld tot werkelijk een 
fantastische doelwachter. Met 
een prachtige stijl, kan heerlijk 
mopperen en tevens de knapste 
keeper van de gehele 
hoofdklasse. 

• Mahmut: rechtsback, is door 
zijn trainer zwaar misbruikt, en 
heeft op alle plekken gespeeld. 
Mahmut heeft eindelijk zijn 
plekkie gevonden. Tevens heeft 
hij zich als een keiharde back 
ontwikkelt. En ja geloof het of 
niet, hij krijgt ook al inzicht!!! Ga 
zo door. 

• Sergio: centrumverdediger, ja 
wat moet ik over deze man 
schrijven. Hij wordt door zijn 
trainer iedere wedstrijd de hemel 
ingeprezen. (Hallllooooo ADO 
Den Haag: wordt eindelijk eens 
wakker!!!!). Inzet 110%, 
misschien soms iets te 
temperamentvol. 

• Rafael: centrumverdediger, heeft 
in 22 competitiewedstrijden, 22 
tegenstanders uitgeschakeld. 
(Hallooooo KNVB-scouts, 
wakker worden!!!!). 
Voorbeeldige 
wedstrijdmentaliteit, pept zijn 
medespelers op. Een klein 
nadeeltje: Heeft thuis een heuse 
Portugese Klok!!!!!. Oh ja, vader 
Vincent vind je wel goed hoor!!! 

• Marco: linksback, heeft een 
droom, namelijk: linksbuiten 
worden!!! Het probleem echter is 
dat hij een beest van een back is. 
Heeft dit jaar doorgekregen hoe 

buitenspel werkt. Bezit een 
prachtig linkerbeen. Ook staat hij 
(vooral in de doucheruimtes) 
bekent als sopraan. 

• Kagan: rechtshalf, heeft het als 
le jaars D'tje in het begin best 
wel moeilijk gehad. Maar gaande 
weg heeft Kagan "iets" ontdekt, 
daarna is hij alle duels gaan 
winnen en heeft zich ontwikkeld 
tot een uitstekende teamspeler. 
"Penalty Specialist bij uitstek". 

• Michael "Batacucada11 
: 

midmid, heeft ook talent als 
comedy-artiest. Hij is vooral 
bekend om zijn gewaagde "Strip
acts11 en niet te vergeten, zijn 
penalty-serie in Brabant. 
Schitterende kapbewegingen, 
prachtige kopduels. En let op: 
Iedere week weer een passende 
haardracht!!!!!! 

• Recta: linkshalf, de onbetwiste 
vedette van dit sterrenteam. 

Schitterende sleepbeweging. 
Deze wandelende 
"Encyclopedie" weet alles beter 
en vergeet niet: "Hij heeft altijd 
gelijk!! Oh ja, Recta die jongetjes 
in Katwijk, ja helaas: Die hebben 
ze nooit meer gevonden!! 

• Oll<an: rechtsbuiten, Olkie 
jongen, het spijt mij dat ik jou 
niet eerder rechtsbuiten gezet 
heb, domme trainer. Wat een 

snelheid, en schitterde 
doelpunten. En ja Olkan, als je 
iets meer inzicht krijgt, dan ben 
je voor velen niet meer te 
houden. Nu nog op tijd 
verzamelen Olkie. Gefeliciteerd, 
prima seizoen. 

• Errol: rechtshalf/rechtsbuiten, 
buitengewoon kopsterk. En niet 
te vergeten zijn prachtige 
dribbels. In de wedstrijd een 
goeie mentaliteit. Heeft dit 
seizoen een hoop doelpunten 
gemaakt. En Errol als je wat 
vaker traint, jongen dan word je 
ongetwijfeld, nog beter. 

• Jair: spits, nog steeds de "Tank 
van LENS". Houdt iedere 
wedstrijd minimaal twee 
tegenstanders bezig. Is dit niet 
voetballend, ja dan is het helaas 
wel "verbaal". Heeft zich dit 
seizoen ontwikkeld tot een heuse 
teamspeler. Enne Jair: "Je weet 
wat je te doen staat". 

• Maurizio: linksbuiten, De vlo, 
staat bekend om zijn super snelle 
acties. Heeft menig tegenstander 
dronken gedraaid. Bij hem was 
de KNVB wel wakker. Maupie: 
Volgend jaar The Best!!!! 

• Eric: linkshalf/linksbuiten, De 
man van het boogje. Heeft, 
ondanks zijn lengte, menig 
tegenstander doen verbazen. 
Moet nog wel iets harder oefenen 
voor de perfecte "swalbe". Heeft 
hele mooie doelpunten gemaakt. 

Dan natuurlijk niet te vergeten, een van de belangrijkste mannen binnen en rondom de Dl: Marco Spa: leider, een niet te missen 
schakel in en rondom LENS. De rust zelve (helaas niet helemaal perfect!!) want 1 keer rood bij VVSB, toch geen Jast van het 
"Santos-virus"????? Marco heel erg bedankt!!! 

Verder wil ik ook nog mijn dank uitspreken aan: de heren drs. Vos en Percy (offe is het "Kelly"), natuurlijk alle spelers van het 
tweede sterrenteam LENS D2 voor het meespelen, vader Kagan (Ibrahim), en ook de papa en mama Rafael "de familie Rocha" en 
natuurlijk de vader en moeder van Olkan, de familie Gogtas. Heel erg bedankt dat wij van uw hulp gebruik hebben mogen maken. 

Rui dos Santos Freitas. 
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Mijn eerste seizoen als 
jeugdtrainer bij LENS D2 
was meteen al heel leuk. 
Het begin was niet erg 
hoopgevend met 3 punten 
uit 5 wedstrijden. Maar na 
een aantal 
spelerswisselingen, het 
aantrekken van een leider 
(Percy bedankt nog) en 
het toevoegen van 2 
nieuwe spelers aan het 
elftal begon de D2 een 
elftal te worden dat zeker 
mee had kunnen doen om 

het kampioenschap. Dit 
bleek wel doordat uit de 
resterende 15 wedstrijden 
37 punten werden 
behaald. Heel erg zonde 
dus dat deze jongens niet 
vanaf het begin van het 
seizoen mochten 
samenspelen. Dat we een 
goed team hadden bleek 
wel uit de 10 
oefenwedstrijden die we 
speelden tegen ploegen 
die minimaal 1 klas hoger 
speelden (maar liefst 8 

overwinningen en een 
doelsaldo van 25-8). Dat 
LENS D2 bijna 
onoverwinnelijk werd 
kwam niet alleen door de 
spelerswisselingen, maar 
ook omdat bijna alle 
eerste jaars D-spelers 
moeite hadden met het 
wennen aan het grotere 
veld. Ze begonnen echter 
steeds beter te worden op 
trainingen en uiteindelijk 
ook in wedstrijden. Ook 
de tweede jaars D-spelers 

De volgende spelers zaten dit seizoen in de D2: 

die teleurgesteld waren 
dat ze niet in LENS Dl 
waren gekomen gingen 
beter voetballen toen ze in 
de gaten kregen dat ze in 
een elftal waren gekomen 
dat bijna even goed zou 
blijken te zijn als LENS 
D 1. Een groot 
compliment dus voor alle 
spelers. Wij hebben als 
begeleiding van Dl en D2 
dan ook niet voor niets 
besloten om alle spelers 
een cadeautje te geven. 

• Burak Arslan: begonnen in LENS Dl maar na een paar wedstrijden in D2 gaan keepen omdat hij moeite had met de overgang 
van E 1 naar D 1. Nadat hij over de teleurstelling heen was is hij iedere week beter geworden en liet dat ook zien in wedstrijden 
met belangrijke reddingen en goed meevoetballen. Als hij gaat leren om zich beter te concentreren en ook gaat proberen beter 
om te gaan met kritiek dan zal het de komende seizoenen niet meer gebeuren dat hij een elftal wordt teruggezet. 

• Farouk Mustapha: de dromer van D2 die de meeste moeite heeft gehad met de overgang vanuit de E. Is het seizoen begonnen 
als spits. Hij heeft veel op zijn kop gekregen, maar niet omdat hij slecht kan voetballen maar wel omdat hij soms hele 
wedstrijden stil stond in het veld. Hij is het seizoen geëindigd als rechtsback en heeft daar laten zien dat hij wel kan vechten en 

een goede instelling heeft. ,8 ~.· . ~· '°'-. ·. Ît /' ~)J.11 
~ ~ ~ 
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• Bilal Sbaa: had ook moeite met de overgang vanuit de E, maar vanaf het moment dat hij laatste man is gaan spelen leek het wel 
alsof hij tweede jaars was. Hij is zelfs één van de beste spelers van D2 geworden, vooral door de rust en het inzicht die hij in 
zijn spel heeft. Omdat hij zelf niet echt snel is heeft hij wel een snelle voorstopper nodig die hem kan helpen. Behalve proberen 
sneller te worden vind ik dat hij ook moet proberen om minder snel boos te worden. 

• Dennis Boateng: is als voorstopper vanaf het begin van het seizoen één van de beste spelers geweest, maar hij is om 
onverklaarbare redenen aan het eind van het seizoen slechter gaan spelen. Dat is jammer want hij zat heel dicht tegen D 1 aan. Ik 
moet Dennis wel een compliment geven dat hij samen met Enzo de enige is geweest die dit seizoen geen problemen heeft 
gegeven. 

• Enzo Nooitmeer: komt ook uit de E en heeft ook een behoorlijke tijd moeite gehad met de overstap. Maar ook voor hem geldt 
dat hij steeds beter geworden is. Ook Enzo viel behalve zijn goede instelling op trainingen en in wedstrijden op door zijn goede 
gedrag en dat is tegenwoordig zelfs een reden om complimenten te geven. 

• Jaffär Khoulali: kan goed voetballen en is als verdediger, ondanks zijn geringe lengte, menig tegenstander de baas. Heeft ook 
laten zien dat hij als spits goed uit de voeten kan. Ik hoop dat hij snel gaat groeien, want qua voetbal zou hij zo in C2 kunnen 
volgend seizoen. Alleen dan zal er ook wat aan zijn gedrag moeten veranderen, beter luisteren bijvoorbeeld. Hij is niet voor 
niets een keer door de ME thuisgebracht geloof ik. 

• Muhamed Bulut: komt als rechtsback uit D3, maar bleek in de D2 toch meer moeite te hebben dan gedacht. Hij komt vooral 
snelheid te kort als verdedig~r maar liet als middenvelder zien hoe goed hij kan voetballen. Vooral zijn inzicht en traptechniek 
zijn heel goed. Is ook een hele aardige jongen die wel wat minder moet gaan zeuren. 

• Mourad Ahjar: komt ook uit D3 en heeft in een paar wedstrijden laten zien dat hij onterecht in D3 heeft gespeeld. Is bijna de 
perfecte teamspeler doordat hij niet egoïstisch is. Zou iets feller mogen zijn en moet zich ook nog beter gaan concentreren 
tijdens wedstrijden. 

• Khalid cl Margi: is denk ik de beste voetballer van de eerste jaars D-spelers, maar speelt regelmatig slecht omdat hij snel boos 
wordt en snel beledigd is. Hij heeft zijn beste wedstrijden gespeeld als verdedigende middenvelder. Hij is misschien ook niet 
voor niets de speler die de meeste wedstrijden en trainingen heeft gemist. Hij heeft daardoor ook de kans gemist om meer 
wedstrijden met D I te mogen meedoen. 

• Isyan Gene: is heel snel beledigd of sjagrijnig als hij zijn zin niet krijgt. Hij is ook één van de spelers die in D 1 had kunnen 
spelen. Hij heeft een goed overzicht, goede vrije trap, goede pass en is een goede teamspeler. Het enige puntje van kritiek op 
hem is dat hij heel vaak te langzaam speelt. Hij is verder een leuke jongen die altijd beleefd is tegen iedereen (zelfs als hij boos 
is). 

• Yassin Irzi: is volgens mij de beste spits van Dl en D2 samen. Hij heeft een hele goede techniek maar zou wat minder 
egoïstisch moeten zijn. Zou bijna naar D 1 zijn gegaan als zijn gedrag niet ineens slecht was geworden. 
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• Adil el Haddioui: scoort heel makkelijk en heeft een fantastisch linkerbeen. Hij komt ook uit D3 en had zomaar in Dl kunnen 
spelen. Omdat hij te makkelijk kon meekomen in D2 is hij echter gek gaan doen en werd steeds egoïstischer. Hij moet aan zijn 
gedrag gaan werken en minder egoïstisch worden dan komt hij misschien zelfs wel in C 1 volgend seizoen. 

• Mohamed Ahjar: is soms te snel boos en gaat dan rare dingen doen. Maar net als bij Isyan blijft hij, zelfs als hij boos is, altijd 
beleefd en netjes. Hij heeft een hele goede techniek en een nog beter inzicht. Maar ook bij hem gaat het soms te makkelijk en 
dan vindt hij het leuker om pana's te gaan proberen dan een wedstrijd proberen te winnen. 

• Charrel Poulina: is in mijn optiek één van de vijf beste spelers van de hele D-jeugd. Heeft laten zien dat hij nu al goed kan 
meedoen bij C2. Kan bijna alles goed: aanvallen, meeverdedigen, passen, schieten en heeft ook een heel goed inzicht. Zijn 
probleem is dat hij weet dat hij goed is en daardoor nonchalant wordt. Ik vond dat, vanaf het moment dat hij lid werd van 
LENS, hij in D I had moeten spelen, maar ik geloof dat niemand van de D2 het erg vond dat hij het hele seizoen bij ons heeft 
gespeeld. 

Tot slot wil ik Marco en Rui bedanken voor de tijd die ze aan LENS D2 hebben besteed. Ik wil Ramon en Leo bedanken voor het 
overnemen van trainingen. De tweede jaarsspelers van de huidige E wil ik bedanken voor hun inzet op de trainingen die ze mee 
hebben gedaan en Karim en vooral Habin wil ik bedanken voor de wedstrijden die ze hebben meegespeeld. 

Tot volgend seizoen, Dennis 

~LENSD3 
Afgelopen seizoen begonnen we in Poule 5 met een redelijk 
sterk team. We wonnen veel wedstrijden en werden 2"' in de 
poule dus de overgang naar Poule 4 was een feit. Adil, Ogur 
en Muhammed werden door hun goede prestaties toegevoegd 
aan de selectie (D2). Zonder deze belangrijke spelers 
begonnen wij in de nieuwe poule. Hier werden bijna alle 
wedstrijden verloren. 
Dit was niet alleen door het gemis van bovenstaande spelers 
maar zeker ook door gebrek aan inzet. 

Toch wist het team zich te herstellen en sloten wij het seizoen 
af met een overwinning en een gelijkspel. In de slotfase van 
het seizoen verloren wij Mourad Ahjar aan de D2 en kwam 
Ogur onze gelederen versterken. De gespeelde toernooien 
werden door D3 met 2 maal een I' plaats afgesloten (ODB & 
HDV) helaas werd het LENS-toernooi afgelast vanwege het 
slechte weer. Op het VELO toernooi werden we 3d', in 
Rotterdam bij DEH werden er 6 wedstrijden gespeeld en 
LENS werd keurig 3d'. 

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

• Keeper Mustafa Yalmon, voorstopper Cem Senturk, midmid Izzet Celfä, linksbuiten 
Ercan Aktas, aanvoerder en laatste man Rishwen Ghisaidoobe, laatste man Ogur Yalcin, 
linksbuiten Adil el Haddioui en rechtsback Moehammed Bulut. 

Van dit stel vond ik Adil de mooiste voetballer. Toch sprong er volgens mij 1 speler bovenuit; hij kwam het meest trainen, was zeer 
leergierig, je kon zien dat hij echt met sprongen vooruitging, zijn ouders zorgden altijd voor vervoer, deze speler kreeg van mij de 
belangrijkste prijs van het seizoen uitgereikt, namelijk: KANJER VAN LENS D3 SEIZOEN 2002-2003: CEM SENTURK 

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

• Mourad Ahjar, Firad Aldogan, Hamza !pek, waar kleine mannen groot in kunnen zijn bewezen deze 3 spelers. Menig 
voetballer heeft in positieve zin het duel van deze kleine mannen verloren. 

• Halit Devrilmez, Jawad Elfergougui,Thomas Jankie, deze spelers waren onze verdedigers, helaas ontbrak het bij 2 van hen 
aan snelheid maar dit werd weer gecompenseerd door hun inzet. 

• Mohamed Oucllaf, onze rechtsback, een hele fijne knul om mee samen te werken. 
• Jason Walther, kwam een aantal maanden geleden ons team versterken, hij is soms een beetje te bijdehand voor zijn leeftijd. 

Jason probeer iets minder te praten en iets meer te presteren dan kom je er wel. 
• Emmanuel Uwimana, wat een mooie en goede voetballer, in korte tijd veel indruk gemaakt op mij en waarschijnlijk bij heel 

LENS. Ik voorspel een zeer grote toekomst voor deze speler. Emmanuel is snel, heeft een fluwelen techniek, luistert 
voortreffelijk, heeft veel inzicht, weet zichzelf en anderen vrij te zetten voor de goal. Ik heb echt veel bewondering voor deze 
prachtige voetballer. 

Rest mij verder iedereen te bedanken voor het leuke seizoen. De vaders van Hamza, Ogur, Halit en Izzet alsmede de ouders van Cem 
wil ik bedanken voor hun inzet bij deze groep. Jullie zorgden niet alleen voor het vervoer maar ook voor de gezelligheid. Natuurlijk 
waren er soms ook andere ouders die wel eens met het vervoer hielpen (daarvoor ook bedankt). Wishnoe Ghisaidoobe ook bedankt 
voor het leiderschap, helaas was je de laatste tijd niet in staat vanwege je werk om bij ons te zijn. Bedankt voor je inzet. 
Ik wens iedereen een fijne zomer vakantie en hoop jullie allemaal weer gezond op LENS te mogen begroeten. 

Groeten van trainer/leider LENS D3 Ruud van Herp. 

NB: Nog even een kleine opmerking: Iedere ouder/verzorger dient voor het vervoer te zorgen bij uitwedstrijden, hiervoor is de leider 
niet verantwoordelijk, dus kom op ouders, vanaf komend seizoen zijn ook jullie van de partij! 
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Dit was een leuke groep jongens die in hun klasse een aardig partijtje voetbal konden spelen. Er waren veel wisselingen in het team 
en ook in de begeleiding. Allereerst moest er een opvolger voor Peter van Fessem worden gevonden. Dat werd moeilijk maar 
Ahmed Koe nam de D4 over. Helaas kon Ahmed geen training meer geven en nam Fikret Ergul de begeleiding en trainingen over. 
De jongens begonnen in deze periode iets beter te voetballen. 

