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D~ L~NSREVUE ·. . '. . . . 
we~kblad vàn de voe~~al1.éfenigïng; Lenig en Snel. 
43 ]ste jaargang nUlj'.llller f 10 september J 969. 

V 

TÉLË-LENS • 
Bij het bekendworden van de kompet~tie-incj~l~~g:·van ons 
e~rste elftal zag het er al naar uit dat dit elftal het 
komende seizoen moeilijk~r. zou gaan !c~ijge1\~ ·nu het wèd
strijdprogramma voor ons ligt, wetep, wij. hèt-Ï~$ker~ •· 
Hoewel aille wedstrijden in principe belangrijk zijn, mogen 
wij toch wel stellen dat de eerste vijf .wedstrijden zwaar 
tot zeer zwaar (achtereenvolgens Qui.èk ën'RAVk uit.) te . 
noemen zijn. Meer dan een be scheide'n iniddênmobtplaátsje 
zien wij er v.ooi;- ons _.eerst,e yoorlopig ni_~~ '}.n_zitten, .mede 
ook gezien het · vertoond.è spel. v:an op~e vriendenclub· áf"." 
gelopen zondag tegen :Verburch,,.} Het,_prograiIU!ia van het : 
tweede elftal lijkt ·ons norr:iaá],_, niet--, overdreven moeilijk. 
Een prognose is een riskante zaak l_a'ten w-i'j tenminste · 
hopen dat de traditiónèel goede start van. "d-it elftal dit
maal door een even sterk einde wordt gevolgä. 

PROGïîAMMA eerste· helft seizoen '69- 1 70 · 
. LENS 1 LENS 2 ------ ------. 

· 14/9 Archipel - Verbu'.rch 2 
21/.9 R.F.C, A.D.S, 2 
28/9 Wilhelmus - RAVA 2 
5/10 Quick H.Jvl,S.H. 2··.> 
12/10 RAVA Quick 4 
26/10 Celeritas - V.D.L. 2 -· 
2/.11 Delft ·Kranenburg 2 · 
9/11 Tonegido - V ,F,C. 3 -
16/11 R.K,A.V.V. Laakkwartier 4 
23/.11 E.D,S, - B,E.C, ,2 -
30/11 V .o ,C. Fortuna 3 

. " 
De met - aangestreepte wedstrijdeq zijn thuisw:edstrijden. 

OFFICIEEL 

!!:!-~~!!~!:~e;~ . 

' .) • > 

E,P .• Landman 15.9,57 (p) · Hengelolaan '1224--:tel 672868 
W.F.Frerichs 10,5,59 (p) Lijsterbesstraat 153 322696 
R.A.W.Ruiterman 23,2,60 (w) Lijste;rbes~tr, 14 335053 
Ç.J.Mareelis 28.5,61 (w) Melis-Stokelaan 2104 67":>PO? 
p·t-· . , '·r, ~ "' 
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P(>VrocgDp 
R.C.Gill 

1 .. ;7;.61 (,·1) Hoor,v~en 
·8,3;51 (s') J!oogvèeD 

ADRJ~SWIJZIGING LEDENLIJST ----··•---------------------
23'9 nRar L0ösduinsew2g 633 a tel.930970 
,~9 5 naar Oostblok 5 3 Water-inren-:.. · ' 

ÏNIJZIGING LEDENLIJST ----7--- .. ----- . . ' 
. 451 ._toev?egen telefoon:01790-•5836 .· 

'AFVm~REJI! LEDENLIJST 

/ 24.5' J .• P .M.Koomen ( ,j) 

NIEUWE DONATEURS -- ---------, - -~---
143 M.-TroH'1e.len Melis Stoj<:ële.an 2468 (t) 
141', P.H.de Jongh Zweelostraat 22 (t) 
145 mevr. L .J .de Jong), Zweelostraat 22 (t) 

··•î46P,Vróegop Hoogveen 94 (y.) · 
147 mevr. J',Vroegop Hoopveen 94 (t) 

,. 

. (',. ;' 

··-- •• -- _i. __ ,. 

1. 

SEKRET A ?cJ.1\Jc T ------------ --~:·· . 
A.lle kèri~espoi1dentie v..cwr.. het sekretariaat di:ent ge
zonden te worden aan G,,H.C.Halleen, ValJrnJJ.]:)o,sla.an î 8, 
den Haag., tel. 32t,.D44 . · · :. . , , , 

~ . • 4 •• .:. 

