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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 
 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 

 

Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretariaat 

❑  Loek Verdegaal ……………..tel. 070 – 336 13 63  

Penningmeester 

❑ Cees Veldink  ………………. tel. 079 - 331 43 48 

jeugd en seniorenselectie 

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

leden 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

- Henk Hoppenbrouwers  ….… tel. 070 – 325  07 89 
❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacant 

❑ bar ………………………………………. vacant 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 
- Kees Alting …………..cjalting@cjalting.demon.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de redactie behoudt zich het recht voor: 

 

 ingezonden stukken te weigeren of in te korten 

 plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

 

de eerst volgende LENS-revue verschijnt pas op donderdag 19 augustus 

 

➢ inleveren kopij voor deze LENS-revue: uiterlijk zondag 15 augustus 
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Joop, altijd een vrolijke noot 

 
 

De steun die wij hebben ontvangen bij het afscheid van ons aller 
 

Joop 
 

was overweldigend; ook tijdens de periode van zijn ziek zijn. 
Onze hartelijke dank voor Uw aanwezigheid en uw attenties 

door middel van kaarten en bloemen. 
 

Tini Heijnen-Schneider, kinderen en kleinkinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
H artelijk welkom 

 
 Nog even en het nieuwe seizoen gaat weer van start. Veel oude bekenden, maar ook een aantal nieuwe leden zullen hopelijk 

een fijn en sportief jaar tegemoet gaan. Wij heten allen, maar natuurlijk vooral de nieuwe leden van harte welkom op LENS. 

 

M ooi hekkie toch?  

 
 Wie het complex van LENS betreedt ziet het direct. 

Daar is hard gewerkt. De gemeente heeft de hekwerken 

rondom LENS een face-lift gegeven en eerlijk is eerlijk, 

dat ziet er toch weer prima uit! 

 

H ulde aan al die stille werkers 

  
 Wie ook niet stilgezeten hebben zijn een aantal trouwe 

leden. De boel is weer geweldig schoongemaakt en 

achterstallig onderhoud is bijgewerkt. Je zou bijna 

denken, hé, kabouters, maar die bestaan echt niet en dus 

gaat de lof uit naar die harde werkers op de achtergrond. 

E n nu we het toch over werkers hebben  

 
 Je hebt zo van die momenten dat je denkt, kon ik maar iets zinvols doen. Welnu, wij zijn de beroerdsten niet en helpen je daar 

graag bij. Achter de bar, bij de jeugdcommissie, in het bestuur, er is altijd iets te doen en ook hier geldt, vele handen maken 

licht werk. Misschien jouw/uw handen dit seizoen? Schiet eens een barlid, jeugdcommissie- of bestuurslid aan en zeker weten 

dat ze je kunnen overtuigen. 
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I nbraken op LENS 

  
 Begin juni is er twee keer 

ingebroken in het 

ballenhok van LENS. 

Naast 130 ballen 

werden er ook andere 

materialen gestolen. De totale 

schade bedraagt zo’n 4000 euro. In 

een poging wat aandacht te 

schenken zodat er wellicht wat tips binnen zouden 

komen schreven we naar de Haagsche Courant, 

Infothuis en ook naar de Haaglanden media Groep 

(Loosduinse krant, Zuid-West Nieuws en de 

Scheveningse krant). De Haagsche Courant vond het 

echter niet nodig om er aandacht aan te schenken 

(lidmaatschap nu maar echt opzeggen), maar de andere 

media gelukkig wel en met succes.  

 

Al vrij snel wisten we dat er ballen in de buurt rondom 

LENS gesignaleerd waren en dat deze ook op de 

vlooienmarkt in de Groenoordhallen te Leiden te koop 

werden aangeboden. (dank mevrouw Frantzen) De politie 

is direct door ons ingelicht en wie weet heeft het nog 

resultaat. Natuurlijk werd ook onze verzekering 

aangesproken en deze zal een deel van de schade vergoeden.  

 

Een groot aantal ballen werd al nieuw aangeschaft, maar 

gelukkig kregen we hulp van HFC ADO Den Haag in de 

vorm van 20 gratis ballen (hartelijk dank) en  

 

 

 

voetbalweekblad ELF gaat ons ondersteunen met de 

onderstaande actie (ook bedankt).  

 

Doe er aan mee en steun LENS. Natuurlijk zijn tips over 

deze inbraken van harte welkom bij één van de 

bestuursleden!! 

 

ELF-ballen actie  

 

 Na de inbraak in het ballenhok wil het 

voetbalmaandblad ELF onze vereniging steunen met 

gratis voetballen. Wij hebben de eerste partij ballen al in 

ontvangst mogen nemen, maar dat is nog niet alles. De 

ELF ballenactie zal namelijk binnenkort ook van start 

gaan. Dat betekent dat onze leden door een medewerker 

van het voetbalmaandblad ELF benaderd zullen worden.  

 

Deze medewerker zal jullie de vraag stellen of jullie een 

abonnement op het grootste voetbalmaandblad van 

Nederland willen nemen. Hoe meer leden ja zeggen, hoe 

meer voetballen er naar onze club toe gaan. Dus zeg JA 

tegen de medewerker, want wij gaan voor een positief 

resultaat, dat wil zeggen, we gaan voor heel veel voetballen.  

 

Wel willen we nog aangeven, dat het bestuur van LENS de 

ledenadministratie niet ter beschikking heeft gesteld aan 

ELF.

D e Algemene Leden Vergadering (ALV) van 7 juni jl  

 
Vooraf moet toch even gemeld worden dat de opkomst op zijn zachtst gezegd niet erg hoog was. Na de ALV van januari jl, waarin 

een grote groep leden zich bereid verklaarde “iets”voor de club te willen betekenen, was dit toch wel een kleine tegenvaller. De 

leden die er wel waren werden o.a. geïnformeerd over de volgende zaken: 

 

▪ de jaarcijfers over 2003-2004 laten (t/m april 2004) net aan een positief resultaat zien.  

De begroting voor het nieuwe seizoen laat echter een negatief saldo zien, reden voor de penningmeester de vergadering voor te 

stellen de contributie voor komend seizoen voor alle leden met 10 euro te verhogen. De vergadering neemt dit voorstel over. 

▪ sportief gezien was 2003-2004 een goed seizoen. LENS 1 en 2 haalden de nacompetitie en de dames werden kampioen in de 

zaal. Ook diverse jeugdteams mochten zich tot sterkste in hun poule laten kronen, 

▪ de vergadering benoemde Loek Verdegaal tot secretaris. Hij volgt in die functie Hans van Rijthoven op, die nog wel een aantal 

andere taken binnen de vereniging blijft bekleden (o.a. ledenadministratie) 

▪ de fusiebesprekingen verlopen tot nu toe moeizaam. In de afgelopen maanden is, met wisselend succes, gesproken met VIOS, 

Die Haghe en Cromvliet. Ook met de gemeente zijn er gesprekken gevoerd. Op dit moment is de situatie, dat m.n. met VIOS 

en Cromvliet verder wordt gesproken en dat de gemeente bereid is ondersteuning te bieden bij de totstandkoming van een 

fusie. Die Haghe staat voorlopig aan de zijlijn, omdat zij vooralsnog niet bereid zijn om Ockenburg te verlaten.  

 

(de volledige notulen zullen bij de volgende ALV  beschikbaar zijn) 

 

 

Begin het seizoen met scoren 

 

Contributie betalen 

 
 Binnenkort wordt de rekening voor de contributie voor 2004-2005 weer bij de leden bezorgd. Dringend  

verzoek de helft van dit bedrag voor 01-01-2005 te betalen. Bij niet tijdig betalen wordt 10 euro extra  

administratiekosten in rekening gebracht. Leden die in gebreke blijven zullen via het bekende incassobureau  

worden gemaand alsnog te betalen. Hiervoor wordt vanaf nu 20 euro extra administratiekosten in rekening  

gebracht. Niet leuk en ook niet nodig, als je maar gewoon betaalt.  
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Met trots geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en broertje 

 

Gabriel Brandan 
 
Geboren op maandag 5 juli om 10.08 uur 
 

Menno, Bianca en  Nicky Alting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Allemaal cijfertjes 

 
▪ Deze keer hebben we niet gekozen voor een stukje uit de LENS-historie v.w.b. het begin van het nieuwe seizoen. Nee, door de 

jaren heen is het (zei het in een andere vorm) hetzelfde: ‘alles weer opgeknapt, wees zuinig op het materiaal, lief zijn voor de 

scheids en vergeet vooral niet de contributie te betalen’. Over het laatste gaat het nu. Niet zozeer de contributie, maar over de 

poen. Onze penningmeester is dol op cijfertjes en vooral eurootjes. Hij zit er op als de bekende bok op de dito haverkist.  

 

Geld hebben we altijd nodig. Zo ook eind jaren vijftig en de jaren zestig. We hadden een 

clubgebouw nodig; dus wat doe je? Je gaat obligaties (aan toonder) uitgeven. Doel van deze lening 

was de bouw en de inrichting van een clubgebouw ten behoeve van de RKVV Lenig en Snel (Lens) 

in het sportpark Escamp 1 B (let even op het adres!) a.d. Hengelolaan te ’s-Gravenhage. De 

obligatielening was groot ƒ 25.000,-- en had een looptijd van 15 jaar. Er werd (vervroegd) 

afgelost, rente uitbetaald en –geloot.  

 

We zijn het archief ingedoken en daar vonden we zo’n obligatie met veel coupons. Die gaan we 

lekker verzilveren bij de penningmeester.  

Al met al is het deze keer een behoorlijk  ingewikkeld stukje; maar het doel werd bereikt - de 

penningmeester had weer poen om een clubgebouw te bouwen.  

Allemaal cijfertjes ….. We gaan naar 1961: 

 

De obligatielening 

 

Volgens de voorwaarden van de obligatielening moet telkenjare op 15 mei de uitloting van een aantal obligaties plaats vinden. 

Jaarlijks wordt ten minste f. 2.500.- betaald aan rente en aflossing. Het aflossingsplan voorzag voor ’61 in een uitloting van 

f.1325.- dit is 53 obligaties van f.25.- Door de vervroegde aflossing in 1960 is het te betalen rentebedrag aanmerkelijk minder 

geworden, zodat in 1961 ook een groter bedrag voor aflossing beschikbaar komt. Bovendien zijn de uitkomsten voor 1961 van dien 

aard, dat wederom extra kan worden afgelost. Op 15 mei 1961, zal in ons clubgebouw de uitloting plaats vinden.  

Beschikbaar voor aflossing is een bedrag van f.3075.-, d.w.z. 123 obligaties. De uitgelote nummers zullen in de Lensrevue van de 

volgende week worden bekend gemaakt. 

 De uitbetaling van de vastgestelde nummers der uitgelote obligaties alsmede van de rente der nog niet afgelosbaar gestelde 

obligaties vindt plaats op 1 Juni 1961, eveneens in het clubgebouw, alsmede op de data welke nog nader door het bestuur zullen 

worden aangekondigd. 

H. Houkes, secretaris 

(Bron: de LENS-revue, 34 jaargang (1960-1961) – no 37 11 mei 61) 
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▪ 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 

 

 

LENS heeft een 'Club van Vijftig'. Supporters die vijftig euro of een veelvoud daarvan willen bijdragen. De Club van Vijftig zorgt 

o.a. voor accommodatieverbeteringen, het opfleuren van het clubgebouw, bijdrage aan sportdagen, verstevigen van banden van 

oud-Lens leden, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-46 13 27 22 / 366 13 14  

 

   

                       *  advertentie * 

 

 

Mededelingen Veld - Zaal: 

 
❑ Zaal: 23 augustus: sixes-toernooi 

 

 

❑ Veld: zie velden in reparatie 

  

 

 

                    filiaal Beresteinlaan 

 

 

 

 

  

veld 2 t/m vrijdag 6 augustus en veld 1 t/m vrijdag 3 september.  

 

voor beiden velden geldt natuurlijk: 
 

!! NIET BETREDEN !! 

 

 
 

VELD 

AANVOERDERS 

 

LENS 3 

Henk hoppenbrouwers 

(070-3250789) 

 

LENS 4 

Amer Jagesar 

(06-42300582) 

 

LENS 5 

Henk Vermolen 

(070-3607739 – 06-12418956) 
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L ENS in de competitie 

COMPETITIEINDELING LENS 1 SEIZOEN 2004-2005 

 

Derde Klasse C: ADO Den Haag – DWO  – GONA  – Haagse Hout – HMSH – HS Texas DZS – ODB  

 De Postduiven – RVC Rijswijk – Scheveningen – SOA.  

 

 

 

 

 

voorlopig programma voorbereiding seizoen 2004/2005 

 
 

 

 

dag datum doel aanvang bijzonderheden 

     

donderdag 29-7 1e training 19.30 uur  

vrijdag 30-7 trainen 19.30 uur  

zondag 1-8 tainingsdag 10.30 uur loopschoenen mee 

     

dinsdag 3-8 trainen 19.30 uur  

donderdag 5-8 LENS 1 - Cromvliet 1 19.30 uur toegezegd 

  overige trainen 19.30 uur  

vrijdag 6-8 trainen 19.30 uur  

zondag 8-8 DWO 2- LENS 2   12.00 uur toegezegd 

  DWO 1 - LENS 1 14.00 uur toegezegd 

     

dinsdag 10-8 LENS 1- Verburch  19.00 uur toegezegd 

  overigen trainen 19.30 uur  

donderdag 12-8 LENS 2 - Verburg 2 19.30 uur toegezegd 

  overigen trainen 19,30 uur  

  Start training LENS 3 en LENS 4 21.00 uur  

vrijdag 13-8 GDA toernooi, LENS 1 19.00 uur  

  overigen trainen 19.30 uur  

zondag 15-8 GDA 2 - LENS 2 12.00 uur toegezegd 

  GDA toernooi, LENS 1 14,00 uur toegezegd 

     

dinsdag 17-8 LENS 1 - AMSTEL CUP 19,00 uur  

  LENS 2- vr.sch. 19.00 uur regelen 

donderdag 19-8 trainen 19.30 uur  

vrijdag 20-8 trainen 19.30 uur  

zondag 22-8 DHL 1- LENS 1 (ovb) / trainen  fotosessie 

  LENS 2 - NUON beker  fotosessie 

  LENS 3 Bekerwedstrijd   

  LENS 4 Bekerwedstrijd   

maandag 23-8 SIXES TOERNOOI ZAALTEAMS 19.30 uur  

dinsdag 24-8 LENS 1 - AMSTEL CUP 19,00 uur amstel cup 

  overigen trainen   

donderdag 26-8 LENS 2 - Cromvliet 2 19.00 uur toegezegd 

vrijdag 27-8 trainen   

zondag 29-8 LENS 2 - NUON beker   

  LENS 1 - AMSTEL CUP 19.00 uur  

  LENS 3 bekerwedstrijd   

  LENS 4 bekerwedstrijd   

dinsdag 31-8 trainen 19.30 uur  

donderdag 2-9 trainen 19.30 uur  

vrijdag  3-9 trainen 19.30 uur  

zondag  5-9 aanvang competitie    
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ZAAL 

 

AANVOERDERS 

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

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

LENS 3 E. Vuijk tel: 3960448 

      06-20247367 

LENS 6 J. Zwart tel: 06-14699794 

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

 

 

maandag 23 augustus: SIXES-TOERNOOI ZAALTEAMS >>> aanvang 19.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 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 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 afkeuringslijn (070-4044184) 

van LENS. 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!! 
 

 

 

Bijzonderheden 

 
• De volgende LENSREVUE verschijnt op woensdag 18 augustus dus deze LENSrevue heel goed bewaren!!! 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie: 07 augustus vanaf 09.00 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

14 augustus vanaf 08.00 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen  

• VELD 1 (t/m 3/9) EN VELD 2 (t/m 6/8) ZIJN NOG STEEDS IN REPARATIE DUS NIET BETREDEN S.V.P!!!! 

 

• De opstellingen worden door de trainers bekendgemaakt na de laatste training 
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Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen nog mogelijk 

 
Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

B1 02 aug 19.30 uur Start training Thuis Veld 3  19.00 uur  

 07 aug 10.00 uur Trainingsdag Thuis Zie kopie!!  09.30 uur  

 12 aug 19.30 uur Vitesse Delft B1 Uit H.v.Riessenlaan/Delft  18.00 uur Auto 

 14 aug 12.00 uur Nog te regelen Thuis Veld 2  11.00 uur  

 16 aug 18.30 uur Xerxes DZB B1 Thuis Veld 2  17.30 uur  

 18 aug 19.30 uur Be Fair B1 Uit Dreef/Waddinxveen  17.45 uur Auto 

B2 02 aug 19.30 uur Start training Thuis Veld 3  19.00 uur  

 07 aug 10.00 uur Trainingsdag Thuis Zie kopie!!  09.30 uur  

 14 aug 11.00 uur Extra training Thuis Veld 3  10.30 uur  

B3 11 aug 18.15 uur Start training Thuis Veld 3  17.45 uur  

 14 aug 11.00 uur Extra training Thuis Veld 3  10.30 uur  

C1 03 aug 18.00 uur Start training Thuis Veld 3  17.30 uur  

 07 aug 10.00 uur Trainingsdag Thuis Zie kopie!!  09.30 uur  

 11 aug 19.00 uur Quick C1 Thuis Veld 2  18.00 uur  

 14 aug 12.30 uur Be Fair C1 Uit Dreef/Waddinxveen  10.30 uur Auto 

 19 aug 18.30 uur Vitesse Delft C1 Uit H.v.Riessenlaan/Delft  17.00 uur Auto 

C2 03 aug 18.00 uur Start training Thuis Veld 3  17.30 uur  

 07 aug 10.00 uur Trainingsdag Thuis Zie kopie!!  09.30 uur  

 14 aug 11.00 uur Extra training Thuis Veld 3  10.30 uur  

C3 11 aug 18.15 uur Start training Thuis Veld 3  17.45 uur  

 14 aug 11.00 uur Extra training Thuis Veld 3  10.30 uur  

D1 02 aug 16.45 uur Start training Thuis Veld 3  16.30 uur  

 07 aug 10.00 uur Trainingsdag Thuis Zie kopie!!  09.30 uur  

 10 aug 17.45 uur GDA D1 Uit Madesteijnweg  16.30 uur Auto 

 14 aug 11.00 uur Be Fair D1 Uit Dreef/Waddinxveen  09.15 uur Auto 

 18 aug 18.30 uur Vitesse Delft D1 Uit H.v.Riessenlaan/Delft  17.15 uur Auto 

D2 02 aug 16.45 uur Start training Thuis Veld 3  16.30 uur  

 07 aug 10.00 uur Trainingsdag Thuis Zie kopie!!  09.30 uur  

 14 aug 11.00 uur Extra training Thuis Veld 3  10.30 uur  

D3 09 aug 18.15 uur Start training Thuis Veld 3  17.45 uur  

 14 aug 11.00 uur Extra training Thuis Veld 3  10.30 uur  

D4 09 aug 18.15 uur Start training Thuis Veld 3  17.45 uur  

 14 aug 11.00 uur Extra training Thuis Veld 3  10.30 uur  

E1 10 aug 16.45 uur Start training Thuis Veld 3  16.30 uur  

 14 aug 09.45 uur Be Fair E1 Uit Dreef/Waddinxveen  08.15 uur Auto 

E2 10 aug 16.45 uur Start training Thuis Veld 3  16.30 uur  

 14 aug 09.45 uur Be Fair E1 Uit Dreef/Waddinxveen  08.15 uur Auto 

E3 11 aug 15.30 uur Start training Thuis Veld 3  15.00 uur  

 14 aug 13.00 uur Extra training Thuis Veld 3  12.30 uur  

E4 11 aug 15.30 uur Start training Thuis Veld 3  15.00 uur  

 14 aug 13.00 uur Extra training Thuis Veld 3  12.30 uur  

E5 11 aug 15.30 uur Start training Thuis Veld 3  15.00 uur  

 14 aug 13.00 uur Extra training Thuis Veld 3  12.30 uur  

F1 11 aug 14.00 uur Start training Thuis Veld 3  13.30 uur  

 14 aug 13.00 uur Extra training Thuis Veld 3  12.30 uur  

F2 11 aug 14.00 uur Start training Thuis Veld 3  13.30 uur  

 14 aug 13.00 uur Extra training Thuis Veld 3  12.30 uur  

F3 11 aug 14.00 uur Start training Thuis Veld 3  13.30 uur  

 14 aug 13.00 uur Extra training Thuis Veld 3  12.30 uur  

F4 11 aug 14.00 uur Start training Thuis Veld 3  13.30 uur  

 14 aug 13.00 uur Extra training Thuis Veld 3  12.30 uur  

F5 11 aug 14.00 uur Start training Thuis Veld 3  13.30 uur  

 14 aug 13.00 uur Extra training Thuis Veld 3  12.30 uur  

 

Trainingsdag 

Op zaterdag 7 augustus hebben de B-, C- en D-selectie een trainingsdag op LENS. Verzamelen om 09.30 uur op LENS. 

Meenemen naast je sportkleding ook een lunchpakket (op LENS is op dat moment nog niet veel te koop!!!). Wij verzorgen de 

aanmaaklimonade om de dorst te lessen. De trainers bepalen op de dag zelf tot hoe lang deze trainingsdag duurt. 
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Een nieuw seizoen: 2004/2005 

Het is eind juli en veel jeugdspelers, trainers en leiders zijn nog steeds op vakantie en natuurlijk hebben zij allen de JONG LENS 

bij zich om zo af en toe eens terug te bladeren. Een fraai stukje samenwerking!! Complimenten nog aan Saskia en Kees Alting die 

er echt iets moois van hebben gemaakt. Ik geef het u te doen om in zo’n korte tijd van alle afzonderlijke stukjes en wijzigingen op 

het allerlaatste moment zoiets leuks te maken. Ook Muis Boere verdient natuurlijk een pluim voor het stencillen en vergaren van 

dit alles. Ook dit was echt een hele klus. Ondertussen is er ook weer heel wat werk op LENS verzet en we mogen zeggen dat we 

redelijk klaar zijn voor het nieuwe seizoen. Het wedstrijd- en trainingsmateriaal is in orde gemaakt en de accommodatie is waar 

nodig weer schoon en opgeknapt. Hulde aan deze vrijwilligers van LENS! Aan de voetballende (jeugd)leden de taak om te laten 

zien dat ze dit alles ook echt waarderen door netjes met het materiaal en de accommodatie om te gaan.  

 

!!nieuwe jeugdleden en ook de nieuwe jeugdtrainers: welkom op LENS!! 

 

De nieuwe groepen 

 
 In augustus starten de trainingen weer. Natuurlijk zijn er nu nog veel jeugdspelers op vakantie maar met degene die 

terug zijn of niet op vakantie zijn geweest gaan we weer aan de slag. Wij moeten immers al weer op 4 september klaar zijn om 

goed voorbereid aan de competitie te kunnen beginnen. Dit betekent trainen, spelen en selecteren net zo lang totdat de trainers hun 

ideale plaatje op het veld hebben staan. Dit kost hen heel veel tijd en energie en het betekent ook dat ze spelers (en ouders) teleur 

moeten stellen. Geloof ons: het samenstellen van hun team doen ze naar eer en geweten met als enig doel hun “ideale” opstelling te 

maken. Dat anderen daar vaak een andere mening over hebben is een vaststaand feit maar niet echt relevant. Slechts de 

trainer/coach is hiervoor verantwoordelijk. Hij kiest op grond van trainingsopkomst, gedrag en kwaliteit en zal de spelers die in zijn 

ogen te kort komen op een nette manier duidelijk moeten maken waarom hij niet voor hen gekozen heeft. Kwaliteit is een gave die 

je hebt (in meer of mindere mate) en die je door hard trainen best kan verbeteren. Trainingsopkomst en gedrag heb je zelf veel 

meer in de hand. Succes met de voorbereiding en doe je best!! 

 

DE TRAININGSGROEPEN, AVONDEN EN TIJDEN 

 

Hieronder vermelden wij de trainingsgroepen, de dagen en de tijden waarop dit seizoen getraind wordt door de jeugd van LENS. 

Het zijn voorlopige groepen die tijdens de maand augustus nog kunnen en zullen veranderen. Mochten er op dit moment toch al 

vragen zijn of wil je stoppen met voetballen bel dan naar Paul van den Steen (070-4400603).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

➢ B1+B2 (training op maandag+ woensdag van 19.30 t/m 21.00 uur.  

➢ Start trainingen maandag 2 augustus 

 

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

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

S.el Mokadam, M.el Ousrouti, H.Rahiembaks, A.de Randamie, I.Rasul, S.Rukhsar, S.Sahin, R.Sonokromo, A.Thohamachsun, 

D.Troenosemito, F.Turkoglu en H.Yamani.  

 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

➢ B3 (training op woensdag van 18.15 t/m 19.30 uur.  

➢ Start trainingen woensdag 11 augustus 

 

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

Amanueal en A.Yazici. (+ minimaal 4 spelers vanuit de selectie) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 

➢ C1+C2 (training op dinsdag en donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur.  

➢ Start trainingen dinsdag 3 augustus 

 

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

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

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

  

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

➢ C3 (training op woensdag 18.15 t/m 19.30 uur. 

➢ Start trainingen woensdag 11 augustus 

 

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

T.Jankie, E.Mermi, F.Mustapha, A.Ozdilek en M.Yalmon (k). 
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➢ D1+D2 (training op maandag en woensdag van 16.45 t/m 18.15 uur.  

➢ Start trainingen maandag 2 augustus 

 

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

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

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

 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

➢ D3+D4 (training op maandag van 18.15 t/m 19.30 uur.  

➢ Start trainingen maandag 9 augustus 

 

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

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

R.Ramdjiawan, S.Senturk (k) en E.Tekdemir (+minimaal 2 spelers vanuit de selectie) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

➢ E1+E2 (training op dinsdag en donderdag van 16.45 t/m 18.15 uur.  

➢ Start trainingen dinsdag 10 augustus 

 

B.Akhannich, Y.Aliabadi, O.Arslan, S.Baryagabr, S.Bay, M.Benhammouch, H.Bulut (k), M.Gunes, U.Gunes, H.Ikjouen, L.el 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

➢ E3 t/m E6 (training op woensdag van 15.30 t/m 16.45 uur.  

➢ Start trainingen woensdag 11 augustus 

 

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

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

C.Yildiz (+ minimaal 3 spelers vanuit de selectie) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

➢ F1 t/m F6 (training op woensdag van 14.00 t/m 15.15 uur.  

➢ Start trainingen woensdag 11 augustus 

 

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

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

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

 

!!!Deze grote groep wordt z.s.m. gesplitst in een F1/F2-groep en in een F3 t/m F6-groep!!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

De keeperstraining 

 

Natuurlijk ook dit seizoen weer de speciale keeperstraining voor alle jeugdkeepers op LENS. We verwachten 

jullie voor de eerste training op dinsdag 17 augustus om 18.00 uur op LENS. Eerst wat praten en dan de eerste 

keeperstraining. We verwachten:  

- uit de B-klasse: T.Fisher, J.Imambuks, W.Kocer en J.v.d.Luitgaren  

- uit de C-klasse: A.Achalchi, B.Arslan, A.Keskin en M.Yalmon 

- uit de D-klasse: B.Altay, R.v.Elswijk, S.Senturk en H.Syed 

- uit de E-klasse: H.Bulut, B.Dosun, H.Syed en S.Syed 

 

Staat je naam er bij maar wil je niet meer keepen of staat je naam er niet bij en wil je wel gaan keepen neem dan contact op met 

Hans van Rijthoven (070-3615208). Heel veel plezier!! 

 

 

Diefstal trainingsmateriaal 
 

Begin juni werd lens weer eens door een aantal dieven bezocht en dit keer was het trainingsmateriaalhok 

evenals een paar weken daarvoor weer het mikpunt. de buitendeur en diverse kasten werd vernield en maar 

liefst 130 ballen en diverse trainingsmaterialen werden gestolen. de totale schade bedraagt meer dan 4000 

euro. de ballen waren echter allemaal gekenmerkt met in het rood de naam lens er op. wie weet komt iemand 

van lens zo’n bal tegen in den haag of omstreken. geef dit dan s.v.p. direct door aan paul v.d. steen of gerard marinus.  
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Het complete trainingsschema 

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

 
MAANDAG LOKAAL DINSDAG LOKAAL 

16.45 - 18.15 uur D1 en D2 

18.15 - 19.30 uur D3 en D4 

19.30 - 21.00 uur B1 en B2 

5 + 6 

7 + 8 

2 + 4 

 

16.45 - 18.00 uur E1 en E2 

18.00 - 19.30 uur C1 en C2 

18.00 - 19.30 uur Keepers  

19.30 - 21.00 uur Zon 1 en 2 

 

5 + 6 

7 + 8 

4 

1 + 2 

WOENSDAG LOKAAL 

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

15.30 - 16.45 uur E3, E4, E5 en E6 

16.45 - 18.15 uur D1 en D2 

18.15 - 19.30 uur B3 en C3 

19.30 - 21.00 uur B1 en B2 

5 + 6 

7 + 8 

5 + 6 

7 + 8 

2 + 4 

 

DONDERDAG LOKAAL VRIJDAG (*) LOKAAL 

16.45 – 18.00 uur E1 en E2 

18.00 – 19.30 uur C1 en C2 

19.30 - 21.00 uur Zon 1 en 2 

21.00 - 22.15 uur Zon 3 en 4 

5 + 6 

7 + 8 

1 + 2 

5 + 6 

16.45 - 18.00 uur wie wil?? 

17.00 - 18.00 uur wie wil?? 

19.30 - 20.30 uur Zon 1 en 2  

 

(*) na afloop verplicht kleedlokalen 

schoonmaken voor alle groepen!! 

5 + 6 

7 + 8 

1 + 2 

 

Begin het seizoen met scoren : contributiebrieven voor het seizoen 2004/2005 

 

De jeugdleden (lees ouders) hebben begin juli de contributiebrief en de lidmaatschapskaart voor het seizoen 

2004/2005 ontvangen. Een contributieverhoging van 10 euro was helaas toch weer onvermijdelijk omdat 

steeds meer klussen uitbesteed moeten worden aan betaalde krachten en omdat de leden van LENS en de 

ouders van onze jeugd helaas niet bereid zijn om deze klussen op zich te nemen. Nog even en voetbal 

wordt echt een onbetaalbare sport maar zoals we al eerder aangaven ligt de oplossing bij de leden en de ouders van onze 

jeugdleden. Wij doen een dringend beroep op de ouders van onze jeugdleden om de verschuldigde contributie nu in één keer 

volledig te betalen. Bewaar deze brief en de lidmaatschapskaart goed want deze is ook te gebruiken in combinatie met de 

Ooievaarspas voor een financiële bijdrage van de Gemeente Den Haag. 
 

Kleding bij wedstrijden 
 

Alle jeugdspelers van LENS, dus ook van de selecties, 

moeten in de oefenperiode hun eigen LENSbroekje en 

LENSkousen bij zich hebben. via sponsors krijgen slechts 

LENS B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1 en E2 shirtjes voor de 

wedstrijden. voetballen mag alleen in de officiële 

LENSkleding (broekje zonder strepen en met lens er op, 

kousen zonder strepen en met LENS er in). heb je deze niet 

koop deze dan alleen bij free kick sport op de Weimarstraat 

hoek Valkenboslaan. 
 

Keding en geld inleveren 
 

Er zijn op dit moment nog twee spelers bij de jeugd die, 

ondanks meerdere verzoeken van onze kant om e.e.a. in te 

komen leveren, de in bruikleen gekregen kleding van LENS 

nog steeds in hun bezit hebben. wij verzoeken hen heel 

dringend om dit naar de eerste training mee te nemen en dit 

af te geven aan hun trainer. het gaat om Danny Mensah 

(LENSbroekje en 53 euro) en Karim Chtatou (jas en 10 

euro). heb je dit niet bij je op de eerste training dan zal de 

trainer je naar huis toe moeten sturen. ons geduld is echt op!!

 
 

Kopie legitimatiebewijs of spelerspas  inleveren 
 

de volgende spelers moeten z.s.m. bij Paul van den Steen op LENS  hun spelerspas inleveren of hun originele legitimatiebewijs 

laten zien en een kopie (zelf maken want op LENS  kan dit niet) bij hem achter laten:  

- spelerspas: Adil Choukoud 

- legitimatiebewijs (*): Tugay Alagoz (+overschrijving van (HDV),  Halu Azez, Hanefi Bulut, Abdoelilah Daraji en 

Meysem Golali. 

 

(*) Er bestaat onduidelijkheid over jullie naam en of geboortedatum. Deze wijkt 

af van de gegevens van de KNVB waarschijnlijk omdat jullie vorige club dit 

onzorgvuldig heeft doorgegeven. Wijzigen is alleen mogelijk a.d.h.v. jullie 
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legitimatiebewijs. Dit is een verplichte actie!! Doe dit dan ook z.s.m. zodat jullie op tijd 

speelgerechtigd zijn voor LENS. Vragen: bel 070-4400603 

 

 opgericht 18 december 

1920 

 internetsite: www.lens-

denhaag.nl 
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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 
 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 

 

Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretariaat 

❑  Loek Verdegaal ……………..tel. 070 – 336 13 63  

Penningmeester 

❑ Cees Veldink  ………………. tel. 079 - 331 43 48 

jeugd en seniorenselectie 

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

leden 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

- Henk Hoppenbrouwers  ….… tel. 070 – 325  07 89 
❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacant 

❑ bar ………………………………………. vacant 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 
- Kees Alting …………..cjalting@cjalting.demon.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
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de redactie behoudt zich het recht voor: 

 

 ingezonden stukken te weigeren of in te korten 

 plaatsing betekent niet dat de redactie uw 

mening deelt. 

 

de eerst volgende LENS-revue verschijnt op 

donderdag 02 september 

 

➢ inleveren kopij voor deze LENS-revue: 

uiterlijk zondag 29 augustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wedstrijdprogramma’s  

pagina 

 

 Parkeren en echte vrienden .............................................. 2 

 Rode kaarten .........................................................  2, 5, 10 

 Aanrader: ‘tip voor de ouders’ ......................................... 2 

 Dwarszitten (ergenisjes) .................................................  3 

 

 

 

 

 

 

 

 Trainingsgroepen, -avonden en -tijden ...........................  8 

 Keeperstraining ................................................................  9 

 Vrijwilligers gezocht ........................................................ 9 

 Vervoer naar uitwedstrijden ........................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P arkeren 

 Het is bekend, veel Nederlanders nemen hun auto het 

liefst nog mee de slaapkamer in. Ook op ons complex 

neemt het aantal luie mensen toe. Een  vriendelijk doch 

zeer dringend verzoek auto's te parkeren waar ze 

thuishoren, namelijk op de Hengelolaan. Na de 

renovatie is het bijna een plezier daar je auto te mogen 

parkeren. Auto's langs veld 1 willen we vanaf heden niet 

meer zien dus. 

 

E chte vrienden 

 Na ADO Den Haag hebben ook Feyenoord en Rinus van 

de Voort zich ons lot aangetrokken en de gevolgen van 

de inbraken een beetje verzacht door ons ballen en ander 

materiaal te schenken. Kijk, dat zijn nog eens mensen 

met ballen! (waar blijft Amsterdam?) Een prachtig 

gebaar, dat uiteraard zeer op prijs wordt gesteld.

R ode kaarten 

 Vanaf nu betekent een rode kaart een automatische schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd. Daarna volgt nog de straf van 

de KNVB. (meer informatie bij de senioren veld – blz 5) 

 

 

 

 

 

 

 
T ip voor de ouders ……. 

 

 geef blijk van belangstelling, ga zoveel mogelijk mee naar de training, wedstrijden (uit/thuis),  

 wees enthousiast, stimuleer uw zoon en de medespelers op een positieve manier,  
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 gebruik geen tactische kreten die namand, dus laat staan de het kind begrijpt,  

 ze hebben het nl al moeilijk genoeg met de bal, zichzelf en de tegenstander,  

 laat het coachen over aan de trainer / leider,  

 blijf altijd positief, juist bij verlies, wordt vooral niet boos, de volgende keer gaat het beter,  

 de scheidsrechter / grensrechter doet ook z'n best, 

bemoei u niet met zijn beslissingen,  

 gun uw kind het kindzijn, want het moet nog zoveel 

leren, de wedstrijd is al moeilijk genoeg,  

 winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij 

het voetbal,  

 als uw zoon talent heeft, is er altijd iemand binnen 

de vereniging die dit opmerkt,  

 wilt u ook inhoudelijk met voetbal bezig zijn, volg 

dan een cursus.  

 De Jeugdcommissie weet wat de mogelijkheden zijn 

en helpt u graag op weg 

 

 

  

▪ De club van Vijftig doet die dingen die niet op de begroting zijn opgenomen en 

toch belangrijk zijn voor onze vereniging. 

▪ Ook dit seizoen zal deze doelstelling niet veranderen. Rede genoeg om bij deze 

beruchte, beroemde Club te horen. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

wat speelde er vroeger? Of zo maar een leuk berichtje.  

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

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

het heden en verleden.  Er wordt uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van 

het LENS-archief. 

 

 

 

D warszitten…(ergenisjes) 

 
• Veel LENS-ers is het een doorn in het oog. Er heerst geen orde en netheid. Want zegt u nu zelf. Er wordt 

wat afgerommeld op onze club. Daar waar de een het opruimt, maakt de ander er een puinhoop van.  

 

Het lijkt net of men ({on-} bewust?) langs elkaar heen werkt. Overleg, teambuilding, luisteren en  

communiceren is iets wat totaal ontbreekt. Terwijl er toch echt cursussen voor bestaan. Wat dacht u van  

bv ‘effectief communiceren voor dummies’ (een aanrader!) of ‘werken en samenwerken’?  

 

Helaas heeft men een niet meer te stuiten, bijna satanisch genoegen gecreeerd en wel die van het ‘elkaardwarszitten’.  

 

Dit openbaart zich als volgt. Het wordt opgebouwd in  vier fases: de zg ‘constateer-fase’, gevolgd door de ‘zich ergeren-fase;, 

vervolgens ‘een schuldige zoeken-fase’; en tot slot ‘iemand de schuldgeven-fase’. Deze fases doorloop je onbewust, zonder er bij 

na te denken. Het is heel gemakkelijk, echter knap passief en vooral negatief. Ergert u zich hieraan dan is waakzaamheid geboden 

om niet u zelf te verlagen tot het bovengeschetste niveau.  

 

Van ‘een beetje geven, een beetje nemen’ en ‘samenspel’, een begrip dat toch bekend moet worden geacht bij onze vereniging, is 

totaal geen sprake. Als men al dat ‘dwarszitten’ bij elkaar opgeteld geeft dit ergenisjes. En op den duur worden veel ergenisjes één 

grote ergenis. 
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Jammer, het zou het LENS-leven toch een stuk aangenamer maken als we wat meer rekening met elkaar houden, elkaar helpen, 

elkaar coachen, elkaar …….  Ach …. vult u het maar zelf in, want zo moeilijk is het niet.  

 

De slogan ‘LENS één grote familie’ is overleden en begraven; maar misschien gelooft u in reincarnatie. Wij wel, maar 

niet vwb ‘één grote familie’. Die tijd  komt dus nooit meer terug! We kunnen wel met z’n allen iets proberen terughalen en dat 

begint met het uitbannen van het ‘dwarszitten en ergenisjes’. 

 

Zomaar willekeurig 2 ergenisjes …..; herkent u ze? We gaan naar 1950:  

 

 

 

V E R K E E R D   B E G R E P E N 

 

Begrijpelijker wijze was Zondag de vreugde over de 

ingebruik nemen van ons derde terrein niet gering. 

Inderdaad is het ons veel waard. Maar minder begrijpelijk is 

het, dat op deze eerste dag de beste door enige spelers ook 

op dit terrein de goede orde werd verstoord door dat 

ellendige doeltrappen. Om kwart voor 12 was men al doende 

om te trachten in de kortst  mogelijke tijd het terrein te 

vermoorden. Waarom toch?! Gebeurde net nu maar met 

overleg. Dan zou er nog iets voor te zeggen zijn. Nu is het 

voor iedereen die van orde houdt, een grote ergernis. 

 

O R D E    I N   D E   L O K A L E N 

 

Het schijnt mens eigen te zijn de schuld van zich af te 

schuiven. Adam begon er al mee en Eva deed niet voor onze 

stamvader onder. En wij zijn geen haar beter. Toch komen 

wij er altijd niet mee klaar. Wie zouden wij n.l. de schuld 

moeten geven van de wanorde, die vaak in onze kleedlokalen 

heerst na de wedstrijden? Er komen slechts LenSleden zich 

omkleden. Resultaat: modder, proppen papier, banaan- en 

sinaasappelschillen enz. Komt, lui, al is het niet kwaad 

bedoeld, onze achteloosheid in dit opzicht is niet goed te 

praten, ook niet als wij weten, dat het elders niet beter is.

 

(Bron: De LENS-revue, no. 1 en no. 2, jaargang 1950-1951 – 6 en 13 september 1950) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-46 13 27 22 / 366 13 14  

 

   

                       *  advertentie * 

 

 

Mededelingen Veld - Zaal: 

 
❑ veld: nieuwe regeling bij directe rode kaart (zie blz 5) 

 

 

❑ zaal: lijst ligging sporhallen (blz 5) 

 

 

 

                    filiaal Beresteinlaan 

 

 

 

 

 

voorlopig programma voorbereiding seizoen 2004/2005 
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Datum aanvang wedstrijd Veld/terrein Nummer scheidsrechter 

Do 19-8 19.30 uur Trainen selectie   
 

Vr  20-8 19.30 uur Trainen selectie (ovb)    

      

   Za  21-8 14.30 uur    LENS 1 - Semper Altius 1 Veld 2   

   Zo 22-8 11.30 uur    LENS 2 - VIOS 2 (beker) Veld 2 19930 M. Abels 

 10.00 uur 

Marathon/Azzuri 3 - LENS 

3  Vredenburchweg 162 20493 

 

 10.30 uur LENS 4 – GDA 6 Veld 3 21729  

Ma 23-8 19.30 uur 

SIXES TOERNOOI 

ZAALTEAMS   

 

Di 24-8 18.45 uur LYRA 1 - LENS 1  

Veilingweg 26, De 

Lier 9844 

N.A. Geuze 

  Overigen selectie trainen    

Do 26-8 19.00 uur LENS 2 - Cromvliet 2 Veld 2   

  Overigen selectie trainen    

Vr 27-8  Trainen selectie    

Zo 29-8 14.30 uur Celeritas 1- LENS 1 Leijweg 9845 C. Klerks 

 10.30 uur LENS 4 – RKDEO 7 Veld 2 21731  

Di 31-8 19.30 uur Zoetermeer 2 – LENS 2 

Scheglaan 21, 

Zoetermeer 19933 

 

J. v.d. Linde 

 31-8 Overige selectie trainen 19.30 uur   

Do 2-8 2-9 Trainen selectie 19.30 uur   

Vr 3-8  3-9 Trainen selectie 19.30 uur   

Zo 5-8 5-9 aanvang competitie     

      

 

 

VELD 

 

N ieuwe regeling bij directe rode kaart 

 Met ingang van het seizoen 2004/05 is er een nieuwe regeling van kracht ten aanzien van de speelgerechtigheid van spelers die 

een directe rode kaart hebben gekregen. In het kader van het zogenaamde “lik op stuk beleid” en fair play gedachte wil de 

KNVB met name sneller kunnen ingrijpen op de speelgerechtigheid van spelers die een directe rode kaart ontvangen. Deze 

regeling geldt gedurende het gehele seizoen  en is zowel van toepassing op iedere speler, ongeacht de categorie of klasse 

waarin hij uitkomt. 

 
De regeling houdt in dat de speler voor de eerstvolgende bindende 

wedstrijd van zijn elftal/team niet speelgerechtigd is op grond van 

artikel 9 Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal resp. 

Reglement Wedstrijden Amateur Futsal. Totdat deze eerstvolgende 

bindende wedstrijd is gespeeld, is de spelerook niet gerechtigd om 

uit te komen voor enig ander elftal/tem van zijn vereniging.   

 

- Op de opgelegde straf door tuchtcommissie n.a.v. de 

directe rode kaart, mag de bindende wedstrijd, waarvoor de 

betrokken speler niet speelgerechtigd was, in mindering 

worden gebracht. 

- De speler die een directe rode kaart ontvangt, krijgt géén 

schriftelijk bericht van de KNVB over zijn niet 

speelgerechtigheid voor de eerstvolgende bindende 

wedstrijd. Hetis danook een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de vereniging en de betrokken 

speler om hiet op de correcte wijze mee om te gaan.

 

Publicaties in de OM en een brief aan alle verenigingen moer er toe bijdragen dat bij aanvang van het nieuwe seizoen een ieder op 

de hoogte is van deze regeling. 

AANVOERDERS 

 

LENS 3 

Henk hoppenbrouwers 

(070-3250789) 

 

LENS 4 

Amer Jagesar 

(06-42300582) 

 

LENS 5 

Henk Vermolen 

(070-3607739 – 06-12418956) 

 

 

ZAAL 

 

AANVOERDERS 

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

LENS 2 S. de Nennie tel: 3935936 LENS 5 P. Lensink tel: 06-53576080 
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LENS 3 E. Vuijk tel: 3960448 

      06-20247367 

LENS 6 J. Zwart tel: 06-14699794 

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

 

LIGGING SPORTHALLEN: 

 

de Blinkerd Seinpoststraat 150 tel: 3522169 

Buitenhof Martinus Nijhofflaan 1, Delft tel: 015-2611925 

DSVP Sportlaan 1, Pijnacker tel: 015-3694518 

Forum Kwadraat Badhuislaan 3, Voorburg tel: 3870800 

de Hoekstee Mercatorweg 50,Hoek van Holland tel: 0174-384588 

Kastelenring Sportparkweg 4, Leidschendam tel. 3278972 

Lipa Paets van Troostwijkstraat 93a tel: 3996869 

Loosduinen Groen van Prinstererlaan 276 tel: 3236706 

Ockenburgh Wijndaelerduin 27 tel: 3686588 

Oliveo-hal Sportlaan 2, Pijnacker tel: 015-3692142 

Oranjeplein Slicherstraat 11 tel: 3800911 

Overbosch Vlaskamp 3 tel: 3474684 

de Pijl Bachlaan 1, Naaldwijk tel: 0174-624791 

RKDEO Sportparkweg 1, Nootdorp tel: 015-3109577 

de Schilp Schaapweg 2, Rijswijk, tel: 3941507 

Sosef Strijphorst 1, Honselersdijk, tel: 0174-626272 

Transvaal Majubastraat 41 tel: 3893330 

TU-hal Mekelweg 8, Delft   

de Veur Prismalaan 40, Zoetermeer tel: 079-3615398 

Vreeloo Veilingweg 16, De Lier tel: 0174-521066 

Westlandhal Spinel 4, 's-Gravenzande tel: 0174-415798 

Zuidhaghe Melis Stokelaan 1201 - Ingang aan de Beresteinlaan tel: 3671508 

 

 
 

 

 

 

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: 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 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 afkeuringslijn (070-4044184) 

van LENS. Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

• Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen nog mogelijk 

 
Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

B1 18 aug 19.30 uur Be Fair B1 Uit Dreef/Waddinxveen  17.30 uur Auto 
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 21 aug 12.00 uur RVC/Rijswijk B2 (b) Thuis Veld 2 11264 11.00 uur  

 25 aug 19.00 uur Lyra B1 Uit Veilingweg/De Lier  17.30 uur Auto 

 28 aug 11.00 uur ODB B1 (b) Uit Albardastraat  09.30 uur Auto 

B2 21 aug 14.00 uur Honselersdijk B1 (b) Thuis Veld 3 11659 13.00 uur  

 25 aug 19.00 uur Lyra B2 Uit Veilingweg/De Lier  17.30 uur Auto 

 28 aug 14.00 uur Monster b1 (b) Thuis Veld 2 11663 13.00 uur  

B3 21 aug 12.30 uur Delft B2 (b) Uit Kerkpolderweg/Delft  10.30 uur (*) Auto!! 

 28 aug 12.00 uur Schipluiden B2 (b) Uit Tiendweg/Schipluiden  10.30 uur Auto!! 

C1 19 aug 18.30 uur Vitesse Delft C1 Uit H.v.Riessenlaan/Delft  17.00 uur Auto 

 21 aug 10.00 uur UVS C1 Thuis Veld 3  09.00 uur  

 23 aug 18.30 uur Xerxes DZB C1 Thuis Veld 2  17.30 uur  

 28 aug 11.15 uur DWO C1 Uit Heuvelweg/Zoetermeer  09.30 uur Auto 

C2 21 aug 11.00 uur Quick C1 (b) Uit Savorninlohmanlaan  09.30 uur Auto 

 25 aug 19.00 uur Lyra C2 Uit Veilingweg/De Lier  17.30 uur Auto 

 28 aug 10.00 uur DHC C1 (b) Thuis Veld 2 12804 09.00 uur  

 30 aug 19.00 uur Quick C2 Uit Savorninlohmanlaan  17.30 uur Auto 

C3 21 aug 12.30 uur HMSH C2 (b) Uit Vrederustlaan  10.30 uur (*) Lopen 

 26 aug 19.00 uur Den Hoorn C3 (b) Uit Woudseweg/Den Hoorn  17.30 uur Auto!! 

 28 aug 12.00 uur RCL C4 Thuis Veld 3  11.00 uur  

D1 18 aug 18.45 uur RCL D1 Thuis Veld 2  18.00 uur  

 21 aug 10.00 uur DUNO D1 (b) Thuis Veld 2 14660 09.15 uur  

 24 aug 19.00 uur Den Hoorn D1 Uit Woudseweg/Den Hoorn  17.45 uur Auto 

 28 aug 09.30 uur Soccer Boys D1 (b) Uit Gotzenhansingel/Bleiswijk  08.00 uur Auto 

D2 21 aug 11.15 uur RCL D2 Uit Bloemerd/Leiderdorp  09.45 uur Auto 

 23 aug 18.45 uur Full Speed D2 (b) Uit Kerkpolderweg/Delft  17.15 uur Auto 

 25 aug 18.00 uur Lyra D2 Thuis Veld 2  17.00 uur  

 28 aug 12.00 uur VUC D1 (b) Thuis Veld 2 15048 11.00 uur  

 30 aug 19.00 uur Quick D2 Uit Savorninlohmanlaan  17.30 uur Auto 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

Van LENS 

Vervoer 

D3 21 aug 12.00 uur HBS D9 (b) Thuis Veld 3 16244 11.00 uur  

 26 aug 19.00 uur Den Hoorn D3 Uit Woudseweg/Den Hoorn  17.45 uur Auto 

 28 aug 09.00 uur RAVA/Hotwijk D4 (b) Uit Ln. Van Vuurdestraat  07.45 uur Auto 

D4 21 aug 10.30 uur JuVentaS D2 (b) Uit HuisteLandelaan/Rijswijk  09.15 uur Auto!! 

 28 aug 10.00 uur Loosduinen D2 (b) Thuis Veld 3 16260 09.00 uur  

E1 21 aug 10.00 uur Lyra E1 Uit Veilingweg/De Lier  09.00 uur Auto 

 25 aug 18.00 uur Quick E1 Uit Savorninlohmanlaan  17.00 uur Auto 

 28 aug 12.00 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!!  10.45 uur Auto 

 01 sept 17.00 uur VELO E1 Uit Noordweg/wateringen  16.00 uur Auto 

E2 21 aug 09.00 uur Lyra E2 Uit Veilingweg/De Lier  08.00 uur Auto 

 25 aug 18.00 uur Quick E2 Uit Savorninlohmanlaan  17.00 uur Auto 

 28 aug 12.00 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie opie!!  10.45 uur Auto 

 01 sept 17.00 uur VELO E3 Uit Noordweg/wateringen  16.00 uur Auto 

E3 21 aug 10.00 uur Lyra E3 Uit Veilingweg/De Lier  09.00 uur Auto 

 28 aug 12.00 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!!  10.45 uur Auto 

 01 sept 17.00 uur VELO E5 Uit Noordweg/wateringen  16.00 uur Auto 

E4 21 aug 09.00 uur Lyra E4 Uit Veilingweg/De Lier  08.00 uur Auto 

 28 aug 12.00 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!!  10.45 uur Auto 

 01 sept 17.00 uur VELO E8 Uit Noordweg/wateringen  16.00 uur Auto 

E5 21 aug 10.00 uur Lyra E5 Uit Veilingweg/De Lier  09.00 uur Auto 

 28 aug 12.00 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!!  10.45 uur Auto 

F1 21 aug 10.00 uur Honselersdijk F1 Uit Strijphorst/Honselersdijk  09.00 uur Auto 

 25 aug 18.30 uur VELO F1 Uit Noordweg/wateringen  17.30 uur Auto 

 28 aug 09.00 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!!  07.45 uur Auto 

F2 21 aug 09.00 uur Honselersdijk F2 Uit Strijphorst/Honselersdijk  08.00 uur Auto 

 25 aug 18.30 uur VELO F2 Uit Noordweg/wateringen  17.30 uur Auto 

 28 aug 09.00 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!!  07.45 uur Auto 

F3 21 aug 09.00 uur Honselersdijk F3 Uit Strijphorst/Honselersdijk  08.00 uur Auto 

 28 aug 09.00 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!!  07.45 uur Auto 

F4 21 aug 09.00 uur Honselersdijk F6 Uit Strijphorst/Honselersdijk  08.00 uur Auto 

 28 aug 09.00 uur Den Hoorntoernooi Uit Zie kopie!!  07.45 uur Auto 

F5 21 aug VRIJ!!       

 28 aug VRIJ!!       

(b) = bekerwedstrijd (rest is vriendschappelijk!!)    (*)  verplichte bijeenkomst voor alle ouders van B3 en C3 op LENS!!!! 
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Bijzonderheden 

• De volgende LENSrevue verschijnt op donderdag 2 september!!! 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie: 21 augustus vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

28 augustus vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

• VELD 1 (t/m 3/9) IS NOG STEEDS IN REPARATIE DUS NIET BETREDEN S.V.P!!!! 

 

Voorlopige opstellingen 

➢ LENS B1 en B2: worden na de laatste training bekendgemaakt!! 

➢ LENS B3: T.Aidani, A.Aras, S.Aras, P.Dewkali, F.Imouhay, W.Kocer (k), R.Matthee, S.Poeran, G.Samburkan,  

A.Seker, J.Winter, E.Wolde Amanueal en A.Yazici. (+ 4 spelers vanuit de selectie). Leider: ????? 

➢ LENS C1 en C2: worden na de laatste training bekendgemaakt!! 

➢ LENS C3: S.Abdalla, A.Achalchi (k), J.Afkyr, S.el Bouzidi, R.Canizares, I.Celik, K.Celik, H.Devrilmez, J.Elfergougui,   

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

➢ LENS D1 en D2: worden na de laatste training bekendgemaakt!! 

➢ LENS D3: J.v.Beek, E.Cavusoglu, O.Coskun, R.v.Elswijk, I.Erkul, A.v.Gardingen, F.Ozcelik, A.Ozdemir, O.Ozdemir, 

C.Poulina + aanvulling vanuit de selectie. Leider: G.Marinus 

➢ LENS D4: A.Achahchah, S.Algoe, Yunus Aydin, Yusuf Aydin, R.Binda, O.Celik, U.Cigirci, G.Ergul, F.Hoke, S.Issaoui,     

R.Nijbacker, M.Oztas, R.Ramdjiawan, S.Senturk en E.Tekdemir. Leider: ????? 

➢ LENS E1 en E2: worden na de laatste training bekendgemaakt!! 

➢ LENS E3: B.Balci, M.Boutasmit, B.Dosun, H.Ozdilek, M.Ozen + 4 spelers vanuit de selectie.  

➢ LENS E4: S.Akalai, I.Ince, E.Kahriman, T.Kasanmoeseni, O.Kaya, A.Saddiki, H.Sahin, J.Sardjoe en F.Tabelhajt. 

➢ LENS E5: T.Alagoz, A.Ben-Aissa, M.Essaeh, A.Ezammouri, T.Firtina, Z.Genc, B.Khoulali, M.Naqvi, B.Turkoglu en 

C.Yildiz.  

➢ LENS F1 en F2: worden na de laatste training samengesteld uit: H.el Arnouki, I.Boutkabout, B.Bulut, S.Ertekin, 

M.Golali, S.Gunes, L.Hamme, H.Ikjouen, F.Ince, R.Kaya, T.Meijer, G.Schipper, T.Sevilmis, M.Yildiz en Y.el Yousfi.  

➢ LENS F3: R.Ciftci, I.Gunes, T.Karadogan, S.v.Marwijk, K.Ozdilek, B.Oztas, B.Sahan en B.Tesadif.  

➢ LENS F4: E.Aras, T.Ciftci, R.Dewnarain, U.Gunes, T.Guneyli, E.Kilic, K.Metin en H.Yavuz. 

 

 

De trainingsgroepen, avonden en tijden 

 

Hieronder vermelden wij de trainingsgroepen, de dagen en de tijden waarop dit seizoen getraind wordt door de jeugd 

van LENS. Het zijn voorlopige groepen die tijdens de maand augustus nog kunnen en zullen veranderen. Mochten er 

op dit moment toch al vragen zijn of wil je stoppen met voetballen bel dan naar Paul van den Steen (070-4400603).  

 

 

B1+B2 
training op maandag en  woensdag van 19.30 t/m 21.00 uur 

 

B3 
training op woensdag van 18.15 t/m 19.30 uur. 

Z.Achour, A.Akalin, O.Akkuzu, A.Aldogan, V.Autar, 

R.v.d.Berg, A.el Boustati, A.Choukoud, A.Elfergougui, 

T.Fisher (k), Y.Halim, R.v.Herp, J.Imambuks, F.el Kanfaoui, 

M.Karakaya, A.Loilargosain, J.v.d.Luitgaren (k), D.Mensah, 

R.Moennasing, S.el Mokadam, M.el Ousrouti, H.Rahiembaks, 

A.de Randamie, I.Rasul, S.Rukhsar, S.Sahin, R.Sonokromo, 

A.Thohamachsun, D.Troenosemito, F.Turkoglu en H.el 

Yamani. 

  

T.Aidani, A.Aras, S.Aras, P.Dewkali, F.Imouhay, W.Kocer (k), 

R.Matthee, S.Poeran, G.Samburkan, A.Seker, J.Winter, 

E.Wolde Amanueal en A.Yazici. (+ 4 spelers vanuit de selectie) 

 

  

C1+C2 
training op dinsdag en donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur. 

C3 
training op woensdag 18.15 t/m 19.30 uur. 

 

F.Aldogan, B.Arslan (k), D.Boateng, M.Bulut, R.Bunsee, 

I.Genc, K.Gezgin, O.Gogtas, S.Guzel, R.el Haddioui, Y.Irzi, 

A.Keskin (k), J.Khoulali, K.el Margi, E.Nooitmeer, M.Ouellaf, 

C.Poulina, J.Ramdjiawan, R.Reddam, M.Resodiwirjo, 

S.Resodiwirjo, R.Rocha, J.dos Santos Freitas, B.Sbaa, 

C.Senturk en E.Uwimana. 

 

S.Abdalla, A.Achalchi (k), J.Afkyr, S.el Bouzidi, R.Canizares, 

I.Celik, K.Celik, H.Devrilmez, J.Elfergougui, O.Ergul, 

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

 

  

D1+D2 D3+D4 
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training op maandag en woensdag van 16.45 t/m 18.15 uur. 

 

training op maandag van 18.15 t/m 19.30 uur. 

J.Akalai, B.Altay (k), O.Arslan, M.el Ayadi, H.Azez, A.Bingol, 

E.Boatey, W.el Boubkari, N.Bozbey, E.Cetin, K.Chtatou, 

A.Daraji, A.Genc, H.Ipek, H.Kocer, K.Mawete, C.Nooitmeer, 

A.Ouellaf, R.Putters, M.Reddam, F.Souna, H.Syed (k), 

H.Talhaoui, F.Ulas, M.Vrijenhoek, C.Yavuz, S.Zimmerman en 

D.de Zwart.  

 

A.Achahchah, S.Algoe, Y.Aydin, Y.Aydin, J.v.Beek, R.Binda, 

E.Cavusoglu, O.Celik, U.Cigirci, O.Coskun, R.v.Elswijk (k), 

G.Ergul, I.Erkul, A.v.Gardingen, F.Hoke, S.Issaoui, 

R.Nijbacker, F.Ozcelik, A.Ozdemir, O.Ozdemir, M.Oztas, 

C.Poulina, R.Ramdjiawan, S.Senturk (k) en E.Tekdemir (+ 5 

spelers vanuit de selectie) 

 

  

E1+E2 
training op dinsdag en donderdag van 16.45 t/m 18.15 uur. 

E3 t/m E5 
training op woensdag van 15.30 t/m 16.45 uur. 

 

B.Akhannich, Y.Aliabadi, O.Arslan, S.Baryagabr, S.Bay, 

M.Benhammouch, H.Bulut (k), M.Gunes, U.Gunes, H.Ikjouen, 

L.el Kanfaoui, S.Keskin, A.Khodabaks, Y.Khoulali, S.Kilic, 

R.el Margi, E.Ozbek, H.Syed (k), S.Syed (k), B.Tuna en 

T.Tuzlacik. 

 

S.Akalai, T.Alagoz, B.Balci, A.Ben-Aissa, M.Boutasmit, 

B.Dosun (k), M.Essaeh, A.Ezammouri, T.Firtina, Z.Genc, 

I.Ince, E.Kahriman, T.Kasanmoeseni, O.Kaya, B.Khoulali, 

M.Naqvi, H.Ozdilek, M.Ozen, A.Saddiki, H.Sahin, J.Sardjoe, 

F.Tabelhajt, B.Turkoglu en C.Yildiz (+ 4 spelers vanuit de 

selectie) 

 

F1 t/m F5 
training op woensdag van 14.00 t/m 15.15 uur. 

 

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

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

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

 

   !!!Deze grote groep wordt z.s.m. gesplitst in een F1/F2-groep en in een F3 t/m F5-groep!!! 
 

De keeperstraining 

Natuurlijk ook dit seizoen weer op de dinsdagavond de speciale keeperstrainingen voor alle jeugdkeepers van LENS. Kan je niet 

komen bel dan altijd even af bij Hans van Rijthoven (3615208). We verwachten: 

 

uit de B-klasse: T.Fisher, J.Imambuks, W.Kocer en J.v.d.Luitgaren  

uit de C-klasse: A.Achalchi, B.Arslan, A.Keskin en M.Yalmon 

uit de D-klasse: B.Altay, R.v.Elswijk, S.Senturk en H.Syed 

uit de E-klasse: H.Bulut, B.Dosun, H.Syed en S.Syed 

 

Staat je naam er bij maar wil je niet meer keepen of staat je naam er niet bij en wil je wel gaan keepen neem dan ook contact op 

met Hans van Rijthoven (070-3615208). 

 

 

Het complete trainingsschema 

 

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

 

MAANDAG LOKAAL DINSDAG LOKAAL 

16.45 - 18.15 uur D1 en D2 

18.15 - 19.30 uur D3 en D4 

19.30 - 21.00 uur B1 en B2 

5 + 6 

7 + 8 

2 + 4 

 

16.45 - 18.00 uur E1 en E2 

18.00 - 19.30 uur C1 en C2 

18.00 - 19.30 uur Keepers  

19.30 - 21.00 uur Zon 1 en 2 

 

5 + 6 

7 + 8 

4 

1 + 2 

 

WOENSDAG LOKAAL 

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

15.30 - 16.45 uur E3, E4, E5 en E6 

16.45 - 18.15 uur D1 en D2 

18.15 - 19.30 uur B3 en C3 

19.30 - 21.00 uur B1 en B2 

5 + 6 

7 + 8 

5 + 6 

7 + 8 

2 + 4 

 

DONDERDAG LOKAAL VRIJDAG (*) LOKAAL 

16.45 – 18.00 uur E1 en E2 

18.00 – 19.30 uur C1 en C2 

19.30 - 21.00 uur Zon 1 en 2 

5 + 6 

7 + 8 

1 + 2 

16.45 - 18.00 uur wie wil?? 

17.00 - 18.00 uur wie wil?? 

19.30 - 20.30 uur Zon 1 en 2  

5 + 6 

7 + 8 

1 + 2 
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21.00 - 22.15 uur Zon 3 en 4 5 + 6  

(*) na afloop verplicht kleedlokalen 

schoonmaken voor alle groepen!! 

 

Bekervoetbal voor LENS B1, B2, B3 en C2 t/m D4 

Op de zaterdagen 21 en 28 augustus is er bekervoetbal voor de B t/m D-jeugd van LENS (sommige wedstrijden zijn verschoven 

naar doordeweeks) met uitzondering van LENS C1 (speelt landelijk en stroomt pas na de poulewedstrijden in). Alle teams zijn in 

poules van 4 teams ingedeeld. De derde ronde wordt in oktober gespeeld. Slechts de winnaar van iedere poule gaat daarna verder 

het knock-outsysteem in (inclusief LENS C1). Veel succes en doe je best!! 

 

Verplicht gesprek op LENS voor alle ouders van B3 en C3 

Op zaterdag 21 augustus verwachten wij alle ouders van 

LENS B3 en LENS C3 om 10.30 uur op LENS voor een 

bespreking over de organisatie rondom het elftal van uw 

zoon en de rol van de ouders hierbij (o.a. het vervoer naar 

uitwedstrijden).  

Aanwezigheid bij deze bespreking is echt verplicht!! Komt u 

niet dan zal uw zoon ook niet gaan voetballen op deze dag. 

Even tijd vrijmaken voor de sport van uw zoon is toch zeker 

niet te veel gevraagd. Problemen: bel dan naar Paul v.d.Steen 

(4400603).   

 

 
Het runnen van een jeugdafdeling kost heel veel mankracht en op dit moment kunnen wij 

nog niet zeggen dat we daar voldoende van hebben ondanks dat Mustafa Mermi zich 

aangeboden heeft als trainer/coach van LENS C3. Mustafa welkom op LENS!!! Op dit 

moment zoeken we nog trainers voor B3, D3 en D4 en ook op de woensdagmiddag bij 

onze jongste jeugd kunnen we best nog wat hulp gebruiken. Zonder trainer geen training. 

Zo simpel is dit. Ook leiders moeten vak nog gevonden worden en daar zullen we de komende tijd vooral ouders voor gaan vragen. 

Zonder leider niet voetballen. Ook dit is heel simpel!! Wij kunnen en willen niet overal bij inspringen. De ouders zullen echt 

actiever moeten gaan meedoen binnen LENS. Interesse of tips, neem dan contact op met Gerard Marinus of Paul van den Steen. 

Den Hoorntoernooi voor de E- en F-jeugd 

Op zaterdag 28 augustus spelen LENS E1 t/m E5 en F1 t/m F4 een toernooi bij Den Hoorn aan de Woudseweg in Den Hoorn. De 

toernooien duren ongeveer 2 uur dus neem wat te eten en wat te drinken mee. Natuurlijk rekenen we ook op ouders met vervoer!!!  

De te volgen route is: Hengelolaan afrijden en aan het eind linksaf de Lozerlaan op. Over de Wippolderlaan rijden richting grote 

weg. Na de Mc.Donalds (bij benzinestation) en de stoplichten direct rechtsaf richting Delft/Schipluiden. Daarna afslag 12 richting 

Den Hoorn nemen. Op rotonde rechtsaf (1/4) en bij verkeerslicht rechtsaf en vervolgens het viaduct over en rechtdoor de weg 

vervolgen die naar links afbuigt. Bij bord voetbalvereniging SV Den Hoorn linksaf en parkeren. De toernooibijzonderheden: 

 

➢ LENS E1 speelt tegen Den Hoorn, EDS en Delft. Prijsuitreiking is om 14.00 uur. 

➢ LENS E2 speelt tegen Den Hoorn, Excelsior M en Delft. Prijsuitreiking is om 14.00 uur. 

➢ LENS E3 speelt tegen Den Hoorn, EDS en RKAVV. Prijsuitreiking is om 14.00 uur. 

➢ LENS E4 speelt tegen Den Hoorn, Excelsior M en RKAVV. Prijsuitreiking is om 14.00 uur. 

➢ LENS E5 speelt tegen Den Hoorn, Excelsior M en RKAVV. Prijsuitreiking is om 14.00 uur. 

➢ LENS F1 speelt tegen Den Hoorn, Vitesse delft en RKAVV. Prijsuitreiking 11.00 uur. 

➢ LENS F2 speelt tegen Den Hoorn EDS en RKAVV. Prijsuitreiking 11.00 uur. 

➢ LENS F3 speelt tegen Den Hoorn, Excelsior M en RKAVV. Prijsuitreiking 11.00 uur. 

➢ LENS F4 speelt tegen Den Hoorn, Excelsior M en RKAVV. Prijsuitreiking 11.00 uur. 

 

 

Vervoer naar uitwedstrijden 

Net als vorig seizoen benadrukken wij ook nu dat het vervoer naar de uitwedstrijden/toernooien de 

verantwoordelijkheid is van de ouders van onze jeugdspelers. Zonder vervoer komen wij niet bij de meeste 

uitwedstrijden/toernooien. Moet uw zoon uit spelen dan is het dus noodzakelijk dat u meekomt!!!! Kan dit 

echt niet dan moet uw zoon minimaal een strippenkaart bij zich hebben voor het openbaar vervoer of op de 

fiets komen. 

 

 

Contributiebrieven 

De jeugdleden (lees ouders) hebben begin augustus de contributiebrief en de lidmaatschapskaart voor het seizoen 2004/2005 

ontvangen. Wij doen nogmaals een dringend beroep op de ouders van onze jeugdleden om de verschuldigde contributie nu in één 

keer volledig te betalen. Bewaar deze brief en de lidmaatschapskaart goed want deze is ook te gebruiken in combinatie met de 

Ooievaarspas voor een financiële bijdrage van de Gemeente Den Haag. 
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Kleding bij wedstrijden 

Alle jeugdspelers van LENS, dus ook van de selecties, 

moeten in de oefenperiode hun eigen LENSbroekje en 

LENSkousen bij zich hebben. Via sponsors krijgen slechts 

LENS B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1 en E2 shirtjes voor de 

wedstrijden.  

Voetballen mag alleen in de officiële LENSkleding (broekje 

zonder strepen en met LENS er op, kousen zonder strepen en 

met LENS er in). Heb je deze niet koop deze dan alleen bij 

Free Kick Sport op de Weimarstraat hoek Valkenboslaan. 

 

Rode kaart  

Het krijgen van een directe rode kaart (dus niet twee keer geel) betekent dit seizoen automatisch dat 

je voor de volgende wedstrijd bent geschorst en dat daarna nog de echte uitspraak volgt. Dit is een 

nieuwe regel van de KNVB en die geldt voor alle spelers van B1 t/m D4. Bij de teams (B2, B3, C2, 

C3 en D1 t/m D4) zonder officiële scheidsrechter worden de rode kaart meestal niet op het 

wedstrijdformulier vermeld. De leiders van deze teams hebben echter de plicht om een directe rode 

kaart aan de jeugdcommissie van LENS te melden en ook dan geldt minimaal de volgende wedstrijd 

geschorst.  

 
Kopie legitimatiebewijs of spelerspas inleveren 

De volgende spelers moeten z.s.m. bij Paul van den Steen op LENS één pasfoto met naam achterop inleveren of hun 

originele legitimatiebewijs laten zien en een kopie (zelf maken want op LENS kan dit niet) bij hem achter laten:  

pasfoto: Y.Aydin en O.Ergul. 

 

Legitimatiebewijs (*): Tugay Alagoz (+overschrijving van HDV), Halo Aziz, Hanefi Bulut en Meysem Golali. 

 

(*) Er bestaat onduidelijkheid over jullie naam en of geboortedatum. Deze wijkt af van de gegevens van de KNVB 

waarschijnlijk omdat jullie vorige club dit onzorgvuldig heeft doorgegeven. Wijzigen is alleen mogelijk a.d.h.v. 

jullie legitimatiebewijs. Dit is een verplichte actie!! Doe dit dan ook z.s.m. zodat jullie op tijd speelgerechtigd zijn 

voor LENS. Vragen: bel 070-4400603.  

 

 

 

 opgericht 18 december 

1920 

 internetsite: www.lens-

denhaag.nl 
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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 
 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 
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Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretariaat 

❑  Loek Verdegaal ……………..tel. 070 – 336 13 63  

Penningmeester 

❑ Cees Veldink  ………………. tel. 079 - 331 43 48 

jeugd en seniorenselectie 

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

leden 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

- Henk Hoppenbrouwers  ….… tel. 070 – 325  07 89 
❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacant 

❑ bar ………………………………………. vacant 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 
- Kees Alting …………..cjalting@cjalting.demon.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de redactie behoudt zich het recht voor: 

 

 ingezonden stukken te weigeren of in te korten 

 plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

 

de eerst volgende LENS-revue verschijnt pas op donderdag 16 september 

 

➢ nleveren kopij voor deze LENS-revue: uiterlijk zondag 12 september 
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In deze rubriek gaat de redactie even terug in de tijd. Wat speelt er nu? – 

wat speelde er vroeger? Of zo maar een leuk berichtje.  

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

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

het heden en verleden. Er wordt uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van 

het LENS-archief. 

 

 

 Deze keer heeft het onderstaand stukje geen uitvoerige introductie nodig van onze kant. Het is eigenlijk een vervolg op dat 

gene wat we gepubliceerd hebben in de vorige LENS-revue. We gaan naar 1928! Het gaat over ‘wasjes’. Kleine wasjes, grote 

wasjes stop ze in de wasmachine - de vuile was buiten hangen en 76 jaar geleden ging het onder het ‘kopje’:   

 
EIGEN  WASCH  THUIS! 

 

Onder deze titel schrijft Pater Esser in de S.I. een 

behartenswaardig artikel. Enkele grepen uit het nogal 

uitvoerige stuk zullen we hier laten volgen. 

“In mijn omgeving zijn wasch- en strijkinrichtingen 

voor ’t grijpen. ’t Is blijkbaar een bloeiende industrie. Tevens 

een bewijs, dat vele huismoeders haar wasch buitenshuis 

doen ’k  Kan me dat verklaren! Wat ik me niet zoo goed kan 

verklaren is ’t  feit, dat onze jongens hun voetbalwasch ook 

al buitenshuis doen en daar mee bedoel ik de oneenigheden, 

die zoo van tijd tot tijd in elke vereeniging voorkomen. 

 We mogen elkaar gerust attent maken op fouten, 

maar dan met verstand en overleg. Dat is zelfs een 

vriendendaad! Maar, helaas, meestal wordt die 

vriendendienst op tamelijk onvriendelijke wijze 

geexploiteerd. We beginnen al voor we juiste toedracht der 

zaak kennen; we hebben meer zoo iets gehoord en we 

hakken er maar direct op los; dat moet verkeerd afloopen en 

de ondervinding heeft geleerd, dat de kloof veel grooter 

wordt, in plaats van overbrugd. 

 De Bestuursleden hebben dikwerf de niet-

aangename taak zekere leden terecht te wijzen; dat vraagt ’t 

algemeen welzijn. Doch dat zal ook door een verstandig lid 

gewaardeerd worden. 

 Thuis de moeilijkheden oplossen, niet met jan en 

alleman. Zoo houden we onzen stand op! Breng de 

oneenigheden der familie niet op straat. Spaar elkaar zooveel 

mogelijk. Zeg of schrijf nooit iets voor je zeker weet dat ’t 

waar is. “Eigen Wasch Thuis”. 

 Mij dunkt, hieraan behoeft weinig toegevoegd te 

worden. Gelukkig komen zulke dingen bij ons weinig voor. 

Mochten er zijn of komen, dan met elkaar in de 

“binnenkamer” overleggen. Dat is de weg. Afwijken hiervan 

is schade voor de vereeniging. 

 

J.V.D.K. 

(Bron: de LENS-revue, JAARGANG I,  no 9, eind maart 1928) 

 

 

 

  

▪ 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 

 

 

 

LENS heeft een 'Club van Vijftig'. Supporters die vijftig euro of een veelvoud daarvan willen bijdragen. De Club van Vijftig zorgt 

o.a. voor accommodatieverbeteringen, het opfleuren van het clubgebouw, bijdrage aan sportdagen, verstevigen van banden van 

oud-Lens leden, etc. 
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CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-46 13 27 22 / 366 13 14  

   

                       *  advertentie * 

 

 

Mededelingen Veld - Zaal: 

 
❑ Zaal: voor de opstellingen zie blz 4 

 

 

❑ Veld: voor de opstellingen zie blz 3 

  

 

 

                    filiaal Beresteinlaan 

 

VELD 

AANVOERDERS 

LENS 3 

Wil Heijnen - tel.: 070-346 120 88 

b.g.g.: Henk Kouwenhoven – tel.: 070-391 24 74 

LENS 4 

Henk Vermolen-– tel.: 070-360 77 39  

                                     06-12 41 89 56 

 

Wedstrijdprogramma veld 
 

datum aanvang Wedstrijd veld/complex nummer scheidsrechter 

Zo 5 sep 14.00 uur LENS 1- ADO Den Haag 1 Veld 1 96935 M.K. Rampersad 

 11.30 uur LENS 2 – Vredenburch 2 Veld 1 99289 J. Oprel 

 10.30 uur LENS 3 –VOC 7 Veld 2 103249  

 10.30 uur LENS 4 – PGS/VOGEL 3 Veld 3 109607  

      

Zo 12 sep 14.00 uur Haagse Hout 1- LENS 1 Vlamenburg 38 96945 H.F.IJsbrandy 

 10.30 uur DHL 2 – LENS 2 Brasserskade 29 Delft 99299 G.A.C. 