• Keeper: Abdelmalik maakte soms hele mooie reddingen. 
• Sherif, liet iedereen zien dat hij best wel sterk was aan de bal. 
• Leven! was een goede laatste man, deze linkspoot zal het nog wel ver schoppen bij LENS. 
• Hakan deed enorm zijn best, 
• Yalcin was soms een moeilijk mannetje maar kon wel met flitsende acties de wedstrijd bepalen. 
• Abdul was nog steeds een beetje lui. 
• Eyuphan is eigenlijk te lief voor het spelletje voetbal. 
• Mohamed deed soms hele leuke dingen met de bal. 
• Onur kon ook schitterende ballen afmaken, jammer dat hij niet zo vaak kwam trainen. 
• Tolga, blijft een mooie voetballer maar moet toch leren meer te doen in het team. 

Misschien ben ik nog iemand vergeten te noemen in het team, dit is echter niet bewust gedaan mannen. Jongens het was leuk met 
jullie samen te werken, ik wens jullie een fijne vakantie toe en hoop jullie in augustus weer gezond terug te zien op LENS. 

,..:\ 
~LENS El 

,, 

Groeten, inval trainer en redacteur Ruud van Herp 

Op 19 augustus was de eerste training, waarna er nog 69 in het seizoen 2002-2003 zouden volgen. Na oefenwinst tegen Delft (9-0), 
RKA VV (5-3) en VELO (4-3) en verlies tegen Quick (6-4) begonnen deze jongens als El aan de competitie: 

Erdinc Mitchel 
Karim Kevin 

Emanuel Raylison Habin 

LENS EI begon sterk aan 
de kompetitie met 3 fraaie 
overwinningen tegen 
Lisse (9-4), vue (3-1) en 
ADO-Den Haag (6-0). 
Daarna tegen het sterke 
Quick. In de eerste helft 
werden we weggespeeld, 
maar kregen we toch een 
paar goede kansen. De 
tweede helft was voor 
LENS, maar mooie 
kansen werden gemist. 
Het werd 1-1. We stonden 
afwisselend tweede, derde 
en dan weer eerste. De tot 
dan toe sterkste 
tegenstander BMT werd 
in een geweldige 
wedstrijd met 4-2 

Bulent 

verslagen. Ook de andere 
concurrent DUNO werd 
in een goede wedstrijd 
verslagen ( 2-1 ). In 
februari volgde een wat 
mindere periode. Na een 
zeer spannende wedstrijd 
werd met 4-3 van BMT 
verloren. Ook Quick trok 
aan het langste eind (3-1). 
Er volgden nog knappe 
overwinningen op DUNO 
en Blauw Zwart, maar 
ook een vreemde 
nederlaag tegen het op de 
negende plaats staande 
RVC/Rijswijk, dat met 
een heel ander team 
verscheen! We werden 
tenslotte gedeeld 

Kevin Mitchel 
later Karim Habin 

Emanuel Raylison Erdinc 
Buien! 

TWEEDE. Het was leuk 
om te zien, hoe iedere 
tegenstander bij de aftrap 
al meteen onder druk 
kwam te staan. Ook dat er 
uit de korte corner van 
Karim en Mitchel 
gescoord werd. Ook 
Habin scoorde vaak uit 
een corner bij de eerste 
paal. Bij een 
voorwedstrijd bij het 
eerste speelden we met 
een E-elftal tegen 
Engelsen, die er helemaal 

· niet aan te pas kwamen ( 
7-0 ). In de toernooien 
werden eerste plaatsen 
behaald bij HBS, VELO, 
DSO en LENS. In 

Limburg hebben we veel 
plezier gemaakt. We 
hebben schitterend weer 
gehad en lekker 
gezwommen in Gulpen. 
(Karim in de sauna met 
.... ). Verder LEVEND 
STRATEGO (El tegen 
E2 werd een gelijkspel), 
slagbal, een quiz en 
bingo. Ook in Valkenburg 
zijn we geweest. Bij het 
tweedaags toernooi 
hebben we 5 .zeer goede 
wedstrijden gespeeld, 
maar ook drie slechte en 
werden we tenslotte 
derde. 

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

• Erdinc Cetin: Begon als linkerspits, maar bleek beter als hij het spel voor zich heeft en op kan komen. Is snel en speelt goed als 
hij de ruimte heeft. Niet te veel met de bal lopen hoor!! 
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• Raylison Petrona: Laatste man en supersnel. Ook een prima schot. Je moet goed nadenken als je voetbalt, dan gaat het nog 
beter. 

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

• Habin Kocer: Begon als verdediger, maar kan veel meer. Heeft groot loopvermogen, veel inzicht en een uitstekend schot. Is 
ook een echte teamspeler. Heeft acht keer bij ADO-Den Haag meegetraind en mocht ook een keer met AJAX meetrainen. Maak 
geen domme overtredingen! 

• Karim Chtatou: Wil als middenvelder altijd de bal hebben. Hij wint veel duels en scoort vaak. Probeer wat sneller te handelen. 
• Mitchel Vrijenhoek: Een echte rechterspits met mooie verrassende acties. Hij heeft een geweldig schot. Heeft ook vier keer 

met ADO-Den Haag meegetraind. Moet wat meer doorzetten als het moeilijk wordt. 
• Kevin Mawete: Eerstejaars. Begon als middenvelder, werd later linkerspits. Speelt erg wisselvallig. Kan sterk aan de bal zijn, 

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

tC\ 
~ LENSE2 

Dit team bestaand uit zes eerstejaars en drie tweedejaars, heeft een wat wisselvallig seizoen gespeeld. Een paar voorbeelden: 
Verliezen van Quick E2 (1-2) en winnen van Quick (5-1). Verliezen van kampioen VCS El met 5-0 en een geweldige wedstrijd 
spelen tegen VCS en nipt met 2-1 verliezen. Ruim verliezen van Oliveo en de tweede keer verdiend winnen. Knappe overwinningen 
tegen HBS E2, HVV E2 en Erasmus El en slordige nederlagen tegen WIK E2 en DWO E2. Toch moet ik zeggen, dat er over het 
algemeen lekker gespeeld werd en ik heel leuke dingen gezien heb. Mooie aanvallen, schitterende doelpunten. De volgende sterren 
zorgden voor de goede resultaten: 

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

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

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

• 

• 

• 

• 

grotere spelers, maar lost het meestal slim op. Moet niet te veel mopperen op anderen. 
Cicero: Een back, die alsmaar naar voren wil. Een zeer harde werker, die 
doelpunt meepikt. Toch is verdedigen ook een kunst (en heel belangrijk), 
wat beter op moeten concentreren. 
Rodi: Hij is het best als hij als verdedigende middenvelder speelt. Hij is 
heeft een goed overzicht en een goed schot. Jammer, dat je wat snel de 
Walid: Speelt als middenvelder of als aanvaller. Is handig, snel en scoort 
vooruitgegaan dit jaar, al word je soms wel wat snel boos. 
Diego: Linksback, linksbuiten of linkermiddenvelder, hij kan het allemaal. 
regelmatig scorend. Probeer wat sneller te handelen. 

af en toe zijn 
dus daar zal je je 

sterk aan de bal, 
moed opgeeft. 
veel. Is heel goed 

Sterk in de duels en 

• Jouad: Rechterspits. Het lijkt af en toe alsof hij slaapt in het veld, maar opeens is hij er met een supersnelle sprint of een 
superfraaie kopbal. Goed oefenen op techniek en ook ballen veroveren. 

• Nu bar: Ook op meerdere posities prima te gebruiken: linker- ofrechterspits of op het middenveld. Is wat dromerig, maar aan de 
bal uiterst gevaarlijk. Goed overzicht en goed schot. Is wat snel op zijn teentjes getrapt. 

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

PRETTIGE VAKANTIE. 

Het was een leuk en gezellig jaar, met 
goed maar soms ook slecht voetbal. In 
elke wedstrijd was er wel een 
uitblinkende speler, maar je wint een 
wedstrijd doordat je als team goed 
speelt en niet alleen maar met 
individuele klasse. We begonnen 
goed in de competitie wonnen met 
nette uitslagen en met goed voetbal. 
LENS E2 speelde als een goed 
geoliede machine, maar zoals vaker 
bij voetbal gebeurt aan het eind 
komen er roestplekken en loopt de 

machine wat stroever. De mentaliteit 
zakte ook wel af naarmate het seizoen 
tot een einde kwam en maakte plaats 
voor hoogmoed. Maar we hopen dat 
ze ervan hebben geleerd dat ze zowel 
tegen makkelijke en moeilijke 
tegenstanders goed voetbal moeten 
spelen met veel inzet, dan heb je de 
wedstrijd al bijna in je zak. De 
toernooien verliepen vrij stroef met 
weinig doelpunten aan onze zijde, 
maar we hielden het achter ook goed 
dicht. Bij DSO plukten we de 

Theo 

vruchten van een goed seizoen en 
werden we eerste! Bij het LENS- en 
DWO-toernooi ging het iets minder, 
maar dat kan gebeuren. In Limburg 
bij de Strijthagencup presteerden we 
goed ondanks de hitte. We hebben 
tegen de sterke clubs moedig stand 
gehouden, het was alleen jammer dat 
de bal er niet inging. 
GOED GEDAAN EN SUCCES 
VOLGEND JAAR!!!! 

Martin en Jaimi 
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~LENS ES 

Superteam! 
'Als leider zijnde vragen ze dan ofje een stukje wil schrijven voor de JONG LENSREVUE. Nou dat doen we dan bij deze toch!!! 
Het zou wel raar zijn als er niks over jullie instaat terwijl wij een jaar lang jullie leiders zijn geweest. We beginnen dan maar met het 
afgelopen seizoen voor de winterstop. We moesten elkaar nog een beetje leren kennen en vooral jullie namen waren erg moeilijk 
voor ons. Daardoor konden jullie nog niet echt goed naar ons luisteren maar het ging steeds. We eindigde een beetje in de 
middenmoot van deze poule. 

Na de winterstop waren we echt een superteam. Van de 10 wedstrijden die we speelden hebben we er 8 gewonnen, 1 
gelijkgespeeld en I verloren. We werden lste in onze poule. Een prima resultaat mannen, Het gaat nu echt veel en veel beter, maar 
het kan altijd nog beter. Als jullie straks bij de Dtjes en Ziya dan nog bij de E-tjes spelen denk dan nog eens aan onze goede tips en 
pep-talks die we jullie meegegeven hebben: 

• Neem de bal goed aan. Speel snel en goed over naar een teamgenoot die vrijstaat. 
• Maak geen ruzie wie er een vrije trap, corner of penalty mag nemen. 
• En als laatste blijf niet op een kluitje staan maar gebruik het hele veld. Het veld is nu echt groot dus gebruik die ruimte ook. 
• Als laatste dan nu echt een supertip: LUISTER vooral goed naar de leiding!!!!! Deze staat er niet voor niks. 

Wij hopen dat jullie het gezellig met ons hebben gehad wij in ieder geval wel met jullie. Zo niet dan hebben jullie pech gehad en 
zowel dan maken we er 14 juni nog een super gezellige dag van. Dus Ziya in de E-tjes en Ljamis, Anas, Salih, Joshua, Shalten, 
Rodney en Satish in de D-tjes, zet jullie beste voetbal been voor. Laat zien wat jullie echt kunnen en misschien zien we jullie ooit 
nog eens op de tv of gewoon weer op LENS. 

Ohja nog even het volgende: wij willen alle pappa's en mamma's die het afgelopen jaar voor hun zoon en ons plezier 
gereden hebben hartelijk bedanken. Anders waren er toch heel veel kinderen geweest die niet met de wedstrijden mee hadden 
gekund als we een uitwedstrijd moesten spelen en dan per bus of tram het zelf hadden moeten uitzoeken. Dus nogmaals hartelijk 
dank hier voor. 

Tot het volgende seizoen allemaal. Veel voetbal en alvast vakantie groetjes van Gerard en Simonette 
NB: vergeet de l4de niet hè. 

~LENSFl 

• Hussain: heeft een paar weken bij F I gekeept en dat deed hij erg goed. Jammer genoeg kreeg hij na 
enkele weken heimwee naar zijn "oude" vriendjes en ging hij weer terug naar F3. Later op de trainingen heeft hij ook bewezen 
dat hij ook goed kan voetballen. Veel succes volgend jaar. 

• Enes: is een goede voetballer die ook nog goed kan keepen. Hij en zijn hele familie wil dat hij voorin voetbalt maar volgens mij 
komt hij beter tot zijn recht als laatste man. Hij speelt daar zo goed dat zelfs de goede spits van Forum Sport niets meer kon 
doen. Laatste weken is hij transfervrij vertrokken naar E4 bij zijn broer Kadir. 

• Badr: kan goed voetballen en goed dansen, hij is soms ook erg lollig. Hij was onze rechtsachter, soms speelde hij erg goed en 
soms had hij conditie te kort. Hij wilde altijd voorin voetballen misschien dat hij dat nu bij de E-tjes kan gaan doen. 

• Burak: is onze laatste man, ons stevige kasteel voordat de vijand (lees tegenstander) onze doel kon bereiken. Soms speelde hij 
ook als middenvelder waar hij hele mooie doelpunten maakte. Hij moet iets actiever worden ook zonder bal. 

• Serkan: is een goede voetballer die ook goed kan keepen, hij heeft zich goed ontwikkeld en is ook sterk aan de bal, omdat hij 
vaak buiten speelt met de bal vlak bij mijn huis. Volgende jaar moet hij proberen sneller te worden en ook beter kijken waar de 
tegenstanders en medespelers lopen, 

• Lotfi: kan goed voetballen en is de nachtmerrie van menig verdediger als hij tenminste niet boos wordt. Wat opvalt is dat Lotfi 
waarschijnlijk genoeg geld heeft gespaard want hij valt niet meer zo vaak als vorig jaar om geld op te rapen. Lotfi kan mooie 
doelpunten maken en is ook snel. Hij moet volgend jaar ook verdedigen bij balverlies. 

• Sinan: is een snelle spits met een goed linker been, hij moet alleen meer eten en eerder slapen om sterker te worden. Want 
afgelopen jaar heeft hij vaak een bloedneus en bloedlippen opgelopen. Hij werkt hard, maakt mooie doelpunten en kan ook leuk 
huilen. Wat belangrijk is voor Sinan is dat hij gewoon moet voetballen in plaats van praten. 

• Tugay: is lelijk (grapje!!), maar wel een speler met overzicht en een goede techniek. Soms moppert hij op zijn medespelers, dat 
moet hij niet doen maar gelukkig wil hij altijd winnen, Hij is een speler net als Rafael van de Vaart die overal op het veld kan 
voetballen. 

• Oalid: is de meest technische voetballer die goede corners en vrije trappen kan nemen. Hij is erg stil en knap, daarom is hij door 
ADO Den Haag gevraagd om daar te komen voetballen. Later heb ik nog gehoord dat hij ook is aangenomen vanwege zijn 
mooie techniek en zijn goede inzicht tijdens voetballen, Wij wensen hem veel succes en zorg voor de vrijkaartjes als je voetbalt 
bij ADO Den Haag. 

• Kai: is later in het seizoen bij FI gekomen, hij hoorde dat andere spelers veel doelpunten hadden gemaakt en hij wilde hen 
inhalen. Hij maakte drie doelpunten in drie wedstrijden, jammer genoeg in eigen doel. Hij heeft een goede techniek en een goed 
inzicht, hij moet alleen iets sneller denken en voetballen. 

Groetjes, Halil Bulut 
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• Baran: is knap en zeer sterk in duels, hij geeft nooit de 
strijd op, hij wil alle vrije trappen, alle ingooiballen, alle 
penalties nemen, hij wil eigenlijk alles alleen doen. Hij 
heeft ook een grote honger, laatst had hij vijf euro 
opgemaakt die eigenlijk bedoeld waren voor een 
strippenkaart om naar huis te gaan. Uiteindelijk moesten 
ze lopend naar huis. 

• IWas: is een snelle voetballer die altijd goed wil 
voetballen, hij heeft een mooie passeerbeweging en 
scoort veel bij F2. Zijn haar zit altijd goed en hij heeft 
mooie rode wangetjes. Elias droomt ervan dat hij ooit 
voor het Marokkaanse nationale elftal wordt geselecteerd 
en dat zijn broer zijn manager wordt. 

• Arjun: is de zwarte parel van F2. Door zijn vader 
speelde hij vaak op het middenveld of voorin, maar 
volgens mij is hij in de verdediging beter. Hij doet altijd 
zijn best en heeft een goede techniek. Hij moet iets feller 
en mondiger worden. 

• Fatih: is de jongste (6 jaar) en tevens de lelijkste 
(grapje!!) speler die F2 ooit heeft gehad. Maar hij is een 
van de beste talentjes die LENS heeft. Fatih kan goed 
voetballen en heeft een goede balbeheersing. Zijn schot 
is zuiver, maar moet iets meer kracht krijgen. Gelukkig is 
hij voor Galatasaray, dat maakt zijn kansen voor F 1 
volgend jaar groter. 

c, 
~LENSF4 

• Redouan: is net zo goed als Wouters, een voormalig 
speler van Ajax en het Nederlandse elftal. Dankzij zijn 
goede timing en techniek als laatste man is F2 zo hoog 
geëindigd. Daarnaast heeft Redouan een goed schot 
waarmee hij in het laatste competitieduel met PI tegen 
Forum Sport mooi scoorde. 

• Can: is later bij F2 gekomen en hij is een goede 
versterking voor F2 gebleken. Hij is groot en sterk 
waardoor tegenstanders hem moeilijk voorbij konden. 
Daarnaast maakte hij ook mooie doelpunten als hij 
voorin voetbalde. Hij kan volgend jaar nog beter worden 
als hij goed kijkt waar zijn medespelers staan en eerder 
overspeelt. 

• Yassin: is een klein snel voetballertje die er net als Can 
later is bijgekomen. Hij heeft een goede techniek en een 
goede balbeheersing. Hij kan leuk pingelen maar doet het 
soms iets te veel. Hij zou een goede voetballer kunnen 
worden als hij beter ging luisteren. 

• Halim: is een kleine pingeldoos maar talent heeft hij 
genoeg. Krijgt hij iets meer kracht, komt vanzelf, dan 
kan het echt een genot worden om naar hem te kijken. 
Probeer wel iets meer naar je teamgenoten te kijken en 
veel succes in de E. 