BESTUURSSAEEl•J STELLING 
. . - -. -. '. . - ',, .... -. . 

-.. ' ---~· -• 

.:.1 
' 

Daar binnen de reglemeritái~"- 1:;estelde termijn ,va'rf ,'.''I.Tt.ien 
. dagen na de bekendmak:i:ng van de bestu1.ti0 Sfornatiè ( in ·cte 
Lensrevue van 20 aue;ii'stus · j. l.) geen tegenkandidaten· 
zijn gesteld, is d·e. voo1·ged_ragen bestuursfcrr.:atie ge.:. 
kozen, Het béstü'urîs als·Vo:Lgt sa,:mngesteld~ ... ·' 
voorzitter · ·· H;Houkes 
sekretaris G;Halleen 
penningmeest.er .C.Nieuwenhuizen 
kommissaris S.de Bruyn 
koQ.:nissaris J.v.d, Kley ·;;-··-····.·~ .· ... . . . -·--... ··--··. 
AANPLAKBILJETTEN 

' . _ .. r' :-. . . . 

Door \V.èrtraging .bij de drukkerij zijrl .de aanple.kbfl- · 
jet ten voor qe. ~komende week nog niet 'a:ángekomen, Bij· 
de volgende thuiswedstrijd hopen we·è.~t·een en ander· 
in orde is, zodat degenen die zich vóor toezending· 
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hepbeil opgegeven dan een affiche zullen ontvangen, 
Overigens kunnen we nog best enkele adressen gebruiken, 
vooral in de buurt van het veld. Geeft U even een seint je 
aan een der bestuursleden, of dhr. N.Osse; tel.602090? .·. 
Bij· voorbaat dank. · 

17 SEP'i;::MBER: BESTUURS-SURPRISE 

Deze'week heeft, of zult U nog ontvangen, het Jaarverslag 
en .het Financieel Overzicht van het verenigingsjaar 168-
169,de notulen van de Alg.Vergadering van vrijdag 4 julj. 
j,l, en een uitnodiging voor de Alg.Vergadering op 
woensdagavond 17 september om 2,0.00 uur. 
Over' cfie uitnmdiging valt nog wel wat te zeggen, de 
rest immers wordt door U, naar wij hopen, toch al kri
tisch doorgelezen, De re actie, die Uw clubblad, e.venals 
vorig jaar, redigeert met •"een scherpere, meer kritische 
tendens" is echter r:og iets opgevallen, en wel de datum 
waarop de Alg. Vergadering wordt gehouden. Blijkbaar ·· -~ 
om de belangstelling van de leden te stimuleren heeft··: 
het bestuur als datum 17 september genomen, dezelfde 
dag .. ,waAróp Feyenoord zijn 1 e thuiswedstrijd tegen . 
Reykjavik· speelt. Het Rotterda:n:.e publiek zal hoogst
waarschijnlijk wel voor een volle kuip zorgen .rr~et als 
gevolg daarvan: T.V.-voetbal. De gevolgen dáárvan kunt 
U wel radm:1, 

A.s. vrij~lag zoals gewoónlijk weer wan gezellige klub
avond. 

Speciale aandacht voor de klaverjassers, U behoort op 
deze avonden behoorlijk ingespeeld te raken mét' üw maat, 
want in de toekomst worden er weer avonden georganiseerd 
met·tegenstanders vanuit andere verenigingen, hetgeen 
het scheppen van koning,skoppels uiterst belangrijk 
maakt, Ook de tafeltemnissers komen weer aan'.hun beurt. 
De gebruikelijke jaarl.ijkse. kamp;i._99p(3phappen vereisen 
ook training. En de pokeraa.rs? Nat·uur1.ijk kunnen deze 
altijd hun goklusten botvieren met hun uitEestreken· . 

· bluf: gezichten.· D_us zoals gewoonlijk: Voor elk wat wils! 