Vermeulen 

 10.00 uur Quick 5 - LENS 3 Savornin Lohmanlaan 215 103259  

 12.15 uur DUNO 2 – LENS 4 Wijndaelerweg 5 Kijkduin 109617  

 

De opstellingen 

 

➢ LENS veld 3  

Ammerlaan;Buitenlaar;Dietz;Disseldorp;Driessen;Frantzen;de root;Jassen;Minnaard;Mol;Molleman;Mos;Perreyn;van  

Rijn;Warmenhoven;Heijnen,W;Kouwenhoven;Vierling 

➢ LENS veld 4 

v.d.Boogaardt,R;v.d.Boogaardt,C;Everts;Heijnen,P;Kilic;Lipman;v.d.Velde;Vermolen;Wagner;Yildirim;Fabias;Ismail;Fellah 

 

ZAAL 

AANVOERDERS 

LENS 1 Oscar van Laar tel: 06-22669238 LENS 4 Nico Vastenburg tel: 070-329 42 54  

LENS 2 Sammy de Nennie tel: 070-393 59 36 LENS 5 Aad Frederiks tel: 070-397 30 21 

LENS 3 Ed Vuijk tel: 070-396 04 48 

      06-20247367 

LENS 6 Joop Zwart tel: 06-14699794 

LENS DAMES 1 -  Mirjam de Kleijn -  tel: 070-391 27 52 

Wedstrijdprogramma zaal 
 

datum aanvang wedstrijd sporthal wed. nr. scheidsrechter 

Di 7 sep 21.00 uur VCS 5 – LENS 2 Zuijdhaghe 8799  

 22.00 uur VCS 6 – LENS 1 Zuijdhaghe 8801  

 21.00 uur LYRA DA 2 – LENS  DA1 Vreeloosportcentrum 119992  

Vr 10 sep 19.00 uur HPSV 5 – LENS 4 De Schilp 8834  

 20.00 uur Juventas 2 – LENS 5 De Schilp 8835  
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 21.00 uur RAVAHoutwijk 5-LENS 6 De Schilp 8838  

 19.00 uur VCS 2 – LENS 3 Ockenburg 8900  

Ma 13 sep 22.00 uur Exhes 2 – LENS 4 Overbosch 5452  

 22.00 uur LENSDA 1- HonselersdijkDA 1 Zuijdhaghe 7363  

 22.00 uur LENS 6 – Oliveo 5 Zuidhaghe 118902  

Di 14 sep 21.00 uur Westlandia 13 – LENS 5 SOSEF, Honselersdijk 5609  

Wo 15 sep 19.00 uur VCS 2 – LENS 1 De Schilp 19242  

 22.00 uur LENS 2 – Semper Altius 3 Zuijdhaghe 2205 H.J. Slootweg 

Vr 17 sep 20.00 uur LENS 3 – Haagse Hout 2 Overbossch 3269 M.K. Rampersad 

Ma 20 sep 19.00 uur Duindorp/JagersDA 1-LENSDA 1 Overbosch 7368  

 21.00 uur LENS 1 – HSTexasDZS 1 Zuijdhaghe 19244 M.H.W. Storm 

 22.00 uur LENS 4 – Semper Altius 9 De Schilp 5454  

Vr 24 sep 20 00 uur LENS 3 – Stompwijk 3 De Blinkerd 3367  

 19.00 uur LENS 5 – forum Sport 2 Overbosch 5615  

 21.00 uur Gr.Rood’93 – LENS 6 Overbosch 6809  

 19.00 uur Snoekie 3 – LENS 2 Transvaal 19639 A. Wagener 

 

De opstellingen 

➢ LENS zaal 1: Endlich,E;Endlich,M;Gielisse, Holstein;van Laar;Zaalberg;Vierling 

➢ LENS zaal 2: Fettouch;de Nennie;Wasserman;Wijmans;Wolf;Zouitendijk;Cijntje;Hendriks;Oulali 

➢ LENS zaal 3: Dam;Domburg;Heijnen;Holder;Isbrucker;de Lange;Vuijk;Wassenaar;Westerduin 

➢ LENS zaal 4: Bruijn,T;de Bruijn,R;Lensink;Taal;Vastenburg,N;Vastenburg,P;Vastenburg,D;Vastenburg,R 

➢ LENS zaal 5: Bauman;van Deursen;Frederiks;Navarro;Roos;Schardijn;Verhey;Zandhuis;Riepe 

➢ LENS zaal 6: van den Bergh;Bruggeman;Matias de Campos,J;Matias de Campos,N;van Rooyen;Rueck;Swart 

➢ LENS zaaldames 1: Kamp-Kroes;Kleijn;Koster;v.Bergen;van Reeuwijk 

 

 

 
 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2004/2005 

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: 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 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 afkeuringslijn (070-4044184) 

van LENS. Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

• Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen nog mogelijk 
 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

B1 04 sept 14.00 uur Concordia B1 Thuis Veld 1 42655 13.00 uur  

 08 sept 19.00 uur Loosduinen B1 (*) Uit Madesteijnweg  17.30 uur Auto 

 11 sept 12.00 uur Kranenburg B1 Uit M.Vrijenhoeklaan  10.30 uur Auto 

B2 04 sept 11.30 uur VUC B1 Uit ‘t Kleine Loo/Mariahoeve  09.45 uur Auto 
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 11 sept 14.00 uur Nog regelen (*) Thuis Veld 1  13.00 uur  

B3 04 sept 13.00 uur DSO B6 Uit v.d.Hagenstraat/Zoetermeer  11.00 uur Auto 

 11 sept 13.00 uur Toofan B1 Thuis Veld 3 47417 12.00 uur  

C1 01 sept 18.30 uur DHC D1 (*) Uit Brasserskade/Delft  17.15 uur Auto 

 04 sept 11.15 uur DWO C1 Uit Heuvelweg/Zoetermeer  09.30 uur Auto 

 11 sept 12.00 uur Xerxes DZB C1 Thuis Veld 1 48412 11.00 uur  

C2 01 sept 18.30 uur SV Erasmus C1 (*) Uit Erasmusweg  17.15 uur Auto 

 04 sept 13.00 uur RVC/Rijswijk C4 Uit Schaapweg/Rijswijk  11.30 uur Auto 

 11 sept 10.00 uur Laakkwartier C2 Thuis Veld 1 50258 09.00 uur  

C3 04 sept 11.45 uur HBS C5 Uit E.Wytemaweg  10.30 uur Auto 

 11 sept 10.00 uur RVC/Rijswijk C6 Thuis Veld 3 56552 09.00 uur  

D1 04 sept 10.00 uur Westlandia D1 Thuis Veld 1 57537 09.15 uur  

 06 sept 18.30 uur Nog regelen (*) Thuis Veld 2  17.45 uur  

 11 sept 10.30 uur Oliveo D1 Uit Sportlaan/Pijnacker  09.15 uur Auto 

D2 04 sept 12.00 uur SV Erasmus D1 (*) Thuis Veld 1  11.00 uur  

 11 sept 10.00 uur Delft D1 Uit Kerkpolderweg/Delft  08.30 uur Auto 

D3 04 sept 13.00 uur Loosduinen D2 Thuis Veld 3 64052 12.00 uur  

 11 sept 11.30 uur WIK D1 Uit Zuiderpark  10.15 uur Auto 

D4 04 sept 10.00 uur HBS D6 Thuis Veld 3 66845 09.00 uur  

 11 sept 11.00 uur HMSH D2 Uit Vrederustlaan  09.45 uur Lopen 

E1 01 sept 17.00 uur VELO E1 (*) Uit Noordweg/Wateringen  16.00 uur Auto 

 04 sept 10.45 uur GravenzandeSV E1 Uit Kon.Julianalaan/Gravznande  09.30 uur Auto 

 11 sept 09.30 uur Quintus E1 Thuis Veld 2 68586 09.00 uur  

E2 01 sept 17.00 uur VELO E3 (*) Uit Noordweg/Wateringen  16.00 uur Auto 

 04 sept 09.30 uur Zoetermeer E2 Thuis Veld 2 70688 09.00 uur  

 11 sept 11.00 uur RVC/Rijswijk E2 Uit Schaapweg/Rijswijk  10.00 uur Auto 

E3 01 sept 17.00 uur VELO E5 (*) Uit Noordweg/Wateringen  16.00 uur Auto 

 04 sept 10.00 uur Wassenaar E2 Uit Kerkehout/Wassenaar 73836 08.45 uur Auto 

 11 sept 09.30 uur HBS E3 Thuis Veld 2  09.00 uur  

E4 01 sept 17.00 uur VELO E8 (*) Uit Noordweg/Wateringen  16.00 uur Auto 

 04 sept 09.30 uur Loosduinen E2 Thuis Veld 2 77224 09.00 uur  

 11 sept 10.00 uur Triomph E1 Uit Zuiderpark  09.00 uur Auto 

E5 04 sept 11.30 uur RAVA/Houtwijk E3 Thuis Veld 2 81183 11.00 uur  

 11 sept 09.45 uur Quick E11 Uit Savorninlohmanlaa  08.45 uur Auto 

F1 04 sept 09.00 uur Den Hoorn F1 Uit Woudseweg/Den Hoorn  08.00 uur Auto 

 11 sept 11.30 uur BMT F1 Thuis Veld 2 82804 11.00 uur  

F2 04 sept 08.45 uur VCS F2 Uit Dedemsvaartweg  08.00 uur Lopen 

 11 sept 11.30 uur Laakkwartier F1 Thuis Veld 2 84256 11.00 uur  

F3 04 sept 09.30 uur Concordia F4 Uit Brassserskade/Delft  08.15 uur Auto 

 11 sept 13.30 uur HBS F5 Thuis Veld 2 87908 13.00 uur  

F4 04 sept 11.30 uur Oranjeplein F1 Thuis Veld 2 91000 11.00 uur  

 11 sept 09.30 uur WIK F1 Uit Zuiderpark  08.30 uur Auto 

F5 04 sept VRIJ!!       

 11 sept VRIJ!!       

 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd  

 

Bijzonderheden 

 

• De volgende LENSrevue verschijnt op donderdag 16 september!!! 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  04 september vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

11 september vanaf 07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

 

 
Voorlopigeopstellingen  

van B1 t/m C3 (wijzigingen zijn nog altijd mogelijk!!!) 
 

➢ LENS B1: A.Aldogan, T.Fisher, Y.Halim, R.v.Herp, F.el Kanfaoui, A.Loilargosain, D.Mensah, H.Rahiembaks, I.Rasul, 

S.Rukhsar, R.Sonokromo, A.Thoha machsun, D.Troenosemito en F.Turkoglu. 

Trainer/coach: R.Asmowidjojo en leider: L.Anwar. 

A.de Randamie s.v.p. contact opnemen met Paul van den Steen!! 
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➢ LENS B2: Z.Achour, O.Akkuzu, V.Autar, A.el Boustati, A.Choukoud, A.Elfergougui, J.Imambuks, M.Karakaya, 

J.v.d.Luitgaren, R.Moennasing, M.el Ousrouti en S.Sahin. 

Trainer/coach: P.v.Fessem (sr) en leider: P.v.Fessem (jr). 

Er gaat waarschijnlijk nog één speler naar B2. 

 

➢ LENS B3: T.Aidani, A.Aras, R.v.d.Berg, P.Dewkali, F.Imouhay, W.Kocer, R.Matthee, R.Mendes Martins, 

S.Poeran, G.Samburkan, A.Seker, J.Winter, E.Wolde Amanueal, H.el Yamani en A.Yazici. 

Trainers/coaches: G.Fabias en G.Ismail. 

Er gaat waarschijnlijk nog één speler naar B2. 

 

➢ LENS C1: D.Boateng, R.Bunsee, O.Gogtas, Y.Irzi, A.Keskin, C.Poulina, J.Ramdjiawan, M.Resodiwirjo, 

S.Resodiwirjo,R.Rocha, J.dos Santos Freitas en E.Uwimana. 

Trainer/coach: R.dos Santos Freitas en leider: H.Irzi. 

 

➢ LENS C2: F.Aldogan, B.Arslan, S.el Bouzidi, M.Bulut, I.Genc, K.Gezgin, S.Guzel, R.el Haddioui, J.Khoulali, 

K.el Margi, E.Nooitmeer, M.Ouellaf, R.Reddam, B.Sbaa en C.Senturk. 

Trainer/coach: D.Vos en leider: P.Dahoe. 

Er gaat nog één speler naar C3 en iedere week gaat één speler als 13e speler mee met C1. 

 

➢ LENS C3: S.Abdalla, A.Achalchi, J.Afkyr, I.Celik, H.Devrilmez, J.Elfergougui, O.Ergul, M.Imouhay, 

T.Jankie, E.Mermi, F.Mustapha, A.Ozdilek en M.Yalmon. 

Trainer/coach: M.Mermi. 

R.Canizares en K.Celik s.v.p. contact opnemen met Paul van den Steen!! 

 

• van D1 t/m D4 (wijzigingen zijn nog altijd mogelijk!!!) 
 

 LENS D1: B.Altay, E.Boatey, W.el Boubkari, E.Cetin, K.Chtatou, H.Kocer, M.Madroni, K.Mawete, 

C.Nooitmeer, M.el Osrouti, R.Putters, H.Talhaoui, M.Vrijenhoek en D.de Zwart. 

Trainer/coach: Th.Hoefnagel. 

Er gaat nog één spelers naar D2. 

 

 LENS D2: J.Akalai, O.Arslan, M.el Ayadi, H.Azez, B.Boukheyar, N.Bozbey, A.Daraji, A.Genc, 

H.Ipek, M.Reddam, F.Souna, H.Syed, F.Ulas en C.Yavuz. 

Trainer/coach: A.Dachraoui. 

Er gaan nog twee spelers naar D3. 

 

 LENS D3: J.v.Beek, A.Bingol, E.Cavusoglu, O.Coskun, R.v.Elswijk, I.Erkul, A.v.Gardingen, A.Ouellaf, 

F.Ozcelik, A.Ozdemir, O.Ozdemir, C.Poulina en S.Zimmerman. 

Trainer/coach: G.Marinus. 

 

 LENS D4: A.Achahchah, S.Algoe, Yunus Aydin, Yusuf Aydin, R.Binda, O.Celik, U.Cigirci, G.Ergul, 

F.Hoke, S.Issaoui, R.Nijbacker, M.Oztas, R.Ramdjiawan, S.Senturk en E.Tekdemir. 

Trainer/coach: F.Fellah. 

 

• van E1 t/m E5 (wijzigingen zijn nog altijd mogelijk!!!) 
 

❑ LENS E1: H.Bulut, L.el Kanfaoui, S.Keskin, S.Kilic, R.el Margi, E.Ozbek, B.Tuna en T.Tuzlacik. 

Trainer/coach: G.Golali. 

 

❑ LENS E2: B.Akhannich, O.Arslan, S.Baryagabr, M.Benhammouch, M.Golali, U.Gunes, H.Ikjouen, 

Y.Khoulali en H.Syed. 

Trainer: G.Golali en leider: E.Golali. 

 

❑ LENS E3: Y.Aliabadi, B.Balci, S.Bay, M.Boutasmit, B.Dosun, M.Gunes, A.Khodabaks, 

H.Ozdilek en M.Ozen. 

Trainer/coach: A.Vegt. 

 

❑ LENS E4: S.Akalai, I.Ince, E.Kahriman, T.Kasanmoeseni, O.Kaya, H.Sahin, J.Sardjoe, 

F.Tabelhajt en C.Yildiz. 

Leider: D.Tak. 

❑ LENS E5: T.Alagoz, A.Ben-Aïssa, M.Essaeh, A.Ezammouri, T.Firtina, Z.Genc, B.Khoulali, M.Naqvi, 

A.Saddiki en B.Turkoglu. 

Leider: B.Vierling 

• van F1 t/m F4 (wijzigingen zijn nog altijd mogelijk!!!) 
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▪ LENS F1: H.el Arnouki, B.Bulut, R.Ciftci, S.Ertekin, T.Meijer, T.Sevilmis, S.Syed en M.Yildiz. 

Leider: R.Meijer. 

 

▪ LENS F2: I.Boutkabout,, I.Gunes, S.Gunes, L.Hamme, H.Ikjouen, F.Ince, R.Kaya, B.Oztas, 

B.Sahan en Y.el Yousfi. 

Leider: ??? 

Er gaat nog één speler naar F1. 

 

▪ LENS F3: A.Aksoy, E.Aras, I.Ben-Aïssa, T.Karadogan, S.v.Marwijk, K.Metin en B.Tesadif. 

Leider: ??? 

 

▪ LENS F4: T.Ciftci, R.Dewnarain, U.Gunes, T.Guneyli, E.Kilic, A.Ozturk en H.Yavuz. 

Leider: ??? 

Competitievoetbal afgekeurd of niet? 

 
De vraag of het competitievoetbal doorgaat kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en ook niet op vrijdagavond of 

zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De juiste manieren om er achter 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 gewoon altijd naar LENS toe!!! 

• Bellen naar de KNVB afkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is 

hierop de informatie te verkrijgen. 

• Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven 

welke thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van je  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 B1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

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

Het complete trainingsschema 

 

Voor de laatste keer vermelden wij de trainingsavonden en tijden per team. Bij de opstellingen hierboven staat in welk 

team je dit seizoen bent ingedeeld. Hieronder vind je dan wanneer je moet trainen. Kom altijd trainen want dat hoort 

er bij en de trainers bepalen o.a. a.d.h.v. de trainingsopkomst wie er zaterdags spelen en wie niet. Heel veel plezier!!! 

 

MAANDAG LOKAAL DINSDAG LOKAAL 

16.45 - 18.15 uur D1 en D2 

18.15 - 19.30 uur D3 en D4 

19.30 - 21.00 uur B1 en B2 

5 + 6 

7 + 8 

2 + 4 

 

16.45 - 18.00 uur E1 en E2 

18.00 - 19.30 uur C1 en C2 

18.00 - 19.30 uur Keepers  

19.30 - 21.00 uur Zon 1 en 2 

 

5 + 6 

7 + 8 

4 

1 + 2 

 

WOENSDAG LOKAAL 

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

15.30 - 16.45 uur E3, E4 en E5 

16.45 - 18.15 uur D1 en D2 

18.15 - 19.30 uur B3 en C3 

19.30 - 21.00 uur B1 en B2 

5 + 6 

7 + 8 

5 + 6 

7 + 8 

2 + 4 

DONDERDAG LOKAAL VRIJDAG (*) LOKAAL 

16.45 – 18.00 uur E1 en E2 

18.00 – 19.30 uur C1 en C2 

19.30 - 21.00 uur Zon 1 en 2 

21.00 - 22.15 uur Zon 3 en 4 

5 + 6 

7 + 8 

1 + 2 

5 + 6 

16.45 - 18.00 uur wie wil?? 

17.00 - 18.00 uur wie wil?? 

19.30 - 20.30 uur Zon 1 en 2  

 

(*) na afloop verplicht kleedlokalen 

schoonmaken voor alle groepen!! 

5 + 6 

7 + 8 

1 + 2 

De keeperstraining 

Natuurlijk ook dit seizoen weer op de dinsdagavond de speciale keeperstraining voor alle jeugdkeepers van LENS. Dit is echt heel 

belangrijk voor de keepers!!! Kan je niet komen bel dan altijd even af (is echt verplicht) bij Hans van Rijthoven (3615208 of 06-

41287657). We verwachten: 

uit de B-klasse: T.Fisher (B1) en J.v.d.Luitgaren (B2) van 18.45 t/m 19.45 uur 

uit de C-klasse: A.Keskin (C1) en B.Arslan (C2) van 18.45 t/m 19.45 uur 

uit de D-klasse: B.Altay (D1) en H.Syed (D2) van 18.45 t/m 19.45 uur 

uit de D-klasse: R.v.Elswijk (D3) en S.Senturk (D4) van 18.00 t/m 18.45 uur 
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uit de E-klasse: H.Bulut (E1) en H.Syed (E2) van 18.45 t/m 19.45 uur 

uit de E-klasse: B.Dosun (E3) + vaste keepers van E4 en E5 van 18.00 t/m 18.45 uur 

uit de F-klasse: S.Syed (F1) + vaste keepers van F2, F3 en F4 van 18.00 t/m 18.45 uur 

Staat je naam er  niet bij maar wil je wel gaan keepen neem dan ook contact op met Hans van Rijthoven. 

 

De competitie gaat beginnen 

 

Op zaterdag 4 september begint de competitie voor alle 

jeugdteams. door de afkeuringen zijn er nogal wat 

oefenwedstrijden in het water gevallen maar toch hopen wij 

goed voorbereid aan de start te komen. de meeste teams zijn 

nu definitief samengesteld met natuurlijk de daarbij 

behorende teleurstellingen. niet te lang treuren en lekker 

gaan voetballen in het team waarin je opgesteld staat. maak 

er een leuk, sportief en gezellig seizoen van!!! 

 

Selecteren blijft altijd moeilijk 

 

De afgelopen weken hebben ons weer geleerd dat selecteren een moeizaam proces is. wij (lees: de trainers) doen dit echter altijd 

naar eer en geweten. we selecteren op voetbalkwaliteiten, gedrag en trainingsopkomst en nergens anders op. dit betekent dat de 

beste voetballers (in de ogen van de trainers en dus niet van de ouders) die zich in de regel goed gedragen en trouw komen trainen 

in de hoogste teams spelen. zit uw zoon hier niet bij dan is boos worden en weglopen van LENS zeker niet de juiste weg. ook in 

een lager team, waar uw zoon op zijn eigen niveau speelt, kan het heel leuk zijn om te voetballen als u dit maar positief benadert!!! 

de komende weken zullen wij nog verder gaan met selecteren omdat dit door het slechte weer en de afkeuringen dit seizoen wat 

moeizamer is verlopen. er kunnen dan ook nog wel hier en daar wat wijzigingen in de teams optreden. mocht dit zo zijn dan hoort 

uw zoon dit via de trainer. ons advies is: in welk team uw zoon ook speelt maak er een leuk en sportief seizoen van!!!! 

 

Vervoer naar uitwedstrijden 

 

Net als vorig seizoen benadrukken wij ook nu dat het vervoer naar de uitwedstrijden de verantwoordelijkheid 

is van de ouders van onze jeugdspelers. zonder auto’s komen wij niet bij de meeste uitwedstrijden. moet uw 

zoon uit spelen dan is het dus noodzakelijk dat u meekomt!!!! kan dit echt niet dan moet uw zoon minimaal 

een strippenkaart bij zich hebben voor het openbaar vervoer of op de fiets komen. 

 

Niet opkomen bij wedstrijden 

 

Het kan natuurlijk voorkomen dat je een keertje niet kan 

voetballen (niet te vaak!!). dan is het verplicht om af te 

bellen bij Paul van den Steen (zie bij de kopie boven het 

wedstrijdprogramma). doe je dit niet dan vinden wij dit 

onsportief gedrag ten opzichte van je teamgenoten en dan 

wordt er door ons een boete opgelegd van 5 euro met het 

verzoek om ons alsnog even te bellen om uitleg te geven. 

logisch lijkt ons dit!! dit alles moet voor de eerste wedstrijd 

geregeld zijn anders mag er niet worden gespeeld.

 

Contributiebrieven 

 

De jeugdleden (lees ouders) hebben allen begin augustus de contributiebrief en de lidmaatschapskaart voor het 

seizoen 2004/2005 ontvangen. wij doen nogmaals een dringend beroep op de ouders van onze jeugdleden om de 

verschuldigde contributie nu in één keer volledig te betalen.  

Bewaar deze brief en de lidmaatschapskaart goed want deze is ook te gebruiken in combinatie met de ooievaarspas 

voor een financiële bijdrage van de gemeente den haag. 

 

 

 

F-klassers gezocht 

 

Bij de B-C-D- en E-jeugd zitten de LENS-teams helemaal vol. het heeft dus geen zin, voor spelers geboren in 1986 

t/m 1995, te proberen om lid te worden van LENS. slechts bij de F-jeugd (spelers geboren in 1996 of 1997) hebben 

we nog plek voor ongeveer 10 spelers om LENS F5 te formeren. weet u iemand in deze leeftijdsgroep die wil 

gaan voetballen en waarvan de ouders minimaal bereidt zijn om bij het vervoer te helpen laat ze dan op 

woensdagmiddag mee komen trainen van 14.00 t/m 15.15 uur (aanwezig zijn om 13.30 uur!!). 

Heren trainers 

 

Tijdens de training horen de kleedlokalen en het materiaalhok dicht en op slot te zijn, het kleine hek bij het materiaalhok open te 

staan (makkelijker bij het ophalen van ballen die op het tussenpad liggen) en vreemde personen van het veld te worden gestuurd. 
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na de training pas omkleden als alle ballen terug zijn (niet terug dan allemaal zoeken) en degene die het laatste traint zorgt er voor 

dat alle doeltjes (ook het grote verplaatsbare doel) van het veld worden gehaald (de kleine doeltjes op slot staan) en dat het kleine 

hek weer op slot gaat. alle trainers (en spelers) zijn er verantwoordelijk voor dat de spelers zich snel douchen en omkleden (geen 

andere personen in het kleedlokaal dan degene die getraind hebben) en dat het kleedlokaal binnen 30 minuten helemaal leeg is en 

dat de douches, kranen en lichten uit zijn en de deur gesloten is. doen!!!!!!!!!!!!!!!  

 

Sponsors gezocht!! 

Het vinden van sponsors voor onze jeugdteams (shirts, tassen, trainingspakken etc.) blijft een zeer 

moeizame zaak. op dit moment zoeken wij nog een sponsor voor LENS B2 (trainingspakken en 

tassen), LENS B3 (shirts), LENS C1 (shirts en trainingspakken), LENS C2 (shirts en 

trainingspakken), LENS C3 (shirts), LENS D1 (shirts en trainingspakken), LENS D2 (shirts, 

trainingspakken en tassen)  , LENS D3 (shirts) en D4 (shirts). mocht u een bedrijf weten (wellicht uw 

eigen bedrijf) die interesse heeft om het team van uw zoon te sponsoren neem dan contact op met Paul van den Steen (4400603) of 

met Gerard Marinus (06-22673658). 

 

 

 

Op zaterdag 11 september 2004 ontvangen alle spelers van C1 t/m E5 de 

voorintekenlijsten van de grote club actie. het is dan de bedoeling dat er zoveel 

mogelijk loten via de voorintekenlijsten worden verkocht. we streven naar de verkoop van zo’n 800 loten en dat 

levert LENS dan een behoorlijk extraatje op maar ook de verkopers kunnen er goed aan verdienen. naast de prijzen die wij geven 

aan de beste verkopers mogen alle verkopers per verkocht lot zelf 0,25 euro houden. dat kan goed verdienen worden!!! 

 
Pompen of verzuipen!! 

 

Afgelopen weken heeft het veel geregend en toch is er op LENS heel veel gevoetbald op veld 2. de meeste mensen denken daar 

niet over na maar dit is geen toeval. doordeweeks en op zaterdagmorgen vroeg waren een aantal Lensers druk in de weer met een 

pomp en een slang en zo werd er heel veel water weggepompt waardoor de meeste wedstrijden op Lens gewoon door konden gaan 

waar elders veel werd afgekeurd. namen noemen we niet maar vanuit de jeugdcommissie onze hartelijke dank hiervoor!!!!! 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

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

 

 

LENS B2 - Honselersdijk B1 (42) 

  

Vandaag onze eerste echte wedstrijd tegen een sterke tegenstander uit de tweede klas. 

Wij hadden wel getraind met een groep van acht a negen man maar nog nooit in deze samenstelling een wedstrijd 

gespeeld. Zou ik de juiste keuze hebben gemaakt met spelers of moet er nog wat veranderen?  Jerrmery krijgt zijn kans als 

voetballer en hij grijpt zijn kans en speelt een zeer goede wedstrijd; Jordy zijn opvolger onder de lat laat zien dat hij terecht in de 

B2 staat (klasse gekeept - dit geeft vertrouwen voor de toekomst). 

De wedstrijd zelf : Ik weet nog niet hoe de ploeg als geheel zal draaien in deze wedstrijd maar de opdracht is aanvallend voetbal te 

spelen en dat moet gebeuren op de helft van de tegenstander. En dat doet de ploeg de eerste 15 min, waarin wij twee prima kansen 

krijgen maar ze gaan er nog niet in. Jerremy neemt een corner, en trapt die zo hard voor dat LENS de een nul kan scoren. Maar 

voor de rust komt Honselersdijk op gelijke hoogte. De eerste helft een leuke pot gezien maar soms laat LENS het middenveld  

versloffen zodat de tegenstander gevaarlijk voor de goal kan komen. Het is ons geluk dat de tegenstander een pingel mist, anders 

was het misschien anders verlopen - maar soms dwing je geluk af. 

De tweede helft verzorgt LENS het middenveld beter en de doelpunten vallen als rijpe appels. 

Al met al  een leuke en een leerzame middag gehad met een sportieve tegenstander die als zij het wat slimmer hadden gespeeld ook 

wat meer had kunnen scoren. Woensdag spelen wij  bij Lyra tegen de B2 -  ook weer in deze samenstelling. 

trainer / leider: Peter, Patrick 

 

LENS B2 – Monster B1 (0-2) 

 

Voor deze wedstrijd hadden wij bij LYRA een oefenpartij gespeelt waarvan ik niet vrolijk van was; de stand daar was 3-0 en ik 

hoop dat zij deze wedstrijd wel een prima partij op de mat zouden leggen. 
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Maar door geklungel achterin krijgen wij een pingel tegen en kijken tegen een achterstand aan. Een paar min later is er geen 

communicatie in de achterhoede en de 0-2 is een feit en tevens de ruststand. In de rust geprobeerd de ploeg weer op scherp te 

krijgen en dat lukt wel want de tweede helft domineerde wij de wedstrijd op de helft van de tegenstander maar het ontbrak ons aan 

een  beetje geluk. En zo geven wij weer een wedstrijd gewoon weg aan een tegenstander die de tweede helft conditioneel op was. 

Jammer … het is uithuilen en opnieuw beginnen. Ik hoop dat wij de competitie wel goed in gaan en onze huid zo duur mogelijk 

gaan verkopen. Man van de wedstrijd Arafat el Boustatie. 

Trainer/Peter 

 

Verslag vv Schipluiden B2 – LENS B3  0 – 5 

 
Een deceptie als het gaat om het vervoer, ikzelf woon in de 

buurt van Schipluiden dus was niet eerst naar LENS gegaan. 

12 jongens voetballen er in de B3 en tot mijn verbazing zag 

ik wederom een vertrouwd gezicht het vervoer verzorgen 

maar geen nieuwe ouders. De wedstrijd begint hierdoor 30 

minuten later. Ik zie een schijnbaar ongeregeld zooitje het 

veld op komen en de tegen stander ziet dit ook. Wat blijkt, 

de eerste wedstrijd brengt al plezier op en rond het veld. 

Goed voetbal en stimulerend naar elkaar werd er met de bal 

en de tegenstander gespeeld. De keeper heeft nog een paar 

knappe reddingen gedaan want anders was de uitslag nog 

groter (Of was het doel te laag Rodney?) Verder noem ik 

geen namen maar wil ik een ieder een compliment geven 

voor de inzet en zeker de klasse waarmee deze tegenstander 

opzij werd gezet. Aan de leider, veel plezier want je hebt een 

leuke ploeg jongens. Aan de overige ouders, ook uw 

kinderen willen vervoer indien de 2 vaste ouders, die al jaren 

rijden, eens niet aanwezig zijn! 
Een verheugde ouder 

 

 

LENS D3 – HBS D9 (3 – 1) 

 

Op zaterdag 21 augustus speelde de D3 thuis de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Ismail was vandaag 

aanvoerder. Vanaf ’t begin klikte het meteen tussen de oude en de nieuwe D3-jongens. Het lukte onze D3 prima 

om de bal van de eigen helft weg te houden.  

Na ongeveer 5 minuten passeerde een speler van HBS de verdedigers van LENS en was niet meer bij te houden. Hoewel Rasjied 

z’n best deed door goed uit te komen, kon een tegendoelpunt niet worden voorkomen (0–1). Het publiek kon genieten van een 

wedstrijd van twee teams die echt streden voor de overwinning. De keeper van HBS kreeg veel (makkelijke) schoten op z’n doel te 

verwerken. Op drie schoten na wist hij ze allemaal tegen te houden. De schoten op doel lieten veel te wensen over. LENS D3 moet 

echt leren om veel scherper en vooral veel harder op het doel te schieten. 5 minuten voor rust schoorde Shalten de 1-1.  

In de tweede helft bracht Onur Özdemir LENS op een voorsprong, waarna John met een treffer de overwinning veilig wist te 

stellen. Ismail, Ali Ö., Onur Ö., en Fatih verdedigden erg goed. Onur Coskun speelde de bal goed over als andere jongens betere 

kansen hadden. In de trainingen zullen we veel aandacht moeten besteden aan de dingen die minder strek waren (aanvallend en op 

het middelveld). Het beloofd weer een fantastisch seizoen te worden, 

Gerard Marinus. 

 

RAVA D4 – LENS D3 (0 – 5) 

 

Vandaag was het geen zware wedstrijd. De eerste helft ging niet echt heel goed want we scoorden maar één keer. Onur C. scoorde 

bij een corner. In de tweede helft scoorde Emre, ook via een corner. Kadir scoorde het 3e doelpunt. John had ook gescoord terwijl 

hij het niet wist. Hij stak gewoon maar z’n voet uit bij een corner. In de laatste 5 minuten had Kadir weer gescoord via Emre’s rug. 

En dit vond ik van de wedstrijd 

Afzender Channel. 

 

LENS D4 – Loosduinen D2 (6 – 1) 

 

Op 28 augustus moesten we voetballen tegen Loosduinen D2 

(beker-wedstrijd). Toen de aftrap werd genomen gingen onze 

twee spitsen, Murat en Ugur, naar voren. Raymond stond 

rechts voor. Toen Murat een lange pass naar Raymond had 

gegeven had Raymond gelijk afgemaakt en toen stond het 1 

– 0. Binnen 15 seconden hadden we gescoord. Nadat 

Loosduinen de aftrap had genomen viel Yunus aan. Hij 

passte naar Satish met een mooie pass precies naar Murat. 

Die nam de bal rustig aan en schoot hem op de goal. De bal 

keerde van de paal in de goal. Toen stond het 2 – 0 voor ons. 

De verdedigers waren wel een beetje slapjes. De verdedigen 

met Yusuf, Renaldo, Okan, Yunus was vandaag goed 

gedaan. Toen Fatih in het veld kwam ging het voetballen een 

stuk beter. Satish trok een snelle sprint en gaf een mooie pass 

naar Atif. Atif passte weer op Fatih. Toen werd het goed met 

het passen. Toen schoot Fatih met een mooi schot in de goal. 

Toen stond het 3 – 0 voor ons. Er werd een beetje fouten 

gemaakt in de verdediging maar onze keeper Salih had de 

ballen tegen gehouden. Klasse Salih ! Maar toen de 

verdediging een foutje maakte kregen we een tegengoal. 

Toen werd het 3 – 1. Met één goal van Souhail werd het 4 – 

1 in de 2e helft en met snelheid van Fatih stond het 5 – 1. 

Toen de scheids bijna moest fluiten had Raymond 6 – 1 

gemaakt. 

Met vriendelijke groeten, Yusuf & Yunus 

 

 

 opgericht 18 december 

1920 
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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 

 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 

 

Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretariaat 

❑  Loek Verdegaal ……………..tel. 070 – 336 13 63  

Penningmeester 

❑ Cees Veldink  ………………. tel. 079 - 331 43 48 

jeugd en seniorenselectie 

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

leden 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacant 

❑ bar ………………………………………. vacant 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 
- Kees Alting …………..cjalting@cjalting.demon.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de redactie behoudt zich het recht voor: 

 

 ingezonden stukken te weigeren of in te korten 

 plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

 

de eerst volgende LENS-revue verschijnt pas op donderdag 30  september 

 

➢ inleveren kopij voor deze revue: uiterlijk zondag 26 september 
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❑ LENS – Engeland dag 
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▪ 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 

 

 

LENS heeft een 'Club van Vijftig'. Supporters die vijftig euro of een veelvoud daarvan willen bijdragen. De Club van Vijftig zorgt 

o.a. voor accommodatieverbeteringen, het opfleuren van het clubgebouw, bijdrage aan sportdagen, verstevigen van banden van 

oud-Lens leden, etc. 

 

 
 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2004/2005 

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: 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 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 afkeuringslijn (070-4044184) 

van LENS. Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

• Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen nog mogelijk 
 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

B1 18 sept 14.00 uur DHC B1 Thuis Veld 1 42667 13.00 uur  

 25 sept 14.30 uur VCS B2 Uit Dedemsvaartweg  13.15 uur Lopen 

B2 18 sept 14.00 uur Koudekerk B1 (**) Thuis Veld 3  13.00 uur  

 20 sept 18.30 uur Nog regelen (**) Thuis Veld 2  17.30 uur  

 25 sept 14.00 uur RVC/Rijswijk B3 Thuis Veld 1 43993 13.00 uur  

B3 18 sept 13.00 uur HBS B4 Thuis Veld 2 47423 12.00 uur  

 25 sept 14.00 uur Nog regelen (**) Thuis Veld 3  13.00 uur  

C1 18 sept 12.30 uur VCS C1 Uit Dedemsvaartweg  11.15 uur Lopen 

 25 sept 12.00 uur Katwijk C1 Thuis Veld 1 48425 11.00 uur  
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C2 18 sept 14.30 uur VCS C2 Uit Dedemsvaartweg  13.15 uur Lopen 

 25 sept 10.00 uur ODB C1 Thuis Veld 1 50271 09.00 uur  

C3 18 sept 10.00 uur Semper Altius C2 Uit Weidedreef/Rijswijk  08.45 uur Auto 

 25 sept 10.00 uur JuVentaS C2 Thuis Veld 3 56563 09.00 uur  

D1 18 sept 10.00 uur RVC/Rijswijk D2 Thuis Veld 1 57549 09.15 uur  

 25 sept 09.45 uur DSVP D1 Uit Sportlaan/Pijnacker  08.30 uur Auto 

 27 sept 18.30 uur Nog regelen (**) Thuis Veld 2  17.45 uur  

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

D2 18 sept 12.00 uur Concordia D2 Thuis Veld 1 58869 11.00 uur  

 25 sept 11.15 uur Verburch D1 Uit v.Arkelweg/Poeldijk  10.00 uur Auto 

D3 18 sept 12.30 uur RAVA/Houtwijk D3 Uit Ln v.Vuurdestraat/Houtwijk  11.15 uur Auto 

 25 sept 12.00 uur Maasdijk D2 Thuis Veld 3  12.00 uur  

D4 16 sept 18.30 uur Verburch D3 (**) Uit v.Arkelweg/Poeldijk  17.30 uur Auto 

 18 sept 10.00 uur Laakkwartier D4 Thuis Veld 3 66857 09.00 uur  

 25 sept 08.30 uur DUNO D3 Uit Vrijenhoeklaan/Kijkduin (*)  07.30 uur Auto 

E1 18 sept 09.45 uur Scheveningen E1 Uit Houtrustweg  08.45 uur Auto 

 25 sept 09.30 uur Full Speed E1 Thuis Veld 2 68598 09.00 uur  

E2 18 sept 09.30 uur Vitesse Delft E3 Thuis Veld 2 70700 09.00 uur  

 25 sept 10.00 uur Cromvliet E2 Uit Brinckerinckstraat  09.00 uur Auto 

E3 18 sept 10.00 uur Vredenburch E3 Uit Vredenburchweg/Rijswijk  09.00 uur Auto 

 25 sept 09.30 uur RAS E1 Thuis Veld 2 73854 09.00 uur  

E4 18 sept 09.30 uur HVV E5 Thuis Veld 2 77236 09.00 uur  

 25 sept 09.30 uur HBS E7 Uit E.Wytemaweg  08.30 uur Auto 

E5 18 sept 11.30 uur DUNO E4 Thuis Veld 2 81195 11.00 uur  

 25 sept 10.30 uur VUC E4 Uit ’t Kleine Loo/Mariahoeve  09.15 uur Auto 

F1 18 sept 10.00 uur RKDEO F1 Uit Sportparkweg/Nootdorp  08.45 uur Auto 

 25 sept 11.30 uur RVC/Rijswijk F1 Thuis Veld 2 82816 11.00 uur  

F2 18 sept 08.30 uur DUNO F1 Uit Vrijenhoeklaan/Kijkduin  07.30 uur Auto 

 25 sept 11.30 uur RAVA/Houtwijk F1 Thuis Veld 2 84268 11.00 uur  

F3 18 sept 10.00 uur SV Erasmus F1 Uit Erasmusweg  09.00 uur Auto 

 25 sept 13.30 uur Jai Hanuman F1 Thuis Veld 2 87920 13.00 uur  

F4 18 sept 11.30 uur VUC F3 Thuis Veld 2 91012 11.00 uur  

 25 sept 09.30 uur VELO F7 Uit Noordweg/Wateringen  08.30 uur Auto 

(*) DUNO speelt dit seizoen tijdelijk niet op de Mr.Nolenslaan!!!  (**) = vriendschappelijke wedstrijd 

 

 

Bijzonderheden 

➢ De volgende LENSrevue verschijnt op donderdag 30 september!!! 

 

Aanwezig namens de jeugdcommissie:  18 september vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

25 september vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

 

De opstellingen van B1 t/m C3: 

 
• LENS B1: A.Aldogan, T.Fisher, Y.Halim, R.v.Herp, F.el Kanfaoui, A.Loilargosain, D.Mensah, H.Rahiembaks, I.Rasul, 

S.Rukhsar, R.Sonokromo, A.Thohamachsun, D.Troenosemito en F.Turkoglu.  

• Trainer/coach: R.Asmowidjojo en leider: L.Anwar. 

 

• LENS B2: Z.Achour, O.Akkuzu, V.Autar, A.el Boustati, A.Choukoud, A.Elfergougui, J.Imambuks, M.Karakaya, 

J.v.d.Luitgaren, R.Moennasing, M.el Ousrouti, S.Sahin en J.Winter.  

• Trainer/coach: P.v.Fessem (sr) en leider: P.v.Fessem (jr). 

 

• LENS B3: T.Aidani, A.Aras, R.v.d.Berg, P.Dewkali, F.Imouhay, W.Kocer, R.Matthee, R.Mendes Martins, S.Poeran, 

G.Samburkan, A.Seker, E.Wolde Amanueal, H.el Yamani en A.Yazici.  

• Trainers/coaches: G.Fabias en G.Ismail. 

 

• LENS C1: D.Boateng, R.Bunsee, O.Gogtas, Y.Irzi, A.Keskin, C.Poulina, J.Ramdjiawan, M.Resodiwirjo, S.Resodiwirjo, 

R.Rocha, J.dos Santos Freitas en E.Uwimana.  

• Trainer/coach: R.dos Santos Freitas en leider: H.Irzi. 
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• LENS C2: F.Aldogan, B.Arslan, S.el Bouzidi, M.Bulut, I.Genc, K.Gezgin, S.Guzel, R.el Haddioui, K.el Margi, 

E.Nooitmeer, M.Ouellaf, R.Reddam, B.Sbaa en C.Senturk.  

• Trainer/coach: D.Vos en leider: P.Dahoe. 

 

• LENS C3: S.Abdalla, A.Achalchi, J.Afkyr, R.Canizares, I.Celik, K.Celik, H.Devrilmez, J.Elfergougui, O.Ergul, 

M.Imouhay, T.Jankie, J.Khoulali, E.Mermi, F.Mustapha, A.Ozdilek en M.Yalmon.  

• Trainer/coach: M.Mermi. 

 

De opstellingen van D1 t/m D4: 

 
➢ LENS D1: B.Altay, E.Boatey, W.el Boubkari, E.Cetin, K.Chtatou, H.Kocer, M.Madroni, K.Mawete, 

C.Nooitmeer, M.el Osrouti, R.Putters, H.Talhaoui en M.Vrijenhoek.  

➢ Trainer/coach: Th.Hoefnagel en leider: V.v.Loon. 

 

➢ LENS D2: J.Akalai, M.el Ayadi, H.Azez, B.Boukheyar, N.Bozbey, A.Daraji, A.Genc, H.Ipek, M.Reddam, 

F.Souna, H.Syed, F.Ulas en D.de Zwart.  

➢ Trainer/coach: A.Dachraoui en leider : A.Loilargosain. 

 

➢ LENS D3: O.Arslan, J.v.Beek, A.Bingol, E.Cavusoglu, O.Coskun, R.v.Elswijk, I.Erkul, A.v.Gardingen, 

A.Ouellaf, F.Ozcelik, A.Ozdemir, O.Ozdemir, C.Poulina, C.Yavuz en S.Zimmerman.  

➢ Trainer/coach: G.Marinus. 

 

➢ LENS D4: A.Achahchah, S.Algoe, Yunus Aydin, Yusuf Aydin, R.Binda, O.Celik, U.Cigirci, G.Ergul, F.Hoke, 

S.Issaoui, R.Nijbacker, M.Oztas, R.Ramdjiawan, S.Senturk en E.Tekdemir.  

➢ Trainer/coach: F.Fellah. 

 

De opstellingen van E1 t/m E5: 

 
o LENS E1: H.Bulut, L.el Kanfaoui, S.Keskin, S.Kilic, R.el Margi, E.Ozbek, B.Tuna en T.Tuzlacik.  

o Trainer/coach: G.Golali. 

 

o LENS E2: B.Akhannich, O.Arslan, S.Baryagabr, M.Benhammouch, M.Golali, U.Gunes, 

o  H.Ikjouen, Y.Khoulali en H.Syed.  

o Trainer: G.Golali en leider: E.Golali. 

 

o LENS E3: Y.Aliabadi, B.Balci, S.Bay, M.Boutasmit, B.Dosun, M.Gunes, A.Khodabaks, H.Ozdilek en M.Ozen. 

Trainer/coach: A.Vegt. 

o LENS E4: S.Akalai, I.Ince, E.Kahriman, T.Kasanmoeseni, O.Kaya, J.Sardjoe, F.Tabelhajt en C.Yildiz.  

o Leider: D.Tak. 

 

o LENS E5: T.Alagoz, A.Ben-Aïssa, M.Essaeh, A.Ezammouri, T.Firtina, Z.Genc, B.Khoulali,  

o M.Naqvi, A.Saddiki en B.Turkoglu.  

o Leider: B.Vierling 

 

De opstellingen van F1 t/m F4: 

o  
❖ LENS F1: I.Boutkabout, B.Bulut, R.Ciftci, S.Ertekin, S.Gunes, T.Meijer, T.Sevilmis, S.Syed en M.Yildiz. 

Leider: R.Meijer. 

❖ LENS F2: H.el Arnouki, I.Gunes, L.Hamme, H.Ikjouen, F.Ince, R.Kaya, B.Oztas, B.Sahan en Y.el Yousfi. 

Leider: ???    

=> zaterdag a.s. verplicht gesprek voor alle ouders op LENS, dus kom op tijd!!! 

❖ LENS F3: A.Aksoy, E.Aras, I.Ben-Aïssa, S.v.Marwijk, K.Metin, B.Tesadif e aanvulling. 

Leider: ???? 

=> zaterdag a.s. verplicht gesprek voor alle ouders op LENS, dus kom op tijd!!!  

❖ LENS F4: T.Ciftci, R.Dewnarain, U.Gunes, T.Guneyli, K.Kappar, E.Kilic, A.Osman, A.Ozturk en H.Yavuz. 

Leider: ??? 

=> zaterdag a.s. verplicht gesprek voor alle ouders op LENS, dus kom op tijd!!! 

 

 

Competitievoetbal afgekeurd of niet? 

 
De vraag of het competitievoetbal doorgaat kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en ook niet op vrijdagavond of 

zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De juiste manieren om er achter te komen of het competitievoetbal doorgaat of 

niet zijn: 



de LENS-REVUE 37 

• 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 gewoon altijd naar LENS toe!!! 

• Bellen naar de KNVB afkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is 

hierop de informatie te verkrijgen. 

• Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven 

welke thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van je  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 B1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

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

 
 

Het complete trainingsschema 

 

Voor de laatste keer vermelden wij de trainingsavonden en tijden per team. Bij de opstellingen hierboven staat in 

welk team je dit seizoen bent ingedeeld. Hieronder vind je dan wanneer je moet trainen. Kom altijd trainen want dat 

hoort er bij en de trainers bepalen o.a. a.d.h.v. de trainingsopkomst wie er zaterdags spelen en wie niet. Heel veel 

plezier!!! 

 

MAANDAG LOKAAL DINSDAG LOKAAL 

16.45 - 18.15 uur D1 en D2 

18.15 - 19.30 uur D3 en D4 

19.30 - 21.00 uur B1 en B2 

5 + 6 

7 + 8 

2 + 4 

 

16.45 - 18.00 uur E1 en E2 

18.00 - 19.30 uur C1 en C2 

18.00 - 19.30 uur Keepers  

19.30 - 21.00 uur Zon 1 en 2 

 

5 + 6 

7 + 8 

4 

1 + 2 

 

WOENSDAG LOKAAL 

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

15.30 - 16.45 uur E3, E4 en E5 

16.45 - 18.15 uur D1 en D2 

18.15 - 19.30 uur B3 en C3 

19.30 - 21.00 uur B1 en B2 

5 + 6 

7 + 8 

5 + 6 

7 + 8 

2 + 4 

 

DONDERDAG LOKAAL VRIJDAG (*) LOKAAL 

16.45 – 18.00 uur E1 en E2 

18.00 – 19.30 uur C1 en C2 

19.30 - 21.00 uur Zon 1 en 2 

21.00 - 22.15 uur Zon 3 en 4 

5 + 6 

7 + 8 

1 + 2 

5 + 6 

16.45 - 18.15 uur LENS D2 

18.15 - 19.30 uur LENS D3 en D4 

19.30 - 20.30 uur Zon 1 en 2  

 

(*) na afloop verplicht kleedlokalen 

schoonmaken voor alle groepen!! 

6 

7 + 8 

1 + 2 

 

De keeperstraining 

 
Natuurlijk ook dit seizoen weer op de dinsdagavond de speciale keeperstraining voor alle jeugdkeepers van LENS. Dit is echt heel 

belangrijk voor de keepers!!! Kan je niet komen bel dan altijd even af (is echt verplicht) bij Hans van Rijthoven (3615208 of 06-

41287657). We verwachten: 

- uit de B-klasse: T.Fisher (B1) en J.v.d.Luitgaren (B2) van 18.45 t/m 19.45 uur 

- uit de C-klasse: A.Keskin (C1) en B.Arslan (C2) van 18.45 t/m 19.45 uur 

- uit de D-klasse: B.Altay (D1) en H.Syed (D2) van 18.45 t/m 19.45 uur 

- uit de D-klasse: R.v.Elswijk (D3) en S.Senturk (D4) van 18.00 t/m 18.45 uur 

- uit de E-klasse: H.Bulut (E1) en H.Syed (E2) van 18.45 t/m 19.45 uur 

- uit de E-klasse: B.Dosun (E3) + vaste keeper van E4 en T.Alagoz (E5) van 18.00 t/m 18.45 uur 

- uit de F-klasse: S.Syed (F1) + vaste keepers van F2, F3 en F4 van 18.00 t/m 18.45 uur 

 

KEEPERS OPGELET: DINSDAG 21 SEPTEMBER GEEN TRAINING MAAR DONDERDAG 23 SEPTEMBER WEL!! 

    WE HOUDEN DAN DEZELFDE TIJDEN AAN!!! 

 

 
 

De voorintekenlijsten zijn meegegeven. Dit betekent dat alle spelers van B1 

t/m E5 nu aan de slag kunnen gaan met voorverkopen van de loten. De kopers zetten hun naam, adres, het aantal 

loten en hun handtekening op de lijst maar betalen nog niet!! Dit doen ze pas later als jullie weer langskomen met de 
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echte loten. Vergeet niet om ook op LENS de mensen aan te schieten. Zeker ook op de zondag als alle senioren thuis spelen en de 

toeschouwers van LENS 1 aanwezig zijn valt er echt veel te verkopen. Per verkocht lot mag je zelf 0,25 eurocent houden en ook 

kan je nog eventueel goedkoper ( 2 euro korting als je 8 of meer loten verkoopt) mee naar Feyenoord in de herfstvakantie (zie de 

kopie hieronder). Als we alle 800 loten verkopen houdt LENS er bovendien nog een aardig bedrag aan over en natuurlijk 

ontvangen de beste verkopers weer een leuke prijs van LENS.  

Wij vragen jullie om de voorintekenlijsten zoveel mogelijk komend weekend al in te leveren maar denk je nog meer te kunnen 

verkopen doe het dan op zijn laatst op zaterdag 25 september. De week er na krijgen jullie dan de echte loten. Doe je best!!! 
 

Contributie al betaald???? 

 

Medio oktober maken wij de balans op en krijgen de ouders van onze jeugdspelers die nog totaal geen contributie hebben betaald 

een briefje via hun zoon om z.s.m. te betalen. Dit is echter onnodig veel werk voor ons en daarom vragen wij u dringend om nu de 

rekening te betalen. Dit kan via de giro (heeft onze voorkeur) of contant op LENS. Is eind oktober nog niets betaald dan leggen wij 

een boete op. Laat het echter niet zo ver komen en betaal nu direct het hele bedrag!!! 

 

Ouders zijn verantwoordelijk 

 
Veel ouders denken dat als ze hun kind opgeven bij LENS dat wij dan de rest verzorgen. Niets is minder waar. Wij doen heel veel, 

maar de ouders blijven verantwoordelijk voor: 

❑ de betaling (op tijd) van de contributie 

❑ het afbellen voor wedstrijden als hun kind niet kan komen voetballen 

❑ het vervoer naar de uitwedstrijden 

❑ het begeleiden van het team van hun kind (zonder leiders niet voetballen) 

❑ het gedrag van hun kind 

 

Nogmaals: te vaak wordt er naar de jeugdcommissie gewezen of wordt er gezegd “we betalen toch contributie” maar dat is dus niet 

de bedoeling. Samen moeten we de vereniging LENS draaiende houden en ook de ouders kunnen en moeten hun steentje bijdragen 

middels het leiden van een team, het zorgen voor het vervoer en het helpen bij de andere taken zoals het sjouwen van doeltjes, het 

verzorgen van de thee of de limonade en het helpen achter de bar etc. etc.. Denk daar nu eens over na en schiet ons aan als er iets is 

dat u voor LENS (uw zoon) kan betekenen. Alvast bedankt!! 

 

Sponsors gevonden en gezocht 

 
LENS B2 kan douchen na afloop van de trainingen en de wedstrijden want via VEN 

Internationale Versmarkt ontvingen zij twee mooie handdoeken. LENS C1 is blij met Dizzy 

Jazz Café want zij gaan 15 shirts beschikbaar stellen. LENS C2 kreeg 16 inloop- 

shirts van de Landmacht en LENS D1 kreeg leuke horloges van VEN Internationale Versmarkt 

dus die komen nooit meer te laat!! LENS D4 mag binnenkort trainingspakken, shirts en broekjes in ontvangst nemen van 

Partycentrum Zichtenburg. Sponsors en  de bemiddelaars: hartstikke bedankt namens de club en ook namens deze spelers. Nu 

zoeken we nog trainingspakken voor LENS B2 en C1, trainingspakken en shirts voor LENS D1 en LENS D2. Wie heeft de tip?? 

 

Herfstvakantie 

 
In de herfstvakantie zijn er een aantal extra activiteiten voor de jeugd van LENS t.w.: 

 woensdag 20 oktober een LENS – Engeland dag met thuiswedstrijden overdag voor LENS C1, C2, C3, D1, D2, D3 en D4 

tegen diverse Engelse teams. Meer nieuws volgt later. 

 donderdag 21 oktober is er de mogelijkheid om het Feyenoord stadion in Rotterdam te bezoeken. Natuurlijk zijn er kosten aan 

verbonden (8,50 euro voor een kind en 10 euro voor een volwassen persoon) en verder is ook vervoer echt nodig. Wel willen 

wij ruim van te voren weten hoeveel personen er mee gaan naar deze zeer leuke rondleiding met een spelvorm in De 

Rotterdamse Kuip.  

Natuurlijk proberen we ook de training van Feyenoord 1 nog bij te wonen. Meer informatie op het mededelingenbord op LENS of 

bij Gerard Marinus. 

 

Blessureleed 

 
 Arnie de Randamie, speelde vorig seizoen nog in LENS B1 maar hielp ook vaak mee om 

LENS A1 aan te vullen, mag waarschijnlijk nooit meer voetballen. Een beschadiging in zijn 

knie is zo ernstig dat blijvend letsel mogelijk zou zijn. Dit is heel erg sneu voor iemand met 

zoveel talent en die ook altijd zo graag voetbalde. Voorlopig staat Arnie onder controle van 

een arts en wie weet geeft deze over een lange tijd, als de knie wellicht herstelt, toch weer het 
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groene licht om te gaan voetballen. Voorlopig daarop blijven hopen en heel veel sterkte Arnie!! 

 Hasan Sahin, speelde vorig seizoen nog in LENS E6, is ook voorlopig uitgeschakeld. Een vreemde afwijking in zijn bloed 

heeft een zo’n nadelig effect op zijn spieren dat hij eerst volledig moet genezen. Diverse onderzoeken moeten uitwijzen wat de 

beste oplossing is. Hasan, heel veel sterkte!! 

 Jan Dekker, onze welbekende scheidsrechter is geveld door een liesbreuk en een virusziekte. Het laatste is al bijna over maar 

aan de liesbreuk moet hij worden geopereerd. Dit is nog even wachten en het betekent voorlopig niet fluiten. Jan, heel veel 

sterkte namens de jeugd van LENS. 

 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

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

 

 

 

LENS B2 – Forum Sport B2 (7 - 3)  
 

Op een zonnige zaterdag spelen wij vriendschappelijk tegen Forum Sport, want VUC was teruggetrokken uit de competitie en 

dat is voor ons niet leuk. Maar deze tegenstander was voor ons zeer interessant en gaf ook zeer goed partij. Het zou een leuke 

pot worden waarbij wij eerst tegen een achterstand aan keken maar daarna de zaken recht konden trekken. J. Winter speelt voor het eerst een 

partijtje mee en laat zien dat hij de B2 waardig is en laat vele aanvallen in de soep lopen voor de tegenstander. Arra is weer zeer goed op dreef en 

speelt in het belang van het team en daardoor kan hij vijf keer het doel raken. Jerremy laat zien dat hij prima vrije trappen kan nemen en scoort 

ook een keer. Al  met al een leuke pot gezien.maar als de concentratie en de balsnelheid iets beter is spelen wij nog makkelijker. 

 

Een verheugende trainer. 

 

 

 

LENS B2 -  Jodan Boys  B2 (6 - 1) 

 

Alweer geen competitie maar Paul had een leuke 

tegenstander uitgenodigd om bij ons te spelen. Ik moet 

beginnen zonder Omer en Arra die zijn nog bij de B1. Maar 

dat is geen probleem want Cercan staat te trappelen om te 

beginnen. In de eerste helft laten wij de kaas bijna van het 

brood eten. De tegenstander geeft goed tegengas en laat zich 

niet weg spelen, maar het is toch LENS dat de score opent en 

nog een paar kansjes krijgt maar niet benut. Soms komt de 

tegenstander gevaarlijk door maar met kunst en vlieg werk 

houden wij het droog. De tweede helft is LENS een stuk 

sterker en vallen meer aan via de vleugels waaruit dan ook 

de doelpunten komen. LENS speelt soms met de 

tegenstander en laat zien dat zij thuis bijna niet te pakken 

zijn.ik heb alweer genoten van de B2; het gaat steeds beter 

voetballen en als wij de competitie in gaan zijn wij een 

geduchte tegenstander voor iedereen en kunnen wij weer met 

de beste mee draaien. Jongens jullie kregen nog een 

compliment van Paul voor jullie gedrag klasse. Man van de 

wedstrijd: Omer. 

Een trotse trainer 

 

 

LENS D1 

 

We zijn alweer zo’n zes weken bezig met het nieuwe voetbalseizoen en sinds vorige week is D 1 “definitief “ 

vastgesteld. Het is een aardige mix geworden van spelers uit: 

D 1: Habin ( aanvoerder ), Karim, Erdinc, Mitchel en Cicero. 

D 2: Bulent ( keeper ), Hicham en Rodi. 

E 1: Emanuel, Kevin en Walid. 

Nieuw: Mohamed ( HMSH ) en Mounir. 

 

De voorbereiding verliep goed. Er werd enthousiast getraind 

en wedstrijden tegen GDA ( 3-3 en 5-1 winst ), Be Fair ( 5-2 

winst ), RCL ( 5-2 winst ) verliepen naar tevredenheid. 

De bekerwedstrijd tegen DUNO was leuk om te zien met 

mooie combinaties en aardige acties en werd met 3-0 

gewonnen. Toen begon de competitie en dat was even wat 

anders! Tegen Westlandia werden we weggespeeld en de 

fysiek veel en veel sterkere tegenstander gaf ons geen schijn 

van kans. Het werd 0-7 al was dat wel wat geflatteerd. Op 

maandag speelden we een oefenwedstrijd tegen 

Laakkwartier en konden we weer wat aan voetballen 

toekomen en wonnen we met 9-1. Daarna de tweede 

competitiewedstrijd uit tegen Oliveo. Een gelijkopgaand 

begin en door twee keer slecht wegwerken een 2-0 ruststand. 

We kwamen toch wel verdiend op 2-1 na een terechte 

penalty feilloos ingeschoten door Karim. Daarna begon de 

tijd te dringen en gingen enkele spelers zich meer te 

bemoeien met de scheidsrechter, dan met hun eigen spel. Het 
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voetbal werd minder en het gevolg was dat de tegenstander 

naar 4-1 uitliep! Jammer, dom en niet nodig. Toch hebben 

we voldoende voetbalkwaliteiten om niet in paniek te raken, 

maar dan moeten we wel met VOETBALLEN bezig zijn. 

 

Theo    

 

 

 

 

LENS D3 – Loosduinen D2 (5 - 1) 

 

Het was vandaag, 4 september, een warme en mooie dag. In de vijfde minuut gaf Caglar een mooie pass naar Kadir. Die nam de 

bal aan en schoot de bal in het doel (1 - 0). Kort voor rust maakte John een foutje waardoor het 1 – 1 werd. Fatih, Ismail, grote Ali, 

Emre en Anas en Onur verdedigden goed. Sommige van de andere D3 spelers speelden in de eerste helft slecht. 

Caglar mocht een penalty nemen. De bal ging er niet in. 

Gelukkig heeft Shalten in de 2e helft gescoord. Hij schoot de bal over de keeper in het doel (2 – 1). De keeper was kansloos. Toen 

scoorde Kadir een doelpunt door schuin over de keeper heen te schieten (3 – 1). Shalten is onze corner-specialist. Hij schoot bij het 

nemen van een corner de bal naar Kadir. Die draaide zich om en schoot de bal in het doel (4 – 1).  

Onur scoorde bijna een supergoal. Helaas, de bal kwam tegen de lat. Ik, Channel deed vandaag goed z’n best en had een hele 

mooie pana gegeven. Het laatste doelpunt van de wedstrijd kwam weer van Shalten. Hij schoot vanaf een afstand van 25 meter 

over de keeper in het doel. (5 – 1) De keeper was weer kansloos. 

 

Channel, Kadir en Shalten 

  

LENS D4 – HBS D6 (4 - 3) 

 

Op 4 september 2004 gingen we tegen HBS D6. In de eerste 

heft stonden we 0 – 2 achter. Daarna met een mooie pass 

naar Ersinen een pass naar Fatih. Fatih maakte een mooi 

schot in de goal. Toen werd het 1 – 2. Toen we de kans 

kregen om te scoren tekkelde HBS en toen kregen we een 

vrije trap in de 16 meter. Yusuf mocht het nemen en met een 

mooi schot scoorde hij over de keeper heen en werd het 3 – 

2. Toen ging de scheidsrechter affluiten voor de eerste helft. 

En over 5 minuten gingen we weer beginnen met voetballen. 

Toen met een mooi schot van Yusuf naar de goal werd het 4 

– 2 voor ons. 

Toen begon HBS met een actie. Dankzij de verdedigers 

Guner, Satish, Atif en Okan lukte het HBS niet om te scoren. 

En toen met een sprintje van HBS werd er gescoord. (4 – 3). 

Na de aftrap ging de scheids affluiten. 

 

Met vriendelijke groet, Yusuf. 

 

 

HMSH D2 - LENS D4 (1-9) 

 

Vandaag moesten we tegen HMSH D2 competitiewedstrijd. We speelden op 4-4-3 positie. Toen de wedstrijd begon gingen 

Raymond, Fatih en Murat naar voren. Murat had de bal en passte naar Raymond en scoorde. Het stond toen 0-1 voor ons. En toen 

na de aftrap van HMSH kreeg Yunus de bal en passte naar Raymond en scoorde. Het stond toen 0-2 voor ons. Later kreeg Fatih de 

bal en maakte af en stond het 0 - 3 voor ons. En de eerste heft was voorbij. In de tweede helft gaf Fatih een voorzet aan Murat, en 

Murat scoorde 0 – 4. Daarna gaf Yusuf de bal aan Rodney en scoorde. Toen stond het 0 – 5. Maar later hadden de verdedigers een 

fout gemaakt bij de vrije trap en stond het 1 – 5. En toen had Ugur ook gescoord in de kruising en stond het 1 – 6. Later had Fatih 

twee keer achter elkaar gescoord en stond het 1 – 8. Laatste twee minuten had Murat gescoord met een harde knal en stond het 1 – 

9. Zo liep de wedstrijd af. Maar Fikri heeft goeie opleiding gegeven…….goed van je Fikri! 

 

Groetjes van Murat en Raymond 

 

 

 

DEN HOORN F1 - LENS F1   (1 – 1) 

 

Vandaag 4 september begon de competitie. Een nieuw seizoen, nieuwe kansen en met veel nieuwe gezichten; 8 

spelertjes en bijna allemaal begeleid door enthousiaste ouders.  

 

Helaas hadden we een afzegging 

vanwege ziekte; Tugay beterschap en 

hopelijk ben je er a.s. zaterdag weer 

bij. Na een aangename eerste 

kennismaking gingen we met maar 

liefst 4 auto’s op weg naar Den 

Hoorn. Ondanks het mooie weer en 

het strakke zonnetje was door het 

vroege tijdstip het gras nog erg nat. 

Den Hoorn begon wat sterker aan de 

wedstrijd en zo stonden we binnen 2 

minuten met 1-0 achter. Dit was één 

van de weinige kansen die Den 

Hoorn zou krijgen, want LENS 

begon een waar tegenoffensief. Met 

heel veel strijd en werklust (de 

spelers van Den Hoorn waren 1 tot 2 

koppen groter) kregen Subehen en 

Thom in de eerste helft een viertal 

kansen om te scoren. Helaas stond er 

een zeer goede keeper bij Den Hoorn 

in het goal en keken we nog steeds 

tegen een 1-0 achterstand aan. In de 

rust werd de dorst gelest (ruim 20 

graden).  

 

De tweede helft gingen Sergen en 

Bahadir op het middenveld er weer 

even hard tegenaan en kon Ilias in de 

achtste minuut de 1-1 intikken. 
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Hierna probeerden we door te 

drukken en kregen we nog een vrije 

trap en een aantal corners, waar 

helaas niet uit gescoord werd. Den 

Hoorn probeerde nog te counteren 

maar dankzij uitstekend verdedigen 

van Mazlum, Rifat en onze keeper 

Sawn eindigde de wedstrijd in 1-1.  

Het eerste punt is binnen, maar wat 

veel belangrijker is, is dat er met veel 

plezier en inzet gespeeld werd. 

Ouders bedankt voor het vervoer en 

de support langs de lijn en tot ziens 

volgende week bij onze eerste 

thuiswedstrijd tegen BMT. 

  

Reinier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevin Mawete 
 

 

 

Op zondag 5 september speelde LENS 1 de openingswedsdstrijd van de competitie thuis tegen ADO Den Haag 1 

(amateurvereniging) Theo Hoefnagel had Kevin Mawete uitgekozen en daar dan ook erg trots op.  

Kevin is 11 jaar en zit in groep 8 van basisschool Zuidwester. Meester Timmers weet meer van voetbal dan juf Jaqueline. Op de 

Zuidwester is iedereen aardig. Ook doen ze met twee teams mee met schoolvoetbal. 

 

Kevin’s positie in de D1 is voorstopper. Kevin is blij met z’n  

trainer omdat die goed kan voetballen en goed aan de jongens 

kan uitleggen hoe ze moeten voetballen.  

 

Als je Kevin een beetje wil leren kennen: 

 

favoriete voetbalclub in het buitenland: Real Madrid 

(gediscipilineerd en kunnen goed met elkaar overleggen; 

favoriete nationale team: Nederlands elftal omdat ze goed spelen; 

voetbalheld: Thierry Henry (scoort veel, passt goed en is snel); 

wil later profvoetballer worden; 

leukste sport na voetbal: boksen; 

beste vriend: Mitchel Vrijenhoek; 

grootste supporters: m’n familie; 

is goed in verdedigen en minder goed in aanvallen 

is begonnen aan z’n 6e seizoen bij LENS; 

denkt dat Theo wel zal zeggen dat z’n schot goed is; 

leukste zwembad: Zuiderpark; 

mooiste auto: Ferrari 

andere hobby’s: basketbal 

leest graag de Donald Duck 

favoriete film: 3 ninja’s.; 

lekkerste eten: aardappelen met kip 

 

Schrappen wat niet of minder past: 

 

Lang uitslapen of vroeg opstaan 

Aanvaller, middenvelder of verdediger 

Feyenoord, PSV of AJAX 

Geld sparen of geld uitgeven 

Slordig  of ordelijk 

Hond of kat 

Pretpark of bos 

Strip- of leesboek 

Taal of rekenen 

 

Kevin blikt terug op LENS 1 – ADO DenHaag 1 (0-0): 

Sponsor foto's pupil van de week 

 

 

 

 

 
1uur snelservice kleinbeeld en APS 

De Stede 23- Den Haag - tel: 070-367 94 31 



de LENS-REVUE 42 

 

Tijdens de voorbespreking vertelde trainer Ron de posities. Ook vertelde hij dat hij wil dat spelers tijdens de wedstrijd goed 

zakken. Bij balbezit moeten de spelers goed ruimte maken. Het mooiste moment van de wedstrijd was het toen LENS bij een één-

tweetje meteen schoot. De keeper verdedigde zeer goed. Hij had een aantal mooie reddingen. LENS verdedigde goed. Het 

aanvallen kon beter. Brian Linger was m’n favoriete speler. 

 

Kevin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-46 13 27 22 / 366 13 14  

 

   

                       *  advertentie * 

 

 

Mededelingen Veld - Zaal: 

 
❑ Zaal:  

geen wedstrijdprogramma ontvangen 

 

 

❑ Veld:  

geen wedstrijdprogramma ontvangen 

  

 

 

                    filiaal Beresteinlaan 

 

 

 

L ENS in de competitie 

| door Jaap Colpa 

 

5 september 2004: LENS 1 - ADO Den Haag  (0 – 0)  

 

ADO DEN HAAG NIET LANGS LENS 1 

 

LENS 1 heeft  in de openingswedstrijd van het seizoen een 

prima resultaat neergezet. Het sterke ADO-team kwam niet 

tot scoren, dankzij goed en stug verdedigen van de LENS-

defensie, maar (toegegeven) zeker ook door onmacht in de 

afwerking van de ADO-voorwaartsen. Zelfs een strafschop 

was niet besteed aan de groen-gelen: Michel Huisert had een 

fabelachtige reflex in huis. Gezien het spelbeeld en de kracht 

van ADO een prima resultaat. Het spel van LENS gaf vooral 

in de tweede helft reden tot optimisme.  

 

Volgende week de uitwedstrijd tegen Haagse Hout. Alle 

supporters zijn meer dan welkom om de LENS-boys aan te 

moedigen.  
 

12 september 2004: Haagse Hout1 – LENS 1 (1 – 0) 

 

ONHERKENBAAR LENS LIJDT NEDERLAAG 

TEGEN MATIGE TEGENSTANDER 

 

Gezien het povere voetbal dat beide teams op de mat legden 

kon er eigenlijk niemand aanspraak maken op drie punten. 

Dat het uiteindelijk LENS was dat met lege handen bleef 

staan, had het geheel aan zichzelf te wijten. Zonder bezieling 

win je geen duel, zeker niet in deze 3e klasse, waarin we veel 

teams tegenkomen die vooral het fysieke aspect van het 

voetbal niet schuwen. Het trof in Haagse Hout een matige 

tegenstander, waarmee LENS in goede doen geen 

problemen  zou moeten hebben. Ons vlaggenschip speelde 

echter onherkenbaar en de overtuiging ontbrak. Dat moet dus 

beter en volgende week zullen de zaken anders aangepakt 

moeten worden als we gastheer zijn voor De Postduiven

 

Deze LENS-revue is ‘verkeerd’ 

 

Ja, na de koffie verkeerd, nu eens ons clubblad ‘verkeerd’. Moet kunnen, zei het 

noodgedwongen. Dus beginnen wij deze keer bij de jeugd en eindigen bij de senioren. 
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Oorzaak? Het helaas niet op tijd ontvangen van de senioren-copy. En terwijl de sluitingsdatum en - tijd bekend is. 

Echter een berichtje, in welke vorm dan ook richting ons , de wat of waarom, het niet aanleveren zou wel zou wel zo 

op zijn plaats zijn. Helaas niets van dit alles.  

 

Nu  zal het er wel op uitdraaien dat de redactie te stug is, moeilijk en vervelend doet, niet kan communiceren en 

dergelijke nonzens. Helaas …..  ook wij hebben, net als een ieder, maar een beperkte tijd (werk, gezin e.d.)  ter 

beschikking om ons clubblad te maken 

de redactie  

 

 

 

 opgericht 18 december 

1920 

 internetsite: www.lens-

denhaag.nl 

 

 

 

 

tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS  *  seizoen 2004/2005 *  78ste   jaargang, nummer 05, 30 

september 2004 

 

 

 

TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 
 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 

 

Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretariaat 

❑  Loek Verdegaal ……………..tel. 070 – 336 13 63  

Penningmeester 

❑ Cees Veldink  ………………. tel. 079 - 331 43 48 

jeugd en seniorenselectie 

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

leden 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacant 

❑ bar ………………………………………. vacant 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 
- Kees Alting …………..cjalting@cjalting.demon.nl  

 

 

 

 

mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
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de redactie behoudt zich het recht voor: 

 

 ingezonden stukken te weigeren of in te korten 

 plaatsing betekent niet dat de redactie uw 

mening deelt. 

 

de eerst volgende LENS-revue verschijnt pas op 

donderdag 14 oktober 

 

➢ inleveren kopij voor deze revue: uiterlijk 

zondag 10 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wedstrijdprogramma’s / verslagen  

pagina 

 

 Nieuws uit de bestuurskamer ........................................... 2 

- fusieperikelen ......................................................................  2 

- stoelen, sluitingstijden.......................................................... 2 

- ’s nachts geen slaap, ontoelaatbaar gedrag .......................... 3 

 Vergrijzing: het verhaal van een hekje en een hond .......  3 

 Netjes (twee opvattingen) ................................................ 4 

 

 

 

 

 

 Avond-toernooi LENS C3 en E2 ....................................  8 

 Grote clubactie ................................................................  8 

 Trainingen in de herfstvakantie .......................................  9 

 Keepers-training ..............................................................  8 

 Wedstrijdprogramma jeugd ............................................ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F usie-zaken 

 

 De bestuursvergaderingen van de afgelopen periode hebben-en dat zal niemand verbazen- veelal in het teken gestaan van de 

voorgenomen fusie met VIOS en Cromvliet. Opmerkelijke lezers hebben uit de krant al kunnen vernemen dat GONA is 

afgehaakt, dus enige duidelijkheid is al verschaft. 

 

Vorige week is er een presentatie geweest van de architect 

die een ruwe schets heeft gemaakt van de aanpassingen die 

op het VIOS complex zouden moeten worden uitgevoerd. 

Het geheel zag er inderdaad prachtig uit en bij uitvoering 

wordt er iets opgeleverd waar de nieuwe vereniging i.o. trots 

op kan zijn. Op dit moment worden de financiële kaders 

verder uitgewerkt en dit zal in de eerstvolgende 

fusiebespreking onderwerp van uitgebreide aandacht zijn. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hier nogal wat 

haken en ogen aan kleven. Zelfs met een forse injectie van 

externe geldschieters, waardoor overigens nog geen 

toezeggingen zijn gedaan, zal het voor de 3 verenigingen nog 

een hele toer worden een en ander financieel rond te krijgen. 

 

Een alternatief in dat kader is de overweging te kiezen voor 

het huidige LENS-complex, maar ook daar zullen de nodige 

aanpassingen moeten plaatsvinden (denk aan nieuwe 

kleedaccommodaties). Voordeel is wel dat het kunstgrasveld 

er al ligt. 

 

Medio oktober is er een overleg gepland met de wethouder 

en van de resultaten van dat gesprek zal veel afhangen.

 

Een ander aandachtspunt tijdens de besprekingen is het kader, of beter gezegd de afwezigheid van kader. Alle verenigingen 

kampen met een groot gebrek aan vrijwilligers. Er is veel te doen en te weinig mensen zijn bereid hier een rol in te spelen. Ideeën 

genoeg, het verhaal van de beste stuurlui en de wal is ook hier niet onbekend. Alle verenigingen hebben als huiswerk de opdracht 

meegekregen een lijst met kandidaat-bestuurs- en kaderleden aan te leveren. Want zelfs als de accommodatie te realiseren is, dan 

nog kunnen we weinig zonder kader.  
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Dus, ophouden met brainstormen en je gewoon aanmelden als vrijwilliger. Werk zat en het is nog leuk en dankbaar ook. 

 

M ooie stoelen 

 

De regelmatige bezoeker zal het zeker opgevallen zijn. Prachtige nieuwe stoelen in de kantine. Daar kunnen 

we weer even mee vooruit. Om met Pearl te spreken: prima actie van Hans (Kooyenga). Volgende keer 

zullen we melden wie de gulle gever is geweest. 

 

S luitingstijden 

 

 Kantine: Aandacht voor de sluitingstijd van de kantine. 

Een drankje na afloop van de training is lekker  

en goed voor de sociale contacten, maar denk er wel om dat 

de meeste barmedewerkers de volgende  

morgen ook weer tijdig op moeten. Dus niet zeuren als het 

signaal voor de laatste ronde wordt gegeven. 

 

 

 Keuken: Tijdens de rust van  

LENS 1 zal de keuken voortaan  

gesloten zijn.  

Ervoor en erna is er volop gelegen- 

heid te genieten van de uitgebreide  

mogelijkheden op dat terrein. 

 

A nder nieuws ….. 

 

 De afgelopen periode is LENS veelvuldig bezocht door lieden die ’s nachts blijkbaar geen slaap hadden. 

Gevolg braakschade en ontvreemde spullen plus een hoop overlast. Om die reden heeft het bestuur besloten 

een contract te sluiten met een beveiligingsbedrijf (NVD), zodat eigen leden niet bij nacht en ontij uit hun 

bed gebeld worden. 

 

 

 In de kantine zal een tweede tv geplaatst worden. Daardoor kan en de powerpointpresentatie draaien en kan er naar voetbal of 

andere programma’s worden gekeken. Even geduld, maar binnenkort te aanschouwen. 

 Helaas is ook LENS de afgelopen periode geconfronteerd met ontoelaatbaar gedrag tijdens de wedstrijden. Waar 2 vechten 

hebben 2 schuld, maar als bestuur van LENS houden wij ons met de eigen problemen bezig. Afgesproken is dat het bestuur 

gepaste maatregelen zal nemen tegen spelers die het niet zo nauw nemen met de sportiviteit. Het is en moet leuk blijven om bij 

en voor LENS te voetballen. 

 

 Heeft u dat gevoel ook wel eens? Dat het goed is als aan bepaalde vrijwilligers wat meer aandacht wordt besteed? En kent u zo 

iemand? Meld het dan bij de redactie en mogelijk kunnen we er in een volgende Revue aandacht aan besteden. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

V ergrijzing : het verhaal van een hekje en een hond 

 

Wie kan de vergrijzing tegenhouden? Niemand dachten wij zo. Zelfs LENS heeft er mee te 

maken. Echter je kan wel tegenhouden dat de kennis en ervaring van personen, welke onder 



de LENS-REVUE 46 

de (veel gebezigde) noemer ‘vergrijzing’ vallen zomaar opeens verdwijnen of er vandoor gaan  

 

Daar is op LENS over nagedacht. En zie, door een aantal 

mensen is een oplossing gevonden. Het is heel simpel ….. je 

gaat een hekje plaatsen. Achterliggende gedachte is 

natuurlijk dat ons complex opgeknapt is met nieuwe hekken. 

Dus doen we het ook in ons clubgebouw.  

De bar was het eerste aan de beurt. Niet dat daar van die 

oude knarren rondlopen, maar iemand moet de spits afbijten. 

Er werd een hekje geplaatst.  

 

En wat voor een! Normaal gebruik je dit attribuut om te 

voorkomen dat kinderen de trap af stuiteren.  

 

Hoe het ook zei … het hekje is geplaatst. Echter geheel waterdicht is het niet. Volgens onze mening moeten we een waakhond 

aanschaffen. De hond bewaakt het hekje en de mensen. Dit om ontsnappingen te voorkomen. 

Dit dier kunnen we, hopelijk tegen een vriendeprijsje, leasen. Waar? Misschien kan trainer R.B. ons helpen. Volgens 

zeggen moet hij een ’enorme’ lieve hond hebben. 

 

Is bovenstaande waar of niet waar? Wat we wel weten is dat het hekje geplaatst is. Waarschijnlijk om een kindercreche te 

beginnen. Daar heeft LENS ervaring mee. Zeker weten! En wel in het grijze verleden. 

de redactie 

 

 

 

 

 

 

 

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

wat speelde er vroeger? Of zo maar een leuk berichtje.  

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

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

het heden en verleden.  Er wordt uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van 

het LENS-archief. 

 

N etjes (twee opvattingen) 

 

Als je in het LENS-archief regelmatig snuffelt kom je soms wat ‘vreemde’ stukjes tegen. Op het eerste gezicht raakt het kant noch 

wal. Maar het zal best wel geschreven zijn in de geest van die tijd en met een rede en om iets duidelijk te maken. Veelal ligt een 

wat onplezierige gebeurtenis eraan ten grondslag. 

Deze keer kozen we voor onderstaand stukje. We gaan naar 1954 en in die periode (onder deze ‘kop’ opende men de revue) is:  

 
DE  REDACTIE  AAN  HET  WOORD 

 

 Het is opmerkelijk, dat in onze vereniging twee opvattingen voorkomen, die lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. De 

ene zegt: We moeten er voor zorgen, dat we een “nette vereniging” blijven, de ander zegt: “We spelen te netjes”. Wij voelen iets 

voor beide opvattingen, ondanks de tegenstrijdigheid want die slechts een schijnbare. Maar we hebben op beide opmerkingen iets 

aan te merken. Op de eerste willen we vragen: Zijn we wel zo “netjes”? Want het zomaar niet verschijnen van spelers bij 

wedstrijden vinden wij wat niet als " netjes” gekwalificeerd kan worden. En op de tweede willen we aanmerken: Moeten we 

minder “netjes” spelen of bedoeld men minder “slap”? En dat is een heel verschil, want een stevige, felle, maar faire partij kan 

keurig netjes zijn. 

 We moeten geen nette vereniging blijven, we moeten het worden, ook “naar binnen”. We moeten niet minder netjes 

spelen, maar gerust feller, forser, wat niet hetzelfde is als onbeheerster! 

RED 

 

(bron: De LENS-revue, jaargang 1954/1955 - no 8, 21 October 1954) 

 

Presentatiegids 2004/2005 

 

De presentatiegids van dit seizoen is blijkbaar verschenen. Zonder veel ophef schijnt deze gepresenteerd  

te zijn. Altijd wel handig dat men de redaktie niet vergeet. Zeker omdat er een exemplaar in het archief  

aanwezig dient te zijn. Waarom? De heer Juffermans schreef eens: ‘Het zou voor het nageslacht wel erg  

jammer zijn, als het pluizend in het Lensarchief niets zou vinden over ………’* 

Gelukkig vonden wij een aantal exemplaren achter de bar. De opzet is, in vergelijking met vorig  

seizoen,  bijna het zelfde gebleven. Een inhoudsopgave en ook alle commissies komen aan het woord en  

presenteren hun doelstelling voor dit seizoen. Het geheel vloeit vlekkeloos over van senioren- naar de jeugd- 

selectie-teams. Wel is er dit keer een organisatieschema aanwezig.  