Groetjes, Halil Bulut 

Het seizoen zit er weer op. Voor de spelers uit F4 was dit het eerste seizoen. We begonnen met een 
groepje van 8 spelers. De eerste spelers bestonden uit Kai, Yassin, Thorn, Baran, Lindomar, 
Yannick, Yunus en Nimesha. 

Voor mij als leider was dit ook het 
eerste seizoen. De eerste wedstrijdjes 
moesten we ook allemaal erg wennen. 
We wisselden allemaal van plaats bij 
iedere wedstrijd, zo konden we 
allemaal alles proberen. 
In het begin liepen we allemaal naar 
de bal toe, die was dan ook soms 
moeilijk te vinden tussen al die 
beentjes. Al snel bleek dat Kai, een 
harde werker, goed kon verdedigen. 
Yassin kon goed aanvallen maar hij 
speelde alleen weinig over. Kai verliet 
al voor de winterstop ons team om bij 
de F I mee te gaan spelen. Dit vonden 
wij allemaal jammer, niet alleen 
omdat Kai goed kon spelen en 
gezellig was, maar de vader van Kai 
ging ook altijd mee en daar konden de 
andere ouders ook goed mee 
opschieten. leder wedstrijd was er 
vanuit de ouders genoeg 
belangstelling, de ouders van Thorn, 
de ouders van Yannick, de vader van 
Baran, de vader van Kai, de moeder 

van Nimesha, de ouders van 
Lindomar, het was altijd een vast en 
gezellig clubje. Vlak nadat Kai ons 
verliet ging Yassin naar F2 en kregen 
we Sergen als vervanger. Ugur kwam 
ons versterken als vers lid van LENS. 
Sergen kwam meestal samen met zijn 
vader en met Ugur kwamen er altijd 
nichtjes mee. Hierdoor hadden we 
altijd genoeg publiek en was het 
vervoer geen probleem. 

Langzaam begonnen we ook een 
vaste plaats te krijgen. Thorn en 
Yunus waren de keepers, Lindomar 
was laatste man, Ugur en Nimesha 
waren de buitenspeler, Baran en 
Yannick op het middenveld en Sergen 
was spits. 
We verloren nog wel veel wedstrijden 
maar langzaam begonnen we met 
positiespel. Er werd steeds beter 
samen gespeeld en langzaam 
begonnen we toch een echt team te 
worden. 

Na de winterstop kregen we nog 
aanvulling van Samuel, die werd 
voorstopper, en Prithvi die meestal 
als middenvelder speelde. Yannick 
ging ons verlaten want hij vond judo 
leuker dan voetbal en allebei lukte 
helaas niet meer. 
De laatste weken hebben we veel 
toernooien gehad, waarbij we de 
eerste twee keer derde werden, de 
volgende twee werden we tweede en 
de laatste bij LENS werden we weer 
derde. Tijdens deze toernooien gingen 
we steeds beter spelen. Het positiespel 
lukte steeds beter en het werden niet 
alleen leuke maar ook mooie 
wedstrijden om naar te kijken. We 
waren als team duidelijk gegroeid. 
Ook hadden we steeds een trouwe 
aanhang van supporters waardoor het 
teamgevoel alleen maar sterker werd. 

Wat dat betreft is het jammer dat aan 
zo'n leuk seizoen zo snel een eind 
komt. 
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Ik wil alle spelers van LENS F4 bedanken voor hun grote inzet en feliciteren met de grote vooruitgang die ze allen hebben 
doorgemaakt. We zijn in de competitie als een van de laatste geëindigd, maar we speelden de laatste wedstrijd 1- 1 tegen de 
koploper waar we in het begin van het seizoen met 6-1 van hadden verloren. Dit als voorbeeld hoe goed we gegroeid waren. 

Verder wil ik de ouders bedanken voor de trouwe ondersteuning en de gezelligheid rond de velden. Het was voor mij het eerste 
seizoen op voetbal maar het is een onvergetelijke tijd geworden en ik zal nog lang aan het F4 van het afgelopen jaar terugdenken. Ik 
wens iedereen een gelukkige vakantie toe en ik hoop de meeste weer gezond in augustus terug te zien voor een ander leuk jaar 
waarin we weer verder kunnen groeien in het voetbal. 

ir.:, 
~LENSFS 

Arjen Vegt (leider) 

Een team waar ik echt trots op ben. Ze wonnen bijna alle toernooien en ook in de competitie deden ze het voortreffelijk. Het enige 
minpuntje is dat te veel spelers te vaak niet luisteren naar mij en soms zelfs weglopen als ik aan het praten ben. Dat moet volgend 
seizoen beter gaan en als dat lukt dan weet ik zeker dat jullie onverslaanbaar zijn. Spelers en ouders bedankt voor het leuke seizoen!! 

Groetjes van jullie leider: Bert Vierling. 

Het seizoen 2002/2003 zit er op 

Zo dit waren de laatste loodjes van dit seizoen. 
Nog "even" het materiaal opruimen, inventariseren en aanvullen en dan genieten van een lek~ere vakantie. 
Dit laatste geldt voor alle jeugdleden en ouders. Even niet denken aan voetballen en aan trainen en even lekker de zinnen verzetten 
(iets anders doen) zodat iedereen medio augustus weer met frisse moed kan beginnen. 
Allemaal een prettige vakantie en tot in het seizoen 2003/2004 en lees natuurlijk nog even de vooruitblik van de jeugdcommissie op 
het volgende seizoen (2003/2004). 

Bewaar deze kopie heel goed zodat je precies weet wanneer 
de trainingen weer beginnen en op welk tijdstip je waar moet zijn. 

De ie11gi/co111111is.,ie va11 LENS 

E indstanden 

Helaas geen kampioenen dit seizoen bij LENS. Tenminste niet bij de A- t/m D-jeugd. Bij LENS vieren (taartje, aandenken en 
limonade) we een kampioenschap slechts bij de elftallen en niet bij de E- en F-7-tallen. Daar eindigden wel een aantal teams (ES, 
E6, F2 en F6) bovenaan. De belangrijkste resultaten waren: 

LENS Al (7'), Cl (3') en Dl (7') wisten zich keurig te handhaven in hun huidige klas 
LENS Cl wist zelfs de CEEN-CUP te winnen (bekerkampioen 2' en 3' divisie van Zuid Holland!!!) 
LENS B 1 ( 1 O') degradeerde helaas naar de tweede klas (we zullen voor volgend seizoen toch I' klas aanvragen) 
LENS B2 (3'), C2 (6') en D2 (2') deden goed mee in hun klas en zullen volgend seizoen hopelijk 2' klas gaan spelen 
LENS C3 (6'), C4 (6'), D3 (6') en D4 (4') speelden, zoals het ook hoort, met wisselend succes 
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De officiële eindstanden van de KNVB waren: 

ELFTAL G p DPV DPT ELFTAL G p DPV DPV 

1 VELO Al 20 52 61 16 1 DUNOCI 22 64 114 11 

2 Vitesse Delft A 1 20 45 52 18 2 Katwijk Cl 22 52 62 26 

3 Fortuna Vl. A 1 20 41 61 35 3 LENS Cl 22 48 66 31 

4 Zwaluwen Al 20 33 47 38 4 DHCCI 22 42 73 37 

5 Naaldwijk A 1 20 32 55 44 5 SVVSMCCI 22 41 64 33 

6 Full Speed A 1 20 28 47 39 6 Sparta (A V) C 1 22 40 63 46 

7 LENS Al 20 27 45 52 7 Sport lust '46 C 1 22 26 46 43 

8 RKSVMAI 20 18 35 55 8 Lisse Cl 22 20 27 53 

9 Zwervers, cvv A 1 20 15 32 59 9 VCSCI 22 16 26 74 

IQ Den Hoorn Al 20 12 26 60 10 Feyenoord A V C2 22 14 29 88 

11 Delfia Al 20 9 24 69 11 Voorschoten'97 C 1 22 8 20 80 

12 EBOHCI 22 7 17 85 

ELFTAL G p DPV DPT ELFTAL G p DPV DPT 
1 ODB BI 20 48 75 27 1 TEDOCI 20 54 160 24 
2 DUNOBI 20 45 73 31 2 RVC/RIJSWIJK C3 20 41 77 32 
3 VELO BI 20 35 46 36 3 Semper Altius C 1 18 38 76 46 

4 GravSV BI 20 32 64 58 4 ODBCI 19 37 81 66 
5 Excelsior'20 B 1 20 28 32 23 5 LENSC2 20 37 77 44 
6 EDS BI 20 27 38 41 6 Dynamo'67 Cl 18 29 67 45 
7 Kranenburg B 1 20 24 31 44 7 Laakkwart. C2 19 17 42 80 
8 SVVSMCB2 20 19 35 48 8 HBS C2 19 16 50 72 
9 LYRA BI 20 19 32 69 9 Marathon\Azzurri C 1 18 12 31 69 
10 LENSBI 20 17 32 52 10 Oranjeplein C 1 14 3 33 74 
1 1 Zwaluwen BI 20 13 23 52 Il Toofan Cl 19 0 14 1 

ELFTAL G p DPV DPT ELFTAL G p DPV DPV 
1 Concordia B 1 13 34 63 19 1 Spoorwijk Cl 22 59 153 32 
2 RKDEOBI 12 30 52 Il 2 VCSC3 20 49 119 40 
3 LENSB2 12 17 43 43 3 RVC/RIJSWIJK C4 22 43 112 58 
4 Full Speed B2 12 17 33 36 4 JuVentaS Cl 21 38 101 80 
5 RVC/RIJSWIJK B4 12 12 41 50 5 Erasmus Cl 20 35 53 48 
6 DHLBI 12 5 29 61 6 LENSC3 22 32 79 62 
7 Nootdorp BI 12 1 18 58 7 PEC Haag C2 18 24 48 69 

8 Te Werve Cl 22 24 52 93 
9 Vredenburch C2 22 22 49 90 
10 RAVA Cl 22 17 42 137 

Il Quick C3 21 16* 53 84 

12 RAS Cl 22 9* 52 120 

ELFTAL G p DPV DPT 
1 Quick C4 20 52 121 51 
2 DUNOC3 20 46 143 43 
3 Jai Hanuman Cl 20 36* 72 35 
4 Duindorp sv C 1 20 36 103 71 
5 ODBC2 20 34 80 64 
6 LENSC4 20 31 71 89 
7 RVC/RIJSWIJK C6 20 29 63 53 
8 Vredenburch C3 19 23 60 86 
9 Loosduinen C2 20 21 58 85 
10 VUCC2 19 7* 63 107 
Il Laakkwart. C3 20 0 27 177 
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ELFTAL G p DPV DPT ELFTAL G p DPV DPT 

1 Quick Boys D 1 22 62 110 15 I Quick El 20 50 90 16 

2 RCLDI 22 56 70 15 2 BMTEl 20 46 98 42 

3 VCSDI 22 39 44 36 3 LENS El 20 46 81 37 

4 VVSB Dl 22 32 52 44 4 DUNOEI 20 40 59 33 

5 Quick Dl 22 32 30 32 5 ADO Den Haag El 20 37 60 42 

6 Katwijk Dl 22 29 49 58 6 RVC/RIJSWIJK E2 20 27 47 61 

7 LENS Dl 22 27 35 41 7 BI Zwart El 20 20 42 64 

8 Forum Sport Dl 22 27 34 58 8 Lisse E3 20 18 56 82 

9 DoCoS Dl 22 24 31 37 9 VUCEI 20 15 32 65 

JO Voorschoten'97 Dl 22 23 41 62 10 BSC '68 El 20 9 43 95 

11 Laakkwart. D 1 22 19 25 49 11 Gr.WIIVACEl 20 8 22 93 

12 Rijnsb.Boys Dl 22 5 16 90 

ELFTAL G p DPV DPT 

ELFTAL G p DPV DPT I Laakkwart. EI 10 22 34 8 
1 ODBDI 20 48 84 31 2 Oliveo E3 10 19 26 16 

2 LENSD2 20 40 80 38 3 DSOEI 10 16 29 27 

3 Scheveningen D2 20 38 59 30 4 LENS E2 10 13 23 32 
4 Laakkwart. D2 20 35 64 38 5 DWOE2 10 12 26 39 

5 WIKDI 20 31 63 36 6 Berkel El 10 6 18 34 

6 QuickD2 20 29 56 46 

7 Die Haghe D2 20 29 56 56 

8 Cromvliet Dl 20 27 56 50 ELFTAL G p DPV DPT 
9 HBSD2 20 25 49 52 1 DSOE4 10 25 26 13 

JO VCSD3 20 9 24 107 2 VCSE2 10 24 36 6 

11 Quick D3 20 6 30 137 3 Gr.WIIVACE5 10 19 32 18 

4 LENSE3 10 12 25 26 
5 Vredenburch E2 10 7 21 31 

ELFTAL G p DPV DPT 6 HVVE2 10 1 6 52 

1 DSOD5 10 21 43 19 

2 ODBD2 10 18 29 28 

3 WIKD2 10 16 33 24 ELFTAL G p DPV DPT 
4 VUCD2 10 14 27 36 1 Quick Steps E3 10 23 39 18 
5 Semper Altius D 1 10 13 26 35 2 HBSE8 10 20 32 22 
6 LENS D3 10 4 26 42 3 LENS E4 10 19 41 22 

4 RVC/RIJSWIJK E7 10 11 31 22 

5 Loosduinen E3 10 9 15 30 

ELFTAL G p DPV DPT 6 Vredenburch E3 10 4 11 55 

I DIJNOD4 10 25 35 14 
2 RKDEOD4 10 16 32 22 
3 Te Werve Dl 10 16 31 22 ELFTAL G p DPV DPT 
4 LENSD4 10 15 33 33 1 LENS ES 10 25 51 25 
5 Cromvliet D3 10 13 32 28 2 Cromvliet E4 10 24 54 27 
6 Quick Steps D4 10 1 7 51 3 GravSV E5 10 21 53 30 

4 RVC/RIJSWIJK E9 10 12 29 40 
5 Concordia E7 10 4 18 36 
6 Erasmus E3 10 3 23 70 

ELFTAL G p DPV DPT 
1 LENS E6 9 24 42 26 
2 VUCE4 10 18 42 27 
3 HVVE8 10 13 15 34 
4 Oliveo E9 9 9 29 25 
5 Laakkwart. E6 9 9 32 43 
6 VDLMP2 7 7 21 26 
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ELFTAL G p DPV DPT ELFTAL G p DPV DPT 

1 Forum Sport Fl 10 22 30 14 1 JuVentaS Fl 10 28 39 7 

2 DSVP Fl 10 18 27 16 2 Quick F7 10 19 26 15 

3 LENSFl 10 13 28 30 3 HBSF5 10 17 17 17 

4 Oliveo Fl 10 13 23 26 4 Semper Altius F2 10 10 14 25 

5 RKDEO Fl 10 12 22 22 5 Quick Steps F3 10 9 14 29 

6 HVV Fl 10 6 20 42 6 LENS F4 10 4 10 27 

ELFTAL G p DPV DPT 
ELFTAL G p DPV DPT 1 Semper Altius F3 10 24 61 29 

1 LENSF2 8 21 38 9 2 LENSFS 10 16 29 30 

2 Quick F9 8 18 29 14 3 RVC/RIJSWIJK F9 10 16 28 36 

3 DUNOFl 8 10 22 25 4 VUCF4 10 15 33 26 

4 Vredenburch Fl 8 10 16 23 5 Laakkwart. F5 10 10 47 39 
5 Scheveningen F2 8 0 10 44 6 Tonegido/Hgs. Bluf F5 10 7 26 64 

ELFTAL G p DPV DPT 
ELFTAL G p DPV DPT 1 LENS F6 10 22 36 16 

1 WIKF2 8 17 30 15 2 BMTF2 8 21 61 6 
2 VCSF3 8 17 24 10 3 Cromvliet F4 10 20 47 22 
3 LENS F3 8 16 29 22 4 Die Haghe F3 9 8 11 23 
4 Zoetermeer F4 8 5 20 27 5 Hoekse Boys F4 10 5 8 56 
5 Scheveningen F4 8 1 7 36 6 Wilhelmus F7 9 4 1 41 

H et complete trainings-schema 

Natuurlijk zullen er in de zomervakantie enkele wijzigingen komen (b.v. via een stencil van jullie trainer), maar uiteindelijk zullen 
de onderstaande trainingsdagen en tijden gaan gelden komend seizoen. Stem zoveel mogelijk je werk, andere sporten etc. op deze 
dagen en tijden af zodat er geen problemen kunnen ontstaan. 

MAANDAG DINSDAG 

Kleedlokaal Kleedlokaal 
• 16.45 - 18.00 uur El en E2 ................................. 5 + 6 • 16.45 - 18.00 uur Dl en D2 .............................. 5 + 6 
• 17.15 - 18.30 uur C3 en C4 .................................. 7 + 8 • 18.00 - 19.30 uur 81 en 82 .............................. 7 + 8 
• 18.30 - 20.00 uur Cl en C2 .................................. 2 + 4 • 18.00- 19.30 uur Keepers ..................................... .4 
• 19.30-21.00uurAl ............................................. 5 • 19.30-21.00uurZon I en2 ............................. l + 2 
• 20.00 - 21.30 uur 83 (vanaf eind augustus) .................... 6 

WOENSDAG 

Kleedlokaal 
• 14.30- 15.45 uur Fl, F2, F3, F4, FS en F6 ..................... 7 + 8 
• 15.45- 17.00 uur El en E2 ........................................ 5 +6 
• 16.00- 17.15 uur E3, E4, ES en E6 .............................. l + 3 
• 17.15-18.30uurD3enD4 ....................................... 7+8 
• 18.30 - 20.00 uur Cl en C2 ..... : ................................. 2 + 4 
• 19.30-21.00uurAl ................................................... 5 

DONDERDAG VRIJDAG 

Kleedlokaal Kleedlokaal 
• 16.45-18.00uurDI enD2 ................................. 5+6 • 16.45-18.00uurwiewil?? ................................. 5+6 
• 18.00 - 19.30 uur 81 en 82 ................................. 7 + 8 • 17.00- 18.00 uur wie wil?? ................................. 7 + 8 
• 19.30 - 21.00 uur Zon I en 2 ........................... ..... 1 + 2 • 19.30 - 20.30 uur Zon 1 en 2 (incidenteel) .............. . 1 + 2 
• 21.00-22.15 uur Zon 3, 4 en 5 ............................. 5 + 6 

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

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

Het seizoen 2003/2004 

Nog maar nauwelijks het vorige seizoen afgesloten en we kijken alvast vooruit naar het komende seizoen. In samenwerking met de 
trainers, die eind mei al wat met jullie getraind hebben, stelden wij de voorlopige trainingsgroepen samen en stelden wij de 
trainingstijden vast voor het nieuwe seizoen. Dit deden wij aan de hand van de actuele spelerslijsten. Sta je er bij maar wil je stoppen 
met voetballen geef dit dan nu onmiddellijk door aan Paul van den Steen (070-4400603). Lees alles verder eens rustig door en 
bewaar deze informatie goed zodat je straks op tijd en op de juiste plaats aanwezig bent. Heb je vragen of opmerkingen bel dan naar 
Paul van den Steen (070-4400603). 