(vo'orlopig) voor de la2tste maal Barbecue. 
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Brandende fakkels, rokende houtskool vuren, de geur van 

geroosterd vlees,· de zoete smaak van ,een .e:içqµis wijntje 

en-knapperend vers stokbrood, vormden_afgelopen·zater

dag het luisterrijk decor van,_de barbecue-avond, 

Toen het vuur eenmaal goed opgepord e'(l de wi;"n gekeurd 

was, kon tot de aanval, in dit geval het nuttigen van 

het overheerlijk vlees, :'![Orden _o:vergegaan., De ~até- · 

. saus die daarbij geserveerd werd streelde ·aê td1gen. -

_Al spoedig wàs de ideale stemming aanwezig, tegen, elf 

uur hae.r hoogtepunt bereikend in een gezamelijk trai-

ningspartijtje, waarin enkele"dames vcor~l tot de 

uitblin( st J ers behoorden. Een avond die zonder meer· 

herhaald dient te worden en ons nog veel van de K.K. 

in het komende jaar doet verwachten, · 

Heren, het was uitstekend; 
G,v.d.K, 

VARIA . 
- Aan allen die door gelukwensen,· telegrammen, bloemen 

en geschenken ertoe hebben bijgedragen dat ons huwelijk 

tot een· èmvergetelijke gebeurtenis is g-ew:orden, zeggen 

wij heel hartelijk dank, Aad Verbarendse en J,Verbar:endse 

Rooijmaqs. 

- D.H .B~R;K\ bestaat 40 jaar en recipieert tèr gelegen

heid daarvan op zaterdag 13 september van 1,5.00-17.00 

uur in restaurant "de Wildhoef", Evert Wijtemáweg 5, 
ingang Da.sl en Bergselaan,. kruispunt Pioenweg, 

ADVERTENTIE 

GEVRA/•GD· 
. . , 

Bij cte·vereniging LENIG en SNEL kunnen geplaatst 
worden - · -
REPRESÉNTATIEVE LEIDERS 
voor onze senioren-elftallen, 

TAAK; 

-het begeleiden van onze 
digen van de vereniging 
stimuleren., 

elftallen, net vertegen:w.oor
bi j andere verenigingen,· hen 

• 
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GEBOD:CN; .. 
wordt inzicht en -~odce nde de ifógel-ijkheid om mëct·~ ·· · 

te werken in een bloeiende vereniging, 
Goede toekomstmogelijkheden. 

INLICHTINGEN ; . 1 

worden gaarne verstrekt en opgaven tegemoet gezien 
door het E.K.O',sekretariaat van genoemde vereniging 
A.Bogisch, Leidoornstraat 6, tel.· 39.52.5.5, 
Mondeling; · · 1 

Maandagavond van'20.30 tot 4.00 uur aan het club-· 
gebouw·Hengelolaan. · 

PROGRAriiMA SENICREN: V00R ZONDAG 

14,00 uur Lens 1-Archipel 1 

14 september 1969. 

V1G1L6/4 verzamelen 13,00 
clubgebouw 

12.00 uur Verburch 2-Lens 
12.oo uur Te Werve 2-Lens 3 

Poeldijk 
Vredenburchweg samenk. 
11 .1.5u.' ing. Te Wer.ve 
V1G1L.5/3 12;00 uur Lens 4 -DHL. 4 

12,00 uur Lens .5 -Gr·.w.Fac 4 
1 3. 00 uur Bl. Zwart 6' -Lens 6 
1.5. 00 uur Lens· 7 -LVSJ 2 
12.00 uur Velo 9 -Lens 8 

V2 G2 L.5/3 
Wassenaar 

V2 ·t;f 'L.5/3 
Wa~êriri.gen ' 

.Zuid'erpq.rJ< 2e gedeelte 
V2 G_2 'L.5/3 

1 3. 4.5 uur Triomph 7 ·-Lens 9 
1 3. 4.5 uur Lens .1 o. '-G'ona 7 

DE OPSTELLINGEN 

Léns 1 
c.v.d,Beek 
H.Dietz (A). 
R;Fortman 
H.Smitskam 
M.v.Veen 
F ,de Zwart" 
G.Verha~.r .' 
A,Hop 
H .Branden burg 
J .zoet 
W,Keetman 
RES: G.Bermeker 

Lens 2 Lens 3: 
A. Verbarendse· w .Burghouwt · 
L,Riemen F,Straathof. 
A,Roodbol N.Koot (À) . 
P.de Johg J,Bijsterveld 
J,Colpa G,Kemperman -

. J.v.Dijk {AQ D,Groenendijk 
A,R'qpduyn . . Th,Bro_çhard 

"H.'R.ooduyn , E,Bakkers 
. J .v.d. ._Knaap, . .D.Holt . 