Echter het formaat is gewijzigd. Er werd gekozen voor een handig zakformaat. Het geheel is prettig leesbaar  
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en is wederom een LENS-product van formaat. Complimenten zijn dan ook zeker op zijn plaats voor een ieder die meegewerkt 

hebben aan de tot standkoming van deze gids. 

de redactie 

  

* intro van een verslag van een wedstrijd tussen Rava-oud – Lens-oud op 2e Kerstdag 1954. (LENS-revue no 20, 13 januari 1955) 

 

  

▪ 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 

 

 

LENS heeft een 'Club van Vijftig'. Supporters die vijftig euro of een veelvoud daarvan willen bijdragen. De Club van Vijftig zorgt 

o.a. voor accommodatieverbeteringen, het opfleuren van het clubgebouw, bijdrage aan sportdagen, verstevigen van banden van 

oud-Lens leden, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-46 13 27 22 / 366 13 14  

 

 

   

                       *  advertentie * 

 

 

Mededelingen Veld - Zaal: 
 

❑ Veld:   

 

▪ zie medegebruik kunstgrasveld (blz*) 

▪ Schaduw-wedstrijden bij een algehele 

afkeuring: 

LENS 1 - Laakkwartier 1 om 14.00 uur   

LENS 2 - Laakkwartier 2 om 12.00 uur 

 

  

 

 

                    filiaal Beresteinlaan 

 

 

VELD 

                        AANVOERDERS 

LENS 3 

Wil Heijnen - tel.: 070-346 120 88 

b.g.g.: Henk Kouwenhoven - tel.: 070-391 24 74 

LENS 4 

Henk Vermolen-– tel.: 070-360 77 39  

                                     06-12 41 89 56 

 

 

Wedstrijdprogramma veld 

 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld Numme

r 

Scheidsrechter 

Zo 3 okt 14.00 uur LENS 1- ODB 1 Veld 1 96959 G.H. v. Sprang 

 11.30 uur LENS 2 – RKDEO 2 Veld 1 99313 P.J. v.d. Valk 

 10.30 uur LENS 3 – HBS 6 Veld 2 103273  

  LENS 4 vrij    
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Zo10 okt 14.00 uur GONA 1 – LENS 1 Beresteinlaan 96967 R. de Graaf 

 10.30 uur RVC/RIJSWIJK 2 – LENS 2 Schaapweg 99321 C.H. de  Heij 

 11.00 uur MSV’71 5 – LENS 3 Dr.A. Schweitzerdr 501 MAASSLUIS 103281  

 12.00 uur Laakkwartier 7 – LENS 4 Jan van Beersstraat 109639  

 

 

 

 

 

L ENS in de competitie   | door Jaap Colpa 

 

 

 

 

Zondag 19 september: LENS De Postduiven (1-4) 

 

LENS LAAT ZICH WEER FOPPEN 

 

In de eerste competitiewedstrijd zagen we een geïnspireerd spelend LENS 1 dat met veel inzet een knap 0 – 0 gelijkspel behaalde 

tegen HFC ADO Den Haag. Dat gaf hoop voor de toekomst. Helaas, de weken erna speelde LENS echter veel minder gemotiveerd 

(????) en deze wedstrijden gingen dan ook geheel onnodig verloren. Ook afgelopen zondag tegen De Postduiven was dit het geval. 

In de 20e minuut kwam LENS met 0 – 1 achter omdat er niet goed werd gedekt bij een corner. In dezelfde minuut echter maakte 

Arno vanVeen op aangeven van Ricky ten Berge gelijk 1 – 1. Vlak voor rust echter een ongelukkige penalty tegen en zo gingen we 

met 1 - 2 de rust in.  

 

In de tweede helft kansen over en weer maar in de slotfase liep De Postduiven uit naar een toch wel geflatteerde 1- 4 overwinning. 

LENS staat met slechts 1 punt op de voorlaatste plaats en zal zich de komende week moeten zien te hervinden zodat Scheveningen 

a.s. zondag weer met een super gemotiveerd LENS te maken krijgt. Veel succes en we zijn benieuwd. 

Zondag 26 september: Scheveningen - LENS (2-0) 

 

LENS STAAT WEER MET LEGE HANDEN 

 

Wat is er loos met de boys die vorig seizoen zo'n prachtige 

2e plaats in de eindrangschikking konden afdwingen? Dat is 

wat de LENS-supporters bezighoudt. Onze voortrekkers zijn 

er zeker niet zwakker op geworden en toch mag er na vier 

wedstrijden slechts 1 schamel puntje genoteerd worden. 

Tegen Scheveningen keek LENS al na 13 minuten tegen een  

 

wat ongelukkige achterstand aan. Een strafschop na 7 

minuten en snel daarna een tegendoelpunt "met een luchtje" 

maakten dat LENS  al na een krap kwartier in moeilijkheden 

kwam. De ploeg was daarna niet bij machte om de wedstrijd 

in handen te nemen. Een kleurloos en onmachtig LENS 

moest toezien hoe Scheveningen de wedstrijd met twee 

vingers in de neus tot een goed einde kon brengen. 

 

Medegebruik kunstgrasveld 

 

▪ Ten tijde van afkeuring van hun sportcomplex mogen, volgens onderstaand schema, de volgende clubs gebruik maken van het 

linkerdeel (kant VCS) van ons kunstgrasveld (alleen op doordeweekse dagen). 

 

Maandag 17.00 t/m 22.00 uur BMT ½ veld 

Dinsdag 20.00 t/m 22.00 uur BMT ½ veld 

Woensdag 17.00 t/m 19.30 uur VCS ½ veld 

Woensdag 19.30 t/m 22.00 uur Neta Dall ½ veld 

Donderdag 17.00 t/m 22.00 uur VCS ½ veld 

Vrijdag 18.00 t/m 20.00 uur VCS ½ veld 

Vrijdag 20.00 t/m 22.00 uur Spoorwijk ½ veld 

 

Deze verenigingen dienen zelf voor het benodigde materiaal te zorgen (doeltjes, ballen etc.) en mogen niet in onze kleedlokalen 

komen. Wel hebben zij een sleutel van het lichthok zodat ze zelf de lichten aan en uit kunnen doen als wij er niet zijn. 

 

ZAAL 

AANVOERDERS 

LENS 1 Oscar van Laar tel: 06-22669238 LENS 4 Nico Vastenburg tel: 070-329 42 54  

LENS 2 Sammy de Nennie tel: 070-393 59 36 LENS 5 Aad Frederiks tel: 070-397 30 21 

LENS 3 Ed Vuijk tel: 070-396 04 48 LENS 6 Joop Zwart tel: 06-14699794 
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      06-20247367 

LENS DAMES 1 -  Mirjam de Kleijn -  tel: 070-391 27 52 

 

Wedstrijdprogramma zaal 

 

Datum Aanvang Wedstrijd Sporthal Nummer Scheidsrechter 

Vr 1 okt 21.00 uur GSC ESDO 2 – LENS 2 De Blinkerd 2218  

 19.00 uur Snoekie 2 – LENS 1 Transvaal 19246 W.J.M.Ammerlaan 

 21.00 uur LENS 3 – Maz.Stars 3 Transvaal 3283  

Ma 4 okt 19.00 uur SOA DA1 – LENS DA1 Hoge Veld 7346 B.Stuivenwold 

DI 5 okt 21.00 uur VCS 8 – LENS 5 Zuidhaghe 5592  

Wo 6 okt 19.00 uur LENS 2 – LENS 1 Zuidhaghe 19238  

Vr 8 okt 21.00 uur LENS 4 –Tutor 8 De Blinkerd 5441  

 21.00 uur LENS 3 – RKDEO 7 Overbosch 3255  

 22.00 uur LENS 6 – ADIO 7 Overbosch 6789  

Ma 11 okt 22.00 uur VCS 9 – LENS 6 Hoge Veld 6820  

 22.00 uur LENS 4 – Snoeki 5 Overbosch 5467  

 21.00 uur LENS 1 – Voorschoten’97 3 Zuidhaghe 19248 A.N. Hassanin 

Di 12 okt 21.00 uur Westlandia  DA3 – LENSDA1 Sosef Honselersdijk 7379  

 21.00 uur LENS 2 – VCS 2 Zuidhaghe 2221 O.R. Day 

Vr 15 okt 21.00 uur LENS 5 –Exact 2 Overbosch 5627  

Ma 18 okt 19.00 uur LENS DA1 – VCS DA1 Overbosch 7387  

Di 19 okt 22.00 uur RAVA Houtwijk 2 – LENS 1 Zuidhaghe 19250  

Wo 20 okt 21.00 uur Oliveo 4 -  LENS 5 Oliveo-hal 

Pijnacker 

5631  

 21.00 uur HSTexasDZS 1 – LENS 2 Zuidhaghe 2230 J.V. Geerling 

Vr 22 0kt 20.00 uur LENS 4 –GroenRood’93 1 De Blinkerd 5552 E.R. Beeldsnijder 

 21.00 uur LENS 6 –Maz.Stars 6 Ockenburg-hal 6825  

 22.00 uur LENS 3 –Honselersdijk 4 Ockenburg-hal 3297  

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2004/2005 

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: 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 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 afkeuringslijn (070-4044184) 

van LENS. 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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voor het wedstrijdprogamma zie blz. 14 

Bijzonderheden 

 
• De volgende LENSrevue verschijnt op donderdag 14 oktober!!! 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  02 oktober vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

09 oktober vanaf 07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

 

Opstellingen als bekend met uitzondering van: 

 
- LENS B1: spelers opgelet: nieuw telefoonnummer van Roy is: 06-41688388 

- LENS B3: zonder P.Dewkali (alleen 2/10) en zonder R.Matthee (blessure) 

- LENS C1: zonder R.Rocha (blessure) 

- LENS C3: zonder R.Canizares (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) en zonder A.Ozdilek (geschorst) 

- LENS D3: zonder O.Arslan (afgevoerd als lid) 

- LENS E4: zonder H.Sahin (blessure) maar met A.Ezammouri (vanuit LENS E5) 

- LENS E5: zonder B.Khoulali (afgevoerd als lid wegens herhaald zeer slecht gedrag) 

- LENS F3: A.Aksoy, E.Aras, I.Ben-Aïssa, T.Guneyli, E.Kilic, S.v.Marwijk (2/10 afgebeld), 

K.Metin, A.Osman en B.Tesadif. leider: H.Metin en invalleider: L.v.Marwijk. 

- LENS F4: T.Ciftci, I.el Boustati, R.Dewnarain, M.Ettahiri, U.Gunes, K.Kapar, A.Ozturk, S.Simsek 

en H.Yavuz. Leider: I.Kappar. 

- LENS F5: I.el Badri en C.Güler + aanvulling in de komende weken 

 

Competitievoetbal afgekeurd of niet? 

 
De vraag of het competitievoetbal doorgaat kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en ook niet op vrijdagavond of 

zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De juiste manieren om er achter 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 gewoon altijd naar LENS toe!!! 

• Bellen naar de KNVB afkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is 

hierop de informatie te verkrijgen. 

• Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven 

welke thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van je  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 B1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

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

 

 

Avondtoernooi voor LENS C3 en LENS E3 

 
De voetbalvereniging RAS aan de Albardastraat nodigde ons uit om met LENS C3 op vrijdagavond 8 oktober 

en met LENS E3 op vrijdagavond 15 oktober op hun kunstgrasveld (gaat dus altijd door!!) een 

avondtoernooitje te komen voetballen. Na overleg met jullie leiders hebben wij deze uitnodiging geaccepteerd 

en we verwachten jullie op deze avond om 18.00 uur op LENS. Het kan in deze tijd van het jaar (herfst) ’s-

avonds al wat frisser zijn dus neem allemaal een trainingspak en douchespullen mee. Omstreeks 21.00 uur is 

het toernooi weer afgelopen. Natuurlijk rekenen we op sportief voetbal en goed gedrag van jullie kant en ook 

op veel ouders met vervoer!! 

 

 

Keeperstraining 

 
Omdat Hans van Rijthoven en Arnold Oosterveer op dinsdagavond vaak (lang) moeten werken is de keeperstraining met ingang 

van heden verplaatst naar de donderdagavond. We houden dezelfde tijden aan!! Allemaal komen en als je niet kan dan netjes bij  

Hans van Rijthoven afbellen. Veel plezier!! 
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Nog lang niet iedereen heeft de voorintekenlijst ingeleverd 

bij Gerard Marinus of bij Paul v.d. Steen. Wij vragen jullie 

nu echt heel nadrukkelijk om dit uiterlijk a.s. zaterdag te 

doen. De echte loten zijn immers al binnen en zijn al uitgezet 

onder de spelers die hun voorintekenlijst wel hebben 

ingeleverd. Loten bijbestellen kan echter altijd nog dus heb 

je nog een voorintekenlijst lever deze dan uiterlijk zaterdag 

in op LENS!! De overige loten zijn inmiddels meegegeven 

aan de jeugdspelers die niets via de voorintekenlijsten 

hebben verkocht. Wij vinden dat ieder jeugdlid wel iets kan 

(moet) betekenen voor zijn cluppie (LENS). Iets terug doen 

voor alle inspanningen van het kader is toch niet te veel 

gevraagd?? Verkoop de loten wel zo snel mogelijk en lever 

het geld ook z.s.m. in op LENS bij Gerard Marinus of bij 

Paul v.d. Steen. Van ieder verkocht lot mag je zelf 0,25 

eurocent houden.

 

 

Zaterdag 2 oktober contant contributie betalen op LENS 

 
Op zaterdag 2 oktober kunnen alle ouders die de contributie over dit seizoen nog niet hebben betaald dit contant doen op LENS!! 

Dit is niet vrijblijvend maar verplicht!!! Half oktober maken wij de balans op en gaan wij briefjes meegeven en boetes opleggen. 

Laat het niet zover komen en betaal zaterdag contant op LENS en natuurlijk krijgt u een betalingsbewijs van ons mee!! 

 

Ramadan 

 
Op vrijdag 15 oktober begint de Ramadan weer voor heel veel jeugdleden van LENS. Dit betekent niets eten en niets drinken van 

zonsopgang t/m zonsondergang. Dit is een hele opgave want het normale leven (school en voetbal) gaat gewoon 

door. De ouders maken wij er op attent dat we in deze periode gewoon trainen en voetballen. Dit vraagt soms wat 

aanpassing van onze kant maar zeker ook van uw kant. Het voetbal moet immers gewoon iedere week doorgang 

vinden. Wij hebben immers onze verplichting aan de KNVB en aan onze tegenstanders. Wij rekenen op u en zeker 

ook als de suikerfeesten (einde Ramadan) plaatsvinden. Dit is op of rond 14/15 november. Ook op deze datum wordt 

er gewoon gevoetbald door alle jeugdteams van LENS. 

Trainingen in de herfstvakantie 

 

De trainingen en het voetballen in de herfstvakantie (16 t/m 23 oktober) gaat in principe gewoon door. 

Vakantie betekent immers veel vrije tijd en daarom gewoon trainen en voetballen en er worden zelfs extra 

activiteiten georganiseerd!! Natuurlijk wordt er op woensdag 20 oktober door C1 t/m D4 gevoetbald tegen 

Engelse teams die in Nederland op vakantie zijn maar de tijden zijn op dit moment nog niet bekend. 

Daarnaast kan de jeugd op dinsdag 19 oktober een rondleiding door het Feyenoord stadion, De Kuip, in 

Rotterdam gaan maken. De kosten bedragen 8,50 euro voor een kind en 10 euro voor de volwassenen. 

Natuurlijk zijn wij ook nu zoals altijd afhankelijk van het vervoer. Opgeven (deelnemers+vervoer) bij Gerard 

Marinus en meer nieuws op het mededelingen- bord van LENS en in de volgende LENSrevue. 

 

 

Schoolvoetbal op LENS 

 

Op woensdag 3 november zijn de voorrondes van het schoolvoetbal op LENS en op woensdag 10 november zijn de finales (met als 

reservedatum 17 november). Het wordt dan weer een gezellige drukke boel op LENS. Natuurlijk gaan de eigen trainingen op deze 

dagen gewoon door. 

 

Blessureleed 

 

- Rodney Matthee uit LENS B3 heeft zijn arm gebroken en zit in het gips. Voorlopig even niet voetballen. 

- Rafael Rocha uit LENS C1 heeft zijn groeischijf in zijn enkel gebroken en dat betekent naast 6 weken 

gips minimaal 8 weken revalideren. Voetballen helaas pas weer in 2005. 

Beide spelers heel veel sterkte toegewenst in deze voetballoze periode!! 
 

Medegebruik kunstgrasveld 

 

Ten tijde van afkeuring van hun sportcomplex mogen, volgens onderstaand schema, de volgende clubs gebruik maken van het 

linkerdeel (kant VCS) van ons kunstgrasveld (alleen op doordeweekse dagen). 

 

Maandag 17.00 t/m 22.00 uur BMT ½ veld 
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Dinsdag 20.00 t/m 22.00 uur BMT ½ veld 

Woensdag 17.00 t/m 19.30 uur VCS ½ veld 

Woensdag 19.30 t/m 22.00 uur Neta Dall ½ veld 

Donderdag 17.00 t/m 22.00 uur VCS ½ veld 

Vrijdag 18.00 t/m 20.00 uur VCS ½ veld 

Vrijdag 20.00 t/m 22.00 uur Spoorwijk ½ veld 

 

Deze verenigingen dienen zelf voor het benodigde materiaal te zorgen (doeltjes, ballen etc.) en mogen niet in onze kleedlokalen 

komen. Wel hebben zij een sleutel van het lichthok zodat ze zelf de lichten aan en uit kunnen doen als wij er niet zijn. 

 

 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

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

 

 

LENS B2 – Koudekerk B2 (3 – 3) 

  

Weer speelden wij een oefenwedstrijd tegen een tweede klasser. Maar LENS  begon niet lekker aan de 

wedstrijd zodat wij al snel tegen een achterstand aan keken en de tegenstander lekker laten voetballen. Dan een 

aanval uit het boekje en de stand is weer gelijk;  ik hoop dat de groep nu wakker is, maar nee hoor, ze sukkelen weer in slaap en 

door niet goed positiespel te spelen kan het gebeuren dat de tegenstander weer op voorsprong komt.  

Zo halen wij de rust.  

In de rust de ploeg weer op scherp zien te krijgen en proberen de wedstrijd te laten kantelen in ons 

voordeel. LENS komt beter uit de kleedkamer en is iets scherper dan de tegenstander maar door 

ongelukkig verdedigen komen zij toch op 1-3.  Maar dan slaat de vonk aan en LENS zet de tegenstander 

weer goed onder druk en de kansen stapelen zich op maar niemand is staat om te scoren. Mijn hartslag 

loopt geleidelijk op maar dan scoren wij toch weer een keer. De wedstrijd golft op en neer maar het is 

LENS wat de betere kansen creeert en één min voor tijd is hij daar de gelijkmaker. En terecht gezien de 

tweede helft.  

 

Door een slechte eerste helft geven wij de wedstrijd bijna uit handen ,maar wat is het moeilijk om van een diamant een briljant te 

maken of is het anders om. 

trainer /leider: Peter /Patrick 

 

 

Verburch B1 – LENS B2 (9 - 0)  

 

De laatste vriendschappelijke wedstrijd voordat wij de competitie in gaan.Het zou een wedstrijd moeten worden om te zien waar 

wij eigelijk staan. De tegenstander speelt ook tweede klasse dus kon het een leuke pot worden.Wij moeten met tien man beginnen 

omdat er een speler te laat komt. Voor wij het weten staan wij met twee nul achter door klunzig voetbal en het zou ook niet beter 

worden want de spelers hadden meer oog voor de overtreding dan voor het voetbal. En het praten tegen elkaar begon ook weer dus 

wat LENS liet zien had niets met voetbal te maken het was voor de ouders en mijn persoon een verloren avond. De enige speler die 

zijn best heeft gedaan is de keeper.En de andere keeper had een makkelijke avond er is namelijk geen EEN schot op zijn doel 

geweest. LENS was geen schim van het elftal wat ik zien voetballen in andere wedstrijden.er werd dus dik verloren. Schandalig. 

Peter 

 

LENS B2 – RVC/Rijswijk B3 (3 – 2) 

  

Naar de aanloop van mijn eigen 

wedstrijd ga ik kijken bij de B3 die 

moest spelen bij de buren. Als ik 

binnenloop zie ik BMT scoren maar 

kort er na scoort de B3 een mooi 

doelpunt. Dan krijgt de b3 een vrije 

trap die er netjes word ingeschoten; 

maar door niet goed opletten staat B3 

3 ineens met 4-2 achter. D 

aanvoerder loopt boos van het veld 

(zwak hoor) maar dan is het tijd voor 

mijn eigen wedstrijd en bereid het 

team voor op de wedstrijd. R. 

Moenasing begint als reserve wat hij 

niet leuk vindt, maar ja … ik vind 

sommige dingen ook niet leuk  maar 

moeten wel gebeuren. Binnen een 

min scoort Vires de een nul met een 

mooie trap. Maar dan een 

communicatie-stoornis 

tussen de keeper en Arra;  de bal rolt 

er gewoon stom in (1-1). LENS zet 

wel druk op de bal en houd de 

tegenstander op eigen helft en met 

een snoeihard schot van Arra komen 

wij weer op voorsprong. Het team 

loopt beter te voetballen als 

woensdag tegen Verburch. De rust 

halen wij met de 2-1.  
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Na de rust gaan wij op zoek naar het 

derde doelpunt maar er is weer wat 

onrust in de ploeg en het loopt niet zo 

als ik het wil.  

Dan een schot op doel en de 

verdediger tikt met de hand de bal uit 

de goal. Ik denk een rode kaart en een 

pingel maar tot mijn verbazing 

krijgen wij wel een pingel maar de 

rode kaart blijft uit. Omer neemt de 

pingel en scoort de 3-1. Dat was tien 

min voor tijd dus kat in bakkie dacht 

ik. Maar weer verlaat iemand zijn 

positie en zo kon het gebeuren dat de 

tegenstander nog een doelpunt kon 

maken. Maar de eerste winst is er 

wel; ben nog niet tevreden:  het 

praten moet onderling tijdens 

wedstrijden afgelopen zijn dan spelen 

wij stukken beter.

 

trainer/leider: Peter   

 

LENS D 1  -  RVC  /  RIJSWIJK  (2 - 0) 

 

Met onder de toeschouwers de trainer van het eerste, de heer Ron Bentvelzen,  en nog enkele prominenten ( 

Michel, de trainer van vorig jaar ) speelde LENS D 1 tegen RVC. In de eerste helft werd er zeer goed gevoetbald. 

Aanval na aanval op het doel van de tegenstander, goede ( nee erg goede ) kansen en een tegenstander, die er niet aan te pas kwam. 

Er werd goed gecombineerd via het middenveld en ook de vleugels en vooral via Mitchel, Karim en Walid was er constant gevaar. 

We gingen dan ook met een verdiende 2-0 stand de rust in. De tweede helft verliep wat moeizamer. Het ging wat meer gelijk op. Je 

zou denken, dat dat het kijkspel ten goede kwam, maar dat was niet zo. Er werden nog wat fraaie kansen om zeep geholpen door 

LENS, terwijl RVC wel aandrong, maar door de geconcentreerd spelende achterhoede geen kans kreeg. Al met al een zeer 

verdiende overwinning tegen een sportieve tegenstander en met een uitstekende scheidsrechter. Als extaatje kregen de spelers een 

horloge van VEN internationale versmarkt, waarvoor hartelijk dank. 

 

 
 

DSVP  -  LENS  D 1  ( 5 - 1) 

 

Een tegenstander, die tot nu toe alles gewonnen had, deze keer. LENS begon goed aan de wedstrijd, maar liet zich na een kwartier 

afbluffen door de sterke spits, die er prompt 1-0 van maakte. Het bleef de hele eerste helft een gelijkopgaande wedstrijd. Na de 2-0 

kwam LENS goed terug en wachtte iedereen op de gelijkmaker.  

Helaas werden er na rust te veel fouten gemaakt, waardoor DSVP toch wel verdiend won, al was de uitslag wel wat hoog 

uitgevallen. Opvallend was wel dat er te weinig duels gewonnen werden en dat LENS vaak net te laat bij de bal was. De 

tegenstanders zijn meestal wel groter, maar voetballend moeten we toch betere resultaten kunnen halen. 

Theo 

 

 

Verburch D1 – LENS D2: (3 – 2) 

 

Vandaag tegen Verburch D1 uit en om daar te komen 

moeten we toch echt vervoer hebben. Bedankt Gerard voor 

het brengen en natuurlijk ook de ouders van Mourad en 

Faisal die er altijd zijn. Zaterdag maar even een verplicht 

(!!) gesprek op LENS met alle ouders (aanvang 12.00 uur). 

Zo kan het niet langer!! We begonnen niet met de 

opstelling die ik in mij hoofd had, want Hassan (keeper) 

die maar één keer in de drie weken heeft getraind en Mourad 

die echt raar stond te doen bij Verburch stonden daarom ook 

wissel. De warming-up was slecht en dan begin je ook slecht 

aan de wedstrijd. We stonden daarom ook snel 2 - 0 achter. 

Dom !!  

Maar dan word LENS wakker en beginnen ze te voetballen. 

Er werd goed gecombineerd en de bal bleef maar richting 

Verburch gaan, kansen zat. Maar slechts één gaat erin 

rustand 2 - 1. De 2e helft begonnen we goed en na 5 minuten 

stond het al 2 - 2 en LENS speelde steeds beter voetbal en er 

waren kansen bij dat je zou denken dat het ons niet gegund 

was om nog een doelpunt te maken vandaag. De paal, 

de lat, net over en noem maar op. Maar gelukkig gaf 

LENS het niet op we bleven drukken en het leek erop 

dat Verburch met 11 man aan het verdedigen was, maar 

de bal wou er echt niet in. Na een kleine onderbreking 

was LENS de kluts helemaal kwijt. Verburch profiteerde 

daarvan en zij scoorden 3 - 2. Wij hadden nog 4 minuten om 

het recht te zetten. Bilal maakte weer een geweldige actie en 

werd neergehaald in de 16 meter gebied en daar werd terecht 

voor gefloten. Mouad neemt de penalty maar zoals alle 

andere kansen werden gemist wist ik al dat deze er ook niet 

in zou gaan en dat klopte, binnenkant paal eruit. Jammer 

Arabier !!!  Als jullieiets meer proberen te luisteren en jullie 

te gedragen dan weet ik zeker dat het een leuk jaar kan 

worden. Het ligt echter geheel aan jullie vergeet dat niet !!!

 

Achraf Dachroui.  
 

 

LENS D3 – Maasdijk D2 (7 – 3) 

 

25 september. LENS begon heel goed. Door een fout van de verdedigers van Maasdijk kon Onur passeren. De 

keeper koos de verkeerde hoek en Onur scoorde. Ook het tweede doelpunt kwam van Onur. Hij legde de bal 

voor zich en scoorde. Onur liep richting de keeper, passte naar Caglar en die schoot de bal in het doel (3 – 0). 

Daarna schoot Onur de bal over de keeper in het doel (4 – 0). Een Hattrick van Onur C. Later in de eerste helft 

scoorde Maasdijk 2 keer. In de tweede helft  schoot Caglar  op het doel maar schoot mis. De bal kwam terug en 

toen wist Onur alsnog te scoren. Kadir nam een mooi corner. Iedereen wilde de bal raken, maar Emre schoot de 

bal in het doel. De bal kwam met een boogje richting Kador. Die schoot de bal met z’n hak  naar Onur en die 
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schoot de bal in het doel (7 – 2). Een foutje van de verdedigers van LENS was genoeg voor Maasdijk om te scoren in de 

blessuretijd. (7 – 3).   

Van Channel, Ali G. en Kadir. 

 

 

WIK D1 – LENS D3 (3 – 3) 

 

Zaterdag 11 september. Het was een warme dag. We speelden tegen WIK. Shalten kreeg een vrije trap. Hij schoot de bal naar de 

keeper toe. De bal kwam tegen de kin van de keeper van WIK en Anas schoot de bal in het doel (0 – 1). Door een foutje van de 

verdediging scoorde de tegenstander . Het werd 1 – 1. Na de rust scoorde Channel (1 – 2).  

Even later werd een ver schot van de tegenstander genomen en onze keeper kon hem niet tegenhouden (2 – 2). Ietsje later gaf 

Channel een pass naar mij (Ali G.) en in scoorde dus het werd 2 – 3. Daarna had Onur C. een mooi schot op doel, maar het ging 

mis. Na een tijdje scoorde de tegenpartij (3 – 3). En toen kwam er bijna ruzie. Toen schoot de scheidsrechter af. 

 

Groetjes, Ali. 
 

 

Verburch D2 – LENS D3 ( 1-5 )  vriendschappelijk) 

 

Dinsdag 14 september. Het was niet zo’n moeilijke wedstrijd want er waren niet zo veel goeie spelers. Er was 

alleen maar een goeie keeper, maar het lukte ons toch om te scoren. En om te winnen. Het weer was regenachtig 

en zelfs dat hield ons niet tegen. Het gaat goed met ons. We hebben dit seizoen nog geen één keer verloren. Ik 

hoop dat wij altijd winnen. 

De doelpunten kwamen van Abdulkadir, John, Onur Coskun, Emre en Ali Özdemir. 

 

Onur Coskun 

 

 

 

 

RAVA/Houtwijk D2 - LENS D3 ( 0 – 5 )  competitie) 

 

Zaterdag 18 september 2004. Het was wel een moeilijke wedstrijd. Door de keeper en de super verdedigers van LENS D3 (Rasjied, 

de 2 neefjes Fatih en Ismail, Ali en Onur Özdemir) is het moeilijk geworden voor de tegenstanders. Door goed samen te werken 

kreeg LENS D3 geen tegendoelpunten. 

De doelpunten zijn gemaakt door Shalten, Kadir, Onur Cockun (2x) en Caglar.  
 

Ismail Erkul 
 

 

LENS D4 – Laakkwartier D 4  (8 – 1) 

 

Vandaag om 09.00 uur moesten we verzamelen.. We 

moesten vandaag tegen Laakkwartier. Wij hebben in de 

eerste helft een vrije trap gehad. Deze vrije trap mocht Yusuf 

nemen. Hij scorde maar de scheids telde het niet. We hadden 

ook een penalty gehad in de 1e helft. Die mocht Fatih nemen. 

De penalty van Fatih kwam recht op de keepers hand. Toen 

werd afgefloten voor de eerste helft. Toen we naar de 

kleedkamer liepen. Was Fekri boos op ons. Hij vertelde dat 

de verdediging slecht was. Fekri gaf ons een andere 

positie.De scheids floot. Wij begonnen met de aftrap. Fatih 

passte naar Murat. 1 – 0 voor ons door een eigen goal. Toen 

de aftrap werd genomen liepen onze spitsen 

Murat en Raymond naar voren. Rodney stond 

links-buiten vrij. Murat gaf de bal aan 

Rodney en hij schoot op de goal. Toen stond 

het 2 – 0 voor ons. Toen begon Laakkwartier 

met de aftrap. Toen pakte Fatih de bal en van 

verre afstand schoot hij op de goal. Het was een prachtige 

goal. Toen stond het 3 – 0 voor ons. Uiteindelijk stond het 8 

– 1 voor ons. Dit punt hebben wij dankzij onze trainer Fekri 

Fellah gehaald.

 

Met vriendelijke groeten, Yusuf. 

 

 

LENS E1 - Full Speed E1 (5 - 4) 

 

25 september. LENS E1 speelde vandaag tegen de koploper. Sinan passte naar Redouan. Redouan 

passte naar Sercan en Sercan scoorde (1 – 0). LENS E1 begon weer heel sterk en kon voorkomen 

dat Full Speed kon scoren. Burak schopte de bal naar Sinan. Sinan passte naar redouan en die scoorde (2 – 0). Full 

speed kreeg bijna weer de kans om te scoren. Hanifi hield de bal tegen. Hij schopte de bal uit. Sinan scoorde de 3 – 

0. Redouan had de bal afgepakt van de tegenstander en passte naar Sinan en terug. Sinan passte terug naar Redouan 

en die scoorde weer (4 – 0). Full Speed scoorde 4 – 1. Toe passte Redouan naar Sinan, die had balverlies en 

daardoor kon Full Speed 4 – 2 scoren. Daarna scoor de Full Speed 4 – 3. Daarna begon LENS E1 weer goed te 
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voetballen. Door balverlies kwam de stand op 4 – 4. Toen kreeg LENS weer veel kansen en in de laatste minuut 

scoorde Redouan de 5 – 4. 

Geschreven door Redouan 

 

 

LENS F1 – BMT F1   (6 – 0) 

 

Vandaag 11 september de tweede wedstrijd van de competitie. Helemaal compleet en bijna 

allemaal op tijd. LENS begon sterk aan de wedstrijd en stond binnen 2 minuten met 1-0 voor. Het 

bleef éénrichting verkeer en onze keeper Sawn kreeg weinig te doen. In de rust stonden we met 3 – 0 voor en met 

nog eens drie doelpunten in de tweede helft werd er gemakkelijk met 6 – 0 gewonnen. De doelpunten werden 

vandaag gemaakt door Thom, Sergen en Tugay. Mazlum hield het achter makkelijk dicht. Ilias en Bahadir pakten 

veel ballen af op het middenveld. Rifat en Subehen liepen goed vrij en gaven goede voorzetten. Ouders bedankt 

voor de support langs de lijn en tot ziens met vervoer volgende week bij de tweede uitwedstrijd tegen RKDEO.  

    Reinier 

 

RKDEO F1 - LENS F1  (4 – 2) 

 

Wat een fantastisch weer om te voetballen en weer allemaal op tijd met verzamelen en een 

dilemma: wie rijdt er met wie mee, want we hebben gewoon teveel auto’s! 

Oei, oei, die jongens van RKDEO zijn wel erg groot en bovendien staan ze bovenaan na twee grote 

overwinningen. Toch gaat LENS er dapper en met veel strijd tegenaan. Het spel speelt zich in het 

begin vooral op het middenveld af. Dan wordt er opeens goed gecombineerd door Bahadir, Ilias en 

Subehen; vanuit de rechterkant komt de bal goed voor het goal en kan Sergen de 0 – 1 inschieten. Dan begint het 

fysiek sterke RKDEO een waar tegenoffensief en groeit onze keeper Sawn uit tot de held van de wedstrijd; hij plukt 

de ene na de andere bal uit de kruising en ook bij de corners is hij sterk. Toch kunnen ook hij en Mazlum niet 

voorkomen dat in de 17e minuut de gelijkmaker valt na een mooi uitgespeelde aanval en een onhoudbaar schot. Na 

de rust loopt de spanning op en staat LENS meer en meer onder druk. Toch kan Rifat een keer counteren en na een 

actie van Thom op links en een mooie voorzet vanaf de achterlijn schiet Tugay fantastisch de 1 – 2 voorsprong in. 

Nog 10 minuten te gaan, maar helaas kunnen we de voorsprong niet vasthouden en geeft de fysieke kracht RKDEO 

de doorslag; binnen 3 minuten staan we 4 – 2 achter en is de wedstrijd gespeeld. Jongens goed gespeeld en gestreden 

en met deze instelling gaan we tegen RVC thuis de punten pakken. 

Reinier 

 

 

 

 

 

 
 

Pupil van de week: Ismail Erkul 
 

 

Op zondag 19 september speelde LENS 1 thuis tegen Postduiven 1. Zoals de meeste lezers van LENS-revue wel 

weten is bij iedere thuiswedstrijd in de competitie één van de jongens ‘pupil van de week’. 

Gerard had Ismail uitgekozen. Waarschijnlijk omdat hij zo goed kan verdedigen. De D3 heeft nog een heleboel 

jongens die ’t net als Ismail verdienen om pupil van de week te zijn. 

 

Ismail is 11 jaar en zit op de Karreschool in groep 7. Sommige kinderen op die school doen wel eens vervelend. 

Verder valt de Karreschool best wel mee. Ismail denkt dat meester ben niet veel van voetbal weet. 

 

Vorig jaar was Ismail eigenlijk nog een E-tje maar zat toch al in de D4. Nu mist hij Salih, Rodney en Satish heel erg.  

De D3 is een leuk elftal. Sommige jongens pingelen te veel (o.a. Caglar), Gerard moet die jongens maar voor straf 

rondjes laten lopen. 

Meestal worden de jongens getraind door Gerard en soms door Fekri. 

 

Sponsor foto's pupil van de week 

 

 

 

 

 
1uur snelservice kleinbeeld en APS 

De Stede 23- Den Haag - tel: 070-367 94 31 
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Wat je beslist moet weten over onze Puppy: 

- speelt bijna altijd links-back; 

- kan dus goed ballen tegenhouden en weer 

wegschieten; 

- moet altijd goed z’n best doen de 

tegenstander ‘buiten spel te zetten’; 

- is fan van Galatasaray dat steeds beter 

gaat voetballen; 

- is ook fan van het Turkse nationale Team; 

- en van Christiaan Ronaldo omdat die in 

Portugal tegen Griekenland in de finale 

van het EK erg goed speelde; 

- wordt later profvoetballer; 

- houdt ook van basketbal; 

- ziet Fatih Özcelik en Ali Özdemir als z’n 

beste vrienden; 

- zit niet vaak op internet maar MSN’t wel 

veel; 

- vond het op kamp gaan met de D4 naar 

Waalwijk en Moergestel heel erg leuk; 

- vult z’n vrije tijd behalve met voetbal ook 

met basketbal, zwemmen en buiten 

spelen; 

- heeft op tv een mooi film gezien: Koning 

Cobra; 

- is gek op Dr Pepper; 

- gaat graag op vakantie naar België en 

Turkye; 

- is een puppy die moeilijk in slaap valt. 

 

Schrappen wat niet of minder past: 

Lang uitslapen of vroeg opstaan 

Aanvaller, middenvelder of verdediger 

Feyenoord, PSV of AJAX en ADO Den Haag 

Geld sparen of geld uitgeven 

Slordig  of ordelijk 

Hond of kat 

Pretpark of bos 

Strip- of leesboek 

Taal of rekenen 

Ismail blikt terug op LENS 1 – Postduiven 1 (1-4). 

 

In de voorbespreking vertelde de trainer tegen de spelers dat ze goed voor hun mannetje moesten blijven. 

Nummer 6, Peter Koopmans, maakte goeie kapbewegingen. De aanvallers van LENS waren goed maar de 

verdedigers van Postduiven waren ook erg goed. Omgekeerd konden de verdedigers van LENS goed de spitsen van 

Postduiven tegenhouden. De spitsen van Postduiven waren heel sterk. Jammergenoeg kreeg LENS op ’t laatste 

moment nog 2 tegendoelpunten. Dat had ik niet verwacht. 

Jochem van Loon was m’n favoriete speler.  

 

LENS 1 bedankt, Ismail 

 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen nog mogelijk 

 

 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

B1 02 okt 14.00 uur Den Hoorn B1 Thuis Veld 1 42679 13.00 uur  

 09 okt 12.30 uur Lyra B1 Uit Veilingweg/De Lier  11.00 uur Auto 

B2 02 okt 13.45 uur Quick B2 Uit Savorninlohmanlaan  12.15 uur Auto 

 09 okt 14.00 uur Scheveningen B1 Thuis Veld 2 44006 13.00 uur  

B3 02 okt 14.00 uur DSVP B2 * Thuis Veld 3  13.00 uur  

 09 okt 14.00 uur Haagse Hout B1 Uit Vlamenburg/Mariahoeve  12.00 uur Tram 

C1 02 okt 12.00 uur Sparta C2 Thuis Veld 1 48431 11.00 uur  
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 04 okt 19.00 uur ADO DH C2 (*) Thuis Veld 2  18.00 uur  

 09 okt 11.00 uur Alexandria’66 C1 Uit Leningradweg/Rotterdam  09.00 uur Auto 

C2 02 okt 11.00 uur Scheveningen C1 Uit Houtrustweg  09.30 uur Auto 

 09 okt 10.00 uur GDA C2 Thuis Veld 3 50284 09.00 uur  

C3 02 okt 10.00 uur SOA C1 Thuis Veld 3 56569 09.00 uur  

 06 okt 18.30 uur SV Erasmus C2 (*) Uit Erasmusweg  17.30 uur Auto 

 08 okt 19.00 uur Avondtoernooi RAS Uit Albardastraat (zie kopie!!)  18.00 uur Auto 

 09 okt 11.00 uur Jai Hanuman C1 Uit Vredenburchweg  09.30 uur Auto 

D1 02 okt 10.00 uur VELO D1 Thuis Veld 1 57561 09.15 uur  

 09 okt 11.00 uur HBS D1 Uit E.Wytemaweg  09.45 uur Auto 

D2 02 okt 13.00 uur VELO D2 Thuis Veld 2 58881 12.00 uur  

 09 okt 13.30 uur Quintus D1 Uit Leeuwerik/Kwintsheul  12.00 uur Auto 

D3 02 okt 12.30 uur VCS D3 Uit Dedemsvaartweg  11.30 uur Lopen 

 09 okt 12.00 uur DUNO D2 Thuis Veld 1 64078 11.00 uur  

D4 02 okt 12.30 uur RVC/Rijswijk D6 Uit Schaapweg/Rijswijk  11.15 uur Auto 

 09 okt 10.00 uur Lyra D6 Thuis Veld 1 121222 09.00 uur  

E1 02 okt 10.00 uur Westlandia E1 Uit De Hoge Bomen/Naaldwijk  09.00 uur Auto 

 09 okt 09.30 uur ADO Den Haag E1 Thuis Veld 2 68610 09.00 uur  

E2 02 okt 09.30 uur Feyenoord E5 * Thuis Veld 2  09.00 uur  

 09 okt 08.45 uur DSVP E2 Uit Sportlaan/Pijnacker  07.30 uur Auto 

E3 02 okt 09.00 uur DWO E4 Uit Heuvelweg/Zoetermeer  07.45 uur Auto 

 09 okt 09.30 uur GraafWIIVAC E9 Thuis Veld 2 73867 09.00 uur  

 15 okt 19.00 uur Avondtoernooi RAS Uit Albardastraat (zie kopie!!)  18.00 uur Auto 

E4 02 okt 09.30 uur SV’35 E3 Thuis Veld 2 77248 09.00 uur  

 09 okt 09.45 uur Quick E8 Uit Savorninlohmanlaan  08.45 uur Auto 

E5 02 okt 11.30 uur SV Erasmus E2 Thuis Veld 2 81207 11.00 uur  

 09 okt 09.00 uur RKDEO E10 Uit Sportparkweg/Nootdorp  07.45 uur Auto 

F1 02 okt 09.30 uur ADO Den Haag F1 Uit Zuiderpark  08.30 uur Auto 

 09 okt 11.30 uur Quick F1 Thuis Veld 2 82828 11.00 uur  

F2 02 okt 10.00 uur GraafWIIVAC F2 Uit Buurtweg/Wassenaar  08.45 uur Auto 

 09 okt 11.30 uur VUC 1 Thuis Veld 2 84280 11.00 uur  

F3 02 okt 09.00 uur BMT F2 Uit Hengelolaan  08.15 uur Lopen 

 09 okt 13.30 uur SV’35 F1 Thuis Veld 2 87932 13.00 uur  

F4 02 okt 11.30 uur Lyra F9 Thuis Veld 2 137588 11.00 uur  

 09 okt 12.30 uur GraafWIIVAC F10 Uit Buurtweg/Wassenaar  11.00 uur Auto 

F5 02 okt VRIJ!!       

 09 okt VRIJ!!       

 

 (*) = vriendschappelijke wedstrijd     

(**) = voor meer informatie zie internetsite van LENS (http://www.lens-denhaag.nl) 

 

 

 

 

 

 

 opgericht 18 december 

1920 

 internetsite: www.lens-

denhaag.nl 
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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 
  

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 
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Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretariaat 

❑  Loek Verdegaal ……………..tel. 070 – 336 13 63  

Penningmeester 

❑ Cees Veldink  ………………. tel. 079 - 331 43 48 

jeugd en seniorenselectie 

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

leden 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacant 

❑ bar ………………………………………. vacant 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 
- Kees Alting …………..cjalting@cjalting.demon.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de redactie behoudt zich het recht voor: 

 

 ingezonden stukken te weigeren of in te korten 

 plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

 

de eerst volgende LENS-revue verschijnt pas op donderdag 28 oktober 

 

➢ inleveren kopij voor deze revue: uiterlijk zondag 24 oktober 
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Afgelopen periode is er m.n. op het fusiefront hard gewerkt. 

Op 27 september kwam de fusiecommissie weer bijeen. De 

fusiecommissie bestaat uit bestuursleden van LENS, 

Cromvliet en VIOS, de heer Ton Beije van de KNVB en Rob 

Vergeer. 

Aan de orde kwam de bespreking van het financiële plaatje 

dat gepaard gaat met de mogelijke nieuwbouw op VIOS (of 

LENS). 

Zoals bekend is er door de architect een conceptschets 

neergelegd voor nieuwbouw op het VIOS-complex. Een 

ambitieus en mooi, maar ook duur plan. 

 

Het gaat dan om forse bedragen, die in ieder geval voor een 

deel door de deelnemende verenigingen zullen moeten 

worden opgebracht. Of dit haalbaar en verantwoord is, is op 

dit moment onderwerp van studie. 

Op 20 oktober is er een overleg met wethouder Stolte van de 

gemeente en van dit gesprek zal veel afhangen.  

Voorafgaand aan dit gesprek wordt er nog gesproken met 

mogelijke (mede)-investeerders. Kortom, veel beweging en 

in november zal er meer duidelijk moeten zijn. Ook is er 

gesproken over de invulling van bestuurs- en andere 

kaderfuncties binnen de nieuwe vereniging.  

Een nieuwe vereniging kan mooi zijn, maar het ontbreken van goed kader is dodelijk. Zoiets als een mammoettanker zonder 

bemanning. 

 

E n verder …. 

• Verder is het leuk te kunnen melden dat de 2e televisie in de kantine is geplaatst en dat de redactie in haar nopjes is met 

een andere computer. Geen overbodige luxe, want met de oude vergde de vervaardiging van ons verenigingsblad nogal 

wat kunstgrepen en dat is in deze tijd van high-tech toch niet meer nodig. 

 

• In december is er de Algemene ledenvergadering. Aan alle commissies het verzoek voor eind november het jaarverslag in 

te dienen, zodat de secretaris de tijd heeft er een leesbaar algemeen stuk van te maken. 

 

W e verzuipen …op de zaterdag 

 

Op zaterdag is het behoorlijk druk op LENS. Heel veel voetbalwedstrijden en dito 

organisatie. Paul en zijn mensen hebben er een dagtaak aan. Ga het maar eens bekijken en 

constateer met mij dat dit geen hobby maar werk is. Niks mis mee, maar mocht je met je 

ziel onder je arm lopen, wegleggen en een handje toesteken. Het zal gewaardeerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

▪ 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 

 

 

 

 

LENS heeft een 'Club van Vijftig'. Supporters die vijftig euro of een veelvoud daarvan willen bijdragen. De Club van Vijftig zorgt 

o.a. voor accommodatieverbeteringen, het opfleuren van het clubgebouw, bijdrage aan sportdagen, verstevigen van banden van 

oud-Lens leden, etc. 
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CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 06-46 13 27 22 / 366 13 14  

 

   

           *  advertentie * 

  

Mededelingen Veld - Zaal: 

 
❑ Zaal: * 

 

Veld: Schaduw-wedstrijden bij een 

algehele afkeuring: 

LENS 1 - Laakkwartier 1 om 14.00 uur   

LENS 2 - Laakkwartier 2 om 12.00 uur 

          filiaal Beresteinlaan 

B edankt …. 

 

SPARERIBS VAN BOJANGLES  

 

De selectie mocht onlangs na de training aanschuiven voor een voortreffelijke maaltijd spareribs  

geleverd en gespronsord door:  

Restaurant Bojangles - Noordeinde 139 
 

VELD 

                        AANVOERDERS 

LENS 3 

Wil Heijnen - tel.: 070-346 120 88 

b.g.g.: Henk Kouwenhoven - tel.: 070-391 24 74 

LENS 4 

Henk Vermolen-– tel.: 070-360 77 39  

                                     06-12 41 89 56 

 

 

Wedstrijdprogramma veld 

 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld Nummer Scheidsrechter 

Zo 17 okt 14.00 uur GONA 1 – LENS 1 (*) Beresteinlaan   

  BEKERWEDSTRIJDEN    

 10.30 uur RAVA Houtwijk 2 – LENS 2 Rijnveld Sportp. 

L van Vuurdestraat 16 

19932 Th.J.v.d. Wiel 

 10.30 uur LENS 3 – Juventas 2 Veld 1 20496  

 10.00 uur RKAVV 9 – LENS 4 Kastelenring 

Sportparkweg 4 

Leidschendam 

117418  

      

Di 19 okt 19.30 uur LENS 1 – RKSVM 1 (vr.sch) Veld 2   

      

Zo 24 okt 14.00 uur LENS 1 – RVC/RIJSWIJK 1 Veld 1 96971 W.T. v. Horssen 

 11.30 uur LENS 2 – VELO 3 (vr.sch.) Veld 1   

 10.30 uur LENS 3 – VELO 8 (vr.sch.) Veld 3   

 10.30 uur LENS 4 – VELO 14 (vr.sch) Veld 2   

(*) uitspelen gestaakte wedstrijd van zondag j.l. (13 minuten bij een stand van 0 – 0) 

W e verzuipen … de kantine 

 

Zondag 24 oktober zijn er bij LENS, naast de competitiewedstrijd van het eerste, drie 

vriendschappelijke wedstrijden voor de andere teams. Gezien de kleine bezetting van de kantine zijn 

wij van mening dat deze teams na afloop van hun wedstrijd best wel een handje zouden kunnen 

toesteken.  

Wij rekenen er dan ook op dat van elk team tenminste 1 speler zich beschikbaar stelt en achter de bar zich verdienstelijk maakt. 
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Seko 

 

L ENS in de competitie      | door  Jaap Colpa 

 

 

  

Zondag 03 oktober: LENS - ODB (4-4) 

 

KRANKZINNIG SCOREVERLOOP BIJ LENS 1 

 

Halverwege de wedstrijd gaf niemand meer een stuiver voor 

de kansen van LENS 1. Op slag van rust incasseerde LENS 

een tweede tegentreffer en had tot dan toe moeite gehad om 

goede kansen te creëren. Vlak na de thee zag het er ineens 

heel anders uit. Binnen 5 minuten wisten Arno van Veen, 

Dennis v.d.Steen en Michel Fransen het vijandelijke net te 

vinden. Helaas moest LENS kort daarna met 10 man de 

wedstrijd vervolgen omdat Maurice Schuurman tegen zijn 

tweede geel aanliep. ODB profiteerde goed van de man-

meer-situatie en kwam weer langszij. De blauwwitten 

toonden echter veerkracht en streden met veel inzet om 

iedere meter. Een kwartier voor tijd werd dit beloond 

middels een treffer van Peter Koopman. Toen echter ook 

Ricky ten Berge voortijdig moest gaan douchen vanwege 

zijn tweede gele kaart werd de druk van ODB wel erg groot. 

Diep in de blessuretijd kwam toch nog de 4-4 op het 

scorebord 

 

Zondag 10 oktober: GONA – LENS 

 (gestaakt bij de stand 0-0)  

 

LENS – GONA HAALT HET EINDE NIET 

 

Nee, nee het is niet wat u denkt. Ook de plaatselijke media 

kunnen, wellicht tot hun teleurstelling, de 'sensatiepen' 

opbergen. Het treffen tussen LENS en GONA verliep in 

prima harmonie. Niet dat er voor de toeschouwers nou veel 

te genieten viel.  Een vrij matte partij waarin de aanvallers 

van beide partijen veel moeite hadden het net te vinden. 

Kansen waren er zeker, maar de doelverdedigers 

onderscheidden zich in positieve zin. Net toen LENS dacht 

de tegenstander te hebben "liggen" moest de scheidsrechter 

er een einde aan maken. Met nog een krap kwartier op de 

klok verhinderde een kuitblessure hem om de wedstrijd te 

vervolgen. En dat kwam met name LENS slecht uit. LENS 

was op dat moment volop in de aanval en de winnende 

treffer leek niet ver meer weg. Het restant van deze wedstrijd 

wordt op een nader te bepalen tijdstip gespeeld.  

 

 

 

ZAAL 

 

AANVOERDERS 

LENS 1 Oscar van Laar tel: 06-22669238 LENS 4 Nico Vastenburg tel: 070-329 42 54  

LENS 2 Sammy de Nennie tel: 070-393 59 36 LENS 5 Aad Frederiks tel: 070-397 30 21 

LENS 3 Ed Vuijk tel: 070-396 04 48 

      06-20247367 

LENS 6 Joop Zwart tel: 06-14699794 

LENS DAMES 1 -  Mirjam de Kleijn -  tel: 070-391 27 52 

 

 

Wedstrijdprogramma zaal 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Sporthal Nummer Scheidsrechter 

Vr 15 okt 21.00 uur LENS 5 –Exact 2 Overbosch 5627  

Ma 18 okt 19.00 uur LENS DA1 – VCS DA1 Overbosch 7387  

Di 19 okt 22.00 uur RAVA Houtwijk 2 – LENS 1 Zuidhaghe 19250  

Wo 20 okt 21.00 uur Oliveo 4 -  LENS 5 Oliveo-hal 

Pijnacker 

5631  

 21.00 uur HSTexasDZS 1 – LENS 2 Zuidhaghe 2230 J.V. Geerling 

Vr 22 0kt 20.00 uur LENS 4 –GroenRood’93 1 De Blinkerd 5552 E.R. eeldsnijder 

 21.00 uur LENS 6 –Maz.Stars 6 Ockenburg-hal 6825  

 22.00 uur LENS 3 –Honselersdijk 4 Ockenburg-hal    

Datum Aanvang Wedstrijd Sporthal Nummer Scheidsrechter 

Ma 25 okt 21.00 uur SEV 5 – LENS 3 Kastelenring-hal, 

Leidschendam 

4859  

 19.00 uur LENS 4 – HENDO 1 Zuidhaghe 5480  

 20.00 uur ZVVR/Alcatel 1 -  LENS 6 Hoge Veld 6831  

Wo 27 okt 20.00 uur Nootdorp DA1 – LENS DA1 ’s Gravenhout, 

Nootdorp 

7390  

 22.00 uur LENS 2 – Snoekie 2 De Schilp 2236  

 21.00 uur LENS 1 – SEV 3 Forum Kwadraat 19252  
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Vr 29 okt 22.00 uur LENS 5 – RKAVV 5 Ockenburg-hal 120034  

Ma 1 nov 21.00 uur Gymnova 9 – LENS 5 De Fluit 5642  

 20.00 uur RKDEO 6 – LENS 3 RKDEO Nootdorp 3310 A.Veenstra 

(Voorburg) 

 20.00 uur LENS DA1 – UVS DA2 Overbosch 7399  

 21.00 uur Voorschoten’97 3 – LENS 2 Klaverhal, 

Zoeterwoude 

2242  

Wo 3 nov 22.00 uur Westlandia 6 – LENS 1 De Pijl, Naaldwijk 19275 M.F.M. van Eijk 

 22.00 uur RFC 95 2 – LENS 4 De Schilp 5489  

Vr 5 nov 20.00 uur LENS 6 – Vitesse Delft 3 Overbosch 6837  

Ma 8 nov 19.00 uur HPSV DA1 – LENS DA1 De Schilp 7401  

 22.00 uur LENS 1 – Gymnova 3 De Schilp 19277 A. Veenstra 

(Voorburg) 

WO 10 nov 21.00 uur Gymnova 10 – LENS 6 Forum Kwadraat 6842  

Vr 12 nov 9.00 uur LENS 4 – Forum Sport 1 De Blinkerd 5493  

Vr 12 nov 20.00 uur LENS 2 – RAVA Houtwijk 2 De Blinkerd 2251 R.E. van der Zee 

 19.00 uur LENS 3 – ADIO 3 Overbosch 3315  

 20.00 uur LENS 5 – Delft 2 Overbosch 5651  

Ma 15 nov 22.00 uur GONA 1 – LENS 6 De Schilp 122564  

 21.00 uur LENS 1 – GSC ESDO 2 Overbosch 19240 A.Eldaout 

 22.00 uur LENS 2 – Nat.Ned.DH 1 *) Overbosch 127846 A.Eldaoud 

Di 16 nov 20.00 uur DSVP 2 – LENS 3 DSVP Pijnacker 3261  

Wo 17 nov 20.00 uur VCS 9 – LENS 5 *) Zuidhaghe 127933 G.v. Kuijlenborg 

 22.00 uur RAVA Houtwijk 3 – LENS 4 Zuidhaghe 5447  

Vr 19 nov 19.00 uur Duinoord/Jagers DA1-LENS DA 1 *) Overbosch 127849  

*) Deze 3 wedstrijden zijn bekerwedstrijden 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2004/2005 

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: 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 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 afkeuringslijn (070-4044184) 

van LENS. 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!! 
 

 

Paul van den Steen is op vakantie van 12 t/m 19 oktober. Vragen of afbellen bij Gerard Marinus!!! 
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Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen nog mogelijk 
 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

B1 16 okt 15.00 uur HBS B1 (b) Uit E.Wytemaweg  13.30 uur Auto 

 23 okt 14.00 uur RVC/Rijswijk B2 (b) Thuis Veld 1 11264 13.00 uur  

B2 16 okt 14.30 uur VELO B2 Uit Noordweg/Wateringen  13.00 uur Auto 

 23 okt  Wordt nog door de KNVB vastgesteld. Meer nieuws op 16 oktober!!   

B3 16 okt 13.00 uur HBS B3 (b) Thuis Veld 3 12238 12.00 uur  

 23 okt 12.30 uur Delft B2 (b) Uit Kerkpolderweg/Delft   10.30 uur Auto!!! 

C1 16 okt 14.45 uur DUNO C1 (*) Uit M.Vrijenhoeklaan  13.15 uur Auto 

 20 okt 18.45 uur Little Lever FC C1 (*) Thuis Veld 2  17.45 uur  

 23 okt 12.00 uur Noordwijk C1 (*) Thuis Veld 1  11.00 uur  

C2 16 okt 14.00 uur Delft C1 (b) Thuis Veld 1 12801 13.00 uur  

 20 okt 17.15 uur St. Ninians FC C1 (*) Thuis Veld 3  16.15 uur  

 23 okt 10.00 uur DSO C3 (*) Thuis Veld 1  09.00 uur  

C3 16 okt 10.00 uur WIK C3 (b) Thuis Veld 1 13978 09.00 uur  

 20 okt 17.15 uur St. Ninians FC C2 (*) Thuis Veld 2  16.15 uur  

 23 okt 10.00 uur DSO C7 (*) Uit vd.Hagenstraat/Zoetermeer  08.30 uur Auto 

D1 16 okt 10.00 uur HVO D1 (b) Uit Zwanensingel/Vlaardingen  08.30 uur Auto 

 20 okt 16.00 uur Trinity FC D1 (*) Thuis Veld 3  15.15 uur  

 23 okt 10.00 uur Honselersdijk D1 (*) Thuis Veld 3  09.15 uur  

D2 16 okt 12.00 uur Scheveningen D2 (b) Thuis Veld 1 15045 11.00 uur  

 20 okt 17.15 uur St. Ninians FC D1 (*) Thuis Veld 1  16.15 uur  

 23 okt 13.00 uur Honselersdijk D2 (*) Thuis Veld 3  12.00 uur  

D3 16 okt 10.00 uur DWO D7 (b) Uit Heuvelweg/Zoetermeer  08.30 uur Auto 

 20 okt 16.00 uur Trinity FC D1 (*) Thuis Veld 2  15.15 uur  

 23 okt 09.00 uur Honselersdijk D3 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk  07.45 uur Auto 

D4 16 okt 10.00 uur Zoetermeer D8 (b) Thuis Veld 3 16257 09.00 uur  

 20 okt 16.00 uur Box Hill FC D1 (*) Thuis Veld 1  15.15 uur  

 23 okt 10.30 uur Honselersdijk D4 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk  09.15 uur Auto 

E1 16 okt 09.30 uur Vredenburch E1 (*) Thuis Veld 2  09.00 uur  

 23 okt 11.00 uur RKDEO E1 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp  09.45 uur Auto 

E2 16 okt 09.30 uur RKDEO E2 (*) Thuis Veld 2  09.00 uur  

 23 okt 11.00 uur Honselersdijk E3 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk  10.00 uur Auto 

E3 15 okt 19.00 uur Avondtoernooi RAS Uit Albardastraat (zie kopie !!)  18.00 uur Auto 

 16 okt 11.30 uur DUNO E1 (*) Thuis Veld 2  11.00 uur  

 23 okt 10.00 uur Honselersdijk E5 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk  09.00 uur Auto 

E4 16 okt 11.30 uur DUNO E3 (*) Thuis Veld 2  11.00 uur  

 23 okt 11.00 uur Honselersdijk E6 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk  10.00 uur Auto 

E5 16 okt 13.30 uur DWO E9 (*) Thuis Veld 2  13.00 uur  

 23 okt 09.00 uur Honselersdijk E10 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk  08.00 uur Auto 

F1 16 okt 08.45 uur Scheveningen F1 (*) Uit Houtrustweg  07.45 uur Auto 

 23 okt 09.30 uur GravenzandeSV F1 (*) Thuis Veld 2  09.00 uur  

F2 16 okt 08.45 uur Scheveningen F2 (*) Uit Houtrustweg  07.45 uur Auto 

 23 okt 09.30 uur Honselersdijk F3 (*) Thuis Veld 2  09.00 uur  

F3 16 okt 09.00 uur Die Haghe F1 (*) Uit Wijndaelerweg/Ockenburg  08.00 uur Auto 

 23 okt 11.30 uur Honselersdijk F4 (*) Thuis Veld 2  11.00 uur  

F4 16 okt 13.30 uur Vredenburch F4 Thuis Veld 2 137585 13.00 uur  

 23 okt 11.30 uur LENS F5 (*) Thuis Veld 2  11.00 uur  

F5 16 okt VRIJ!!       

 23 okt 11.30 uur LENS F4 (*) Thuis Veld 2  11.00 uur  

(*) = vriendschappelijke wedstrijd    (b) = bekerwedstrijd 

 

!!TIJDENS DE RAMADAN WORDT ER GEWOON GETRAIND EN GEVOETBALD DOOR ALLE JEUGDLEDEN!! 

Bijzonderheden 

 

Paul van den Steen is op vakantie van 12 t/m 19 oktober. Vragen of afbellen bij Gerard Marinus!!! 
 

• De volgende LENSrevue verschijnt op donderdag 28 oktober!!! 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  16 oktober vanaf 07.30 uur: Ron Lamers en Hans van Rijthoven 

 23 oktober vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 
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Opstellingen als bekend met uitzondering van: 

- LENS B1: zonder F.el Kanfaoui en D.Mensah (beide alleen 16/10) 

- LENS B2: zonder J.Imambuks (16/10 en 23/10)  en R.Moennasing (alleen 16/10) en met A.Dachraoui 

- LENS B3: zonder A.Aras (alleen 16/10) en W.Kocer (alleen 16/10 => zie dan bij LENS C1) 

- LENS C1: zonder A.Keskin, R.Rocha en M.Resodiwirjo (allen blessure) en met J.Khoulali (eerst C3) en W.Kocer 

(beide alleen 16/10) 

- LENS C3: zonder K.Celik (allen 16/10) en met J.Khoulali (zie ook bij LENS C1 op 16/10) 

- LENS E4: zonder H.Sahin (voorlopig afgebeld) 

- LENS E5: met H.Yildiz 

- LENS F4: T.Ciftci, I.el Boustati, R.Dewnarain, M.Ettahiri, U.Gunes, K.Kappar, A.Ozturk, M.Ozturk en H.Yavuz. 

Leider I.Kappar 

- LENS F5: S.Abdirisaz, H.Ahmed Yusuf, I.el Badri, C.Güler en S.Simsek + aanvulling in de komende weken 

 

!!TIJDENS DE RAMADAN WORDT ER GEWOON GETRAIND EN GEVOETBALD DOOR ALLE JEUGDLEDEN!! 

 

Competitievoetbal afgekeurd of niet? 

De vraag of het competitievoetbal doorgaat kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en ook niet op vrijdagavond of 

zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De juiste manieren om er achter 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 gewoon altijd naar LENS toe!!! 

• Bellen naar de KNVB afkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is 

hierop de informatie te verkrijgen. 

• Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven 

welke thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van je  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 B1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

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

 

Avondtoernooi voor LENS E3 

De voetbalvereniging RAS aan de Albardastraat nodigde ons 

uit om met LENS E3 op vrijdagavond 15 oktober een 

avondtoernooi te komen voetballen. Na overleg met jullie 

leiders (begin Ramadan) hebben wij deze uitnodiging 

geaccepteerd en we verwachten jullie op deze avond om 

18.00 uur op LENS. Het kan in deze tijd van het jaar (herfst) 

’s-avonds wat frisser zijn dus neem allemaal een 

trainingspak en douchespullen mee. Omstreeks 21.00 uur is 

het toernooi weer afgelopen. We rekenen op sportief voetbal 

en op goed gedrag van jullie kant en ook op veel ouders met 

vervoer!! 

 

!!TIJDENS DE RAMADAN WORDT ER GEWOON GETRAIND EN GEVOETBALD DOOR ALLE JEUGDLEDEN!! 

 

 

 

 

 

 

Maar liefst 925 loten werden er verkocht in de voorverkoop. Waar nog steeds veel spelers jammeren dat ze niets 

konden (wilden) verkopen zijn er zelfs twee spelers die meer dan 100 loten verkochten. Wie???? Dat houden we nog even geheim. 

Nu de loten nog naar de kopers brengen en het geld z.s.m. inleveren op LENS bij Gerard Marinus of bij Paul v.d. Steen. Van ieder 

verkocht lot mag je zelf 0,25 eurocent houden. Uiterlijk zaterdag 23 oktober willen wij al het geld binnen hebben op LENS en de 

Grote Club Actie af kunnen sluiten. Doe je best en namens de penningmeester bedankt voor jullie inzet!!  

 

 

Ramadan 

Op vrijdag 15 oktober begint de ramadan weer voor heel veel jeugdleden van LENS. Dit betekent niets 

eten en niets drinken van zonsopgang t/m zonsondergang. Dit is een hele opgave want het normale leven 

(school en voetbal) gaat gewoon door. De ouders maken wij er op attent dat we in deze periode gewoon 

trainen en voetballen. Dit vraagt soms wat aanpassing van onze kant maar zeker ook van uw kant. Het 

voetbal moet immers gewoon iedere week doorgang vinden. Wij hebben immers onze verplichting aan de 

KNVB en aan onze tegenstanders. Wij rekenen op u en zeker ook als de suikerfeesten (einde ramadan) 

plaatsvinden. Dit is op of rond 14/15 november. Ook op deze datum wordt er gewoon gevoetbald door alle 
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jeugdteams van LENS. 

 

Trainingen in de herfstvakantie 

De trainingen en het voetballen in de herfstvakantie (16 t/m 

23 oktober) gaan in principe gewoon door. Vakantie betekent 

immers veel vrije tijd en daarom gewoon trainen en 

voetballen en er worden zelfs extra activiteiten 

georganiseerd!!!! Er wordt op woensdag 20 oktober door C1 

t/m D4 gevoetbald tegen Engelse teams die in Nederland op 

vakantie zijn. Daarnaast kan de jeugd op dinsdag 19 

oktober een rondleiding door het Feyenoord stadion, De 

Kuip, in Rotterdam gaan maken. De kosten bedragen 8,50 

euro voor een kind en 10 euro voor de volwassenen. 

Natuurlijk zijn wij ook nu zoals altijd afhankelijk van het 

vervoer. Opgeven (deelnemers+vervoer) bij Gerard Marinus 

en meer nieuws op het mededelingen- bord van LENS en in 

de volgende LENSrevue. 

 

Schoolvoetbal op LENS 

Op woensdag 3 november zijn de voorrondes van het schoolvoetbal op LENS en op woensdag 10 november zijn de finales (met als 

reservedatum 17 november). Het wordt dan weer een gezellige drukke boel op LENS. Natuurlijk gaan de eigen trainingen op deze 

dagen gewoon door. 

 

!!TIJDENS DE RAMADAN WORDT ER GEWOON GETRAIND EN GEVOETBALD DOOR ALLE JEUGDLEDEN!! 

 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

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

 

 

LENS B3 - DSVP B2  (6-1) 
 

Een heerlijke voetbal middag, tenminste de temperatuur was goed. Als de jongens aan het warm 

lopen zijn zie ik tot mijn verbazing een nieuw soort warm lopen. Koprollen, wie het het langs vol 

houd. Nou als ze zo bezig zijn hebben ze allemaal een goede bui. De wedstrijd begint strijdlustig, er word goed 

gecombineerd en goed gecoacht naar elkaar. Al snel staat het 3-0. Helaas voor het verloop van de wedstrijd moet ik 

zeggen want het spelen werd nu wat mee egoïstisch dus werd er weinig samen gespeeld. Al met al een leuke 

voetbalmiddag tegen een tegenstander die toch een paar maatjes te klein was voor ons. Volgende week Haagsche hout, 

uitwedstrijd, wees wel allemaal op tijd want er zal waarschijnlijk weer eens geen vervoer zijn TENZIJ jullie je ouders 

eens meenemen naar een uitwedstrijd. 

Uitslag uiteindelijk 6-1 geworden door leuk spel, egoïstisch voetbal en een elftal dat zelfs de verdediging als spitsen ging 

neer zetten. Ik heb in ieder geval een leuke middag gehad, jongens bedankt! 

Een ouder 

Haagsche Hout B1 - LENS B3 1-7 (9) 

 

Ik hoor u denken, wat een vreemde uitslag. Het is niet meer dan een weerspiegeling van de wedstrijd. Geweldig voetbal gezien, 

onze motor stond eerst wissel en de tegenstander had nog hoop. Snel nadat hij het veld had betreden was het gezegde voor de 

tegenstander een feit: “Laat hier uw hoop maar varen”. Al snel stonden we op een ruime voorsprong. Zelfs ingrijpen van de 

scheidsrechter (was het echt nodig om rood te geven) en het onterecht toewijzen van een strafschop kon Haagsche Hout niet 

redden. Ik heb weer fantastisch voetbal gezien en als jullie op deze manier door gaan, echt als ware profs een wedstrijd tegen een 

tegenstander EN een scheidrechter uitspelen dan maakt het niet uit als de uitslag op papier 2 doelpunten minder laat zien dan het 

was. Rodney, fijn dat je er weer was, nu de routine nog terug vinden. 

Een ouder 

p.s. waar waren de andere ouders voor het vervoer? 

LENS   D 1 - VELO  D 1 
Vandaag tegen VELO, een tegenstander die ongeveer even sterk zou zijn. LENS begon goed, had veel balbezit en 

speelde veelal op de helft van de tegenstander. Via een mooie aanval over rechts kwamen we verdiend op een 

voorsprong. Die had even later nog uitgebouwd kunnen worden, maar een grote kans werd helaas niet benut. Na 

20 minuten nam VELO het initiatief over en via de zeer goede middenvelder werd het 1-1. Bij een 

corner kreeg een LENS-verdediger de bal ongelukkig tegen zijn hand en door de gegeven penalty te 

benutten kwam LENS op een 1-2 achterstand. In de tweede helft werd opnieuw geprobeerd VELO 
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onder druk te zetten, maar toen VELO via snelle uitvallen op 1-3 en zelfs 1-4 kwam was het verzet gebroken en kon de nederlaag 

niet meer afgewend worden. 

 

LENS   D 1 - Quick    D 1 
Nu het in de competitie wat moeizamer gaat proberen we met oefenwedstrijden weer wat zelfvertrouwen op te doen. Ook tegen 

Quick werd er enthousiast begonnen en had LENS duidelijk het beste van het spel. Eerst werd er nog een doelpunt afgekeurd, maar 

even later was het raak: 1-0. Het werd een leuke wedstrijd, die gelijk opging, want ook de tegenstander speelde verzorgd voetbal. 

Na de verdiende gelijkmaker liet LENS zien, dat ze ook kunnen knokken en zo werd er toch een overwinning behaald, 2-1.  

 

VCS D3 – LENS D3 (2-5) 
We begonnen de wedstrijd slecht. Iedereen speelde sloom en 

door een fout van VCS scoorde Onur C. 0 – 1. Daarna 

scoorde Onur C. mooi in de lage linkerhoek (0 - 2. Toen 

werd slecht verdedigd waardoor VCS kon scoren (1 – 2). 

Fatih schoot de bal weg maar VCS hield de bal tegen en 

scoorde de 2 – 2. In de tweede helft scoorde Shalten uit een 

mislute voorzet via het been van een VCS-speler. Darna 

scoorde Shalten opnieuw van ver uit het 16-metergebied. 

Kort voor het einde scoorde Onur C. weer en bracht de 

eindstand op 2 – 5.  

afzender Shalten en Channel. 

 

LENS D3 – DUNO D2 (3-1) 
DUNO dacht dat die zou winnen maar onze D3 was nog 

sterker dan DUNO D2. De verdedigers  hadden het doel 

gered. Ismail, Ali, Fatih en Onur (de grote). Ze vormden een 

muur omdat zij in de verdediging stonden. Ook Rasjied 

stond prima te keepen. Shalten kon goed voorzetten geven. 

De mensen (kinderen) die gescoord hebben zijn Onur 

(kleine) 1 en Abdulkadir 2. DUNO had het best wel moeilijk, 

maar ze hebben hun best gedaan. Anas wist niet welke goal 

van ons (D3) was dus scoorde hij in de kruising, maar in het 

verkeerde doel.  

Door de beste verdedigers geschreven = Ali (grote) Fatih, en 

Ismail.

 

LENS E1 – ADO Den Haag E1 (7 - 2) 
Het bleek bleek erg moeilijk, maar vanaf de eerste seconde waren we fel. Lotfi viel op de grond. 

Burak nam de vrije trap strak in de hoek: 1 – 0. Het tweede doelpunt: Sinan pakte de bal af. Hij 

dolt één man en hij staat naast de doelman en scoort. Burak passt naar Sinan, passt naar Lotfi, hij 

scoort. Sinan pikt de bal af, hij maakt een schitterende actie en hij scoort. Na de rust waren we een beetje slap. 

Daardoor scoorde ADO Den Haag de 4 – 1. Alweer een doelpunt in de verdediging was een fout. 4-2.  En toen 

begonnen we weer. Hanifi maakt een mooie redding. Hij schiet de bal naar Burak. Burak passt naar Sinan. Hij wil 

een voorzet geven maar het is corner. Sinan neemt een corner en Sercan maakt een doelpunt (5- 2). Sinan passt naar 

Tugay en passt terug. Sinan geeft een voorzet en Lotfi scoort. Een Hanifi schiet een verre schot een speler van Den 

Haag probeert de bal terug te schieten maar het lukt hem niet. Sinan krijgt de bal. Hij scoort 7 2.  

Geschreven door Sinan. 

 

LENS F1 – RVC F1  (0 – 1) 
Na de topper tegen RKDEO staat vandaag de nummer 2 RVC tegenover ons. LENS staat vanaf 

het begin onder druk. Door stug verdedigen van Mazlum en Sergen en wederom uitstekend 

keepen van Sawn blijft de score nog even uit. In de 10e minuut wordt het wel heel gevaarlijk 

door een vrije trap tegen, maar deze wordt goed door Rifat uit het doel gekopt. In de 15e minuut valt dan toch het 

doelpunt tegen. Hierna laat RVC zich wat terugzakken en kan LENS zijn eerste aanval opzetten; na een opbouw via 

Rifat en Ilias kan Subehen op het doel schieten.  

Ook in de tweede helft kan LENS er wat meer uitkomen; in de 5e minuut mag Bahadir een vrije trap nemen op 

Thom en die kan op het doel schieten, maar helaas heeft ook RVC een goede keeper. Ondanks felle duels en 

verschillende aanvallen en een vrije trap kan LENS helaas de gelijkmaker niet maken. In de laatste minuut krijgt 

LENS zelfs een penalty tegen, maar deze gaat er niet in en zo wordt deze wedstrijd net met 0 – 1 verloren.   

Reinier 

 

ADO Den Haag F1 - LENS F1 (4 – 0) 
Het is schitterend weer en iedereen heeft er zin in want vandaag speelt LENS F1 

tegen ADO DH. Iedereen is er de hele week mee bezig geweest, want ADO als 

tegenstander dat spreekt toch wel aan. Tot nu toe had ADO nog niet zulke goede 

resultaten geboekt, dus wellicht kon LENS weer eens wat punten pakken. 

Helaas blijkt al snel dat ADO inmiddels zijn selectie op orde heeft want LENS 

staat direct onder druk. Er wordt door ADO goed vrij gelopen en overgespeeld en alleen dankzij het uitstekende 

keepen van Sawn staat het bij rust slechts 1 – 0. 

Na de rust begint LENS te slap en loopt ADO snel uit naar 4 – 0. Hierna komt LENS pas meer naar voren en zijn er 

een paar kleine kansjes, die er helaas niet ingaan. Al met al was het een geode voetballes in meer, sneller en beter 

overspelen! 

Reinier 
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Pupil van de week: Amrane Ben-Aissa 
 

 

 

 

Zondag 3 oktober 2004. LENS 1 – ODB 1. Bert Vierling is de leider van de E5. Hij mocht deze keer de pupil van de 

week uitkiezen. Hij koos …… Amrane Ben-Aissa. 

 

Amrane is 9 jaar oud, en zit op de Delta-

/Zuidwalschool. Z’n juf heet Sila. De E5 

wordt getraind door Bert Vierling en door de 

vader van Amrane. De trainers weten veel 

van voetbal, zorgen dat de jongens goed 

luisteren, sportief spelen en leren de jongens 

dat ze niet meteen moeten gaan huilen. 

Soms speelt Amrane in de spits maar 

meestal moet hij verdedigen. Natuurlijk is 

hij voor Barcelona en het Marokaanse 

Natonale elftal.  

Wat wil je later worden? >> Taxichauffeur 

of automonteur. 

Wie zijn je beste vrienden? >> Salim, 

Roberto, Derin en Mohamed. 

Heb je ook supporters? Ja, papa, Bert en 

Arjen. 

Waar ben je goed in? >> Verdedigen en 

Lange passen geven. 

Waar moet je nog beter in worden? >> 

Aanvallen. 

Wat speel je ’t liefst op je Playstation? >> 

Autorace en autocross. 

Wat kan LENS beter doen ? >> De E5 2 

keer per week laten trainen. 

Wat denk je dat je medespelers van je 

denken? >> Soms pass ik niet goed, goeie 

teamspeler. 

Wat is je bijnaam? >> Ben 

Heb je nog andere hobby’s >> tennissen, 

tafeltennis, rennen, hardlopen met papa en in 

de zomer op ’t water op de WATERSCOOTER!. 

Beste film ooit gezien? >> Home Alone. 

Favoriete eten >> pannekoeken. 

Waar ben je bang van? >> Honden. 

Wat is je grootste droom? >> Om profvoetballer te worden. 

 

Schrappen wat niet of minder past: 

Lang uitslapen of vroeg opstaan 

Voetballen of keepen 

Aanvaller, middenvelder of verdediger 

Feyenoord, PSV of AJAX 

Sporten of luieren 

Geld sparen of geld uitgeven 

Slordig  of ordelijk 

Hond of kat 

Pretpark of bos 

Strip- of leesboek 

Taal of rekenen 

Amrane terug op LENS 1 – ODB 1 (4-4). 

 

Arno van Veen maakte een mooie goal met een kopbal. Ik vond hem de beste speler van de wedstrijd. LENS maakt 

mooie doelpunten, maar kan de kansen nog beter benutten. 

Sponsor foto's pupil van de week 

 

 

 

 

 
1uur snelservice kleinbeeld en APS 

De Stede 23- Den Haag - tel: 070-367 94 31 
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De spelers hadden mij beloofd dat LENS met 3 – 0 zou winnen. Het werd 4 – 4. Het was een leuke wedstrijd. 

Amrane. Omdat Arno voor ’t einde van de wedstrijd gebelsseerd uitviel koos ik Brian Linger als favoriete speler. 

Amrane 

 

 

 opgericht 18 december 

1920 

 internetsite: www.lens-

denhaag.nl 
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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 
 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 

 

Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretariaat 

❑  Loek Verdegaal ……………..tel. 070 – 336 13 63  

Penningmeester 

❑ Cees Veldink  ………………. tel. 079 - 331 43 48 

jeugd en seniorenselectie 

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

leden 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacant 

❑ bar ………………………………………. vacant 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 
- Kees Alting …………..cjalting@cjalting.demon.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
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de redactie behoudt zich het recht voor: 

 

 ingezonden stukken te weigeren of in te korten 

 plaatsing betekent niet dat de redactie uw 

mening deelt. 

 

de eerst volgende LENS-revue verschijnt pas op 

donderdag 11 november 

 

➢ inleveren kopij voor deze revue: uiterlijk 

zondag 07 novedmber 
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o OVERLEG MET WETHOUDER STOLTE 

 

Op woensdag 27 oktober is het lang verwachte overleg met 

wethouder Stolte over de plannen m.b.t. de voorgenomen 

fusie tussen LENS,VIOS en Cromvliet. Een werkgroep, 

bestaande uit leden van de 3 verenigingen, heeft een lijvig 

rapport geschreven, dat moet dienen als basis voor dit 

gesprek. En, eerlijk is eerlijk, aan het rapport kan het niet 

liggen, want dat ziet er perfect uit. Nu maar afwachten wat 

de gemeente ons te bieden heeft 

 

o OVERLEG STADSDEELCOMMISSIE 

 

Ook de stadsdeelcommissie Escamp wil in gesprek met de 3 

fusiepartners. Op dinsdag 2 november a.s. zal dit 

plaatsvinden in het clubgebouw van VIOS. De 3 

verenigingen zullen  daar met behulp van een powerpoint-

presentatie hun plannen uit de doeken doen. En nu maar 

hopen dat dit de stadsdeelcommissie tot grote daden aanzet. 