• A-ldassers (geboren in 1985 en 1986): A.Aliabadi, A.Ancharad, O.Arslan, R.Bahadoer, R.da Cruz, S.Durak, G.Fabias, 
M.Hendriks, G.lsmail, 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 I 988): 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.lmambuks, J.Jmperator, F.el Kanfaoui, C.Karabulut, E.Kaygun, A.Loilargosain, J.v.d.Luitgaren, M.el 
Mahi, R.Mendes-Martins, 0.el Mhamdi, S.el Mokadam, K.Muskiet, R.v.d.Oever, A.de Randamie, S.Sahin, A.Seker, S.Sheighi, 
R.Sonokromo, A.Thohamachsun, D.Troenosemito, F.Turkoglu, N.Zambib en Q. de Zwart. 

Training op dinsdag en donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur o.l.v. Dennis v.d Steen (Bl) en Peter van Fessem (B2). 
Eerste training: zaterdag 2 augustus van 10.30 t/m 15.30 uur (aanwezig l0.00 uur en zelf een lunchpakket meenemen). 
Later in augustus wordt deze groep gesplitst in BI, B2 en B3 (B3 gaat dan Ix per week trainen). 

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

• De CI/C2-groep bestaat uit: M.Ahjar, O.Akkuzu, A.Aldogan, D.Boateng, A.el Boustati, M.Carolina, T.Fisher, J.Genc, 
O.Gogtas, S.Guzel, A.el Haddioui, R.v.Herp, Y.lrzi, 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, l.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 (Cl) 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 of27 spelers!! 

• De C3/C4-groep bestaat uit: T.Aidani, E.Aktas, A.Aras, S.Aras, M.Bulut, l.Celik, K.Celik, P.Dewkali, R.Ghisaidoobe, 
F.lmouhay, 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 of8 spelers vanuit de CI/C2-groep. 

Training op maandag van I 7 .15 t/m 18.30 uur o.l.v. Mohamed Faik. 
Eerste training: maandag 13 augustus. 

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

• De Dl/D2-groep bestaat uit: L.Acer, M.Ahjar, F.Aldogan, B.Altay. B.Arslan, M.el Ayadi, M.v.d.Burg, E.Cetin, K.Chtatou, 
J.Elfergougui, K.Gezgin, H.lpek, 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 (D 1) 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 of27 spelers!! 
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• De D3/D4-groep bestaat uit: S.Abdalla, A.Achalchi, S.Algoe, J.v.Beek, A.Bingol, S.el Bouzidi, O.Coskun, H.Devrilmez, 
Y.Erdogan, O.Ergul, I.Erkul, A.v.Gardingen, M.lmouhay, 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 
DJ/02-groep. 

Training op woensdag van 17. 15 t/m I 8.30 uur o.l.v. Rui dos Santos Freitas. 
Eerste training: woensdag 11 augustus. 

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

• De El/E2-grocp bestaat uit: J.Akalai, B.Akhannich, O.Arslan, E.Boatey, W.el Boubkari, N.Bozbey, A.Daraji, A.Genc, L.el 
Kanfaoui, S.Keskin, S.Kilic, R.el Margi, K.Mawete, M.Oztas, M.Reddam, B.Tuna, T.Tuzlacik en F.Ulas. 

Training op maandag van 16.455 t/m 18.00 uur en op woensdag van 15.45 t/m 17.00 uur o.l.v. Theo Hoefnagel. Eerste training: 
maandag 11 augustus. 
Deze groep wordt eind augustus teruggebracht naar 16 of 17 spelers!! 

• De E3 Urn 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.Jkjouen, O.Kaya, N.el Khalki, A.Khodabaks, Y.Khoulali, H.Ozdilek, 
M.Ozen, E.Tekdemir, B.Ulas en C.Yildiz + I of2 spelers vanuit de El/E2-groep. 

Training op woensdag van 16.00 t/m 17.15 uur o.l.v. Fekri Fellah (E3 en E4) en Arjen Vegt (E5 en E6). 
Eerste training: woensdag 13 augustus. 

• F-klassers (geboren in 1995, 1996 en 1997): E.Aras, L.Aspeslagh, S.Baryagabr, M.Benhammouch, R.Bisai, R.Bisai, Lel 
Boustati, B.Ciftci, T.Ciftci, M.Essaeh, A.Ezammouri, Z.Genc, S.Gunes, U.Gunes, F.lnce, l.lnce, 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 (FJ en F2), Fekri Fellah (F3 en F4) en Arjen Vegt (F5 en F6). 
Eerste training op woensdag 13 augustus. 

Start keeperstraining 

Op dinsdag 19 augustus verwachten Hans van Rijthoven en Arnold en Ronald Oosterveer alle 
keepers van de jeugd om 18.00 uur op LENS. Eerst een korte bespreking en daarna de eerste 
keeperstraining. We gaan uit van de volgende keepers: 

R.Oosterveer (A), O.Arslan, J.Imambuks en J.v.d.Luitgaren (alle drie B), T.Fisher, W.Kocer 
(??), I.Tokmak en M.Yalmon (alle vier C), A.Achalchi, B.Altay, B.Arslan en S.Senturk (??) en 
H.Syed (alle vijf D), A.Genc en Y.Aliabadi (??) (allebei E) en H.Syed (F). 

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

Contributiebrief+ Lidmaatschapskaart 

In juni 2003 ontvangt ieder LENSlid 
een contributiebrief en een 
lidmaatschapskaart voor het nieuwe 
seizoen. Helaas zijn de contributies 
weer omhoog gegaan. Dit komt 
voornamelijk doordat steeds minder 
mensen (leden en ouders) iets willen 
doen op LENS waardoor er steeds 
meer betaalde krachten ingehuurd 
moeten worden voor het geven van 
training, het repareren van allerlei 

zaken etc. etc. en dat kost geld, heel 
veel geld dat door de leden (ouders) 
betaald moet worden. Wij verzoeken 
alle ouders van onze jeugdleden om 
het bedrag nu direct over te maken 
middels bijgevoegde acceptgirokaart. 
Doe het inderdaad nu direct want dan 
kan u het niet meer vergeten en 
hoeven wij niemand er meer aan te 
herinneren. Het geld moet toch 
betaald worden!!! Een enkeling moet 

ook nog iets betalen over het vorige 
seizoen (meestal boete). Doe dit ook 
direct. Zijn er vragen over de 
contributie neem dan contact op met 
Diana en Hans van Rijthoven (070-
3615208). Zij kunnen alle vragen 
beantwoorden!!! De contributiebrief 
en de lidmaatschapskaart zijn ook 
nodig voor leden met een 
Ooievaarspas. Samen met het 
betalingsbewijs is dit voldoende om 
bij de Sociale Dienst wat geld terug te 
krijgen. Maak er gebruik van!!! 
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Kteding inleveren 

Ook aan het eind van dit seizoen constateerden wij dat nog lang niet alle kleding terug is gekomen. Dit is heel vervelend want wij 
weten nu niet welke kleding wel en welke kleding niet compleet is en waar we eventueel moeten aanvullen. Heb je nog iets van 
LENS inje bezit breng het dan z.s.m. terug op LENS in een plastic zak met je naam op een briefje er in zodat wij weten wie wat 
teruggebracht heeft. Het gaat om kleding van LENS B 1, C 1, D 1, D2, E3, E6 en F2. Alvast bedankt!!! 

I >> ouders!!! 

opgelet I & II 

Het komt steeds vaker voor dat teams zonder vervoer staan als ze naar een uitwedstrijd moeten. Aan het eind 
van dit seizoen was dit ook het geval bij de toernooien. "Vreemden" mensen moesten regelmatig bijspringen 
om de teams toch weg te krijgen en de toernooien niet in de war te brengen. Zelfs bij de reisjes naar Duinrell 
en De Drievliet werden de kinderen op LENS met de auto afgezet en ondanks verzoeken van onze kant reden 
de ouders zo maar naar huis toe??? Met de bus naar Duinrell en ouders 's-avonds maar klagen waar de 
kinderen bleven. 

Voor ons is de limiet nu bereikt en wij gaan eind augustus en begin september met alle ouders (verplicht!!!) 
om de tafel zitten. Het vervoer moet echt door de ouders geregeld gaan worden en ook andere taken zullen door de ouders moeten 
worden opgepakt. Te denken valt aan bardienst, leider of trainer van een team, onderhoudswerkzaamheden of andere klussen die op 
LENS gedaan moeten worden. 

Komend seizoen zal voor ons duidelijk moeten worden welke ouders mee willen doen met ons en welke ouders niet. Voor deze 
laatste groep zal vanaf het seizoen 2004/2005 wellicht geen plaats meer zijn binnen LENS voor hun kinderen en wellicht moeten 
wij hiertoe al eerder besluiten want op dit moment hebben wij nog steeds geen trainers en leiders voor een groot aantal teams. 

Zonder leiders mogen jeugdteams niet voetballen!!! Ouders zullen dus ook komend seizoen al de oplossing moeten gaan bieden 
anders kunnen wij niet gaan trainen en spelen met LENS B3, C3, C4, D3 en D4. Informatie bij Paul van den Steen!! 

II>> A- B- EN C-Klassers!!! 

Wat voor jullie ouders geldt (zie kopie hierboven) gaat natuurlijk ook voor jullie op. Een vereniging wil zeggen met z'n allen iets 
doen dus voor jullie betekent dit naast het trainen en het voetballen en het naleven van de regeltjes ( op tijd en bij de juiste persoon 
afbellen, op tijd komen, netjes gedragen etc.) ook iets terugdoen in de vorm van bardiensten, fluiten van wedstrijden etc. etc. 

Vorig seizoen werden wij vaak uitgelachen als we jeugdspelers vroegen om 
iets extra's te doen op LENS. 

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

Weigeren kan niet meer want voor ons wordt het anders onmogelijk om alles in goede banen te blijven leiden. Samen moeten wij de 
taken binnen de jeugdafdeling van LENS volbrengen. In augustus en september komen wij hier bij jullie op terug. 

Tot slot 

Het seizoen 2002/2003 is afgesloten en het seizoen 2003/2004 is voor een groot deel op de rit gezet. Tijd om eens lekker op vakantie 
te gaan. Wij hopen dat jullie allemaal een goede en zonnige vakantie hebben (dan hebben wij het ook) en daardoor uitgerust en vol 
goede moed en goede voornemens (zie kopie hierboven) weer aan het nieuwe seizoen kunnen gaan beginnen. 

Wij bedanken natuurlijk alle medewerkers van onze jeugdafdeling, de medewerkers van de bar en de medewerkers van de 
LENSREVUE voor hun enorme inzet in het afgelopen seizoen. We hebben met te weinig medewerkers een enorme klus geklaard en 
dat het niet altijd positief wordt gewaardeerd is een gegeven maar beslist in de meeste gevallen niet terecht. 

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

ALLEMAAL BEDANKT!!! 
De jeugdcommissie 
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Van der Velde !~~~~~: 
't Veentje. verhuizingen 

• verhuizingen binnen- en.buitenland, 

~'; karitöor- e'n b-edrijfsve(huizingen 

• archiefopslag 
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Zinkwerf 27 - Den Haag 
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Kerketuinenweg 6 
25<µ CW Den Haag 

Technische Hand_elsondememing 
€cl. ~lter -··· ,·_. · .-

---Voor al uw Sanitair -
Etandstraat 43a - 45 • 2513 GL Den Haag 

. - ' - ., -
' · · · · • - " Showroóni: '. ' 

• lf' ... T,,.. 
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_ Piet Heinstraat 70-76 

Telefoon 346 92 36 • 345 28 28 

• 

* E achter B in één dag 
--------(aanhanger) 

* moterrijles .: ' ' 

* automaat 
* theorielessen 

'· * opfriscursussen • 
' 

VeB 
Spoedopleidingen 

VASTE INSTRUCTEUR 

Valkenboslaan 173. 2563.CK Den Haag 
· Turfsèhippêr 12 - 2292 JA Wate~ingen 

•• . Tel.: 070~3451153 of 3634671 

' www.verkeersschoolphilippo.nl 

.. -. ,,.. r t , ·.,,,,."' . 
.. .. - ., . • l:- • ,.. 

CHINEES / INDISCH 
SURINAAMS RESTAURANT 

.• 

Piet Heinstraat 29 
2518 C~ Den Haag _ 
Tel. 070 ;;, 345 03 :25 ; - r;. "'!-. -~ . ,.:_. . 

--...-1 J 

Elke dag geopend 
maandag t/m vrijdag 11.00 - 23.00 uur 
zaterdag en zondag 14.00 - 23.00 uur 

- ,~- .;· .• , ,. s - ~~ -

• • i ' 

CHINEES SURINAAMS EETHUIS 
HOLLANDS SNACKBAR / LUNèHROOM 

. '• .. ·"' . . - . ,._ 

Westeinde 44 . 
' 2512· ~E "Der1 ,Háág 

• 
·· Tèl. 070 _, 380 62 62 

THUISBEZORG SERVICE 

Voor: Chinees 
Surinaams BEL: 070 - 345 03 25 
Indisch· 

Voor: Chinees 
Surinaams BEL: 070 - 380 62 62 
Hollands 

Thui[!bezargen • 
· v.a., € 12.50 gratis thuisbezorgd 

onder€12.50; €1.50 bèzotgkosten 
Bezorgkostefl.17.'00 tot 22. 00 uur -



Scfwenf!1L1kenj 
't Scfwenmakertje 
voor ouderwets cfegefijk vakwerk 

Harry Douw 

Opcningstijden·~a t/!D'vr 09,00 t/m 17.00, zaterdag tot 10.00. 16.oo uur 

i Ook vOor sleutels: schoencreme, veters, inlegzolen, etc 
, Aan·neemdepot voor stomerijgoederen 

Naamborden en wandelstolikcn op-bestelling leverbaar 

HarderwijkstrUat 2~0, 2573 ZT D_en Hang, T_el.: 070-3885127 
,-;.. 

GARAGE ASSENDELFT. B.V. 
Kobaltstraal 26 2544 EV Den Haag 

'. i.. , 

•APK en WN Keurstation wij bictlm tie mogelijkheid 
um 24 1111r 11cr d11g • Reparatie~ van ,a_(le m~rken ; ' 

• Banden- en ÜitlaCltServi"ce· , ~ 
• Plaat- en s·puitwèrk .... ·"' 

te ,,,irkcrcu v111 ec1r 
crei(itmrdsystcem 

·op ALI.E BRANDSTOFFEN GELDT VOOR CLUBLEDEN .. , ' 
EEN KORTING,VAN € 0,05 

Werkplaats: 070-3210523 - Plaatwerkerij: 070-3211713 

, 
'. .. ~ ,.-;,-.... , ... 

' ·, , . -- •!' ,.:'-~· 
Uitzendbureau voor mens en werk 

• 

,, l 
~ 

- ..,.,, ."'I· ... ~r- -, 
. -t, ·• ..• 

v· *< 
--·,' , 

e'o) ' ~--: 
,. Hoofdkántoor: 

Margaretha van Hennebergweg 598, 
'•· .,. •:· • -~ 2552 BD. D_ën Haag, 

Telefoon: 070 404 41 70 
www.RSB.nl 

Vestigingen: 
Laan van Meerdervoort 184 Den Haag 

telefoon: Ö70 346 39 08 
Admiraal de Ruyterweg 325 Amsterdam 

telefoon: 020 688 10 44 
Nieuwerzijds Voorburgwal 290 Amsterdam 

telefoon: 020 620 71 16 
Ruyghweg 55B Den Helder 

-· telefoon: 0223 61 47 47 
Amsterdamsestraatweg 273A Utrecht 

telefociri: 030 233 34 05 
Zwart Janstraat 39_. Rotterdam 

telefoon: 01 0 243 08 ?7 • 

.. ~ ,.,-_. ,• 

• ' . 
,! -: aluminium• buitenzor\Wering·- mo_rkiezen - terroSsche"rineil 

,:"\}' . ~?lluiken - jaloezieen,- rolgordijnen -"lciméllen -
.. •.,: .• . _ gOrogè?euren·- kun';tstof ko.Zijnen r,.,. ·- • 

·--~ :~ ·teveiis 24. uur_re~r~tieservic;e - betaCllge·mtik > '·. ; 
"~ ~ _ .. ·~· .;:. , Lens·ledèii 5% korting ·,) : Ji.; ·~ 
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" 1',;; Thomsonlaan 85 ;. 256.ScHZ Den Haag • :' 

• Telefoon 070-3620290 ;. Fax 070-3620435 .. ~'----~~---------------
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TIMMER-, LOODGIETERS- EN AANNEMERSWERK 

• ONDERHOUD VAN HUIZEN • ERKEND GAS- EN WATERFITTER 
• MACHINALE HOUTBEWERKING • SCHOORSTEENVEGEN 

--- ,. 
KANTOOR 
Ellekomslroot 13 

LOODGlmRSAFD. . 
· Tel. 070-3901430 ., . . 

. 257.;J XA ·Den Hoog_. •·-. ·," 111 
' ' - .!' ,., 

"".- ~ _•· _·.- "~. ,. , -,~fl 
WERKPIAÁT5 
Tel. 070-3607652 

.. \_."\__ -. - . ' 

-- , :· _TIMMERAFD. ·:". ," '· 
- · Tel. 070-3456124 '' ' , 

.. : - an=:·'-: ~-
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2544 EC Den Haag 
Tel. 070-3293252 

Fax070-3671115 
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Parkeersvstemen bv . verlcocp@vnpparkeersystemen.nl 

Al meer dan 15 jaar uw betrouwbare partner voor al uw 
~arkeer- en toegangscontrole vraagstukken • 

' AdvieS op maat voor zowel het kleinste parkeerproject 
tot het meest gecompliceerde project voor betaald parkeren. 

Eigen ontwlkkelings- productie· en 24 uurs service afdeling] 
Er staan reeds vele duizendéil VNP systemen In Nederl~nd, 

ONZE SP.ECIALISMEN 

• Alles op het gebied van automaUsthe afslu!Unge~; denk daarbij aan slagbomen, 
In de grond verzinklJare Bollards, Speedgates, garagedeuren, etc. 