J.En·gelbert ... A.Kortekaas 
Th.Brandenburg . J,Heins 

A.Janssen ·A. Verbarencise 
RES . Th Hoe fnagi:?l ··RE·s· •. p·· "'d'"h" • • _ .. ., v. .. rtar 
2x R. Brand en burg. R, Eykelhof .. : 

0
• 
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Lens 4 
Th.Suykerbuyk 
E.v;Bronckhorst 
A:v.Egmond (A) 
L;Remmerswaal 
J;v.Schaik 
L.Smitskam 
J;A.Keetman 
w;Eykelhof . 
F:Wubben 
G.de Hoogd 
C.Grimbergen 
RES: 
vLVerbarendse . 
J.de Waart 

Léns 7 
L;Brandenburg· 
A,Cox 
J,de Boer 
G:L.v.d.Akker 
R.deGroot (A) 
A.v.Wasbeek 
J .Groenendijk 
N .de Boer 
J ,Schouw 
F;v.d.Berg 
0. Vorkink-. 
RES: 
C;Th.Kuyper 
J. Verbarendse 

Lens 1 O 

Léns 5 
G;Halleen 
B;Lustenhouwer 
G,Duivestein(A) 
A,v,Essen 
A.Jehee 
C.v.Koesveld 
N.Drabbe 
J,WÏtting 
R;Ravestein 
C.Vervaart 
P.Speicher 
RES: b 
A;Bilderbeek 

· A. Vervaart 
G,Hoogentoorn 

Léns 6 
G.Ekelmans 
H.dé Groot 
M.v.Zilfhout 
C.Peeters 
H.de Sterke 
A.v.d.Meyden 
W.Hansen 
G.Looyestein 
H.Haket 
J,de Hilster 
L.Jansen (A) 
RES: 
F.Ve~lbehr 
A,Westhoff 

Lens 8 Lens 9 
C ;\·;ëC:'Laan M.Suykerbuyk 
F;v.Dijk F;Bierhof' 
N,Osse J,Willems 
H.Veldink H,Scholten 
M;v.Eysbergen C:Kras 
·J ,Riemen k;Hóppenbrouwer 
· P; Castenmiller H ,7,. Suiker 
A.Klein Breteler A;v,Luz:emburg 
H;Beyersbergen Hen, W.Keereweer 
J,Voshaar · J,Jager 
G.v.d.Kley H,Jacobs 
RES: BES: 
P.Schulten W.E.Suiker 
E.A. v.d. A°cke r · 

R;v,Oostvéen Koentze (A)- F.de Winter- P.Haring
H;Douw- W,Douw -Th,v,Rijn -B;Gsse -F,Vreeswijk
L. Verbrugge -L .Boel houwer -W. Schoonebeek 
RES: R.Soer -W,v.d.Laari -S.Douw 

MEDEDELINBÉN EKO 

AFSCHRIJVINGEN vrijdagavond tussen 7,30 en 8.30 uur 

tëI:EEi3î4-ëiubgebouw 
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Afschrijvingen bij andere functionarissen, bestuurs
leden, cantinebeheerder en dergelijke worden als niet 
ontvangen beschouwd. · · 
Heren, denk aan uw legitimaties, 

AANVOERDERS, ATTENTIE: alle aanvoerders dienen er vo.or. 
te zorgen, dat de wedstrijdra:p,porteh uiterlijk maandag;:. 
avond velledig ingevuld'bij ae·EKO zijn ingeleverd,•Voor 
de uitspelende elftallen moeten ruilformulieren en wed
strijdrapport vrijdagavond '.of- ·zat.erdagmiddag in de ·oe ... ---
stuurskamer worden afgehaail.d. · 

. Programma JUNI OREN, PUPILLEN, WELPEN. __ • 
Zondag 14 september 1969. Junioren.t>'·' 

12. oo Lens 1 -Scheveningen V1 G2 '16/ 4 : . 
13,45 Lens 3 -GDS 3 V1 G2 16/4 
15.00 Lens 4 -Rijswijk2 (vriend) V1 G2 16/4 