Daden, die de vorming van een nieuwe vereniging een duw 

in de goede richting zullen geven 

 

o JAARVERSLAGEN 

 

In een van de vorige LENS-REVU’S is het verzoek gedaan 

jaarverslagen van de diverse afdelingen spoedig in te leveren  

 

 

bij de secretaris, zodat die er ruim voor de jaarvergadering in 

december nog iets mee kan doen. Een commissie heeft zijn 

huiswerk gedaan, de andere mogen nu niet meer 

achterblijven. Dus, snel achter de PC en aanleveren die 

spullen 

 

o CONTRIBUTIE-ACHTERSTAND 

 

Het blijkt dat te veel leden hun contributie nog niet voldaan 

hebben. Er komen alarmerende berichten door en dat is iets 

wat we helemaal niet moeten hebben. Daarom een ZEER 

DRINGEND verzoek aan alle leden die in deze nalatig zijn 

hun contributie alsnog met spoed te voldoen. Wie medio 

november niet betaald heeft, krijgt, zoals afgesproken, 

bovenop de contributie een boete van 10 euro. En dat is in 

alle opzichten zonde. 

 

 

o IDEETJE?? 

 

Wedstrijdje van 12 minuten, dan kunnen we wel winnen. Of 

was dit het bekende schaap dat even over de dam moest en 

gaat het vanaf nu weer zoals we vorig seizoen gewend 

waren? Overigens, eerlijk is eerlijk, over de hele wedstrijd 

tegen GONA hadden we ook verdiend om te winnen. 

Gerechtigheid dus. 
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D e LENS-Engeland middag 

 

 

 

We hebben er lang op moeten wachten. Maar eindelijk was er weer eens een ouderwets jeugdherfstactiviteitenspektakel dat zijn 

weerga niet kende. We schrijven woensdag 20 oktober 2004. Onze Jeugdcommissie had het prima voor elkaar en trakteerde ons op 

een LENS-Engeland middag. 

 

Er werden 7 wedstrijden gespeeld tegen Engelse teams. Als 

u nu denkt dat dit niet veel is, moeten wij u ongelijk geven. 

Het gemiddeld aantal thuiswedstrijden op een totale zaterdag 

ligt namelijk helaas maar op 10! 

 

Het werd een TOP-dag met -voetbal, -clubscheidsrechters en 

een prima sfeer. In ons clubgebouw was het gezellig 

vertoeven. Met een rustig achtergrondmuziekje (met de 

nadruk op ‘achtergrond’). Er draaide een engels talige 

powerpoint-presentatie en met een perfecte barploeg kon 

deze middag eigenlijk niet meer stuk.  

 

Maar kan het nog gekker en gezelliger?  

 

Jawel …..  Wij hadden niet gerekend op Saskia van Elswijk. 

Zij schoot, gewapend met wok en ingrediënten de keuken in, 

en begon daar gezellig te kokkerellen. Niet veel later werd er 

al geroepen dat het heerlijk rook en natuurlijk ook dito zou 

smaken. 

Dat was ook zo. Voor een ieder werd een bord opgeschept 

met een overheerlijke maaltijd. Nog een bord? Geen enkel 

probleem! Saskia bedankt …. een grandioos initiatief. 

 

Naast veel goed voetbal moeten we tot slot nog even iets kwijt en wel dat P. v. F. qua volume (we bedoelen hiermee het aantal 

decibels dat hij soms voort kan brengen) geduchte concurrentie heeft gekregen in de persoon van G. M. ….. 

Samenvattend: wij hebben genoten van deze geweldige dag. Iedereen bedankt; dit was weer ouderwets: LENS op z’n BEST!  

En voor diegene die niet geweest zijn; jullie hebben wat gemist! 

de redactie 

 

 

 

 

 

 

 

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

wat speelde er vroeger? Of zo maar een leuk berichtje.  

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

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

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

 

M ededelingen uit de Bestuurskamer …… 

 

De tijd breekt weer aan de leden even herinnert dienen te worden aan bepaalde zaken. We hebben het dan over de zorg voor het 

materiaal, de aankomende (zeer belangrijke) Algemene Leden Vergadering (ALV), de afkeuringen en het dalend aantal bezoekers 

van wedstrijden bij zowel  jeugd als senioren. Op onderstaande wijze deed het Bestuur dit in de maand oktober van 1943: 

 

• De zorg voor het ballenmateriaal eist onze volle medewerking. Reeds zijn er clubs, die slechts beschikken over één of 2 

ballen.  Zover moet het bij ons niet komen. Onnodige slijtage kan worden tegengegaan Het mag daarom niet voorkomen, 

dat tijdens wedstrijden achter de doelen of terzijde van de velden en in de rust wordt getrapt. Per wedstrijd zal als regel 

slechts één bal worden verstrekt. H.H. aanvoeders en leiders willen wel zorgdragen, dat in de rust en na de wedstrijd de 

bal aan het buffet wordt afgegeven. 

 

• De leden, die de Jaarvergadering verzuimden zonder bericht te zenden aan het Secretariaat, zijn beboet met F.025 

ingevolge de bepalingen van het Huish.Reglement. 

 

• In onze clubtent treft men en opgave aan van de adressen, waar voor de ramen en lijst hangt, die e.v. afkeuringen aangeeft.  

 

Versterk de Lensband 

      Door wedstrijdbezoek ! 

        U zijt welkom ! 
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(Bron: Weekbericht no 267, d.d. 5 October 1943 – Kenmerk N.  C.   04163) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 070 -  366 13 14  

   

          *  advertentie * 

  

Mededelingen Veld - Zaal: 

 
❑ Zaal: geen 

 

Veld: Schaduw-wedstrijden bij een 

algehele afkeuring: 

LENS 1 - Laakkwartier 1 om 14.00 uur   

LENS 2 - Laakkwartier 2 om 12.00 uur 

          filiaal Beresteinlaan 

B edankt …. 

 

 

De winter komt er aan. En dan is het voor spelers die op de reservebank moeten plaatsnemen geen pretje. Dit 

geldt ook voor trainer en leiders. Soms zou je wensen dat je net zo’n dikke jas had als een ijsbeer. Kijk dat 

had VNP Parkeersystemen B.V. (Emile Hoos) snel in de gaten. Hij schonk prachtige winterjassen aan 

LENS 2, zodat de mensen, die niet aan het voetballen zijn het ook heerlijk warm hebben. 

Emile nogmaals bedankt! 

Henk Kouwenhoven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaterdag 26 november organiseert de selectie van LENS een 

feestavond voor alle senioren en supporters van LENS.  

Vrijhouden deze avond; meer nieuws in de volgende LENS-revue. 

 

 

VELD 

                        AANVOERDERS 

LENS 3 

Wil Heijnen - tel.: 070-346 10 88 

b.g.g.: Henk Kouwenhoven - tel.: 070-391 24 74 

LENS 4 

Henk Vermolen-– tel.: 070-360 77 39  

                                     06-12 41 89 56 

 

Wedstrijdprogramma veld 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld Nummer Scheidsrechter 

Zo 31 okt 14.00 uur HMSH 1 – LENS 1 Vrederustlaan 117 96978 J.J. Henneveld 
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 10.30 uur VUC 2 – LENS 2 Het Kleine Loo 1 99332 Th.J.v.d. Wiel 

 12.00 uur OLIVEO 7 – LENS 3 De Groene Wijde 

Sportlaan Pijnacker 

103292  

 11.00 uur Duindorp SV4 – LENS 4 Sportlaan 2 109650  

      

Zo 7 nov 14.00 uur LENS 1 – SOA 1 Veld 1 96982 G.R. Berkleef 

 11.30 uur LENS 2 – Hekelingen 2 Veld 1 99337 W.N.A.W 

Zondag 

 10.30 uur LENS 3 – Spoorwijk 2 Veld 2 103297  

 10.30 uur LENS 4 – Marathon/Azzuri 8 Veld 3 109655  

 

 

 

L ENS in de competitie      | door  Jaap Colpa 

 

 

 

Zondag 17 oktober: GONA - LENS (0-1) 

 

LENS HAALT TOCH  NOG DE BUIT BINNEN 

 

LENS was vorige week niet blij met het staken van de wedstrijd tegen GONA. Op het moment dat LENS stevig in de aanval was 

en de winnende goal elk moment kon vallen, moest de scheidsrechter er in de 72e minuut geblesseerd een einde aan maken. Het is 

dan moeilijk om een week later die situatie weer terug te krijgen, maar LENS is daar wonderwel in geslaagd. De tactiek van Ron 

om volop op de aanval te gaan heeft succes gebracht. In de 13 minuten die nog restten werd het geloof in eigen kunnen beloond 

met een treffer van Michel Fransen. Gezien de stand op de ranglijst een belangrijke zege en we hopen natuurlijk dat deze 

overwinning vertrouwen geeft om het aarzelende begin van de competitie en succesvol vervolg te geven. Volgende week 

RVC/RIJSWIJK. Geen makkie natuurlijk, maar met steun van de LENS-supportersschare moeten er mogelijkheden liggen. 

 

Zondag 24 oktober: LENS – RVC/Rijswijk  (2-5) 

 

LENS MOET IN DE 2e HELFT BUIGEN VOOR RVC/RIJSWIJK 

 

Al na 4 minuten kwam LENS op voorsprong door een treffer van Peter Koopman. In de eerste helft wist LENS RVC goed op te 

vangen. LENS had de wedstrijd redelijk onder controle en gaf weinig weg. Op een zeer ongelukkig moment (in de blessuretijd van 

de eerste helft) kwam RVC toch nog langszij. LENS hielp na rust RVC gemakkelijk in de wedstrijd door een eigen doelpunt van 

Brian Linger en 10 minten later nam RVC definitief afstand (1-3). Toen was het gedaan met het verzet van LENS. RVC putte veel 

energie uit deze voorsprong en ging goed en gemakkelijk voetballen. LENS had geen antwoord en liet RVC uitlopen tot 1-5. Vlak 

voor tijd bracht Karim Lahri de eindstand op het scorebord: 2-5 

 

ZAAL 

AANVOERDERS 

LENS 1 Oscar van Laar tel: 06-22669238 LENS 4 Nico Vastenburg tel: 070-329 42 54  

LENS 2 Sammy de Nennie tel: 070-393 59 36 LENS 5 Aad Frederiks tel: 070-397 30 21 

LENS 3 Ed Vuijk tel: 070-396 04 48 

      06-20247367 

LENS 6 Joop Zwart tel: 06-14699794 

LENS DAMES 1 -  Mirjam de Kleijn -  tel: 070-391 27 52 

 

Wedstrijdprogramma zaal 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Sporthal Nummer Scheidsrechter 

Vr 29 okt 22.00 uur LENS 5 – RKAVV 5 Ockenburg-hal 120034  

Ma 1 nov 21.00 uur Gymnova 9 – LENS 5 De Fluit, 

Leidschendam 

5642  

 20.00 uur RKDEO 6 – LENS 3 RKDEO Nootdorp 3310  

 20.00 uur LENS DA1 – UVS DA2 Overbosch 7399  

 21.00 uur Voorschoten’97 3 – LENS 2 Klaverhal, 

Zoeterwoude 

2242  

      

Wo 3 nov 22.00 uur RFC 95 2 – LENS 4 De Schilp 5489  

 22.00 uur Snoekie 7 – LENS 1 De Pijl, Naaldwijk 141210 M.F.M. van Eijk 
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Vr 5 nov 20.00 uur LENS 6 – Vitesse Delft 3 Overbosch 6837  

 22.00 uur LENS 1 – Gymnova 3 De Schilp 19277 A. Veenstra 

(Voorburg) 

WO 10 nov 21.00 uur Gymnova 10 – LENS 6 Forum Kwadraat 6842  

Vr 12 nov 9.00 uur LENS 4 – Forum Sport 1 De Blinkerd 5493  

Vr 12 nov 20.00 uur LENS 2 – RAVA Houtwijk 2 De Blinkerd 2251 R.E. van der Zee 

 19.00 uur LENS 3 – ADIO 3 Overbosch 3315  

 20.00 uur LENS 5 – Delft 2 Overbosch 5651  

Ma 15 nov 22.00 uur GONA 1 – LENS 6 De Schilp 122564  

 21.00 uur LENS 1 – GSC ESDO 2 Overbosch 19240 A.Eldaout 

 22.00 uur LENS 2 – Nat.Ned.DH 1 *) Overbosch 127846 A.Eldaoud 

Di 16 nov 20.00 uur DSVP 2 – LENS 3 DSVP Pijnacker 3261  

Wo 17 nov 20.00 uur VCS 9 – LENS 5 *) Zuidhaghe 127933 R.J. Stap 

Vr 19 nov 19.00 uur Duinoord/JagersDA1–LENS DA1*) Overbosch 127849  

 21.00 uur RAVA Houtwijk 3 – LENS 4 Ockenburg-hal 5447  

*) deze 3 wedstrijden zijn bekerwedstrijden 

 

  

▪ 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 

 

 

LENS heeft een 'Club van Vijftig'. Supporters die vijftig euro of een veelvoud daarvan willen bijdragen. De Club van Vijftig zorgt 

o.a. voor accommodatieverbeteringen, het opfleuren van het clubgebouw, bijdrage aan sportdagen, verstevigen van banden van 

oud-Lens leden, etc. 

 

 
 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2004/2005 

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: 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 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 afkeuringslijn (070-4044184) 

van LENS. Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

• Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen nog mogelijk 
 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ Veld/Terrein Wedstrijd- Vertrek Vervoer 
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thuis   nummer van LENS 

B1 30 okt 12.30 uur BMT B1 Uit Hengelolaan  11.15 uur Lopen 

 06 nov 12.30 uur Naaldwijk B1 Uit De Hoge Bomen/Naaldwijk  10.45 uur Auto 

B2 30 okt 12.30 uur Semper Altius B1 Thuis Veld 1 44019 11.30 uur  

 01 nov 19.00 uur Nog regelen (*) Thuis Veld 2  18.00 uur  

 06 nov 14.00 uur Dynamo’67 B1 Thuis Veld 1 128507 13.00 uur  

B3 30 okt 12.30 uur Quintus B2 Uit Leeuwerik/Kwintsheul  10.30 uur Auto/bus 

 06 nov 13.00 uur RKSVM B3 Thuis Veld 2 119711 12.00 uur  

C1 30 okt 13.00 uur Alphense Boys C1 Uit Sportlaan/Alphen a/d Rijn  11.00 uur Auto 

 06 nov 12.00 uur SVVSMC C1 Thuis Veld 1 48455 11.00 uur  

C2 30 okt 10.00 uur Vredenburch C1 Thuis Veld 1 50297 09.00 uur  

 06 nov 10.00 uur Cromvliet C1 Thuis Veld 1 50301 09.00 uur  

C3 30 okt 12.15 uur Quick Steps C2 Uit Nijkerklaan  11.00 uur Auto 

 06 nov 10.00 uur RAS C1 Thuis Veld 3 131174 09.00 uur  

D1 30 okt 11.15 uur SVVSMC D1 Uit Sportlaan/Schiedam  09.45 uur Auto 

 06 nov 09.00 uur HFC ADO DH D2 Uit Zuiderpark  08.00 uur Auto 

D2 30 okt 10.00 uur Cromvliet D1 Uit Brinckerinckstraat  08.30 uur Auto 

 06 nov 09.00 uur RVC/Rijswijk D3 Uit Schaapweg/Rijswijk  07.30 uur Auto 

D3 30 okt 13.00 uur Die Haghe D2 Thuis Veld 3 143097 11.45 uur  

 06 nov 11.00 uur TAC’90 1 Uit A.Dekenlaan  09.30 uur Auto 

D4 30 okt 10.00 uur Full Speed D3 Thuis Veld 3 66884 09.00 uur  

 06 nov 09.00 uur GONA D2 Uit Beresteinlaan  07.45 uur Auto 

E1 30 okt 09.30 uur LYRA E1 Thuis Veld 2 68622 09.00 uur  

 06 nov 09.00 uur RKSVM E1 Uit Duyvenvoordestraat/Monster  08.00 uur Auto 

E2 30 okt 10.00 uur Oliveo E3 Uit Sportlaan/Pijnacker  08.45 uur Auto 

 06 nov 09.30 uur Concordia E2 Thuis Veld 2 70736 09.00 uur  

E3 30 okt 09.00 uur BMT E2 Uit Hengelolaan  08.15 uur Lopen 

 06 nov 09.30 uur TAC’90 E1 Thuis Veld 2 73884 09.00 uur  

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

E4 30 okt 09.30 uur Die Haghe E2 Thuis Veld 2 77263 09.00 uur  

 06 nov 11.00 uur Toofan E1 Uit Wijndaelerweg/Ockenburgh  10.00 uur Auto 

E5 30 okt 08.45 uur VCS E4 Uit Dedemsvaartweg  08.00 uur Lopen 

 06 nov 10.00 uur Duinoord/Jagers E1 Uit Isabellaland/Mariahoeve  08.45 uur Auto 

F1 30 okt 11.30 uur HVV F1 Thuis Veld 2 82840 11.00 uur  

 06 nov 10.00 uur DSO F1 Uit v.d.Hagenstraat/Zoetermeer  08.45 uur Auto 

F2 30 okt 11.30 uur RVC/Rijswijk F3 Thuis Veld 2 84292 11.00 uur  

 06 nov 08.30 uur HBS F2 Uit E.Wytemaweg  07.30 uur Auto 

F3 30 okt 13.30 uur Quick F3 Thuis Veld 2 87944 13.00 uur  

 06 nov 09.00 uur RVC/Rijswijk F6 Uit Schaapweg/Rijswijk  08.00 uur Auto 

F4 30 okt 12.00 uur Wassenaar F6 Uit Charlottestraat/Wassenaar  10.30 uur Auto 

 06 nov 11.30 uur Scheveningen F3 Thuis Veld 2 137592 11.00 uur  

F5 30 okt 13.30 uur RVC/Rijswijk F9 Thuis Veld 2 144358 13.00 uur  

 06 nov 11.00 uur Monster F 5 Uit Duyvenvoordestraat/Monster  09.45 uur Auto 

 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd 

 

Bijzonderheden 

 
• De volgende LENSrevue verschijnt op donderdag 11 november!!! 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  30 oktober vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

06 november vanaf 07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

 

 

!!TIJDENS DE RAMADAN WORDT ER GEWOON GETRAIND EN GEVOETBALD DOOR ALLE JEUGDLEDEN!! 

 

Opstellingen als bekend met uitzondering van: 

 

- LENS B1: zonder D.Mensah (geschorst t/m 6/11) en met R.Mendes Martins 

- LENS B2: met F.Aytar 

- LENS B3: zonder R.Mendes Martins (zie LENS B1) 

- LENS C1: zonder R.Rocha (blessure) en E.Uwimana (gestopt wegens verhuizing) en met F.Aldogan 
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- LENS C2: zonder F.Aldogan (zie C1) en met J.Khoulali 

- LENS C3: zonder J.Khoulali (zie LENS C2) 

- LENS E4: zonder H.Sahin (voorlopig afgebeld) 

- LENS F4: T.Ciftci, I.el Boustati, R.Dewnarain, M.Ettahiri, U.Gunes, K.Kappar, A.Ozturk, M.Ozturk en H.Yavuz. 

Leider I.Kappar 

- LENS F5: S.Abdirisaz, H.Ahmed Yusuf, I.el Badri, C.Güler, E.Sakruca, M.Sakruca en S.Simsek + aanvulling in de 

komende weken. Leider: ???? 

 

Competitievoetbal afgekeurd of niet? 

 
De vraag of het competitievoetbal doorgaat kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en ook niet op vrijdagavond of 

zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De juiste manieren om er achter 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 gewoon altijd naar LENS toe!!! 

• Bellen naar de KNVB afkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is 

hierop de informatie te verkrijgen. 

• Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven 

welke thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van je  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 B1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

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

 
 

!!TIJDENS DE RAMADAN WORDT ER GEWOON GETRAIND EN GEVOETBALD DOOR ALLE JEUGDLEDEN!! 

 

De grens is bijna bereikt: spelers, trainers, leiders en ouders s.v.p. goed lezen!! 

 

Zoals vorige week al in de LENSrevue was te lezen 

(bladzijde 2) hebben Gerard Marinus en Paul van den Steen 

hun handen meer dan vol om alles rondom de jeugdafdeling 

van LENS zo goed mogelijk te regelen. 

Het kost beide heren doordeweeks al heel 

veel vrije tijd en meestal ook nog hun 

volledige zaterdag. Zij vinden dit niet erg 

om te doen al hadden zij hierbij graag 

wat meer hulp gehad vanuit onze 

seniorenafdeling en vanuit de ouders 

van de jeugdleden. Maar helaas is dit 

al vaker zonder succes gevraagd.  

 

Wat beide heren op dit moment wel 

stoort is het gedrag van te veel 

jeugdspelers, soms ook trainers, leiders 

en assistent-scheidsrechters van onze 

jeugdteams maar zeer zeker ook van 

sommige ouders die wèl aanwezig zijn 

bij de wedstrijden van hun zoon.  

 

Er is op dit moment binnen LENS echt 

veel te weinig respect voor de 

tegenstanders, de scheidsrechters, 

assistent-scheidsrechters, kaderleden, 

voetbalmateriaal van andere LENSleden en van LENS en de 

accommodatie van LENS. Dit moet echt heel snel gaan 

veranderen en daar gaan wij, hopelijk gesteund door alle 

trainers en leiders van de jeugdteams, vanaf nu keihard mee 

aan de slag.  

 

Degene die hier niet in mee kunnen of willen gaan zullen wij 

van LENS af gaan sturen. Wij accepteren dus niet meer dat 

spelers lopen te schoppen of gaan vechten (ook als is het 

zogenaamd om een teammaat te helpen) of gaan zeuren bij 

iedere beslissing van een scheidsrechter of zich respectloos 

gedragen t.o.v. vrijwilligers of eigendommen van LENS etc.  

 

Ouders mogen zich al helemaal niet 

bemoeien met welke beslissing dan ook 

en komen ook helemaal nooit op het veld 

voor, tijdens of na een wedstrijd. Uw 

zoon steunen door wel te komen kijken en 

hem op een positieve manier 

aanmoedigen is best en wordt door 

ons en uw zoon zeer op prijs 

gesteld maar ieder commentaar richting 

scheidsrechter is echt niet toegestaan.  

 

Wij zullen beslist niet schromen om 

maatregelen te treffen als wij dit nodig 

vinden maar hopen dat het gezonde 

verstand bij allen op tijd zal zegevieren 

zodat wij trots kunnen blijven op LENS, 

dat de andere clubs graag tegen ons 

voetballen (ook in vriendschappelijke 

wedstrijden en in toernooien), dat 

scheidsrechter graag teams van LENS 

komen fluiten en dat de KNVB en iedere 

voetballiefhebber in Den Haag en omstreken LENS ziet als 

een club waarbij normen en waarden hoog in het vaandel 

staan.  

 

Als ons dit gaat lukken zullen wij (en zeker ook de andere 

vrijwilligers van LENS) nog heel lang en met heel veel 

plezier heel veel tijd in de jeugdafdeling van LENS willen 

blijven steken. Het woord is aan jullie!! 
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                  Jeugdcommissie van LENS  

 

Contributie niet betaald??? De deadline ligt op 1 november!!! 

 

Veel jeugdspelers van LENS (lees ouders) hebben afgelopen week een briefje meegekregen met het verzoek om de openstaande 

contributie te betalen. Dit kan via giro 336711 t.n.v. penningmeester LENS te Zoetermeer (dit heeft onze voorkeur) maar ook a.s. 

zaterdag contant op LENS. Medio november maken wij weer de balans op en de leden met een achterstand krijgen dan een boete 

opgelegd van 10 euro. Zonde van het geld dus betalen nu!!! Vragen, opmerkingen: neem dan contact op met Paul van den Steen. 

 

 

 

 

 

De tijd gaat dringen en nog steeds hebben wij 

niet al het geld of de toch niet verkochte loten 

terug op LENS. Dit moet uiterlijk a.s. zaterdag 30 oktober 

geregeld zijn. Doe nog even je best en lever dan zaterdag a.s. 

alles in op LENS.  

Heb je het dan weer niet bij je dan sturen we je echt terug 

naar huis om alles op te gaan halen.  

 

NIET VERGETEN DUS!!!!!!!!!!!!!!!   

 

Einde Ramadan 
 

Het einde van de Ramadan valt dit keer op zondag 14 

november. Het lijkt er nu dus op dat wij er geen last van 

hebben op zaterdag 13 november. Alle jeugdteams van 

LENS moeten dan namelijk gewoon een competitie 

wedstrijd spelen en dat is een verplichting t.o.v. de KNVB en 

de tegenstanders waar wij niet onderuit komen. Zijn er 

ouders die nu al weten dat ze toch niet aanwezig zijn op 13 

november geef dit dan nu alvast door aan Paul van den Steen 

zodat wij er rekening mee kunnen houden. Pas afbellen een 

week voor het suikerfeest zullen wij beslist niet meer 

accepteren. Niet spelen levert per team een boete op van de 

KNVB en daar hebben wij geen trek in. Dus reageer op tijd 

en voorkom problemen!!! 

Schoolvoetbal op LENS 

 

Op woensdag 3 november zijn de voorrondes van het schoolvoetbal op LENS en op woensdag 10 november zijn de finales (met als 

reservedatum 17 november). Het wordt dan weer een gezellige drukke boel op LENS. Natuurlijk gaan de eigen trainingen op deze 

dagen gewoon door. 

 

!!TIJDENS DE RAMADAN WORDT ER GEWOON GETRAIND EN GEVOETBALD DOOR ALLE JEUGDLEDEN!! 

 
Feyenoord Kids Tour was heel leuk. 

 

 

Op dinsdag 19 januari gingen de jongens en ouders die zich daarvoor opgegeven 

hadden naar Feyenoord. Eerst gingen we kijken naar de training van Feyenoord. 

Daarbij konden we de spelers van Feyenoord van dichtbij bekijken. Tussendoor 

eventjes kijken in de fan-shop. Na de training was het tijd voor verzamelen van 

handtekeningen van de Feyenoord spelers en ook even op de foto. Rabia (de zus 

van Rasjied) liet Ruud Gullit nog beloven om op LENS te komen kijken. Daarna 

kregen iedereen een Feyenoord paspoort, feyenoord-pen en een uitgebreide 

rondleiding. Weer kwamen we spelers van Feyenoord tegen. We bezochten het 

museum, keken naar een film, gingen in de kleedkamer (bestuur van LENS : wij 

willen nu ook een bubbelbad!!), in de Sky-box, in het scheidsrechterslokaal, in 

de persconferentiezaal,  in de spelerstunnel en het vak van de uit-supporters. 

Gerard Marinus 

 

 
Blessureleed 

 
Op dit moment zijn een aantal spelers 

geblesseerd. Het gaat om Arnie de Randamie 

van LENS B1 die nu echt moet gaan stoppen 

met voetballen. Hoe lang dit gaat duren, of hij 

ooit weer mag gaan voetballen is op dit moment nog maar 

de vraag. Sterkte Arnie!! 

Abdulmalik Keskin, keeper van C1, heeft zijn vinger  

gebroken maar mag bijna (zaterdag alweer??) weer aan de 



de LENS-REVUE 77 

slag. Voor Rafael Rocha van C1 duurt het zeker tot het begin 

van 2005 want een groeischijf in je enkel gebroken geneest 

niet zo snel. Als laatste in deze rij Hasan Sahin van LENS 

E4. Ook bij hem is het de vraag of hij ooit nog mag 

voetballen.  

Allemaal heel veel sterkte!! 
 

 

 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

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

 

 

 Delft B2 - LENS B3 1-4 

 

Wat een dag, wederom geen vervoer, ouders waar zijn jullie? De jongens zijn met de tram gegaan, twee zonder 

kaartje maar ze hadden geluk. De wedstrijd, met veel plezier begon een ieder aan de wedstrijd, 3 meisjes bij de 

tegenstander, dat beloofde wat. Weinig onder de indruk van LENS begon de tegenstander erg goed, door een 

keepers fout werd het al snel 1-0. Niet getreurd, een ieder zette knap zijn schouders er onder en er werd geknokt voor iedere meter. 

Door goed inzicht van Abdul was hun gevaarlijkste aanvaller uitgeschakeld (goede wissel van plaats) 1-1 en onze jongens geloofde 

er weer in. Na 20 minuten voetballen leek het alsof de tegenstander leeg was. De jongens van B3 konden naar hartelust combineren 

en de doelpunten waren alle even mooi. Slecht weer, mooi en leuk voetbal. Nu doorzetten in ook de competitie want zelfs daar 

staan we er nog steeds goed voor. 

Een ouder 

 

 

 

Weekje D 1 

 

Op zaterdag 16 oktober gingen we voor de beker naar HVO in Vlaardingen. Gelukkig was er voldoende vervoer 

en ook de wedstrijd gaf reden tot tevreden gezichten. LENS was duidelijk sterker en bijna de hele wedstrijd in balbezit. Eindelijk 

werd er uit een korte corner gescoord door Mitchel op goed aangeven van Karim. Ook Mounir scoorde na een fraai schot. Habin 

onze, weer van een blessure herstelde, aanvoerder schoot een makkelijk gegeven penalty feilloos achter de doelman van HVO. 

Bijna lukte het Bulent om de nul te houden, maar de enige tegengoal was echt onhoudbaar. Het werd 1-6 voor LENS.  

 

Op woensdag 20 oktober kregen we bezoek van 

Engelsen ( TRINITY FC ). 

Ook nu weer zeer grote tegenstanders, maar daar 

schrikken we niet meer van! De wedstrijd verliep in 

een prima sfeer en ging gelijk op. Na 2 keer achter 

gestaan te hebben ( 0-1 en 1-2 ) trok LENS aan het 

langste eind na o.a. weer een doelpunt van Mounir en 

een zeer mooi afstandsschot van Karim in de kruising. 

( 3-2 overwinning ).  

 

Op vrijdag liepen de spelers van D 1 en D 2 een 

sponsorloop om nieuwe shirts te kunnen kopen. De 

jongens deden geweldig hun best en de meesten liepen 

11 of 12 rondjes van ongeveer 200 meter in 10 

minuten. Walid en Cicero liepen op kop. Nu het 

verdiende geld ophalen en hopen, dat het genoeg is 

voor de nieuwe LENS-shirts! Daarna speelden we nog 

een wedstrijd, maar dat leek ( door vermoeidheid en 

honger!!!!!! ) nergens op en zullen we maar snel vergeten.  

( 3-4 nederlaag ). 

 

Op zaterdag 24 oktober speelden we tegen Honselersdijk. Na tien minuten stonden we al met 0-2 achter, doordat de verdedigers te 

veel naar voren gingen en twee lange ballen achter de verdediging meteen twee doelpunten opleverden. Jammer, dat dan gelijk de 

koppies naar beneden gaan en er meer gemopperd dan gevoetbald wordt. Na de 1-2 en een onhoudbare vrije trap was de ruststand 

1-3. Na wat wisselingen in de opstelling en de snelle 2-3 geloofde LENS er toch weer in. Wat een beetje zelfvertrouwen al niet 

doet!!! Rodi is daar het bewijs van. Hij was erg actief als rechterspits en doorlopend gevaarlijk. Verdedigend speelden Kevin, 

Emmanuel en Hisham veel geconcentreerder. Ook Erdinc bemoeide zich veel meer met de wedstrijd. Toen Mohammed vlak voor 

tijd de 4-3 maakte was er weer een en al vrolijkheid!! 

 

Woensdag gaan we met 40 man ( D 1 en D 2 ) naar ADO Den Haag-Twente. 

Theo 

 

DWO D7 – LENS D3 (2 - 5)   

 

Zaterdag 16 oktober speelden we voor de beker. De 

verdedigers van DWO waren slecht maar de keeper va DWO 

was ook slecht dus Shalten scoorde met gemak 0 - 1. De 

spitsen van DWO waren goed. Door een fout van LENS 
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werd het 1 -1. Shalten werd boos en scoorde nog een 

doelpunt 1 – 2. Daarna kregen we een vrije trap. Het was 

mest ver van het doel maar Shalten scoorde uit de vrije traop 

1- 3. Toen Onur Coskun de bal kreeg  scoorde hij 1 – 4.  De 

tegenstander kreeg weer een kans en bracht de stand op 2 – 

4. Onur Özdemir was geblesseerd in de eerste helft maar in 

de tweede helft scoorde hij 2 – 5. 

Geschreven door Onur Özdemir. 

 

Naschrift Gerard: De D3 is nu door naar de tweede bekerronde. 

 

 

LENS D3 – FC Trinity FC (2 – 2) 

 

Paul had voor een heleboel elftallen een wedstrijd tegen een team uit Engeland geregeld.  De  tegenstander van de D3 was FC 

Trinity uit Leeds. Tot mijn grote teleurstelling moest ik vijf jongens bellen om te vertellen dat ze een wedstrijd hadden. Dus 

mochten drie spelers van de D2 een kwartiertje meespelen. Al snel kwam de tegenstander op 

voorsprong 1 – 0. Omdat Trinity goed was in verdedigen probeerde Shalten het maar met een schot op 

doel over grote afstand door de lucht. Keeper kansloos. (1 – 1). De inzet van LENS was heel goed en we 

kwamen zelfs voor door een doelpunt van Emre (2 – 1). Uiteindelijk kon Trinity nog een doelpunt 

scoren en floot de scheids af bij een 2 – 2 eindstand. 

 

 

LENS D3 – Graaf Willem/VAC D5 (3 – 0) 

 

De KNVB heeft de D3 in een hogere klasse ingedeeld. De 

jongens krijgen daardoor zwaardere tegenstanders en leren 

daardoor beter voetballen. Op 23 oktober speelden we thuis 

onze eerste competitiewedstrijd tegen jongens van Graaf 

Willem/VAC uit Wassenaar. Abdulkadir en Caglar speelden 

in de spits. Normaal kunnen ze veel beter voetballen. Ze 

deden wel hun best maar toch ging veel niet goed. Wel 

scoorde Abdulkadir de 1 – 0. Ook Shalten had vandaag veel 

moeite met zuiver passen maar kon uiteindelijk toch één keer 

scoren (2 – 0). Middenvelder en aanvallers moeten echt leren 

om veel vaker naar vrijstaande medespelers te passen. Als 

we dat vandaag gedaan hadden, hadden we wel met 7 – 0 

kunnen winnen. Het laatste doelpunt kwam van Abdulkadir 

en was weer heel mooi. 

Gerard Marinus 

 

LENS F1 – QUICK F1 (0 – 2) 

 

Het zonnetje schijnt en LENS gaat er enthousiast tegenaan. Na 7 minuten is er een mooie aanval 

van LENS, maar het schot wordt tegengehouden door de keeper van QUICK. Hierna komt LENS 

onder druk te staan en zijn er een een aantal corners tegen en een vrije trap. Deze wordt zeer goed ingeschoten; hard 

in de kruising en zo staat LENS met 0 – 1 achter. Hierna probeert LENS te counteren en zijn er een paar kleine 

kansjes. 

In de tweede helft gaat LENS door met aanvallen, maar helaas kan LENS niet doordrukken. Na gevaarlijk balverlies 

op het middenveld kan QUICK counteren en de 0 – 2 aantekenen, wat tevens de einduitslag is. Ondanks dat er de 

afgelopen weken niet veel gewonnen is houden de spelers van LENS F1 er wel plezier in; houden zo! 

Reinier 

 

 

 

 

 

 
 

Pupil van de week: Mourad el Ayadi 

 
 

 

Zondag 24 oktober. Mourad el Ayadi uit de D2 was vandaag “Pupil van de week” omdat hij zeer goed z’n best had 

gedaan met het verkopen van loten voor de Grote Clubactie.  

Voor LENS 1 stond de thuiswedstrijd tegen RVC Rijswijk op het programma. 

 

Mourad is 12 jaar zit sinds kort in de brugklas van het Terra-college. Hij heeft ’t daar naar z’n zin. Je mag daar ook 

voetballen.  Achraf is de trainer van de D2 en leert de jongens goed voetballen en slim omgaan met “buiten spel”. 

Awinash is de leider van de D2. 

Sponsor foto's pupil van de week 

 

 

 

 

 
1uur snelservice kleinbeeld en APS 

De Stede 23- Den Haag - tel: 070-367 94 31 
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Mourad speelt in de D2  meestal links-half en soms 

rechts-half.  Z’n favoriete clubs zijn Real Madrid en 

Feyenoord. Z’n favoriete speler is Mouktari. 

 

Wat weten we nog meer over onze loten-

verkoper? 

- houdt ook van zwemmen. 

- Badr (niet van LENS) is z’n beste vriend; 

- bezoekt regelmatig www.funnygames.nl; 

- is goed in verdedigen maar minder goed in 

keepen; 

- vond het voetbalkamp/-toernooi in 

Duitsland wel erg leuk; 

- speelt graag FIFA 2004 op z’n Playstation. 

- vindt ‘Bad Boys 2’ een goeie film; 

- z’n lievelingseten is CousCous; 

- kan iedereen die van warm weer en lekker 

zwemmen houdt aanraden om naar 

Marokko op vakantie te gaan. 

 

Schrappen wat niet of minder past: 

Lang uitslapen of vroeg opstaan 

Voetballen of keepen 

Aanvaller, middenvelder of verdediger 

Feyenoord, PSV of AJAX 

Sporten of luieren 

Geld sparen of geld uitgeven 

Slordig  of ordelijk 

Hond of kat 

Pretpark of bos 

Strip- of leesboek 

Taal of rekenen 

 

 

Een korte terugblik van Mourad op LENS 1 – RVC Rijswijk 1: (2 – 5) 

Tijdens de warming-up nam Karim volop tijd om met mij allerlei truckjes te oefenen. Dat was leuk. 

Meteen in ’t begin van de wedstrijd kwam LENS op voorsprong door een doelpunt van Peter Koopman. 

Maurice Schuurman coachte goed en ook z’n passen waren goed.  Soms maakte LENS fouten in de verdediging en 

daardoor kon RVC scoren.  LENS moet beter gaan verdedigen. Karim Lahri kapte de bal en schoot in de verre hoek.  

Ik koos Karim uit voor “favoriete speler”. 

Jammer dat we hebben verloren, Mourad. 
 

 

 opgericht 18 december 

1920 

 internetsite: www.lens-

denhaag.nl 
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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 

 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 

 

http://www.funnygames.nl/
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Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretariaat 

❑  Loek Verdegaal ……………..tel. 070 – 336 13 63  

Penningmeester 

❑ Cees Veldink  ………………. tel. 079 - 331 43 48 

jeugd en seniorenselectie 

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

leden 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacant 

❑ bar ………………………………………. vacant 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 
- Kees Alting …………..cjalting@cjalting.demon.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de redactie behoudt zich het recht voor: 

 

 ingezonden stukken te weigeren of in te korten 

 plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

 

de eerst volgende LENS-revue verschijnt pas op donderdag 25 november 

 

➢ inleveren kopij voor deze revue: uiterlijk zondag 21 november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wedstrijdprogramma’s / verslagen  
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Ons bereikte op 27 oktober het droeve nieuws 
 van het overlijden van 

 

Bettie Driessen-Vrolijk 
 

op de veel te jonge leeftijd van 43 jaar 
 

Bettie was vele jaren inspirerend aanvoerdster 
 van ons dames-zaalteam; 

echtgenote van Rob, de keeper van LENS 3  
 en moeder van onze oud-leden Mark en Koen. 

 
Hoewel het nieuws niet geheel onverwacht kwam heeft  

het diepe indruk gemaakt in de club, vooral bij de spelers  
van LENS 3 en Dames zaal 1. 

 
Wij zijn dan ook in gedachten bij Rob en de kinderen  

voor wie dit een enorme klap is. 
  

Wij wensen hen alle kracht toe met het verwerken van dit verlies. 
 

Bestuur v.v. LENS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nformatie-avonden 

 

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de naderende fusie. In de bijgevoegde Nieuwsbrief kunt u lezen wat de stand 

van zaken op dit moment is. Het bestuur wil de leden, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering, op de hoogte stellen van 

de huidige stand van zaken. Daarvoor worden 2 informatie-avonden belegd: 

 

dinsdag 16 november vanaf 21.15 uur en op  

vrijdag 19 november vanaf 20.00 uur 

(beide in het clubgebouw) 

 

We nodigen alle belangstellenden uit deze avonden te bezoeken, zodat er straks op de ALV een weloverwogen besluit genomen 

kan worden. 
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A lgemene Leden Vergadering (ALV 

 

Op maandag 13 december 2004 is er een Algemene 

Ledenvergadering. Deze avond zal voor een groot deel in het 

teken staan van de voorgenomen fusie, dus uw aanwezigheid 

wordt niet alleen op prijs gesteld, maar is van groot belang. 

Nadere informatie in een  volgende LENS-Revue. 

 

Feest-avond 

 

Op vrijdag 26 november wordt er in de kantine een 

grote LENS-FEESTAVOND georganiseerd. Selectie, 

overige senioren, vrijwilligers en andere belangstellende 

leden zijn hierbij van harte welkom 

L ENS-kwartiertje 

 

Waar ADO zijn Haags kwartiertje kent, kent LENS zijn LENS-kwartiertje. En dan speciaal voor voorzitter Jaap Colpa, die als een 

ijsbeer op en neer drentelt en de tijd wel weg wil schieten. Nu was daar afgelopen zondag weer alle reden voor, maar willen we 

langer met deze voorzitter doen, dan het verzoek in het vervolg de wedstrijd wat eerder, liefst compleet, te beslissen.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 26 november 

 

 aanvang: 21.00 uur 

 

 

 

 

P rijzen loterij – (LENS-SOA) 

Er zijn enkele prijzen niet opgehaald en liggen te wachten op de rechtmatige eigenaar. Een voetbal (nr 66); fles wijn (nr 197); 

weegschaal (nr 300); lijste geslepen glas (nr 434). Prijzen zijn af te halen bij Steef Otterspoor. 

 

 

 

 

 

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. 

 

B estuursvergaderingen …. 

 

Vergaderen … we kunnen niet zonder. Er wordt ons kikkerlandje wat afge-o …. vergaderd. Zo ook op LENS. Vele commissies 

vergaderen wat af. Zo ook het Bestuur.  

Bestuursvergaderingen, altijd belangrijk. Maar wat wordt er eigenlijk  zo al besproken op zo’n vergadering? Dat het niet altijd 

beleidsonderwerpen  zijn is duidelijk. Maar waar heeft men het dan  over?Het heeft natuurlijk wel te maken met het reilen en zeilen 

van de vereniging. Maar is dat ook geen beleid? 
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We zijn eens in de notulen gaan 

snuffelen; deden een willekeurige 

greep uit de vele notulen; kozen 

blindelings een tweetal jaren en 

maand en vonden een paar 

opmerkelijke onderwerpsgesprekken. 

Hierondervolgen er een paar uit het 

scala van onderwerpen van deze 

vergaderingen.   

 

Aardig om te weten is dat niet altijd 

op LENS werd vergaderd. In  jaren 

60-70 deed men dit gewoon bij 

iemand thuis in de voor/achterkamer 

(achterkamertjespolitiek?):  ‘het 
verenigingsjaar 1968/69 op vrijdag 7 

juni jl. t.h.v. (ten huize van). dhr. Y, 

alhier’. 

 

nb: Om reden van privacy zijn namen van personen vervangen door een X, namen van bestuursleden door een Y. 

 

Verenigingsjaar 1967-68, 10 mei 

 

• De straf van X werd opgeheven, omdat hij wel was opgekomen, zij het te laat. Y wijst er echter op dat hij het toch vertikte 

zich om te kleden. Slappe figuur!. Volgend seizoen in de gaten houden 

 

• Y heeft nogal wilde geruchten gehoord over X en de praatjes die hij rondstrooit. Hopelijk kan het met een korreltje zout 

worden genomen. 

 

27 april 1970 

 

• X: wil leider worden; Y teugen; de rest wil hem wel laten proefdraaien; aldus wordt Juko meegedeld. 

 

• X: uit nader gesprek blijkt dat er niet valt te oraten; ook evt. salarisverhoging zal niet helpen; hij neemt ontslag als trainer. 

 

• 1e elftal: moet er in deze kritieke situatie nog iets aan de coaching gedaan worden? Meeste bestuursleden vinden van niet ; 

ze zijn bevreesd voor de nadelige gevolgen neven-effekten. 

 

• Kantinebeheerder: X waardeloos, laat deuren openstaan enzo. 

 

 

  

▪ 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 

 

 

LENS heeft een 'Club van Vijftig'. Supporters die vijftig euro of een veelvoud daarvan willen bijdragen. De Club van Vijftig zorgt 

o.a. voor accommodatieverbeteringen, het opfleuren van het clubgebouw, bijdrage aan sportdagen, verstevigen van banden van 

oud-Lens leden, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 070 -  366 13 14  

   

          *  advertentie * 

  

Mededelingen Veld - Zaal: 

 
❑ Zaal: geen 

 

Veld: Schaduw-wedstrijden bij een 

algehele afkeuring: 

LENS 1 - Laakkwartier 1 om 14.00 uur   

LENS 2 - Laakkwartier 2 om 12.00 uur 

          filiaal Beresteinlaan 
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vrijdag 26 november 

 

 aanvang: 21.00 uur 

 

 

 
 

 

VELD 

                        AANVOERDERS 

LENS 3 

Wil Heijnen - tel.: 070-346 10 88 

b.g.g.: Wim Kouwenhoven - tel.: 070-391 24 74 

LENS 4 

Henk Vermolen-– tel.: 070-360 77 39  

                                     06-12 41 89 56 

 

 

wedstrijdprogramma veld 

 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

      

Zo 14 nov. 14.00 uur DWO 1   - LENS 1 Westerpark, heuvelweg  E.M.Toonen 

 10.30 uur Schipluiden 2   - LENS 2 Sportpark Keenenburg, 

Tiendweg, Schipluiden 

 H.Scheepmaker 

 10.00 uur LENS 3  - LENS 4 Veld 2/3   

      

Zo 21 nov. 14.00 uur LENS 1   - HSTexasDZS 1 Veld 1 96995 R.J. de Wolf 

 11.30 uur LENS 2   - Delft 2 Veld 1 99349 R.Sitaldien 

 10.30 uur LENS 3   - Naaldwijk 4 Veld 3 144129  

 10.30 uur LENS 4   - Oranjeplein 6 Veld 2 109667  

 

 

 

 

L ENS in de competitie      | door  Jaap Colpa 

 

 

 

Zondag 31 oktober: HMSH - LENS (3-4) 

 

LENS VECHT ZICH KNAP NAAR DE OVERWINNING 

 

LENS was over de gehele wedstrijd 

genomen wel ploeg met de meeste 

kansen, maar daar heb je de wedstrijd 

nog niet mee gewonnen. Het maken 

van doelpunten is nog steeds de 

bedoeling van het spel en LENS liet 

dat in de eerste helft schromelijk na. 

Vanaf de eerste minuut stapelde zich 

kans op kans, maar ze waren niet 

besteed aan de voorwaartsen van 

LENS. HMSH schiep zich weliswaar 

minder kansen, maar ging daar veel 

effectiever mee om en wist twee maal 

het net te vinden. Op slag van rust 

kwam de belangrijke aansluittreffer, 

waardoor LENS er nog in bleef 

geloven. 

 

Toen HMSH na 20 minuten in de 2e 

helft de 3-1 op het scorebord zette, 

geloofde zelfs de meest optimistische 

LENS-toeschouwer niet meer in een 

goed resultaat. Gelukkig dachten de 

boys binnen de lijnen daar ander over 

en knokten zich met veel overgave 

terug in de wedstrijd. De beloning 

kwam in de 27e minuut middels een 

treffer van Michel  Fransen. De 

blauwwitten gingen er vol voor en 

streden om elke meter. Dat wierp zijn 

vruchten af, want zo'n 10 minuten 

voor tijd was het "erop en erover". 

Allereerst weer Michel Fransen en 2 

minuten later Morad Azerki schoten 

LENS naar een verdiende, zwaar 

bevochten zege 
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Zondag 07 novemberr: LENS - SOA (1-0) 

WERKLUST VAN LENS WEDEROM BELOOND 

 

Vorige week wist LENS uit bijna kansloze positie de 3 punten in de wacht te slepen. Hard werken en een goede wedstrijdinstelling  

zorgden voor een ongedacht resultaat. Tegen SOA moest LENS weer volop aan de bak. Al na12 minuten zag het Jeffry Hop zijn 2e 

gele kaart incasseren en moest derhalve bijna de gehele wedstrijd met een man man minder het altijd lastige SOA bestrijden. Het 

slaagde daar wonderwel in, niet zozeer door goed voetbal op de mat te leggen (dat is ook lastig met zijn tienen), maar een gezonde 

dosis werklust bracht de LENS de overwinning. Er waren vaak hachelijke momenten voor het doel van Michael Oude Nijhuis, 

maar de verdediging bleef overeind en SOA weigerde de kansen te verzilveren. De enige uitgespeelde kans voor LENS in de 2e 

helft bracht ook meteen de 1-0 op het scorebord. Ricky ten Berge scoorde fraai. Toen 13 minuten voor tijd Vincent van Loon tegen 

zijn tweede gele opliep werd de druk achterin wel heel erg groot. Maar de 9 dapperen bleven voor elke meter strijden en zorgden 

ervoor dat de punten aan de Hengelolaan bleven. 

 

ZAAL 

AANVOERDERS 

LENS 1 Oscar van Laar tel: 06-22669238 LENS 4 Nico Vastenburg tel: 070-329 42 54  

LENS 2 Sammy de Nennie tel: 070-393 59 36 LENS 5 Aad Frederiks tel: 070-397 30 21 

LENS 3 Ed Vuijk tel: 070-396 04 48 

      06-20247367 

LENS 6 Joop Zwart tel: 06-14699794 

LENS DAMES 1 -  Mirjam de Kleijn -  tel: 070-391 27 52 

wedstrijdprogramma zaal 
 

datum aanvang Wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 

Vr 12 nov. 19.00 uur LENS 4   - Forum Sport 1 De Blinkerd 5493  

 20.00 uur LENS 2   – RAVA Houtwijk 2 De Blinkerd 2251 R.E. van der Zee 

 19.00 uur LENS 3   - ADIO 3 Overbosch 3315  

 20.00 uur LENS 5   - Delft 2 Overbosch 5651  

Ma 15 nov. 22.00 uur GONA 1 - LENS 6 De Schilp 122564  

 21.00 uur LENS 1   - GSC ESDO 2 Overbosch 19240 A.Eldaoud 

* 22.00 uur LENS 2   -  Nat.Ned. DH 1 Overbosch 127846 A.Eldaoud 

Di 16 nov. 20.00 uur DSVP 2  -  LENS 3 DSVP Pijnacker 3261  

Wo 17 nov. 20.00 uur VCS 9     -  LENS 5  *) Zuidhaghe 127933 R.J.Stap 

* Vr 19 nov. 19.00 uur Duinoord/JagersDA1-LENSDA1   Overbosch 127849  

 21.00 uur RAVA Houtwijk 3  - LENS 4 Ockenburghal 5447  

Ma 22 nov. 20.00 uur SEV 3     -  LENS  2 Kastelenring 2261 F.C.Verbruggen 

 22.00 uur LENS 1   -  Snoekie 3 De Schilp 19653 E. Groen 

 19.00 uur LENS DA1   -  GSC ESDO DA1 Overbosch 7411  

Wo 24 nov. 21.00 uur GDA 1     -  LENS 4 De Pijl 5499 J.V.Geerlings 

 20.00 uur Nootdorp 1  - LENS 3 ’sGravenhout/N’dorp 3322  

Vr 26 nov. 19.00 uur LENS 6     -  Nat.Ned.DH 2 De Blinkerd 6849  

 22.00 uur Tonegido/H.Bluf 4  -  LENS 5 Overbosch 5653  

Ma 29 nov. 20.00 uur Honselersdijk 2  -  LENS 1   Sosef 19279 A.N.Hassanin 

Di 30 nov. 21.20 uur Tutor 9  - LENS 5 TU-hal, Delft 5658  

Wo 1dec. 20.00 uur LENS 2  - Snoekie 7 Zuidhaghe 141213  

Vr. 3 dec 19.00 uur RAVA HoutwijkDA1-LENSDA1 De Blinkerd 7413  

 20.00 uur LENS 4   -  JAC 1 De Blinkerd 5507  

 20.00 uur LENS 3   -  VNI 2 Overbosch 3331 G.Keijzer 

Ma 6 dec. 19.00 uur LENS DA1 – GDA DA2 De Schilp   1 7422  

 19.00 uur WIK 1   -  LENS 6 De Schilp   2 6860  

 21.00 uur LENS 1  -  Semper Altius 3 De Schilp   1 19281 M.J.E.Gennissen 

 19.00 uur Exhes 1  -  LENS 3 Overbosch 3340  

Wo 8 dec. 21.10 uur Wippolder 3  -  LENS 4 Wippolder sph/Delft 119254  

Vr 10 dec 21.00 uur Gymnova 3  -  LENS 2 De Fluit 2272 M.Vrijenhoek 

 22.00 uur LENS 5  -  Delft 3 Overbosch 5669  

Ma 13 dec. 19.00 uur RKDEO 7  -  LENS 3 RKDEO 3346 H.Sewnandan 

 19.00 uur LENS DA1  -  SOA  DA1 De Schilp    1 7429 E.R.Beeldsnijder 

 22.00 uur LENS 1  -  LENS 2 De Schilp    2 19283  

 19.00 uur ADIO 7  -  LENS 6 De Veur, Z’meer 6870  

Di 14 dec. 21.00 uur LENS 5  -  VCS 8 Zuidhaghe 5675  

Wo 15 dec. 21.10 uur Tutor 8  -  LENS 4 Wippolder, Delft 5514  

       *)  = bekerwedstrijden 
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NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2004/2005 

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: 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 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 afkeuringslijn (070-4044184) 

van LENS. 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!! 
 

 

SUIKERFEEST???? OP ZATERDAG 13 NOVEMBER MOETEN ALLE JEUGDTEAMS GEWOON VOETBALLEN!!! 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen nog mogelijk 
 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

B1 13 nov 14.00 uur ODB B1 Thuis Veld 1 42708 13.00 uur  

 20 nov 12.45 uur VELO B1 Uit Noordweg/Wateringen  11.15 uur Auto 

B2 13 nov 15.15 uur Quick Steps B1 Uit Nijkerklaan  13.45 uur Auto 

 20 nov 14.00 uur Vredenburch B1 Thuis Veld 1 44034 13.00 uur  

B3 13 nov 14.45 uur Laakkwartier B2 Uit J.v.Beersstraat  13.00 uur Bus/Auto 

 20 nov 13.00 uur HS Texas DZS B1 Thuis Veld 3 47462 12.00 uur  

C1 13 nov 10.15 uur HVO C1 Uit Zwanensingel/Vlaardingen  08.15 uur Auto 

 20 nov 12.00 uur Sportlust’46 C1 Thuis Veld 1 48466 11.00 uur  

C2 13 nov 13.45 uur Quick Steps C1 Uit Nijkerklaan  12.15 uur Auto 

 20 nov 10.00 uur HMSH C1 Thuis Veld 1 50312 09.00 uur  

C3 13 nov 11.15 uur DSO C9 Uit v.d.Hagenstraat/Zoetermeer  09.45 uur Auto 

 20 nov 10.00 uur DUNO C3 Thuis Veld 3 56597 09.00 uur  

D1 13 nov 10.00 uur VCS D1 Thuis Veld 1 57590 09.15 uur  

 20 nov 12.45 uur Feyenoord D2 Uit Olympiaweg/Rotterdam  11.00 uur Auto 

D2 13 nov 12.00 uur Wippolder D1 Thuis Veld 1 58910 11.00 uur  

 20 nov  Nog regelen (*) Uit     

D3 13 nov 13.00 uur GONA D1 Thuis Veld 3 143099 11.45 uur  

 20 nov 11.00 uur RAVA/Houtwijk D2 Uit Ln.v.Vuurdestraat/Houtwijk  09.45 uur Auto 

D4 13 nov 10.00 uur Den Hoorn D6 Thuis Veld 3 66898 09.00 uur  

 20 nov 14.00 uur RAVA/Houtwijk D4 Uit Ln.v.Vuurdestraat/Houtwijk  12.45 uur Auto 

E1 13 nov 10.30 uur DHC E1 Ùit Brasserskade/Delft  09.15 uur Auto 

 20 nov 09.30 uur Vitesse Delft E2 Thuis Veld 2 68640 09.00 uur  

E2 13 nov 09.30 uur DSO E2 Thuis Veld 2 70741 09.00 uur  

 20 nov 10.00 uur RKDEO E7 Uit Sportparkweg/Nootdorp  08.45 uur Auto 

E3 13 nov 08.45 uur DSO E5 Uit v.d.Hagenstraat/Zoetermeer  07.30 uur Auto 

 20 nov 09.30 uur VUC E2 Thuis Veld 2 73895 09.00 uur  
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Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

E4 13 nov 09.30 uur GONA E1 Thuis Veld 2 77277 09.00 uur  

 20 nov 10.00 uur Oranjeplein E2 Uit Zuiderpark  09.00 uur Auto 

E5 13 nov 11.30 uur Laakkwartier E4 Thuis Veld 2 81236 11.00 uur  

 20 nov 10.15 uur Den Hoorn E9 Uit Woudseweg/Den Hoorn  09.00 uur Auto 

F1 13 nov 08.30 uur HBS F1 Uit E.Wytemaweg  07.30 uur Auto 

 20 nov 13.30 uur VCS F1 Thuis Veld 2 82858 13.00 uur  

F2 13 nov 09.00 uur Vredenburch F1 Uit Vredenburchweg/Rijswijk  08.00 uur Auto 

 20 nov 11.30 uur ODB F1 Thuis Veld 2 84310 11.00 uur  

F3 13 nov 11.15 uur Duindorp SV F1 Uit Sportlaan/Mezenplein  10.15 uur Auto 

 20 nov 13.30 uur Mar/Azzurri F1 Thuis Veld 2 87962 13.00 uur  

F4 13 nov 09.00 uur HVV F11 Uit Hogenhoucklaan  07.45 uur Auto 

 20 nov 11.30 uur Blauw Zwart F9 Thuis Veld 2 137594 11.00 uur  

F5 13 nov 09.30 uur HBS F10 Uit E.Wytemaweg  08.30 uur Auto 

 20 nov 11.00 uur RVC/Rijswijk F9 Uit Schaapweg/Rijswijk  10.00 uur Auto 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd 

 

Bijzonderheden 

• De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 25 november!!! 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  13 november vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

20 november vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

 
SUIKERFEEST???? OP ZATERDAG 13 NOVEMBER MOETEN ALLE JEUGDTEAMS GEWOON VOETBALLEN!!! 

 

Opstellingen als bekend met uitzondering van: 

 

- LENS B1: zonder D.Mensah (alleen 13/11). Let op: afbellen wedstrijden op vrijdag en alleen bij Paul van den Steen!! 

- LENS C1: zonder R.Bunsee (alleen 13/11) en R.Rocha (blessure) en E.Uwimana (verhuisd???). Aanvulling uit C2. 

- LENS C3: K.Celik (strafreservebeurt wegens herhaald niet opkomen) 

- LENS D2: zonder M.Reddam (geschorst t/m 30 november) 

- LENS D3: met Y.Oufrighe 

- LENS E1: zonder R.el. Margi (geschorst) en met O.Arslan 

- LENS E2: zonder O.Arslan (zie LENS E1) en met C.Yildiz  

- LENS E4: zonder H.Sahin (voorlopig afgebeld) en C.Yildiz (zie LENS E2) en met K.Chandrikasingh (keeper) 

- LENS E5: zonder leider B.Vierling (zie LENS F5) en met leider M.Ben-Aïssa 

- LENS F4: T.Ciftci, I.el Boustati, R.Dewnarain, M.Ettahiri, U.Gunes, K.Kappar, A.Ozturk, M.Ozturk, S.Simsek en 

H.Yavuz. Leider I.Kappar 

- LENS F5: I.el Badri, M.Essakkaki, C.Güler, D.v.Polanen, H.Sahan, E.Sahin, E.Sakruca, M.Sakruca en A.Suge. 

Leider: B.Vierling                          

Afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen: H.Ahmed Yusuf. 
 

Competitievoetbal afgekeurd of niet? 

 

De vraag of het competitievoetbal doorgaat kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en ook niet op vrijdagavond of 

zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De juiste manieren om er achter 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 gewoon altijd naar LENS toe!!! 

• Bellen naar de KNVB afkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is 

hierop de informatie te verkrijgen. 

• Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven 

welke thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van je  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 B1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

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

 

SUIKERFEEST???? OP ZATERDAG 13 NOVEMBER MOETEN ALLE JEUGDTEAMS GEWOON VOETBALLEN!!! 
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Sinterklaasfeest op LENS voor F1 t/m F5 

De Sint heeft ons nu al laten weten dat hij ook dit jaar weer naar LENS komt met een aantal Pieten. Hij zal op vrijdag 3 december 

omstreeks 19.00 uur in ons clubgebouw aanwezig zijn. Dat wordt weer een heel leuk feest en natuurlijk verwachten wij dat alle F-

klassers van LENS F1 t/m LENS F5 en ook alle trainers en leiders dan aanwezig zijn. Meer nieuws in de volgende LENS-revue. 

 

Vervoer uitwedstrijden 

Nog steeds is het vervoer naar uitwedstrijden bij enkele teams een heel groot probleem. Toch is dit de 

verantwoordelijkheid van de ouders (allemaal en niet een paar) en zeker niet van LENS. Er zijn ouders bij 

die wij echt nooit zien op LENS?? Zelfs als wij een afspraak proberen te maken over de problemen binnen 

LENS hebben zij hier geen tijd voor??? Heeft u wel belangstelling voor de sport van uw kind?? Wij denken 

haast van niet en wensen dit niet langer te accepteren. Aan het eind van dit seizoen gaan we dan ook afscheid nemen van die 

spelers waarvan wij nooit ouders zien op LENS.

 

Contributie niet betaald??? De deadline lag op 1 november!!! 

Er zijn zelfs ouders die geen tijd hebben om de contributie te betalen??? Het seizoen is nu al 3 maanden aan 

de gang en de meeste kinderen hebben al meer dan 10 wedstrijden gespeeld. Toch is er voor 20% van onze 

jeugd nog steeds geen contributie betaald??? Zoals afgesproken maken we medio november de balans op en ieder 

jeugdlid waar nog helemaal geen contributie voor is betaald krijgt dan een boete van 10 euro opgelegd. Dat is 

veel maar echt een bittere noodzaak. Het kost ons nu te veel tijd en energie om de contributie binnen te krijgen. 

Wilt u de boete voorkomen: betaal dan zaterdag contant op LENS!!   

 

Einde Ramadan 

Het einde van de Ramadan valt dit keer op zondag 14 november. Het lijkt er nu dus op dat wij er geen last van hebben op zaterdag 

13 november. Alle jeugdteams van LENS moeten dan namelijk gewoon een competitie wedstrijd spelen en dat is een verplichting 

t.o.v. de KNVB en de tegenstanders waar wij niet onderuit komen. Alle jeugdspelers (ouders) hebben afgelopen zaterdag van ons 

een briefje meegekregen met het verzoek om op tijd door te geven als hun zoon toch niet kan voetballen op zaterdag 13 november 

i.v.m. het Suikerfeest. Tot op heden (zondagavond) heeft niemand dit nog gedaan (dit kan echt alleen bij Paul van den Steen). Na 

woensdagavond 10 november accepteren wij geen afbellers meer voor het Suikerfeest. Wij rekenen op eenieders medewerking en 

sportiviteit. Veel plezier met het Suikerfeest op 14 en 15 november!! 

 

 

 

 

 

De Grote Club Actie kan zaterdag 13 november afgerond 

worden als de laatste verkopers ook meewerken en dat is 

nodig ook want op 17 november is de trekking. Helaas 

kwamen er toch nog wat loten terug. Deels door slordig of 

laks handelen van de verkopers  maar ook deels door 

oneerlijke “volwassen” mensen. Toch mag LENS best trots 

zijn op het resultaat want er blijft zo’n 1300 euro over voor 

de penningmeester en dat is een leuk bedrag waar we leuke 

dingen mee kunnen doen. In de volgende LENS-revue komt 

een lijst te staan met de beste verkopers van LENS en wat zij 

van ons als dank hiervoor krijgen. Alle verkopers bedankt en 

voor de kopers van LENS komt er z.s.m. een uitslagenlijst 

van de Grote Club Actie te hangen op het mededelingenbord 

van LENS (ingang clubgebouw) en deze plaatsen wij 

natuurlijk ook in de volgende LENS-revue!!

 

 

Schoolvoetbal op LENS 

De voorronde van het Haagse Schoolvoetbaltoernooi op woensdag 3 november verliep weer prima. Het was echt heel druk op 

LENS maar dankzij een voortreffelijke samenwerking werd alles netjes en op tijd afgewerkt. Op woensdag 10 november zijn de 

finales van het schoolvoetbal op LENS (met als reservedatum 17 november). Het wordt dan weer een gezellige en drukke boel op 

LENS. Natuurlijk gaan de eigen trainingen op deze dag gewoon door (wellicht bij Spoorwijk maar dat zien jullie wel!!).

 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

 

de verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk overgenomen 
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LENS B2 – Semper Altius (1-1) 

Hier weer een verslag van de B2. Na een moeilijke periode staat de groep weer op een lijn en dat zie je ook terug 

tegen Cromvliet wat ik een prima wedstrijd vond werd er nipt verloren waar een gelijk spel op zijn plaats was 

geweest maar in onze poule worden geen presentjes gegeven aan elkaar wij moeten elke wedstrijd knokken voor 

onze punten maar daar leren zij alleen maar van. 

Vandaag dan tegen S A die op de tweede plaats staat dus wij kunnen weer vol aan de bak en dat deden zij dan ook. Wij dicteren de 

eerste helft maar kunnen niet voor komen dat de tegenstander met voorsprong de rust in gaat. 

Maar ik heb vandaag nog meer vertrouwen in de ploeg dat het wel goed zou komen .Want na de rust zetten wij S A vast op eigen 

helft en scoren de gelijkmaker; maar die word afgekeurd. Jammer, maar de koppies blijven fier omhoog en LENS gaat op zoek 

naar de gelijkmaker en na hard werken en goed doorzetten van onze aanvoerder maken wij de 1-1 uit een stafschop.. 

Met een beetje meer geluk had er misschien meer ingezeten maar  dit punt is dik en dik verdiend. En klasse jongens jullie hebben 

zich keurig gedragen en laten zien dat de normen en waarden bij LENS nog gewoon bestaan. 

coach Peter en leider Patrick 

 

LENS B2 -  Dynamo’67 B1 (6-4)  

Ja je hebt top-wedstrijden en wedstrijden en dit was een gewone wedstrijd die gewonnen moest worden want 

de B2 staat te laag op de ranglijst. Maar Dynamo’67 is altijd een lastige tegenstander voor LENS zowel thuis 

en uit. Arra en Omer moesten met de B1 mee omdat zij te weinig spelers hadden. Ik was er niet blij mee maar 

het is weer niet anders. Voordat de wedstrijd begint heb ik mijn spelers gezegd de tegenstander gelijk onder 

druk te zetten om zelf niet in moeilijkheden te komen; dat deden ze dan ook de eerste twintig min en de stand 

op het scorebord wees dan ook 2-0 aan. Maar als wij de kansen hadden afgemaakt had het al 5-0 kunnen staan. Helaas dat gebeurd 

weer niet en je ziet dan de onzekerheid weer in de ploeg sluipen. En zo kan het gebeuren dat wij met de rust op een 2-3 achterstand 

staan. 

In de rust probeer ik de ploeg weer op scherp te krijgen en dat zou goed uitpakken. Na de rust is LENS scherper en sneller en de 

gelijkmaker is snel een feit en de 4-3 ook. LENS bouwt de voorsprong uit tot 6-3. Dan maakt de tegenstander nog een fraai 

doelpunt en de strijd is gestreden. De punten blijven op LENS. Wel gewonnen maar zeker niet tevreden ! 

Ps  Jordy: vergeet voortaan je schoenen niet. 

Peter van Fessem 

 

Quintus B2 - LENS B3 (1-5) 

Als ik op LENS kom blijken er meer ouders te zijn, 

Fantastisch, we hebben vervoer. Nu hebben we een ander 

probleem, we zijn veel te vroeg. Niet getreurd snel 

omkleden, kleedkamer was verkeerd maar opgelost, naar het 

veld, de wedstrijd liep uit, nou nou het zat niet mee. Plots 

werden we (de ouders dus) geroepen dat de wedstrijd al 

begonnen was en wel op het hoofdveld, wisten wij 

veel. Hollen naar veld 1. Wat we toen zagen was 

verbluffend. Ik keek naar een LENS dat de 

tegenstander geen kans gaf om in de wedstrijd te 

komen, goed overspel en coachend naar elkaar toe. 

Is er dan niets verkeerd gegaan? Jawel, wij ouders 

waren te laat bij de wedstrijd maar zeker ik heb 

genoten. Abdul weer goed verdedigend bezig samen met Ali 

waardoor onze centrumverdedigers alle ruimte hadden om 

het middenveld aan te vullen. Het middenveld schoof goed 

door dus de tegenstander had geen kans. In de competitie 

staan we er zeer goed voor, er word al over een 

kampioensschap gefluisterd. Niet te snel maar met PAS 2 

verloren wedstrijden ziet het er goed uit! Klasse gespeeld 

jongens, ik heb genoten van het weer en jullie spel!  

 

LENS B3 - RKSVM B3 (1-1) 

 

Heerlijke dag voor voetbal, bij het warmlopen zie je al 

direct dat ze er zin in hebben, veel gelachen en gek 

gedaan (stonk dat shirt nu echt zo erg?) Aanvang 

wedstrijd, net voetbal en goede acties gezien. Ik miste wel 

de aansluiting van het middenveld als de tegenstander aan 

het aanvallen was. Jongens, de verdediging kan niet altijd 

opschuiven om jullie meer ruimte te geven, denk daar 

aan. De uitslag zegt eigenlijk genoeg over deze topper. Een 

gelijk spel was verdient, voor beide elftallen. Nu kijken wat 

de rest heeft gedaan zodat we er goed voor blijven staan.  

1 kritiek puntje aan de grensrechter van ons, voortaan VOOR 

de wedstrijd naar het toilet! 

Een ouder. 

 

ADO-Den Haag D 2  -  LENS D 1  (0-1) …. en het toetje 

De wedstrijd tegen ADO was er eentje, waar erg naar uitgekeken werd. 8 uur verzamelen was vroeg, zeker voor 

Hisham en Karim, zodat de opstelling niet moeilijk meer te maken was! Na twee minuten was er al een grote 

kans, maar Mitchel kon hem helaas niet benutten. Daarna was het vooral ADO dat aanviel, zonder tot een kans te 

komen. Nadat Karim toch in de ploeg gekomen was kreeg LENS wat meer grip op het spel. Na de 0-0 ruststand, ging LENS zich 

toch wat meer met het spel bemoeien. Vooral via uitvallen was het LENS, dat de beste kansen kreeg. Na twee gemiste kansen van 

Walid, was het Karim, na een mooie voorzet van Mohamed, die de verrassende 0-1 inkopte. Daarna kwam ADO nog wel opzetten, 

maar verder dan wat dreiging kwam de ploeg uit het Zuiderpark niet. Het bleef 0-1 voor LENS en dat leverde de tweede 

overwinning van het seizoen op. Een compliment voor alle spelers, want er is keihard voor gewerkt. Na de wedstrijd even 

bijkomen, even rondkijken op de “Toekomst” en daarna naar de bowlingbaan. Na de wedstrijd ADO-Den Haag tegen TWENTE, 

die we met D 1 en D 2 bezochten, was dit al de derde activiteit in het Zuiderpark.  

 

De zaterdag kon al niet meer stuk, maar het bowlen werd ook een groot succes. Op drie banen werd er gestreden om het hoogste 

aantal  punten. Habin bleek een prima aanvoerder, want hij haalde de meeste punten. Ook het duel tussen Walid, Mitchel en Rodi 

was buitengewoon spannend en kende eigenlijk geen winnaar. Het was een genot om naar de speciale technieken te kijken. 
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De stuitertechniek van Kevin en Emmanuel of de glijtechniek van Mohamed en Mounir het was allemaal even spectaculair. Een 

zeer prettige afsluiting van een weekje Zuiderpark. 

Theo 

 

LENS D3 – Graaf Willem/VAC D5 (3 – 0) 

Hallo, ik ben Anas Oullaf. Ik heb zaterdag 23 oktober een wedstrijd gespeeld tegen  Graaf Willen VAC D5. Wij hadden 3 – 0 

gewonnen. Kadir had in de eerste helft gescoord. Shalten scoorde het 2e doelpunt en Kadir het 3e doelpunt. 

Anas Oullaf 

 

LENS D3 - Die Haghe D2 (1 - 2) 

Op zaterdag 30 oktober onze tweede competitiewedstrijd in de 5e klasse. LENS D3 speelde geen goede 

wedstrijd en Shalten is verhuisd naar Zoetermeer en kan dus niet meer komen. 

LENS schoot de bal twee keer in eigen doel en Die Haghe schoot de bal één keer in eigen doel. 

Een wedstrijd om snel te vergeten. 

 

 

TAC ’90 D1 - LENS D3 (8 - 3) en bowlen 

Onze D3 speelde beter als een week eerder. TAC ’90 D1 speelde beter als onze tegenstander een week eerder (Die Haghe D2). De 

meeste jongens zijn nog niet klaar zijn om in de 5e klasse te spelen. Wat je zag is dat de jongens de bal zeer vaak zo maar 

wegschoten niet naar een medespeler maar alleen maar raken. “Flipperkast-voetbal”. Het lukte de jongens van TAC ’90 wel om de 

bal telkens naar een medespeler te passen. Wat ik vraag van de jongens van D3 is voorlopig twee keer per week komen trainen. 

Daarnaast moet er fanatiek en serieus getraind worden. Erg pijnlijk was te moeten constateren dat goed keepen voor Rasjied zonder 

keeperstraining niet mogelijk is. Ook hier moet veel worden bijgeschaafd. Gelukkig allemaal dingen die we binnen een aantal 

weken sterk kunnen verbeteren. Het motto is: Iedere week moet het ietsje beter, net zo lang tot we op het goede niveau zitten. 

Is het moeilijk? Ja. De beloning: meer tegenstand en daardoor worden jullie betere voetballers. 

’s-Middags gingen D3 en D4 nog even discobowlen in het Zuiderpark. Reuze gezellig. 

Gerard 

 

SCHEVENINGEN F1 - LENS F1 (2 – 6; vriendschappelijk) 

LENS begint met mooie aanvallen via Ilias, Bahadir, Thom naar Subehen, maar deze gaat er nog niet in. Na een 

corner kan Bahadir schieten, maar de bal blijft hangen door de vele spelers voor het doel. LENS voert de druk 

nog verder op en via goed doorgaan van Tugay komt de bal bij Thom, die passt op Rifat, maar zijn schot gaat net 

naast. Na 10 minuten is het dan toch raak via een afstandschot van Thom. Hierna zet LENS door en via een 

mooie pass van Sergen zet Mazlum een mooie actie op waarbij hij drie man passeert. Door dit aanvallende spel kan 

SCHEVENINGEN soms gevaarlijk counteren, maar dan is gelukkig Sawn op zijn plaatst in het doel. Na wederom een mooie 

combinatie via Tugay en Sergen die zijn tegenstander een heuse ‘pana’ geeft, komt de bal bij Thom die hem hoog in het net schiet. 

In de laatste minuut van de eerste helft is het dan Mazlum die vanaf 20 meter afstand de 0-3 inschiet. 

In de tweede helft gaat LENS op dezelfde voet verder en kunnen Sergen en Thom de voorsprong verder uitbreiden naar 0 – 5. 

Hierna zakt LENS wat in en wordt SCHEVENINGEN zelfs nog geholpen door een eigen doelpunt van LENS. Dan wordt ook nog 

de 2 – 5 door SCHEVENINGEN fraai ingeschoten. Verder komen ze niet en Subehen kan nog de 2 – 6 aantekenen. Een mooie 

overwinning en hopelijk kunnen we dit in de competitie voortzetten.    

Reinier 

 

LENS F1 – QUINTUS F1 (0 – 3) 

Vandaag speelt LENS F1 een inhaalwedstrijd, omdat BMT vervangen is door QUINTUS. Vanaf het begin is het duidelijk waarom 

QUINTUS hoger is gaan spelen. Ze zijn behoorlijk sterk en LENS staat direct onder druk. Vooral één speler bij QUINTUS springt 

er bovenuit en hij scoort dan ook maar liefst drie keer. LENS kan slechts spaarzaam counteren.  

In de tweede helft gaat het beter en kan LENS wat meer aanvallen. Dit resulteert in een tweetal vrije trappen, maar helaas zonder 

resultaat. QUINTUS is letterlijk en figuurlijk een maatje te groot en wint met 0 – 3. 

 

LENS F1 – HVV F1 (1 – 3) 

Het is fantastisch voetbalweer en LENS F1 gaat er enthousiast tegenaan. HVV is wederom fysiek sterker, maar door het 

harde werken van LENS gaat de wedstrijd toch gelijk op. LENS komt zelfs op voorsprong uit een vrije trap. Helaas wordt 

de gelijkmaker al snel gemaakt. Hierna worden er door LENS erg veel corners weggeven en uit één kan HVV op slag 

van rust de 1 – 2 scoren.   

In de tweede helft gaat LENS op zoek naar de gelijkmaker en wordt er af en toe goed naar elkaar overgespeeld. Hier 

volgen helaas geen kansen meer uit en uiteindelijk wint HVV met 1 – 3. 

 

DSO F1 - LENS F1 (1 -0) 

Het is bewolkt, maar gelukkig droog. DSO is duidelijk sterker en LENS F1 komt eigenlijk alleen aan verdedigen 

toe. En als LENS dan een keer aanvalt kan DSO heel gevaarlijk counteren en zo schiet DSO de 12e minuut op de 

paal. Met de rust staat het gelukkig nog steeds 0 – 0 en ook in de tweede helft blijft het lang spannend. Het lijkt erop 

dat we een gelijkspel, maar helaas in de laatste minuut weet DSO nog net te scoren.  Sawn, Mazlum, Sergen, Tugay, 

Iliass, Bahadir, Rifat, Subehen en Thom; jullie hebben dapper gestreden en er werd goed overgespeeld. Dus 

volgende week moeten we haast wel punten gaan pakken!  

Reinier 
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Pupil van de week:  
 

 

Mohamed Boutasmit 
 

Afgelopen zondag, 7 november speelde LENS 1 tegen SOA 1.  

 

Mohamed Boutasmit uit de E3 was Pupil van de 

week en de hele middag aanwezig . 

 

Mohamed is 10 jaar oud en zit op de Anne 

Frankschool in groep 6 in de klas bij meester 

Soer. Het leuk van de Anne Frakschool is dat je 

er leuk buiten kunt spelen. 

Arjen Vegt is de trainer van Mohamed en kan 

goed uitleggen aan de jongens hoe ze moeten 

spelen. 

 

De pupil van deze week speelt soms in de spits 

maar moet meestal verdedigen. 

- Favoriete nationale team: Marokko; 

- Favorriete club in ’t buitenland: Arsenal; 

- Favoriete club in Nederland: Feyenoord; 

- Favoriete speler: Zairi omdat hij een 

verdediger is die soms ook mee naar voren 

gaat; 

- Wat wil je later worden? Profvoetballer; 

- Leukste sport na voetbal: zwemmen; 

- Beste vriend: Zharjan 

- Waar ben je sterk in? Verdedigen 

- Waar ben je minder sterk in? Op het 

middenveld 

- Wat is het leukst bij LENS: Het voetballen. 

- Hoe lang zit je op LENS? 1 jaar. 

 

Schrappen wat niet of minder past: 

Lang uitslapen of vroeg opstaan 

Voetballen of keepen 

Aanvaller, middenvelder of verdediger 

Feyenoord, PSV of AJAX 

Sporten of luieren 

Geld sparen of geld uitgeven 

Slordig  of ordelijk 

Hond of kat 

Pretpark of bos 

Strip- of leesboek 

Taal of rekenen 

 

Mohamed kijkt terug op LENS 1 – SOA 1: (1 – 0) 

Ik had verwacht dat LENS 1 zou gaan trainen. Ze gingen een wedstrijd spelen. 

Tijdens de voorbespreking vertelde de trainer de spelers op welke positie ze moesten gaan spelen. 

Ik vond dat Vincent van Loon het beste speelde. Hij had veel balcontact en werkte erg hard. 

Soms maakten spelers ruzie met elkaar in het veld. Dat hoort niet. 

Ricky ten Berge scoorde de 1 – 0 door de bal ik de hoek te schieten. LENS won de wedstrijd. 

Mourad Azerki was m’n favoriete speler. 

Het was een leuke middag, 

 

Mohamed Boutasmit 

 
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Sponsor foto's pupil van de week 

 

 

 

 

 
1uur snelservice kleinbeeld en APS 

De Stede 23- Den Haag - tel: 070-367 94 31 
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Fusie-ontwikkelingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zal de leden van LENS, VIOS en Cromvliet de afgelopen maanden niet 

ontgaan kunnen zijn. Tussen de besturen van deze verenigingen is er de laatste 

maanden intensief contact geweest over een fusie van deze 3 verenigingen tot een 

nieuwe vereniging in Zuid-West, onder de naam HSV ESCAMP. 