• ·ook handmatig te verzinken palen {in 2 standen afslultbaar)1 rubber. BfzetpiÎaltjes 
· welke zich na aanrijding weer oprichten. - • -: · 

• Een compleet eigen ontwerp van apparatuur voor betaald parkeren met 
Ingangsterminals, uitgangsterminals, handkassa's, volautomatisctle betaalkassa's 
en e~_n.,1:iitgekiend softwarepakket. · · ·' 

• De meest toegepaste toegangscontrole systemen, waaronder proxlmltylezers en 
magneetkaart!ezers. ,_ 

• Geavanceerde PLC-detectie systemen voor boom•, Bollard• of deurbesturingen. 

• Het zeer bedienersvriendelijke van kentekenherkenning: (dus automatische 
toegang_sv~rlenlng via het kenteken; mits in database als zodallig ge~gistreerd). 

• . Milellijk !e vervalsen tegitimàtlepassen,: 

• Video bewaking (CCTV-5\'stem~). 
1 

• Service en onderhoudscontracten voor parkeer- en toegangs systemen, 

! 
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DeH ypotheker 

Den Haà g, Leyweg 521 
(070) 308 24 90 . 

www.hypotheker.nl 

· VoorQ 
particul" , iven 1eren........- · 

mdercentra in o~ . • 40 k' 
· •- de scher·p .. / en't-Jaag ste pnJs . N i 
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PROGRAMMABLAD V.V. LENS SEKRETARIAAT : 

TERREIN EN KLUBGEBOUW ESCAMP 1 
HENGELOLAAN - TEL.: 070-3661314 
WWW. LENS-DENHAAG.NL 

\ TPG Post 
1
Port betaald ~ . ·. 

·ll, -...... 

" -~.'-:"!•~"--~•;Portpayé,_•. 1 
_ ~ -~" •" ·. J;~ __ Pay~;Bas 
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POSTBUS 43337 ~ 2504 AH DEN HAAG 
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HOOFDSPONSOR VAN LENS 

1lnd1, 11193 

\ens\eden opgelet: 

Bestel drukwerk bij Edauw en Johannissen 

di 1
0'1 van het orderbedrag voor de club. 

enveI en ° . 

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

Korbootstraat 13 - 2583 CT Scheveningen 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail w.pruisken@euronet.nl 

r. 

'· 

BHICIPPO"?. 
4'.._VERKEERSOPLEIOING~ 

~ -~ 
~___$5~ 

1 Al MEER DAN 45 iAA.R 1. 

• Voor alle rijbewijzen ... 
• Opleiding -' • 10 daags spoedopleidingen _ 
• Diverse categorieën moterrijlesse~ . •- ~-... 

LENS LEDEN SPECIALE KORTING 
voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk 

Valkenboslaan 173 - 2563 CK De~· Haag 
Tel.: 070-3451153 / 3634671 ~ Fax: 07,0-3636662 

• 

.. DE VOETBALSPECIALIST 
Weimarslraat 343 Qen Haag Telefoon 070-3636323· 

··f 
EXCLUSIVE· , .. : , ·· 

_-, Thomsonlaan. 124 Den Haag ·· Teleioo~ 070-3652426 
~ .;., 

• 
FREE KICK SCHEVENINGEN 

1· 
· .. 

Keizerstraat 74 ScheveningËm Telefoon 070-3617376 

voor ol uw sportkleding, lens leden 10% korting! 
www.lree-kick.nl 

; 

Alllllemachtig 
, . 

. •-"" ... 

wat een àssortiment _!!! . 
' ' . .... ~ ;.> 

' voor oude auto's 

Auto~onderdelen 
• Groot assortiment auto onderdelen 
• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn 
• Alle !opmerken auto-onderdelen uit voorraad leverbaar. 
• Eigen bezorgdienst 

• 

of nieuwe auto's 

•· G.z.G. Auto-onderdelen B.V. 
18 v.d. Kunststraat 288, 2521 AV Den Haag. 
Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 

Openingstijden: ma. t/m vrijd. 08.00 -18.00 uur zat. 09.00 - 1 ~.00 uur 

Café.·• 
' 

Eikstraat 1 -·2565 MT Den Haag - Tel.: !070)-3603738 

FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE
MEDICAL FITNESS -•HOUTWUK, 

Gespecialiseerd in het geven van odvie'zen en pOramedische 
behandeling van de wervelkolom en, jsport)letsels. 

J.J.A. Zoutendijk 
E.P,A. Coret 
5.1. König 

Behandeling volgens .afspraak 

Fysio-Man.ueel Therapeut 
Fysiotherapeut • · · 
Fysio-Manu~I Therapeut 

• 
C.A. von Beverplein 16 - 2552 HT Den Haag 

Telefoon: 070-3973013 

. ' -
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TERREIN & CLUBBEBOUW 
- SPORTPARK "ESCAMP 1 " -

HENGELOLAAN ( GEEN POST ADRES) 
DEN HAAG- TEL. 070-3661314 

Postadres Contributie betaling 
Postbus 43337 Postbank 33.67.11 
2504 AH Den Haag Rabobank 1299.24.229 

Samenstelling bestuur 

Voorzitter 
R. Vcrgcer tel. 070 - 3661344 

Secretaris 
Vacature 

Penningmeester 
C. Veldink tel 079 - 314348 

Commissariaat jeugdvoetbal 
P. van den Steen tel. 070 - 4400603 

Senióren zondag en zaal 
W. Heijnen tel: 070 - 3461088 
G. Kempennan 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@l2move.nl 
Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@Iens-denhaag.nl 
Cees Alting: cjalting@planet.nl 

~an de redactietaf e/ 

f0> 
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 
zoons lief 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 

de LENS-REVUE 





nieuws uit ' de bestuurskamer 
'"· 

Een nieuw seizoen gaat van start 

Na het zeer geslaagde sixestoemooi 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 Ueugdvoetbal). 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 
AL V 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 

De contributiebrief en de lidmaatschapskaart 

maken voor het nieuwe seizoen 2003/2004. Hulde voor 
hen!!! Het voetbalmateriaal werd volledig geïnventariseerd 
en aangevuld, materiaalhok gebouw I 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!!! 

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 bovè'nstaande 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 LENS REVUE 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. 

P p {] Het 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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LENS 

sponsoren 
en tege/1jkert1jd besparen 

op uw telefoonnota? 

: . .., ,, 
• •· . . i' . ' ., . j ,', \ 1 : 

~ 

SPONSOR UW CLUB !!! 

ZONDER DAT HET U GELD KOST 

(HET LEVERT U ALLEEN GELD OP) 



Met uw hulp kunnen we de club (ONZE club) groot maken, het kost u niets en 
het is voor ons als sportieve vereniging zo vreselijk belangrijk. 

• In navolging van voetbalclub BVO Emmen en FC Utrecht, gaat nu ook amateurclub 
LENS telefoondiensten aanbieden. De sponsormarkt voor amateurclubs is door de slechte 
economie erg mager geworden. Door het verkopen van belminuten gaat LENS hier nu het 
hoofd aanbieden. De ervaringen van betaald voetbalclub BVO Emmen en FC Utrecht 
heeft op deze wijze van sponsoring een zeer positief saldo opgeleverd, en het wordt 
volgens zeggen alleen maar meer en meer. 

• LENS heeft een contract afgesloten met het snelgroeiende telefoonbedrijf ACN. Dit 
bedrijf heeft vestigingen over de hele wereld. Via LENS kan men goedkoper bellen dan 
bijvoorbeeld via de KPN. Mensen die via LENS gaan bellen, doen dit 10 tot 30 % 
goedkoper. Daarnaast steunt men daarmee maandelijks voetbalvereniging LENS. Het 
telecombedrijf waarmee LENS in zee is gegaan, staat zeer goed aangeschreven. Zo gingen 
een aantal grote bedrijven LENS al voor. In de diverse vergelijking tussen 
telefoonaanbieders komt ACN zeer sterk uit de bus ook qua kwaliteit en service. Dit valt 
onder andere te lezen op diverse onafhankelijke internetsites, zoals bijvoorbeeld 
www.bellen.com. 

• In tegenstelling tot andere telefonieaanbieders maakt ACN weinig reclame in de media. 
Het budget (soms wel 60% van de omzet) dat hiermee bespaart wordt,is onder andere 
gebruikt om verenigingen zoals LENS te steunen. LENS ontvangt dan ook een percentage 
van het aantal belminuten van de door LENS aangemelde klanten en bedrijven. In de 
toekomst zal voetbalvereniging LENS ook mobiele telefonie, elektriciteit en gas gaan 
leveren.Voor LENS betekent het telefonieproject een nieuwe bron van inkomsten. In een 
sponsormarkt die door de slechte economie een beetje verzadigd raakt, is dit dan ook een 
welkome aanvulling. Naast LENS hebben ook een aantal profclubs (o.a. De Graafschap, 
red.) en andere sportclubs uit de hoofdklasse C een contract gesloten met ACN. 

KORTOM, BEL ZELF GOEDKOPER EN STEUN (uw club) LENS !!! 

Wilt u m.;er weten of de kwaliteit en service vergelijken met andere telefoonaanbieders dan 
kunt u de volgende links raadplegen: 

www.bellen.com * www.google.nl * www.ACNeuro.com 

of bel 

Hans Kooijenga, 070-3977294/06-51619026 hij kan u er alles over vertellen. 

e-mail: kooijenga66@zonnet.nl 



De 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!! 

• nieuws flitsen 

Wordt 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. 

Bedankt 

Geachte LENS-ers. 

Ik wil iedereen bedanken, namens mijn vader SteefOtterspoor, voor de vele reacties en kaarten die hij heeft gekregen; dat heeft 
hem heel goed gedaan. Bedankt allemaal.!! 

Groetjes Wanda v/d Spek. 

Loterij SIXES-tocrnooi 

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 (070-39 l 30 09). 

nummer prijs nummer prijs 

18 Liptonice glas 104 Ado print 
56 Zonnebril 119 Shaormabon 
7 4 Extran pet 205 Fotorolletjes 
75 Cadeaubon 322 Fotolijstje 
101 Nike bal 436 Ado brooddoosje 
l 02 Stofzuiger 443 Sportbroekje 

521 Extran tas 

• typefouten voorbehouden 
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r,;t het LENS-archief van.,,• 
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 datje gelijk weer over te weinig 
medewerkers moet schrijven. Soms vraagje 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, 6S'"jaargang, nummer I, 8 augustus 1991) 

senioren zaal ~ zondag 

LENS in de competitie 

LENS I 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 0 !-aug Trainen 19.30 uur Veld3 

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 Veld3 

vrijdag 09-aug Trainen 19.30 uur Veld3 

zondag JO-aug LENS 1 - Excelsior '20 14.00 uur Veld 3 
LENS 2 - Excelsior '20 12.00 uur Veld 3 

dinsdag 12-aug LENS l, 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 Veld3 

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 (*) 
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Dag datum doel aanvang bijzonderheden 
zondag 17-aug GDA2-LENS2 12.00 uur Madesteijn 

LENS 1 - GDA toernooi Terrein GDA/Madesteijn 
LENS l, 3e ronde HdH ??? Terrein Laakkwartier (*) 

dinsdag 19-aug LENS 1 - l' 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 - l' bekerwedstrijd Uitstellen!! 
maandag 25-aug Onderling toernooi zaalteams 20.00 uur Veld 3 (+) 
dinsdag 26-aug LENS 1 - 2' bekerwedstrijd Programma volgt!! 

Trainen overige spelers Veld 3 
donderdag 28-aug Trainen Veld3 
vrijdag 29-aug Trainen Veld 3 
zondag 3 !-aug LENS 2 - 2- bekerwedstrijd Programma volgt!! 

LENS 1 - 3' bekerwedstrijd Programma volgt!! 
maandag 01-sep Aanvang competitie zaal 
dinsdag 02-sep VUC2-LENS2 19.30 uur 't Kleine Loo/Mariahoeve 

vue 1 - LENS 1 19.30 uur 't Kleine Loo/Mariahoeve 
donderdag 04-sep Trainen 19.30 uur Veld3 
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. 

(+)=ZAAL TEAMS OPGELET: Alle aanvoerders ontvangen op maandag 25 augustus (onderling toernooi) alle benodigde 
informatie/gegevens betreffende het nieuwe seizoen. 

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/Thuis Veld/Terrein Vertrek Vervoer 
Al 04 aug 20.00 uur Start training Thuis Veld3 19.30 uur 

09 aug 13.00 uur Trainingsmiddag Thuis Veld3 12.30 uur 
14 aug 19.30 uur Loosduinen A 1 Uit Madesteijn 18.00 uur Auto 
16 aug ???? Den Hoon toernooi Uit Woudseweg/Den Hoorn ???? Auto 
20aug 19.00 uur DWOAl Uit Heuvelweg/Zoetermeeer 17.15 uur Auto 

BI 02aug 10.30 uur Trainingsdag Thuis Veld3 10.00 uur 
09aug 13.00 uur Trainingsmiddag Thuis Veld 3 12.30 uur 
13 aug 18.45 uur Soccer Boys B 1 Uit Gotzenhainsingel/Bleiswijk 17.00 uur Auto 
16 aug ???? Den Hoon toernooi Uit Woudseweg/Den Hoorn ???? Auto 
20aug 19.00 uur DWOBI Uit Heuvelweg/Zoetermeeer 17.15 uur Auto 

B2 02aug 10.30 uur Trainingsdag Thuis Veld3 10.00 uur 
09aug 13.00 uur Trainingsmiddag Thuis Veld3 12.30 uur 
21 aug 19.00 uur Den Hoorn BI Uit Woudseweg/Den Hoorn 17.30 uur Auto 

B3 02aug 10.30 uur Trainingsdag Thuis Veld3 10.00 uur 
09aug 13.00 uur Trainingsmiddag Thuis Veld 3 12.30 uur 

Cl 04aug 18.30 uur Start training Thuis Veld3 18.00 uur 
09 aug 10.00 uur Trainingsochtend Thuis Veld3 09.30 uur 
13 aug 18.45 uur Soccer Boys C 1 Uit Gotzenhainsingel/Bleiswijk 17.00 uur Auto 
16 aug 12.00 uur DWOCl 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 Veld3 18.00 uur 
09 aug 10.00 uur Trainingsochtend Thuis Veld3 09.30 uur 

C3 13 aug 17.15 uur Eerste training Thuis Veld3 16.45 uur 
20 aug 17.15 uur Tweede training Thuis Veld3 16.45 uur 

C4 13 aug 17.15 uur Eerste training Thuis Veld3 16.45 uur 
20aug 17.15 uur Tweede training Thuis Veld3 16.45 uur 

Dl 05 aug 16.45 uur Start training Thuis Veld3 16.15 uur 
09aug 10.00 uur Trainingsochtend Thuis Veld3 09.30 uur 
13 aug 17.45uur Soccer Boys D 1 Uit Gotzenhainsingel/Bleiswijk 16.00 uur Auto 
16 aug 10.00 uur DWODl 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 16.15uur 
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.!Suur Eerste training Timis Veld3 16.45 uur 
18 aug 17.15uur Tweede training Thuis Veld 3 16.45 uur 
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Team Datum Aanvang Tegenstander Uitffhuis Veldfferrein Vertrek Vervoer 
El 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 17.15uur 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 Veld3 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 Veld3 15.30 uur 

20 aug 16.00 uur Tweede training Thuis Veld 3 15.30 uur 
ES 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 
Fl 13 aug 14.30 uur Eerste training Thuis Veld3 14.00 uur 

20 aug 14.30 uur Tweede training Thuis Veld3 14.00 uur 
F2 13 aug 14.30 uur Eerste training Thuis Veld3 14.00 uur 

20 aug 14.30 uur Tweede training Thuis Veld3 14.00 uur 
F3 13 aug 14.30 uur Eerste training Thuis Veld3 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 Veld3 14.00 uur 

20 aug 14.30 uur Tweede training Thuis Veld3 14.00 uur 
F5 13 aug 14.30 uur Eerste training Thuis Veld3 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 Veld3 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 

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

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

Het 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 infonnatie 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). 

(i). ·"' A-klassers (geboren in 1985 en 1986): A.Aliabadi, A.Ancharad, O.Arslan, R.Bahadoer, R.da Cruz, S.Durak, G.Fabias, 
'qJ/' M.Hendriks, G.Ismail, B.Lamers, R.Oosterveer, D.Terrones, J.Vermeulen, J.Vemee, 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 Amouki, 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 (BI) 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 B l, B2 en B3 (B3 gaat dan lx per week trainen). 
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~ C-ldassers (geboren in 1989 en 1990): de groep is gesplitst in een C l/C2-groep en in een C3/C4 groep: 

• De Cl/C2-groep bestaat voorlopig uit: M.Ahjar, O.Akkuzu, A.Aldogan, D.Boateng, A.el Boustati, M.Carolina, T.Fisher, 
!.Gene, O.Gogtas, S.Guzel, A.el Haddioui, R.v.Herp, Y.lrzi, M.Karakaya, P.Maduro, R.Matthee, D.Mensah, R.Moennasing, 
F.al Mokadam, M.Ozyurek, C.Poulina, H.Rahiembaks, J.Ramdjiawan, l.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 (Cl) 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 of27 spelers!! 

• De C3/C4-groep bestaat uit: T.Aidani, E.Aktas, A.Aras, S.Aras, M.Bulut, l.Celik, K.Celik, P.Dewkali, R.Ghisaidoobe, 
F.Jmouhay, 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 of8 spelers vanuit de Cl/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 datjnllie 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 Dl/02-groep en in een D3/D4 groep: 

• De DI/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.lpek, 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 (Dl) 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 of27 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.lmouhay, 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 of3 spelers vanuit de 
Dl/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 (meernieuws na 11 
augustus). 

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

• De EI/E2-groep bestaat voorlopig uit: J.Akalai, B.AkJiannich, 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.lkjouen, O.Kaya, N.el Khalki, A.Khodabaks, Y.Khoulali, H.Ozdilek, 
M.Ozen, E.Tekdemir, B.Ulas en C.Yildiz + 1 of2 spelers vanuit de El/E2-groep. 