Zaterdag 1 3 september 1,969 ·Junioren. 
16.15 Lens 2 -CSVD 2 V1 G1 15/~ 
15 .-45 VUC .5. • -Lens 5 r\ariahoeveHet Kleine ·LQo __ · 
15.45 LE;ns 6 . .:Naalduijk ·4 V1 G1 ·16/4 . 
15,00 Lens 7 -VCS7 . - , 
14.30 Lens 8 -Quick 7 V2 G2 16/4•. · 
15.45 Lens 9 -Spoorwijk 2 V3 G2 't5/3 
14. 30 Laakkwartier 7-Lens 1 O Jansoniusstraat 
14.30 Lens 11 -R~S 4 V3 G2 15/3 
14. 30 · éeleritas 8 -Lens 12 Leyweg . 

Lëns·13 vrij 
15.45 Celeritas 9 

Lens 15 vrij 
14,30 ODB 5 
1 3 • 4-5 Lens 1 7 .. 
PUPILLEN 
1 3. 00 Lens 1 
13 .45 ODB1 
13,45 Lens 3 
Pi.DO Lens, 4_ 
1 2 • 1 5 Tr;L omph 2 

WELPEN 

-Lens 14 

-Lens 1 6 
-Ooievaars 6 . . . 

-AD01 
-Lens. 2 
-HMSH 3 

. .,.Gona 2 
.. -Lens 5 

12.00 Vredenburch 1-Lens 1, 

Le}'llfeg 

Aibbardastraat 
V1 G1 15/3 

V1 G1.L6/4 
Albarçla~traat 
V2 G2 15/3 
V2 G2 15/3 . 

·Zuiderpark;2e·ged, 

Vredenburi::hweg,Rsk 
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11 ; 1.5 HrSH 3 - Lens 2 · . · 
12.00 Cromvliet 3 - Leris 3 

Vredèrustlaari 
Redèrijkerstraat 

LENS 1 , . .. . 
/lls vorige week met W .Kouwenhoven · ' .. __ ··--·-. 
RES C.Stapel (2i) Leider dhr;~'J.v.d.Kley . . .. ,,,. . 

LENS '2 -' ,·, 
Als·vorige week met F,v.d.Kee:r 
RES: P.Heynen (2x) Leider dpr. A.Blok 

LENS 3 

... ;_:·_ -.:.'::..;. .--: 

Als vorige week •.. , .. ~ .... ',.~·-·-· 
RES: T.de Kleyn, F.v.dKe.er .. (.2x.) 
Leider dhr. C.Nieu'wenhuizen 

.. -··---··· --' . . - .. -- - · ... ,, «- _:·: __ .. ------·•--· 
l 

LENS 4 
Als vorige week 
RES: C.Hoenderkamp Leider dhr. F,Flumans 

LENS .5 . 
0;Bauman-H.Rimmelzwaan-Th,v,Rijn-Ch.i3loks-J,v,d.Voort-, 

C.StapeI(2x)-O.Kortekaas-A.Raveste}m-Th.Booms-Th. 
Resodihardjo-J.Disseldorp 
RES: D, v •. Delft Leider cl.hr. J. Zoet 
Samenkomst 14. 4.5 uur clubgebouw 
LENS 6 .. · . . 

H; J ochems-A .Schi jf-Fr .Disseldorp-G. î.rornmèlen-A. Zoun
A .Alber s-P; v; d .Steen-Th. Wilshaus-F. Veerën-A. Jung-, .· 
schlägér-J. v .Rijn. · · · 
RES: W ,de Hilster( 2x) Leider dhr·. -F .Wubben 

LENS 7 . 
J ,Borst-J. v. Dam-P. Heynen ( 2xl'-J .Hel vesteyn-J. Janmaat

P: Verheesen-Th. v .d .Aardweg-L. v .d .I.;eer-6. v. Ardenne- . -
W,Zeemèyer-C.v.Hulst · · .. -··.···.- -·--

RES: j.v.d.Enàe Leider dhr. J,Heynen 

LENS 8 .. 
Fr. Teunièsen.:r~. v. Baggum-M. v.d. Horst:=C .Booms-R.dé Vries-: 
H ,Strà ver- ·c. v.d. Aardweg-P .Berkelaar-G ,Heynen-· • 
(2x)W, de Hilster 