 

Er zijn veelvuldig onderlinge contacten, maar ook met de Gemeente Den Haag en de KNVB wordt regelmatig 

overleg gepleegd over de voortgang. 

En de gemeente en de KNVB onderschrijven, net als de 3 verenigingen, de noodzaak om tot een nieuwe, gezonde 

vereniging in Zuid-West te komen. 

 

In deze Nieuwsbrief willen de besturen van de huidige 3 verenigingen hun leden in het kort informeren over de 

stand van zaken. 

 
DE STAND VAN ZAKEN TOT NU TOE 

 

De afgelopen jaren is het karakter van de verenigingen LENS, VIOS en Cromvliet ingrijpend gewijzigd. Van 

familieverenigingen die haar leden en medewerkers betrok uit de autochtone bevolking van Den Haag is met 

name het jeugdvoetbal veranderd. Alle 3 de verenigingen kennen een groot tekort aan vrijwilligers om de 

vereniging op de gewenste en noodzakelijke wijze te organiseren. Het recreatieve zondagvoetbal bestaat 

voornamelijk uit oudere getrouwen, maar kent nauwelijks of geen groei. 

 

Overigens is dit niet een beeld dat alleen bij onze 3 verenigingen voorkomt, maar kan gesteld worden dat het 

totale voetbal in Den Haag Zuid-West zich in een crisis bevindt. Het seniorenvoetbal is de afgelopen jaren in snel 

tempo gehalveerd. 

 

We kunnen stellen dat de verenigingen zich in een vicieuze cirkel bevinden. Minder leden, minder inkomsten, 

daardoor minder ruimte voor investeringen, met als gevolg minder leden. 

 

De besturen van LENS,VIOS en Cromvliet zijn zich hier heel goed van bewust en zoeken samen naar een 

oplossing. In de ogen van de besturen is deze netelige situatie alleen te doorbreken door een fusie. Ook de leden 

van de verenigingen zijn zich hiervan bewust. 

Door bundeling van bestuurlijke, financiële en voetbaltechnische kracht kan een nieuwe start worden gemaakt. Een 

nieuwe vereniging, HSV ESCAMP, moet daar uit voortkomen. 

 

Dat betekent dat er gezocht moet worden naar één nieuwe accommodatie. Een complex, dat voor huidige en 

toekomstige leden voldoende uitdaging biedt om er te komen voetballen. 

Betrokkenheid van Gemeente en KNVB is daarbij nodig EN aanwezig. 

 

De afgelopen periode hebben de bij dit plan betrokken bestuursleden van de verenigingen vooral energie gestoken in 

het verkennen van mogelijkheden en het onderzoeken van draagvlak voor de ideeën. Uit een inventarisatie blijkt dat 

er een groot draagvlak is voor de plannen van HSV ESCAMP. 

 

In opdracht van de verenigingen is er een schets voor een  vernieuwde accommodatie gemaakt. Kantine, 

kleedkamers en tribune zijn in dat plan opgenomen. Een mooi ontwerp, dat echter ook veel geld zal kosten. 

Maar ook is er gesproken over het toekomstige kader. Want juist daar zit een van de grote knelpunten en we willen 

natuurlijk niet alleen een goede, maar vooral krachtige start van de nieuwe vereniging bewerkstelligen.  
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Er is vanaf de start van de besprekingen intensief overleg geweest met de Gemeente en  met name met wethouder 

Stolte en zijn meest directe medewerkers van de Gemeente Den Haag. De stadsdeelcommissie Zuid-West heeft een 

aparte hoorzitting belegd waarop de verenigingen hun plan nog een keer konden toelichten. 

 

En ook met andere partijen, waaronder een grote woningcorporatie, wordt overlegd wat hun inbreng in het 

uiteindelijke plan kan zijn. Kortom, het bruist van de ideeën en activiteiten. 

 

Zowel Wethouder Stolte en zijn medewerkers als de stadsdeelcommissie zijn zéér enthousiast over de voorgelegde 

plannen. Eind november 2004 is er nieuwe afspraak gemaakt en dan hopen we nog meer duidelijkheid te krijgen 

over de haalbaarheid van onze plannen. 

Wethouder Stolte heeft toegezegd zich binnen de gemeente sterk te willen maken voor de nieuwe vereniging. 

Maar ook de verenigingen zelf zullen de handen uit de mouwen moeten steken. Want ook als de gemeente een 

(groot) deel van de kosten voor haar rekening wil nemen, dan nog wordt er ook van de verenigingen zelf de nodige 

inbreng verwacht. 

 

In een eerder stadium hebben de leden hun besturen het groene licht gegeven te gaan werken aan een fusie. De 

besturen hebben dat met grote voortvarendheid gedaan en nu komt het moment dat er beslissingen moeten worden 

genomen. 

 

In de komende Algemene Ledenvergaderingen zullen de leden zich moeten uitspreken over de voorgenomen 

plannen. Vooruitlopend daarop willen de besturen de leden de mogelijkheid bieden zich in afzonderlijke 

bijeenkomsten te laten informeren over de stand van zaken, zodat in de ALV een weloverwogen besluit kan worden 

genomen. 

 

De leden zullen hiervoor door hun eigen besturen worden benaderd en het spreekt voor zich, dat de besturen op die 

avond een grote opkomst verwachten. Het gaat tenslotte om de toekomst van de eigen vereniging, ook al gaat die 

straks onderdeel uitmaken van een groter geheel. 

 

Via de afzonderlijke clubbladen of persoonlijk zullen de leden worden benaderd op deze avond(en) aanwezig te zijn. 

Maak gebruik van uw recht en de mogelijkheid mee te praten over onze nieuwe HSV ESCAMP! 

 

 

 

 opgericht 18 december 

1920 

 internetsite: www.lens-

denhaag.nl 

 

 

 

 

tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS  *  seizoen 2004/2005 *  78ste   jaargang, nummer 09, 25 

november 2004 

 

 

 

TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 
 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 
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Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretariaat 

❑  Loek Verdegaal ……………..tel. 070 – 336 13 63  

Penningmeester 

❑ Cees Veldink  ………………. tel. 079 - 331 43 48 

jeugd en seniorenselectie 

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

leden 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacant 

❑ bar ………………………………………. vacant 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 
- Kees Alting …………..cjalting@cjalting.demon.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de redactie behoudt zich het recht voor: 

 

 ingezonden stukken te weigeren of in te korten 

 plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

 

de eerst volgende LENS-revue verschijnt pas op donderdag 09 december 

 

➢ inleveren kopij voor deze revue: uiterlijk zondag 05 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wedstrijdprogramma’s / verslagen  

pagina 

 

 Fusie-nieuws ............................................................. 12,13 

 Bijzonder Algemene Leden Vergadering ........................ 2 

 De Jeugdcommissie ziet het niet meer zitten ..................  4 

 Eerst een potje voetballen en dan … feesten ............... 2, 6 

 Satalietclub … bericht uit Kenia .....................................  5 

 

 

 

 

 

 

 Trekkingslijst Grote Clubactie ........................................  3 

 Beker en zaal voetbal jeugd ............................................. 9 

 Schaduwprogramma jeud bij algehele afkeuring ............. 9 

 Vrijwilligersproject gestart op LENS ............................ 10 

 Niet opkomen … boete betalen! .................................... 10 

 

 

 

 

 

vrijdag 26 november: FEESTAVOND - aanvang: 21.00 uur 
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maandag 29 november 
 

is er een Buitengewone Algemene Leden Vergadering in ons clubgebouw. De 

leden zal dan gevraagd worden zich uit te spreken over het voorgenomen besluit 

tot fusie met VIOS en Cromvliet. 
 

aanvang is om 20.00 uur.  

 

Overbodig te zeggen dat ieders aanwezigheid van groot belang is! 

 

A genda 

 
 

1. Opening en mededelingen 

2. Achtergronden van de fusie en actuele stand van zaken 

3. Toestemming van de leden voor het voorgenomen besluit tot fusie 

(zie ook gekleurd inlegvel in deze revue) 

4. Het vervolgtraject 

5 .Rondvraag 

6. Sluiting 

 

 

enkele relevate passagews 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Trekkingsuitslag 17 november 2004 
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Op 17 november vond de trekking van de Grote Clubactie 2004 plaats onder toeziend oog van notaris J.A.H.G. van 

Tuijl. Kijk hieronder of u in de prijzen bent gevallen. 
 

Hoofdprijzen 

1e prijs: € 100.000,- belastingvrij                   1.138.340   

 

Prijzen in natura 

2e prijs: € 10.000,- belastingvrij 2.029.908   

3e prijs: 17-daagse rondreis naar Indonesië - Bali / Lambok 

voor 2 personen  t.w.v. € 2.500,- 
1.349.379   

4e-5e prijs: 8-daagse wintersportvakantie naar Oostenrijk voor 

vier personen t.w.v. € 1.500,- 
0.631.436       3.052.548  

6e-10e prijs: Een lang weekend naar Warner Bros Movieworld 

voor vier personen t.w.v. € 500,- 

0.324.746    

0.612.721     
0.745.638        

2.004.911         

 

2.652.950 

11e-20e prijs: Een geheel verzorgd weekend voor twee 

personen in Kuurpark Thermae 2000 t.w.v. € 400,- 

0.946.150        

0.964.044        

1.144.522        

1.440.115        

1.617.635 

1.970.702        

2.601.760        

2.891.432        

3.056.017        

3.441.364 

 

21e-25e prijs: Een supermoderne digitale fotocamera t.w.v. 

€ 400,- 

0.512.137        

1.306.909        

1.343.850        

2.955.503        

3.000.938 

 

26e-30e prijs: Een vijfdaagse stedentrip per luxe touringcar 

naar Wenen voor twee personen t.w.v. € 300,- 

0.166.006        

1.024.155        

1.864.983        

2.133.265        

2.441.469 

 
31e-40e prijs: Een geavanceerde pocket pc-organizer t.w.v. 

225,- 
 

0.299.059        

0.392.672        

0.564.646        

0.666.085        

0.997.583 

1.669.214        

2.049.293        

3.095.630        

3.142.813        

3.352.022 

 

41e-60e prijs: Dagkaarten voor het Dolfinarium te 

Harderwijk t.w.v. € 85,- 

 

0.273.787        

0.294.226        

0.314.641        

0.341.360        

0.494.569 

1.023.518    

1.213.252        

1.222.424        

1.567.396        

1.657.246 

2.055.268        

2.381.459        

2.433.967        

2.635.123        

2.742.994 

2.745.924        

2.955.017        

3.112.977        

3.242.106        

3.305.804 

 

 

Prijzen op eindcijfers 

€ 5,- op de laatste 2 cijfers: 24   

Een midweek/weekendverblijf bij Landal GreenParks voor 4 

personen op de laatste 4 cijfers 

9.815 

 

  

€ 250,- op de laatste 5 cijfers 17.255   

€ 500,- op de laatste 6 cijfers 930.567   

 

In de prijzen gevallen? 

 
Maak een kopie van het lot voor uw eigen administratie. Stuur het originele lot in een gesloten, gefrankeerde envelop naar: 

Nationale Grote Clubactie, Postbus 90100, 5000 LA Tilburg 

Uw prijs wordt binnen 6 weken op uw rekening bijgeschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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het LENS-archief. 

 

DE JEUGDCOMMISIE ZIET HET NIET MEER ZITTEN 
 

‘Het is twee voor twaalf!’ | ‘De grens is bijna bereikt’ | ‘Help de Jeugdcommissie verzuipt’. Veel gehoorde kreten, welke echter 

helaas geen enkel effect hebben op de senioren en ouders van en onze jeugd leden. Toch zijn het noodkreten. Maar men ziet liever 

iemand ‘verdrinken’ in de werkzaamheden dan daadwerkelijk en handje toe te steken. 

Het onderstaande stukje uit 1990 troffen wij aan in het LENS-archief. De overeenkomst met 2004 is frappant. Lees het, laat het tot 

u doordringen en handel er naar! 

 

nb: in deze zelfde LENS-revue werd ook het probleem van het vervoer naar uitwedstrijden aangestipt. Er is werkelijk niets nieuws 

onder de zon! Het vervelende is echter dat het alsmaar erger wordt. En dat verdiend onze Jeugdcommissie echt niet! 

 

Wat studeren er binnen LENS toch 

ontzettend veel mensen en wat en 

werk wordt er niet verricht op de 

zaterdag. Hoeveel mensen we niet 

gevraagd hebben is niet te geloven. 

Helaas, ze wilden dolgraag, mar 

studie en werkzaamheden stonden 

echt een leiderschap van en elftal in 

de weg. Het fluiten van wedstrijden 

was zelfs ook niet mogelijk.  

 

Een 20-tal jaar geleden toen LENS 

nog echt groot was met zo’n veertig 

(geen typefout) jeugdelftallen was het 

vonden van leiders geen probleem.  

 

Sterker nog er werd gevochten. Nu is 

het heel anders. Natuurlijk wordt veel 

gestudeerd en hard gewerkt maar met 

een beetje goede wil is best nog wel 

en elftal te leiden.  

 

De realiteit is dat de passiviteit van 

veel LENSleden en desinteresse bij 

veel ouders in de sport van hun zoon 

bijzonder groot is. 

 

De jeugdcommissie bestaat uit twee 

personen waarvan er één al 

trainer/leider is van een elftal. Daar 

ligt de oplossing dus niet.  

 

Waar hij wel ligt is ons duidelijk: bij 

de oudere LENSleden en bij de 

ouders van onze jeugd.  

 

Wij hebben er alles aangedaan. 

Helaas nog geen succes.  

 

Heeft iemand interesse bel dan met spoed naar Paul van den Steen. Onder iemand verstaan we iedereen die LENS en warm hart 

toedraagt of dit gewoon wil gaan doen. 

 

Paul v.d. Steen  

(Bron: De LENS-revue, 64e jaargang, nummer 5 - 6 september 1990) 

 

 

 

Jan Bom 80 jaar 

 

Ons oudste lid van LENS dhr Jan Bom wordt op 4 december 

2004 80 jaar. Dit is een heugelijk feit zeker gezien de goede 

gezondheid waarin hij verkeerd. Hij is regelmatig op zondag 

langs de lijn bij het eerste elftal aanwezig.  

Jan Bom is 70 jaar lid van LENS. We hopen dat hij nog lang 

en gezond zijn club zal kunnen aanmoedigen. 

 

 

 

 

 

 

▪ 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 

 

 

LENS heeft een 'Club van Vijftig'. Supporters die vijftig euro of een veelvoud daarvan willen bijdragen. De Club van Vijftig zorgt 

o.a. voor accommodatieverbeteringen, het opfleuren van het clubgebouw, bijdrage aan sportdagen, verstevigen van banden van 

oud-Lens leden, etc. 
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Beste leden van LenS  

 

Afgelopen week ben ik naar Kenia 

geweest. In Kenia zorgen we voor een 

school met 550 kinderen. De kinderen van 

de school zijn heel arm. Ze hebben 

eigelijk niets. Waarschijnlijk doen ze 

daarom extra graag aan sport. Mijn broer 

Frans Disseldorp heeft mij veel 

voetbalkleding meegegeven van jullie 

vereniging. Dankzij deze tenues kunnen 

ze nu echte teams samenstellen. We 

hebben foto's gemaakt van het 

jongensteam (voetbal) en van het 

meisjesteam (volleybal). Op de foto's 

kunnen jullie de gelukkige gezichten en 

de Lenskleding zien. Namens de kinderen 

willen we jullie hartelijk bedanken. Als jullie meer informatie willen hebben over het werk in Kenia dan kunnen jullie dat aan mijn 

broer Frans vragen.  

Hartelijke groet, Lisette Geenen Disseldorp  

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 070 -  366 13 14  

   

          *  advertentie * 

  

Mededelingen Veld - Zaal: 

 
 

Feestavond  

en  

Buitengewone Algemene Leden 

Vergadering 

 

zie blz 2 en hieronder 

          filiaal Beresteinlaan 

 

 

 

 

 

 

maandag 29 november 
 

is er een Buitengewone Algemene Leden Vergadering in ons clubgebouw. De 

leden zal dan gevraagd worden zich uit te spreken over het voorgenomen besluit 

tot fusie met VIOS en Cromvliet. 
 

aanvang is om 20.00 uur.  

 

Overbodig te zeggen dat ieders aanwezigheid van groot belang is! 
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vrijdag 26 november: FEESTAVOND - aanvang: 21.00 uur 

 

 

 

 

 

VELD 

                        AANVOERDERS 

LENS 3 

Wil Heijnen - tel.: 070-346 10 88 

b.g.g.: Wim Kouwenhoven - tel.: 070-391 24 74 

LENS 4 

Henk Vermolen-– tel.: 070-360 77 39  

                                     06-12 41 89 56 

 

wedstrijdprogramma 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Scheidsrechter 

     

Zo. 28 nov. 14.00 uur LENS 1 -  HS Texas DZS 1 1  

 11.30 uur LENS 2 -  ??? 1  

 12.00 uur Toofan 3   - LENS 3 Wijndaelerweg  

 10.00 uur Toofan 7   - LENS 4 Wijndaelerweg  

Zo.  5 dec. 14.00 uur ADO Den Haag 1 - LENS 1 Zuiderpark J.J. Costa dop Rosario 

 10.30 uur Vredenburch 2      - LENS 2 Julialaantje A.J.Schouten 

 12.00 uur VOC 7                   - LENS 3 Hazelaarsweg, Rotterdam  

 10.00 uur PGS/Vogel 3         - LENS 4 Wijndaelerweg  

 

 

 

 

 

L ENS in de competitie      | door  Jaap Colpa 

 

 

Zondag 14 november: DWO – LENS (0-0) 

 

BLOEDLOZE NUL-NUL TEGEN DWO 

 

Zowel LENS als DWO konden geen aanspraak maken op de 

overwinning. Beide ploegen slaagden er niet in behoorlijke 

kansen te creëren. De verdedigingen bleven zonder al te veel 

problemen overeind. Een wedstrijd waar bijzonder weinig 

over te melden valt. LENS deed uiteindelijk de beste zaken, 

want het hield DWO in de rangschikking op afstand. 

Zondag 21 november: LENS  - Lakkwartier (0-5) 

             | Bron: Info Thuis

  

 

LAKWA SCOORT VIJFMAL TEGEN LENS 

 

In het oefenduel LENS - Laakkwartier  scoorde de ploeg van 

trainer Rene Pas op het kunstgras op Escamp I vijfmaal.  

 Eindstand aan de Hengelolaan was 0-5  voor de zondag 2e 

klasser

 

 

 

ZAAL 

 

AANVOERDERS 

LENS 1 Oscar van Laar tel: 06-22669238 LENS 4 Nico Vastenburg tel: 070-329 42 54  

LENS 2 Sammy de Nennie tel: 070-393 59 36 LENS 5 Aad Frederiks tel: 070-397 30 21 

LENS 3 Ed Vuijk tel: 070-396 04 48 

      06-20247367 

LENS 6 Joop Zwart tel: 06-14699794 

LENS DAMES 1 -  Mirjam de Kleijn -  tel: 070-391 27 52 
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wedstrijdprogramma zaal 
 

datum aanvang Wedstrijd sporthal nummer scheidsrechter 

      

Vr. 26 nov. 22.00 uur Tonegido/H.Bluf 4  -  LENS 5 Overbosch 5653  

Di 30 nov. 21.20 uur Tutor 9  - LENS 5 TU-hal, Delft 5658  

Wo 1dec. 20.00 uur LENS 2  - Snoekie 7 Zuidhaghe 141213  

Vr. 3 dec 19.00 uur RAVA Houtwijk DA1 -  LENS DA1 De Blinkerd 7413  

 20.00 uur LENS 4   -  JAC 1 De Blinkerd 5507  

 20.00 uur LENS 3   -  VNI 2 Overbosch 3331 M.Zarrad 

Ma 6 dec. 19.00 uur LENS DA1 – GDA DA2 De Schilp   1 7422  

 19.00 uur WIK 1   -  LENS 6 De Schilp   2 6860  

 21.00 uur LENS 1  -  Semper Altius 3 De Schilp   1 19281 M.J.E.Gennissen 

 19.00 uur Exhes 1  -  LENS 3 Overbosch 3340  

Wo 8 dec. 21.10 uur Wippolder 3  -  LENS 4 Wippolder sh Delft 119254  

Vr 10 dec 21.00 uur Gymnova 3  -  LENS 2 De Fluit 2272 M.Vrijenhoek 

 22.00 uur LENS 5  -  Delft 3 Overbosch 5669  

Ma 13 dec. 19.00 uur RKDEO 7  -  LENS 3 RKDEO 3346 H.Sewnandan 

 19.00 uur LENS DA1  -  SOA  DA1 De Schilp    1 7429 E.R.Beeldsnijder 

 22.00 uur LENS 1  -  LENS 2 De Schilp    2 19283  

 19.00 uur ADIO 7  -  LENS 6 De Veur, Z’rmeer 6870  

Di 14 dec. 21.00 uur LENS 5  -  VCS 8 Zuidhaghe 5675  

Wo 15 dec. 21.10 uur Tutor 8  -  LENS 4 Wippolder, Delft 5514  

       *)  = bekerwedstrijden 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2004/2005 

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: 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 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 afkeuringslijn (070-4044184) 

van LENS. 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 nog mogelijk 
 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

B1 27 nov 12.30 uur BMT B1 Uit Hengelolaan  11.15 uur Lopen 

 04 dec 12.00 uur Concordia B1 Uit Brasserskade/Delft  10.15 uur Auto 

B2 27 nov 13.15 uur HBS B2 Uit E.Wytemaweg  11.45 uur Auto 

 04 dec 14.00 uur HBS B2 Thuis Veld 1 128529 13.00 uur  

B3 27 nov 13.00 uur Forum Sport B2 (b) Thuis Veld 3 144975 12.00 uur  

 04 dec 13.00 uur DSO B6 Thuis Veld 3 47467 12.00 uur  

C1 27 nov 12.00 uur DUNO C1 (b) Thuis Veld 1 145011 11.00 uur  

 04 dec 12.00 uur DWO C1 Thuis Veld 1 48472 11.00 uur  

C2 27 nov 10.00 uur Xerxes DZB C2 (*) Thuis Veld 3  09.00 uur  

 04 dec 10.00 uur RVC/Rijswijk C4 Thuis Veld 1 50318 09.00 uur  

C3 27 nov 10.00 uur SOA C1 Thuis Veld 1 141138 09.00 uur  

 04 dec 10.00 uur HBS C5 Thuis Veld 3 56602 09.00 uur  

D1 27 nov 09.30 uur Soccer Boys D1 (b) Uit Gotzenhainsingel/Bleiswijk  08.00 uur Auto 

 04 dec 11.00 uur Westlandia D1 Uit De Hoge Bomen/Naaldwijk  09.45 uur Auto 

D2 27 nov 09.30 uur Semp. Altius D1 (b) Uit Weidedreef/Rijswijk  08.00 uur Auto 

 28 nov 14.00 uur Zaalvoetbal Uit Zie kopie!!  13.00 uur Auto 

 04 dec  Nog regelen (*) Uit    Auto 

D3 27 nov 09.00 uur RVC/Rijswijk D5 Uit Schaapweg/Rijswijk  07.45 uur Auto 

 28 nov 14.00 uur Zaalvoetbal Uit Zie kopie!!  13.00 uur Auto 

 04 dec 09.45 uur HBS D4 Uit E.Wytemaweg  08.30 uur Auto 

D4 27 nov 15.00 uur DHC D5 Uit Brasserskade/Delft  13.30 uur Auto 

 04 dec 11.00 uur HBS D6 Uit E.Wytemaweg  09.45 uur Auto 

E1 27 nov 10.00 uur Vitesse Delft E2 Uit H.v.Riessenlaan/Delft  08.45 uur Auto 

 04 dec 09.30 uur Gravenzande SV E1 Thuis Veld 2 68646 09.00 uur  

E2 27 nov 09.30 uur DHC E2 Thuis Veld 2 70724 09.00 uur  

 04 dec 10.45 uur Zoetermeer E2 Uit Scheglaan/Zoetermeer  09.30 uur Auto 

E3 27 nov 09.30 uur SOA E1 Thuis Veld 2 73872 09.00 uur  

 04 dec 09.30 uur Wassenaar E2 Thuis Veld 2 73901 09.00 uur  

E4 27 nov 10.00 uur Wassenaar E5 Uit Charlottestraat/Wassenaar  08.45 uur Auto 

 04 dec 10.00 uur Loosduinen E2 Uit Madesteijnweg  09.00 uur Auto 

E5 27 nov 11.30 uur Scheveningen E4 Thuis Veld 2 81219 11.00 uur  

 04 dec 14.30 uur DSVP E7 Thuis Veld 2 141253 14.00 uur  

F1 27 nov 09.00 uur Oliveo F1 Uit Sportlaan/Pijnacker  07.45 uur Auto 

 03 dec 19.00 uur Sinterklaasfeest Thuis Zie kopie!!!  18.45 uur  

 04 dec 14.30 uur Den Hoorn F1 Thuis Veld 2 82864 14.00 uur  

F2 27 nov 08.45 uur Quick F2 Uit Savorninlohmanlaan  07.45 uur Auto 

 03 dec 19.00 uur Sinterklaasfeest Thuis Zie kopie!!!  18.45 uur  

 04 dec 11.30 uur VCS F2 Thuis Veld 2 84316 11.00 uur  

F3 27 nov 09.00 uur Laakkwartier F2 Uit J.v.Beersstraat  08.00 uur Auto 

 03 dec 19.00 uur Sinterklaasfeest Thuis Zie kopie!!!  18.45 uur  

 04 dec 13.30 uur VUC F2 Thuis Veld 2 135916 13.00 uur  

F4 27 nov 11.30 uur Laakkwartier F4 Thuis Veld 2 137590 11.00 uur  

 03 dec 19.00 uur Sinterklaasfeest Thuis Zie kopie!!!  18.45 uur  

 04 dec 11.30 uur Quick Steps F3 Thuis Veld 2 137729 11.00 uur  

F5 27 nov 13.30 uur Monster F5 Thuis Veld 2 144366 13.00 uur  

 03 dec 19.00 uur Sinterklaasfeest Thuis Zie kopie!!!  18.45 uur  

 04 dec 13.30 uur HBS F10 Thuis Veld 2 144367 13.00 uur  

(*) = vriendschappelijke wedstrijd       (b) = bekerwedstrijd (bij gelijke eindstand direct penaltyschieten, behalve D1!!) 

 

Bijzonderheden 

• De volgende LENSrevue verschijnt op donderdag 9 december!! 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:        27 november vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

04 december vanaf  07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

 

• Geen trainingen voor de jeugd mogelijk op LENS op de vrijdagen 26 november en 3 december!!! 

• De keeperstraining voor alle jeugdkeepers is iedere donderdag vanaf 18.30 uur. Aanwezig 18.15 uur!! 
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Opstellingen als bekend met uitzondering van: 

 

- LENS B1: zonder I.Rasul (zie B2) en R.Mendes Martins (zie B3) en met O.Akkuzu 

- LENS B2: zonder O.Akkuzu (zie B1) en met I.Rasul 

- LENS B3: met R.Mendes Martins 

- LENS C1: zonder R.Rocha (blessure) 

- LENS D2: op 27/11 zonder M.Reddam (geschorst t/m 30 november) 

- LENS D3: met F.Oufrighe 

- LENS D4: graag uiterlijk a.s. zaterdag 25 euro betalen voor trainingspak (eigendom) en shirt (bruikleen) 

- LENS E2: zonder M.Golali (gestopt) en met C.Yildiz 

- LENS E4: zonder S.Akalai (voorlopig geschorst), H.Sahin (voorlopig afgebeld) en C.Yildiz (zie LENS E2) 

- LENS F5: zonder D.v.Polanen (alleen 27/11) 

 

Competitievoetbal afgekeurd of niet? 

 
De vraag of het competitievoetbal doorgaat kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en ook niet op vrijdagavond of 

zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De juiste manieren om er achter 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 gewoon altijd naar LENS toe!!! 

• Bellen naar de KNVB afkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is 

hierop de informatie te verkrijgen. 

• Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven 

welke thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van je  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 B1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

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

 

Schaduwprogramma bij algehele afkeuring 
 

Afgelopen zaterdag werd het complete voetbalprogramma in Nederland helaas afgekeurd en alle teams van LENS gingen deze keer 

trainen op ons kunstgrasveld. Jammer was het dat niet alle spelers aanwezig waren maar die er waren hadden heel veel pret. 

Bij de eerstvolgende algehele (dus niet incidentele) afkeuring hebben we volgende programma samengesteld: 

- 14.00 uur LENS B1 – Soccer Boys B1 (verzamelen 13.00 uur) 

- 12.30 uur LENS B2 – Soccer Boys B2 (verzamelen 11.30 uur) 

- 11.00 uur Soccer Boys C1 – LENS C1 (verzamelen 09.30 uur => auto) 

- 12.30 uur Soccer Boys C2 – LENS C2 (verzamelen 11.00 uur => auto) 

- 09.45 uur Soccer Boys D1 – LENS D1 (verzamelen 08.30 uur => auto) 

- 11.15 uur LENS D2 – Soccer Boys D1 (verzamelen 10.15 uur) 

- 09.30 uur LENS C3, D3, D4 en E1 t/m E5 en F1 t/m F5 onderling voetbal op veld 3 

Soms is het een afwijkende tijd van de competitiewedstrijd dus altijd heel goed opletten en op tijd de LENS afkeuringslijn bellen. 

Dit is: 070-4044184). Deze is vanaf ongeveer 08.00 uur te bellen. 

 

Bekervoetbal 

 
Op zaterdag 27 november weer beker voetbal voor veel teams die nog niet uitgeschakeld zijn. LENS B3, D2 en D3 

bereikten al de volgende ronde. LENS D3 speelt 27 november niet voor de beker maar voor de competitie. LENS 

D1 kan de volgende ronde ook nog steeds bereiken maar dan moet er op 27 november wel gewonnen worden van 

Soccer Boys (zij hebben evenveel punten maar een beter doelsaldo). LENS C1 stroomt nu pas in als landelijk C-

team en speelt tegen DUNO. Voor LENS B3, C1 en D2 geldt: bij een gelijke eindstand direct penaltyschieten. Bij 

LENS D1 geldt: bij gelijke eindstand uitgeschakeld (dus geen penaltyschieten). 

 

Zaalvoetbal voor LENS D2 en D3 
 

Op zondag 28 november gaan LENS D2 en D3 twee uurtjes zaalvoetballen in de sporthal van Verburch aan de van Arkelweg in 

Poeldijk. Verzamelen met vervoer om 13.00 uur op LENS. Neem schone sportschoenen mee zonder zwarte zool en natuurlijk ook 

je LENStenue. Kan je niet komen geef dit dan door aan Gerard Marinus (06-22673658) want hij regelt alles op deze middag.  Om 

16.15 uur zijn jullie weer terug op LENS. Heel veel plezier!! 



de LENS-REVUE 103 

Geen training op 
 

Op de vrijdagen 26 november en 3 december zijn er geen trainingen voor de jeugd op LENS i.v.m. andere activiteiten. Dit geldt 

voor alle jeugdteams!!! 

 

 

De Sint komt op vrijdagavond 3 december met een aantal Zwarte Pieten naar LENS. Hij 

verwacht alle spelers, trainers en leiders van LENS F1 t/m LENS F5 uiterlijk om 18.45 uur in 

het clubgebouw van LENS. Broertjes en zusjes, niet ouder dan 8 jaar, die ook bij dit feest 

aanwezig willen zijn mogen alleen komen als dit uiterlijk zaterdag 27 november door de ouders 

doorgegeven is aan Gerard Marinus (06-22673658). Ouders kunnen niet bij dit feest 

aanwezig blijven!! 

Natuurlijk heeft de Sint voor alle kinderen een leuk kadootje en wat snoepgoed 

meegenomen. Om 20.00 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald door hun 

ouders. Heel veel plezier en laat ons wel even weten als uw zoon echt niet kan komen    

naar dit feest (bel dan Gerard Marinus 06-22673658 
 

Niet opkomen => boete betalen 

 

De volgende spelers mogen a.s. zaterdag alleen meespelen als de boete van 5 euro wegens niet opkomen is betaald: 

K.Celik (C3), J.Akalai (D2), A.Achahchah (D4), S.Akalai (E4), A.Osman (F3), U.Gunes (F4) en E.Sahin (F5). 
 

Grote Club Actie + gratis naar HFC ADO Den Haag – Willem II 

 

De verkoop van de loten is gesloten, de trekking is gedaan en de uitslag hangt op het mededelingenbord op LENS en staat ook in 

deze LENSrevue. LENS verkocht zo’n 840 loten en dat betekent dat de penningmeester na aftrek van alle kosten zo’n 1300 euro op 

de rekening kan bijschrijven. Daar is hij natuurlijk heel erg blij mee en wij zijn de verkopers (78 jeugdleden) heel erg dankbaar. 

Wie verkochten nu de meeste loten: Mourad el Ayadi (119!!!), Rasjied van Elswijk (30) en Sinan Keskin (30). Zij krijgen nog een 

bal van LENS. De overige verkopers mochten goedkoper mee naar de rondleiding door het stadion van Feyenoord “De 

Kuip” en alle verkopers mogen zaterdag 27 november gratis naar HFC ADO Den Haag - Willem II. Dit geldt echter 

alleen voor degene die zich hiervoor opgegeven hebben en deze spelers verwachten wij zaterdag om 18.15 uur op 

LENS. Opgeven kan nog t/m woensdag 24 november bij Paul van den Steen (4400603). Kleed je warm aan en 

omstreeks 22.00 uur kunnen jullie ouders je weer op komen halen op LENS (is verplicht voor D- en E-jeugd!!).  

Heel veel plezier!! 

 

Vrijwilligersproject gestart op LENS 

 

Samen met de Gemeente Den Haag zijn we nu al een jaartje 

bezig met het opzetten van het project “ allochtonen ouders 

betrekken bij de club”. Halverwege het traject haakte ook de 

KNVB aan en toen de Gemeente Den Haag een convenant 

ondertekende raakte alles echt in een stroomversnelling 

waarvan LENS als eerste club de vruchten hoopt te gaan 

plukken. Afgelopen maandag was de echte aftrap op LENS. 

Een projectleider en een gespecialiseerd bureau uit Utrecht, 

die hiermee in deze stad al de nodige ervaring heeft 

opgedaan, gaan op kosten van de Gemeente aan de slag op 

LENS. Eerst proberen om vanuit onze jeugdafdeling de 

ouders en de jeugd zelf meer te betrekken bij de organisatie 

binnen LENS maar natuurlijk vergeten wij ook onze te 

passieve seniorenafdeling niet. Ook daar moet het roer 

beslist om willen we enige kans maken om 

straks als HSV Escamp gezond aan de start te 

verschijnen. De eerste inbreng van de ouders 

wordt het invullen van een enquêteformulier 

m.b.t. de vereniging LENS en m.n. de jeugdafdeling. 

Daarna zullen ook gesprekken volgen met diverse 

groeperingen binnen LENS (spelers, trainers, leiders, ouders 

etc.). Ook zal er bij LENS nog een kernteam worden 

geformeerd die intern e.e.a. zal gaan trekken. Hierin zitten al 

de vaders Ali Bozbey en Siegfried Ramdjiawan maar we 

zoeken ook nog vertegenwoordigers uit de B-, E- en F-

klasse. Ouders die hierin actief mee willen gaan doen kunnen 

zich opgeven bij Gerard Marinus of Paul van den Steen. 

 

De  bijzondere algemene ledenvergadering en HSV Escamp 

 

Wij nodigen alle trainers, leiders en ouders van onze jeugdleden van harte uit om op maandag 29 november om 20.00 uur naar de 

extra algemene ledenvergadering te komen m.b.t. de voorgenomen fusie tussen LENS, VIOS en Cromvliet tot de HSV Escamp. 

Het proces zit nu in een fase waarin de leden zich echt uit moeten spreken over de fusieplannen van de drie verenigingen. Na de 

twee informatiebijeenkomsten van vorige week zullen de laatste ontwikkelingen (o.a. gesprek met wethouder Stolte) nog worden 

teruggekoppeld en de laatste vragen worden beantwoord maar daarna zullen de leden zich echt moeten laten horen.: 

 

Fusie ja of ????? 



de LENS-REVUE 104 

 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

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

 
Quick Steps B1 - LENS B2 (2-4) 

  

Op de laatste dag van de ramadan moesten wij laat spelen bij Quick Steps; maar iedereen was er (klasse). Het zou een wedstrijd 

worden die ik ook niet gauw zou vergeten. Iedereen is op tijd dus kunnen wij op weg. Bij QS aangekomen moeten wij wachten op 

onze C2 om in de kleedkamer te kunnen. De wedstrijd van de C2 loopt uit dus wij beginnen wat later. Maar als wij dan van start 

gaan zetten wij ze goed onder druk en scoren zeer snel. Het tweede doelpunt laat niet lang op zich wachten en ben wel tevreden 

met wat ik zie van de ploeg. 

Maar daar is hij weer … ‘Jan Gemakzucht’, die het ons elke wedstrijd weer moeilijk maakt. En de tegenstander 

lekker in de wedstrijd laat komen en zo kan het gebeuren dat QS ook twee keer kan scoren en de 

drie ook nog in het viezer heeft. Maar LENS zwijnt en de stand is dan gelijk met de rust. 

In de rust zeg ik hoe ik over de ploeg denkt en probeer ze weer scherp te krijgen voor de tweede 

helft. De tweede helft is eenrichtingsverkeer naar het doel van de tegenstander en LENS scoort 

twee keer en de wedstrijd is dan eigenlijk wel gelopen.  QS sputtert nog wel wat tegen maar 

het verzet is gebroken en LENS wint weer een uitwedstrijd.  

Volgende zaterdag tegen Vredenburch en ik hoop dat ‘Jan Gemakzucht’ thuis blijft. Man van de 

wedstrijd: Zakaria en Jurien 

trainer/leider Peter 

Laakkwartier B2 - LENS B3 2-4 

 

Wat een middag, iedereen op tijd weg voor deze 

uitwedstrijd. Op Laakkwartier staat er ineens een extra 

speler! Slecht geluisterd naar de leiding blijkt de oorzaak. 

Wedstrijd begint. Ook hier word slecht geluisterd en wat zie 

ik tot mijn verbazing? De wandelaar is terug! Snelle wissel 

dus, terecht! Scheidsrechter heeft goed gefloten, misschien 

wat korte eerste helft maar toch. De wedstrijd is gewonnen, 

mede doordat Rodney langzaam in vorm komt maar meer 

door Warrel die klasse stond te keepen. Zonder Warrel 

hadden we op achterstand gestaan want zo goed werd er niet 

verdedigt. Jongens als jullie verdediging niet goed staat of 

slecht voetbalt moeten jullie voorin de kansen wel benutten! 

Voetbal bestaat uit een elftal waar iedereen zijn steentje aan 

dient bij te dragen. Zonder dit word het een rommeltje. 

Koude late middag, leuke wedstrijd met een fijne uitslag. 

en ouder 

 
HBS F1 - LENS F1 (1 – 2) 

 

Het is weer bewolkt met zelfs enkele druppels regen en zeer vroeg (half acht verzamelen; voor 

enkele zelfs te vroeg). Gelukkig zijn we bij het begin van de wedstrijd compleet. 

Er wordt vanaf de aftrap gelijk goed overgespeeld (1 keer raken). LENS valt aan en HBS countert en 

krijgt een corner. Deze zijn altijd gevaarlijk vanwege het lengteverschil met de tegenstander. Maar 

LENS is duidelijk sterker en kan door het goede overspel druk naar voren zetten. Ilias schiet de bal in 

en met een subtiele voetbeweging van Tugay staat LENS met de rust 0-1 voor. 

Subehem verovert veel ballen op het middenveld en LENS gaat door met aanvallen. Als HBS dan 

countert en gevaarlijk inschiet staat er gelukkig altijd Sawn die weer een aantal fantastische reddingen in huis 

heeft. Ook Mazlum en Rifat staan als een dijk te verdedigen. Bahadir heeft vandaag vleugels (hij is uitgenodigd 

voor een drietal trainingssessies bij ADO Den Haag) en hij laat mooie passes zien, van rechts op het middenveld 

naar linksvoor. Voorin wordt er naar hartelust gecombineerd waarbij diverse driehoekjes tussen Sergen, Subehem en 

Thom resulteren in de 0–2 van de schoen van Thom. Dan scoort HBS uit het niets de aansluitingstreffer; 1-2 en dus 

wordt het nog bijzonder spannend. HBS krijgt in de slotfase zelfs nog een aantal vrije trappen en corners. LENS 

knokt voor wat het waard is en dan klinkt het verlossende eindsignaal: eindelijk heeft LENS F1 de eerste 

overwinning te pakken. Gefeliciteerd jongens; dit is het resultaat van jullie opgaande lijn en het enthousiast 

doorzetten!  Reinier 
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november / december 2004 

 

 

voorgenomen besluit tot fusie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussen de besturen van de voetbalverenigingen CROMVLIET, LENS en VIOS is er de laatste maanden 

intensief contact geweest over een fusie van deze drie verenigingen tot een nieuwe vereniging in Zuid-

West Den Haag, onder de naam HSV ESCAMP. 

 

Er zijn veelvuldig onderlinge contacten, maar ook met de Gemeente Den Haag en de KNVB district West 

II is en wordt regelmatig overleg gepleegd over de voortgang. 

De gemeente Den Haag en de KNVB district West II onderschrijven, net als de besturen van de drie 

verenigingen, de noodzaak om tot een nieuwe, gezonde en vitale sportvereniging in Zuid-West Den Haag 

te komen. 

Op basis hiervan stellen de besturen van CROMVLIET, LENS en VIOS hun respectievelijke Algemene 

Leden Vergaderingen voor om een voorgenomen besluit te nemen tot fusie.  

 

DE STAND VAN ZAKEN TOT NU TOE 

 

De afgelopen jaren is het karakter van de verenigingen CROMVLIET, LENS en VIOS  ingrijpend 

gewijzigd. Van familievereniging die haar leden en medewerkers betrok uit de autochtone bevolking van 

Den Haag is nadien met name de samenstelling binnen het jeugdvoetbal veranderd. Alle drie de 

verenigingen kennen een groot tekort aan vrijwilligers om de vereniging op de gewenste en noodzakelijke 

wijze te organiseren. Het recreatieve zondagvoetbal bestaat voornamelijk uit oudere getrouwen, maar 

kent nauwelijks of geen groei. 

Overigens is dit niet een beeld dat alleen bij onze drie verenigingen voorkomt, maar kan er gesteld 

worden dat het totale voetbal in Den Haag Zuid-West zich in een crisis bevindt. Het seniorenvoetbal is de 

afgelopen jaren in snel tempo gehalveerd. 

 

De drie verenigingen bevinden zich in een vicieuze cirkel. Minder leden, minder inkomsten, daardoor 

minder ruimte voor investeringen, met als gevolg minder leden. 

 

De besturen van CROMVLIET, LENS en VIOS zijn zich hier heel goed van bewust en zoeken samen naar een 

oplossing. In de ogen van de besturen is deze netelige situatie alleen te doorbreken door een fusie. Ook de leden van 

de verenigingen zijn zich hiervan bewust. 

Door bundeling van bestuurlijke, financiële en voetbaltechnische kracht kan een nieuwe start worden gemaakt. Een 

nieuwe brede sportvereniging, HSV ESCAMP, moet daar uit voortkomen. 

 

Dat betekent dat er gezocht moet worden naar één nieuwe accommodatie. Een complex, dat voor huidige en 

toekomstige leden voldoende uitdaging biedt om er te komen sporten. 

Betrokkenheid van Gemeente en KNVB is daarbij noodzakelijk, maar ook aanwezig. 

 

De afgelopen periode hebben de bij dit plan betrokken bestuursleden van de verenigingen vooral energie gestoken in 

het verkennen van mogelijkheden en het onderzoeken van draagvlak voor de ideeën. Uit een inventarisatie blijkt dat 

er een groot draagvlak is voor de plannen voor HSV ESCAMP. 

 

In opdracht van de verenigingen is er een schets voor een vernieuwde accommodatie gemaakt. Kantine, kleedkamers 

en tribune zijn in dat plan opgenomen. Een mooi ontwerp, dat echter ook veel geld zal kosten. 

Maar ook is er gesproken over het toekomstige kader. Want juist daar zit een van de grote knelpunten en we willen 

natuurlijk niet alleen een goede, maar vooral krachtige start van de nieuwe vereniging bewerkstelligen.  
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Er is vanaf de start van de besprekingen intensief overleg geweest met de Gemeente en  met name met wethouder 

Stolte en zijn meest directe medewerkers van de Gemeente Den Haag. De stadsdeelcommissie Zuid-West heeft een 

aparte hoorzitting belegd waarop de verenigingen hun plan nog een keer konden toelichten. 

 

En ook met andere partijen, waaronder een grote woningcorporatie, wordt overlegd wat hun inbreng in het 

uiteindelijke plan kan zijn. Kortom, het bruist van de ideeën en activiteiten. 

 

Zowel Wethouder Stolte en zijn medewerkers als de stadsdeelcommissie zijn zéér enthousiast over de voorgelegde 

plannen.  

Wethouder Stolte heeft toegezegd zich binnen de gemeente sterk te willen maken voor de nieuwe vereniging. 

Maar ook de verenigingen zelf zullen de handen uit de mouwen moeten steken. Want ook als de gemeente een 

(groot) deel van de kosten voor haar rekening wil nemen, dan nog wordt er ook van de verenigingen zelf de nodige 

inbreng verwacht. 

 

In een eerder stadium hebben de leden hun besturen het groene licht gegeven te gaan werken aan een fusie. De 

besturen hebben dat met grote voortvarendheid gedaan en nu komt het moment dat er beslissingen moeten worden 

genomen. 

 

De besturen van CROMVLIET, LENS en VIOS stellen hun respectievelijke Algemene Leden Vergadering voor om 

tijdens de Algemene Leden Vergaderingen van november en december 2004 een voorgenomen besluit te nemen tot 

fusie en oprichting van de HSV ESCAMP. Deze  fusie moet gerealiseerd zijn per 1 mei 2005 zodat in het seizoen 

2005-2006 de nieuwe vereniging HSV ESCAMP in competitieverband kan gaan spelen.  

Dit voorgenomen besluit wordt middels een voorstel van de besturen, in het voorjaar van 2005 door de Algemene 

Leden Vergaderingen omgezet in een definitief besluit tot fusie als aan de navolgende voorwaarden en condities is 

voldaan: 

 

 

• Het complex van HSV ESCAMP op sportpark Escamp 2 dient aangepast en vernieuwd te worden, zoveel 

als mogelijk conform het door de besturen opgestelde programma van eisen. 

• De financiering van de aanpassing en vernieuwing dient afgedekt te zijn. 

• Inclusief een eigen bijdrage van HSV ESCAMP in de aanpassing en de vernieuwing van het complex, dient 

er zicht te zijn op een rendabele exploitatie van de nieuwe vereniging. 

• Er dient concreet zicht te zijn op het verwerven van een rubber ingestrooid kunstgrasveld. 

• De aanpassing en vernieuwing van het complex vindt plaats gedurende het seizoen 2005-2006. 

• Gedurende de periode 2005-2006 is HSV ESCAMP gehuisvest op het sportcomplex Escamp 1. 

• De wederzijds uit te voeren boekenonderzoeken moeten voor de individuele besturen tot een bevredigend 

resultaat leiden inzake de financiële positie van HSV ESCAMP. 

 
 

 

 opgericht 18 december 1920 

 internetsite: www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

tweewekelijks blad van de 

voetbalvereniging LENS  *  seizoen 

2004/2005 *  78ste   jaargang, nummer 

10, 09 december 2004 
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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 
 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 

 

Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretariaat 

❑  Loek Verdegaal ……………..tel. 070 – 336 13 63  

Penningmeester 

❑ Cees Veldink  ………………. tel. 079 - 331 43 48 

jeugd en seniorenselectie 

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

leden 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacant 

❑ bar ………………………………………. vacant 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 
- Kees Alting …………..cjalting@cjalting.demon.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de redactie behoudt zich het recht voor: 

 

 ingezonden stukken te weigeren of in te korten 

 plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

 

de 

volgende LENS-revue verschijnt pas op donderdag 06 januari 2005 

 

➢ inleveren kopij voor deze revue: uiterlijk zondag 02 januari 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wedstrijdprogramma’s / verslagen  
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 Werkgever, –nemer, vervoer en soorten  ......................... 4 

 Bierpullen van aardewerk (een museumbezoek) ............  5 
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LENS-LEDEN ZETTEN LICHT OP GROEN VOOR DE FUSIE 
 

Op maandag 29 november heeft LENS een Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden. 

Tijdens deze vergadering zijn de leden unaniem akkoord gegaan met het voorgenomen besluit tot fusie 

met Cromvliet en VIOS en oprichting van hsv Escamp.  

 

Dit besluit wordt in het voorjaar van 2005 door de ALV omgezet in een definitief besluit als aan de navolgende voorwaarden is 

voldaan: 

 

Het complex van hsv Escamp op sportpark Escamp 1 of Escamp 2 dient aangepast en vernieuwd te worden, zoveel als mogelijk 

conform het door de besturen opgestelde programma van eisen: 

 

▪ De financiering van de aanpassing en vernieuwing dient afgedekt te zijn. 

 

▪ Inclusief een eigen bijdrage van hsv Escamp in de aanpassing en de vernieuwing van het complex, dient er zicht te zijn 

op een rendabele exploitatie van de nieuwe vereniging. 

 

▪ Indien hsv Escamp op Escamp 2 wordt gehuisvest dient er concreet zicht te zijn op het verwerven van een rubber 

ingestrooid kunstgrasveld. 

 

▪ De aanpassing en vernieuwing van het complex vindt plaats gedurende het seizoen 2005-2006. 

 

▪ Gedurende de periode 2005-2006 is hsv Escamp gehuisvest op het sportcomplex dat niet wordt aangepast. 

 

▪ De wederzijds uit te voeren boekenonderzoeken moeten voor de individuele besturen tot een bevredigend resultaat 

leiden inzake de financiële positie van HSV Escamp 

 

 

 

KORT VERSLAG BUITENGEWONE  ALGEMENE LEDENVERGADERING 29-11-2004 

 

De vergadering werd bijgewoond door 52 leden. Daarnaast waren er 12 machtigingen afgegeven. 

 

De voorzitter legt doel van vergadering uit. Leden wordt verzocht in te stemmen met het voorgenomen besluit tot fusie met 

Cromvliet en VIOS. Na een korte terugblik op het afgelopen jaar en het werk dat verzet is, wordt via een powerpoint-presentatie 

nogmaals uitgelegd waar de verenigingen mee bezig zijn en waar de leden straks over dienen te stemmen. 

 

Op de ALV van 19-01-2004 hebben de leden ingestemd met de uitgangspunten voor een fusie: 

 

▪ fusie is noodzakelijk 

▪ er moet een nieuwe sterke club komen in Den Haag ZW 

▪ behoefte aan goede accommodatie 

▪ gemeente moet mede faciliteren 

▪ naamswijziging is geen beletsel 

▪ over anderhalf jaar (junli 2005) moet nieuwe club een feit zijn 

 

Aangegeven wordt, dat naast de forse inbreng die de gemeente in principe wil doen, de 3 verenigingen samen geacht worden een 

bedrag van ongeveer 200.000 euro in te brengen. 

 

De voorzitter kan als nieuwtje nog melden, dat het er nu toch naar uitziet dat de gemeente kiest voor het huidige LENS-complex. 

Dit wordt door de aanwezigen met instemming begroet. 

 

Na beantwoording van een aantal vragen uit de zaal wordt aan de leden gevraagd zich uit te spreken over de voorgenomen fusie. 

 

De vergadering stemt met algemene stem in met het voorgenomen besluit tot fusie. Er zijn geen tegenstemmers en onthoudingen. 

Dat betekent dat 52+ 12 machtigingen= 64 leden instemmen met het besluit. 

 

De voorzitter geeft tot slot een overzicht van de acties die vanaf nu moeten worden ondernomen. 

Op de voorjaarsvergadering (ALV) van 2005 zal dan een definitief besluit genomen moeten worden. 

 

 Vanuit de vergadering wordt waardering  uitgesproken voor het vele werk dat tot nu toe al verricht is door het bestuur. De 

voorzitter sluit vervolgens de vergadering en biedt de aanwezigen namens “de reiger” een drankje aan. (de reiger wordt mogelijk 

het nieuwe embleem van de fusievereniging!) 
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D e laatste van dit jaar 

 

Deze LENS-revue is de laatste van dit jaar. Het is dan ook een mix  tussen Sinterklaas 

en de Kerstman. Want daar waar Sint verdwijnt en de Kerstman verschijnt ligt een 

soort niemandsland. We maken ons op voor de feestdagen.  

 

ons clubgebouw is gesloten van  

maandag 20 december t/m woensdag 5 januari 
 

Natuurlijk gaan de deuren open op zaterdag 1 januari voor de traditionele nieuwjaarswedstrijd ‘JONG-LENS’ – ‘OUD’-LENS. 

Aanvang van deze wedstrijd is 13.30 uur. Aansluitend wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden.  

 

De eerstvolgende LENS-revue ontvangt u pas op 6 januari. De sluitingsdatum voor het aanleveren van de kopij is zondag 2 januari. 

 

de redactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maandag 13 december – aanvang: 20.00 uur.  

 
              UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING  

 

            AGENDA 

 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Verslag ALV 07-06-2004 

4. Bespreking jaarverslagen (jeugdcommissie en redactie) 

5. Bespreking exploitatie 2003-2004 

6. Bespreking begroting 2004-2005 

7. Voorstel IM Piet Juffermansprijs 2004. 

8. Stand van zaken fusie 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

De verslagen en begrotingen zijn vanaf woensdag 8 december verkrijgbaar in het clubgebouw. 

 

FUSIE-PERIKELEN 

▪ De afgelopen weken hebben vooral in het teken gestaan van de voorgenomen fusie met Cromvliet en VIOS. Tijdens de 

ALV van 29 november hebben de leden van LENS zich kunnen uitspreken over de voorgenomen fusie. Een korte 

samenvatting is in deze revue opgenomen. Gemeld kan worden dat zowel de leden van LENS als die van VIOS en 

Cromvliet hebben ingestemd met de fusie. Uiteraard onder een aantal ontbindende voorwaarden. De komende maanden 

zullen de leden via de revue op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. We gaan op weg naar een “Nieuwe 

Toekomst.” 

 

RON BENTVELZEN VERTREKT 

▪ Wie ook een nieuwe toekomst tegemoet gaat, is Ron Bentvelzen. De trainer/coach van LENS 1 heeft aangegeven vanaf 

het nieuwe seizoen werkzaam te zijn bij Semper Altius(zaterdag 2e klasser). Dit niet nadat we hem de belofte hadden 

afgedwongen het seizoen bij LENS af te maken met in ieder geval een periodetitel. (of hebben we dit gedroomd). Ron, 

gefeliciteerd en laat wat moois achter! 
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DATA LENS-REVUE BEGIN 2005 

▪ De eerste LENS-revue van 2005 ligt 6 januari in de bus, de tweede 27 januari. Daarna verschijnt de revue weer volgens 

traditie om de 2 weken. 

 

SINTERKLAASVIERING 3 DECEMBER 

▪ De goedheiligman meldde ons, dat de viering dit jaar weer ouderwets gezellig was. Hij vroeg ons te melden dat hij uitkijkt 

naar de ontvangst bij HSV Escamp volgend jaar. Zal ongetwijfeld goed komen. 

 

PROGRAMMA 1 JANUARI 

 

✓ 13.30 uur: Jong LENS-“OUD”-LENS 

✓ 15.00 uur: start nieuwjaarsreceptie 

✓ 15.30 uur: Huldiging jubilarissen (Cees v.d. Beek – 50 jaar | Tony Vierling – 25 jaar) en uitreiking IM Piet 

Juffermansprijs 2004 

 

SLUITING CLUBGEBOUW 

Het clubgebouw zal van 20 december t/m 5 januari gesloten zijn. In die periode zijn er ook geen trainingen. Uitzonering uiteraard 

de openstelling p 1 januari 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

S int en Piet…… iets over werkgever en –nemer, het vervoer en soorten knechten 

 

We gaan gebukt onder een economische recessie met als gevolg dat de Sint niet ontkomt aan gedwongen ontslagen Uit de kranten 

vernamen wij dat bv slome pieten en zg ‘agressieve’ karate-Pieten op staande voet ontslagen worden. Van een gouden handdruk 

heeft de Sint nog nooit gehoord en het enige wat de Pieten krijgen is een handje vol pepernoten. Maar ja, dat wordt door de 

belastingdienst weer gezien als loon in natura.  

 

Zelf zit hij (sinds jaar en dag) natuurlijk stevig in het zadel. Althans in ons land. In andere 

landen zien we Sint met een ezeltje. Het dier draagt de pakjes en de Goedheiligman loopt er naast. 

Naast het paard is natuurkijk de stoomboot  het favoriete vervoersmiddel van de Sint. 

Tegenwoordig verplaatst hij zich ook graag met trein, dubbeldekker of paard en wagen. 

 

In ons land wordt Sinterklaas altijd trouw bijgestaan door Zwarte Piet. Nederland is uniek 

met deze persoon, die in 1845 werd bedacht door de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman. In 

andere landen heeft Sinterklaas vaak een knechtje dat er heel anders uitziet en ook andere taken 

heeft. In enkele Oost-Europese landen heet het knechtje ‘Krampus’ een duivelachtig ventje gekleed 

in bont. In o.a. Duitsland en België wordt Sint bijgestaan door engelen. In Frankrijk en Luxemburg 

wordt Sint geassisteerd door Père Fouettard of Housécker. Hij is de boze slager die kinderen 

vermoord. Tot slot is ‘Schmutzli’ de Oostenrijkse knecht. Een kleine viespeuk. 

 

Zo, u bent voor dit jaar weer helemaal bij v.w.b. Sint en Piet. Op bladzijde * een korte impressie 

van het Sinterklaasfeest op LENS. 

de redactie 

(Bron 2e gedeelte, vervoer en soorten knechten:  www.stnicholas.org) 

 

 

 

  

▪ 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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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. 

 

Bierpullen van aardewerk (een museumbezoek) 

 

Wat ga  je doen als al het voetbal afgekeurd is? Dan breng je gewoon een bezoek aan een museum. Nu zijn velen, net zo als wij, 

niet zo’n museumbezoeker en zeker niet met kinderen. Maar u kunt een  perfect ‘één-tweetje’ maken. Waar? Bij LENS natuurlijk! 

De kinderen lekker trainen en u gaat het museum in. Het lastige is dat LENS geen gids heeft om u rond te leiden. Wij helpen u en 

handje. Er kan gekozen worden om foto’s te bekijken, want ‘every picture tells a story’ – echter wij kozen om objecten te bekijken. 

Ook die vertellen een verhaal. 

 

In de vitrine zit een LENS-pop. Deze is gemaakt om als mascotte te dienen voor het TROSprogramma ‘De bal is rond’. LENS was 

van de partij. Wat denkt u van bekers. We sommen er en paar op:  ‘LENS LENTE LOOP- wisselbokaal;  LENS-Philippo 

topscorersteam; Speler van het jaar trofee (1983-1990);  Kanarie wisselcup. Achter de bar vinden we en pul:  LENS FC v Old 

Strandians FC (british-tour 1971) Thans in gebruik als pennenbak. En dan stuitten we op  bierpullen van aardewerk (utopia-

toernooi) uit verschillende jaren en in dito maten. ‘UTOPIA’? Daar moet haast wel een mooi verhaal achter zitten. 

Een jubileumboek brengt uitkomst. Hier volgt het verhaal van ‘UTOPIA’: 

 

 

ONZE OPRICHTERS ZOUDEN TROTS ZIJN OP HET UTOPIA-ELFTAL 

(door Frans van Dijk, Utopist)  

 

In het begin van de jaren'60 ontstond bij LENS een nieuw fenomeen. Wijlen Cor Nieuwenhuizen verzamelde een selekt 

groepje spelers om zich heen en gaf aan dit nieuwe senioren-team de naam "Utopia". Dit elftal, met vele reserve-spelers, 

werd wellicht het meest hechte en innige vriendenteam dat LENS ooit heeft gekend. Zowel binnen als buiten het veld! 

 

In de begin-jaren van Utopia telde LENS op zondag zo'n 

dertien senior-elftallen. Utopia werd bij de oprichting 

ingedeeld als LENS 8 en telde vele bekende namen, zoals 

Max Heerschop, de gebroeders Burghouwt, Gerard van der 

Kleij, Hans Veldink, Peter Fieret, Gerard Jehee, Hans 

Beijersbergen, Jacques Groenendijk en de veel te vroeg 

overleden Carel van der Laan. Ook de nu nog op het veld 

actieve en dus één van de oudste spelende leden, Paul 

Schulten, maakte deel uit van Utopia. 

 

Het elftal bruiste van gezelligheid, maar had ook oog voor 

prestaties. In de loop der jaren werd Utopia steeds sterker. 

Oud- eerste elftalspelers stonden in de rij om Utopist te 

mogen worden. De elftal-commissie had het er maar moeilijk 

mee. Vriendschappelijke wedstrijden tegen op papier 

sterkere tegenstanders werden fluitend gewonnen. Zo werd 

de wedstrijd Utopia tegen A1 een jaarlijks terugkerende 

traditie. Daarbij werd tevens de basis gelegd voor het grote 

A-junioren-toernooi. Dit zou gesponsord gaan worden door 

Utopia en kreeg dan ook de toepasselijke naam Utopia-

toernooi. Ook het ere-materiaal van dit toernooi was geheel 

in Utopia-stijl uitgevoerd: bier-pullen van aardewerk. 

 

Utopia was typisch LENS, zoals de oprichters het moeten 

hebben bedoeld. Die oprichters waren immers ook 

feestmakers, die het voetbalspelletje beschouwden als 

onderdeel van hun sociaal-culturele leven. Daar hoorde het 

zelf besturen en het zelf feestavonden organiseren bij. 

 

Spelers, die jarenlang plezier beleefden aan hun sport en 

genoten van de gezelligheid van het klubleven, bleken bereid 

hiervoor wat "terug" te doen. De vereniging heeft hiervan 

jarenlang profijt getrokken en doet dat in feite nog steeds. Zo 

is de huidige penningmeester Gerard van der Kleij destijds 

door Utopia ter beschikking gesteld. Ook Cor 

Nieuwenhuizen, Gerard Jehee en Guido Halleen zijn 

bestuurslid geweest. Daarnaast was Utopia ook broeinest 

voor redacteuren van de LENS-Revue. 

 

Het doel van de Utopisten was een vrolijk clubleven en dat was tegelijkertijd hun kracht. Door te penetreren in het 

verenigingskader brachten zij hun doelstelling actief aan de man. 

Utopia heeft in LENS een stukje geschiedenis gemaakt. Belangrijkste kenmerk was de hechte vriendschap die kon ontstaan door 

actief deel te nemen aan het klubleven en die ook aanstekelijk bleek te werken op anderen. 

( Bron: het Blauwboek, 1995) 
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CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 070 -  366 13 14  

   

          *  advertentie * 

 

 

Mededelingen Veld - Zaal: 

 
maandag 13 december: 20.00 uur 

Algemene Leden Vergadering 

 

 

zaterdag 1 januari: 13.30 uur 

jong-LENS - oud-LENS 

aansluitend nieuwjaarsreceptie 

 

          filiaal Beresteinlaan 

 

 

 

VELD 

                        AANVOERDERS 

LENS 3 

Wil Heijnen - tel.: 070-346 10 88 

b.g.g.: Wim Kouwenhoven - tel.: 070-391 24 74 

LENS 4 

Henk Vermolen-– tel.: 070-360 77 39  

                                     06-12 41 89 56 

 

 

wedstrijdprogramma veld 
 

 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

      

Zo. 12 dec. 14.00 uur LENS 1 -  Haagse Hout 1 1 97007 H.C.Annokkee 

 11.30 uur LENS 2 -  DHL 2 1 99361 J.W.A. Vork 

 10.30 uur LENS 3 -  Quick 5 2 103321  

 10.30 uur LENS 4 -  DUNO 2 3 109679  

      

Ma. 13 dec. 20.00 uur Algemene ledenvergadering Clubgebouw   

      

Zo. 19 dec. 13.00 uur LENS 1 speelt een driekamp op 

LENS  met Cromvliet en VIOS 

om  de “Reigert Preis” 

1 of 3   

  LENS 2  vrij    

 11.00 uur LENS 3  + LENS 4 TRAINEN   

      

Za. 1 jan. 13.30 uur LENS 1  -  “Oud” LENS 1 of 3   

 15.00 uur Nieuwjaarsreceptie op LENS Clubgebouw   

      

 
Let op: wijziging afschrijfadres LENS 4:  dhr. Mos  tel: 070-3556545 

 

!!IS DE CONTRIBUTIES NOG NIET BETAALD?? DAN NU DIRECT DOEN OP GIRO 336711!! 
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L ENS in de competitie      | door  Jaap Colpa 

 

 

Zondag 28 november: LENS – HS Texas DZS (3-2) 

 

NUTTIGE WINST LENS 

 

LENS boekte een heel nuttige overwinning tegen Texas. Een 

overwinning ook die zeer verdiend was, zeker gezien het 

vertoonde spel van LENS in de eerste helft. LENS nam al na 

9 minuten de leiding doordat Maurice Schuurman een 

voorzet van Paul Booms achter de Texas-keeper wist te 

werken. De vreugde was van korte duur want vier minuten 

laten kwamen de Texianen al weer langszij. Peter Koopman 

zorgde er vlak voor rust voor dat LENS met een voorsprong 

de kleedkamers kon gaan opzoeken.  

 

Toen LENS direct na de thee middels een benutte strafschop 

door Vincent van Loon verder afstand nam leek het pleit 

beslecht. Texas bleek echter niet van plan te berusten in 

achterstand. In de 55e minuut kwam de aansluittreffer op het 

scorebord. Texas bezorgde LENS nog een heet halfuurtje, 

maar kon de gelijkmaker niet meer produceren. Een 

belangrijke zege voor LENS dat steeds verder afstand neemt 

van de onderste regionen.  

Zondag 05 december: ADO Den Haag - LENS (5-0) 

 

KANSLOZE NEDERLAG 

 

Het is geen verrassing dat ADO een klasse beter was dan 

LENS. Het is natuurlijk ook niet zo gek dat de pseudo-profs 

beweeglijker en technisch vaardiger waren dan de amateurs 

van LENS, maar ADO werd wel heel gemakkelijk in de 

wedstrijd geholpen door een onbegrijpelijke stafschop al in 

de 7e minuut. LENS kwam er vervolgens niet meer aan te 

pas en kon nauwelijks kansen creëren. Na een half uur werd 

de tweede op het scorebord gebracht. Met deze stand werd 

ook gerust.  

 

Direct na de thee tekende ADO 3-0 aan en alle hoop op een 

mogelijke  aansluittreffer werd daarmee de grond in geboord. 

Dat ADO uiteindelijk nog tot 5-0 kon uitlopen is alleen voor 

de statistieken van belang. Dit was geen wedstrijd waarin 

punten behaald kon worden. Volgende week is het een ander 

verhaal. Dan komt Haagse Hout op bezoek en hopen we 

weer een strijdlustig team te zien dat voor de punten gaat 

knokken. 

 

 

 

 

 

ZAAL 

 

AANVOERDERS 

LENS 1 Oscar van Laar tel: 06-22669238 LENS 4 Nico Vastenburg tel: 070-329 42 54  

LENS 2 Sammy de Nennie tel: 070-393 59 36 LENS 5 Aad Frederiks tel: 070-397 30 21 

LENS 3 Ed Vuijk tel: 070-396 04 48 

      06-20247367 

LENS 6 Joop Zwart tel: 06-14699794 

LENS DAMES 1 -  Mirjam de Kleijn -  tel: 070-391 27 52 

 

wedstrijdprogramma zaal 
 

Datum aanvang Wedstrijd Sporthal nummer scheidsrechter 

      

Vr. 10 dec. 21.00 uur Gymnova 3  -  LENS 2 De Fluit 2272 M.Vrijenhoek 

 22.00 uur LENS 5  -  Delft 3 Overbosch 5669  

Ma. 13 dec 19.00 uur RKDEO 7  -  LENS 3 RKDEO 3346 H.Sewnandan 

 19.00 uur LENS DA1  -  SOA  DA1 De Schilp    1 7429 E.R.Beeldsnijder 

 22.00 uur LENS 1  -  LENS 2 De Schilp    2 19283  

 19.00 uur ADIO 7  -  LENS 6 De Veur, Zoetermeer 6870  

 20.00 uur Algemene ledenvergadering Clubgebouw   

Di. 14 dec. 21.00 uur LENS 5  -  VCS 8 Zuidhaghe 5675  

Wo.15 dec 21.10 uur Tutor 8  -  LENS 4 Wippolder, Delft 5514  

Za. 1 jan. 13.30 uur LENS 1  -  “Oud” LENS 1 of 3   

 15.00 uur Nieuwjaarsreceptie op LENS Clubgebouw   

       

 

!!IS DE CONTRIBUTIES NOG NIET BETAALD?? DAN NU DIRECT DOEN OP GIRO 336711!! 
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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: 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 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 afkeuringslijn (070-4044184) 

van LENS. 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!! 
 

 

WINTERSTOP: Geen training en geen voetbal voor alle jeugdteams van LENS van 19 december 2004 t/m 7 januari 2005!! 
 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen nog mogelijk 

 

 
Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

B1 11 dec 12.00 uur Kranenburg B1 Thuis Veld 1 42727 11.00 uur  

 18 dec 12.30 uur Tonegido B1 (*) Thuis Veld 3  11.30 uur  

B2 11 dec 14.00 uur Cromvliet B1 Uit Brinckerinckstraat  12.30 uur Auto 

 18 dec 14.30 uur Nog regelen (*) Thuis Veld 3  13.30 uur  

B3 11 dec 12.30 uur Toofan B1 Uit Wyndaelerweg/Ockenburgh  11.00 uur Auto/bus 

 18 dec 13.00 uur Nog regelen (*) Thuis Veld 1  12.00 uur  

C1 11 dec 10.30 uur Xerxes DZB C1 Uit I.Stravinskisingel/Rotterdam  08.30 uur Auto 

 18 dec 12.30 uur Oliveo C1 (*) Uit Sportlaan/Pijnacker  11.00 uur Auto 

C2 11 dec 12.45 uur Laakkwartier C2 Uit J.v.Beersstraat  11.15 uur Auto 

 18 dec 11.15 uur Tonegido C1 (*) Uit Rodelaan/Voorburg  09.30 uur Auto 

C3 11 dec 14.00 uur SV Erasmus C2 Uit Erasmusweg  12.30 uur Auto 

 18 dec 11.00 uur DSO C9 Uit v.d.Hagenstraat/Zoetermeer  09.15 uur Auto 

 08 jan 15.00 uur Zaalvoetbal RKDEO Uit Zie kopie!!  13.30 uur Auto 

D1 11 dec 10.00 uur Oliveo D1 Thuis Veld 1 57609 09.15 uur  

 18 dec 09.30 uur RKDEO D1 (*) Thuis Veld 3  08.45 uur  

 18 dec 19.00 uur Feestavond LENS Thuis Zie kopie!!  19.00 uur  

D2 11 dec 14.00 uur Delft D1 Thuis Veld 1 58929 13.00 uur  

 18 dec 11.00 uur RKDEO D2 (*) Thuis Veld 3  10.00 uur  

 18 dec 19.00 uur Feestavond LENS Thuis Zie kopie!!  19.00 uur  

 28 dec 15.00 uur Zaalvoetbal RKDEO Uit Zie kopie!!  13.30 uur Auto 

D3 11 dec 13.00 uur VELO D3 (b) Thuis Veld 3 144823 11.45 uur  

 18 dec 11.15 uur SOA D1 Uit G.de Moorstraat  09.45 uur Auto 

 18 dec 19.00 uur Feestavond LENS Thuis Zie kopie!!  19.00 uur  

 05 jan 15.00 uur Zaalvoetbal RKDEO Uit Zie kopie!!  13.30 uur Auto 
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Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

D4 11 dec 10.00 uur Quick D5 (*) Thuis Veld 3  09.00 uur  

 18 dec 10.00 uur HMSH D2 Thuis Veld 1 66917 09.00 uur  

 18 dec 19.00 uur Feestavond LENS Thuis Zie kopie!!  19.00 uur  

 03 jan 15.00 uur Zaalvoetbal RKDEO Uit Zie kopie!!  13.30 uur Auto 

E1 11 dec 11.00 uur Quintus E1 Uit Leeuwerik/Kwintsheul  10.00 uur Auto 

 17 dec 19.00 uur Feestavond LENS Thuis Zie kopie!!  19.00 uur  

 18 dec 09.30 uur Quick E1 (*) Thuis Veld 2  09.00 uur  

E2 11 dec 09.30 uur RVC/Rijswijk E2 Thuis Veld 2 70760 09.00 uur  

 17 dec 19.00 uur Feestavond LENS Thuis Zie kopie!!  19.00 uur  

 18 dec 09.30 uur DSO E3 Thuis Veld 2 142451 09.00 uur  

E3 11 dec 09.00 uur HBS E3 Uit E.Wytemaweg  08.00 uur Auto 

 17 dec 19.00 uur Feestavond LENS Thuis Zie kopie!!  19.00 uur  

 18 dec 09.00 uur DSO E5 Uit v.d.Hagenstraat/Zoetermeer  07.45 uur Auto 

E4 11 dec 09.30 uur Triomph E1 Thuis Veld 2 77296 09.00 uur  

 17 dec 19.00 uur Feestavond LENS Thuis Zie kopie!!  19.00 uur  

 18 dec 13.30 uur Quick E9 (*) Thuis Veld 2  13.00 uur  

E5 11 dec 11.30 uur Quick E11 Thuis Veld 2 81255 11.00 uur  

 17 dec 19.00 uur Feestavond LENS Thuis Zie kopie!!  19.00 uur  

 18 dec 11.00 uur RAVA/Houtwijk E3 Uit Ln.vn Vuurdestraat/Houtwijk  10.00 uur Auto 

F1 11 dec 13.30 uur DSO F1 Thuis Veld 2 82912 13.00 uur  

 18 dec 11.30 uur Quick F2 (*) Thuis Veld 2  11.00 uur  

F2 11 dec 09.00 uur BMT F1 Uit Hengelolaan  08.15 uur Lopen 

 18 dec 09.00 uur Vredenburch F1 Uit Vredenburchweg/Rijswijk  08.00 uur Auto 

F3 11 dec 13.30 uur Concordia F4 Thuis Veld 2 87968 13.00 uur  

 18 dec 10.00 uur RAVA/Houtwijk F2 Uit Ln.vn Vuurdestraat/Houtwijk  09.00 uur Auto 

F4 11 dec 11.30 uur DSVP F5 Thuis Veld 2 145506 11.00 uur  

 18 dec 10.00 uur Vredenburch F4 Uit Vredenburchweg/Rijswijk  09.00 uur Auto 

F5 11 dec 10.00 uur Quick F5 (*) Uit Savorninlohmanlaan  09.00 uur Auto 

 18 dec 11.30 uur Quick F10 (*) Thuis Veld 2  11.00 uur  

(*) = vriendschappelijke wedstrijd   (b) = bekerwedstrijd (bij gelijke eindstand direct penaltyschieten!!) 

 

Bijzonderheden 

 
• De volgende LENSrevue verschijnt pas op donderdag 6 januari 2005!! 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  11 december vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

18 december vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

• Geen training en geen voetbal voor alle jeugdteams van LENS van 19 december 2004 t/m 7 januari 2005!! 

 

 

Opstellingen 

- LENS B2: zonder A.el Boustati, A.Elfergougui en R.Moennasing (allen voorlopig geschorst t/m 31 december 2004 en 

daarna pas weer trainen en voetballen (voorlopig alleen vriendschappelijk) als aan alle voorwaarden is voldaan incl. 

gesprek op 6 januari 2005 om 20.00 uur). 

- LENS C1: zonder R.Rocha (blessure) 

- LENS C2: zonder M.Bulut (geschorst t/m 31 december 2004) 

- LENS E4: zonder H.Sahin (voorlopig afgebeld) 

 

Competitievoetbal afgekeurd of niet? 

 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS 

en zeker ook niet op vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen 

of het competitie-voetbal doorgaat of niet zijn: 

• Bellen naar de LENS afkeuringslijn (070-4044184). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!! 

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

de informatie te verkrijgen. 

• Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  
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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 LENS 

A1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

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

 
Schaduwprogamma bij algehele afkeuringen (alleen op 11 december 

 

Is op zaterdag 11 december (dus niet op 18 december) het complete competitieprogramma afgekeurd (dus niet incidenteel) dan 

hebben we het volgende programma samengesteld: 

- 14.00 uur LENS B1 – Soccer Boys B1 (verzamelen 13.00 uur) 

- 12.30 uur LENS B2 – Soccer Boys B2 (verzamelen 11.30 uur) 

- 11.00 uur Soccer Boys C1 – LENS C1 (verzamelen 09.30 uur => auto) 

- 12.30 uur Soccer Boys C2 – LENS C2 (verzamelen 11.00 uur => auto) 

- 09.45 uur Soccer Boys D1 – LENS D1 (verzamelen 08.30 uur => auto) 

- 11.15 uur LENS D2 – Soccer Boys D1 (verzamelen 10.15 uur) 

- 09.00 uur LENS C3, D3, D4 en E1 t/m E5 en F1 t/m F5 onderling voetbal op veld 3 

 

Soms is het een afwijkende tijd van de competitiewedstrijd dus altijd heel goed opletten en op tijd de LENS afkeuringslijn bellen. 

Dit is: 070-4044184. Deze is vanaf ongeveer 08.00 uur te bellen. 

 

WINTERSTOP: Geen training en geen voetbal voor alle jeugdteams van LENS van 19 december 2004 t/m 7 januari 2005!! 

 

 

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!!!  

 

 

Sinterklaasfeest een daverend succes 

 

Gelijk al binnenkomst in ons clubgebouw valt het al op. Er hangt iets, en 

wel  een oergezellige sfeer. Er wordt gesjoeld – het spel ‘4 op een rij’ vindt 

gretig aftrek, maar waaraan men zich vooral te goed doet zijn de tafels 

bezaait met kleurpotloden en –platen.  Op de achtgrond sinterklaasliedjes. 

Niet van die ouderwetse, maar een lekkere disco-beat zoals dat 

tegenwoordig gebruikelijk is. Kort om;  een en al gezelligheid.  

 

Gerard Marinus is de organisator achter dit spektakel en als we ook nog 

eens Diana en Hans van Rijthoven (zij zijn door Gerard ingehuurd om op te 

treden als gastvrouw/-man voor de Sint) tegenkomen, beseffen we dat er 

niets meer een gezellig feest in de weg staat. 

 

Achter de bar treffen we (ze zijn er altijd) Ann en Ben, zodat de kinderen 

verzekerd zijn van een hapje en een drankje.  Aan de ronde tafels zijn 

enkele ouders liedjes aan het oefenen. Klinkt behoorlijk vals, maar dat mag 

de pret niet drukken. 

 

Als we met de Goedheiligman kennis maken ontdekken we dat hij Joop Groos als free-lance fotograaf heeft meegenomen. Nerveus 

lopen de Pieten druk heen en weer. Sint vermaand ze en gedwee ploffen ze neer op een stoel. Ze zijn ons te rustig; dat kan 

niet goed gaan. 

 

Het is show-time. Terwijl Gerard een poging waagt om wat afspraken (o.a. dat snoep niet is om te gooien – het hoort in 

je mond en niet op de vloer) gebeurt waar  we al ‘bang’ voor zijn. Een enorme Piet stormt binnen en begint driftig met 

strooien. Gerard heeft een blik in zijn ogen van ‘wat gebeurd er nu toch allemaal?’.  Hij beseft dat het feest duidelijk 

begonnen en dus ook niet meer te stoppen is. 

 

Sint komt, samen met drie Pieten binnen en als een van ons hem gedag zegt beantwoord hij de groet met ‘Hallo 

jongetje’.  ‘Jongetje?’ – hadden we dan hem moeten begroeten met: ‘Hai ouwe?’. Het is hem vergeven, want hij (en 

dat zijn de woorden van de Sint) is  635 jaar. 

 

Voor elk team heft de Sint een goed woord over. Ook strooit hij driftig met adviezen en tips. Voor een team dat met wel 

echt grote cijfers verliest is dit de mooiste van de avond:  ‘Vijf doelpunten maken in je eigen goal bij de tegenstander’.  

Mooi of niet? 
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Sint begint over clubliederen en als dit niet zo goed aanslaat, begeeft hij zich duidelijk op glad ijs.  Hij vraagt naar het LENS-lied. 

Om te demonsterren dat hij dit wel weet zet hij in. De zaal valt stil ….. Maar ja dat is niet zo verwonderlijk als men weet dat het 

lied begint met: ‘Waar in ’t blanke duinenland ….’ En dan ook nog op de melodie van het Limburgs volkslied ‘’Waar in ’t 

bronsgroen eikehout’ Dat lukt echt niet anno 2004. 

 

Gelukkig is Sinterklaas een improvisatiewonder. Handig wordt via leiders naar het einde toegewerkt. En als ieder kind nog in de 

gelegenheid wordt gesteld om Sint en Pieten de hand te schudden is het tijd dat de Goedheiligman helaas weer moet vertrekken.  