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

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. 
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( F-klasse~s (ge?or~n in !99.5, 1996 en 1997): E.Aras, .L.Aspeslagh, S.Baryagabr, M.Benhammouch, R.Bisai, R.Bisai, Lel 
Boustat1, B.C1ftc1, T.C1ftc1, M.Essaeh, A.Ezammoun, Z.Genc, S.Gunes, U.Gunes, F.lnce, 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 (FI 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 Kleedlokaal 
• 16.45 - 18.00 uur El en E2 ........................... 5 + 6 • 16.45- 18.00uurDI enD2 .............................. 5 + 6 
• 17.15- 18.30uurC3enC4(ofwoensdag) .......... 7+8 • 18.00 - 19.30 uur BI en B2 .............................. 7 + 8 
• 18.30-20.00uurClenC2 ............................ 2+4 • 18.00 - 19.30 uur Keepers ...................................... 4 
• 19.30-21.00uurAI ....................................... 5 • 19.30-21.00uurZon 1 en2 ............................. I + 2 
• 20.00 - 21.30 uur B3 (vanaf eind augustus) .............. 6 

WOENSDAG 

Kleedlokaal 
• 14.30 - 15.45 uur FI, F2, F3, F4, F5 en F6 ..................... 7 + 8 
• 15.45 - 17.00 uur El en E2 ........................................ 5 + 6 
• 16.00 - 17.15 uur E3, E4, ES en E6 .............................. I + 3 
• 17.15 - 18.30 uur DJ en D4 (of maandag) ....................... 7 + 8 
• 18.30 - 20.00 uur C I en C2 ....................................... 2 + 4 
• 19.30 - 21.00 uur Al.. ................................................. 5 

DONDERDAG VRIJDAG 

Kleedlokaal Kleedlokaal 
• 16.45- 18.00uurDI enD2 ............................ 5+6 • 16.45- 18.00uurwiewil?? ................................. 5+6 
• 18.00 • 19.30 uur BI en B2 ............................ 7 + 8 • 17.00 • 18.00 uur wie wil?? ................................. 7 + 8 
• 19.30 - 21.00 uur Zon I en 2 ........................... 1 + 2 • 19.30 · 20.30 uur Zon 1 en 2 (incidenteel) ....................... 1 + 2 
• 21.00 • 22.15 uur Zon 3, 4 en 5 ........................ 5 + 6 

• na afloop verplicht kleedlokalen schoonmaken!! 

Start 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 
keepe~straining. 

We gaan uit van de volgende keepers: 
R.Oosterveer (A), O.Arslan, J.Jmambuks 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 vijfD), 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!! 

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 inje bezit geef dit dan op de eerste training af aan je trainer. Het gaat o.a. om kleding van LENS Al (shirt nummer 
13), LENS BI (LENSbroekjes en LENSkousen en shirt nummer 17), Cl (trainingsjack nummer 1, tas nummer 2,jasje nummer 10, 
witte keeperkousen en I shirt VNP), Dl (trainingsbroek nummer2 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!!! 
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Contributiebrief+ 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 

A- B- EN C-KLASSERS 

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 83, C3, C4, D3, D4 en diverse E
en F-teams. Informatie bij Paul van den Steen!! 

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. 

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??? 
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, Schoenmakerij 
't Schoenmakertje 
voor owfmvets d°e9elijk vakwerk 

Harry Douw 

Openingstijden ma tlm vr 09.00 t/m 17.00, zaterdag tot 10.00. 16.oo uur 

Ook uoor sleutels, schoencreme, veters, inlegzolen, etc 
Aanneemdepot voor stomerijgoederen 

fcwmbordcn en lfandclstokken op bei.telling leverbaar 

Harderwijkstraat 260, 2573 ~T Den Haag, Tel.: 070-3885127 

GARAGE ASSENDELFT B.V. 
Kobaltstraal 26 2544 EV Den Haag 
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0111 24 um 11cr 1/ag • Reparaties van alle merken 

• Banden- en uitlaotserViçe . 
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www.RS8.nl 

,,.. ,.._,, Vestigingen: 
Laan van Meerdervoort 184 Den Haag 
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Ädmiràal 'de Ruyterweg 325 Amsterdam 
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Nieuwerzijds Voorburgwal 290 Amsterdam 
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· · ••., Ruyghweg 558· Den Helder 
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Amsterdamsestraatweg 273A Utrecht 
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Zwart Janstraat 39 Rotterdam 
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• MACHINALE HOUTBEWERKING • SCHOORSTEENVEGEN 
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2544 EG Den Haag 
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Fax 070-3671115 

verkoop@vnppsrkeersystemen.nl 

Al meer dan 1S jaar uw betrouwbare partner voor al uw 
parkeer- en toegangscontrole vraagstukken, ' •, ·@ .. ""' ;, • ,-, 

Advies op maat voor zowel het kleinste parkeerproject ,.!-lów>' ,-. 

"tot het meest gec~_~pliceerde project voor betaald parkeren. 
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Er staan reeds vele duizenden VNP systemen ln Nederland, 

ONZE SPECIALISMEN 
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In de grond verzinkbare Bollards, Speedgates, garagedeuren, etc. 

• Ook handmaUg te verzinken palen (l_n 2 sta_nden afsluitbaar), rubber afzetPaaltjes 
welke zich na aanrijding weer oprichten. 

• Een compleet eigen ontweri> van apparatuur voor betaald parkei'en met 
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.. ~1 ✓ 

• Moeilijk te vervalsen legitimatiepassen, ~ . 
• Video bewaking (CCTV·systemen}, 

• Service en onderhoudscontracten voor parkeer- en toegangs systemen. 
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HOOFDSPONSOR VAN LENS 

lensleden opgelet: 

Bestel drukwerk bij Edauw en Johannissen· . 
. ~ het orderbedrag voor de club. 

en verdien 10-,o van 

' ' 

"""~'••· ... . "' 

Postbus 84052 - 2508 AB Den Haag 

Korbootstraat j3 - 2583 CT Scheveningen 

Telefoon 070 3550005 - Fax 070 3505112 

E-mail w._Pruisken@euronet.nl 

BHIEIPP~ 

• 

' 

' 

.$~~KEERSOPLEIDING~ 1 At. MEER DAN 4~ JAA!f._ 1 

._;'-- ~ ~ . . --~- ~,...-,."'t~,~ 

• Voor alle rijbewijzen ·~ .: · 1""'~1 · 
• Opleiding · •··,,, ~ ; 
• 10 daags spoedopleidingen ;: 
• Diverse categorieën moterrijlessen . 

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

Valkenboslaan 173 - 2563 CK Den Haag 
Tel.: 070-3451153 / 3634671, - Fax: 070-3636662 

DE VOETBAi.SPECiALiST , 

Weimarslraat 343 Den Haag Telefoon 070·363_6323 · 
;: 

EXCLUSIVE __ ; ' ' 
· Thomsonláqn 124 Den Haag Telefoon 070·3652426 

FREE KICK SCHEVENINGEN 
K~izerstraat 7 4 Scheveningen Telefoon 070·3617376 

voor al uw sportkleding, lens leden l 0% korting! 
www.free-kick.nl 
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Alllllemachtig 
wat een assortiment .!!! 
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-,•"- - voór Óude auto's 

Auto-onderdelen 
• Groot assortiment auto onderdelen 
• Toolshop (voor een zeer) complete gereedschappenlijn 
• Alle !opmerken auto-onderdelen uit voorraad leyerbaar 
• Eigen bezorgdienst 

of nieuwe auto's 

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

Telefoon: 070-3807070, Fax: 070-3840023 
Openingstijden: ma. Vm vrijd. 08.00 -18.00 uur zat. 09.00-16.00'uur · 
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., 

Eikstraot 1 -,2565 MT Den Hàag - Tel.: (070)-3603738 

FYSIOTHERAPIE - MANUELE THERAPIE
. MEDICAL FITNESS - HOUTWUK 

Ge~pecialiseerd in het geven van adviezen en poromèdische 
, .behandeling van de wervelkolom en lsportJletsels. . ' . 
, 

JJ,A. Zoutendijk 
E,P,A, Caret 
5,1. König 

Behandeling volgens afsPra.ak_, 

Fysio•Manueel The.rapeut 
Fysiotherapeut . 
Fysio-Monueel Therapeut 

·' 
., 

C.A. van Beverplein 16 - 2552 HT Den Haag 
Telefoon: 070-3973013 
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Wedstrijden najaarscompetitie 
Naam Clubs Uitslag Datum 

1 uit/thuis* ;r ··--···""""'"" 
uil/thuis ' Adres, woonplaats . 
uit/thuis 

uit/thuis . ., .. ,._, ___ ,_,, ___ 

uit/thuis 
uit/thuis 
ull/thuis 

uit/thuis 
Telefoonnummer 

uit/thuis - ------ •· ··• 

' uit/thuis 

~ uit/thuis 
GSM-nummer ---·1 

.. --···--·•--- ' --·-·- "'" - . ----- ___ _. ...... _____ .. ________ uit/thuis 

"0001™/eri w.1t nier VM roepass/rlg is 

Mijn kind(eren) is (zijn) Wedstrijden voorjaarscompetitie 
Clubs Uitslag Datum 

uit/thuis• 
Naam voetbalclub . - ..... 

uit/thuis ----
,} ,:il uit/thuis - - - -·-------- •-·-·-·--·-----··-·--·'"·-·--

Telefoonnummer 
;,. ___ uit/thuis .. uit/thuis 

uit/lhuis 

uit/lhuis 
Naam coach ' 

. -~ --·---·----·-·---.. --
uit/thuis 

uil/thuis 

uit/thuis 
Naam jeugdcoördinator -- --·- -- --- -- . -.. . -, 

' uit/thui~ • . ·- . . - ----
uil/thul~ 

-·-·-·-·--
"Doorlla/en w~ niet V,111 roq,asslng IS 

' 
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KNUB Rc:adem1e: muest.eren 1n t.oekQmst. 

Voor- en najaarsreeks 
De pupillenteams spelen een voor- en najaarsreeks. Er Is bewust 

gekozen voor twee compelilies. De eivarlng leert namelljk dat de 

onderlinge krachtsverschillen bij Jonge spele,s soms erg g1oot kunnen 

zijn. Na de najaarsreeks kunnen ve,enigingen bepalen of de eigen teams 

In de gewenste klasse zijn ingedeeld. Met deze herindeling kan hel 

speelplezler na de winterstop worden vergroot, want het is nalumlijk 

niet leuk elke week met grote cijfers te winnen of te verliezen. 

Wie :djn de leiders / coaches? 
Telefoonnummer 

--r:,, è ./ 0 ·, -•"''""'- • 

~~zijnde teamgenootjes? 
Telefoonnummer Geb. dat. 

t-
' __ ,. __ " ___ _ 

i""" 

INFORMATIE EN STATISTIEKEN 

,, 

BESTE OUOER! 
Je hebt 'goede ouders'. En je hebt 'beste ouders'. Beste ouders 
doen meer met hun kinderen. Het feit dat u dit boekje leest, 
geeft aan dat u tot die groep behoort. Wellicht voelt u ervoor 
om binnenkort nog meer actief bezig te zijn met uw kind of 
kinderen. We hopen dat u inderdaad ook de volgende stap zet 
en meer betrokken zult zijn bij hun sport, het voetbal. Meer 
samen doen is belangrijker dan u misschien denkt. Want of 
uw kind nou een potje wint of verliest, het wint er in elk geval 
altijd uw aandacht mee. En dat is op zich al ongelooflijk stimu· 
lerend en leuk. 

VOORWOORD 
Deze Ouderwijzer wijst u de weg in de vele mogelijkheden die 
er zijn om actiever betrokken te raken bij het voetbalspel van 
uw kind(eren). U vindt informatie over de diverse spelvormen 
binnen de leeftijdscategorieên van de mini's en de pupillen. 
Over de verschillende vormen van competities die worden 
georganiseerd voor hen. Daarnaast hebben we voor u ook een 
aantal 'spelregels' op een rij gezet, waardoor het spel nog 
plezieriger wordt. En wellicht nog wel het belangrijkste: u leest 
in deze ouderwijzer wat het belang is van jeugdbegeleiders 
in de voetbalsport. Ook komt het aanbod van cursussen aan 
bod waarmee de KNVB wil investeren in de kwaliteit van het 
jeugdvoetbal en de begeleiders. Want nieuwe jeugdbegeleiders 
zijn altijd welkom binnen het jeugdvoetbal. Misschien is het 
ook wel iets voor u? 

De initiatiefnemers van de Ouderwijzer, de KNVB en het Minis
terie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, wensen u veel 
plezier bij uw inzet voor deze leuke sport en wensen u vooral 
ook veel plezier met uw kinderen! 

'Hé pap, Je sleet. buitenspel!' 



Uaarwoard 

'Hé pap, je staat buitenspel!' Anno 2003 geven vaders hun zoontjes en 
dochtertjes nog al te vaak reden voor die hartenkreet. De meeste 
Nederlandse vaders kunnen nog best wat meer actief betrokken 

zijn bij hun kinderen. De KNVB en het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid hebben elk hun eigen redenen om vaders te 

stimuleren. Toch sluiten die twee perfect op elkaar aan. 

'HÉ PAP, JE STAAT BUITENSPEL!' 
Vandaar de gezamenlijke actie 'Zo doen wij dat, Vaders'. Die moet ertoe 
leiden dat kinderen nooit meer hoeven zeggen dat pa buitenspel staat. 

Tenzij ie op het voetbalveld buitenspel staat. Verwarrend? 
De verklaring Is eenvoudig. 

Samen tiktakken 
Pralen over een andere verdeling van de taken thuis ls ten 

zeerste toe te juichen. Om dat gesprek op gang te brengen, 

lanceerde het Ministerie van sociale zaken en Werkgelegen-

heid de projecten 'Mannen in de 

Hoofdrol'. Een belangrijk onder

deel daarvan is de mullimedfale 

campagne 'Wie doet wal.nl'. U 

heeft op alle mogelljke manieren 

kennis kunnen maken met de 

gedachte achter de projecten: 

mannen en vrouwen thuis tot 

gesprek prikkelen. Dat gesprek 

kan dan gaan over de verdellng 

van taken. Waarom doen we het 

elgenlijk op deze manier? 

jl 
Technisch jeugdcoördinator 
U leert alle voetballechnlsche activiteiten binnen de jeugdafdeling te 

coördineren. De cursus bestaat uil vier bijeenkomsten van elk d1ie uur. 

Voor deelname moet u minimaal in hel bezit zijn van het diploma JVT. 

Koslen: { 80,-. 

Trainer-Coach III Jeugd 

'; ,.\\ o/•· 

\ 
Deze voetbaltechnische scholing geeft u de bevoegdheid oin Jeugdspelers .. / . _, 
op alle niveaus te trainen. Ook kunnen seni01en vanaf de Se klasse en .:. 

lager en vrouwen vanaf de 1e klas~,en lager trainen. De opleiding begint 
' ,. 

In september of In februari, afhankelijk van het aantal aanmeldil}gen 
, _j ,., 

en de 1esultaten van de toelalingslest. Kosten: ( 450.- en { 25,-"i 

inschrijfgeld (exclusief studieboeken). j 

Pupillenscheidsrechter voor jongeren ) 
Deze cursus Is bedoeld voor Jongeren In de leertijd van 14 lol 18 jaar. 

Je leert In de praktijk hoe je pupillenwedst1ijden leijt; op basis van de 

spelregels 7 tegen 7. Zodra er tien deelnemers zijn, wordt de cum.1s 

gehouden. De cursus bestaat uit een dag van 5 uur of twee 

bijeenkomsten van 2,5 Uur. Kosten: { 2,27. _.} 

Juniorscheidsrechter voor 1S jaar en oude~ 
Ben je 15 jaar of ouder, dan kun Je alles te weten komen ovèr 

de 17 voetbalspelregels. Ook leer je hoe je lel ding kunt geven\, 

aan voetballers. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten\ 

van 3 uur, in schoolvakamles ol op avollden. Als Je de 

spelregeltoets goed aflegt, krijg je een diploma. 

Kosten: ( 4,54 {inclusief boek). 

.... ) ; t·i~; '.,,,,~ 

0 
Informatie en slal1sl1eken 

\ 
1 

' 
,i 
,;; 



Uoelbellen doe Je all1Jd en ouerel 

De KNVB investeert volop in de ontwikkeling van het jeugdvoetbal en de 
begeleiding van jongeren. Jaarlijks worden in Zeist, maar ook op tal van 

andere locaties, cursussen verzorgd voor vrijwilligers en professionals die 
in het jeugdvoetbal actief zijn. We zetten het cursusaanbod van de KNVB 

!V 

Academie in dit hoofdstuk voor u op een rijtje. 

KNUB ACADEMIE: 
INVESTEREN IN T•EK•MST 

Jeugdvoetballeider OVL) 
In vier bijeenl::om51en van ell:: drie uur krijgt u inzicht in de begeleiding van jeugdlcams voor, 

tijdens en na de wed5trijden, Afhankelijk van de animo kan de cursus bij de vereniging worden 

gehouden. Kosten: { 25,·. U moet minimaal 15 jaar oud zijn voor deelname. 

Pupillentrainer (v/h JVSL) 
In 24 uur verdeeld over 8 avonden krijgt u kennis en inzicht in het trainen van pupillen (0, Een 

F). De theorie wordt ook in de prnktijk gebracht. De opleiding kan bij een willekeurige club or bij 

de eigen club worden verzorgd. Kosten: { 65,- (inclusief studieboeken). 

F·, E· en D·modules pupillen 
Bedoeld voor startende trainers. Op een speelse manier leert u gedurende vier bijeenkomsten 

hoe u trainingen venorgt voor een bepaalde leeftijdsgroep. Kmlen: € 25,- (inclusief boek). 

Juniorentrainer 
In deze cursus leert u jongeren enthousiast te maken en te houden voor het voetbal. Vooral in 

de 'lagere· teams hebben de Junioren namelijk ook belangstelling voor andere dingen dan het 

voetballen. In sessies van drie uur wordt vooral aandacht besteed aan het geven van zlnvolle en 

plezlerlge trainingen. Kosten: € 80,-. u moet minimaal t8 jaar oud zijn voor deelname. 

Kan hel ook anders? Zal ik meer voor de kinderen gaan 

zorgen? zal ik ook een baan gaan zoeken? 

Win-winsituaties creëren 
De ovc,heid wil die discussie niet oprakelen om mensen 

tot een ander leven Ie bewegen als ze gelukkig zijn 

met hoe hel nu gaat. Uit onderzoek weten 

we echter dat veel vaders best meer met hun 

kinderen zouden willen doen. Als bijvoorbeeld 

hun werkgeve, daa, soepeler in was. Deze 

discussie kan ook daaraan bijdragen. Hopelijk 

wel, want het blijkt dat een grote1e vadenol gunsllg Is 

voo, de ontwikkeling van kinde,en. Dochters groeien op 

tot stabielere volwassen vrouwen. Jongens gaan minde, 

snel 'in de fout'. Opmerkelijk is, dal deze voordelen ook 

gelden bij gescheiden ouders; meer aandadit van vader 

is altijd goed. oaamaast is bekend dat veel vrouwen 

een andere balans zoeken tussen betaald werk en de 

zorg voo, het huishouden. Gelukkig maar, want meer 

vrouwen op de arbeidsmarkt, dal is ha1d nodig, 

Nederland ve,grijst. Het we,k moet straks met steeds 

minder mensen gedaan worden. Vlouwen zijn dus 

meer dan welkom op de arbeidsma,kt. De overheid 

probeert een steentje bij te dragen door bijvoorbeeld 

regelgeving, meer voorzieningen en fiscale mogelijk· 

heden. Maar de discussie thuis is misschien nog wel 

belangrijker. 