·RES: G·.Lelieveld Leider dhr. C.Kra.§ 



-9-
LENS 9 î 

M; Reuver::A ,Kuitë"rs-J\; CastenmilleJ;"-B ;de Haas-:G rV ,Deëlefï:..-·: 

R, Cfiarité;.J\ ,Ravesteyn-B ;Hoefnagel:-P ,Steffen-P,'IJilmer~ · 

R,Wouters, 
RES: TH,Thijssen Leicl.er dhr. J.'iütting 

LENS 1. 0 i 

W. Hendriks-W. v.d. Linden;.R;Mooiman-C ,Bakker-R,de Vrciege.7··

J\; v ,Maris=-F; Hazebroek •JiMeuleman-J ,lf:eyer s-R, v.d. Lind~-. · · 

M,Mulkens-
RES: G,Bloks Leider dhr. G,v.d.Kley . 
Samenkomst 13. 4.5 uur Loevesteynlaan Hoek Hengelolaan 

LENS 11 
T.v. Os-J, Ruyters-R, v ,Overvest-E, Wahrman-G ,Gome,s-H, ·-~ 

Nfggebrugge-H ;Kèyner-E .-Ree sink-P. Wol t.er ,s-ij. Schneider-
H, v. d, Broek · · 
RES: M,Heynen· Leider- dhr. J\, Nieu\-,en, 

LENS 12 
R. v .d-.Steen-P. P-erreyn-Î\. Lodàer-.R ,Micka-J, Colp.a-. . · ;:·-. · -

ff,v.Luxemburg-R,Verbarendse-J,de·Hilste:r:-E,Hoefnagel
F,Baven-R,Harnas, 
RES: G,Lorsheyd Leider,dhr.. J,Hop 
Samenkomst 13,4.5 uur Hengelolaan hoek Leyweg, 

' 
' 

LENS ·-13 vrij~ zïe Lens 9 t/m 12 

LENS 14 
" . . .. , 

Als vorige week . 
RES: ·F·.Kagnée-A,de Pagter Léider dhr. P.v •. d,J\ar · 
Samenkomst 1.5,00 uur Hengelolaan hoek LeyHeg. 

Lens 1.5 vrij 

LENS 16 
Als vorige week 
RES: J.v,Hoek Leider dhr, N,Osse 
Samenkomst 13,4.5 uur Hengelolaan hoek Leyweg, 

LENS 17 
Als vorige week 

' 

RES: P ,K<;>evoe.ts-R, v .Kruiselbergen, Leider dhr. A,Poels 

PUPILLEN 
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LENS 1 
A;v; Vel zen-R ..-d r · Hoog<;!. -G.-. $èhenk~l s-R I Leyn-F, Kras:: . ,---··· -
E; v ;·Lu:x:emb1,1rg.:.A. Reésifik.::T ,de· Kok:-P ~ v.ci ,Nieuwenl).uyseri- . ·, · 
A.de Hoogd-R.Peek .. . 
RES: P.Lucas (2x) . Leider çlhr. Th,Hoefnag~l.· _ .. ; ;.· ·7 
LENS 2 . . .. . . 
J;Brohger-P.,Derslee-R.v .~.Boog?-ard-P .Hop-~. yi-e_ster<lm.in7 •. 

R; v. d ;i'!ieer-i',;, S-ehutte-R.Micka ( 2x) .,.J:i'_. Kortekaa.s-R. Hofman-· 
R.Pereira · '· · · · 
RES: M.Hoendérkamp Leider dhr. ,J .Colpa • . · . 
Samehkomst 1 • 00 uur Hengelolaan hoek Lejrwe,g ( Euro'cin·ema) 

LENS 3 
T. Prin-s..:R. T.1/'aar:senburg-R •. v .tl. Kruk-H .,No,uw.elanq- :: · ·- : ··· 
J • Lust enhouwe-r~C. v. Bij s.terveld-J ,.B:r:.ochard-M,_Peperkam'p-· 
R. Nottet-S. Knêrr-H .Lutterman. · · :·: . · · 
RES: F.v.Velzen(2:x;) Leider. dJir. A.v.Essen. · 

LENS 4 
V; Pouw-R;v·.Domburg-F. v "d ,Zel.-R.1-(illerns.-M ,Scl!,eèper-s,....··:··.,: 
J ;Klarenbeek- H;Heezius-H.,Wubben-M. Versteég-M.Hoogd-ûir1.: 
J.WasséPman. · · .. · ·. ·- · ,., 
RES: 0,Huis· (2x) Leider.dhr. B,Lustehhouwer. · · 

LENS 5 . , 
E;v.Boheramen(2xW3)-A,Kóevoets~R.Kleiwegt-R,Dessing-
M; P1·ins-A. Grimbergen-A, Willems-P. v .d .Burgt.:. 