Nadat elk kind een presentje heeft ontvangen is aan dit gezellige feest echt een einde gekomen. 

de redactie 

 

Feestavond op LENS voor D- en E-jeugd 

 

Op vrijdag 17 december (E1 t/m E5) en op zaterdag 18 

december (D1 t/m D4) organiseert de 

jeugdcommissie een spelletjesavond op LENS. 

We beginnen op beide avonden om 19.00 uur en 

eindigen om 21.00 uur. De ouders zijn echt 

verplicht om hun kind te brengen en te halen. 

Niemand mag dus alleen komen en alleen naar 

huis. Wij zorgen voor leuke spelletjes maar 

natuurlijk mogen jullie zelf ook leuke spelletjes van huis 

meenemen. Wij hopen ook dat er ouders zijn die willen 

helpen met de spelletjes of achter de bar en dat er ook veel 

ouders zorgen voor verschillende hele lekkere hapjes (thuis 

klaar maken en meenemen). Heel veel plezier op deze 

avonden en wel allemaal komen hoor!! 

 

Zaalvoetbal bij RKDEO 

 

In de winterstop gaan een aantal spelers van LENS C3 (8 

januari), D2 (28 december), D3 (5 januari), D4 (3 januari) 

zaalvoetballen bij RKDEO op de Sportparkweg in 

Nootdorp. Het spreekt voor zich dat vervoer 

noodzakelijk is en dat iedereen speelt in zijn echte 

LENStenue (broekje, shirt en kousen) en dus zonder 

trainingsbroek. Sportschoenen met schone witte 

zolen (dus geen zwarte) zijn vereist. Neem verder wat te 

eten en te drinken mee. De teams (8 of 9 spelers) worden nog 

door de leiders samengesteld (je hoort van je leider het als je 

mee mag doen) waarbij vooral zal worden gekeken naar hulp 

van de ouders met vervoer,  je gedrag en de 

trainingsopkomst: kortom: je moet het wel echt verdienen 

om mee te mogen doen!! 

 

WINTERSTOP: Geen training en geen voetbal voor alle jeugdteams van LENS van 19 december 2004 t/m 7 januari 2005!! 

 

LENS C1 en C2 op reis??? 

 

LENS C1 en C2 willen graag op reis en dat vinden wij best. Wij hebben echter besloten om niet meer zulke dure en verre reizen te 

organiseren gezien de problemen van vorige seizoenen met betalen en vervoer. 

Jullie kunnen naar Noord Limburg van 14 t/m 16 mei 2005 en dat gaat zo’n 75 euro 

per persoon kosten. Aanmelden kan alleen door direct 25 euro te betalen (geldt 

voor spelers en begeleiders die voor het vervoer willen zorgen). Eind 

december maken we de balans op en beslissen we of we gaan of niet. Het woord is 

dus aan jullie. Niet vergeten maar direct reageren!! 

 

Contributie betalen!! 

 

Nog steeds zijn er ouders die geen cent contributie hebben 

betaald over dit seizoen. Eind december maken wij de balans 

op en dan niet meer trainen en spelen totdat alles betaald is. 

Wij hebben genoeg gewaarschuwd, genoeg briefjes 

meegegeven en vaak genoeg in de LENSrevue gesmeekt om 

te betalen. Op zaterdag 11 en 18 december kunt u contant 

betalen op LENS!!! Ouders die nog een laatste deel moeten 

betalen vragen wij om dit ook in deze periode te doen zodat 

wij op 1 januari alle contributie binnen hebben. 

 

Winterstop 

 

Op zaterdag 18 december voorlopig de laatste activiteit in 

2004 voor alle jeugdteams van LENS. Dit betekent geen 

trainingen en geen wedstrijden van 20 december 2004 t/m 7 

januari 2005 buiten een paar toernooitjes in de zaal (zie bij 

wedstrijdprogramma). 

Op zaterdag 8 januari 2005 starten wij weer met alle 

jeugdteams met onderlinge wedstrijden. In de eerste 

LENSrevue van 2005 (verschijnt op 6 januari 2005) komt het 

speelschema voor deze dag te staan. 

Meer teams op reis??? 

 

Als er nog meer teams op reis willen kunnen zij zich melden bij Paul van den Steen. Ook hiervoor geldt niet te ver 

en niet te duur. In onderling overleg wordt vervolgens een bestemming uitgekozen. 

 

Verschijning LENSrevue 

 

In verband met de winterstop verschijnt de eerstvolgende LENSrevue pas op donderdag 6 januari 2005. De teams (C3, D2, D3 en 

D4) die in deze periode mogen zaalvoetballen bij RKDEO in Nootdorp (zie bij het wedstrijdprogramma) moeten deze LENSrevue 

dus heel goed bewaren!! 
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Nieuwjaarsreceptie bij LENS 

 

Op zaterdag 1 januari 2005 is de nieuwjaarsreceptie op LENS. Eerst om 13.30 uur een wedstrijd tussen LENS 1 en “oud” LENS 1.  

Daarna om 15.00 uur de nieuwjaarsreceptie waarbij wij heel veel trainers, leiders, jeugdspelers en ouders van deze spelers hopen te 

zien. Voor degene die niet kunnen komen vanaf deze plaats een gezond en sportief 2005 toegewenst. 

 

WINTERSTOP: Geen training en geen voetbal voor alle jeugdteams van LENS van 19 december 2004 t/m 7 januari 2005!! 

 

 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

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

 

 

 

Weer eens een keer op LENS 

 
Na jaren was ik weer op LENS en dat is mij zeer bevallen. Hierdoor merk je toch dat je (soms) het voetbal wel 

mist. Het was leuk om bekende tegen te komen en dat je na jaren ook nog steeds welkom bent (en waarom ook niet). Ik ben bij 

LENS B3 wezen kijken en zag (als neutrale toeschouwer) een leuke wedstrijd met in de eerste helft veel kansen voor de tegenpartij 

(DSO)  

In de tweede helft was LENS beter en hebben dan deze partij gewonnen. Al met al heb ik een leuke middag gehad en kom zeker 

nog een keer kijken. Verder hoop ik dat alle plannen die LENS te wachten staat gerealiseerd kunnen worden zodat er een heel mooi 

complex op Escamp staat en waar LENS voorlopig mee vooruit kan. 

Wel mensen dit was het dan en wie weet tot een volgende keer 

Melis Kipp 

 

 

LENS B3 - Forum Sport 2-2 (Strafschoppen 2-4) 
 

Voor de wedstrijd word ons verteld dat Forum Sport in de 

file staat, de hele regio heeft daar last van geloof ik. Iets later 

dan gepland start de wedstrijd, vol goede moed 

gaat B3 aan de slag. Door ongeconcentreerd 

voetbal, met name op het middenveld vallen er 2 

tegen doelpunten voor de rust. De jongens gaan de 

kleedkamer in en ik heb eens rustig rond gekeken. 

Niemand was echt boos op een ander! 

Complimenten, opbouwende kritiek hoorde ik 

wel! Klasse jongens! 

Na de rust kwam B3 strijdvaardig uit de kleedkamer. Er 

werd gevochten voor iedere meter op een nette manier, 

alleen voor de bal, FS was onder de indruk en kon niet in 

hun spel komen. 2 doelpunten werden er in hun netje 

geschopt. Spanning alom. Onze spits was niet echt op 

dreef, miste een hoop ballen, helaas. Strafschoppen 

was het resultaat want een verlening kon niet. 2-4 met 

de strafschoppen, zij maakte er dus duidelijk meer dan 

ons, geeft niets. Ik heb genoten van de wedstrijd, niet 

alleen ik want er waren zelf supporters buiten de 

afrastering die deze mooie wedstrijd bleven volgen. 

Complimenten aan het hele elftal, jullie zijn op de 

goede weg. Complimenten ook aan Forum Sport voor een 

zeer sportieve wedstrijd! 

Een ouder 

 

LENS B3 - DSO (4 – 2) 

 
Een koude zaterdag middag mocht er niet toe baten dat ons elftal, geheel kompleet aan de wedstrijd begon. Okay 1 speler was te 

laat maar toch. De tegenstander had helaas maar 10 man wat niet ten goede kwam aan de wedstrijd. Onze jongens dachten er te 

makkelijk over, bleven niet op hun plek en gingen rommelig van start. Al snel werd duidelijk dat DSO een goed elftal heeft want er 

werd goed gespeeld door DSO! Complimenten zijn op zijn plaats als ze zelfs voor wisten te komen met 1-2. 

 

De rust bracht niet wat ik gehoopt had, een voetballend B3 maar het werd nog rommeliger. Door toch zo veel mogelijk te blijven 

beuken tegen de tegenstander (sportief dan) wist B3 de score toch nog om te buigen tot winst. Kortom een slechte wedstrijd maar 

wel 3 punten. Jongens als jullie daar gaan lopen waar jullie zelf willen verliezen jullie het spel uit het oog, deze wedstrijd is dan 

wel gewonnen maar niet dankzij mooi en goed voetbal. Vorige week was een klasse beter! 

Een ouder 
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Soccerboys  D1 - LENS D1 
 

Deze keer naar Bleiswijk om de laatste wedstrijd te spelen in de bekerpoule. Beide teams 

hebben twee keer gewonnen, dus vandaag moet de beslissing vallen. LENS begon goed 

geconcentreerd en de een na de andere aanval werd opgezet. Het spel speelde zich voornamelijk op de helft van 

de tegenstander af. De grootste plaaggeest voor Soccer Boys was Mitchel. Nu 

hij eindelijk een tegenstander had, die geen twee koppen groter was, speelde hij met heel 

veel lef en zelfvertrouwen. We zagen de oude Mitchel met flitsende actien en het was dan 

ook niet verwonderlijk, dat er een doelpunt van de rechterkant kwam. Eigenlijk 

hadden we de wedstrijd al voor rust kunnen en moeten beslissen, want er kwamen 

genoeg kansen daarvoor. Na rust eenzelfde spelbeeld, maar nu ook een tegenstander, 

die er wat meer uitkwam. Na de gelijkmaker was er binnen twee minuten weer een 

voorsprong voor LENS. De 1-2 leek ook de eindstand te worden, omdat LENS de kansen maar bleef missen. Een 

halve minuut voor het einde werd een bal niet goed weggewerkt en scoorde de tegenstander de ( onverdiende ) 

gelijkmaker. ( 2-2 ) Helaas betekende dat ook, dat LENS op doelsaldo was uitgeschakeld. 

 

Westlandia D1 - LENS  D1 
 

De eerste competitiewedstrijd tegen deze sterke tegenstander werd met 7-0 verloren, dus het zou geen gemakkelijke wedstrijd 

worden! Toch is de stijgende lijn duidelijk merkbaar. Met hard werken werden er weinig kansen weggegeven. Toen de keeper van 

Westlandia 10 meter buiten het strafschopgebied met een duik een schot op doel met zijn handen onderschepte, dachten we tegen 

tien man te komen spelen. De overigens goed leidende scheidsrechter gaf echter slechts een 5 minutenstraf, waar we geen voordeel 

uit haalden. De ruststand was 0-0 en dat was zeer goed. Toen na drie minuten in de tweede helft Westlandia scoorde leek het 

gebeurd. LENS bleef georganiseerd spelen. Bulent ranselde de ene na de andere bal uit zijn goal en speelde een zeer goede 

wedstrijd. Toch werd het 2-0. omdat er 4 spelers, die zeker twee koppen groter en 20 kilo zwaarder zijn ( Wat eten zij daar in het 

westland? ) niet af te stoppen waren! Mounir scoorde daarna nog wel de 2-1, maar verder kwamen we niet. Toch kunnen we terug 

kijken op een goede wedstrijd. 

 

 

 

RVC Rijswijk D5 - LENS D3 (2 – 4) 
 

27 november 2004. In de eerste helft passeerde Kadir twee man en scoorde het eerste doelpunt. (0 - 1)  

In de tweede helft dolde RVC Rijswijk onze verdedigers, speelden ze voorbij en scoorden (1 - 1). Faysal nam een corner. Emre 

probeerde de bal in te koppen maar de bal was te zacht. De bal kwam bij Onur maar die schoot te zacht waardoor de bal via de 

keeper van RVC bij Emre kwam. Emre schoot de bal in het doel van RVC (1 – 2). Daarna passeerde RVC Rijswijk weer onze 

verdedigers en scoorde (2 – 2). Na een aftrap werd de bal naar achter getikt. Van achter ging de bal weer naar voren en toen 

scoorde kleine Onur. (2 – 3). Het laatste doelpunt: kleine Onur nam een hoge bal aan, speelde vier man voorbij en scoorde (2 – 4). 

LENS D3 heeft goed gespeeld. 

Geschreven door grote Onur, Channel en Faysal 
 

 

 

LENS D4 - Full Speed D3  (7 – 1)  

 
Zaterdag 30 oktober. We begonnen gelijk goed want na een 

minuut of drie kwamen we al op een 1-0 voorsprong. De 

aanval begon bij de verdediging en midden velders die 

brachten via mooi combinatie voetbal de bal bij onze 

aanvallers. De eerste kans was gelijk raak. Dit gaf het elftal 

zo’n kick gat iedereen er nog een schepje bovenop gooide, 

en Full Speed overdonderd werd. Maar als ik jullie zo het 

eerste helft zie voetballen denk ik, zie je wel ze kunnen het 

wel. Alleen soms vergeten we het wel eens wat onze plek in 

het elftal is. Wij (de leiders) hebben het besten met jullie 

voor, je kan nou eenmaal niet met elf spitsen spelen. Dus 

vanaf de keeper tot de aanvallers zijn jullie allemaal even 

belangrijk. In de eerste helft werd er door ons nog een paar 

keer gescoord, zodat we met een goed gevoelde rust de in 

gingen.  

In de tweede helft hielde we ons goede niveau vast en we 

scoorde nog een paar keer. De eindstand was 7-1. 

Jongens dat ging vandaag hartstikke goed. 

    

 

GONA D2 – LENS D4  (0 – 10)   

 
Zaterdag 6 november. LENS D 4 is onverslagen in de 

competitie. 

Vandaag onze achtste wedstrijdvoor de competitie. We 

gingen vandaag uitspelen tegen GONA. Op de KNVB – lijst 

hadden we gezien dat ze twaalfde stonden, dat zijn meestal 

de moeilijkste wedstrijden. Want vaak wordt er dan gedacht 

het is een makkie, want ze staan onderaan. Gelukkig dacht 

ons team daar anders over. De eerste helft was een genot om 

naar te kijken, we kwamen al gauw op een voorsprong  en 

iedereen gaf weer 200% inzet. Ook werd er goed samen 

gespeeld, ik heb een paar mooie combinaties gezien. De rust 

in met een onoverbrugbare voorsprong dat is natuurlijk 

lekker, want dan kan je de tweede helft lekker voetballen en 

proberen de voorsprong nog groter te maken.  

Dat gebeurde ook er werden nog een paar mooie doelpunten 

gescoord en dat ging vandaag hartstikke goed. Tot volgende 

week tegen de nummer 2 Den Hoorn.   

Leider Fikri 
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LENS D4 – Den Hoorn D6 (4 – 1)   

 
Zaterdag 13 november. Vorige week de onderste, vandaag de koploper dat zijn meestal de moeilijkste wedstrijden. 

Want ook vaak wordt er dan gedacht een makkie. Den Hoorn kwam een potje ballen. Op de KNVB – lijst hadden 

we gezien dat ze tweede stonden, dus we moesten er weer vol voor gaan om een goed resultaat neer te zetten. Vanaf 

de eerste minuut probeerde Den Hoorn ons onder druk te zetten . Ze kregen wat kansjes, scoorde daar wel uit. Waar 

ging het mis ? Wat moet er beter, waar moeten we op trainen. Iedereen staat op een positie in het elftal  bijv. 

rechtsback, linksbuiten of in de spits. Dit gaat de eerste 10 minuten goed maar dan is iedereen het ineens vergeten en 

lopen we allemaal uit onze positie, waardoor er grote ruimtes op het veld komen wat de tegenstanders wel lekker 

vindt en gaar gebruik van maken. 

Maar in de tweede helft kregen ze een andere opstelling 4-4-2, van deze opstelling heeft LENS D4  4x raak 

geschoten  in het doel van de tegenstander. De eind uitslag was 4-1 jullie hebben een hele goedewedstrijd gespeeld 

in de tweede helft. 

Omdat het herfstrapport er aan komt krijgen jullie van mij ook een cijfer en wel een 7.5 een dikke voldoende. Ga 

allemaal zo door hoe jullie in de tweede helft hebben gespeeld. Tot volgende week tegen RAVA D4. 

Leider Fikri     

 

 

Oliveo F1 - LENS F1 (1 – 0) 
 

OLIVEO begint sterk aan de wedstrijd met 

opvallend goed positiespel. Maaar ook LENS 

speelt goed over en kan eruit breken en vanuit een vrije trap een klein kansje creëren. Verder moet LENS keihard 

werken om de tenstander van het doel af te houden. Helaas kan OLIVEO toch de 1 – 0 scoren uit een counter. Kort 

voor rust krijgt LENS een tweede kans, maar ook deze gaat er niet in. 

In de tweede helft is er lang eenzelfde spelbeeld, maar dan probeert LENS met alles of niets de gelijkmaker te 

scoren en er worden af en toe harde, sportieve, duels aangegaan. Helaas zijn de meeste kansen toch voor OLIVEO, 

maar een uitstekend keepende Sawn houd het ene na het andere harde schot tegen. Dan valt toch de 2 – 0; 

onhoudbaar in de kruising. Nog wil LENS de moed niet opgeven en wordt er nog een klein kansje gecreëerd.  

Reinier 
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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 
 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 

 

Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretariaat 

❑  Loek Verdegaal ……………..tel. 070 – 336 13 63  

penningmeester 

❑ Cees Veldink . ……………… tel. 079 - 331 43 48 

seniorenselectie 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

jeugd  

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

lid 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacant 

❑ bar ………………………………………. vacant 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 
- Kees Alting …………..cjalting@cjalting.demon.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de redactie behoudt zich het recht voor: 

 

 ingezonden stukken te weigeren of in te korten 

 plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

 

de eerst volgende LENS-revue verschijnt pas op donderdag 27 januari 

 

➢ inleveren kopij voor deze revue: uiterlijk zondag 23 januari 
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A anleveren copy voor LENS-revue nummer 12 

 

De redactie is er even tussen uit. U wordt daarom vriendelijk verzocht om de copy voor deze 

LENS-revue uitsluitend te mailen naar: 

 

vv.LENS@12move.nl 
de redactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Nieuwjaarsreceptie 
 

Tijdens het voetbal stroomde ons clubgebouw vol en al 

snel was het gezellig druk, zodat we kunnen spreken 

van een druk bezochte nieuwjaarsreceptie. 

 

Het was zo gezellig dat het tijdschema niet geheel 

gehaald werd. De voorzitter begon dan ook zijn 

nieuwjaarstoespraak ietsje later dan de bedoeling was. 

 

Deze toespraak stond natuurlijk in het teken van de 

fusie, maar helaas was er niets nieuws te melden. Toch 

een beetje teleurstelling op de gezichten; men had toch 

wel op iets gehoopt. 

 

Vervolgens werden in lovende woorden de jubilarissen 

in het zonnetje gezet. Jan Bom (70 jaar),  Cees vd Beek 

(50 jaar), Tony Vierling en Marco Spa (beiden 25 jaar). 

 

 

de Nieuwjaarswedstrijd 
 

Deze zaterdag een bijzonder fraaie dag om te voetballen. 

Volgens het gastenboek zou SIR Schuurmans de ‘oudjes’ 

wel eens voetballes geven. 

Of dit gelukt weten we niet, want wie was nu wie en wie 

scoorde nu precies voor welke partij. Wat we wel weten is 

dat het een fraai stel was dat op het veld liep. Iedereen in 

korte broek, behalve één – viel wat uit de toon, maar hij 

zou wel niet van die fraaie benen hebben. 

Een voorzitter op de linksbuitenplaats strooiend met 

sublieme hoogstandjes, welke helaas niet begrepen 

werden. 

Een trainer, die ook nog de fluit kan hanteren. En als we 

nu toch over fluit hebben: in de pauze geen thee, maar 

twaalf fluitjes. Al met al een gezellig en potje voetbal. 

 

De ‘IM Piet Juffermans-prijs’ ging deze keer (dik verdiend) naar de Jeugdcommissie. Waarbij opgemerkt dient te worden dat wat 

men verstaat onder ‘jeugdcommissie’ een wat wijder begrip is dan dat men denkt dat het is!  

 

Na dit officiële gedeelte bleef het nog lang gezellig en dat het zo zijn gevolgen. Daarom hulde aan de barmedewerkers. Voor hen 

was het niet even gezellig bijkletsen, maar keihard werken. Speciale dank gaat uit naar Paula ’s-Gravendijk. Wij hebben nog nooit 

iemand in zo’n recordtempo de bezoekers zien verrassen en verbazen met zovel overheerlijke toastjes en snacks.  

de redactie 

 

 

  

▪ 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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LENS heeft een 'Club van Vijftig'. Supporters die vijftig euro of een veelvoud daarvan willen bijdragen. De Club van Vijftig zorgt 

o.a. voor accommodatieverbeteringen, het opfleuren van het clubgebouw, bijdrage aan sportdagen, verstevigen van banden van 

oud-Lens leden, etc. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

M ijn vadertje: ‘moeders en voetbal’ 

 

Voetbal. Vroeger een typische ‘mannensport’. Vrouwen de vergeten groep. In 1992 * schreef de toenmalige redactie een stukje 

over moeders en hun betrokkenheid bij voetbal. Niet zo zeer op het veld, maar wel ‘betrokken bij’. Het stuk eindigt met ‘De 

voetbalweek van een moeder’. Dat In 1948  het,’ vanzelfsprekend’ was dat vrouwen zich niet echt bezig hielden met voetbal bewijst 

wel onderstaand wonderschone lied. Op welke melodie het gezongen dient te worden vermeldt de LENS-revue helaas niet. 

 

 * : LENS-revue, 66ste  jargang - nr. 8, 24 september 1992 

 

 

M IJ N   V A D E R T J E     (door moeder en de kinderen te zingen als vader thuiskomt) 

 

Mijn vader is leider, is leider, 

Is leider bij Lenig en Snel, 

 

En als hij met een nederlaag thuiskomt, weer thuiskomt, 

Dan trekt hij bedeesd aan de bel. 

 

Ik zeg: Dag vadertje. Dag vadertje. Kom je weer thuis? 

Hoe ver ben je nou weer geweest? 

 

Maar nu je weer thuis bent, weer thuis bent, weer thuis bent, 

Nu vieren wij allemaal feest. 

K.R.O. 

 

(Bron: De LENS-revue, jaargang 1948-1949 - no. 16, 22 december 1948 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

* advertentie * 

CONTACTPERSOON 

op de zondag: Bert Vierling – tel.: 070 -  366 13 14 

 

 

Mededelingen Veld - Zaal: 

 

 

• zaal: geen 

 

 

• veld: geen 

 

         filiaal Beresteinlaan  

 

VELD 
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                        AANVOERDERS 

LENS 3 

Wil Heijnen - tel.: 070-346 10 88 

b.g.g.: Wim Kouwenhoven - tel.: 070-391 24 74 

LENS 4 

Henk Vermolen-– tel.: 070-360 77 39  

                                     06-12 41 89 56 

 

wedstrijdprogramma veld 

 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/terrein Nummer Scheidsrechter 

      

Vr. 7 jan..  Vertrek trainingskamp Hoog 

Mierde (Tilburg) 

   

Za. 8 jan 13.00 uur RWB 1 -  LENS 1 Sportpark de Gaard, Waalwijk   

 13.00 uur RWB 2 -  LENS 2 Sportpark De Gaard, Waalwijk   

      

Di.11 jan. 19.30 uur Loosduinen 1 – LENS 1 Madesteijn   

 19.30 uur LENS 2          - Loosduinen 2    

      

Zo.16 jan. 14.00 uur LENS 1 - RKDEO 1  (vr.) 1/3   

 11.30 uur LENS 2 – Wippolder 2  (vr.) 1/3   

 10.30 uur LENS 3 + 4 Trainen   

      

Zo.23 jan. 14.00 uur LENS 1 – Scheveningen 1 (comp) 1 97019 G.H. van Sprang 

 11.30 uur LENS 2 – (tegenstander nog niet 

bekend) 

1   

 10.30 uur LENS 3 + 4 (tegenstander nog niet 

bekend; anders trainen  

   

 
Let op: wijziging afschrijfadres LENS 4:  dhr. Mos  tel: 070-3556545 

 
 

L ENS in de competitie & de 3-kamp om de ‘Reigert-preis’    

  door Jaap Colpa 

 

 

Zondag 12 december: LENS – Haagse Hout (1-1) 

 

LENS VERZUIMD 3 PUNTEN TE PAKKEN 

 

 

Vandaag was er de kans bij uitstek om verder van de 

gevarenzone verwijderd te raken. Vier punten scheidden 

LENS van Haagse Hout en een overwinning zou LENS met 

een wat geruster gevoel de winterstop in geholpen 

hebben.Vooraf was 1-1 misschien een uitslag waar LENS  

vrede mee kon hebben, gezien het grote aantal afwezigen 

door schorsingen, blessures en vakanties. Maar, als je een 

half uur voor tijd tegen 8 tegenstanders komt te staan, omdat 

de scheidsrechter drie spelers van Haagse Hout het rood 

heeft voorgehouden, mag je toch aannemen dat het een eitje 

moet zijn om de 3 punten binnen te halen. Niets was minder 

waar, LENS wist zich geen raad met de overtalsituatie en 

slaagde er niet in de wedstrijd naar zich toe te trekken.  

 

Hoogste tijd voor het kerstreces. Na de winterstop er weer 

met frisse moed er tegenaan! 

Zondag 19 december: de ‘Reigert-Preis’ 

 

LENS WINT  "Règâht Près"   

 
Het mini-tournooi om de felbegeerde "Règâht Près" werd een prooi voor het eerste elftal van LENS. De 

vrije competitiezondag werd benut voor een mini-toernooi met deelneming van de aanstaande fusie-

partners LENS, Cromvliet en VIOS. Nadat zowel Cromvliet als LENS  hun (halve) wedstrijd  tegen 

VIOS zegevierend hadden afgesloten speelden beide teams tegen elkaar in de "finale". Na een 0-1 

achterstand waren Mo Yegen en Hakim Bouidou succesvol voor LENS. Na afloop mocht aanvoerder Dennis van den Steen uit 

handen van de drie voorzitters een prachtige règâht in ontvangst nemen. 

 

ZAAL 

AANVOERDERS 

LENS 1 Oscar van Laar tel: 06-22669238 LENS 4 Nico Vastenburg tel: 070-329 42 54  

LENS 2 Sammy de Nennie tel: 070-393 59 36 LENS 5 Aad Frederiks tel: 070-397 30 21 
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LENS 3 Ed Vuijk tel: 070-396 04 48 

      06-20247367 

LENS 6 Joop Zwart tel: 06-14699794 

LENS DAMES 1 -  Mirjam de Kleijn -  tel: 070-391 27 52 

 

wedstrijdprogramma zaal 
 

datum aanvang Wedstrijd Sporthal nummer scheidsrechter 

Vr. 7 jan. 20.00 uur RAVA Houtwijk 4  - LENS 5 De Blinkerd   

 22.00 uur GSC Esdo 2   - LENS 1 De Blinkerd   

 19.00 uur  LENS 3 - DSVP 2 Overbosch 3353  

 22.00 uur LENS 6 - GONA 1 Overbosch 122577  

Ma. 10 jan. 20.00 uur Honselersdijk DA 1 - LENS DA1 Sosef   

 19.00 uur LENS 1 - VCS 2 De Schilp    1 19287  

 21.00 uur Semper Altius 3  - LENS 2 De Schilp    1  J.W.Verhoef 

 22.00 uur LENS 4 -  Exhes 2 Hoge Veld 5526  

 19.00 uur Haagse Hout 2  -  LENS 3 Overbosch   

Wo. 12 jan. 20.00 uur Oliveo 5 - LENS 6 Oliveo-hal   

Vr. 14 jan. 21.00 uur LENS 5 - Westlandia 13 Transvaal 5687  

Ma. 17 jan. 19.00 uur Stompwijk 3 - LENS 3 Meerhorst, Stompwijk   

Wo. 19 jan. 19.00 uur LENS DA1 - Duinoord/Jagers DA1 De Schilp 7447  

 20.00 uur Semper Altius 9 - LENS 4 De Schilp   

 22.00 uur LENS 2  - Snoekie 3 De Schilp 19665 A.N.Hassanin 

 20.00 uur HSTexasDZS 1 0 - LENS 1 Zuidhaghe  J.C. de Haas 

 21.00 uur Forum Sport 2 0 - LENS 5 Forum Kwadraat  A. Visser 

Ma. 24 jan. 19.00 uur RKDEO 14  0- LENS 6 RKDEO   

 22.00 uur LENS 1  - Snoekie 2 De Schilp 19291 A.J.M.Ammerlaan 

Di. 25 jan. 21.00 uur LENS 2  - GSC Esdo 2 Zuidhaghe 2305  

Wo. 26 jan. 20.00 uur Westlandia DA4  -  LENS DA1 De Pijl   

Vr. 28 jan. 19.00 uur LENS 5  -  RVC/Rijswijk 4 De Blinkerd 123385  

 20.00 uur Maz.Stars 3   -  LENS 3 De Veur   

 

 
 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2004/2005 

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: 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 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 afkeuringslijn (070-4044184) 

van LENS. 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!! 
 

 

DE JEUGDCOMMISSIE WENST IEDEREEN EEN GEZOND EN SPORTIEF 2005 TOE!!!!! 
 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen nog mogelijk 
 



de LENS-REVUE 126 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

B1 08 jan 14.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3 (zie kopie!!)  13.45 uur  

 15 jan 14.00 uur Vredenburch B1 Thuis Veld 3  13.00 uur  

 22 jan  JAC B1 Uit Waalsdorperlaan/W’naar   Auto 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

B2 08 jan 14.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3 (zie kopie!!)  13.45 uur  

 15 jan 14.00 uur Cromvliet B1 (c) Uit Brinckerinckstraat  12.30 uur Auto 

 22 jan 14.00 uur HBS B2 (c) Thuis Veld 3 128529 13.00 uur  

B3 08 jan 14.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3 (zie kopie!!)  13.45 uur  

 15 jan 14.30 uur Quick B3 Uit Savorninlohmanlaan  13.00 uur Auto/Bus 

 22 jan 12.30 uur FC Zoetermeer B6 Thuis Veld 3  11.30 uur  

C1 08 jan 12.30 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3  12.15 uur  

 15 jan 12.30 uur Olympia C1 Thuis Veld 3  11.30 uur  

 22 jan 10.30 uur Westlandia C1 Uit Hoge Bomen/ Naaldwijk  09.00 uur Auto 

C2 08 jan 12.30 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3  12.15 uur  

 15 jan 11.00 uur GDA C2 Uit Madesteijnweg  09.30 uur Auto 

 22 jan 09.30 uur Westlandia C2 Thuis Veld 3  08.30 uur  

C3 08 jan 15.00 uur Zaalvoetbal RKDEO Uit Zie kopie!!  13.30 uur Auto 

 08 jan 12.30 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3  12.15 uur  

 15 jan 12.30 uur Westlandia C4 Uit Hoge Bomen/Naaldwijk  11.00 uur Auto 

 22 jan 11.00 uur Quick C3 Thuis Veld 3  10.00 uur  

 26 jan 18.30 uur HMSH C2 Uit Vrederustlaan  17.15 uur Lopen 

D1 08 jan 11.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3  10.45 uur  

 15 jan 09.30 uur Olympia D1 Thuis Veld 3  08.45 uur  

 22 jan 10.00 uur Vredenburch D1 Thuis Veld 1  09.15 uur  

D2 08 jan 11.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3  10.45 uur  

 15 jan 11.00 uur Quick D2 Thuis Veld 3  10.00 uur  

 22 jan 13.00 uur FC Zoetermeer D2 Thuis Veld 1  12.00 uur  

D3 05 jan 15.00 uur Zaalvoetbal RKDEO Uit Zie kopie!!  13.30 uur  

 06 jan 09.15 uur Vertrek kamp Uit Zie kopie!!  09.00 uur Auto 

 08 jan 11.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3  10.45 uur  

 15 jan 10.00 uur VELO D7 Thuis Veld 1  09.00 uur  

 22 jan 13.00 uur FC Zoetermeer D7 Uit Scheglaan/Zoetermeer  11.30 uur Auto 

D4 08 jan 11.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3  10.45 uur  

 15 jan 13.00 uur VELO D8 Thuis Veld 1  12.00 uur  

 22 jan 13.00 uur FC Zoetermeer D8 Uit Scheglaan/Zoetermeer  11.30 uur Auto 

E1 08 jan 10.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3  09.45 uur  

 15 jan 09.30 uur VELO E1 Thuis Veld 2  09.00 uur  

 22 jan 09.45 uur Quick E1 Uit Savorninlohmanlaan  08.45 uur Auto 

E2 08 jan 10.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3  09.45 uur  

 15 jan 09.30 uur VELO E3 Thuis Veld 2  09.00 uur  

 22 jan 09.45 uur Quick E3 Uit Savorninlohmanlaan  08.45 uur Auto 

E3 08 jan 10.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3  09.45 uur  

 15 jan 11.30 uur VELO E7 Thuis Veld 2  11.00 uur  

 22 jan 09.45 uur Quick E4 Uit Savorninlohmanlaan  08.45 uur Auto 

E4 08 jan 10.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3  09.45 uur  

 15 jan 11.30 uur VELO E8 Thuis Veld 2  11.00 uur  

 22 jan 09.45 uur Quick E6 Uit Savorninlohmanlaan  08.45 uur Auto 

E5 08 jan 10.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3  09.45 uur  

 15 jan 13.30 uur VELO E13 Thuis Veld 2  13.00 uur  

 22 jan 09.45 uur Quick E10 Uit Savorninlohmanlaan  08.45 uur Auto 

F1 08 jan 09.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3  08.45 uur  

 15 jan 09.00 uur Lyra F2 Uit Veilingweg/De Lier  07.45 uur Auto 

 22 jan 09.30 uur Scheveningen F1 Thuis Veld 2  09.00 uur  

F2 08 jan 09.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3  08.45 uur  

 15 jan 09.00 uur Lyra F3 Uit Veilingweg/De Lier  07.45 uur Auto 

 22 jan 09.30 uur Quick F6 Thuis Veld 2  09.00 uur  

F3 08 jan 09.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3  08.45 uur  

 15 jan 10.00 uur Lyra F6 Uit Veilingweg/De Lier  08.45 uur Auto 

 22 jan 11.30 uur Quick F4 Thuis Veld 2  11.00 uur  

F4 08 jan 09.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3  08.45 uur  

 15 jan 11.00 uur Lyra F9 Uit Veilingweg/De Lier  09.45 uur Auto 
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 22 jan 11.30 uur Quick F9 Thuis Veld 2  11.00 uur  

F5 08 jan 09.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3  08.45 uur  

 15 jan 11.00 uur Lyra F10 Uit Veilingweg/De Lier  09.45 uur Auto 

 22 jan 13.30 uur Quick F10 Thuis Veld 2  13.00 uur  

(c) = competitiewedstrijd en de rest is vriendschappelijk 

Bijzonderheden 

• De volgende LENSrevue verschijnt pas op donderdag 27 januari 2005!! 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  08 januari vanaf 08.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

15 januari vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

22 januari vanaf 08.00 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

 
(CONTRIBUTIE NIET BETAALD => NIET MEER TRAINEN EN SPELEN (ZIE KOPIE IN DEZE LENSREVUE) 

 

Opstellingen als bekend met uitzondering van: 

- LENS B1: zonder R.Sonokromo (gestopt met voetballen) en R.Asmowidjojo (gestopt als trainer/coach) 

- LENS B2: zonder Z.Achour, A.el Boustati, A.Elfergougui en R.Moennasing (allen afgevoerd als lid). 

- LENS C1: zonder R.Bunsee (gestopt????) en R.Rocha (blessure) 

- LENS E4: zonder H.Sahin (blessure) 

- LENS F3: zonder B.Tesadif (afgevoerd als lid wegens 3x niet opkomen) 

- LENS F4: zonder I.el Boustati (afgevoerd als lid) 

 

CONTRIBUTIE NIET BETAALD => NIET MEER TRAINEN EN SPELEN (ZIE KOPIE IN DEZE LENSREVUE 
 

Competitievoetbal afgekeurd of niet? 

De vraag of het competitievoetbal doorgaat kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en ook niet op vrijdagavond of 

zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De juiste manieren om er achter 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 gewoon altijd naar LENS toe!!! 

• Bellen naar de KNVB afkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is 

hierop de informatie te verkrijgen. 

• Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven 

welke thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van je  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 B1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

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

 

Zaalvoetbal bij RKDEO 

In de winterstop gaan een 7-tal spelers van LENS C3 (8 januari) en D3 (5 januari) zaalvoetballen bij RKDEO (Sportparkweg in 

Nootdorp). Het spreekt voor zich dat vervoer echt noodzakelijk is en dat iedereen speelt in zijn echte LENStenue (broekje, shirt en 

kousen) en dus zonder trainingsbroek. Sportschoenen met schone witte zolen (dus geen zwarte) zijn vereist. Neem verder wat te 

eten en te drinken mee. De teams zijn als volgt samengesteld: 

- LENS C3: S.Abdalla, A.Achalchi, J.Afkyr, J.Elfergougui, O.Ergul, M.Imouhay en F.Mustapha. De rest van het elftal 

doet mee aan het onderlinge voetbal op LENS op deze dag. 

- LENS D3: A.Bingol, E.Cavusoglu, I.Erkul, A.v.Gardingen, F.Oufrighe, F.Ozcelik en O.Ozdemir. 

 

Kampdagen voor LENS D3 

LENS D3 boft maar met zo’n leider. Gerard heeft weer een 

spetterend kamp voor jullie geregeld en dat mede dankzij een 

sponsor voor maar 10 euro per persoon. Vertrek op 

donderdag 6 januari 2005 om 09.15 uur vanaf LENS. Jullie 

gaan naar het “Kruithuis” in Delft en moeten minimaal 

meenemen: slaapzak, pyjama, tandenborstel, tandpasta, 

shampoo, kam, handdoeken, zwembroek en voldoende 

schone kleding en natuurlijk voldoende sportkleding 

voetbalschoenen en sportschoenen (schone en geen zwarte 

zool). Op zaterdag na het kamp nog onderling voetballen op 

LENS en omstreeks 12.30 uur weer naar huis. Heel veel 

plezier!! 

 

Onderling op 8 januari voetbal om weer te beginnen 

Op zaterdag 8 januari gaan we weer starten met trainen en voetballen. Om er goed in te komen op zaterdag 8 januari een kompleet 

onderling voetbalprogramma op LENS. Komen is echt verplicht en afbellen dus ook. Een aantal spelers mag pas mee doen als de 
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achterstallige contributie is betaald. Zie kopie hieronder!! Ons advies is betalen voor de training begint. Met de B-jeugd gaan we 

ook kijken hoe we dit seizoen afmaken. Als het aan ons ligt met drie elftallen maar dan moeten er zeker enkele spelers bij komen 

die zich normaal kunnen gedragen. Heb je vriendjes in deze categorie die willen komen voetballen neem ze dan mee op deze dag. 

Lukt het niet met drie teams dan gaan we terug naar twee teams en dan alleen met de “positieve” spelers. Zorg dus dat je op deze 

dag aanwezig bent. Na 8 januari gaan we weer normaal trainen en voetballen. Heel veel plezier!!! 

 

Contributie niet betaald => niet meer trainen en niet meer spelen!! 

Er zijn nog steeds een aantal spelers (ouders) die nog helemaal geen contributie hebben betaald over dit seizoen en deze spelers  

mogen vanaf heden echt niet meer mee trainen en niet meer mee voetballen totdat de totale contributie is betaald. Het gaat om: 

A.Aras, G.Samburkan en A.Yazici (allen van B3), O.Gogtas en Y.Irzi (beide van C1), B.Arslan, M.Bulut en K.el Margi (allen van 

C2), I.Celik, K.Celik, E.Mermi en A.Ozdilek (allen van C3), E.Boatey, K.Chtatou, K.Mawete en H.Talhaoui (allen van D1), 

A.Daraji (D2), A.v.Gardingen en C.Yavuz (beide van D3), S.Algoe en E.Tekdemir (beide van D4), R.el Margi (E1), H.Syed (E2), 

M.Boutasmit en H.Ozdilek (beide van E3) en S.Gunes (F1). Betalen kan nog contant op LENS op zaterdag 8 januari 2005 voor het 

onderlinge voetbal. Heb je wel betaald neem dan het bank/giroafschrift even mee. Ook wij kunnen fouten maken!! Problemen: bel 

na 19.00 uur naar Paul van den Steen (4400603). Daarnaast zijn er ook spelers (lees ouders) die het laatste deel van de contributie 

nog moeten betalen. Graag in januari dit bedrag overmaken op giro 336711 t.n.v. Penningmeester LENS te Zoetermeer. 

 

Boete betalen wegens niet opkomen zonder af 

te bellen 
De onderstaande spelers moeten nog 5 euro boete betalen. 

Deze boete is opgelegd omdat er helemaal niet of veel te laat 

(pas na verzameltijd) is afgebeld voor een wedstrijd. Het 

gaat om: A.Loilargosain (B1), R.Mendes Martins (B3), W.el 

Boubkari (D1), E.Cetin (D1), H.Talhaoui (D1), O.Kaya (E4), 

L.Hamme (F2), C.Güler (F5), E.Sakruca (F5) en M.Sakruca 

(F5). Problemen: bel na 19.00 uur naar Paul van den Steen 

(4400603). 

 

Gezocht: trainer/coach LENS B1 

Na het stoppen van Roy Asmowidjojo (niet meer te 

combineren met zijn werk) zijn we naarstig op zoek gegaan 

naar een capabele vervanger die het seizoen met LENS B1 af 

kan maken. Tot op heden echter nog zonder resultaat. Mocht 

er nog iemand vanuit de vereniging zich geroepen voelen 

dan kan hij zich melden bij Paul van den Steen. Ook tips 

over geschikte kandidaten van buiten LENS kunnen 

natuurlijk doorgegeven worden

LENS C1 en C2 op reis??? 

Weinig animo tot nu toe bij de spelers van C1 en C2. Wij 

begrijpen dit niet goed maar wij zijn wel afhankelijk van het 

sluiten van de inschrijftermijn van diverse toernooien. Op 

zaterdag 22 januari a.s. beslissen wij of jullie daadwerkelijk 

van 14 t/m 16 mei 2005 naar Limburg op reis gaan. 

Aanmelden kan alleen door 25 euro contant aan de leiders 

(Rui en Dennis) te betalen. Het woord is aan jullie. 

Verschijning LENSrevue 

De volgende LENSrevue verschijnt pas over drie weken (27 

januari) dus bewaar deze LENSrevue heel goed en ben je 

hem toch kwijtgeraakt bel dan op vrijdagavond naar Paul van 

den Steen om te vragen hoe laat je moet verzamelen en waar 

je moet spelen

 

Meer teams op reis??? 

Als er nog meer teams op reis willen kunnen zij zich melden bij Paul van den Steen. Ook hiervoor geldt niet te ver en niet te duur. 

In onderling overleg wordt vervolgens een bestemming uitgekozen. 

 

Wordt LENS volgend seizoen HSV Escamp??? 

Op dit moment voeren de verenigingen Cromvliet, LENS en 

VIOS besprekingen om volgend seizoen samen verder te 

gaan als de HSV Escamp. Dit betekent als het lukt een 

nieuwe club met een andere naam en met nieuwe 

clubkleuren en dus ook met een ander tenue. Waarom: omdat 

deze drie clubs allen te maken hebben met een groot te kort 

aan vrijwilligers, met financiële problemen en met een zeer 

sterk verouderde kleedaccommodatie en clubhuis. Samen 

met de Gemeente en ook met andere instanties proberen we 

wat moois neer te gaan zetten (denk aan clubhuis, 

kleedlokalen en een sterkere organisatie). Misschien gaan we 

eerst een jaartje op het VIOS-complex spelen zodat ons 

complex kan worden opgeknapt (of andersom als we 

uiteindelijk op het VIOS-complex gaan spelen). Zeker is het 

dat jullie veel nieuwe gezichten zullen gaan zien bij de 

jeugdafdeling als de fusie echt door gaat. Denk aan de 

spelers, de jeugdcommissieleden, de trainers en de 

begeleiders van de Cromvliet-jeugd (VIOS heeft geen 

jeugdafdeling) maar ook de  vertrouwde gezichten van 

LENS blijven veelal actief binnen de nieuwe jeugdafdeling 

van de HSV Escamp. Of het echt zo ver zal komen weten we 

nu nog niet. De besturen van de drie clubs hebben samen met 

de Gemeente nog een heel lange weg te gaan. We houden 

jullie wel op de hoogte en als jullie vragen hebben kunnen 

jullie terecht bij Paul van den Steen of Gerard Marinus. 

 

 

 

 

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

 

Verslag Toofan B1- LENS B3  (2-1) 

Wederom een deceptie als het gaat om het vervoer, de twee vaste ouder wederom aanwezig. Met 13 jongens op 

pad richting Ockenburg. Aangekomen blijken er maar 7 jongens aanwezig! De rest? Nog onderweg met de bus. 

Vlak voor aanvang van de wedstrijd zijn we toch nog kompleet op 1 speler na die niet afgebeld had maar ook niet 

aanwezig was. Eerste helft, een zeer goed en georganiseerd voetballend LENS. Toofan was iets sterker maar 

LENS hield goed stand met een uitmuntende keeper. Wat kleine kansjes voor LENS maar het was een goede wedstrijd van beide 

elftallen. Vlak voor het einde van de eerste helft komt ons verloren schaap aanlopen, snel omkleden, doe je de tweede helft mee. 

LENS speelde met de sterkste opstelling wat betekende dat sommige spelers weinig of zelfs niet aanvoetballen toekwamen. 

Teamverband ging in deze voor! Tweede helft, ons ' schaap' claimde alle ballen wat het voetballend vermogen van LENS niet ten 

goede kwam, de eenheid was weg, frustraties (excuses) voor het mindere fluiten en slecht overspel namen de overhand. Toofan 

heeft een levensgevaarlijke spits en dat koste ons 2 doelpunten. Prrrrrrrrrieeet Rood voor natrappen, LENS met 10 man verder, nog 

meer frustraties maar lekker fel op de bal. Toofan had angst want er werd steeds geroepen door hen, houd ze weg. Ja hoor 2-1 word 

gescoord. Zit er nog meer in? Nee met nog 1 minuut te gaan was het te laat. Beide teams een goede wedstrijd mentaliteit laten zien, 

sportief, op het randje van wat mag. Ik heb in iedergeval genoten. Helaas blijven de punten bij Toofan, alle ogen zijn nu gericht op 

RKSVM, kunnen zij Toofan afstoppen? 

 

Verslag LENS B3 - Westlandia B2  (1-2) 

Een frisse zaterdag middag, begonnen met een stukje B1 

kijken op veld3. Leuk voetbal gezien. Ik had er echt zin in. 

Snel terug naar veld 1, jawel het hoofdveld was voor de B3 

gereserveerd. Beetje erg fris vond iedereen maar als je lekker 

aan het voetballen bent voel je er weinig van. Een hoop C-

spelers deden er mee wat ons spel niet ten goede kwam. Een, 

op papier sterkere Westlandia had toch moeite met ons. 1-0 

werd het zelfs door goed doorzetten van onze jongens. Goed 

voetbal, zeker het eerste kwartier maar toen zette westlandia 

een beetje aan en kwamen snel op een 1-2 voorsprong. De 

wedstrijd verliep rommelig, geen goede reserve wedstrijdbal, 

vertraging in de wedstrijd, veel ballen hoog over aan de kant 

van veld 2 dus weer vertraging. Al met al rommelig en niet 

echt lekker voetbal. Westlandia was het niet eens met de 

scheidsrechter, kan gebeuren maar wat er daarna gebeurde is 

iets dat nooit, maar dan ook nooit toegestaan mag worden! 

Terechte beslissingen van de scheidsrechter leidde eerst tot 

een rode kaart maar het vervolg daarvan tart ieders zin in 

gezellig voetbal. Staking van de wedstrijd was het enigst 

logisch dat had kunnen volgen. Helaas voor wat B3 spelers 

die de eerste helft reserve stonden was de wedstrijd al 

voorbij. Jongens blijf ten aller tijde geconcentreerd 

voetballen en blijf doorgaan met elkaar coachen. Straks een 

nieuwjaar met de tweede helft van het seizoen, ik hoop dat 

een ieder gezond 2005 in gaat zodat wij weer met ons fijne 

elftal mee kunnen strijden om de hoofdprijs in onze pool 

Een ouder 

LENS F1-Den Hoorn F1  (2-0) 

LENS is vanaf het begin iets sterker en zet Den Hoorn onder druk. Een diepte pass wordt eerst nog 

onderschept door hun keeper, maar dan wordt de verdediging van de tegenstander helemaal 

uitgespeeld; Subehen speelt de vrijstaande Sergen in en die tikt de 1 – 0 binnen. LENS gaat goed 

door en op het middenveld wordt goed getikt door Iliass en Bahadir. In de tweede helft probeert Den 

Hoorn de gelijkmaker te forceren en krijgt LENS de mogelijkheid om te counteren. Toch blijft het spannend want de 

tegenstander probeert het met afstandschoten, maar gelukkig staat daar dan de altijd betrouwbare Sawn. Ook LENS 

krijgt kansen; Tugay speelt een paar keer goed over en Thom schiet twee keer net naast maar de derde keer is het 

raak; 2 – 0 in de verre hoek net langs de uitstekende keeper van Den Hoorn. Mazlum staat uitstekend te verdedigen 

samen met Rifat, die met een perfecte sliding een aanval van Den Hoorn onschadelijk maakt. Na het laatste 

fluitsignaal wordt de tweede overwinning van het seizoen met gejuich gevierd. Een uitstekend beging van de tweede 

helft van de competitie. 

 

LENS F1-DSO F1  (0-3) 

In het begin van de wedstrijd gaat het gelijk op en zijn er een paar kansjes voor LENS. DSO krijgt echter al snel een 

overwicht en dan krijgen ze een vrije trap op slechts 8 meter van het LENS doel. Gelukkig staat de muur goed en 

wordt de bal van de lijn gered. Dan wordt de druk te groot en wordt het vlak voor rust 0 – 1 voor DSO. In de tweede 

helft blijft de druk van DSO aanhouden en kan LENS maar heel af en toe counteren. Ondanks het dappere 

verdedigen van LENS vallen er nog 2 doelpunten en eindigt de wedstrijd met 0 – 3 voor DSO. 

 

LENS F1 – QUICK F1  (3-2; vriendschappelijk) 

In oktober werd er nog met 2 – 0 van QUICK verloren, maar iedere week gaat het een stukje beter en er wordt met 

veel enthousiasme aan de wedstrijd begonnen. In de zesde minuut krijgt Sergen een uitgespeelde kans en staat 

LENS met 1-0 voor. Hierna probeert QUICK meer aan te vallen en de gelijkmaker te maken, maar Mazlum en 

Tugay staan goed te verdedigen. Ook Subehen staat zijn mannetje en haalt een bal van de lijn. Thom is het enige 

aanspeelpunt in de spits, want hoewel Rifat en Bahadir deze wedstrijd ook als aanvallers moesten spelen lopen ze 

over het hele veld. Subehen krijgt nog een kans, maar schiet net op de paal. QUICK krijgt ook de nodige kansen, 

maar dan staat er de altijd goed keepende Sawn. Dan wordt er in de laatste minuut voor de rust toch nog twee keer 

door QUICK gescoord en staat LENS met 1 – 2 achter.  LENS laat zich hierdoor in de tweede helft niet uit het veld 

slaan en iedereen blijft er keihard voor werken. Bahadir gaat wat aanvallender spelen en speelt de bal op Thom die 
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helaas net naast schiet. Dan schiet de keeper van QUICK de bal uit en wordt hij opgevangen door Bahadir. Vanaf 

zo’n twintig meter schiet hij de bal net onder de lat in het doel; 2 - 2. LENS blijft hierna doordrukken om de 

wedstrijd te winnen en er wordt nog een schot van Subehen van de lijn gehaald. Als dan 5 minuten voor tijd een 

vrije trap op 25 meter van het goal gegeven wordt, is dit een mooie kans: Thom neemt hem vrij snel zodat de 

verdediging en de keeper van QUICK nog niet helemaal klaar staan. De bal verdwijnt in het net (3-2) en Thom 

onder een ‘hooppie’ van medespelers. Dan volgen er nog een paar spannende minuten met een aantal corners voor 

QUICK, maar deze verdwijnen allemaal in de handen van Sawn. Dit was een leuke afsluiter van de eerste 

seizoenshelft en voor volgend jaar alvast het allerbeste en veel voetbalplezier toegewenst.  

Reinier 

 

 

 

 
 

Pupil van de week:  Uĝur Gűnes 
 

 

 

 

 

Op zondag 12 december speelde LENS 1 de thuiswedstrijd tegen Haagse Hout 1. 

 

Deze keer mocht een speler van LENS E2  “pupil van de week” zijn. De jeugdcommissie had Uĝur Gűnes 

uitgenodigd en de hele middag bezig gehouden. (Stukje schrijven voor LENS-Revue, bij de voorbespreking van 

LENS 1 zijn, aktiefoto’s maken, mee warming-uppen, keeper inschieten, aanwezig bij de toss en aftrap nemen, naar 

de wedstrijd kijken vanuit de dug-out en napraten met het bestuur van LENS. 

Uĝur is 9 jaar oud en zit in groep 6 van de Anne Frankschool bij meester Marcel (die ook de trainer van HBS D1 is) 

en bij juffrouw Ike. Uĝur vindt rekenen, schrijven en het knutselen op vrijdag het leukst. 

 

Uĝur zit al 3 jaar op LENS en droomt er van om later profvoetballer te worden.  

De E1- en E2-spelers worden twee keer per week getraind door Gokhan Golali. Gokhan is een goeie trainer want hij 

leert de jongens goed positiespel en als jongens raar doen wordt Gokhan boos. 

 

Sinds kort zijn de vaders van Badr en Halim de leiders van de E2. Uĝur speelt meestal links half of links achter. 

Van de buitenlandse clubs zijn Galatasaray, Manchester United en Bayern Munchen bij onze pupil het meest 

favoriet. Christiano Ronaldo is z’n voetbalheld. 

 

Enkele vragen: 

- Wat is de leukste sport na voetbal? Basketbal. 

- Wie is je favoriete popster of popgroep? Ali B. 

- Wie is je beste vriend? Mitchel van de D1 en 

Serkan van de E1. 

- Wie is je grootste fan: m’n vader. 

- Wat is je favoriete internet-site: spelletjes.nl 

- Waar ben je goed in? Verdedigen. 

- Wat wil je nog beter kunnen? De bal hooghouden. 

- Wat was het allerleukste bij LENS?  

- Toen we naar een wedstrijd van ADO Den Haag 

gingen. 

- Favoriete speelgoed? Playstation met het spellletje 

EK-voetbal. 

- Waar met je ’t meest bang van? In het donker 

voetballen met m’n neef is wel leuk maar dan ben 

ik ook een beetje bang. 

 

Schrappen wat niet of minder past: 

Lang uitslapen of vroeg opstaan 

Besiktas, Fenerbache of Galatasaray 

Voetballen of keepen 

Aanvaller, middenvelder of verdediger 

Ajax, Feyenoord, PSV 

Sporten of luieren 

Geld sparen of geld uitgeven 

Slordig  of ordelijk 

Hond of kat 

Pretpark of bos 

Sponsor foto's pupil van de week 

 

 

 

 

 
1uur snelservice kleinbeeld en APS 

De Stede 23- Den Haag - tel: 070-367 94 31 
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Strip- of leesboek 

Taal of rekenen 

 

Uĝur kijkt terug op LENS 1 – Haagse Hout 1 

Ik had verwacht dat LENS vandaag zou gaan winnen. De keeper van LENS keepte goed. De spelers van LENS 

stonden niet zo vaak buiten spel. Wel moeten ze proberen om minder naar achteren te passen, beter vrij te staan en 

minder hard in te komen”. 

Paul Booms was de beste speler van de wedstrijd. Hij kreeg vaak de bal, is veel in beweging en kreeg veel kansen. 

Het spannendste moment was toen op het zelfde moment 3 spelers van Haagse Hout een rode kaart kregen. Ook 

moesten beide elftallen naar de kleedkamer om de spelers van Haagse Hout de gelegenheid te geven om een beetje 

rustiger te worden. Al met al was het een leuke wedstrijd die eindigde bij de stand van 1 – 1. 

Mourad Azerki was m’n favoriete speler. 

Uĝur Gűnes 

 

 

 

 opgericht 18 december 

1920 

 internetsite: www.lens-

denhaag.nl 
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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 
 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 
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Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretariaat 

❑  Loek Verdegaal ……………..tel. 070 – 336 13 63  

penningmeester 

❑ Cees Veldink . ……………… tel. 079 - 331 43 48 

seniorenselectie 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

lid  

❑ Paul  van den Steen …….…..  tel. 070 - 440 06 03 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacant 

❑ bar ………………………………………. vacant 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 
- Kees Alting …………..cjalting@cjalting.demon.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de redactie behoudt zich het recht voor: 

 

 ingezonden stukken te weigeren of in te korten 

 plaatsing betekent niet dat de redactie uw 

mening deelt. 

 

de eerst volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 10 februari 

 

➢ inleveren kopij voor deze revue: uiterlijk zondag 06 februari 

 

 

 

 

er 
even 

tussen uit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn er even tussen uit. Wederom een amateuristische poging wagen om 

op smalle latjes een helling af te suizen.  

 

Dank gaat uit naar Hannie; zij stelde zich spontaan weer beschikbaar als 

redactie-stand-in en zij neemt deze LENS-revue voor haar rekening. 

 

Voor diegene die het missen: de lichtkrant en de pp-presentaties zijn weer 

geheel geactualiseerd te bewonderen in februari.  

 

Als alles goed gaat en we niet terugkomen met een gipsvlucht zitten we 

voor de volgende LENS-revue weer achter de LENS-PC’s. 

 

de (‘er even tussen uit zijnde’)  redactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECTIFICATIE 

 

Namen noemen is levensgevaarlijk …. Dat blijkt wel weer. Schreven wij toch een stukje over de 

mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
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nieuwjaarsreceptie. Hierin wordt ten onrechte de indruk gewekt dat alleen één persoon de LENS-familie van 

overheerlijke toastjes en snacks voorzag. Niets is minder waar; het was een perfecte (om niet te spreken van 

een super) samenwerking tussen de dames Ann, Jenny, Lammie en Paula.  

 

onze verontschuldiging voor het niet correct weergeven van de feiten 

de redactie 

 

 

 

 

 

 

 

STAND VAN ZAKEN FUSIE 
 

Het is alweer even geleden dat we de leden hebben kunnen informeren over de voortgang van de fusiebesprekingen. Maar, geen 

bericht wil niet zeggen dat er niets gebeurd is. Integendeel en dat gaan we in deze uitgave van het clubblad uit de doeken doen. 

 

Na de toestemming van de leden van de 3 beoogde fusiepartners zijn de besturen voortvarend te werk gegaan om de 

uitgangspunten in daden om te zetten. 

Op 20 december 2004 zijn afgevaardigden van de besturen bijeen geweest om een aantal afspraken te maken. 

Er is toen o.a. gesproken over het boekenonderzoek bij de diverse verenigingen, de begrotingen, het opstellen van statuten, het 

vormen van een interim bestuur voor HSV Escamp en de vorming van diverse werkgroepen. Bij dit laatste moet je dan denken aan 

werkgroepen t.b.v. de jeugd, kantine, redactie,senioren, sponsoring, accommodatie enz. 

De werkgroepen zijn “gevuld” met kaderleden uit de 3 fusieverenigingen en per werkgroep is een coördinator aangesteld. 

Ook is er een interim bestuur voor HSV Escamp samengesteld, bestaande uit bestuursleden van de 3 verenigingen. Dit interim 

bestuur zal de komende maanden fungeren als fusiebegeleidingscommissie. De werkgroepen rapporteren aan de 

fusiebegeleidingscommissie, zodat alle informatie centraal kan worden verzameld. 

 

Een aantal commisies is in januari al voortvarend van start gegaan en in een volgend clubblad zullen we hier meer over melden. 

 

Op 10 januari is de fusiebegeleidingscommissie voor de eerste keer bijeen geweest. Belangrijkste agendapunt was de bespreking 

van een brief, die namens de verenigingen aan wethouder Stolte is verzonden. In deze brief gaan we in op de organisatie t.b.v. de 

ontwikkeling van de nieuwbouw van het sportcmplex HSV Escamp. Er liggen nog steeds 2 opties, Escamp 1 en 2 en het is zaak dat 

er snel duidelijkheid komt waar de nieuwe vereniging gehuisvest wordt. 

Nieuwbouw is een complexe en dure aangelegenheid en om die reden is er gezocht naar partners die ons daarbij kunnen helpen. 

Vestia is daarbij genoemd en het is goed nieuws dat Vestia heeft ingestemd met het verzoek om mee te werken aan een 

haalbaarheidsonderzoek naar de nieuwbouw. Ook de gemeente heeft hier positief op gereageerd en de volgende stap zal zijn 

partijen bij elkaar te brengen en woorden om te zetten in daden. 

 

Naast deze ontwikkelingen zijn er contacten met het onderwijs en het welzijnswerk in de regio. Onderwijsinstellingen waar mee 

gesproken wordt zijn  het Escamp College en het Mondriaan. Bekeken wordt wat HSV Escamp en het onderwijs in de regio voor 

elkaar kunnen betekenen. 

Om de nieuwbouw financieel mogelijk te maken zullen we ook externe financiers moeten vinden en de eerste contacten daarvoor 

zijn gelegd. Binnen afzienbare termijn gaan we met elkaar om de tafel zitten om te bekijken wat haalbaar is. 

Als laatste onderwerp is die avond afgesproken een brainstormbijeenkomst te houden medio februari met alle 

partijen(verenigingen, onderwijs, gemeente, Vestia en externe financiers). 

Een volgende bijeenkomst van de fusiebegeleidingscommissie is gepland op 31 januari en in een volgend clubblad hopen we 

nieuwe infromatie te kunnen verschaffen. 

Het is veel werk, maar tot nu toe zijn de voortekenen niet ongunstig. 

 

 

NIEUWE TRAINER 
Een van de eerste activiteiten van de werkgroep senioren/selectie was het aantrekken van een nieuwe trainer voor de 

fusievereniging. Diverse gesprekken zijn gevoerd en het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar met trots kan gemeld 

worden dat Victor Tebbens is aangetrokken als nieuwe hoofdtrainer voor HSV Escamp. De verdere invulling van de technische staf 

en begeleiding zal nu ongetwijfeld niet lang meer op zich laten wachten. 
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▪ 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 

 

 

LENS heeft een 'Club van Vijftig'. Supporters die vijftig euro of een veelvoud daarvan willen bijdragen. De Club van Vijftig zorgt 

o.a. voor accommodatieverbeteringen, het opfleuren van het clubgebouw, bijdrage aan sportdagen, verstevigen van banden van 

oud-Lens leden, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*  

CONTACTPERSOON 

op de zondag: Bert Vierling – tel.: 070 -  366 13 14 

 Wedstrijdprogramma veld 

 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/Terrein Nummer Scheidsrechter 

Zo.30 jan 14.00 uur Postduiven 1- LENS 1 Sportpark Madestein 97017 R. de Graaf 

 11.00 uur HVV 2 – LENS 2 V.Hogenhoucklaan 37 99371 H.Tadevosian 

 13.00 uur RAVA Houtwijk 4 – LENS 3 Rijnveld sportpark in 

Houtwijk 

103331  

 12.15 uur Ster de 6 – LENS 4 Aagje Dekenlaan 1 109689  

      

Zo.6 febr 14.00 uur LENS 1– Den Hoorn 1 (vr) Veld 1  P.W.L.Bastein 

 11.30 uur LENS 2 – Delft 2 Veld 1 99349 E. Heri 

 10.30 uur LENS 4 – Laakkwartier 7 Veld2/Veld 3 109703  

  LENS 3 is vrij    

      

Zo 13 febr 14.00 uur LENS 1 – Blauw Zwart 1 (vr) Veld 1/Veld 3   

      
 

Het schaduwprogramma bij complete afkeuring: 

 14.00 uur: LENS 1 – VCS 1 

12.00 uur: LENS 2 – VCS 2 

 

Wedstrijdprogramma zaal 

 

Datum Aanvang Wedstrijd Sporthal Nummer  Scheidsrechter 

Vr.28 jan 19.00 uur LENS 5 – RVC/Rijswijk 4 De Blinkerd 123385  

 20.00 uur Maz.Stars 3 – LENS 3 De Veur, Zoeterm. 3372  

Ma 31 jan 22.00 uur Honselersdijk 2 – LENS 2 Sosef Honselersd. 19322 R. Klein 

 20.00 uur LENS 1 – GSC ESDO 2 De Schilp 146017 A. Veenstra 

 22.00 uur LENS 6 – Maz.Stars 6 De Schilp 6825  

 22.00 uur LENS 5 – ADIO 7 (*) Overbosch 146305  
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Wo 2 febr 19.00 uur RAVA Houtwk –LENS DA1 Zuidhaghe 7413  

 22.00 uur Yellows 2 – LENS 3 De Vliethorst, 

Voorschoten 

3287  

Vr 4 febr 22.00 uur LENS 5 – RAVA Houtwijk 4 De Blinkerd 5603  

 19.00 uur LENS 6 – ADIO 7 Overbosch 6789  

Ma 7 febr 19.00 uur LENS DA1–Westlandia DA3 De Schilp 7459  

 22.00 uur VCS 2 – LENS 2 Hoge Veld 2315 S. Mewa 

Di 8 febr 22.00 uur Exact 2 – LENS 5 Buitenhof, Delft 5703  

Wo 9 febr 22.00 uur Voorschoten’97 3-LENS 1 De Vliethorst, 

Voorschoten 

19293  

Vr 11 febr 19.00 uur LENS 6 – VCS 9 Overbosch 6897  

 20.00 uur LENS 3 –Yellows 2 Overbosch 3381 H.J. Distelveld 

 20.00 uur Snoekie 5 – LENS 4 Transvaal 5545 O.R. Day 

Ma 14 febr 20.00 uur LENS 4 – Wippolder 3 De Schilp 119267  

Di 15 febr 19.00 uur GDA DA2 – LENS DA1 Zuidhaghe 7496  

Wo 16 febr 21.00 uur Delft 3 – LENS 5 Kerkpolder 5747  

 19.00 uur Semper Altius 3 – LENS 1 De Schilp 19305 J.W. van Geen 

 20.00 uur LENS 2 – Gymnova 3 De Schilp 2365 J.W. van Geen 

Vr 18 febr 19.00 uur LENS 6 – WIK 1 Overbosch 6938  

 21.00 uur LENS 3 – Exhes 1 Overbosch 3429  

Ma 21 febr 19.00 uur LENS 1 – RAVA Houtwijk 2 De Schilp 19295 P.J. Goossens 

Di 22 febr 22.00 uur Honselersdijk 4 – LENS 3 Sosef Honselersd. 3385  

 19.00 uur VCS DA1 – LENS DA1 Zuidhaghe 7463  

Wo 23 febr 21.00 uur LENS 2 – HSTexasDZS 1 De Schilp 2320  

Vr 25 febr 21.00 uur LENS 5 – Oliveo 4 Overbosch 5711  

 22.00 uur Gr.Rood’93 1 – LENS 4 Overbosch 5473  

 19.00 uur Maz.Stars 6 – LENS 6 De Veur, Zoeterm. 6904  
(*) Bekerwedstrijd 

 

VELD 

                        AANVOERDERS 

LENS 3 

Wil Heijnen - tel.: 070-346 10 88 

b.g.g.: Wim Kouwenhoven - tel.: 070-391 24 74 

LENS 4 

Henk Vermolen-– tel.: 070-360 77 39  

                                     06-12 41 89 56 

 

 

 

ZAAL 

 

AANVOERDERS 

LENS 1 Oscar van Laar tel: 06-22669238 LENS 4 Nico Vastenburg tel: 070-329 42 54  

LENS 2 Sammy de Nennie tel: 070-393 59 36 LENS 5 Aad Frederiks tel: 070-397 30 21 

LENS 3 Ed Vuijk tel: 070-396 04 48 

      06-20247367 

LENS 6 Joop Zwart tel: 06-14699794 

LENS DAMES 1 -  Mirjam de Kleijn -  tel: 070-391 27 52 
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NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2004/2005 

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

 

         CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2004/2005 
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: 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 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 afkeuringslijn (070-4044184) 

van LENS. Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

• Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen nog mogelijk 

 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

B1 29 jan 11.30 uur DHC B2 Uit Brasserskade/Delft  09.45 uur Auto 

 05 febr 13.30 uur Xerxes DZB B1 (*) Thuis Veld 1  12.30 uur  

B2 29 jan 14.00 uur VELO B2 Thuis Veld 1 128572 13.00 uur  

 05 febr 12.30 uur RAVA/Houtwijk B1 Uit Ln.v.Vuurdestraat/Houtwijk  11.00 uur Auto 

B3 29 jan 15.00 uur HBS B4 Uit Daal en Bergselaan  13.30 uur Auto/Bus 

 05 febr 13.00 uur Vredenburch B3 Thuis Veld 3 47443 12.00 uur  

C1 29 jan 12.00 uur VCS C1 Thuis Veld 1 48485 11.00 uur  

 05 febr 12.30 uur RVCRijswijk C1 (b)  Uit Schaapweg/Rijswijk  11.00 uur Auto 

C2 29 jan 10.00 uur VCS C2 Thuis Veld 1 50331 09.00 uur  

 05 febr 09.00 uur GDA C2 Uit Madesteijnweg  07.45 uur Auto 

C3 29 jan 12.00 uur Semper Altius C2 Thuis Veld 3 (zie kopie!!) 56613 11.00 uur  

 05 febr 10.00 uur Jai Hanuman C1 Thuis Veld 3 131161 09.00 uur  

D1 29 jan 09.00 uur RVC/Rijswijk D2 Uit Schaapweg/Rijswijk  07.45 uur Auto 

 05 febr 13.30 uur DWO D1 (*) Thuis Veld 2  12.45 uur  

D2 29 jan 10.45 uur Concordia D2 Uit Brasserskade/Delft  09.15 uur Auto 

 05 febr 12.00 uur Quintus D1 Thuis Veld 1 58953 11.00 uur  

D3 29 jan 14.30 uur DSVP D3 Thuis Veld 3 152171 13.30 uur  

 05 febr 11.30 uur VUC D2 Uit ’t Kleine Loo/Mariahoeve  10.00 uur Auto 

D4 29 jan 09.30 uur Quick Steps D3 Thuis Veld 3 153360 08.30 uur  

 05 febr 10.00 uur JuVentaS D2 Thuis Veld 1 153358 09.00 uur  

E1 29 jan 09.30 uur Scheveningen E1 Thuis Veld 2 68658 09.00 uur  

 05 febr 11.30 uur DWO E1 (*) Thuis Veld 2  11.00 uur  

E2 29 jan 09.30 uur Loosduinen E1 Thuis Veld 2 155588 09.00 uur  

 05 febr 10.30 uur DHC E2 Uit Brasserskade/Delft  09.15 uur Auto 

E3 29 jan 09.00 uur DWO E4 Uit Heuvelweg/Zoetermeer  07.45 uur Auto 

 05 febr 09.30 uur SOA E1 Thuis Veld 2 156977 09.00 uur  

E4 29 jan 13.30 uur DHL E2 Thuis Veld 2 158601 13.00 uur  

 05 febr 09.30 uur SV Erasmus E1 Thuis Veld 2 158599 09.00 uur  

E5 29 jan 08.45 uur DSO E11 Uit v.d.Hagenstraat/Zoetermeer  07.30 uur Auto 

 05 febr 09.00 uur Full Speed E4 Uit Kerkpolderweg/Delft  07.45 uur Auto 
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F1 29 jan 13.30 uur Vitesse Delft F1 Thuis Veld 2 161663 13.00 uur  

 05 febr 09.45 uur VCS F1 Uit Dedemsvaartweg  09.00 uur Lopen 

F2 29 jan 11.30 uur Quick F6 Thuis Veld 2 162673 11.00 uur  

 05 febr 09.30 uur Concordia F3 Uit Brasserskade/Delft  08.15 uur Auto 

F3 29 jan 09.30 uur VUC F2 Uit ‘t Kleine Loo/Mariahoeve  08.15 uur Auto 

 05 febr 10.00 uur DSO F6 Uit v.d.Hagenstraat/Zoetermeer  08.45 uur Auto 

F4 29 jan 11.30 uur Full Speed F3 Thuis Veld 2 167073 11.00 uur  

 05 febr 11.30 uur Nootdorp F4 Thuis Veld 2 167071 11.00 uur  

F5 29 jan 10.30 uur VELO F15 Uit Noordweg/Wateringen  09.30 uur Auto 

 05 febr 12.00 uur Die Haghe F5 Uit Wijndaelerweg/Ockenburgh  11.00 uur Auto 

 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd  (b) = bekerwedstrijd => bij gelijke eindstand direct 

penaltyschieten!! 
 

Bijzonderheden 

• De volgende LENSrevue verschijnt op donderdag 10 februari 2005!! 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  29 januari vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den 

Steen 

05 februari vanaf 07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d. Sman 

• Opstellingen als bekend met uitzondering van: 

- LENS B2: met R.Matthee 

- LENS B3: zonder R.Matthee (zie LENS B2) en R. Mendes Martins (geschorst) 

- LENS C1: zonder R.Bunsee (afgevoerd als lid) en R.Rocha (blessure) 

- LENS D1: met H.Azez en zonder H.Talhaoui (zie LENS D2) 

- LENS D2: met H.Talhaoui en zonder H.Azez (zie LENS D1) 

- LENS E4: zonder H.Sahin (blessure) 

- LENS F3: met F.Persson en leider M.Persson 

 

Competitievoetbal afgekeurd of niet????? 

De vraag of het competitievoetbal doorgaat kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en ook niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De juiste manieren om er achter 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 gewoon altijd naar LENS toe!!! 

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

08.15 uur is hierop de informatie te verkrijgen. 

• Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur 

aangegeven welke thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het 

team van je 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 B1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams 

vallen onder categorie B. 

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

niet. 

 

Schaduwprogramma bij algehele afkeuring 

Is op zaterdag het complete competitieprogramma afgekeurd (dus niet incidenteel) dan hebben we het volgende 

programma samengesteld: 

- 14.00 uur LENS B1 – Soccer Boys B1 (verzamelen 13.00 uur) 

- 12.30 uur LENS B2 – Soccer Boys B2 (verzamelen 11.30 uur) 

- 11.00 uur Soccer Boys C1 – LENS C1 (verzamelen 09.30 uur => auto) 

- 12.30 uur Soccer Boys C2 – LENS C2 (verzamelen 11.00 uur => auto) 

- 09.45 uur Soccer Boys D1 – LENS D1 (verzamelen 08.30 uur => auto) 

- 11.15 uur LENS D2 – Soccer Boys D1 (verzamelen 10.15 uur) 

- 09.00 uur LENS C3, D3, D4 en E1 t/m E5 en F1 t/m F5 onderling voetbal op veld 3 

Soms is het een afwijkende tijd van de competitiewedstrijd dus altijd heel goed opletten en op tijd de LENS 

afkeuringslijn bellen. Dit is: 070-4044184. Deze is vanaf ongeveer 08.00 uur te bellen. 

 

Trainer/çoach LENS B1 

Ahmed Zambib heeft gelukkig toch besloten om niet te gaan werken maar om toch LENS B1 voor de rest van dit 

seizoen te gaan trainen en coachen. Wij zijn hier heel erg blij mee en hopen dat de spelers tonen dat ze dit ook zijn 

door twee per week met plezier te komen trainen en door goed en fanatiek te voetballen. Wie weet zit een 

kampioenschap er nog in. Ahmed bedankt en heel veel plezier en natuurlijk ook heel veel succes!! 
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LENS C3: verplichte bespreking met alle ouders 

Na de afgang vorige week (13 spelers zonder vervoer; waar waren de ouders???) organiseren wij een verplichte 

bijeenkomst voor alle ouders op LENS op zaterdag 29 januari 2005 om 11.00 uur. Niet komen kan echt niet!!! Het is 

uw zoon en het is zijn sport!! Enige interesse tonen mag best. Problemen met deze dag en dit tijdstip kan altijd maar 

dan wel verplicht even bellen naar Paul van den Steen (na 19.00 uur op 4400603). Wij maken dan een nieuwe 

afspraak met u. Zo maar wegblijven zonder te bellen heeft echt consequenties voor het lidmaatschap van uw zoon 

bij LENS.  

 

Open dagen en andere schoolverplichtingen 
IN DEZE PERIODE ORGANISEREN VEEL SCHOLEN HUN OPEN DAGEN EN VEEL LEERLINGEN VANUIT 

GROEP 8 VAN HET BASISONDERWIJS MOETEN DAAR DAN HEEN. DIT BEGRIJPEN WIJ BEST MAAR DEZE 

ACTIVITEITEN ZIJN VER VAN TE VOREN BEKEND. HETZELFDE GELDT VOOR DE BANENMARKTEN VAN 

OUDERE LEERLINGEN DIE AL OP MET VOORTGEZET ONDERWIJS ZITTEN. AFBELLEN VOOR DIT SOORT 

ACTIVITEITEN GRAAG (NEE VERPLICHT!!) MINIMAAL ÉÉN WEEK VAN TE VOREN ALLEEN BIJ  PAUL 

VAN DEN STEEN (4400603). BIJ TE VEEL AFBELLERS KUNNEN WIJ DE WEDSTRIJD NOG VERSCHUIVEN 

NAAR EEN ANDER TIJDSTIP OF ANDERE DATUM. AF BELLEN OP DE DAG ERVOOR ZULLEN WIJ DAN OOK 

NIET MEER ACCEPTEREN. 

 

Keeperstraining 

Afgelopen zondag met Hans van Rijthoven de keeperstraining doorgesproken en de conclusie is dat de animo niet 

erg groot is. Met Hans is afgesproken dat we nogmaals proberen om het enthousiasme er weer in te krijgen en wij 

nodigen al onze jeugdkeepers van harte uit om iedere donderdagavond aanwezig te zijn. Als keeper heb je deze extra 

training ook heel erg hard nodig!! Verzamelen om 18.15 uur en de training begint om 18.30 uur. Kan je niet bel dan 

af bij Hans (06-41287657). 

 

Kamp LENS D3 

Begin januari ging de harde kern van LENS D3 aangevuld met enkele “boffers” een drietal dagen naar een 

scoutinghuis in Delft. Gerard had werkelijk een geweldig programma in elkaar gedraaid en met behulp van Rodney 

van Herp en Achraf Dachraoui werd gezwommen, gevoetbald in de zaal en op het veld, met vlotten gespeeld op de 

grachten rondom het complex, diverse gezelschap- spelen gedaan (denk aan playstation, een omgetoverd 

voetbalmonopoly, de zwakste schakel etc.). Als hoogtepunt mag zeker het zelfstandig grillen niet vergeten worden 

op de vrijdagavond. Diverse variaties werden er uitgeprobeerd op de grills en er blijken een aantal zeer goede en 

creatieve koks te voetballen op LENS. Op zaterdag ging iedereen moe maar wel zeer voldaan naar huis. Gerard 

bedankt voor de organisatie en Rodney en Achraf bedankt voor jullie hulp. Het was geweldig!! 

 

LENS C1, C2 en D1 op reis??? 

De animo is nog niet overweldigend bij LENS C1. Daarentegen heeft bijna heel C2 zich al opgegeven dus die gaan 

echt op reis. Bij D1 is de inschrijving net begonnen, niet vergeten hoor!! De sluiting van de inschrijftermijnen voor 

de diverse toernooien komt nu akelig dichterbij. Het woord is aan jullie. Wil je mee op reis lever dan het strookje of 

25 euro als bewijs van deelname snel in bij je leider!! 

 

Meer teams op reis??? 

Als er nog meer teams op reis willen kunnen zij zich melden bij Paul van den Steen. LENS D2 en D3 hebben dit al 

gedaan en we zijn op zoek naar een geschikt toernooi en een geschikte accommodatie in de eerste week van juni. 

Ook hiervoor geldt niet te ver en niet te duur.  

 

Wordt LENS volgend seizoen HSV Escamp??? 