Het doel: meer vaders op het veld 
Al ln 2001 startte de KNVB met het Masterplan Jeugd• 

voetbal. Hiermee wil de KNVB kinderen (jongens én 

meisjes) enthousiast maken voor voetbal. 

!/ . ,-;.. ·~ 
t·~ 



,, H • 
'H,f pip, Je staal buitenspel!' 

ij • ;· 
'1',, ï. ,, ./; 

{f: i}} De voetbalbon~ sueeit vooral na'ar een positieve 
l! ' • .,;_ --~ ~~el~ing van" deze SR_'?rt. Plezier staat voorop, winnen is 

mooi meegenomen. In dil Masterplari is een grole rol 
weggelegd voor trainers en Jeugdbegeleiders. Oaarvan ,. 

zij~ er veel meer riodfg dan de clubs nu hebben. De 

KN.VB ziet dus graag dal meer vaders zich intensiever 

... .;.__ met de sport van hun kinderen gaan bezighouden. En 

' dàarmee dus ook meer met hun kinderen bezig ziJó. 

·- Daar krui~_en dus de doelstellingen van het Ministerie 
van Sociale Zaken en We1kgelegenheid en die van de 

KNVB elkaar. Vandaèl_! dat beide organisaties ~e handen 

Jneen hèbbëri. iJesjagen. Zó ontstond_ret project 'Zo 

doen wij dal, Vaders'. Nu is het logisch dat niet alle 

vaders ITiéi,voetballende kinderen trainer of jeugd· 
;. l K .J - 1 

begeleider kunnen worden. Eentje per tea~ is immers 

al voldoende. Wel is er ook behoefte aan alldere taken: 

in de verzorging of bij de organisatie vin een team. •. . j 
En hoe zal de KN~B scoren? 

Hopelijk kan de KNVB over enige lijd vaststellen dat 

meer vaders meer op en langs het voetbalveld 

'\~j 
doen. Tot oktober 2004 wordt gekeken in· . , _,. ~ 

hoeverre meer betrokkenheid bij het :, J, -~. ~ 

/:~\·· jeugdvoetbal leidt tot m~er zorg voor 

andere zaken in het gezin. Of 

houden vaders het met voetbal op 

woensdag of zaterdag voor gezien? 

deel ook bij u! 

::, 

• 

' • 

Jeugd G·dag 

In samenwerking met de Johan Croyff Welfare Foundation en de NebasNsg 

(spo1torganisalie voor mensen mei een beperking) stlmuleerl de KNVB hel 

voetbal voor Jeugdige G(ehandicapte)-voetballers in de leeftijd van 6 t/m 

18 jaar. Door het hele land worden scholen bezocht, voorlichting gegeven 

en activiteiten georganiseerd. Een landelijke conrdinator en 6 pro)ectmede· 

werkers man In de starlblokken om u te helpen. 

Meisjes voetbalpromotledagen 

De voetbalpromolledagen voor meisjes zijn bedoeld voor de promotie, 

ontwikkeling en stimulering van het vrouwen- en meisjesvoetbal. Ook voor 

de bestuurders en coaches zijn programma's beschikbaar op deze dagen. 

JPN jongens en meisjes 

Alle scle<tieteams vanaf de 0-pupillen en alle meisjesteams worden 

minimaal één keer per jaar beoordeeld door een scoul van de KNVB. Dat is 

Iemand die naar talenten speurt. De beste jongens en meisjes worden uil· 

genodigd voor het Jeugdplan Nederland OPN). Zowel bij de D· ali C·pupillen 

worden select!eteams gemaakt. 

Elk dislritt neemt met tweejaars pup!!len met een onder 14, onder 15 en 

mehjes Onder 15 deel aan het Dr. Fadrhonctoemoo~ dat aan het einde 

van het seizoen wordt gehouden. Dit evenement is vernoemd naar een 

ex-bondscoach die ooit hel Jeugdinternaat bij Go Ahead leidde. Vanaf Onder 

15 volgt al de mogelijkheid te debuteren in een nalionaal jeugdteam, het 

voorportaal van het Nederlands elftal! 

G 
KNUB Rcedem1e: muesteren m toekomst ---



Uoelballen doe J• all1Jd en oueral 

Nik! Goalmaster 

EerÎ dink (speltraining) waarin een speler ol trainer van een 

betaaldvoetbalorganisatie centraal staat. Oe inhoud van het 

programma Is afgestemd op de leeftijd van de deelnemers. 

Geschikt voor C·, O· en/of E•puplllen. De regiocoach kan jouw 

ve1eniglng meer infounaUe hierover verschaffen. 

, Nike voetbaldagen 

\ Ben Je tusien de 8 en 14 jaar en wil je ook weleens in trai-

ningskamp als voorbereiding op het nieuwe seizoen? Meld je 

dan a_~n vo~~~~L~-~~-tbaldagen, die op lal van plaatsen in 

het land _worden gehouden. Afhankelijk van de locaUe heb je 

twee·, drie- of vierdaagse stages. Voor deze activiteit wordt 

een {onkosten)vergocding gevraagd, maar daar krijg Je wel een 

' y .. i
.· r:Shirt voor en eet je tussen de middag met je andere train!ngs• 

,' ' genoten. 's Avonds slaap Je gewoon thuis, Het aantal plaatsen is -~ . _\ )lbepetkt. Elke vereniging krljgl in de winterstop een aanmeldings-

formulier. De Nlke voetbaldagen worden in de zomervakanties 

,-,,,, VGetba!b~ 
/" Heb je als vèrenlging een leest Ie vieren of wil je de jeugd (t/m 

! ' ~. 

12 jaar) een leuke dag bezorgen, dan moet Je de Voctbalbus 

bestellen. Maximaal tachtig keer i>er jaar rijdt deze bus door het 

,Jand. De Voetbalbus bestaat uil een quiz en een circuit waar 

1ierita11en kinde,en aan mee kunnen doen. De kosten bedragen 

€ 650:.~e V{e;balb~'s kan door elke vereniging worden besteld L ,., 
"'l,bij het secrelarlaat amateurvoetbal van de KNVB in Zeist. Wees 

''êi üfd1g bij, want voor sommige data zijn al wachtlijsten voor de 

komende jaren. I . 
1. / 

,J 

Voetbal Totaal 
Elk gezin met een of meer gezinsleden 
dl~ lid zijn van de KNVB ontvangt acht 
keer per jaar gratis het magazine Voet
bal Totaal. Het grootste voetbalblad van 
Nederland (750.000 exemplaren) bevat 
informatie over onder meer het vertegen
woordigend voetbal, maar ook alle soor
ten competities die de KNVB organiseert: 
jeugd-, amateur-, betaald-, vrouwen· en 
futsal/zaalvoetbal. 

Internet 
Wilt u weten wanneer en tegen welke club 
uw team moet spelen? Wat de tegenstan
der in de competitie heeft gedaan of waar 
het veld van de tegenstander is te vinden? 
Kijk dan op de internetsite van de KNVB 
(www.knvb.nl). Meld u aan via deze site 
en alle informatie is gratis te verkrijgen. 

Wilt u meer weten over de projecten 
'Mannen in de Hoofdrol1? Kijk dan op 
www.wiedoetwat.nl. Hier vindt u meer 
informatie over de projecten, de achter
gronden en de resultaten die het Ministe
rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
wil bereiken. Ook kunt u hier met andere 
vaders discussiëren over het onderwerp. 

tl 
"t,\~;i,;11. ~ 

' '· !' il~ . '.\ 
"~''' ;~\'y 
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.,.'(~ '~'~:i_ 
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Uoalbal Toleal en internet 

Voetbal is leuk, maar ook best moeilijk. Vroeger 

speelden kinderen op een groot veld, met 11 te9en 11. 

Dat was voor de meeste jongens en meisjes niet leuk. 

Sommige kinderen, zo bleek uit observaties, hadden bij 

een wedstrijd niet één keer de bal geraakt. Ze werden 

dus te weinig in het spel betrokken en kregen daardoor 

te weinig balcontact. Dat motiveert natuurlijk niet erg. 

_/:.\,__ WRRAOM SPELEN WE 
r 

/~,.,_~/7(,T;EGEN 7 OF 'I TEGEN 'I? 
1
- ~- \1:De bal moet juist je beste maatje zijn. Vaak 

aan de bal komen is daarom belangrijk. Van-

daár dat we zijn overgegaan op het spelen 
' 

( in kleinere teams. Een andere kindvriende-

lijke aanpassing is het verkleinen van de 

afstand tussen de doelen. Minder spelers op 

een kleiner veld maakt het spel voor E· en 

F•puplllen veel makkelijker en leuker. 
~ Kinderen in de jongste categorie spelen de 

~lleÎkleinste vorm van voetbal: 4 tegen 4. 
. ' 
r ' Er is dan altijd nog een mogelijkheid om de 

bal in verschillende richtingen af te spelen, 

naar voren of naar een zijkant. Zodra ze wat 

ouder worden en meer complexe combina-

ties aankunnen, gaan kinderen over 

naar de variant 7 tegen 7. 

!J 

;, 

:, 

\ 

Shell Jeugdvoetbaklag 

Op 6 plaatsen ln het land wordl op S Juni 2004 de Shell Jeugd· 

voelbaldag georganiseerd. Die dag staat In hel teken váÓ'de 

districtskampioenschappen beker-, slraal· e11 5choo1voetbà1. De 

toegang is gratis en betoekers kunnen ook meedoen aan , .. \ 
. .,,, . 

allerlei vaardlgheld5spelen. Voor meer lnfor~ue· ~! de ~ ~ ·•., 

loca1ies raadpleeg de Internetsite van de KNVJ.-" // 

.1 • -i,~ 

Shell Futsaklinlcs / f 

Een nieuwe activiteit VOOl Jongeren die f.utsal (zaalvoetbal) 

spelen or willen spelen, Is een vaardighei<l5c1Kult in' de zaal. In 

elk district wwden er minimaal vier van' gehouden. :oe secre• 

taris van een vereniging met een futsalafdelillg wordt hierover 

geînformeerd. . \ ' 
,l 

Jeu!tfiadlvltelten 

,, 

' De KNVB kent vijflfg reglocoachcs die de verenigingen onder· 

sleunen met het venorgen van demonstraties, ln1,ormatleavon• 

den over bepaalde thema's en het aanbieden varl draaiboeken 

voor jeugdactivl.telten. Vraag ernaar bij Je jeugdcommissie/ 

coördinator. 

~--
Er liggen draaiboeken klaar voor 4 legen 4·1oem;~ien ·~n Nike ,, 

Goalmaster·spelen, een circuit waarin alle facetten:~ hel ; '.. 
- (10!" 

voetbal aan bod komen. Deze draaiboeken zijn zó-oPQèsteld 
, I : 

dal Je ze voor diverse evenemellten kunt gebruiken. Een 
: J ,.,. ,;,,. 

voorbeeld: mei slechts één organisator kllnje al een 4 tegen 

4-loemool houden met 16 tot 50 detlll(:mers, waarbij iedereen 

1egelijkertijd speelt en elke keer ifl een andere samenstelling. 

Uileindelijk levert dit toernooitje een individuele winnaar op. 

!~ 

~. 

Uoelbellen do• JB allrJd an oueral [u'aruolg) ----
' 



Ouders langs de l!Jn, fiJn del ze er z1Jn! Meer ... 

De KNVB kent vele vormen en soorten van competities. Ook is de 
voetbalbond verantwoordelijk voor de organisatie van de selecties 

van alle nationale teams. Niet alleen voor de getalenteerde pupillen, 
maar ook voor de liefhebbers die niet op het allerhoogste 

niveau voetballen, worden het gehele jaar activiteiten 
georganiseerd. We zetten ze graag op een rijtje. 

Il 
~ 

~ . 
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VOETBALLEN DOE JE 
ALTIJD EN OVERAL 

5hell Schoo1voetbal 

In elke gemeente wordt Jaarlijks, meestal In het voor

jaar, door groep 7 en 8 van de basisscholen gestreden 

om het schoolvoetbalkamploenschap. De organisalle 

ligt meestal bij de lokale club, In een enkel geval 

gebeu1t dit In samen~rl:lng met het KNVB District. 

De winnaars spelen regionale liriales en kunnen ver

volgens via het districtskamploensthap doo1d1ingen 

tot de landelijke finale, die op 16 juni 2004 op het 

KNVB complex in Zeist wordt gehouden. 

shell straatvoetbal 

Elke jeugdcoördinator van een club ontvangt Jaarlijks 

een uitnodiging om mei teams, bestaande uil 

meisjes, o- en/of E-pupillen, in het voorjaar deel 

te nemen aan een 4 le<Jen 4·toemooi op straat. De 

winnende teams gaan via regioriale en districtslinales 

door naar de landelljke eindstrijd, die op 19 ju ril 2004 

op de Amsterdamse Dam wordt gehouden. Meedoen7 

Vraag ernaar bij je club, 

' 1, 
t 

' 

LEEFTIJDSGROEPEN 
De KNVB deelt de teams In op basis van leeftijden. 
De volgende regels worden hierbij gehanteerd: 

·Categorie: Geboren in: Soort competitie: Wedstrijdduur: 

2e jaars 0-pupil 1991 11 tegen 11 2x30 minuten 

1e jaars 0-pupil 1992 11tegen11 2x30 minuten 

2e jaars E-pupil 1993 7 tegen 7 2x25 minuten 

1 e jaars E-pupil 1994 7 tegen 7 2x2S minuten 

2e jaars F-pupil 1995 7 tegen 7 2x20 minuten 

1e jaars F-pupil 1996 7 tegen 7 2x20 minuten 

Mini (F-pupil) 1997 7 tegen 7 Afhankelijk 
(~nselijl: vanaf 6 jaar) van organisatie 

1998 4 tegen 4 Afhankelijk 
~van organisatie(. 
- -r._)~ "'~---' 
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Tips voor de ouders: 

• Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk 

mee naar de voetbalclub van uw zoon of dochter. 

• Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter 

en de medespelers. 

• Gebruik geen tactische kreten, want :r:e hebben 

het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met 

de tegenstander. 

• Laat het coachen over aan de trainer. 

• Blijf altijd positief, juist bij verlies. Word niet 

boos, de volgende keer beter. 

• De scheidsrechter doet ook 1ijn best, bemoei u 

niet met 1ijn beslissingen. 

• Gun uw kind het kind 1ijn, want het moet nog 

1oveel leren. 

• De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook 

verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal. 

• Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel 

opgemerkt. 

• Wilt u echt met voetbal bezig zijn, volg dan een 

verkorte cursus van de KNVB. 

Uaelballen doe Je all1Jd en ouerel 

0 
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TERREIN & CLUBBEBOUW 
• SPORTPARK "ESCAMP 1 ". 

HENGELOLAAN ( GEEN POST ADRES) 
DEN HAAG- TEL. 070-3661314 

Postadres Contributie betaling 
Postbus 43337 Postbank 33.67.1 I 
2504 AH Den Haag 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 • 346 I 088 
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. Kooycnga 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@l2move.nl 
Redactie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Cees Alting : cjalting@planet.nl 

~an de reda,ctietaf e/ 

~ 
de redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te weigeren of 
in te korten; plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

.-ll ... , 

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 
dan hebben we het over de grote schoonmaak-operatie. Alles heeft een 
flinke behandeling met ondergaan en is weer 'spie 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 
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~ n,ieuws uit ~ de bestuurskamer 

~\~ ~, .. 
// t· !!WEGENS HET ONTBREKEN VAN EEN SECRETARIS 
~ VOORLOPIG GEEN NIEUWS VANUIT DE BESTUURSKAMER!! 

Het Bestuur 

• nieuws 

.. \ ••----'"' 

Sporten 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 ldnderen 
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 Gl ===c::)::;= ==----
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. 
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Contactpersoon: Henk Hoppenbrouwers 
Cyc/aamstraat 31 -2565PD Den Haag- tel 070 3250789 
e-mail hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

Beste 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 3' 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-toemooi 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 

flit het LENS-archief van .. ,, 

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 ofovermaken 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 jeugd/eden zillen met vragen en om daar antwoord op te krijgen be/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 c/ubgebomv. 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. 