De afgelopen weken hebben de jeugdcommissies van Cromvliet en LENS (VIOS heeft geen jeugd) een aantal keren 

om de tafel gezeten om ervaringen uit te wisselen (hoe doen wij het en hoe doen zij het). In grote lijnen kwam de 

werkwijze overeen en ook de gezamenlijke visies (hoe we denken dat het moet gaan) bleken goed op elkaar aan te 

sluiten. Cromvliet heeft zelfs al een heel mooi jeugdplan waarin alles rondom een jeugdafdeling keurig beschreven 

staat. Aan de hand van dit jeugdplan hebben we de discussies gevoerd, werd e.e.a. aangescherpt en werden er 

voorlopige afspraken gemaakt hoe we “het” gaan doen als de fusie werkelijkheid wordt. De komende weken gaan 

wij (Cromvliet en LENS) inventariseren welke jeugdtrainers er bij de HSV Escamp door willen gaan en bij welke 

groep. Ook is een begin gemaakt met het samenstellen van het oefenprogramma voor het nieuwe seizoen. Dit is 

allemaal best lastig want als de fusie niet doorgaat (daar gaan we nu echter niet van uit) dan moet er weer e.e.a. 

geregeld worden. Langer wachten kunnen we echter niet meer anders grijpen wij overal naast (trainers, 

oefentegenstanders etc.). Medio februari is de volgende bijeenkomst en dan bekijken we of we het trainersplaatje in 

kunnen vullen en of en waar de vacatures ontstaan. Wat wel al duidelijk is, is dat de jeugdcommissie zoals het er nu 

naar uitziet uit minimaal 6 personen gaat bestaan en dat is natuurlijk al een hele verbetering t.o.v. de huidige situatie 

bij LENS. De jeugdcommissies bekijken nu al of er al wat gezamenlijke activiteiten georganiseerd kunnen worden 

om alvast wat aan elkaar te wennen. Want ook voor jullie is het natuurlijk best spannend en goed om snel te weten 

met wie je straks te maken gaat krijgen. Nog even geduld en we houden jullie natuurlijk op de hoogte!!  
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VERSLAGEN 
 

verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de 

redactie letterlijk overgenomen 

 

 
 

 

 

Cromvliet B1 – LENS B2 (5-2)  

Thuis hadden wij, in de laatste minuut van de wedstrijd, nipt verloren tegen Cromvliet. Maar dit zou een andere 

wedstrijd worden met andere spelers want de B2 heeft vier spelers weggestuurd en heeft natuurlijk wel in kwaliteit 

ingeboet. Maar met goede hoop gaan wij op pad om onze wedstrijd te spelen ik geloof nog steeds in dit elftal; het 

kan voetballen en goed ook. Als de wedstrijd begint zet LENS de tegenstander goed onder druk en krijgt de kans om 

te scoren maar de keeper van Cromvliet is goed. Na een kwartier openen zij, tegen de verhouding in de score. Maar 

dat is voetbal dan stort LENS een beetje in en wankelt aan alle kanten -  en de tweede vliegt er in. Dan een mooie 

aanval van LENS en de 2-1 staat op het bord. In een kwartier tijd loopt de tegenstander uit naar 5-1; onnodig vind ik 

en dat heb ik ze in de rust ook gezegd als wij niet in onze positie blijven voetballen en de bal maar weg schoppen in 

plaats van de combinatie te zoeken worden wij straks geslacht met zeer grote cijfers.  

De tweede helft een ander beeld; een gretiger LENS zoekt de aanval en scoort een mooi doelpunt 5-2. LENS houd 

de druk op de tegenstander en speelt een zeer sterke tweede helft maar een beetje geluk ontbreekt ons op doelpunten; 

wij geven achterin niets meer weg.  

Maar de wedstrijd ging verloren in de laatste twintig min van de eerste helft jammer het was niet nodig geweest ook 

dit elftal kan een prima partij op de mat leggen. Jongens geloof in je zelf en dan pakken wij HBS thuis. 

 

LENS B 2      HBS B 2    (4-6) 

Vandaag dan de return wedstrijd tegen HBS die anders zou verlopen dan ik had verwacht. Want tegen de koploper 

speelden wij een prima wedstrijd maar vandaag waren wij misschien nerveus en wilden teveel .Er werd niet goed 

positiespel gespeeld en dat vond HBS wel lekker En zo kon het weer gebeuren dat wij tegen een achterstand aan 

keken van 0-2.maar dan twee mooie aanvallen en de stand is weer gelijk.2-2. Dan heel veel onbegrip en de onrust 

sluipt weer in de ploeg en HBS gaat rusten met de stand van 2-3.Na de rust loopt HBS verder uit tot 2-5 Maar dan 

komen wij terug op 4-5 en ik hoop nog op een gelijk spel dus alles of niets en het werd weer niets Jammer weer een 

wedstrijd die wij onnodig verliezen maar deze ploeg heeft zoveel over zich heen gekregen en ik probeer te repareren 

wat er te repareren valt, maar dat valt niet mee. Andere spelers inpassen is ook moeilijk maar wij blijven knokken en 

dat moet je Ook in de tweede klasse daar krijg je niets  cadeau dus kijk ik met vol goede moed uit naar de wedstrijd 

tegen VELO  

 

                                                                                                                                                                   trainer/leider 

Peter  

 

Quick B3 - LENS B3 (5-5) 

Ouders, waar zijn jullie. Bedroevend om te zien hoe weinig ouders interesse hebben in hun voetballende zoon. 

Op Quick aangekomen bleek dat we, door 2 C2 spelers net aan 9 man kwamen. Een geheim wapen werd warm 

geschoten dus konden we met 10 man beginnen tegen een zeer goed voetballend Quick. 

Het elftal was de weg kwijt, ja we zullen het daar maar op houden. Al snel staan we met 3-0 achter en raken de 

toeschouwers ongeïnteresseerd en die gaan kijken naar het andere veld. LENS kan geen vuist maken en de 

verdediging heeft het te zwaar. 

Vlak voor rust komen twee verloren zonen aangewandeld en kleden zich snel om. 

Tweede helft, okay een 3-0 achterstand is groot maar voor onze jongens niet te groot. Lachend en grappen makend 

zie ik onze jongen vechten voor iedere meter, 10 man knokken voor wat ze waard zijn en onze geheime keeper hield 

het verder schoon in zijn netje. Knokken en nog eens knokken, niet klagen maar door gaan. Er werd gescoord, te 

mooi vanaf een vrije trap maar het geloof in een goede afloop groeide met de minuut. Langs de lijn was een ieder 

stil, de toeschouwers keken weer naar onze wedstrijd. 3-2 werd het, spannend, 3-3 sjonge wat gebeurd er allemaal. 

Het andere veld raakt langzaam maar zeker zijn toeschouwers kwijt aan ons. 3-4 en 3-5 waren zelf in ons voordeel. 

Maar toen was de pijp leeg. Er was te veel gegeven in de eerste helft denk ik en de tegenstander kon weer in de 

wedstrijd komen. 5-5 als einduitslag is mooi. 

Ik heb genoten als ik het plezier zie dat op het veld te vinden was. Grote klasse voor een ieder die op tijd was en ook 

voor de C2 spelers, de laatkomers? Volgende keer opschieten jongens. 

een verheugde ouder 

 

 

 

 

LYRA F2 - LENS F1 (2-4)  vriendschappelijk 
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We moeten om kwart voor acht verzamelen en helaas laten drie teamgenootjes ons letterlijk in de kou staan. Verder 

had Subehen netjes afgebeld en staan we slechts met 5 spelers, maar gelukkig ook Akif uit F3.  Met deze 6 helden 

(het is slechts 1 graad boven nul en toch is iedereen netjes in korte broek) begint de wedstrijd. Lyra heeft letterlijk 

een overmacht, want als na enlele minuten door hen de 1 – 0 wordt gescoord tellen we de manschappen van Lyra na 

en stopt de teller pas op 8. Kort nadat dit gecorrigeerd is naar 7 scoort Thom de gelijkmaker. Mazlum speelt 

vliegende keeper en ook Ilias en Akif lopen uitstekend te verdedigen. In de laatse minuten voor rust schiet Bahadir 

twee keer raak vanuit de tweede lijn en staat LENS riant met 1 – 3 voor. 

In de tweede helft wordt het nog spannend als Lyra de 2 – 3 scoort. Toch houdt LENS het overwicht met een 

hardwerkende Tugay die echt overal op het veld te vinden is; een slimme manier om tegelijkertijd lekker warm te 

worden! Dan maakt Bahadir met een snelle actie vanuit de verdediging de bal vrij en na een pass op maat kan Thom 

na een mooie aanname de beslissende 2 – 4 inschieten. Dan nog even de penalties nemen en snel onder een warme 

douche. Akif bedankt voor het invallen!  

Reinier 

 

 

 

 opgericht 18 december 

1920 

 internetsite: www.lens-

denhaag.nl 
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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 
 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 
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Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretariaat 

❑  Loek Verdegaal ……………..tel. 070 – 336 13 63  

penningmeester 

❑ Cees Veldink . ……………… tel. 079 - 331 43 48 

seniorenselectie 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

lid  

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacant 

❑ bar ………………………………………. vacant 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 
- Kees Alting …………..cjalting@cjalting.demon.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de redactie behoudt zich het recht voor: 

 

 ingezonden stukken te weigeren of in te korten 

 plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

 

de eerst volgende LENS-revue verschijnt pas op donderdag 24  februari 

 

➢ inleveren kopij voor deze revue: uiterlijk zondag 20 februari 
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Even geen nieuws van het fusie-front 

 

Niet dat het werk stil ligt. Integendeel. Achter de schermen wordt hard gewerkt door de fusiebegeleidingscommissie en de diverse 

werkgroepen. In de volgende LENS-revue komt weer een fusie-nieuwsbrief. Nu even niet, want om alleen maar wat ‘als-’ en 

‘indien-verhalen’ te melden, daar zit niemand op te wachten. Dus nog even geduld. 

 

Technische staf is rond 

 

HSV Escamp heeft het technisch plaatje verder gecompleteerd'.  Zoals bekend was in een eerder stadium hoofdtrainer Victor 

Tebbens al vastgelegd. De besturen hebben nu ook overeenstemming bereikt met Peter Vonk  als assistent-trainer en Robert Krans 

als keeperstrainer. Bram Mulder zal in het nieuwe seizoen als verzorger optreden. John van Westing zal als coordinator de 

technische zaken regelen, samen met  Peter Brandsen (wedstrijdsecretariaat).  

 

 

  

▪ 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 

 

 

LENS heeft een 'Club van Vijftig'. Supporters die vijftig euro of een veelvoud daarvan willen bijdragen. De Club van Vijftig zorgt 

o.a. voor accommodatieverbeteringen, het opfleuren van het clubgebouw, bijdrage aan sportdagen, verstevigen van banden van 

oud-Lens leden, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* advertentie * 

CONTACTPERSOON 

op de zondag: Bert Vierling – tel.: 070 -  366 13 14 

 

 

Mededelingen Veld - Zaal: 

 

 

• zaal: geen 

 

 

• veld:  schaduwprogramma bij algehele afkeuring: 

  

14.00 uur: LENS 1 – VCS 1 - 12.00 uur: LENS 2 – VCS 2 

 

 

        filiaal Beresteinlaan  

 

VELD 

                       

  AANVOERDERS 

LENS 3 

Wil Heijnen - tel.: 070-346 10 88 

LENS 4 

Henk Vermolen-– tel.: 070-360 77 39  
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b.g.g.: Wim Kouwenhoven - tel.: 070-391 24 74                                      06-12 41 89 56 

 

 

Wedstrijdprogramma 
 

 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/Terrein Nummer Scheidsrechter 

Zo 13 febr 14.00 uur LENS 1 – FC Boshuizen (vr) Veld 1/Veld 3  C. Klerks 

 12.00 uur SVH 2 - LENS 3  (vr) Noordweg 74   

  LENS 2 en LENS 4  

tegenstanders nog niet bekend 

   

      

Zo 20 febr 14.00 uur ODB 1 – LENS 1 Albardastraat 15 97028 M.G.H. Fase 

 11.00 uur RKDEO 2 – LENS 2 Sportpark “Centrum” 99382 C. Gielen 

 12.00 uur HBS 6 – LENS 3 Craeyenhout, E. Wijtemaweg 103342  

 10.00 uur      HBS 11 – LENS 4 Craeyenhout, E. Wijtemaweg 131427  

 

 

 

ZAAL 

 

AANVOERDERS 

LENS 1 Oscar van Laar tel: 06-22669238 LENS 4 Nico Vastenburg tel: 070-329 42 54  

LENS 2 Sammy de Nennie tel: 070-393 59 36 LENS 5 Aad Frederiks tel: 070-397 30 21 

LENS 3 Ed Vuijk tel: 070-396 04 48 

      06-20247367 

LENS 6 Joop Zwart tel: 06-14699794 

LENS DAMES 1 -  Mirjam de Kleijn -  tel: 070-391 27 52 

 

 

Wedstrijdprogramma 

 

 
Datum Aanvang Wedstrijd Sporthal Nummer Scheidsrechter 

Vr 11 febr 19.00 uur LENS 6 – VCS 9 Overbosch 6897  

 20.00 uur LENS 3 –Yellows 2 Overbosch 3381 H.J. Distelveld 

 20.00 uur Snoekie 5 – LENS 4 Transvaal 5545 O.R. Day 

Ma 14 febr 20.00 uur LENS 4 – Wippolder 3 De Schilp 119267  

Di 15 febr 19.00 uur GDA DA2 – LENS DA1 Zuidhaghe 7496  

Wo 16 febr 21.00 uur Delft 3 – LENS 5 Kerkpolder 5747  

 19.00 uur Semper Altius 3 – LENS 1 De Schilp 19305 J.W. van Geen 

 20.00 uur LENS 2 – Gymnova 3 De Schilp 2365 J.W. van Geen 

Vr 18 febr 19.00 uur LENS 6 – WIK 1 Overbosch 6938  

 21.00 uur LENS 3 – Exhes 1 Overbosch 3429  

Ma 21 febr 19.00 uur LENS 1 – RAVA Houtwijk 2 De Schilp 19295 P.J. Goossens 

Di 22 febr 22.00 uur Honselersdijk 4 – LENS 3 Sosef Honselersd. 3385  

 19.00 uur VCS DA1 – LENS DA1 Zuidhaghe 7463  

Wo 23 febr 21.00 uur LENS 2 – HSTexas DZS 1 De Schilp 2320  

Vr 25 febr 21.00 uur LENS 5 – Oliveo 4 Overbosch 5711  

 22.00 uur Gr.Rood’93 1 – LENS 4 Overbosch 5473  

 19.00 uur Maz.Stars 6 – LENS 6 De Veur, Zoeterm. 6904  
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NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2004/2005 

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: 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 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 afkeuringslijn (070-4044184) 

van LENS. Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

• Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen nog mogelijk 
 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

B1 12 febr 12.30 uur Blauw Zwart B1 (*) Thuis Veld 3  11.30 uur  

 19 febr 13.00 uur Den Hoorn B1 Uit Woudseweg/Den Hoorn  11.30 uur Auto 

B2 12 febr 14.30 uur Scheveningen B1 Uit Houtrustweg  13.00 uur Auto 

 19 febr 12.30 uur Quick B2 Thuis Veld 1 44066 11.30 uur  

B3 12 febr 14.30 uur Haagse Hout B1 Thuis Veld 1 47493 13.30 uur  

 19 febr 14.30 uur KMD B2 Uit Heulweg/Wateringen  12.30 uur Auto/Bus 

C1 12 febr 12.45 uur RKAVV C1 (*) Uit Kastelenring/Leidschendam  11.00 uur Auto 

 19 febr 10.15 uur Sparta C2 Uit B.de Korverweg/Rotterdam  08.15 uur Auto 

C2 12 febr 12.15 uur Quick C2 Uit Savorninlohmanlaan  10.45 uur Auto 

 19 febr 10.00 uur Scheveningen C1 Thuis Veld 1 50344 09.00 uur  

C3 12 febr 10.00 uur Quick C4 Thuis Veld 1 56578 09.00 uur  

 16 febr 18.30 uur HMSH C2 (*) Uit Vrederustlaan  17.15 uur Lopen 

 19 febr 12.45 uur SOA C1 Uit G.de Moorstraat  11.00 uur Auto/Bus 

D1 12 febr 10.30 uur Leiden D1 (*) Uit Smaragdlaan/Leiden  09.00 uur Auto 

 19 febr 13.00 uur VELO D1 Uit Noordweg/Wateringen  12.00 uur Auto 

D2 12 febr 12.00 uur HFC ADO DH D4 Thuis Veld 1 147574 11.00 uur  

 14 febr 18.30 uur DUNO D1 (*) Thuis Veld 2  17.30 uur  

 19 febr 12.00 uur VELO D2 Uit Noordweg/Wateringen  10.30 uur Auto 

D3 12 febr 14.00 uur Kranenburg D2 Thuis Veld 2 152181 13.00 uur  

 19 febr 11.00 uur BMT D2 Uit Hengelolaan  09.45 uur Lopen 

D4 12 febr 10.00 uur SV Erasmus D2 Thuis Veld 3 153370 09.00 uur  

 19 febr 09.00 uur Loosduinen D2 Uit Madesteijnweg (ADS)  07.45 uur Auto 

E1 12 febr 11.30 uur Quick E1 (*) Thuis Veld 2  11.00 uur  

 19 febr 09.30 uur Westlandia E1 Thuis Veld 2 68670 09.00 uur  

E2 12 febr 09.00 uur Monster E1 Uit Duyvenvoordestraat/Monster  08.00 uur Auto 

 19 febr 09.30 uur VELO E2 Thuis Veld 2 155592 09.00 uur  

E3 12 febr 09.30 uur HBS E3 Thuis Veld 2 156989 09.00 uur  

 19 febr 11.00 uur RVC/Rijswijk E3 Uit Schaapweg/Rijswijk  10.00 uur Auto 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

E4 12 febr 09.30 uur Concordia E4 Thuis Veld 2 158611 09.00 uur  

 19 febr 10.00 uur Full Speed E3 Uit Kerkpolderweg/Delft  08.45 uur Auto 

E5 12 febr 11.15 uur SV Erasmus E2 Uit Erasmusweg  10.15 uur Auto 

 19 febr 11.30 uur SOA E2 Thuis Veld 2 160379 11.00 uur  

F1 12 febr 11.00 uur Delft F1 Uit Kerkpolderweg/Delft  09.45 uur Auto 
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 19 febr 10.30 uur DSVP F1 Thuis Veld 2 161667 10.00 uur  

F2 12 febr 09.00 uur Vredenburch F2 Uit Vredenburchweg/Rijswijk  08.00 uur Auto 

 19 febr 11.30 uur DSO F3 Thuis Veld 2 162677 11.00 uur  

F3 12 febr 08.45 uur DSVP F3 Uit Sportlaan/Pijnacker  07.30 uur Auto 

 19 febr 13.30 uur Oranjeplein F1 Thuis Veld 2 163719 13.00 uur  

F4 12 febr 11.30 uur Concordia F8 Thuis Veld 2 167083 11.00 uur  

 19 febr 11.00 uur RKDEO F12 Uit Sportparkweg/Nootdorp  09.45 uur Auto 

F5 12 febr 11.00 uur RKDEO F11 Uit Sportparkweg/Nootdorp  09.45 uur Auto 

 19 febr 13.30 uur ODB F3 Thuis Veld 2 167381 13.00 uur  

 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd 

 

Bijzonderheden: 

• De volgende LENSrevue verschijnt op donderdag 24 februari 2005!! 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  12 februari vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

19 februari vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

 

Opstellingen als bekend met uitzondering van: 

- LENS B2: met S.Iken 

- LENS B3: zonder R.Mendes Martins (geschorst) 

- LENS C1: met I.Genc 

- LENS C2: zonder I.Genc (zie LENS C1) en met M.Yalmon 

- LENS C3: zonder M.Yalmon (zie bij LENS C2) 

 

Competitievoetbal afgekeurd of niet? 

De vraag of het competitievoetbal doorgaat kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en ook niet op vrijdagavond of 

zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De juiste manieren om er achter 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 gewoon altijd naar LENS toe!!! 

• Bellen naar de KNVB afkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is 

hierop de informatie te verkrijgen. 

• Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven 

welke thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van je  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 B1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

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

 

Schaduwprogramma bij algehele afkeuring 

Is op zaterdag het complete competitieprogramma afgekeurd (dus niet incidenteel) dan hebben we het volgende programma 

samengesteld: 

 

- 14.00 uur LENS B1 – Soccer Boys B1 (verzamelen 13.00 uur) 

- 12.30 uur LENS B2 – Soccer Boys B2 (verzamelen 11.30 uur) 

- 11.00 uur Soccer Boys C1 – LENS C1 (verzamelen 09.30 uur => auto) 

- 12.30 uur Soccer Boys C2 – LENS C2 (verzamelen 11.00 uur => auto) 

- 09.45 uur Soccer Boys D1 – LENS D1 (verzamelen 08.30 uur => auto) 

- 11.15 uur LENS D2 – Soccer Boys D1 (verzamelen 10.15 uur) 

- 09.00 uur LENS C3, D3, D4 en E1 t/m E5 en F1 t/m F5 onderling voetbal op veld 3 

Soms is het een afwijkende tijd van de competitiewedstrijd dus altijd heel goed opletten en op tijd de LENS afkeuringslijn bellen. 

Dit is: 070-4044184. Deze is vanaf ongeveer 08.00 uur te bellen. 

LENS C1, C2 en D1 op reis??? 

 

Het reisje voor LENS C1 komt nog niet helemaal van de 

grond. Zaterdag moeten we de definitieve beslissing nemen. 

Zeker op reis gaan LENS C2 en LENS D1. LENS C2 gaat 

naar Noord Limburg (Gennep) en speelt daar mee in een 

internationaal toernooi bij Vitesse’08. Vertrek waarschijnlijk 

op zaterdag 14 mei (kan nog vrijdag 13 mei in de namiddag 

worden) en terug op maandag 16 mei (2e Pinksterdag) in de 

avond. Voetballen, zwemmen en een bezoek aan een 

pretpark staan op het programma. We proberen de prijs zo 
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laag mogelijk te houden en gaan op zoek naar een 

onderkomen. Meer nieuws volgt maar wel graag de tweede 

termijn van 25 euro betalen bij Dennis Vos. LENS D1 gaat 

naar Noord Brabant (Goirle/Tilburg) en speelt daar mee in  

 

 

een internationaal Toernooi bij GSBW. Vertrek 

waarschijnlijk op vrijdag 25 maart en terug op zondag 27 

maart (kan ook van 26 maart t/m 28 maart worden). Theo 

organiseert het randgebeuren dus dat komt dik in orde. Wij 

gaan nu op zoek naar een onderkomen en proberen ook voor 

jullie de prijs zo laag mogelijk te houden. Graag wel de 

tweede termijn van 25 euro nu bij Theo betalen. Meer 

nieuws later. 

Ook LENS D2, D3 en D4 willen op reis en binnenkort gaan 

we met de leiders om de tafel zitten om de mogelijkheid te 

bekijken. Jullie horen dus nog van ons!! Willen er meer 

teams op reis dan is het zaak om dit nu te melden bij Paul 

van den Steen. 

Voorlopig toernooioverzicht 

 

De toernooien zijn inmiddels gepland. Opvallend is het wel dat er steeds minder toernooien georganiseerd worden voor alle A- en 

B-elftallen alsmede de hogere C- en D-elftallen. De competitie loopt door t/m zaterdag 7 mei en daarna gaan veel velden al dicht. 

Bovendien is de animo bij te veel spelers om toernooien te voetballen niet groot. Ons is het mede daarom niet gelukt, ondanks het 

bezoek aan twee toernooibeurzen, om thuistoernooien te organiseren voor LENS B1, B2, B3, C1 en D1. We doen natuurlijk nog 

steeds wel een poging om iets van de grond te krijgen (wellicht een avondtoernooi of als de competitie voorspoedig verloopt op 

een zaterdag in april). Hieronder vinden jullie een voorlopig overzicht van alle thuis- en uittoernooien van je team. Dit overzicht 

hangt ook op LENS op het informatiebord en zal regelmatig worden aangepast als er veranderingen te melden zijn. 

 

 

LENS B1 

 

Nog geen toernooien!! 

 

LENS B2 

 

16 mei SEV 

 

LENS B3 

 

16 mei SEV 

 

LENS C1 

 

26 en 27 maart Vredenburch 

21 mei RKAVV 

 

LENS C2 

 

28 maart DSVP 

30 april   Laakkwartier 

05 mei    LENS 

14 => 16 mei op reis 

21 mei    RKAVV 

28 mei    Westlandia 

 

LENS C3 

 

28 maart   DSVP 

30 april     VUC 

05 mei      LENS 

21 mei      RKAVV 

28 mei      VELO 

 

 

LENS D1 

 

25 => 27 maart op reis 

14 mei    Monster 

21 mei    Laakkwartier 

28 mei    Gravenzande SV 

 

 

 

LENS D2 

 

28 maart    DSVP 

30 april     Laakkwartier 

05 mei      Nootdorp 

14 mei      LENS 

21 mei      RKAVV 

28 mei      Blauw Zwart 

 

LENS D3 

 

30 april    VUC 

05 mei     Nootdorp 

14 mei     LENS 

21 mei     RKAVV 

28 mei     Blauw Zwart 

 

LENS D4 

 

05 mei      DUNO 

14 mei      LENS 

21 mei      RKAVV 

28 mei      Blauw Zwart 

 

 

LENS E1 

 

28 maart   Leiden 

05 mei      LENS  

14 mei      Westlandia 

21 mei      DSVP 

28 mei      Den Hoorn 

 

LENS E2 

 

26 maart    VELO 

14 mei     Westlandia 

21 mei       LENS 

28 mei     Tonegido 

 

 

 

LENS E3 

 

25 maart    Cromvliet 

05 mei       Laakkwartier 

14 mei       Westlandia 

21 mei     LENS 

28 mei       Tonegido 

 

LENS E4 

 

05 mei      Laakkwartier 

16 mei      SEV 

21 mei      LENS 

28 mei    Den Hoorn 

 

 

LENS E5 

 

05 mei       Laakkwartier 

16 mei       SEV 

21 mei       LENS 

28 mei       Tonegido 

 

 

LENS F1 

 

26 maart    VELO 

05 mei       LENS 

14 mei     Westlandia 

21 mei       DSVP 

28 mei       Leiden 

 

LENS F2 

 

26 maart     VELO 

14 mei        Westlandia 

21 mei      LENS 

28 mei        LYRA 

 

LENS F3 

 

25 maart    Cromvliet 

14 mei       Westlandia 

21 mei       LENS 

28 mei       LYRA 

 

LENS F4 

 

14 mei       RKAVV 

21 mei       LENS 

28 mei       Blauw Zwart 

 

 

LENS F5 

 

25 maart     Cromvliet 

14 mei      RKAVV 

21 mei        LENS 

28 mei        Blauw Zwart 

 

Training LENS D2 

 

In overleg met Achraf Dachraoui is besloten om de training van LENS D2 te verplaatsen naar de dinsdag en donderdag van 16.30 

uur t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.15 uur. Wellicht zijn er spelers die wat moeite hebben om al om 16.15 uur op LENS te zijn. Dit is 

bekend maar kom dan wel zo snel mogelijk. 
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Wordt LENS volgend seizoen HSV Escamp??? 

 

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met alle jeugdtrainers van LENS en Cromvliet. Bekeken wordt welke trainers bij de 

HSV Escamp ook weer actief willen zijn en aan welke groep zij dan denken. Verheugend voor ons is het dan om te horen dat de 

meeste trainers door willen gaan bij de HSV Escamp. Sterker nog: ze hebben er heel veel zin in!!!  

Medio februari moet deze eerste ronde (inventariseren) achter de rug zijn en dan komen wij met LENS en Cromvliet weer bij 

elkaar om te zien of we de benodigde trainers in kunnen vullen, hoe we alles in gaan vullen en waar er vacatures ontstaan. Daarna 

moeten we bekijken hoe we vacatures op gaan vullen. Kortom: erg veel werk te doen en bovendien is er ook een eerste begin 

gemaakt met het oefenprogramma voor het komende seizoen en worden de eerste gezamenlijke activiteiten voor de maanden 

maart, april en mei ook gepland. Meer nieuws in de volgende LENSrevue. 

 

F-KANJERS 

 

 

 

 

 

Van Mustapha van LENS F2 ontvingen wij via de @-mail een foto 

van F-KANJERS.  

 

Trots poseren beide teams (Lyra en LENS) voor de camera.  

 

Mustapha bedankt voor deze leuke foto. 

de redactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

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

 

 

 

LENS B2 - JAC B2  (5-0) 
  

Op een troosteloze woensdagavond spelen wij vriendschappelijk tegen JAC. Met het warm lopen zagen wij de 

camera van TV West langs de kant staan om opnamen te maken over het projekt dat bij LENS loopt. Dus B2 komt op tv. Hakikm 

van de B3 speelt ook weer mee en ik had nog een speler gevraagd maar iedereen zij ‘nee’ (slap hoor). Maar okay …. wij gaan aan 

de wedstrijd beginnen en proberen JAC onder druk te krijgen en binnen korte tijd scoren wij; dan gaat het wat moeizaam, want 

JAC hanteert de botte bijl maar wij blijven sportief spelen en bouwen de scoren verder uit tot 4-0. 

In de rust smaakt de thee heerlijk en druk de groep op het hart vooral sportief te voetballen en die opdracht hebben zij keurig 

volbracht. Klasse!!. 

Het is jammer dat de scheids te vroeg affloot anders was de stand wat hoger geweest. 

Man van de wedstrijd is Imram - Hakim bedankt voor het meespelen. 

trainer/leider: Peter 

LENS B3 - Vredenburg B3 (3-0) 
 

De zon scheen, lekker weer langs de lijn om een leuke pot 

voetbal te zien. Met verbazing keek ik naar Vredenburg dat 

ruim voorzien was van ouders en supporters. Het bestaat dus 

wel dacht ik. Voor de wedstrijd verzocht de leider van 

Vredenburg om 1 minuut stilte en daar werd netjes aan 

voldaan door onze jongens. Aftrap, een gretig LENS liet 

geen meter onbenut en snelle balwisselingen waren een 
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doorn in het oog van onze tegenstander. Het eerste goal was 

het mooist, goede voorzet met het hoofd,  

of was het oor, wat tot gevolg had dat het snel 1-0 was. De 

eerste helft had de tegenstander geen kans om een vuist te 

maken. Een heerlijk mee voetballende keeper en goede 

veldbezetting zorgde er voor dat de verdediging alle tijd had 

om eventuele aanvallen op te vangen. De angst sloeg ons om 

het hart want meestal word de tweede helft dat een zooitje.  

Zo ook nu. Hakim moest naar de B2 wat een behoorlijke 

aderlating was. Er werd niet meer georganiseerd gevoetbald 

wat tot gevolg had dat de opgebouwde voorsprong van 3-0 

uit de eerste helft niet verder uitgebouwd werd. Rommelig 

op het middenveld waardoor de verdediging een tandje bij 

moest zetten om de 0 te houden. Complimenten voor onze 

rechtsback die een snellere spits het leven zuur maakte door 

hem niet de kans te geven hem te laten passeren. Einde 

wedstrijd, een wedstrijd om toch maar snel te vergeten want 

1 helft is niet voldoende om echt aanspraak te maken op een 

goede notering in de rangschikking. 

 

Doorzetten nu zou ik zeggen en toch weer even een kritische 

noot aan de ouders, bestaan jullie eigenlijk wel? 

Een ouder. 

 

 

LENS E1 - SCHEVENINGEN E1  (9-1) 
 

Na het fantastische voetbal van vorige week tegen Quick E1 (3 - 2 winst) was het vandaag onze eerste 

competitiewedstrijd na de winterstop. Onze spelers bleken allemaal heel erg gemotiveerd te zijn tegen dit Scheveningen omdat we 

uit ongelukkig met 4 – 3 verloren hadden. We begonnen direct met heel veel druk te zetten op onze tegenstanders. Hierdoor kon 

Scheveningen niet echt lekker voetballen en wij kwamen door Sinan en Redouan op een 2 – 0 voorsprong. LENS ging heel fel 

verder en via doelpunten van Lotfi, Tugay en weer Sinan gingen we met een 5 – 0 voorsprong de rust in.  

 

De tweede helft was voetballend nog veel beter dan de eerste helft. Er werd nog beter overgespeeld en Scheveningen kwam er 

heelmaal niet aan te pas. In ons doel was Hanifi heel sterk bij die paar ballen die hij kreeg, de verdediging met Burak, Esim en 

Serkan stond als een muur en was niet te passeren. De middenvelders Tugay en Redouan waren net een turbomotor want zij bleven 

gaan en Lotfi en Sinan waren een nachtmerrie voor de verdedigers en de keeper van Scheveningen. Door drie doelpunten van Sinan 

en een doelpunt van Redouan maakten wij de negen vol en Scheveningen mocht ook nog een keertje scoren. Eindstand: 9 – 1 voor 

LENS en we hebben genoten. Dit volhouden boys!!! 

 

p.s. DWO was geen partij afgelopen zaterdag getuige de 15 – 0 overwinning. Snel vergeten en zaterdag thuis tegen Quick E1 want 

die willen revanche!!! Laat je niet foppen. 

Trainer: Gokhan Golali 

 

  

DSO F6 - LENS F 3  (1-3) 
     

Het team van LENS F3 is druk bezig aan een zeer indrukwekkende comeback. Voor de winterstop gingen vele 

wedstrijden vanwege diverse omstandigheden verloren. Maar zie in het nieuwe jaar werden de eerste twee 

oefenwedstrijden gewonnen, en nadat wij vorige week ook de eerste competie wedstrijd tegen VUC F2 met 1-12 wonnen gingen 

wij dus vandaag naar Zoetermeer om daar tegen onze directe concurrent DSO F6 te gaan spelen. Daar aangekomen moesten wij de 

kleedkamer met drie andere teams delen, dat mocht zo bleek later de pret niet druk. Om 10 uur begon de wedstrijd op een half 

bevroren veld. Zeker in de eerste minuten was er toch nog wat spanning bij onze jonge LENS boys.  

 

En eerlijk is eerlijk onze keeper Sharvesh hield op sublieme 

wijze zijn doel schoon. Na 10 minuten volgde een zeer 

mooie aanval over vele schijven waarna onze spits de 0-1 op 

het bord deed belanden. De wedstrijd was soms veel te hard 

maar zeker niet van de kant van LENS, maar dat schijnt op 

dit niveau ook al te kunnen, terwijl in mijn ogen de 

spelvreugde op de eerste plaats zou moeten staan. In de 18 

minuut werd onze spits bijna door midden gezaagd: een 

stafschop dacht iedereen, maar nee het werd een slechts vrije 

trap in het strafschopgebied en deze kans liet Enes zich niet 

voorbij gaan, boem en het was 0-2 . Hierna deden onze zeer 

talentvolle verdedigers wat ze moesten doen, rustig de 

wedstrijd uitspelen. Midden in de tweede helft scoorde onze 

spits Floyd zijn tweede goal van de ochtend en werd het 0-3. 

Waardoor zijn totaal op 9 goals kwam. Wat bij onze jongens 

iets teweeg bracht van rustig aan verder en mede hierdoor 

scoorde DSO toch nog een goaltje .De uitslag werd hierdoor 

1-3 voor LENS. 

En zo eindigde ook deze wedstrijd in het voordeel van onze 

boy’s.  

Natuurlijk is winnen op deze leeftijd niet het 

allerbelangrijkste maar het is toch wel leuk.  

 

Verder wil ik alle ouders bedanken voor hun aanwezigheid. Ik hoop jullie volgende week weer te zien. Onze 

komende wedstrijd is weer uit en onze verzameltijd is dan om 07.30 in de ochtend. 

Leider F3 
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Pupil van de week:  Lotfi el Kanfaoui 
 

 

Zondag 23 januari 2005: LENS - Scheveningen (2-1) 

Lotfi el Kanfaoui en zijn favoriete speler: Fahrid Cijntje 
 

 

Op zondag 23 januari 2005 speelde LENS 1 de eerste competitiewedstrijd van na de winterstop.  Het was een 

thuiswedstrijd tegen Scheveningen 1. De jeugdcommissie had deze keer een jongen uit LENS E1 gekozen voor 

“pupil van de week”. Een heleboel spelers van onze E1 verdienen ’t om pupil van de week te mogen zijn. Het blijft 

altijd moeilijk om te kiezen. De keuze viel op Lotfi el Kanfaoui.  Lotfi kwam zoals afgesproken om 12.00 uur op 

LENS. Lotfi en Gerard begonnen met het schrijven van dit stukje voor LENS-revue. Daarna mocht Lotfi bij de 

voorbespreking van de wedstrijd van LENS 1 zijn. Gerard maakte een aantal aktiefoto’s en foto’s van warming-up 

en de aftrap. Ja, Lotfi nam de aftrap en scoorde direct een doelpunt voor LENS. Omdat Lotfi niet op het 

wedstrijdformulier stond mocht de scheids het doelpunt niet meetellen. Helaas. Lotfi is een ventje van 10 jaar. Hij 

zit op basisschool Palet. De leraren leren je daar goede dingen. Meester Radjoe van groep 7 kan goed ‘hooghouden’. 

Gokhan Golali is de trainer/leider van E1 en trainer van E2. Hij heeft verstand van voetbal, kan de jongens goed 

technieken leren en geeft soms ook conditietraining. 

 

Natuurlijk zijn we weer een heleboel te weten gekomen over Lotfi: 

 

-          meest favoriete buitenlandse voetbalclub: FC 

Barcelona; 

-          favoriete nationale team: van Marokkko; 

-          voetbalheld: Ronaldinho omdat hij goed speelt, 

veel    

           techniek gebruikt en mooie bewegingen maakt; 

-          wil later profvoetballer worden  

           (via ADO Den  Haag naar Feyenoord naar ……); 

-          zou als voetbal niet bestond op basketbal zitten; 

-          favoriete rapper: T2PAC; 

-          ziet Anil, die bij hem op school zit als z’n beste 

vriend; 

-          is ontzettend blij dat papa altijd komt kijken; 

-          is het kleine broertje van Fouat uit de B1; 

-          speelt graag computerspellen en kan alle kinderen 

aanraden    

           om op internet  naar de site: www.spelen.nl te 

gaan; 

-          kan goed een balletje ‘tikken’’ en oefent veel  

           “één-tweetjes” met Reduan tijdens de trainingen; 

-          is minder goed in de bal hooghouden; 

-          heeft ontzettend genoten van toen hij met LENS 

naar een    

           wedstrijd van ADO Den Haag is geweest; 

-          speelt nu z’n 4e seizoen bij LENS; 

-          hoopt dat LENS meer vrijwilligers voor achter de 

bar zal vinden; 

-          heeft soms de bijnaam “LENS-boy”; 

-          gaat op 8 maart een spreekbeurt houden over “vulkanen”  

           (is al klaar, alleen nog uitprinten); 

-          is op z’n verjaardag naar de film “I Robot” geweest en    

           vond die erg leuk; 

-          eet graag kip en drinkt graag cola of Fernandez; 

-          kiest hamsters tot lievelingsdier omdat ze zo lief zijn; 

-          kan snel vrienden maken; 

-          krijgt kippenvel als hij als ’t donker is en in z’n eentje buiten speelt  

-          rare geluiden hoort;  

 

Lotfi kijkt terug op LENS 1 – Scheveningen 1 (2 – 1) 

Tijdens de voorbespreking vertelde de trainer tegen de spelers de wedstrijd van vandaag een erg belangrijk was en 

Sponsor foto's pupil van de week 

 

 

 

 

 
1uur snelservice kleinbeeld en APS 

De Stede 23- Den Haag - tel: 070-367 94 31 
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dat ze goed moesten organiseren. De wedstrijd begon. In de eerste helft speelden LENS en Scheveningen goed. 

Direct na de rust lukte het LENS om tot de 70e minuut veel druk te zetten en kwam zelfs twee keer tot scoren. Het 

tweede doelpunt werd door Johnie Mansveld gescoord en kwam voort uit een voorzet van Farid Cijntje. Johnie 

raakte de bal met de punt van z’n schoen en schoot in het doel. Johnie speelde vadaag mee en speelde erg goed. De 

laatste 10 minuten van de wedstrijd raakte LENS in paniek. Ik koos John tot beste speler en Farid tot m’n favorite 

speler. 

LENS 1 bedankt, Lotfi 

 

 

 

 opgericht 18 december 

1920 

 internetsite: www.lens-

denhaag.nl 

 

 

 

 

tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS  *  seizoen 2004/2005 *  78ste   jaargang, nummer 14, 24  

februari 2005 
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de redactie behoudt zich het recht voor: 

 

 ingezonden stukken te weigeren of in te korten 

 plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

 

de eerst volgende LENS-revue verschijnt pas op donderdag 10 maart 

 

➢ inleveren kopij voor deze revue: uiterlijk zondag 6 maart 
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De werkgroepen zijn bijna allemaal aan de slag gegaan met hun 

opdracht en ook de FusieBegeleidingsCommissie (FBC) timmert knap 

aan de weg. Vergadering op vergadering vindt plaats. Toevallig waren 

wij bij een dergelijke vergadering aanwezig. En het moet gezegd 

worden, het plan is prestigieus, gewaagd. Maar de vertegenwoordigers van de diverse aanwezige instellingen zijn dolenthousiast. U 

leest er weer alles over in de nieuwe (speciale bijlage) fusie-nieuwsbrief. Hierin wordt ingegaan op de o.a. besprekingen met de 

 

TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 

 

Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretariaat 

❑  Loek Verdegaal ……………..tel. 070 – 336 13 63  

penningmeester 

❑ Cees Veldink . ……………… tel. 079 - 331 43 48 

seniorenselectie 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

lid  

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacant 

❑ bar ………………………………………. vacant 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 
- Kees Alting …………..cjalting@cjalting.demon.nl  

 

 

 

O ntwerp het nieuwe 

tenue van HSV Escamp 
 

mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
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gemeente en Vestia v.w.b. de financiering, nieuwbouw, keuze locatie. Ook met andere partijen werd gesproken wat hun bijdrage 

zou kunnen zijn voor een levensvatbare nieuwe club. 

 

Achter deze nieuwsbrief roept de FBC een ieder op om al zijn/haar creativiteit aan te wenden bij het ontwerp van het nieuwe tenue 

van de HSV Escamp. Ook verwijzen wij u naar de jeugdrubriek. Daar is onder het kopje ‘wordt LENS volgend seizoen HSV 

Escamp??’ (zie blz 8) in elke LENS-revue veel informatie te lezen v.w.b. het jeugdgebeuren. 

 

Tijdens een ALV over het fusie gebeuren is er toegezegd dat de werkgroepen in de LENS-revue zouden worden gepubliceerd. 

Deze treft u hierbij aan. Wij kozen voor de vermelding van de FBC en de werkgroepen met de coördinator. 

 

Werkgroep coördinator 

  

Redactie en internet-site Cor Jol 

Jeugdcommissie Paul van den Steen 

Kantine Arjan Mout 

Senioren/zaal Wil Heijnen 

Sponsoring Danny Warnau 

Evenementen Mario Huyts 

Technische zaken Peter Brandsen 

Accommodatie en materiaal (incl bouwzaken) Wil Heijnen 

Ledenadministratie/contributie/financiën Cees Veldink 
 

leden fusiebegeleidings-commissie 

 

Rob Akkermans …….. rakkerma@hetnet.nl * Roland Reedijk ….. roland.reedijk@planet.nl 

Jaap Colpa (voorz.) ….. colpa@wanadoo.nl * Rob Vergeer …… fam.vergeer@wanadoo.nl 

Rick v.d. Linde …... rvdlinde@zeelandnet.nl * Danny Warnau ……. dwarnau@hotmail.com 
 

secretariaat: Loek Verdegaal ………….. loek-len@tiscali.nl 
 

de redactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

wat speelde er vroeger? Of zo maar een leuk berichtje.  

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

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

het heden en verleden.  Er wordt uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van 

het LENS-archief. 

 

- Het onderstaande is wel een lijvig stuk, maar werkelijk prachtig om te lezen. We kunnen het niet over ons hart verkrijgen 

u het te onthouden! Hier komt bij dat u het zeker een maand zonder deze rubriek heeft moeten stellen. ‘t Zal ongetwijfeld 

wel ontwenningsverschijnselen te weeg hebben gebracht. En dat willen wij niet op ons geweten hebben. 

 

Er is veel veranderd qua voetbaltactiek. Aanval-, verdedigingssystemen zitten in een modern jasje. Maar er is nog  iets anders wat 

een verandering heeft ondergaan. En dat zijn de randverschijnselen bij het scoren. 

 

Een doelpunt gescoord? Dan volgen er dolle taferelen. Van ‘rimboe-dansjes’ tot buikschuiver. Je kunt het niet zo gek bedenken of 

het wordt gedaan. Een shirtje uit- of over je hoofd -trekken en half ontkleed (al hoewel we streaken wel aardig vinden) of als ‘en 

blinde’ over het veld te rennen is helaas niet meer toegestaan. Voor de één is het een leuke bijkomstigheid bij het voetbal, voor een 

ander iets vreselijks.  

 

Maar is al dit vermakelijke theater nieuw? Wis en waarachtig niet. We gaan naar 1966. Toen stoorde iemand zich wel degelijk, 

aan wat in die tijd onder ‘modern voetbal’ (systemen en de randverschijnselen) werd verstaan. Hij stak er flink de draak mee. 

 

MODERN VOETBAL.    

 

Er is heel wat gaande in het moderne voetbal. Oude, gevestigde systemen worden afgekrakt, nieuwe aan de lopende band 

geïntroduceerd. Trok men voor en paar jar met vijf spelers in de aanval; nu doet men dat nog maar met vier, of zelfs al met drie. 

mailto:rakkerma@hetnet.nl
mailto:fam.vergeer@wanadoo.nl
mailto:rvdlinde@zeelandnet.nl
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Let u eens op mijn woorden; nog en paar seizoenen en men zal ieder elftalkommisie medelijdend uitlachen, die het nog in haar 

hoofd haalt, spelers in de voorhoede (stel je voor!) op te stellen!! * 

 

Toen schrijver dezes afgelopen zondag voor zijn teeveetje zat en naar “sport in beeld” **  keek, viel hem en nieuw “modern 

verschijnsel in de voetbalsport”op. Vooral de voorhoede spelers in onze club moeten eens goed opletten, want misschien kunnen ze 

met het volgende hun voordeel doen. 

  

Het viel ondergetekende, wiens initiale K.K. zijn, namelijk op, dat de jeugdige profjes van Go Ahead en S.C. Cambuur na ieder 

doelpunt, dat zij scoorden, an hun vreugde op en bepaalde wijze uiting gaven. Wat ze dan deden?  

 

Zodra de maker van een doelpunt zich had vergewist, dat de bal inderdaad in het net lag (fout “hing” het dat  

tegenwoordig), spoedde hij zich in een fraaie boog in de richting van de eretribune, ondertussen steeds opspringend en daarbij 

gebaren makend alsof hij iets, een handgranaat b.v., naar het publiek wierp. Dit publiek dat drommels goed wist, dat de bewuste 

speler in het geheel geen handgranaat gooide, maar dat nu wel begreep, dat “de bal hing”, reageerde op de traditionele wijze: door 

te juichen, of niet te juichen. Het zou natuurlijk leuker voor de spelers zijn geweest, als het publiek op precies dezelfde manier had 

gereageerd, namelijk door net te doen of ze de handgranaten (die dus niet bestaan) weer teruggooiden!. Maar daar zijn we helaas 

nog niet aan toe. 

 

Een ieder, die wel eens de grote teven ***  van Real of Inter of Ajax (!) aan het werk heeft gezien, zal moeten toegeven, dat dit 

beeld na een doelpunt tegenwoordig “in” is! 

Daarom is het zo jammer, dat de leiding nog maar weinig aandacht aan dit nieuwe verschijnsel heeft geschonken. Wat donders,  

trainen we dan we dan alléén mar om te leren, hoe de ballen erin moeten worden geschopt? Zo zal het ook wel duren, voor de 

productiviteit van onze voorlopers weer oploopt! 

 

Afgelopen zondag zagen we aanvoerder H. Dietz een aardig doelpunt maken tegen G.S.C. Goed schot en zo. Maar wat een geknoei 

daarna! Harry maakte wat onduidelijke luchtsprongetjes, liet zich feliciteren en ….  en daarmee was de kous af! Ik moet er niet aan 

denken, wat er zou zijn gebeurd, als de granaat (u weet wel!) op “scherp” had gestaan!  

 

Ook de achterhoedespelers van Lens 1 reageerden eigenlijk te lauw. Bij een doelpunt behoort een back naar voren te rennen en zich 

over de reeds ontstane spelerskluwen héén te werpen. Eventuele gevoelens van afgunst kan hij gemakkelijk botvieren, door met 

zijn elleboog het gezicht van de doelpuntenmaker te bewerken.  Het domweg roepen van  “Hoi” of “Hau” behoort voorgoed tot de 

verleden tijd. 

 

U ziet wel, dat aan het maken van een doelpunt nog heel wat 

los en vast zit. “Maar”, zo vraagt u tenslotte, “hoe staat het 

eigenlijk met het omhelzen en zoenen van je medespelers? 

Bestaan daar geen bezwaren tegen, b.v. van de kant van 

verloofdes of echtgenotes?” 

 

Ondergetekende moet eerlijk bekennen, dat hij daar nooit goed op heeft gelet. Wel zag hij verschillende spelers van Ajax Cruyffie 

om de hals vallen. Maar of ze “het” nu ook werkelijk bij hem “doen”? Zullen we er met z’n allen bij de eerstvolgende t.v.-wedstrijd 

eens opletten? Afgesproken! 

Klaas Knoert 

(Bron: De LENS-revue, no. 13 – 23 november 1966) 

 

  

▪ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

* advertentie * 

CONTACTPERSOON 

op de zondag: Bert Vierling – tel.: 070 -  366 13 14 

o * blijkt hieruit dat in die tijd niet de trainer, maar de 

elftalcommissie vwb de opstelling de dienst uitmaakte? 

o **  tegenwoordig ‘Sport in beeld’. 

o *** in de originele tekst is hier echt sprake van een type-

foutje - men dient te lezen ‘sterren’. 
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Mededelingen Veld - Zaal: 

 

 

• zaal: geen 

 

 

• veld: zondag 13 maart: toernooi met Cromvliet, 

LENS en VIOS. 

 

        filiaal Beresteinlaan  

 

Zondag 13 maart a.s. is er op ons complex een toernooi, waaraan deelnemen de lagere elftallen van onze fusie partners. Een en 

ander betekent dat Cromvliet met vier teams, VIOS met een en LENS met het derde en vierde elftal gaan meespelen. Na afloop van 

het toernooi kan er verder kennis worden gemaakt met de aanstaande clubgenoten onder het genot van. muziek, een hapje en een 

drankje. Nadere gegevens, zoals de tijd van aanvang en einde van het toernooi en de indeling van de twee pools, leest U in de 

volgende LENS-revue  Houdt in ieder geval die zondag vrij voor dit toernooi 

Seko 

 

VELD 

                        AANVOERDERS 

LENS 3 

Wil Heijnen - tel.: 070-346 10 88 

b.g.g.: Wim Kouwenhoven - tel.: 070-391 24 74 

LENS 4 

Henk Vermolen-– tel.: 070-360 77 39  

                                     06-12 41 89 56 

 

 

Wedstrijdprogramma veld 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/Terrein Nummer Scheidsrechter 

Zo 27 febr 14.00 uur VCS 1 - LENS 1 (vr) Dedemsvaartweg   

 11.30 uur LENS 2 – Full Speed 2 Veld 1 99325 W.F. Smits 

 10.30 uur LENS 3 – RVA 3  Veld 2 103285  

  LENS 4 vrij    

      

Zo 6 mrt 14.00 uur LENS 1 – GONA 1 Veld 1 97031 G.R. Berkleef 

 11.30 uur LENS 2  vrij    

  LENS 3 vrij    

  LENS 4 vrij    

 

 

ZAAL 

 

AANVOERDERS 

LENS 1 Oscar van Laar tel: 06-22669238 LENS 4 Nico Vastenburg tel: 070-329 42 54  

LENS 2 Sammy de Nennie tel: 070-393 59 36 LENS 5 Aad Frederiks tel: 070-397 30 21 

LENS 3 Ed Vuijk tel: 070-396 04 48 

      06-20247367 

LENS 6 Joop Zwart tel: 06-14699794 

LENS DAMES 1 -  Mirjam de Kleijn -  tel: 070-391 27 52 

 

Wedstrijdprogramma zaal 

 
Datum Aanvang Wedstrijd Sporthal Nummer Scheidsrechter 

Vr 25 febr 21.00 uur LENS 5 – Oliveo 4 Overbosch 5711  

 22.00 uur Gr.Rood’93 1 – LENS 4 Overbosch 5473  

 19.00 uur Maz.Stars 6 – LENS 6 De Veur, Zoeterm. 6904  

Ma 28 febr 22.00 uur SEV 3 – LENS 1 Kastelenring-hal 19297 E.R. Beeldsnijder 

 19.00 uur LENS DA1 – Nootdorp DA1 De Schilp 7471  

 19.00 uur HENDA 1 – LENS 4 De Schilp 5556  
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Do 3 mrt 20.00 uur RKAVV 5 – LENS 5 Kastelemring-hal 120047  

Vr 4 mrt 22.00 uur LENS 3 – SEV 5 Ockenburg-hal 3395  

 19.00 uur LENS 6 – ZVVR/Alcatel 1 Overbosch 6909  

 22.00 uur Snoekie 2 – LENS 2 Transvaal 2327 M. Vrijenhoek 

Ma 7 mrt 20.00 uur UVS DA2 – LENS DA1 De Zijl, Leiden 7474  

 20.00 uur LENS4 – RFC ’95 2 De Schilp 5565  

 19.00 uur LENS 1 – Snoekie 7 Zuidhaghe 141223  

Wo  9 mrt 21.00 uur Vitesse Delft 3 – LENS 6 Buitenhof, Delft 6915  

 22.00 uur LENS 2 – Voorschoten’97 3 Zuidhaghe 2335  

Vr 11 mrt 19.00 uur LENS 3 – RKDEO 6 Overbosch 3399  

 20.00 uur LENS 5 – Gymnova 9 Overbosch 5723  

Ma 14 mrt 22.00 uur Forum Sport 1 – LENS 4 Overbosch 5572  

 19.00 uur ADIO 3 – LENS 3 De Veur, Zoeterm. 3407  

Di 15 mrt 22.00 uur LENS 6 – Gymnova 10 Zuidhaghe 6921  

Wo 16 mrt 21.00 uur Delft 2 – LENS 5 Kerkpolder, Delft 5725  

 22.00 uur RAVA Houtwijk 2 – LENS 2 Zuidhaghe 2346 V.I. Silvius 

Vr 18 mrt 21.00 uur ZVVR/Alcatel 1 – LENS 6 De Fluit, Leidschendam 6831  

 22.00 uur Gymnova 3 – LENS 1 De Fluit, Leidschendam 19301  

Ma 21 mrt 21.00 uur LENS 4 – GDA 1 De Schilp 5578  

Di 22 mrt 20.00 uur GSC ESDO DA1 – LENS DA1 Zuidhaghe 7485  

Wo 23 mrt 22.00 uur LENS 2 – SEV 3 Zuidhaghe 2350 A. Visser 

 19.00 uur Nat.Ned.DH 2 – LENS 6 Forum Kwadraat 6926  

 21.00 uur LENS 5 – Tonegido/Hgs.B 4 Forum Kwadraat 5735 J.W. van Geen 

 

 
 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2004/2005 

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: 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 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 afkeuringslijn (070-4044184) 

van LENS. Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

• Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen nog mogelijk 

 
Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

B1 26 febr 14.00 uur Postduiven B1 Thuis Veld 1 42691 13.00 uur  

 5 maart 14.00 uur LYRA B1 Thuis Veld 1 42751 13.00 uur  

B2 26 febr 14.00 uur Wilhelmus B1 (*) Thuis Veld 2  13.00 uur  

 5 maart 14.30 uur Scheveningen B1 Uit Houtrustweg  13.00 uur Auto 

B3 26 febr 11.30 uur Soccer Boys B4 (*) Thuis Veld 2  10.30 uur  
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 5 maart 13.00 uur Haagse Hout B1 Thuis Veld 3 47493 12.00 uur  

C1 26 febr 12.00 uur DSO C1 Thuis Veld 1 48443 11.00 uur  

 5 maart 12.00 uur Alexandria’66 C1 Thuis Veld 1 48503 11.00 uur  

C2 26 febr 12.15 uur Quick C2 Uit Savorninlohmanlaan  10.45 uur Auto 

 5 maart 10.30 uur RKDEO C2 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp  09.00 uur Auto 

C3 26 febr 11.15 uur DSO C9 Uit v.d.Hagenstraat/Zoetermeer  09.30 uur Auto 

 5 maart 10.00 uur SV Erasmus C2 Thuis Veld 3 142154 09.00 uur  

D1 26 febr 10.00 uur GDA D1 Thuis Veld 1 57573 09.15 uur  

 5 maart 10.00 uur HBS D1 Thuis Veld 1 57633 09.15 uur  

D2 26 febr 09.00 uur HFC ADO DH D4 Uit Zuiderpark  07.45 uur Auto 

 5 maart 10.00 uur DWO D2 (*) Uit Heuvelweg/Zoetermeer  08.30 uur Auto!! 

D3 26 febr 13.00 uur Kranenburg D2 Thuis Veld 3 152181 12.00 uur  

 5 maart 14.00 uur RKDEO D4 (*) Thuis Veld 2  13.00 uur  

D4 26 febr 10.00 uur SV Erasmus D2 Thuis Veld 3 153370 09.00 uur  

 5 maart 09.00 uur RKDEO D5 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp  07.45 uur Auto 

E1 26 febr 08.45 uur Soccer Boys E1 (*) Uit Gotzenhainsingel/Bleiswijk  07.30 uur Auto 

 5 maart 10.00 uur RKDEO E1 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp  08.45 uur Auto 

 9 maart 17.00 uur HVV E1 (*) Uit Hogenhoucklaan  15.45 uur Auto 

E2 26 febr 09.00 uur Monster E1 Uit Duyvenvoordestraat/Monster  08.00 uur Auto 

 5 maart 09.30 uur RKDEO E2 (*) Thuis Veld 2  09.00 uur  

E3 26 febr 08.45 uur Quick E5 Uit Savorninlohmanlaan  07.45 uur Auto 

 5 maart 11.30 uur RKDEO E3 (*) Thuis Veld 2  11.00 uur  

E4 26 febr 09.30 uur Scheveningen E4(*) Thuis Veld 2  09.00 uur  

 5 maart 09.00 uur RKDEO E6 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp  07.45 uur Auto 

E5 26 febr 11.15 uur SV Erasmus E2 Uit Erasmusweg  10.00 uur Auto 

 5 maart 10.00 uur RKDEO E11 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp  08.45 uur Auto 

F1 26 febr 10.00 uur DWO F1 (*) Uit Heuvelweg/Zoetermeer  08.45 uur Auto 

 5 maart 09.45 uur Quick Steps F1 (*) Uit Nijkerklaan  08.45 uur Auto 

F2 26 febr 09.00 uur Vredenburch F2 Uit Vredenburchweg/Rijswijk  08.00 uur Auto 

 5 maart 10.00 uur RKDEO F3 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp  08.45 uur Auto 

F3 26 febr 08.45 uur DSVP F3 Uit Sportlaan/Pijnacker  07.30 uur Auto 

 5 maart 09.30 uur RKDEO F5 (*) Thuis Veld 2  09.00 uur  

F4 26 febr 09.30 uur Concordia F8 Thuis Veld 2 167083 09.00 uur  

 5 maart 11.30 uur RKDEO F10 (*) Thuis Veld 2  11.00 uur  

F5 26 febr 11.00 uur RKDEO F11 Uit Sportparkweg/Nootdorp  09.45 uur Auto 

 5 maart 09.00 uur RKDEO F12 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp  07.45 uur Auto 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd 

 

Bijzonderheden: 

 
• De volgende LENSrevue verschijnt op donderdag 10 maart 2005!! 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  26 februari vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den 

Steen 

 05 maart vanaf 07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d. Sman 

 

Opstellingen als bekend met uitzondering van: 

 

- LENS B2: met F.al Mokadam 

- LENS B3: met R.Mendes Martins en zonder F.Imouhay (alleen 5/3) 

- LENS C1: zonder R.Rocha (blessure) 

- LENS D3: zonder A.Ozdemir (afgebeld t/m 12/3) 

- LENS F1: zonder S.Syed (afgebeld t/m 5/3) 

- LENS F3: zonder S.Dewkali (van 5/3 t/m 19/3) 

- LENS F4: zonder M.Ozturk (afgebeld t/m 12/3) 

Competitievoetbal afgekeurd of niet? 

 
De vraag of het competitievoetbal doorgaat kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en ook niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De juiste manieren om er achter te komen of het 

competitievoetbal doorgaat of niet zijn: 
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• 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 gewoon altijd naar LENS toe!!! 

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

08.15 uur is hierop de informatie te verkrijgen. 

• Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur 

aangegeven welke thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het 

team van je  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 B1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams 

vallen onder categorie B. 

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

niet. 

 

Schaduwprogramma bij algehele afkeuring 

 

Is op zaterdag het complete competitieprogramma afgekeurd (dus niet incidenteel) dan hebben we het volgende 

programma samengesteld: 

- 14.00 uur LENS B1 – Soccer Boys B1 (verzamelen 13.00 uur) 

- 12.30 uur LENS B2 – Soccer Boys B2 (verzamelen 11.30 uur) 

- 11.00 uur Soccer Boys C1 – LENS C1 (verzamelen 09.30 uur => auto) 

- 12.30 uur Soccer Boys C2 – LENS C2 (verzamelen 11.00 uur => auto) 

- 09.45 uur Soccer Boys D1 – LENS D1 (verzamelen 08.30 uur => auto) 

- 11.15 uur LENS D2 – Soccer Boys D1 (verzamelen 10.15 uur) 

- 09.00 uur LENS C3, D3, D4 en E1 t/m E5 en F1 t/m F5 onderling voetbal op veld 3 

Soms is het een afwijkende tijd van de competitiewedstrijd dus altijd heel goed opletten en op tijd de LENS 

afkeuringslijn bellen. Dit is: 070-4044184. Deze is vanaf ongeveer 08.00 uur te bellen. 

 

Contributie betalen 

 

Het gaat goed met het 

betalen van de contributie 

dit seizoen. Slechts een 

twintigtal spelers (lees 

ouders) moeten op dit 

moment nog een (klein) 

deel van hun contributie of 

een boete betalen. De 

afspraak is dat dit uiterlijk 

op zaterdag 5 maart 

gedaan is. Betalen kan op 

giro 336711 t.n.v. 

Penningmeester LENS te 

Zoetermeer (heeft onze 

voorkeur) of anders ook 

contant op LENS bij Paul 

van den Steen of bij 

Gerard Marinus. 

 

Penaltybokaal B- t/m E-JEUGD 

 

Op vrijdag 22 april organiseert de KNVB de districtsfinale van de penaltybokaal voor B-C-D- en E-klassers bij 

Quick Steps. Voor het zo ver is moeten de clubs aan de slag. Wij gaan dit natuurlijk ook organiseren!! Alle trainers 

doen de eerste voorronde tijdens een training. Van ieder team (B1 t/m E6) gaan de drie beste schutters door naar de 

finale van LENS op dinsdag 29 maart om 18.30 uur. Trainers: geef de drie namen uiterlijk 26 maart door aan Paul 

van den Steen. De twee beste schutters van iedere leeftijdsklasse bij LENS mogen uiteindelijk door naar de 

districtsfinale bij Quick Steps. Daar zijn weer plaatsen te verdienen voor de grote finale op 28 mei bij GDA. Doe je 

best!!! 

 

LENS C1, C2 en D1 op reis??? 

 

Training LENS B3 

Vanaf deze week traint LENS B3 op woensdagavond van 19.30 t/m 21.00 uur 

(aanwezig uiterlijk om 19.15 uur). Omkleden in lokaal 7. Als er voldoende animo is 

kan er ook op vrijdagavond getraind worden maar dit wordt telkens op 

woensdagavond na de training besloten. Veel plezier!! 

 

Regeltjes!! 

DOUCHEN: op LENS is het verplicht om na de training en de wedstrijd te douchen. 

Sommige spelers moet je onder de douche vandaan halen maar andere spelers 

proberen steeds om zonder douchen weg te gaan. Trainers/Leiders verzoeken wij om 

op beide zaken te letten. 

LENSKLEDING: bij wedstrijden spelen wij altijd in het normale LENStenue (dus 

ook bij avondwedstrijden) en dus niet met een trainingsbroek, slidingbroek onder het 

LENSbroekje en met truien aan en mutsen op. Als je voldoende beweegt is dit 

allemaal niet nodig. Ook hier dienen de leiders op te letten. Bij de trainingen mag dit 

allemaal wel en is een trainingspak bij wat kouder weer zelfs verplicht!! 
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Het reisje voor LENS C1 gaat definitief niet door. Te weinig animo. LENS C2 gaat wel op reis. Zij gaan van 14 t/m 

16 mei naar Noord Limburg en spelen mee in een tweedaags internationaal toernooi bij Vitesse’08 (Gennep).  

 

Zie website: http://www.tinyvangemert-sports.nl/ en dan bij Vitesse’08. Wij zijn al op zoek gegaan naar een 

goedkope slaapgelegenheid. Betalen jullie alvast de tweede termijn van 25 euro aan Dennis Vos! LENS D1 is echter 

het eerst aan de beurt. Zij gaan van 26 t/m 28 maart naar Goirle (vlakbij Tilburg) en spelen mee in een internationaal 

toernooi bij GSBW.  

Zie website: http://www.gsbw-helmacup.tk/. Wij hebben al een leuk onderkomen gevonden voor jullie in Alphen. 

Zie foto: 

 

Nu nog het eten regelen. Betalen jullie de tweede termijn 

van 25 euro aan Theo Hoefnagel! Meer nieuws volgt. Wij 

peilen op dit moment ook de animo bij de spelers van D2, 

D3 en D4 om op reis te gaan. Reageren jullie snel en 

positief, dan gaan wij aan de slag met het organiseren van 

het reisje. De eerste stap ligt echter bij jullie!! 

 

Wordt LENS volgend seizoen HSV 

Escamp??? 
 

Er wordt door sommige jeugdleden toch al wat angstig 

naar de fusie uitgekeken. Wat gaat het worden, wie 

komen er bij, wie gaan training geven aan welke groep, 

wie worden de leiders. Toch is dit eigenlijk niet anders 

dan in andere jaren. Ook dan wordt in deze periode 

besloten wie de trainers worden van de diverse groepen en ook dan worden er soms trainers van buitenaf gehaald. 

Ook nu zijn wij daar samen met Cromvliet druk mee bezig waarbij wij vanuit LENS weten dat de meeste 

jeugdtrainers van LENS ook in het volgende seizoen actief zijn bij de HSV Escamp. In de komende LENSrevue 

hopen we al wat meer duidelijkheid aan jullie te kunnen geven. Het komen en gaan van spelers is ook een jaarlijks 

terugkerende “happening”. Ook daar is dus niets vreemds aan.  

Middels gezamenlijke activiteiten in maart, april en mei kunnen we aan elkaar gaan wennen en zullen we zien wie er 

bij de HSV Escamp willen gaan voetballen en wie niet. Er is nog best een lange weg te gaan en wij kunnen niet alles 

in één keer doen. Stap voor stap zullen wij alle zaken proberen in te vullen samen met Cromvliet en wij zullen jullie 

via de LENSrevue zo goed mogelijk op de hoogte houden van de voortgang m.b.t. deze fusie. Heb je op dit moment 

echter al vragen stel ze dan gerust aan Paul van den Steen of aan Gerard Marinus.  
 

 

VERSLAGEN 

 
de verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk 

overgenomen 

 

VELO D1 - LENS D1 
 

Op een drassig veld en met heel veel wind begonnen we de belangrijke wedstrijd tegen VELO. Met de sterke 

wind tegen was het in de eerste helft vooral VELO dat in de aanval was. Na tien minuten viel dan ook al de 

openingstreffer, omdat hun sterke spits even niet te houden was voor de verder prima spelende Kevin. LENS kwam er over rechts 

twee keer goed uit, maar Karim en Walid konden het net niet in een doelpunt omzetten. Helaas kon de verdediging de bal na 20 

minuten niet goed wegkrijgen en was het 2-0. Een makkelijk gegeven vrije trap op 20 meter van het doel leek 1 minuut voor rust 

de wedstrijd al te beslissen. Bulent kon de moeilijke bal niet vasthouden en VELO was er als de kippen bij om de 3-0 in te 

koppen. De tweede helft was volledig ( met de wind mee ) voor LENS. De tegenstander werd goed onder druk gezet en 

doelpunten konden niet uitblijven. Na tien minuten scoorde Cicero na een goede aanval over rechts. VELO kwam nauwelijks nog 

over de middellijn. Na een zeer goede actie van Mitchel schoot Walid de bal zeer fraai in de kruising. 3-2. Nog tien minuten en 

de gelijkmaker hing in de lucht. Helaas lukte het niet meer, maar een compliment is zeker op zijn plaats, want D 1 heeft als EEN 

team strijd geleverd en alles geprobeerd om na de 3-0 toch nog terug te komen. 

 

LENS D4 – VELO D8 2 – 10 

 
Vandaag hadden we de wedstrijd tegen Velo. we dachten dat we het zwaar zouden krijgen maar dat was helemaal niet zo. We 

stonden al 20 minuten eerder dan Velo op het veld om de warming-up te doen. Iedereen had zijn vaste positie gekregen van  de 

trainer (Fekri) en iedereen hield deze ook. De eerste helft keepte Yusuf en de tweede helft keepte Rodney. het werd voor ons een 

leuke wedstrijd en alles lukte ook. We speelden zo snel dat Velo niet meer wist wat ze moesten doen. Door mooie aanvallen en 

trucjes werd het 10 – 2 voor lens 

Raymond 

 

 

http://www.tinyvangemert-sports.nl/
http://www.gsbw-helmacup.tk/
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LENS D4 – JUVENTAS D2  4 – 1 

 

Vandaag tegen koploper Juventas. Onze opstelling was 4-4-2. Guner bereikte Murat die met een mooie pass Fatih vrij speelde. 

De bal werd netjes over de keeper geschoten en LENS stond met 1 – 0 voor. Dit was de rust en Fekri was niet echt tevreden. En 

vertelde ons wat we wel moesten doen. Toch werd het vlak na rust 1 – 1. LENS werd snel wakker en via een mooie aanval kwam 

de bal via Yunus en Rodney bij Yusuf die heel mooi scoorde en stonden we met 2 – 1 voor. Juventas begon te schelden op elkaar 

en vergaten te voetballen. Wij niet want na een mooie corner van Murat maakte Yusuf de 3 – 1 en Raymond maakte snel daarna 

heel knap de 4 – 1.  De scheidsrechter floot af en we wonnen dankzij de goede aanwijzingen van Fekri. 

YUSUF. 

 

 

24 februari 2005 

 
nieuwsbrief - fusie - 

nieuwsbrief 
 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen periode is de Fusiebegeleidingscommissie weer een aantal keren bijeen 

geweest. Belangrijk agendapunt was o.a. de bespreking die met de gemeente en 

Vestia is gevoerd over de nieuwbouw en de keuze voor een locatie. 

Onderdeel van die besprekingen maakte, en dat zal niemand verbazen, ook de 

financiering van de nieuwbouw uit. Het is bekend dat de gemeente bereid is een 

groot deel van de kosten te dragen, op voorwaarde dat ook de verenigingen een 

stuk inbreng hebben. In het overleg tussen de besturen is dit onderwerp aan de orde 

geweest en de nu nog 3 verenigingen hebben aangegeven hieraan te kunnen 

meewerken. Ook de inbreng van externe financiers, genoemd wordt met name 

Fonds 1818, is noodzakelijk om de financiën rond te krijgen. 

Op zeer korte termijn, genoemd is een tijdspad van maximaal 1 maand, zal duidelijk 

zijn waar de nieuwe vereniging gehuisvest zal worden. Hiertoe wordt op dit 

moment een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. 

 

Naast de contacten met de gemeente wordt er op grote schaal ook gesproken met 

andere partijen, die een bijdrage kunnen leveren aan een levensvatbare nieuwe club. 

Denk hierbij aan welzijnsinstellingen, onderwijs, kinderopvang en andere 

vormen van welzijnswerk. 

Om deze gedachten te bundelen is woensdag 16 februari een brainstormbijeenkomst 

belegd op LENS, waaraan een groot aantal maatschappelijke organisaties 

deelnamen. Ook de gemeente, Vestia en de architect waren die avond aanwezig. 

Een boeiende en zinvolle bijeenkomst. Veel bruikbare ideeën gingen over de 

tafel. Op woensdag 23 februari komt een selectie uit dit gezelschap weer bijeen om 

verdere stappen te bespreken.  

 

Niet alleen de fusiebegeleidigscommissie is actief, ook diverse werkgroepen hebben al veel werk 

verzet. Zo is er duidelijkheid over de technische staf voor komend jaar. De wijze waarop e.e.a. in 

de publiciteit kwam verdient niet de schoonheidsprijs, maar u moet maar zo denken, waar 

gewerkt wordt worden fouten gemaakt. In ieder geval ziet dat plaatje er goed uit. 

 

Senioren- en jeugdwerkgroepen hebben een aantal bijeenkomsten belegd en de eerste contouren 

van de nieuwe organisatie zien er goed uit. 
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De sponsorwerkgroep beschikt over de namen van een groot aantal mogelijke sponsors. 

Binnenkort zal in een sfeervolle omgeving gekeken worden of er afspraken gemaakt kunnen 

worden. 

De werkgroep financiën is bijna klaar met haar werkzaamheden. Op korte termijn zal een 

duidelijk plaatje beschikbaar zijn van de financiële situatie van de 3 verenigingen. 

 

De overige werkgroepen zijn nog niet (erg) actief. Namens de Fusiebegeleidingscommissie is 

hen gevraagd om op korte termijn de leden bijeen te roepen voor het maken van afspraken. 

 

Maar ook de inbreng van de huidige leden is gewenst. In het clubblad zal een prijsvraag voor een 

nieuw tenue worden uitgeschreven. Volg de aanwijzigingen en lever een mooi tenue aan. Je 

maakt jezelf er onsterfelijk mee. 

Volgende keer meer nieuws. 

 

 

 
 

 

 

 

Haagse Sport Vereniging ESCAMP i.o. 

Fusiebegeleidingscommissie 
 

 

 

datum: 24 februari 2005 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Zoals jullie weten gaan voetbalverenigingen Cromvliet, LENS en VIOS een nieuwe sportvereniging oprichten onder 

de naam “HSV Escamp”. 

 

Natuurlijk gaat de nieuwe club ook een nieuw tenue krijgen. Jullie worden van harte uitgenodigd om een nieuw 

ontwerp daarvoor in te dienen.  

We willen ook graag weten waarom je dit ontwerp zo hebt gemaakt. Waar komen de kleuren vandaan, of wat stelt 

het ontwerp voor. De diepere bedoeling dus. Dat willen we graag weten en dat moet je dan ook even opschrijven.  

 

Zoals je boven kunt zien hoort de Haagse reiger nu al bij onze nieuwe club en misschien ook wel op het shirt. 

 

Als je een ontwerp hebt gemaakt kun je het inleveren bij je club. De uiteindelijke keuze voor het nieuwe shirt wordt 

gemaakt door de Fusiebegeleidings commissie. Dat zijn de mensen die de nieuwe club voorbereiden.   

 

Iedereen die meedoet wensen wij veel fantasie en creativiteit. Goed nadenken over het waarom en dan maar snel aan 

de slag. 

 

Het winnende ontwerp wordt beloond met een prijsje, maar de grootste prijs is natuurlijk dat HSV Escamp op alle 

sportvelden te bewonderen is in jouw tenue!!! 
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Inleveren kan tot uiterlijk 15 maart. Daarna wordt er een keuze gemaakt. 

 

Veel succes! 
 

 

 

 
leden fusiebegeleidings-commissie 

 

Rob Akkermans …….. rakkerma@hetnet.nl * Roland Reedijk ….. roland.reedijk@planet.nl 

Jaap Colpa (voorz.) ….. colpa@wanadoo.nl * Rob Vergeer …… fam.vergeer@wanadoo.nl 

Rick v.d. Linde …... rvdlinde@zeelandnet.nl * Danny Warnau ……. dwarnau@hotmail.com 
 

secretariaat: Loek Verdegaal ………….. loek-len@tiscali.nl 
     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rakkerma@hetnet.nl
mailto:fam.vergeer@wanadoo.nl
mailto:rvdlinde@zeelandnet.nl
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Motivatie opschrijven op achterzijde >>>>> 
 

>>>>> MOTIVATIE: 
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naam:  ________________________________________________ 

 

adres:  ________________________________________________ 

 

telefoon: ______________________________________________ 

 

geboortedatum: ________________________________________ 

 

lid van Cromvliet-LENS-VIOS_____________________________ 

      
 

 

 opgericht 18 december 

1920 

 internetsite: www.lens-

denhaag.nl 

 

 

 

 

tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS  *  seizoen 2004/2005 *  78ste   jaargang, nummer 15, 10 

maart 2005 

 

 

 

 



de LENS-REVUE 164 

 

 

 

 

 

 

de redactie behoudt zich het recht voor: 

 

 ingezonden stukken te weigeren of in te korten 

 plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

 

de eerst volgende LENS-revue verschijnt pas op donderdag 24 maart 

 

➢ inleveren kopij voor deze revue: uiterlijk zondag 20 maart 
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TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 

 

Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretariaat 

❑  Loek Verdegaal ……………..tel. 070 – 336 13 63  

penningmeester 

❑ Cees Veldink . ……………… tel. 079 - 331 43 48 

seniorenselectie 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

lid  

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacant 

❑ bar ………………………………………. vacant 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 
- Kees Alting …………..cjalting@cjalting.demon.nl  

 

mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
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Het vrijwilligersproject op LENS 

 

Op 25 november 2004 (LENS-revue nr 09) werd 

melding gemaakt van de start van een 

vrijwilligersproject (“allochtonen ouders betrekken bij de club”) op LENS. Een 

projectleider en een gespecialiseerd bureau uit Utrecht, die hiermee in deze stad 

al de nodige ervaring heeft opgedaan, zijn  op LENS aan de slag gegaan. 

 

In de media werd er veel aandacht besteed aan dit project. Daarna werd het wat 

stil.  Wij waren benieuwd naar de voortgang en afgelopen zaterdag maakten we, 

via Siegfried Ramdjiawan,  op een zeer prettige manier kennis met Farid 

Karroum, één van de ‘trekkers’ van dit project. Afgesproken werd dat laatst 

genoemde en artikeltje zou schrijven over het project bij onze vereniging.voor in 

deze Revue.  Helaas mochten tot op heden niets ontvangen.  

 

Voor informatie over dit project verwijzen wij u als pleister op de wonde naar de 

internetsite: www.immagesupport.nl 

de redactie 

Fluit aan de wilgen 

 

Vijftig jaar (!!) lang hanteerde 

de heer J. Maes  kundig en met veel vakmanschap de fluit op de voetbalvelden en 

leidde hij zo menig wedstrijd in goede banen. LENS kon altijd een beroep op 

hem doen en hij kende – bij wijze van spreken – elk grassprietje van onze velden. Wegens gezondheidsredenen ziet de heer Maes 

zich helaas genoodzaakt de fluit aan de wilgen te hangen.  

Een woord van dank is daarom richting de heer Maes op zijn plaats voor het fluiten van zeer veel (jeugd)wedstrijden bij onze 

vereniging.  

namens de Jeugdcommissie: de redactie  

Fusie-nieuws 

 

Er is weer wat nieuws. Er zijn ontwikkelingen op het jeugdfront en daar leest u alles over op pagina 8 van 

deze Revue. Bent u benieuwd naar de nieuwe schetsen van het complex van zowel het complex van VIOS als 

op LENS? Dan is zondag 13 maart a.s. een niet te missen kans. Eerst een fusiekennismakingstoernooi (zie 

pagina 4) – daarna, onder genot van een hapje en drankje, uitleg over de fusie en presentatie van de schetsen. 

 

 

 

 

 

 

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 altijd en sport van ons  om het ontstaan van iets te ontdekken. Leuk was het dan ook om te achterhalen hoe de ‘uitsmijter’ 

van elk seizoen (LJONG-LENS HOUDT LENS JONG) werd geboren. Je ontdekt het zelf in het LENS-archief en soms krijg je 

onverwachte hulp van buitenaf. Het onderstaande stuk werd ons op een presenteerblaadje aangeboden door en met dank aan 

Guido Halleen. 

 

Dit artikel,gepubliceerd in de LENS –revue is van de hand van de toenmalige voorzitter (en oprichter) Koos Haket  En wel 81 jaar 

geleden!! Het gaat over het oprichten van de LENS juniorenafdeling. We gaan naar 1924: 

 

O p r i c h t i n g  J u n i o r e n a f d e e l i n g  

 

 

Succesvolle 

test  met 

paardenvoetbal 
 

LELYSTAD - Op 

Hippisch Centrum 

de Hoeve vond de 

eerste testwedstrijd plaats van paardenvoetbal. 

Met een enorme bal van 120 cm probeerden 

twee teams te paard elkaar te bestrijden. Het 

paard speelt de bal onder aansturing van de 

ruiter. HC de Hoeve is bezig met de 

voorbereidingen voor een ware 

poldercompetitie. Het plan is dat diverse 

teams uit de provincie en de directe omgeving 

elkaar in een competitieverband gaan 

bestrijden. 

 

Wellicht is van de zijde van HSC Escamp wel 

belangstelling  voor deze tak van sport. De 

FBC dient dan wel op korte termijn de 

ondehandelingen te starten met een manege. 

Wij geven wel het advies om klein te beginnen. 

Wat te denken aan een shetland-ponny-

competitie? 

de redactie 

(Bron: Perssupport) 

 

http://www.immagesupport.nl/


de LENS-REVUE 166 

 

Clubvrienden, 

 

In mijn hoofdartikel had ik het over medewerking en belangstelling en natuurlijk besloten wij allemaal na dit artikel gelezen te 

hebben eens te gaan aanpakken. Reeds zie ik in mijn geest jassen uittrekken, mouwen opstroopen, asjeblieft hoor, hier zijn wij nu. 

Je hebt er om gevraagd, nu we zullen je helpen. Ho, Ho, mannen niet te hard van stapel loopen, laten we kalm aan beginnen. 

 

Zooals je weet, of liever kan weten hebben wij een 

juniorenafdeeling in onze vereeniging opgericht. Joh. 

Hamburger is de leider hiervan. Deze oprichting heeft in 

hoofdzaak plaats gehad, om Lens een fundament te geven, 

een reserve waaruit onzen toekomstige krachten te 

voorschijn komen. Dus krijgen we dan leden die bij ons van 

jongs af voetballertjes geweest zijn, in de vereeniging 

voetballers zijn geworden, en straks hun plaatsen in de 

hoogere elftallen gaan innemen, niet alleen als voetballer 

maar vooral als clubmensch. 

 

Ik wil hiermede natuurlijk niet beweren, dat leden die later 

komen geen clubmenschen zijn. Er zijn voorbeelden voor het 

grijpen, die het tegendeel bewijzen.  

Maar toch zal iedereen snappen, dat een vereeniging niet 

afhankelijk mag zijn van het al of niet komen van krachten 

uit andere vereenigingen, die natuurlijk even goed van harte 

welkom zijn, maar uit eigen bron (Ik weet geen beter woord) 

krachten moet putten. 

 

Aan de uitvoering van dit plan kunnen alle leden 

medewerken, op de eerste plaats natuurlijk door het 

aanwerven van nieuwe junioren (ook nieuwe leden zijn hard 

noodig) en op de tweede plaats mede te werken die jongelui 

het in onze vereeniging aangenaam te maken. 

Hoe dit laatste te bereiken is, dat behoef ik hier niet neer te 

pennen, dan zou ik langzamerhand caticuseer meester 

kunnen worden

. 

Maar een verzoek heb ik toch, steun Hamburger, die zich voor deze taak toch weer terstond bereid verklaard heeft zoo veel 

mogelijk, in ieder geval werk hem niet tegen, men weet hoe weinig er voor noodig is om iemand zijn prestige tegenover jongelui te 

doen verliezen. Mannen ik reken op aller medewerking.  

 

U ziet dit hoeft niet met jassen uittrekken of mouw opstroopen gepaard te gaan, maar is daarom niet minder belangrijk. 

 

Jac. Haket (voorzitter)  

 

 

  

▪ 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 

 

 

LENS heeft een 'Club van Vijftig'. Supporters die vijftig euro of een veelvoud daarvan willen bijdragen. De Club van Vijftig zorgt 

o.a. voor accommodatieverbeteringen, het opfleuren van het clubgebouw, bijdrage aan sportdagen, verstevigen van banden van 

oud-Lens leden, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Mededelingen Veld - Zaal 

 

CONTACTPERSOON op de zondag: Bert Vierling – tel.: 070 -  366 13 14 

 

• zaal: geen 

 

• veld: het kennismakings-toernooi (zie volgende pagina) 
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Zoals beloofd hierbij nadere informatie.: 

 

Het toernooi vangt aan om 11.00 uur. Er zijn 2 pools van 4 teams. De wedstrijden 

duren een half uur en iedere ploeg speelt drie wedstrijden. Omstreeks 15.00 uur is 

het toernooi afgelopen.   

 

Vervolgens is het in de kantine tijd voor een presentatie met de stand van zaken 

i.v.m. de aanstaande fusie. De ontwerp schetsen van het VIOScomplex en het 

LENScomplex zijn onderdeel hiervan.  Een en ander vind plaats onder het genot 

van een drankje en een hapje. 

 

Wij rekenen op de deelname van LENS 3 en LENS 4 

 

Seko 

 

 

 

 

VELD 

                        AANVOERDERS 

LENS 3 

Wil Heijnen - tel.: 070-346 10 88 

b.g.g.: Wim Kouwenhoven - tel.: 070-391 24 74 

LENS 4 

Henk Vermolen-– tel.: 070-360 77 39  

                                     06-12 41 89 56 

 

 

Wedstrijdprogramma veld 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/Terrein Nummer Scheidsrechter 

Zo 13 mrt 14.00 uur Stompwijk 1 – LENS 1 (vr) Klaverblad13,Leidschendam   

 11.00 uur RKDEO 2 – LENS 2  99382 T.F. Beukeboom 

 11.00 uur LENS 3  Fusietoernooi    

 11.00 uur LENS 4  Fusietoernooi Veld 2/veld 3   

      

Zo 20 mrt 14.00 uur RVC/RIJSWIJK 1 – LENS 1 Pr.Irene Sp. Schaapweg 97039 A.M. de Wolf 

 11.00 uur Full Speed 2 – LENS 2 Kerkpolderweg 1, Delft 99393 J.N.F. van Adrichem 

 12.00 uur RVA 3 – LENS 3 Droogl.Foruynwg, Zuiderpark 103353  

 10.00 uur ADS 6 – LENS 4 Madesteinweg 118943  

 

 

ZAAL 

 

AANVOERDERS 

LENS 1 Oscar van Laar tel: 06-22669238 LENS 4 Nico Vastenburg tel: 070-329 42 54  

LENS 2 Sammy de Nennie tel: 070-393 59 36 LENS 5 Aad Frederiks tel: 070-397 30 21 

LENS 3 Ed Vuijk tel: 070-396 04 48 

      06-20247367 

LENS 6 Joop Zwart tel: 06-14699794 

LENS DAMES 1 -  Mirjam de Kleijn -  tel: 070-391 27 52 

 

Wedstrijdprogramma zaal 

 
Datum Aanvang Wedstrijd Sporthal Nummer Scheidsrechter 

Vr 11 mrt 19.00 uur LENS 3 – RKDEO 6 Overbosch 3399  

 20.00 uur LENS 5 – Gymnova 9 Overbosch 5723  

Ma 14 mrt 22.00 uur Forum Sport 1 – LENS 4 Overbosch 5572  

 19.00 uur ADIO 3 – LENS 3 De Veur, Zoeterm. 3407  

Di 15 mrt 22.00 uur LENS 6 – Gymnova 10 Zuidhaghe 6921  

Wo 16 mrt 21.00 uur Delft 2 – LENS 5 Kerkpolder, Delft 5725  

 22.00 uur RAVA Houtwijk 2 – LENS 2 Zuidhaghe 2346 V.I. Silvius 

Vr 18 mrt 21.00 uur ZVVR/Alcatel 1 – LENS 6 De Fluit, Leidschendam 6831  

 22.00 uur Gymnova 3 – LENS 1 De Fluit, Leidschendam 19301  

Ma 21 mrt 21.00 uur LENS 4 – GDA 1 De Schilp 5578  
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Datum Aanvang Wedstrijd Sporthal Nummer Scheidsrechter 

Di 22 mrt 20.00 uur GSC ESDO DA1 – LENS DA1 Zuidhaghe 7485  

Wo 23 mrt 22.00 uur LENS 2 – SEV 3 Zuidhaghe 2350 A. Visser 

 19.00 uur Nat.Ned.DH 2 – LENS 6 Forum Kwadraat 6926  

 21.00 uur LENS 5 – Tonegido/Hgs.B 4 Forum Kwadraat 5735 J.W. van Geen 

Di 29 mrt 20.00 uur LENS 3 – Nootdorp 1 Zuidhaghe 3414  

 21.00 uur VCS 9 – LENS  6 Zuidhaghe 6820  

Vr  1 apr 22.00 uur Snoekie 3 – LENS 1 Transvaal 19679 M. Zarrad 

Ma 4 apr 19.00 uur LENS DA1–RAVA Houtw. DA1 Zuidhaghe 7494  

 21.00 uur LENS 1 – Honselersdijk 1 Zuidhaghe 19303 A.N. Hassanin 

 19.00 uur VNI 2 – LENS 3 De Veur Zoeterm. 3425  

Di 5 apr 21.00 uur Snoekie 7 – LENS 2 Zuidhaghe 141226 V.I. Silvius 

Wo 6 apr 19.00 uur RAVA Houtwijk 5 - LENS 6 De Schilp 6937  

Vr 8 apr 22.00 uur JAC 1 – LENS 4 Ockenburgh-hal 5581  

 22.00 uur LENS 5 – Tutor 9 Overbosch 5741  

Wo 13 apr 22.00 uur Honselersdijk 2 – LENS 1 De Schilp 19279 W.F.L.G.Boudewijn 

Vr 15 apr 21.00 uur LENS 3 – Stompwijk 3 Zuidhaghe 129349  

 22.00 uur LENS 6 – RAVA Houtwijk 5 Zuidhaghe 6854  

 

 

 

 
 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2004/2005 

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: 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 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 afkeuringslijn (070-4044184) 

van LENS. Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

• Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
 

 
Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen nog mogelijk 

 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

B1 12 maart 12.45 uur VELO B1 Uit Noordweg/Wateringen  11.15 uur Auto 

 19 maart 12.00 uur De Postduiven B1 Uit Madesteinweg  10.30 uur Auto 

B2 12 maart 14.00 uur Vredenburch B1 Thuis Veld 1 44034 13.00 uur  

 19 maart 13.00 uur RAVA/Houtwijk B1 Thuis Veld 1 of 3 44079 12.00 uur  

B3 12 maart 13.00 uur HS Texas DZS B1 Thuis Veld 3 47463 12.00 uur  

 19 maart 12.30 uur Vredenburch B3 Uit Vredenburchweg/Rijswijk  11.00 uur Auto/bus 

C1 12 maart 12.00 uur Sportlust’46 C1 Thuis Veld 1 48466 11.00 uur  

 19 maart 11.15 uur DSO C1 Uit v.d.Hagenstraat/Zoetermeer  09.30 uur Auto 
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Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

C2 12 maart 10.00 uur HMSH C1 Thuis Veld 1 50312 09.00 uur  

 19 maart 10.00 uur Quick C2 Thuis Veld 1 of 3 50357 09.00 uur  

C3 12 maart 10.00 uur DUNO C3 Thuis Veld 3 56597 09.00 uur  

 19 maart 12.15 uur Quick C4 Uit Savorninlohmanlaan  10.45 uur Auto/bus 

D1 12 maart 12.45 uur Feyenoord D2 Uit Olympiaweg/Rotterdam  11.00 uur Auto 

 19 maart 09.00 uur GDA D1 Uit Madesteinweg  08.00 uur Auto 

D2 12 maart 11.30 uur VUC D1 (*) Uit ’t Kleine Loo/Mariahoeve  10.00 uur Auto 

 19 maart 11.00 uur GDA D2 Uit Madesteinweg  09.30 uur Auto 

D3 12 maart 13.30 uur ScheveningenD2 (*) Thuis Veld 2  12.30 uur  

 14 maart 18.30 uur Nog regelen (*) Thuis Veld 2  17.30 uur  

 19 maart 10.30 uur Kranenburg D2 Uit M.Vrijenhoeklaan  09.15 uur Auto 

D4 12 maart 10.30 uur Monster D2 (*) Uit Duyvenvoordestraat/Monster  09.15 uur Auto 

 19 maart 10.30 uur SV Erasmus D2 Uit Erasmusweg  09.15 uur Auto 

 21 maart 18.30 uur Nog regelen (*) Thuis Veld 2  17.30 uur  

E1 09 maart 17.00 uur HVVE1 (*) Uit Hoogenhoucklaan  15.45 uur Auto 

 12 maart 09.30 uur Vitesse Delft E2 Thuis Veld 2 68640 09.00 uur  

 19 maart 09.30 uur Schipluiden E1 Thuis Veld 2 68682 09.00 uur  

E2 12 maart 10.00 uur Cromvliet E1 (*) Uit Brinckerinckstraat  09.00 uur Auto 

 19 maart 09.30 uur Monster E1 Thuis Veld 2 155580 09.00 uur  

E3 12 maart 09.30 uur HBS E3 Thuis Veld 2 156989 09.00 uur  

 19 maart 09.30 uur HBS E3 Uit E.Wytemaweg  08.30 uur Auto 

E4 12 maart 11.30 uur Concordia E4 Thuis Veld 2 158611 11.00 uur  

 19 maart 12.00 uur Concordia E4 Uit Brasserskade/Delft  10.45 uur Auto 

E5 12 maart 10.00 uur RKDEO E14 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp  08.45 uur Auto 

 19 maart 10.30 uur SV Erasmus E2 Thuis Veld 2 160367 10.00 uur  

F1 12 maart 11.00 uur Delft F1 Uit Kerkpolderweg/Delft  09.45 uur Auto 

 19 maart 11.30 uur Delft F1 Thuis Veld 2 161655 11.00 uur  

F2 12 maart 09.30 uur VELO F5 (*) Uit Noordweg/Wateringen  08.30 uur Auto 

 19 maart 11.30 uur Vredenburch F2 Thuis Veld 2 162665 11.00 uur  

F3 12 maart 10.30 uur VELO F9 (*) Uit Noordweg/Wateringen  09.30 uur Auto 

 19 maart 13.30 uur DSVP F3 Thuis Veld 2 163707 13.00 uur  

F4 12 maart 11.30 uur LENS F5 (*) Thuis Veld 2  11.00 uur  

 19 maart 12.00 uur Concordia F8 Uit Brasserskade/Delft  10.45 uur Auto 

F5 12 maart 11.30 uur LENS F4 (*) Thuis Veld 2  11.00 uur  

 19 maart 13.30 uur RKDEO F11 Thuis Veld 2 167369 13.00 uur  

 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd 

Bijzonderheden: 

 
• De volgende LENSrevue verschijnt op donderdag 24 maart 2005 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  12 maart vanaf 08.00 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

19 maart vanaf 07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

Opstellingen als bekend met uitzondering van: 

 

- LENS B3: zonder F.Imouhay (geschorst) 

- LENS C1: zonder R.Rocha (geblesseerd) 

- LENS C3: zonder K.Celik (mag pas trainen en voetballen als hij contact opgenomen heeft met P.v.d.Steen) 

- LENS D3: zonder A.Ozdemir (alleen 12/3) 

- LENS F1: met S.Syed 

- LENS F4: zonder A.Ozturk (alleen 12/3) 

 

Competitievoetbal afgekeurd of niet? 

 
De vraag of het competitievoetbal doorgaat kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en ook niet op vrijdagavond of 

zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De juiste manieren om er achter 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 gewoon altijd naar LENS toe!!! 
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• Bellen naar de KNVB afkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is 

hierop de informatie te verkrijgen. 

• Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven 

welke thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van je  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 B1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

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

 

Schaduwprogramma bij algehele afkeuring 

 

Is op zaterdag het complete competitieprogramma afgekeurd (dus niet incidenteel) dan hebben we het volgende programma 

samengesteld: 

- 14.00 uur LENS B1 – Soccer Boys B1 (verzamelen 13.00 uur) 

- 12.30 uur LENS B2 – Soccer Boys B2 (verzamelen 11.30 uur) 

- 11.00 uur Soccer Boys C1 – LENS C1 (verzamelen 09.30 uur => auto) 

- 12.30 uur Soccer Boys C2 – LENS C2 (verzamelen 11.00 uur => auto) 

- 09.45 uur Soccer Boys D1 – LENS D1 (verzamelen 08.30 uur => auto) 

- 11.15 uur LENS D2 – Soccer Boys D1 (verzamelen 10.15 uur) 

- 09.00 uur LENS C3, D3, D4 en E1 t/m E5 en F1 t/m F5 onderling voetbal op veld 3 

Soms is het een afwijkende tijd van de competitiewedstrijd dus altijd heel goed opletten en op tijd de LENS afkeuringslijn bellen. 

Dit is: 070-4044184. Deze is vanaf ongeveer 08.00 uur te bellen. 

 

Is ook dit programma afgekeurd dan gaan we allemaal voetballen op het strand. Verzamelen om 11.30 uur op LENS en we 

rekenen dan ook op ouders met vervoer. Bel altijd de afkeuringslijn (4044184) zodat je weet welk programma doorgaat. 

 

Training LENS B3 

 

Schreven we vorige keer in de LENS-revue dat de 

trainingstijden waren veranderd voor LENS B3. Nu is het 

weer teruggedraaid naar: woensdag van 18.15 t/m 19.30 uur 

en er zijn maar liefst drie trainers beschikbaar: Guiseppe 

Fabias en de heren Jan en Ton v.d Berg. Dit moet dus niet 

meer mis kunnen gaan. Allemaal komen en op woensdag 

wordt besloten of er ook op vrijdag wordt getraind. 

Contributie betaald??? 

 

Door de totale afkeuring van afgelopen zaterdag is nog niet 

alle contributie binnen. We vragen die paar ouders die via 

hun zoon een briefje hebben ontvangen om het geld nu over 

te maken op giro 336711 t.n.v. Penningmeester LENS te 

zoetermeer of om uiterlijk a.s. Zaterdag contant op lens te 

betalen. 

 

 

Penaltybokaal B- t/m E-JEUGD  

 

Op vrijdag 22 april organiseert de KNVB de districtsfinale van de penaltybokaal voor B-C-D- en E-klassers bij 

Quick Steps. Voor het zo ver is moeten de clubs aan de slag. Wij gaan dit natuurlijk ook organiseren!! Alle 

trainers doen de eerste voorronde tijdens een training. Van ieder team (B1 t/m E6) gaan de drie beste schutters 

door naar de finale van LENS op dinsdag 29 maart om 18.30 uur. Trainers: geef de drie namen uiterlijk 26 maart 

door aan Paul van den Steen. De twee beste schutters van iedere leeftijdsklasse bij LENS mogen uiteindelijk door 

naar de districtsfinale bij Quick Steps. Daar zijn weer plaatsen te verdienen voor de grote finale op 28 mei bij GDA. 

Doe je best!!! 

 

Paastoernooien 

 

Met Pasen (25 t/m 28 maart) worden de eerste toernooien gespeeld. de volgende LENSteams komen dan in actie: 

- Goede vrijdag 25 maart:  E3, F3 en F5 Cromvliettoernooi. 

- Paaszaterdag 26 maart: LENS C1 Vredenburch (ook 27 maart), LENS D1 GSBW (ook 27 

maart), LENS E2, F1 en F2 VELO. 

- Zondag 27 maart 1e Paasdag: LENS C1 vervolg Vredenburch en LENS D1 vervolg GSBW 

(komen 28 maart terug). 

- Maandag 28 maart 2e Paasdag: LENS C2, C3 en DS2 DSVP en LENS E1 Leiden 

 

 

Het is ook mogelijk dat er met Pasen voor de competitie gespeeld wordt!!! meer nieuws in de volgende lensrevue!! 
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LENS C2 en D1 op reis   

 

Zoals we al eerder schreven gaan C2 en D1 definitief op reis. Voor D1 is het reisje al heel dicht bij (26 t/m 28 maart) en toch heeft 

nog niet iedereen alles betaald. We vragen de ouders om uiterlijk 19 maart het totale bedrag (65 euro) aan Theo te betalen. Meer 

nieuws binnenkort via Theo en natuurlijk in de volgende lensrevue. De spelers van lens C2 

moeten nog even langer wachten. Jullie gaan van 14 t/m 16 mei op reis. Voor jullie geldt dat op 19 

maart minimaal 50 euro moet zijn betaald aan Dennis. Doen!! 

 

LENS D2, D3 en D4 op reis???   

Het lijkt er op dat een combinatie van D2, D3 en D4 toch op reis gaat. Dit wordt dan op 4 en 5 juni. 

Waar we naar toe gaan blijft nog even een geheimpje totdat we 100% weten dat de reis 

doorgaat. De sneeuw heeft enige vertraging veroorzaak t. 

 

Wordt LENS volgend seizoen HSV Escamp??? 

 

Ook al nagedacht over het nieuwe tenue van de HSV Escamp?? Vanuit de jeugd zijn er al wat inzendingen 

binnengekomen en echt er zitten hele mooie tenues bij. Laat niet de andere mensen bepalen in welk tenue we straks 

gaan voetballen maar kom zelf met een leuk idee en wie weet speelt de HSV Escamp straks in jouw tenue??? We 

krijgen nogal eens de vraag of de fusie al helemaal zeker doorgaat. Nee, dat is nog niet helemaal zeker want er moet 

nogal heel wat gebeuren. Zo moet de gemeente nog bepalen waar we straks gaan voetballen (op het VIOS- of op het 

LENS-complex) en de diverse commissies moeten er met elkaar nog uitkomen. Wij praten momenteel met de 

jeugdcommissie van Cromvliet over de taakverdeling en over de invulling van de trainersposities. Al dit afstemmen 

kost heel veel tijd maar we hopen voor de Pasen wat meer duidelijkheid te verschaffen over de voortgang bij de 

jeugd. Na al dit overleggen van de diverse commissies moet het zeker zijn dat de organisatie (kaderleden c.q. 

vrijwilligers) volledig in te vullen is en dat de financiën op orde komen. Lukken deze beide laatste zaken echter niet 

(daar gaan we op dit moment niet vanuit) dan zal de fusie geen doorgang vinden. Daarnaast hebben de drie 

ledenvergaderingen natuurlijk het laatste woord. Ze hebben wel  al eerder toestemming gegeven om verder te praten 

maar het echte ja-woord zal ergens in april gegeven moeten worden door de leden van Cromvliet, VIOS en LENS. 

Dat is dus allemaal nog even heel spannend voor ons maar zeer zeker ook voor jullie maar wij gaan ondertussen wel 

door met de nodige voorbereidingen. We houden jullie via de LENS-revue zoveel mogelijk op de hoogte. 

 

 

 

 

VERSLAGEN 

 
 

 

de verslagen door jeugdspelers zelf geschreven worden, na controle op o.a. taalgebruik, door de redactie letterlijk 

overgenomen 

 

Voor een uitgebreider verslag, lees onze eigen website op http://www.bergio.nl/b3 

 

Een mooie zaterdag om naar het voetbalveld te gaan en onze jongens te zien spelen. Als ik kijk 

naar Soccer Boys zie ik dat de meeste boven onze jongens uitsteken en ik het er een hard hoofd in 

dat dit wel eens een pak slaag kan gaan worden. Wedstrijd begint, Soccer Boys zet direct goed druk en LENS is een 

beetje aan het zoeken na  ar de juiste plek op het veld. Er zijn wat mensen met minder zin 

zullen we maar zeggen en daardoor krijgt Soccer Boys de kans om aardig voetbal te laten 

zien. LENS loop ongeorganiseerd achter de bal aan en is menigmaal de mindere in duels. 

Wat er gebeurde weet ik niet maar met een stand van nog steeds 0-0 krijgen onze jongens 

vleugels. Er word weer geknokt voor iedere meter en heeft de tegenstander de bal dan 

willen wij hem. Fair word er gestreden om iedere bal en  iedere meter ondanks dat Soccer 

Boys fysiek groter zijn. Dit harde werken werpt zijn vruchten af. Er word redelijk tot 

goed gecombineerd en al snel valt het eerste doelpunt in ons voordeel. Dit elftal laat zien 

dat met positief voetbal iedere tegenstander het moeilijk heeft met ons.Tot aan de rust is een ieder lekker bezig met 

voetbal en daar komen we voor. 

Tweede helft, heerlijk voetbal weer met een sterker LENS. Er word uitgelopen naar 3-1 en dan, tsja wat het is weet 

ik niet, conditie te kort of gemakzucht maar LENS gaat te makkelijk voetballen. Een feestopstelling die niet goed 

uitpakt. Als snel staat het 3-2 en de mensen die niet op hun plek spelen realiseren zich dat dit niet goed gaat en gaan 

weer daar spelen waar het hoort. Het laat dan ook niet lang op zich wachten of er worden twee zeer mooie 

voorzetten gegeven waardoor de voorsprong gewaarborgd is. Met een stand van 5-2 word er weer gerotzooid en 

http://www.bergio.nl/b3
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Soccer Boys krijgt een vrije trap op de rand van het 5 meter gebeid, eigen schuld jongens. Zonder morren werpen 

twee spelers zich voor het schot maar helaas, 5-3. Al met al een leuke wedstrijd en het belooft wat voor het verdere 

verloop van de competitie. 

Een ouder 

 

VCS F1-LENS F1 (2–2) 

 

Het is mooi weer en iedereen heeft er zin in. Hoewel LENS sterker is, kan VCS toch al in de 5e 

minuut op een 1 – 0 voorsprong komen. Zoals altijd blijft LENS enthousiast aanvallen en na een gemiste kans 

kan Bahadir toch in de 16e minuut de gelijkmaker scoren. LENS gaat nu voor de volle winst en zet nog meer 

druk, maar dit resulteert alleen in corners maar nog geen doelpunten.   

In de tweede helft laat LENS mooi overspel; Tugay speelt Subehen in en na een mooie pass op Thom kan deze 

de 1 – 2 voorsprong op het scorebord zetten. Dan probeert VCS wat terug te doen en de druk op de LENS 

verdediging bestaande uit Rifat, Mazlum, en Ilias wordt groter. VCS probeert het met afstandschoten maar 

Sawn staat zoals altijd op zijn plaats. Helaas wordt in de 18e minuut de druk te groot en scoort VCS de gelijkmaker. 

Subehen heeft pech en schiet in de laatste minuut nog tegen de paal. Gefeliciteerd jongens met dit eerste punt in de 

voorjaarscompetitie en dat nog wel in een uitwedstrijd. 

 

LENS F1–DSVP F1 (1–4) 

 

Vawege drie afzeggingen hebben we vandaag twee gastspelers; Ismail Gunes en Fikri Ince. DSVP speelt ook in het 

blauw –wit dus speelt LENS met een geel reserve shirt. DSVP is alweer zo’n sterke tegenstander en LENS kan 

slechts spaarzaam counteren. Bij rust staat het al 0 – 3 voor DSVP. 

In de tweede helft laat LENS F1 karakter zien en kan DSVP nog maar 1 keer scoren. De ere-treffer is van Bahadir 

en de wedstrijd eindigt in 1 – 4. Ismail en Fikri bedankt voor het invallen. 

 

DWO F1 - LENS F1 (4–5) vriendschappelijk 

 

Vandaag een vriendschappelijke wedstrijd tegen DWO die we later ook nog in de competitie tegen zullen komen. 

Het is werkelijk schitterend voetbalweer. DWO begint gelijk voortvarend met aanvallen en schiet net over. Een 

volgende aanval wordt door gelegenheidskeeper Rifat klemvast gepakt. Dan volgt er een mooie aanval van LENS 

via een actie van Bahadir en via Subehen komt de bal bij Thom, maar de keeper is op zijn plaats. Deze levert hem 

echter direct weer in bij Thom en deze aarzelt geen moment en schiet de 0 – 1 binnen. Dan wordt er weer mooi 

gecombineerd en een één-twee tussen Sergen en Thom gaat er net niet in. Dan volgt 

er weer een mooie actie van Bahadir; na drie man te zijn gepasseerd speelt hij de 

bal op Iliass die met een fraaie lob de keeper verschalkt en LENS gaat met een 0 – 

2 voorsprong rusten. 

Binnen twee minuten in de tweede helft staat het alweer snel 2 – 2 gelijk en is de 

voorsprong wel heel gemakkelijk uit handen gegeven. LENS laat zich echter niet uit het veld slaan en gaat door met 

goed voetballen. Vanaf de rechterkant wordt de aanval opgezet door Thom en de bal wordt uitstekend door Rifat 

verlengd waar Sergen bij de tweede paal de 2 – 3 in kan tikken. Bahadir laat wederom een mooie solo zien, speelt de 

bal op het laatste moment naar Thom die met een uitgekiende lob de voorsprong naar 2 – 4 vergroot. Hierna wordt 

er door het hele team hard gewerkt en met zijn allen verdedigd onder leiding van Mazlum. Tugay staat inmiddels in 

het doel en staat uitstekend te keepen. Ook blijft LENS gevaarlijk door middel van snelle uitvallen en Subehen krijgt 

door goed doorzetten een mooie kans. Ook een kopbal van Bahadir uit een corner gaat maar net over. Even later kan 

Bahadir toch de voorsprong nog verder vergroten naar 2 – 5 na een mooie actie van Sergen en een voorzet van 

Thom. De wedstrijd lijkt nu beslist maar dan komt DWO toch nog terug tot 4 – 5 en wordt het toch nog heel 

spannend. DWO krijgt nog een levensgrote kans maar gelukkig staat Tugay op de juiste plaats en fluit de 

scheidsrechter af en is de overwinning binnen. Fantastisch gedaan jongens; dit geeft goede hoop voor de competitie. 

Reinier 

 

 

Zoals jullie weten gaan voetbalverenigingen Cromvliet, 

LENS en VIOS een nieuwe sportvereniging oprichten 

onder de naam “HSV Escamp”. 

 

Natuurlijk gaat de nieuwe club ook een nieuw tenue 

krijgen. Jullie worden van harte uitgenodigd om een 

nieuw ontwerp daarvoor in te dienen.  We willen ook 

graag weten waarom je dit ontwerp zo hebt gemaakt. 

Waar komen de kleuren vandaan, of wat stelt het 

ontwerp voor. De diepere bedoeling dus. Dat willen we 

graag weten en dat moet je dan ook even opschrijven.  

 

Zoals je boven kunt zien hoort de Haagse reiger nu al bij onze nieuwe club en misschien ook wel op het shirt. 

 

 

O ntwerp het nieuwe 

tenue van HSV Escamp 
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Als je een ontwerp hebt gemaakt kun je het inleveren bij je club. De uiteindelijke keuze voor het nieuwe shirt wordt 

gemaakt door de Fusiebegeleidings commissie. Dat zijn de mensen die de nieuwe club voorbereiden.   

 

Iedereen die meedoet wensen wij veel fantasie en creativiteit. Goed nadenken over het waarom en dan maar snel aan 

de slag. 

 

Het winnende ontwerp wordt beloond met een prijsje, maar de grootste prijs is natuurlijk dat HSV Escamp op alle 

sportvelden te bewonderen is in jouw tenue!!! Inleveren kan tot uiterlijk 15 maart. Daarna wordt er een keuze 

gemaakt.  
 

 

 opgericht 18 december 1920 

 internetsite: www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS  *  seizoen 2004/2005 *  78ste   jaargang, nummer 16, 25 

mart 2005 
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de redactie behoudt zich het recht voor: 

 

 ingezonden stukken te weigeren of in te korten 

 plaatsing betekent niet dat de redactie uw mening deelt. 

 

de eerst volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 08  april 

 

➢ inleveren kopij voor deze revue: uiterlijk zondag 03 april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wedstrijdprogramma’s / verslagen  
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Wat is te melden van het fusiefront? 

 

 

TERREIN & CLUBBEBOUW  

- SPORTPARK  " ESCAMP 1 " - 

HENGELOLAAN  ( GEEN POST ADRES)   

DEN HAAG -  TEL. 070 -  366 13 14 

 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    1299.24.229 

 

Samenstelling bestuur 
voorzitter 

❑ Jaap Colpa  ……………….... tel. 070 -  394 19 74 

algemeen secretariaat 

❑  Loek Verdegaal ……………..tel. 070 – 336 13 63  

penningmeester 

❑ Cees Veldink . ……………… tel. 079 - 331 43 48 

seniorenselectie 

❑ Wim Kouwenhoven ……...…. tel. 070 - 391 24 74 

niet-selectie en zaalvoetbal 

❑ Wil Heijnen ………….……. tel. 070 - 346 10  88 

lid  

❑ Paul  van den Steen …..…….  tel. 070 - 440 06 03 

❑ Frans Disseldorp …….……… tel. 079 - 361 39 58 

Senioren zondag en zaal 

❑ Wil Heijnen ………………… tel. 070 - 346 10 88 

❑ Gerard Kemperman ……..…. tel. 0174 - 21 26 02 

Jeugd 

❑ Paul  van den Steen  …………tel. 070 - 440 06 03 

Commissies 

❑ club van 50 

❑ accommodatie, materiaal ……………….. vacant 

❑ bar ………………………………………. vacant 

❑ coordinatie technische zaken 

- Fred van Dijk ………….….… tel. 070 - 363 48 18 

❑ sponsorzaken 

- Richard van der Hoek …….… tel. 030 - 603 61 57 

- Hans Kooijenga ………………tel. 070 - 397 72 94 

Trainers zondag 

❑ Ron Bentvelzen …….………  tel. 070 - 394 39 49 

                                                              06 - 24 26  63 15   

❑ Ronald Bogisch ……….…… tel. 06 – 14 38 27 57 

Verzorger 

❑ Kees Buis ……………….…..  tel. 070 - 367 54 92 

Redacties 

❑ LENS-revue 

- Kees en Saskia Alting …..….  tel. 070 - 366 13 14 

vv.LENS@12move.nl 

❑ Internet 

- Jaap Colpa …..…  webmaster@lens-denhaag.nl 
- Kees Alting …………..cjalting@cjalting.demon.nl  

 

mailto:webmaster@lens-denhaag.nl
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In deze nieuwsbrief  (zie speciale bijlage) komen we weer een stapje verder bij de GROTE vraag: HSV Escamp? Ja of …… Zeer 

belangrijk zijn de data van de geplande Algemene Leden Vergaderingen.  Meer fusienieuws v.w.b. het jeugdgebeuren leest u bij de 

jeugdrubriek op bladzijde 9 van deze Revue. 

 

 

 

 

 
Image en haar projecten 

 

Image, wat is dat? 
 

Image kan op meerdere manieren worden uitgelegd:  

- Image is een term die duidt op een waarneming.  

- Image kan een weergave zijn.  

- Image kan een beeld zijn 

- Image kan fictief zijn maar ook feitelijk. 

 

Kortom met Image kun je alle kanten op. 

 

Momenteel is Image o.a. actief op verschillende hoofdgebieden c.q. projecten: 

1. Allochtone jongeren talentencoördinatie- en begeleiding 

2. Verenigingenondersteuning 

3. Sport voor vrouwen 

4. etc. 

 

Ad1 Allochtone jongeren talentencoördinatie- en begeleiding 
 

Het idee om Image als organisatie op te richten vloeit voort 

uit de behoefte voor een algehele coördinatie en begeleiding 

bij sporters. Met name bij allochtone voetbal jongeren schiet 

het begeleiding in het beoefenen van sport erg tekort.   

 

De meeste allochtone voetballers zijn behendig, technisch 

begaafd, maar slechts een heel kleine groep haalt de echte 

top. Denk maar Anouar Diba (NAC), Nordin Boubkari 

(Ajax) en anderen. De vraag die we hier kunnen stellen: 

Waarom faalt de overgrote groep in het behalen van de top? 

Uit de gehouden (veld)onderzoeken is gebleken dat er 

verschillende redenen hiervoor ten grondslag liggen. Enkele 

voorbeelden: 

 

1. Beperkte begeleiding van de ouders en 

voetbalvereniging 

2. Geen doorzettingsvermogen 

3. Een te lage incasseringsvermogen 

4. etc. 

 

Om deze problemen redenen het hoofd te bieden, voorziet Image in het begeleiden en coördinatie van zowel getalenteerde jonge 

allochtone voetballers als de minder getalenteerde. Image gaat zelf op pad om deze jongeren op te sporen en te corrigeren daar 

waar het nodig is.  Met name het professionele gedrag aanleren, geestelijke rijp stomen om door hindernissen door te breken. 

 

 

Ad2 Verenigingenondersteuning 
 

 

De meeste voetbalverenigingen hebben een groot aantal 

allochtone leden. Dit heeft o.a. te maken met de 

samenstelling van de woonwijk waarin de club ligt. Het 

overgrote deel van de ouders van deze groep is nauwelijks 

betrokken bij sportactiviteiten van hun kind club noch bij de 

verenigingsactiviteiten. Daarnaast is er een tekort aan 

allochtone vrijwilligers voor het uitvoeren van activiteiten 

zowel binnen als buiten de vereniging. Tevens is er een  

 

gebrek aan communicatie tussen voetbalvereniging. 

Tenslotte voelen de allochtone ouders en leden zich niet echt 

verbonden met de club. Kortom de voetbalverenigingen 

hebben met tal van problemen te maken.  

 

Image werkt in opdracht van Vereniging Sportbelang Utrecht 

om deze problemen op te lossen.  

Bij de volgende voetbalvereniging in Utrecht: KDS, vv Utrecht en VSC heeft Image haar successen geboekt. Als gevolg hiervan is 

Image landelijk gaan opereren

Momenteel Image gaat in opdracht en in samenwerking met de KNVB, gemeente Den Haag en Vereniging Sportbelang Utrecht bij 

de voetbalclub LENS in Den Haag de voorgaande besproken en andere problemen in kaart brengen en aanpakken. 

 

De betrokken partijen verwachten van Image dat zij de volgende hoofdwerkzaamheden gaan: 

 

• Het verhogen van de participatie van allochtonen ouders binnen de voetbalvereniging; 

• Onaangenaam gedrag (ongehoorzaamheid, vandalisme, vernieling e.d.) van de jeugd clubleden reduceren; 

• Begeleiden van vooral allochtone jeugd clubleden. 

 

 

 

 

 

 

In de vorige LENS-revue hebben we al 

aandacht besteed aan  het vrijwilligersproject 

(“allochtonen ouders betrekken bij de club”). 

Maar het project, dat op LENS gestart is, 

behelst meer dan alleen allochtonen ouders 

‘over de streep  te trekken’. Wij vinden het 

belangrijk genoeg voor onze vereniging om op 

dit project nog eens uitvoerig onder de loupe 

te nemen. Het onderstaande stuk is van de 

hand van Farid Karroum, één van de 

‘trekkers’ van dit project. Hij schrijft, naast 

algemene informatie over ‘Image-support 

’ook over het project op onze vereniging. 

de redactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meer info: op bladzijde 8  
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• Creëren van een aangenaam klimaat binnen de vereniging. 

 

Instrumenten die hiervoor ingezet gaan worden zijn: 

 

- Bijeenkomsten organiseren voor allochtone ouders, waarbij thema’s als verantwoordelijkheidsbesef en maatschappelijke 

participatie worden behandeld;  

- Allochtone ouders actief betrekken bij de vereniging als toeschouwer, lid en vrijwilliger. De aanwezigheid van de ouders 

(sociale controle) voorkomt en/of beperkt het negatief handelen van het kind.  Het clubbestuur ondersteunen bij sport- en 

club activiteiten. 

 

 

 

 

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. 

 

D e LENS-revue verdwenen, opgelost in ….? 

 

Wie denkt dat ons clubblad altijd een zelfstandig bestaan heeft geleid, komt bedrogen uit. Tijdens onze wekelijkse speurtocht in het 

archief kwamen we deze keer terecht bij de afdeling ‘LENS in de pers’ (knipselkrant) en daar stuitten we op artikelen uit de 

twintiger jaren. Het papier is broos en vergeeld, echter nog goed te lezen.  

Als we het goed  inschatten was er in die tijd  een publicatie ( krant / huis aan huis- / parochie-) -blad genaamd “ St. Willibrord” 

en daarin werd de LENS-revue gepubliceerd. Zou dit wellicht één van de vele verklaringen kunnen zijn dat we (afgezien van 

‘vreemde’ tellingen) een aantal jaargangen ‘kwijt’ zijn? We gaan naar 1923: 

 

Voetbal causerieën 

 

Sinds mijn laatste praatje over voetbalsport is heel wat 

gebeurd. De ,,Lensrevue” is verdwenen, opgelost in ,, St 

Willibrord”. In sommige opzichten jammer, in  andere weer 

niet.  Jammer vind ik het, omdat onze Revue zoo’n  blaadje 

was, wat je geheel kon beschouwen als iets van ons zelf, en 

beetje onduidelijk af en toe, nou ja, maar er zat een gezellige 

toon in. 

En je kon er zoo uit begrijpen de groote clubliefde 

van sommigen onzer leden, die tijd en moeite er voor over 

hadden, te zorgen dat onze clubbelangen en bijzonderheden, 

onzen leden onder oogen kwamen. 

 

Ik schrijf dat tijd en moeite, en dat is nog mar hel zwakjes 

uitgedrukt, want het uitgeven van ons clubblad kostte veel 

tijd en veel moeite. Te veel als we denken, dat het grootste 

del der leden, die aan ons blad meewerkten, studeerende is. 

Maar de heeren, die het steentje aan ’t rollen 

gebracht hebben, kunnen toch altijd met vreugde hieraan 

terugdenken. Want door hun werk zijn we nu in de 

gelegenheid den leden en gedrukt blad thuis te bezorgen en 

nog wel een weekblad. En dit is en der voordeelen van ,,St 

Willibrord”. Wekelijks krijgen we nu bericht over onze 

vereniging en wekelijks hebben nu de medewerkers 

gelegenheid hun kunsten te vertonen. 

SNEL. 

(Bron: bijblad van ‘’St. Willibrord” – SPORT-katern {Uit het Lenskamp} – 6 juli 1923) 

 

 

  

▪ 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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VELD 

                        AANVOERDERS 

LENS 3 

Wil Heijnen - tel.: 070-346 10 88 

b.g.g.: Wim Kouwenhoven - tel.: 070-391 24 74 

LENS 4 

Henk Vermolen-– tel.: 070-360 77 39  

                                     06-12 41 89 56 

 

Wedstrijdprogramma veld 
 

 

Datum Aanvang Wedstrijd Veld/Terrein Nummer Scheidsrechter 

Za 26 mrt 15.00 uur HBS 11 – LENS 4 Craeyenhout, Evert Wijtemaweg 131427  

Ma 28 mrt 13.00 uur LENS 1  - RAS 1 (vr) Veld 1   

  LENS 2 vrij    

 12.00 uur HBS 6 – LENS 3 Craeyenhout, Evert Wijtemaweg 103342 12.00 uur 

  LENS 4 vrij (zie zaterdag!)    

Zo 3 apr 14.00 uur LENS 1 – HMSH 1 Veld 1 97043 W.T.van Horssen 

 11.30 uur LENS 2 – VUC 2 Veld 1 99397 J.de Wit (Zon) 

 10.30 uur LENS 3 – Oliveo 7 Veld 3 103357  

 10.30 uur LENS 4 – Duindorp sv 4 Veld 2 109715  

 

 

 

L ENS in de competitie      | door  Jaap Colpa 

 

 

Zondag 20 maart: RVC/Rijswijk - LENS  (0-1) 

 

LENS DOET GOEDE ZAKEN IN RIJSWIJK 

 

Door een aantal minder goede resultaten in de laatste weken 

heeft LENS 1 zich in een positie gemanoevreerd waarin het 

uitkijken geblazen is. De fatale rode streep is in zicht 

gekomen en in deze fase zijn dus bovenal de punten 

belangrijk geworden. LENS heeft er drie meegenomen uit 

Rijswijk en dat is goed nieuws. De beide a.s. fusieclubs 

schotelden de toeschouwers geen hoogstaand kijkspel voor, 

maar de spanning en het uiteindelijke resultaat vergoedden 

voor de LENSsupporters natuurlijk veel. Mourad Azerki was 

matchwinaar met een fraaie kopbal in de 17e minuut. LENS 

had verder afstand kunnen nemen (zo testte Mo Yegen de 

paal), maar ook RVC kwam een aantal malen gevaarlijk 

dicht bij het LENSdoel. De zege was echter voor LENS, een 

resultaat waar LENS op gehoopt had. De komende weken 

volgen er nog een aantal " finales" tegen clubs uit het 

rechterrijtje. Kom uw club dus steunen, zodat we volgend 

jaar met een nieuwe club wederom in de derde klasse kunnen 

starten 

 

 

 

ZAAL 

 

AANVOERDERS 

LENS 1 Oscar van Laar tel: 06-22669238 LENS 4 Nico Vastenburg tel: 070-329 42 54  

LENS 2 Sammy de Nennie tel: 070-393 59 36 LENS 5 Aad Frederiks tel: 070-397 30 21 

LENS 3 Ed Vuijk tel: 070-396 04 48 

      06-20247367 

LENS 6 Joop Zwart tel: 06-14699794 

LENS DAMES 1 -  Mirjam de Kleijn -  tel: 070-391 27 52 

Wedstrijdprogramma zaal 

 
Datum Aanvang Wedstrijd Sporthal Nummer Scheidsrechter 

Di 29 mrt 20.00 uur LENS 3 – Nootdorp 1 Zuidhaghe 3414  

 21.00 uur VCS 9 – LENS  6 Zuidhaghe 6820  

Vr  1 apr 22.00 uur Snoekie 3 – LENS 1 Transvaal 19679 M. Zarrad 

 20.00 uur Snoekie 2 – LENS 2 Overbosch 2327  

Ma 4 apr 19.00 uur LENS DA1–RAVA Houtw. DA1 Zuidhaghe 7494  

 21.00 uur LENS 1 – Honselersdijk 1 Zuidhaghe 19303 A.N. Hassanin 

 19.00 uur VNI 2 – LENS 3 De Veur Zoeterm. 3425  
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Di 5 apr 21.00 uur Snoekie 7 – LENS 2 Zuidhaghe 141226 V.I. Silvius 

Wo 6 apr 19.00 uur RAVA Houtwijk 5 - LENS 6 De Schilp 6937  

Vr 8 apr 22.00 uur JAC 1 – LENS 4 Ockenburgh-hal 5581  

 22.00 uur LENS 5 – Tutor 9 Overbosch 5741  

Ma 11 apr 22.00 uur RKAVV 5 – LENS 5 De Fluit 171816  

Wo 13 apr 22.00 uur Honselersdijk 2 – LENS 1 De Schilp 19279 W.F.L.G.Boudewijn 

Vr 15 apr 20.00 uur LENS 5 – Oliveo 4 De Blinkerd 171883 M.K.Rampersad 

 21.00 uur LENS 3 – Stompwijk 3 Zuidhaghe 129349  

 22.00 uur LENS 6 – RAVA Houtwijk 5 Zuidhaghe 6854  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2004/2005 

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. 06-46530337: 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 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. Afbellen bij de leider is dus niet de bedoeling. 

• 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 afkeuringslijn (070-4044184) 

van LENS. Voor 08.15 uur bellen heeft geen zin want wij weten dan echt nog niets!! Bel hiervoor echter NOOIT naar 

Gerard Marinus, Paul van den Steen of je leider thuis!!  

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

• Trainingen gaan altijd door omdat wij een kunstgrasveld hebben!!! Nooit meer bellen!! 
 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen nog mogelijk 

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

B1 26 maart 12.00 uur LYRA B1 Thuis Veld 1 42751 11.00 uur  

 02 april 14.00 uur BMT B1 Thuis Veld 1 42763 13.00 uur  

B2 26 maart 14.30 uur Scheveningen B1 Uit Houtrustweg  13.00 uur Auto 

 02 april 10.30 uur Semper Altius B1 Uit Weidedreef/Rijswijk  09.00 uur Auto 

B3 26 maart 13.00 uur Haagse Hout B1 Thuis Veld 2 47493 12.00 uur  

 02 april 14.00 uur Quintus B2 Thuis Veld 2 129539 13.00 uur  

Team Datum Aanvang Tegenstander Uit/ 

thuis 

Veld/Terrein Wedstrijd- 

  nummer 

Vertrek 

van LENS 

Vervoer 

C1 26 maart 09.30 uur Vredenburch-toernooi Uit Zie kopie!!  08.30 uur Auto 

 27 maart 11.45 uur Vredenburch-toernooi Uit Zie kopie!!  10.15 uur Auto 

 30 maart 18.30 uur Sparta C2 Uit B.deKorverweg/Rotterdam  16.00 uur Auto 

 02 april 12.00 uur Alphense Boys C1 Thuis Veld 1 48515 11.00 uur  

C2 28 maart 10.00 uur DSVP-toernooi Uit Zie kopie!!  08.30 uur Auto!! 

 02 april 12.00 uur Vredenburch C1 Uit Vredenburchweg  10.30 uur Auto 

C3 26 maart 10.00 uur SV Erasmus C2 Thuis Veld 1 142154 09.00 uur  

 28 maart 10.00 uur DSVP-toernooi Uit Zie kopie!!  08.30 uur Auto!! 

 02 april 09.30 uur Quick Steps C2 Thuis Veld 3 56638 08.30 uur  
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D1 23 maart 18.30 uur HBS D1 Thuis Veld 2 57633 17.45 uur  

 26 maart 09.00 uur Vertrek reisje Uit Zie kopie!!  08.45 uur Auto 

 30 maart 17.00 uur Cray Valley FC (*) Thuis Veld 1  16.15 uur  

 02 april 10.00 uur SVV/SMC D1 Thuis Veld 1 57645 09.15 uur  

D2 28 maart 10.00 uur DSVP-toernooi Uit Zie kopie!!  08.30 uur Auto!! 

 02 april 12.00 uur Cromvliet D1 Thuis Veld 3 58965 11.00 uur  

 04 april 18.30 uur VELO D2 Uit Noordweg/Wateringen  17.00 uur Auto 

D3 26 maart 10.00 uur DUNO D2 (*) Thuis Veld 2  09.00 uur  

 02 april 09.45 uur DSVP D3 Uit Sportlaan/Pijnacker  08.30 uur Auto 

D4 26 maart 11.30 uur RKDEO D5 (*) Thuis Veld 2  10.30 uur  

 02 april 08.45 uur Quick Steps D4 Uit Nijkerklaan  07.45 uur Auto 

E1 28 maart 10.00 uur Leiden-toernooi Uit Zie kopie!!  08.45 uur Auto 

 02 april 10.00 uur Lyra E1 Uit Veilingweg/De Lier  09.00 uur Auto 

E2 26 maart 11.30 uur VELO-toernooi Uit Zie kopie!!  10.30 uur Auto 

 02 april 10.00 uur Loosduinen E1 Uit Madesteijnweg  09.00 uur Auto 

E3 25 maart 13.30 uur Cromvliet-toernooi Uit Zie kopie!!  12.30 uur Auto 

 02 april 09.30 uur DWO E4 Thuis Veld 2 156995 09.00 uur  

E4 28 maart 11.00 uur Tickhill FC (*) Thuis Veld 2  10.30 uur  

 02 april 10.45 uur DHL E2 Uit Brasserskade/Delft  09.30 uur Auto 

E5 28 maart 11.00 uur Tickhill FC (*) Thuis Veld 2  10.30 uur  

 02 april 11.30 uur DSO E11 Thuis Veld 2 160388 11.00 uur  

F1 26 maart 10.30 uur VELO-toernooi Uit Zie kopie!!  09.30 uur Auto 

 02 april 09.00 uur Vitesse Delft F1 Uit H.v.Riessenlaan/Delft  08.00 uur Auto 

F2 26 maart 10.30 uur VELO-toernooi Uit Zie kopie!!  09.30 uur Auto 

 02 april 08.45 uur Quick F6 Uit Savorninlohmanlaan  07.45 uur Auto 

F3 25 maart 09.00 uur Cromvliet-toernooi Uit Zie kopie!!  08.00 uur Auto 

 02 april 09.30 uur VUC F2 Thuis Veld 2 163728 09.00 uur  

F4 26 maart 11.00 uur RKDEO F12 Uit Sportparkweg/Nootdorp  09.45 uur Auto 

 02 april 10.00 uur Full Speed F3 Uit Kerkpolderweg/Delft  08.45 uur Auto 

F5 25 maart 09.00 uur Cromvliet-toernooi Uit Zie kopie!!  08.00 uur Auto 

 02 april 11.30 uur VELO F15 Thuis Veld 2 167390 11.00 uur  

 

(*) = 

vriendschappelijke wedstrijd 

 

Bijzonderheden: 

• De volgende LENSrevue verschijnt op donderdag 8 april 2005 

• Aanwezig namens de jeugdcommissie:  26 maart vanaf 08.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

02 april vanaf 07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d. Sman 

Opstellingen als bekend met uitzondering van: 

- LENS B1: zonder R.v. Herp (geschorst: alleen 26/3) 

- LENS B2: zonder J.Imambuks (blessure) 

- LENS B3: zonder F.Imouhay (geschorst) 

- LENS C1: zonder C.Poulina (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen en zeer slecht gedrag) 

- LENS C2: zonder M.Bulut (afgevoerd als lid wegens herhaaldelijk zeer slecht gedrag) 

- LENS D3: zonder J.v.Beek (gestopt) 

Competitievoetbal afgekeurd of niet? 

De vraag of het competitievoetbal doorgaat kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en ook niet op vrijdagavond of 

zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De juiste manieren om er achter 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 gewoon altijd naar LENS toe!!! 

• Bellen naar de KNVB afkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is 

hierop de informatie te verkrijgen. 

• Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven 

welke thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van je  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 B1, C1 en D1 vallen onder categorie A en de overige LENS jeugdteams vallen onder categorie B. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetbal doorgaat of niet. 
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Toernooien afgekeurd of niet??? 

Een toernooi afkeuren doe je niet zo snel. Toch kan het gebeuren dat een toernooi toch niet doorgaat omdat het heel erg slecht weer 

is. De enige manier om dit te weten te komen is door te bellen naar de LENS-afkeuringslijn (4044184) en nergens anders naar.  

Schaduwprogramma bij algehele afkeuring (alleen voor 2 april) 

Is op zaterdag het complete competitieprogramma op zaterdag 2 april afgekeurd (dus niet incidenteel) dan hebben we het volgende 

programma samengesteld: 

- 14.00 uur LENS B1 – Soccer Boys B1 (verzamelen 13.00 uur) 

- 12.30 uur LENS B2 – Soccer Boys B2 (verzamelen 11.30 uur) 

- 11.00 uur Soccer Boys C1 – LENS C1 (verzamelen 09.30 uur => auto) 

- 12.30 uur Soccer Boys C2 – LENS C2 (verzamelen 11.00 uur => auto) 

- 09.45 uur Soccer Boys D1 – LENS D1 (verzamelen 08.30 uur => auto) 

- 11.15 uur LENS D2 – Soccer Boys D1 (verzamelen 10.15 uur) 

- 09.00 uur LENS C3, D3, D4 en E1 t/m E5 en F1 t/m F5 onderling voetbal op veld 3 

Soms is het een afwijkende tijd van de competitiewedstrijd dus altijd heel goed opletten en op tijd de LENS afkeuringslijn bellen. 

Dit is: 070-4044184. Deze is vanaf ongeveer 08.00 uur te bellen. 

  

LENS C1 

speelt op 26 en 27 maart mee in het internationale toernooi bij 

Vredenburch. Op zaterdag om 09.30 uur een feestelijke opening.  

Alle teams zijn daarbij in sporttenue en trainingspak aanwezig. 

Daarna voetballen. De tegenstanders op de zaterdag zijn: Excelsior 

Maassluis (10.00 uur), Vredenburch (11.10 uur) en DHC (15.00 uur). 

Om 15.45 uur zijn jullie klaar. Op zondag spelen jullie tegen 

Slikkerveer (11.45 uur), Russelers FC (13.15 uur) en Schwetzingen 

(15.35 uur). Prijsuitreiking: 16.15 uur. 

 

LENS C2 

speelt op maandag 28 maart (2e Paasdag) een toernooi bij 

DSVP (Sportlaan in Pijnacker). Ouders: echt zonder 

jullie vervoer komen we er niet!!! De tegenstanders zijn: 

Concordia, Laakkwartier, DSVP en SEV. Einde: 14.30 

uur. 

LENS C3 

 speelt op maandag 28 maart (2e Paasdag) een toernooi 

bij DSVP (Sportlaan in Pijnacker). Ouders: echt zonder 

jullie vervoer komen we er niet!!! De tegenstanders zijn: 

Concordia, Westlandia, DSVP en Delft. Einde: 14.30 uur. 

 

LENS D1 

gaat op reis en vertrekt zaterdag 26 maart om 09.00 uur vanaf 

LENS. Meenemen: luchtbed, pomp, slaapzak, pyjama, shampoo, 

tandenborstel, tandpasta, voldoende schone kleding, drie anddoeken, 

zwembroek, twee paar LENS kousen en ook twee LENS broekjes 

(wij zorgen voor de shirts), lunchpakket, wat te snoepen en te 

drinken en wat  zakgeld (15 euro is echt voldoende). Slapen doen 

jullie in een kampeerboerderij in Alphen (lekker in de bossen dus 

“levend stratego” staat ook weer op het programma. Op 26 en 27 

maart voetballen bij GSBW in Goirle (een Internationaal toernooi). 

Op zaterdag tegen: USV Elinkwijk     (13.00 uur) en SP.Vgg Cochem (15.45 uur). Op zondag tegen Seaton Burn YFC (10.00 uur) 

en daarna nog een kruisfinale en een finalewedstrijd afhankelijk van het resultaat in  de poule. Ook is er nog een penaltybokaal 

tijdens dit toernooi. De prijsuitreiking is om 17.15 uur. Naast voetballen ook veel plezier maken. Theo verzint wel een leuk 

programma waarin zwemmen ook wel voor zal komen. Hij wordt hierbij geholpen door Vincent van Loon, Dennis Vos en Achraf 

Dachraoui. Dat zit dus wel goed. Op maandag 28 maart zijn  jullie  omstreeks 18.00 uur weer op LENS. Heel veel plezier!!! 

LENS D2 

speelt op maandag 28 maart (2e Paasdag) een toernooi bij DSVP (Sportlaan in Pijnacker). Ouders: echt zonder jullie vervoer  

komen we er niet!!! De tegenstanders zijn: Concordia, Forum Sport, DSVP en SEV. Einde: 14.30 uur. 

 

LENS E1 

speelt op maandag 28 maart (2e Paasdag) een toernooi bij Leiden (Smaragdlaan in Leiden). Ouders: echt zonder jullie  vervoer 

komen we er niet!!! De tegenstanders zijn: UVS, RCL, Buitenveldert en DSO. Er zijn nog 3 poules. De nummers 1 en 2 van iedere 

poule gaan verder naar de kruisfinales en finales. Zitten jullie hier niet bij dan is het toernooi om 13.30 uur afgelopen en mogen 

jullie naar huis.  Zitten jullie daar wel bij dan loopt het toernooi door t/m 15.00 uur.  Einde dan om: 15.30 uur. Succes!! 

 

LENS E2 

Toernooibijzonderheden 

Tijdens de Paasdagen worden de eerste toernooien weer 

gespeeld. De verenigingen starten de voorbereidingen al in 

september en gaan diverse toernooibeurzen af op zoek 

naar tegenstanders en uittoernooien. Daarna alles nog 

verwerken tot een goed en volledig programma, 

scheidsrechters regelen en prijzen en vaantjes kopen. Dit 

kost veel tijd, geld en energie maar dit doet iedereen graag 

omdat de meeste toernooien goed bezocht worden en het 

meestal druk is in het clubgebouw (kassa) en rondom het 

veld. Kortom: de krenten in de pap voor veel clubs. 

Jammer is het dat de KNVB dit niet begrijpt en er 

klakkeloos een bijna volledig competitie-programma in 

propt. Zoek het maar uit clubs!! Dit betekent heel veel 

extra werk voor de wedstrijdsecretarissen en daar wordt 

met de KNVB momenteel al over gesproken. Wij hopen 

dat jullie (spelers, trainers, begeleiders en ouders) deze 

inzet waarderen door goed, leuk en zeker sportief te 

voetballen ook al zit het een keertje tegen met o.a. een 

beslissing van de scheidsrechter. Na afloop blijven we 

allemaal bij de prijsuitreiking wachten. Dit hoort er nu 

eenmaal ook bij en dit is ook een blijk van waardering 

naar de organiserende vereniging. Trainers/leiders zorg 

hiervoor en geef natuurlijk zelf in alles het voorbeeld. 

Ouders: toernooien duren soms lang. Geef uw kind altijd 

een trainingspak mee en wat te eten en te drinken en te 

snoepen. Probeer zelf ook zoveel mogelijk aanwezig te 

zijn want vervoer en aandacht voor uw kind is beslist 

noodzakelijk. Nu de bijzonderheden per team: 
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speelt op zaterdag 26 maart het VELOtoernooi (Noordweg/Wateringen). Ouders: echt zonder jullie vervoer komen we er niet!!! 

De tegenstanders zijn: Delft, Wherevogels, HVV en VELO. Einde: 14.00 uur. 

 

LENS E3 

speelt op vrijdag 25 maart (Goede Vrijdag) een toernooi bij Cromvliet (Brinckerinckstraat). Ouders: zonder jullie vervoer komen 

we er niet!!! De tegenstanders zijn: Hellevoetsluis, Germinal, Zoetermeer, VUC en Cromvliet. Einde    17.30 uur. 

 

LENS F1 

speelt op zaterdag 26 maart het VELO-toernooi (Noordweg/Wateringen). Ouders: zonder jullie vervoer kom en we er echt niet!!! 

De tegenstanders zijn: Graaf WillemIIVAC, HVV, Tonegido en VELO. Einde: 14.00 uur. 

 

LENS F2 

speelt op zaterdag 26 maart het VELO-toernooi (Noordweg/Wateringen). Ouders: zonder jullie vervoer komen we er echt niet!!! 

De tegenstanders zijn: Delft, HVV, Wherevogels en VELO. Einde: 14.00 uur. 

 

LENS F3 

speelt op vrijdag 25 maart (Goede Vrijdag) een toernooi bij Cromvliet (Brinckerinckstraat). Ouders: zonder jullie vervoer komen 

we er niet!!! De tegenstanders zijn: Delta Sport, Wilhelmus, DVO’32, Victorai’04 en Cromvliet. Einde 13.00 uur. 

    

LENS F5: 

speelt op vrijdag 25 maart (Goede Vrijdag) een toernooi bij Cromvliet (Brinckerinckstraat). Ouders: zonder vervoer komen we er 

niet!!! De tegenstanders zijn: Hellevoetsluis, Victoria’04, JuVentaS, Wilhelmus en Cromvliet. Einde 13.00 uur. 

 

LENS D2, D3 en D4 niet op reis 

Helaas, ook dit reisje komt niet van de grond. De 

toezeggingen bleven te vaag en dit is voor ons geen basis om 

iets te reserveren. De leiders (Achraf, Gerard en Fekri) 

bekijken nu of we aan het eind van dit seizoen (zaterdag 4 

juni) een dagje iets leuks kunnen gaan doen met jullie. Jullie 

horen hier uiteraard nog wel meer van. 

 

LENS Penaltybokaal B- t/m E-JEUGD 

Op dinsdag 29 maart de finale van de penaltybokaal voor B 

t/m E-jeugd op LENS. Tijdens trainingen zijn de drie beste 

schutters per team naar voren gekomen (bij sommige teams 

gebeurd dit pas deze week). We starten om 18.30 uur en 

verzamelen doen we om 18.00 uur. Voorlopig 

zijn  de onderstaande finalisten al bekend van: 

B1: T.Fisher, Y.Halim en F.Turkoglu. B2: 

A.Choukoud, M.Karakaya en M.el Ousrouti. 

C2: S.Guzel, C.Senturk en M.Yalmon. D1: 

M.Madroni, M.el Osrouti en M.Vrijenhoek. 

D2: M.el Ayadi, B.Boukheyar en F.Souna. E3: Y.Aliabadi, 

B.balci en M.Gunes. E4: K.Chandrikasingh, E.Kahriman en 

T.Kasanmoeseni. E5: Z.Genc, M.Naqvi en A.Saddiki 

De overige deelnemers worden deze week bekend. De beste 

twee schutters per leeftijdsklasse vertegenwoordigen LENS 

op vrijdag 22 april bij de districtsfinale van de penaltybokaal  

bij Quick Steps. Daar zijn weer plaatsen te verdienen voor de 

grote finale op 28 mei bij GDA. Doe je best!!! 

 

Vrijwilligerstraject op LENS 

Veel LENS’ers kennen Ali en Farid nu wel. Ze lopen 

regelmatig op LENS in hele mooie blauwe jassen 

gesponsord door Image. Zij hebben in de afgelopen maanden 

met diverse vrijwilligers, ouders en teams binnen LENS 

gesproken en via deze gesprekken veel informatie gekregen 

over het wel en wee van onze vereniging. Het inventariseren 

is nu voorbij en zij gaan nu aan de slag met als doel om meer 

ouders te betrekken bij de organisatie van de club. Dit wil 

zeggen dat zij (de ouders) minimaal aandacht (gaan) 

schenken aan de hobby van hun kind door te komen kijken 

en/of te rijden naar uitwedstrijden. Maar nog liever zouden 

wij het zien dat ouders echt actief gaan worden binnen onze 

club door het doen van vrijwilligerswerk (achter de bar, in de 

jeugdcommissie, als scheidsrechter, als trainer en/of 

als leider, in het bestuur etc. etc.). Zonder voldoende 

vrijwilligers volgend seizoen geen LENS en ook 

geen HSV Escamp en dat zou toch echt heel triest 

zijn. Ali en Farid gaan alle ouders uitnodigen om 

naar LENS te komen. Dit niet op basis van 

vrijblijvendheid maar het is nu echt een verplichting. 

Minimaal hun verhaal aanhoren is toch het minste dat wij 

van alle ouders mogen verwachten. In de LENSrevue en 

d.m.v. stenciltjes die wij aan de spelers meegeven worden de 

ouders op de hoogte gebracht van deze bijeenkomsten. 

Ouders die er nu altijd al zijn worden ook ingeschakeld om 

de andere ouders te gaan stimuleren om naar deze 

bijeenkomsten te komen. Wij gaan er dan ook van uit dat alle 

ouders er alles aan zullen doen om aanwezig te zijn. 

 

 

Wordt LENS volgend seizoen HSV Escamp??? 

In april moeten de beslissingen gaan vallen en moet bekend worden of de fusie doorgaat of niet. Dat is spannend. Waar gaan we 

voetballen (VIOS of LENS) => Gemeente geef nu eindelijk eens duidelijkheid!!! Krijgen we de organisatie wel rond (wil je ook 

iets gaan doen voor de HSV Escamp geef je dan nu op). Krijgen we de financiën wel rond (o.a. afhankelijk van het aantal teams dat 

bij de HSV Escamp gaat voetballen). Vragen waar eerst duidelijkheid over moet komen voordat de leden van Cromvliet, VIOS en 

LENS in april echt ja kunnen zeggen tegen de HSV Escamp.  

Wij kregen vooral uit de jongste jeugd voorstellen binnen hoe het tenue van de HSV Escamp er uit moet komen te zien. Er zaten 

echt heel mooie outfits bij. Deze zijn doorgespeeld naar de fusiebegeleidingscommissie die ook alle voorstellen vanuit VIOS en 

Cromvliet ontvangen heeft. Binnenkort wordt hieruit een keuze gemaakt. We zijn benieuwd.  
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Op woensdag 23 maart zitten de jeugdcommissies weer bij elkaar en dan worden er knopen doorgehakt m.b.t. het invullen van de 

trainersposities bij de jeugd. Het voorstel ligt er maar moet nog worden bekrachtigd en ook afgestemd met de betreffende trainers 

voordat wij deze kunnen publiceren in de LENSrevue. Wel is bekend dat er nog een aantal vacatures zijn op trainersposten en in de 

jeugdcommissie. Kortom: de organisatie is nog niet rond en dat kan natuurlijk niet. Kan en wil je iets betekenen op dit gebied geef 

je dan op bij Gerard of Paul. Meer nieuws in de volgende LENSrevue.  

 

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

 

LENS B2 - RAVA/Houtwijk B1  (3-5) 

 

Wij hadden nog een sportief appeltje te 

schillen met deze tegenstander en dat wilde 

we thuis een beetje goed maken. Maar als ik dan hoor dat 

mijn laatste man ziek is en mijn twee spitsen met de B1 mee 

moeten voetballen zakt de moed  mij weer in de schoenen. 

Want tot overmaat van ramp moeten wij met negen spelers 

beginnen. Maar het is weer niet anders. Het zou toch een 

sterke wedstrijd worden al keken wij weer snel tegen een 

achterstand aan. Maar LENS bleef voetballen en gaf met 

negen man zeer goed partij - de ruststand was 2-3. 

Na de rust komen wij op de 3-3 en LENS bleef lekker 

voetballen maar dan gaat de verdediging weer aanvallend 

denken en zet de boel achter weer open en zo lopen wij weer 

in het mes van de tegenstander. Jammer als wij het achter 

dicht hadden gehouwen dan was ik nog niet zo zeker dat R 

met de drie punten weg was gegaan. Maar ik heb weer 

voetbal gezien onder leiding van een prima scheidsrechter en 

dat mag ook wel eens worden gezegd. Nog vier wedstrijden 

te gaan  wij gaan ons best doen om niet te degraderen en dat 

zal ons gaan lukken . 

LENS B2 - Vredenburch B2  (5-2)  
 

Aller eerst wil ik de jongens bedanken voor het niet afbellen 

zodat ik vier voetballers uit de C1 kreeg anders had de B2 

niet gespeeld ( dus boys bedankt hier voor). Met een andere 

verdediging als anders gingen wij van start en die stond 

vandaag als een blok. Natuurlijk kreeg de tegenstander 

kansen maar sprongen er slecht mee om. Het was LENS die 

vandaag de lakens uitdeelde. Echter de twee nul voorsprong 

in de rust was te weinig. Twee ballen gingen snoei hard op 

de lat en de spitsen waren niet scherp genoeg om de 

voorsprong verder uit te bouwen jammer.  

De tweede helft was ook voor LENS en liep verder uit ,er 

werd weer lekker gecombineerd en er was ook weer 

spelvreugde wat de stand ook zou worden ik heb weer een 

voetballend team gezien en dat vond ik weer fijn zeker met 

de wedstrijd van volgende week tegen RAVA. Ik wil de 

spelers van de C 1 bedanken voor het meespelen. Jongens 

grote klasse. 

trainer /leider  Peter 

 

Verslag LENS B3 - HS Texas DZS B1 ( 8-3) 

 
Lees een uitgebreider verslag op www.bergio.nl/b3 ! 

Een frisse zaterdag middag brengt ons weer eens op het terrein van LENS. Een heerlijk middagje voetbal in het vooruitzicht stemt 

ons blij. Bijna alle jongens waren op tijd, op 1 na, die was zijn kleren kwijt! Okay, bespreking, er word nagevraagd waarom niet 

iedereen op de training is terwijl een ieder dit toch had toegezegd. De smoesjes zijn leuk om aan te horen, de excuses fraai maar, 

afspraak is afspraak, komen is het enigste dat telt. Opstelling word doorgenomen en het lijkt er op dat iedereen er zin in heeft. 

Iedereen word naar de kleedkamer gestuurd. Warm lopen is het begin, er word direct een aanvoerder aangewezen wat gunstig blijkt 

te zijn. Na warm gelopen te hebben netjes even een balletje trappen. Okay, aanvang wedstrijd. Wat een zooitje zeg, weet nu echt 

bijna niemand wat zijn plaats is en wat hij daar moet doen? Ongeorganiseerd voetbal laat de tegenstander geloven dat het goed gaat 

komen. Er worden 3 doelpunten gemaakt, 3-0 bij rust. Wel redelijk spel gezien maar om nu warm te worden daarvan?  

Tweede helft dan maar. Wat ik nu zie word vervelend, een feestopstelling die kant nog wal raak, spelers lopen door elkaar en zelfs 

elkaar in de weg, de keeper gaat voetballen waardoor onze linksback gaat keepen. De tegenstander scoort 3 doelpunten maar dat is 

niet de schuld van de keeper jongens, jullie zijn alle verantwoordelijk hiervoor als team in zijn geheel. 8-2 is de uitslag, een fraai 

goal nog van Tadzdien wat de pijn enigszins verlicht maar jongens, ik weet dat dit een zwakke tegenstander was, bedenk je wel dat 

andere tegenstanders jullie genadeloos hadden afgestraft voor dit soort veld bezetting. Was er nog enige vreugde? Daar zeg ik 

volmondig JA op, er waren wat ouders! Klasse!  

Een verheugde ouder 

Vredenburch3 - LENS B3  (1-9) 
 

Daar de boys met het openbaar vervoer moesten naar 

Vredenburchmdat er geen ouders waren die konden rijden 

kwamen ze een beetje te laat aan. Dus vlug omkleden en 

zonder een goede warming-up begonnen wij de wedstrijd. 

Dat was te merken het begon erg stroef maar eindelijk 

kregen wij grip op de wedstrijd. Door een mooie doorzet 

actie van Raefel werd het 1 nul. Het ging een beetje lopen. 

De ene mooie  goal naar de andere. Maar daar kwam het 

weer we vergaten mee te verdedigen zodat de achter hoede 

steeds meer onder druk kwam. Maar daar wij een klasse 

keeper in het goal hadden staan plukte de ene na de andere 

bal van de schoen van de tegenstander. (klasse 

Warhel) 

In de tweede helft liepen wij makkelijk naar 6 

nul  de een nog mooier dan de ander. uiteindelijk 

werd het 9-1. Tegen goal ontstond wij stonden 

http://www.bergio.nl/b3
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nog te discusseren toen de tegenstander de corner nam en 

hem er in een keer in schoot. Jongens er is niet slecht 

gespeeld maar probeer je plaats te houden. Voorhoede 

verdedig mee als je geen bal heb moet je  

juist bewegen. Middenveld probeer je plaats te houden en 

bied je aan sta niet stil zonder bal! Achterhoede als de een 

naar voren gaat moet een ander zijn plaats over nemen. 

Totaal  ging best goed loop allen meer vrij zonder bal en een 

stapje vooruit of achter uit ben je wel aan speelbaar. 

 ps ik heb echt genoten van hele mooie aanvallen Aykut ? je 

moet je schoen krijten dan raak je ze beter  ha ha Mani   als 

je wakker bent kan je nog mooiere goals maken met die 

slinger been van je. Raefael goed gewerkt mooie voorzetten 

en goed blijven kijken   klasse Abdul hard en goed gewerkt, 

Ricky en  Sandeep? Degelijk en goed gevoetbald denk om 

jullie plaats, Ali goed gevoetbald goed blijven kijken, 

Gurkan  puike wedstrijd voorbeeld voor de andere goede 

inzet, Hakim goed gespeeld iets meer samen spel en jullie 

lopen over  de tegenstander heen en de achter hoede krijgt 

dan ook een beetje rust.  

Meer verslagen van de zelfde wedstrijd en zelfs een kort 

videoverslag op de website! 

Een toeschouwer 

 

GDA D 1 - LENS D 1 
 

Compleet en met een lekker weertje ( 

eindelijk geen harde wind ) gingen we naar 

GDA. Drie weken verloren we er nog van, maar vandaag 

waren we echt van plan dat recht te zetten. De eerste helft 

ging gelijk op, maar de meeste kansen waren toch voor 

LENS. Vooral de verdediging werd door onze 

voorhoedespelers goed onder druk gezet, waardoor zij fouten 

maakten. De eerste kans werd nog door Mounir gemist, maar 

de tweede, na een mooie combinatie over rechts, was raak. 

Mitchel ging binnendoor en schoot vrij voor de keeper fraai 

in. ( 0 -1 ).  

In de tweede helft werd het steeds moeilijker. GDA ging 

drukken en LENS kwam er nauwelijks nog uit. Met heel veel 

inzet werd er geknokt voor elke meter. Er waren wel een 

aantal zeer gevaarlijke situaties voor onze goal, maar echte 

kansen werden er toch niet weggegeven. Toch was het 

laatste fluitsignaal een bevrijding en was de overwinning 

behaald en de patat verdiend!!   

 

Feyenoord  D 2 - LENS D 1 

 
Gelukkig, Erdinc was er weer en vol spanning gingen we 

naar Rotterdam. Altijd spannend om een competitiewedstrijd 

tegen Feyenoord te spelen. Gezien de stand op de ranglijst ( 

Feyenoord ongeslagen koploper met bijna 100 doelpunten 

voor ) zou het een moeilijke wedstrijd worden. Verder 

maakte ook de storm het voetballen er niet makkelijker op. 

De tegenstander speelde erg goed en liet de bal razendsnel 

rondgaan. Toch maakte LENS het ze niet gemakkelijk. Er 

werd hard gewerkt, maar de 3-0 achterstand was niet te 

voorkomen.  

In de tweede helft eenzelfde spelbeeld met enkele fraaie 

reddingen van Bulent. Voorin drie kleine kansjes voor 

Walid, Karim en Mitchel. Vlak voor tijd was het 6-0 en daar 

kon iedreen wel vrede mee hebben. Dat Feyenoord er in de 

laatste drie minuten nog drie maakte, was eigenlijk wel 

jammer.  

 

DELFT F1 - LENS F1  (1 - 1) 
 

Het is koud en er staat een harde wind dwars over het veld. Door het uitlopen van de voorgaande wedstrijd 

begint onze wedstrijd een half uur later. LENS is vanaf het begin van de wedstrijd sterker. Sawn is gelukkig 

weer terug op het doel en de verdediging met Mazlum, Tugay en Rifat staat als een huis. Bahadir probeert het direct met 

afstandschoten, maar helaas heeft Delft ook een goede keeper. LENS krijgt hierdoor wel een paar corners en kan zo goed de druk 

erop houden. Een mooie combinatie tussen Illias, Subehen en Thom eindigt op de paal. Even later gaat een afstandschot van 

Subehen net over. In de tweede helft leidt een mooie combinatie, waarbij de bal slechts één keer geraakt wordt, tussen Bahadir, 

Iliass en Sergen tot een kans voor Thom; er staan drie verdedigers van Delft voor hem, maar hij schiet hem mooi onderkant lat erin. 

LENS blijft goed aanvallen, maar de wind staat dwars tegen. Hierdoor kan Delft een paar keer counteren en dit leidt tot de 

gelijkmaker. Bij een volgende situatie neemt een speler van Delft de bal met de hand mee en schiet de bal in het doel, maar 

gelukkig keurt de scheidsrechter hem af. Volgende week beter en de volle winst proberen te pakken in de thuiswedstrijd. 

Reinier 

 

Nieuws van LENS F5 

 
Als leider van dit LENS-team kan ik vertellen dat ik heel tevreden ben over deze ploeg. Ze luisteren erg goed en het 

overspelen gaat ook steeds beter. Misschien gaan we (i.v.m. een fusie) wel verhuizen naar het terrein van VIOS. Toch 

wil ik wel mijn ‘contract’ verlengen en dan een D4-team leiden. Zo, dat was het weer. De groeten van leider/trainer 

van LENS F5. 

Bert Vierling  
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WAT IS ER TE MELDEN VANAF HET FUSIEFRONT? 

 

 

De afgelopen maand is er binnen de diverse werkgroepen en de fusiebegeleidingscommissie  hard gewerkt. 

Seniorenvoetbal, jeugdvoetbal, maar ook sponsoractiviteiten zijn volop onderwerp van gesprek geweest en zonder in 

details te treden kan gesteld worden dat er binnen die werkgroepen behoorlijk wat resultaten zijn bereikt. Niet dat de 

andere werkgroepen stil zitten, maar zeker binnen de genoemde werkgroepen zijn goede vorderingen gemaakt. 

Resultaten, die we ook nodig hebben om straks succesvol de fusie te kunnen ingaan.  

 

 

Hartverwarmend was de respons op de oproep voor een nieuw clubtenue. Maar zoals bij veel zaken heeft die respons ook 

hier twee kanten, want de keuzecommissie kan nog moeilijk een keus maken. Aan de inzendingen ligt het zeker niet en het 

zal ook gaan lukken, maar makkelijk is het de keuzecommissie niet gemaakt. En zo hoort het ook. 

 

Op zondag 13 maart was er op LENS het toernooi voor de lagere teams.Een leuk initiatief dat dankzij strafschoppen door 

Cromvliet werd gewonnen. 

Naast de sportieve krachtmeting was er na afloop niet alleen muziek, maar ook de presentatie van de concept schetsen voor 

de nieuwe accommmodatie. De architect had voor zowel het VIOS- als het LENS-complex een aantal schetsen gemaakt. 

Hoewel nog summier, kon daaruit prima worden opgemaakt hoe de nieuwe accommodatie er uit gaat zien. Waar? Weet u 

het, meld het ons dan, want hoe raar het ook klinkt, wij weten het (nog) niet. Zeker is wel dat, waar we ook terechtkomen, 

de accommodatie er prima bij zal komen te liggen. En die wetenschap is toch ook heel wat waard. 

 

Het antwoord op die vraag moet van de gemeente komen en die heeft daar tot nu toe nog geen uitsluitsel over gegeven. 

Maar de tijd dringt, want op korte termijn moeten de leden zich definitief uitspreken over de fusie en dan is het minste dat 

je wilt weten toch de plaats waar we gaan spelen. En hoewel geduld een schone zaak is, wordt dit nu toch wel erg op de 

proef gesteld. De fusiebegeleidingscommissie heeft een uiterste termijn waarop hier duidelijkheid over moet zijn. Voor 31 

maart en zo niet…Nou ja, daar maar even niet aan denken en er van uitgaan dat het dan toch wel bekend zal zijn. Positief 

denken, zou Balkenende zeggen, en in dit geval zijn we het met hem eens. 

 

Dat brengt ons op een belangrijk onderwerp. De algemene ledenvergadering (ALV), die bij alle drie de verenigingen het definitieve 

groene licht moet gaan geven. 

 

Er zijn 2 data gepland, want bij een onvoldoende opkomst kan er de eerste keer niet gestemd worden en is een tweede vergadering 

noodzakelijk. De eerste ALV is gepland op \14 april en de eventuele tweede op 21 april. Houd in ieder geval deze avonden vrij, 

want er zullen definitief knopen worden doorgehakt en het zou jammer zijn als je achteraf zou moeten constateren dat je bij die 

historische bijeenkomst niet aanwezig had kunnen zijn. 

 

 

 