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, 4Sf jaargang, 13 augustus 1975) 
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DE LICHTKRANT 
L ________ J----------~ 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 

• Senioren zaal zondag 

ZAAL: ---------------------------fil 
AANVOERDERS 

LENS 1 0. van de Laar tel: 06-22669238 LENS4 N. Vastenburg tel: 3294254 

LENS2 S. de Nennie tel: 3935936 LENSS P. Lensink tel: 06-53576080 

LENS3 E. Vuijk tel: 3960448 LENS6 Mw B. Driessen tel: 0 174-2I3183 
06-20247367 

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 1 ADRES .TELEFOON I SPORTHAL 1 ADRES TELEFOON 

de Blinkerd Seinpoststraat 150 3522169 Overbosch Vlaskamp 3 3474684 

Buitenhof Martinus Nijhoffiaan 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 Hockstce 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, Delll 
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 3671508 
ingang Beresteinhmn 

ZONDAG: 
-----~~ 

Mededelingen: 

• Opstelling LENS 5: C. van der Boogaardt, R. van der Boogaardt, P. Heijnen, J. Heyink, K. Lipman, R. van der Velde, H. 
Vermalen, N. Vastenburg, G. van der Velde, P. van Lier, D. Hoos, L. Wagner, S. Qanawizian, J. Everts. 
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Wedstrijdprogramma 

BEKER 

datum aanvang wedstrijd Veld/terrein nummer scheidsrechter 

Zo 24 aug LENS I en 2 op trainingskamp 
10.00 LENS 3 - SEP 3 Veld2 20448 
13.00 LENS 4 - Dynamo'67 2 Veld2 20736 

LENS 5 - Delft 7 uitgesteld 

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

Zo 31 aug 14.00 LENS 1 - Naaldwijk 1 Veld2 10407 M. van Berkum 

11.30 LENS2-VOC2 Veld2 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 vue 1-LENS 1 't Kleine Loo/Mariahoeve 
19.30 VUC2-LENS2 't Kleine Loo/Mariahoeve 

v v v V 
NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2002/2003 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Hang 

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 1100!1 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 atkeuringslijn (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!!! 
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Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ thuis Veld/Terrein Vertrel< Vervoer 
Al 20 aug 19.00 uur DWOAI (*) Uit Heuvelweg/Zoetermeeer 17.15uur Auto 

23 aug 14.30 uur DHC A2 (b) Thuis Veld2 13.30 uur 

25 aug 19.00 uur vue At(*) Uit 't Kleine Loo/Mariahoeve 17.15 uur Auto 

30 aug 14.30 uur Quick Boys B 1 (*) Thuis Veld2 13.30 uur 

02 sept 19.00 uur Den Hoorn A 1 (*) Uit Woudseweg/Den Hoorn 17.30 uur Auto 

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

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

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

30 aug 10.30 uur Kranenburg B 1 (b) Uit M.Vrijenhoeklaan 09.00 uur Auto 

B2 21 aug 19.00 uur Den Hoorn B 1 (*) Uit Woudseweg/Den Hoorn 17.30uur Auto 

23 aug 12.45 uur Schipluiden B 1 (b) Thuis Veld2 11.45 uur 

25 aug 19.15uur RKAVV B2 (*) Uit Kastelenring/Leidschendam 17.30 uur Auto 

30 aug 12.45 uur HBS BI (b) Thuis Veld2 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 Veld3 13.30 uur 

Cl 20 aug 18.25 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 17.00uur Auto 

23 aug 11.00 uur Sparta A V C 1 (*) Thuis Veld2 10.00 uur 

25 aug 19.15 uur RKAVVCI (*) Uit Kastelenring/Leidschendam 17.30uur Auto 

30 aug 11.00 uur Nog regelen(*) Thuis Veld2 10.00 uur 

C2 23 aug 11.00 uur Lyra Cl (b) Thuis Veld3 10.00 uur 

27 aug 19.15uur RKAVV C2(*) Uit Kastelenring/Leidschendam 17.30 uur Auto 

30 aug 11.00 uur DSVP Cl (b) Uit Groene Wijdte/Pijnacker 09.15uur Auto 

02 sept 19.00 uur Den Hoorn Cl (*) 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 Veld3 11.45 uur 

30 aug 12.15 uur DUNO C3 (b) Uit Mr.Nolenslaan 10.45 uur Auto!!! 

Dl 20aug 18.00 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 16.30 uur Auto 

23 aug 09.30 uur Gr. WI!VAC Dl (b) Thuis Veld2 08.30 uur 

25 aug 18.00 uur RKAVVDI (*) Uit Kastelenring/Leidschendam 16.30 uur Auto 

30 aug 09.30 uur DHC Dl (b) Thuis Veld2 08.30 uur 

D2 23 aug 14.00 uur Cromvliet Dl (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 Dl (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 l(b) Uit Hoekpolder/Rijswijk 08.30 uur Auto!!! 

01 sep 19.00 uur Den Hoorn D4 (*) Uit Woudseweg/Den Hoorn 17.30uur Auto!!! 

D4 23 aug 10.00 uur Jai Haniman Dl Uit Melis Stokelaan 08.45 uur Lopen 

30 aug 15.15uur DUNO D3 (b) Uit Mr.Nolenslaan 14.00 uur Auto!!! 

El 23 aug 13.30 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 12.15 uur Auto 
27 aug 17.00uur DHC El(*) Uit Brasserskade/Delft 16.00 uur Auto 

30 aug 11.00 uur RKAVV El 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 RKAVVE2 Uit Kastelenring/Leidschendam 09.45 uur Auto 

E3 23 aug 13.50 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 12.30 uur Auto 

30aug 11.00 uur RKAVVE4 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 RKAVVE5 Uit Kastelenring/Leidschendam 10.45 uur Auto 

ES 23 aug 13.30 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 12.15 uur Auto 

30 aug 12.00 uur RKAVVE6 Uit Kastelenring/Leidschendam 10.45 uur Auto 

E6 23 aug VRIJ!! 
30 aug VRIJ!! 

Fl 23 aug 13.50 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!! 12.30 uur Auto 
27 aug 16.00 uur DHC Fl (*) Uit Brasserskade/Delft 14.45 uur Auto 
30 aug 10.00 uur RKAVV Fl 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 

30aug 10.00 uur RKAVV F2 Uit Kastelenring/Leidschendam 08.45 uur Auto 
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· Kerketulnenweg 6 
2544 CW Den Haag 

• DIRECT-MAIL 

• FOLIEVERPAKKING 

• FULFILMENT 

• COMPUTERCENTRUM 

• LASERPRINTING 

• KLEINOFFSET 

• FOTOKOPIESERVICE 

070 3590707 

Technische Handelsonderneming 

td.~lter 
--Voor al uw Sanitair -

Elandstraat 43a - 45 • 2513 GL Den Haag 
, 

· Showroom: 
" Piet Heinstraat 70-76 

Telefoon 346 92 36 - 345 28 28 
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* E achter B in één dag -------(aanhanger) 
* moterrijles 
* automaat . _ 
* theorièlessen . . 

VeB 
Spoedopleidingen 

* opfriscursussen· ' 

VASTE INSTRUCTEUR 

Valkenboslaan 173 - 2563 CK Den Haag 
Turfschipper 12 - 2292 JA Wateringen 

Tel.: 070-3451153 of 3634671 

' www.verkeersschoolp~ilippo.nl 
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CHINEES / INDISCH 
SURINAAMS RESTAURANT 

Piet Heinstraat 29 
2518 CB Den Haag 
Tel. 070 - 345 03 25 . ·~ ·~.;, 

Elke dag geopend 
maandag t/m vrijdag 11.00 - 23.00 uur 
zaterdag en zondag 14.00 - 23.00 uur 

CHINEES SURINAAMS EETHUl,S 
HOLLANDS SNACKBAR / LUNCHROOM 

Westeinde 44 -
2512 HE . Den Haag 
Tel. 070 - 380 62 62 

THUISBEZORG SERVICE 

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

Voor: Chinees 
Surinaams BEL: 070 - 380 62 62 
Hollands 

Thuisbezorgen· 
v.a. €12.50 gratis thuisbezorgd 

onder €12.50, €1.50 bèzorgkosien 
Bezorgkosten 17.00 tot 22.00 uur.,· . ' 



Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ thuis Veldfferrein Vertrek Vervoer 

F3 23 aug VRIJ 
30 aug 09.30 uur Den Hoorntoemooi Uit Zie kopie!! 08.15 uur Auto 

F4 23 aug VRIJ 
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 vanaf07.30 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 Al, BI, B2, B3, Cl. C2, Dl, D2. El. E2. FI e11 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 ~f' . • 
(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.lmouhay, M.Omri, 
A.Ozdilek, G.Samburkan, C.Senturk, T.Tekdemir, 
D. Wir en M. Yalmon (k). 

SPELERS VAN LÈNS 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.lmouhay, T.Jankie, A.Ouellaf, 
O.Ozdemir, F.Souna, J.Susanto en C.Yavuz en 2 of3 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.Jkjouhen en 2 of3 spelers vanuit (i}i,_.· .· • 
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 ES: B.Aksoy, M.Boutasmit, A.Ciftci, B.Dosun, 
O.Kaya, N.el Khalki, M.Ozen en B.Ulas. 

Later wordt nog LENS E6 samengesteld!! 

SPELERS VAN LENS E3 t/m E6 EN FI t/m F6 ZORGEN VOOR HUN EIGEN LENSSHIRT, BROEKJE EN KOUSEN!! 

• LENS Fl en F2: worden samengesteld uit: L.Aspeslagh, Ryshall Bisai, M.Benhammouch, M.Essaeh, E.Ezammouri, S.Gunes, 
U.Gunes, F.lnce, 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, Lel Boustati, B.Ciftci, 
T.Ciftci, Z.Genc, l.lnce, R.Kaya, J.Maduro, S.v.Marwijk, T.Meijer, K.Ozdilek, M.Ozdilek, B.Sahan en S.Syed. 

• Later worden nog LENS FS en LENS F6 samengesteld!!! 

SPELERS VAN LENS E3 t/m E6 EN Fl t/m F6 ZORGEN VOOR HUN EIGEN LENSSHIRT, BROEKJE EN KOUSEN!! 
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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 A 1, B 1, B2, C !, C2, DJ, D2, El 
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 Fl t/m F6 moeten altijd hun eigen volledige LENStenue inclusief shirt bij zich hebben. Misje 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-klasscrs: A.Aliabadi, A.Ancharad, O.Arslan, R.Bahadoer, R.da Cruz, S.Durak, G.Fabias, M.Hendriks, G.lsmail, B.Lamers, 
R.Oosterveer, D.Terrones, J.Vermeulen, J.Vemee, 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 Amouki, 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 I 8.00 t/m 19.30 uur o.l.v. Dennis v.d Steen (BI) en Peter van Fessem (B2). Begin 
september wordt deze groep gesplitst in B l, B2 en B3 (B3 gaat dan lx per week trainen op maandag van 20.00 t/m 2 I .30 uur). 

• C-klassers: de groep is gesplitst in een CJ/C2-groep en in een C3/C4 groep: 

De Cl/Cl-groep bestaat voorlopig uit: M.Ahjar, O.Akkuzu, A.Aldogan, D.Boateng, A.el Boustati, M.Carolina, T.Fisher, !.Gene, 
O.Gogtas, S.Guzel, A.el Haddioui, R.v.Herp, Y.lrzi, M.Karakaya, P.Maduro, R.Matthee, D.Mensah, R.Moennasing, F.al 
Mokadam, M.Ozyurek, C.Poulina, H.Rahiembaks, J.Ramdjiawan, l.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 (Cl) en Dennis Vos (C2). Deze groep wordt 
in augustus teruggebracht naar 26 of27 spelers!! · 

De C3/C4-groep bestaat uit: T.Aidani, E.Aktas, A.Aras, S.Aras, M.Bulut, l.Celik, K.Celik, P.Dewkali, R.Ghisaidoobe, F.lmouhay, 
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 of7 spelers vanuit de CJ/C2-groep. 

DE SPELERS VAN DEZE GROEP MOETEN ZELF ZORGEN VOOR VOLLEDIG LENSTENUE INCLUSIEF SHffiT 

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

• D-klassers: de groep is gesplitst in een Dl/D2-groep en in een D3/D4 groep: 

De Dl/Dl-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.lpek, 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. 

Training op dinsdag en donderdag van 16.45 t/m 18.00 uur o.l.v. Michel Fransen (Dl) en Ruud van Herp (D2). Deze groep wordt 
in augustus teruggebracht naar 26 of27 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, 
l.Erkul, A.v.Gardingen, M.lmouhay, 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 of3 spelers vanuit de Dl/D2-groep. 

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

Training nu definitiefop maandag van 17.15 t/m 18.30 uur o.l.v. Mohamed Faik. 
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• E-klasscrs: de groep is gesplitst in een El/E2-groep en in een E3 t/m E6-groep: 

De El/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 Hoefuagel. Deze groep wordt 
eind augustus teruggebracht naar 16 of 17 spelers!! 

De E3 Urn 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.lkjouen, O.Kaya, N.el Khalki, A.Khodabaks, Y.Khoulali, H.Ozdilek, 
M.Ozen, E.Tekdemir, B.Ulas en C.Yildiz + 2 of3 spelers vanuit de EI/E2-groep. 

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

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

• F-klassers: T.Ahjar, E.Aras, L.Aspeslagh, S.Baryagabr, M.Benhammouch, R.Bisai, R.Bisai, Lel Boustati, B.Ciftci, T.Ciftci, 
M.Essaeh, A.Ezammouri, Z.Genc, S.Gunes, U.Gunes, F.Ince, l.lnce, 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 (Fl 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 SIDRT 

TRAININGSSCHEMA LENS SEIZOEN 2003/2004 

MAANDAG DINSDAG 

Kleedlokaal Kleedlokaal 

• 16.45-18.00uurEI enE2 ........................... 5+6 • 16.45-18.00uurDI enD2 .............................. 5 + 6 
• 17.15-18.30uurD3 enD4 .......................... 7+8 • 18.00 - 19.30 uur BI en B2 .............................. 7 + 8 
• 18.30-20.00uurCI enC2 ............................ 2+4 • 18.00 - 19.30 uur Keepers ..................................... .4 
• 19.30-21.00uurAI ....................................... 5 • 19.30 -21.00 uur Zon 1 en 2 ............................. 1 + 2 
• 20.00 - 21.30 uur B3 (vanaf begin september ........... 6 

WOENSDAG 

Kleedlokaal 
• 14.30 - 15.45 uur Fl, F2, F3, F4, FS en F6 ..................... 7 + 8 
• 15.45-17.00uurEI enE2 ........................................ 5+6 
• 16.00 - 17.15 uur E3, E4, ES en E6 .............................. l + 3 
• 17.15 - 18.30 uurC3 en C4 ....................................... 7 + 8 
• 18.30 -20.00 uur Cl en C2 ....................................... 2 +4 
• 19.30-21.00uurAI ................................................... 5 

DONDERDAG VRIJDAG 

Kleedlokaal Kleedlokaal 
• 16.45 - 18.00 uur Dl en D2 ............................ 5 + 6 • 16.45 - 18.00 uur wie wil?? ................................. 5 + 6 
• 18.00- 19.30 uur BI en B2 ............................ 7 + 8 • 17.00 - 18.00 uur wie wil?? ................................. 7 + 8 
• 19.30 - 21.00 uur Zon I en 2 ...................... ..... 1 + 2 • 19.30 - 20.30 uur Zon I en 2 (incidenteel) ....................... 1 + 2 
• 21.00 - 22.15 uur Zon 3, 4 en 5 ........................ 5 + 6 

Start keeperstraining 

Op tli11st/11g 19 rmgustus 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 (Al, O.Arslan, J.Jmambuks 
en J.v.d.Luitgaren (alle drie B), T.Fisher, W.Kocer, 

• na afloop verplicht kleedlokalen schoonmaken!! 

I.Tokrnak 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!! 
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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 Cl: speelt op woensdagavond 20 augustus tegen Den Hoorn, 's-Gravenzande en Lyra. Einde toernooi: 20.30 uur 
• LENS D 1: speelt op woensdagavond 20 augustus tegen Den Hoorn, 's-Gravenzande en Lyra. Einde toernooi: 20.30 uur 
• LENS El: 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 Fl: 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 LENS lid 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?? 

LENSkleding 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 B 1 (shirt nummer 17), 
C 1 (trainingsjack nummer 1, jasje nummer 10, witte keeperkousen en 1 shirt VNP), D 1 (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 Cklassers 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 1, 
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 

Beste ouders van LENS CJ, C4, DJ e11 D4, 

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- ofF-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!!! 

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!!! 

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 ongeveer20.30 
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 ofniet 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!!! 
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't Scftoenmakertje 
voor ouáerwets cfegefijft vaftwerft 

Harry Douw 

Openingstijden ma tlm vr 09.00 t/m 11.00; Znterdà'g tot 10.00 - 16.oo uur 

ÓOk voor sleutels, schoencreme, veters, inlegzolen, etc 
Aannecmdepot voor storilerijgOederen 

..,, Naamborden en wandelstokken op bèstelling leverbaar 

Harderwijkstraat 260, 2573 ZT Den Haag, Tel.: 070-3886127 

GARAGE ASSENDELFT B.V. 
Kobolts!raaf 26 2544 EV Den Haag 
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Werkplaats: 070-3210523 - Ploafwerkerij: 070-3211713 
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' 
, , • ,.· Hoofdkantoor: 
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Margaretha van Hennebergweg 598, 
• ••• : ,. .• • , .• 2552:8D Den Haag, 

. , Telefoon: 070 404 41 70 
www.RS8.nl 

,Vestigingen: 
Laan van Meerdervoort 184 Den Haag 

telefoon: 070 346 39 08 
'· Admiraal de Ruyterweg 325 Amstèrdam 

telefoon: 020 688 1 0 44 
Nieuwerzijds Voorburgwal 290 Amsterdam 

. telefoon: 020 620 71 16 
•· Ruyghweg 558 Den Helder 

·" telefàon: 0223 61 47 47 
Amsterdamsestraatweg 273A Utrecht 

telefoon: 030 233 34 05 
Zwart Janstraat 39 Rotterdam 

. · .telefoon: 010 243 08 77 · 
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Thomsonláan 85 - 2565. HZ. De'n Haag 
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TIMMER-, LOODGIETERS- EN AANNEMERSWERK 
• ONDERHOUD VAN HUIZEN • ERKEND GAS· EN WATERFITTER 

• MACHINALE HOUTBEWERKING • SCHOORSTEENVEGEN 
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KANTOOR 
Ellekomslrool 13 
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Zinkwerf 17 

2544 EC Den Haag 

Tel. 070·329 32 52 i~Slllllll 
Parkeetsvstemen bv 

Fax 070-36711 15 

verkoop@vnppsrkeersystemen.nl 

Al meer dan 15 jilar uw betrouwbare partner_ vo_or ál uw 
parkeer- en toegangsto_ntrole vraagstukken. · 

Advies op maat voor zowel het kleinste parkeerproject 
tot het m_eest gecomplicee~de project voor betaal_d _parke_ren. 

Eigen ontwikkelings- productie· en 24 uurs service afdeling! 
Er staan reeds vele duizenden VNP systemen In Nederland. 

ONZE SPECIALISMEN 

• Alles op het gebied van automatische afsluitingen; denk daarbij aan slagbomen, 
In de grond verzinkbare Bollards, Speedgates, garagedeuren, etc. 

• Ook handmatig te verzinken palen (In 2 standen afs!ulthaar), rubber afzetpaaltfes 
welke zich na aanrijding weer oprichten. ' 

• Een compleet eigen ontwerp van apparatuur voor betaald parkeren met 
ingangsterminals, uitgangstenninals, handkassa's, volautomatische betaalkassa's 
en een uitgekiend softwarepakket. 

• De meèst toegepaste toegàngscontrole systemen, waaronder proxlmltylezers en 
magneetkaartlezel'S . 

• Geavanceerde PLC-detectie systemen voor boom•, Bollard· of deurbesturingen, 

• Het zeer bedienersvriendelijke van kentekenherkenning (dus automatische 
toegangsverlening via het kenteken; mits in database als zodanig geregistreerd). 

~ . . . . ""',-. 
• Moeilijk te vervalsen legit,imatiepassen. ·' 

• Video bew,~king (CCTY-systemen), 

, Service en Oitdèrhoudscontracten voor parkeer• en toegangs systemen, 
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