. -.--· Q.v.d.Meys-F.Zevenster-R.Hóppenbrouwers. 
RES: E.v,Royen Leider dhr. A.Hop 
Samenkomst'11 .45 ûur Ingang Zuiderpark Loevèsteinlaan. 

WELPEN 

LENS 1 .. 
P; Valkenburg-R. Peeters-P ,Gier.:.~. v. Velzen( 2xP3 )- -~--, ~---·- -
P. v. d .Burg-H .Hoppenbrouwer;,-R_. ersteeg-G.Appeldöo,rn:-.• 
P ,Lucas( 2xP1 )-R.Bon.,-0.Huis( 2xP4) · · · · · · 
RES: R.lücka ( 2x) Leider dhr. C .Bon 
Samenkomst 11 .15 uur Ingang Lensterrein. 
LENS 2 ·. ' ·-. . · · . _. · . 
H ;Braak-F. Bauman-C. v .Rijk-F. Kerkhof'...[,', v·:d .Eeer-
T. King-F. Verbarendse.:.s. Teunissen-F. v .d .Poll
R.Koevoets-J.v.Kleef. 

.., -·-·-~-•.• .. -



-11-

Leider dhr. ~.Dankers. 
Samenkomst 10. 30 uur. ingang- Lens~errein. · , 

LBNS 3 · · 
E; v ,Boheemen:(.2·x )-R. v ,ftarle-R. v·. Eyk-R.Lelieveld-P. Peperkçtinp

R. de Keizer-R.de \ilit-J.v.Tuyl-.R.Notebaard-E,Hofman. 

RES: H.v.d,Winden. Leider dhr. G,Duivesteyn .• 

Sar.ienkomst 11 .15 uur ingang Lensterrein. 

AFSCHRIJVINGEN: schriftelijk v66r vrijdagavond 7,30 uur 

bij dhr. G.v.d,Steen, Nunspeetlaan 303, 
Telefonisch uitsluitend vrijdagavond tussen 6.30 era 

7,30 uur tel 661314 klubgebouw. · 
Bij plotselinge ziekte kan zaterdagsochtend tussen 10.00 

en 1 0. 30 uur ( dus niet vroeger of later) gebeld worden 

naar dhr. G. v.d. Steen tel. 398694 
Afschrijvingen bij andere functionarissen en op andere

tijden werden in het vervolg niet meer geacceptee:ç_d. 

T;::AININGEN 

J\ Klassers vri,jdagavond aanvang 8, 15 uur: Alle A.Klassers, 

die nog niet trainen, kunnen cp deze avond onder leiding 

van de heer !, .Blok aan de training deelnemen. R.egèlmatige 

opkomst is gewenst. Eerste avond 12 sepèember a.s. 

B.Klassers, vri.jdagavond, aanvang 7,00 uur. , 

Voor de volgende B.Klassers is op deze avond -gelegenheid

tot trainen.o.l.v. dhr. F. 1,1ubben, 
A .f,lbers-W .Zeemeyer-J. Borst-J. v. Dam-R. Heynen-J .Hel vensteyn 

J. Janmaat-P. Verheesen-Th. v ,d. i,ardweg-1. v. d .Leer-C. v. Hulst 

J.v.d.Ende-G.v.Ardenne-F.Teunissen-rfi.v.d.Horst-A,Heynen

W.de Hilster-E.Booms-R.de Vries-H.Straver~B.Hoefnagel7 

C. v.d. Aardweg-G-Lelieveld-J ,l'-ieuleman-W. v. d .Linden-

P .Berkelaar-F .Disselporp. 
De opkomst voor deze training is niet verplicht, doch 

indien men niet regelmatig komt, zullen er andere · 

B.Klassers worden aangewezen om de opengevallen plaats 

in te nemen. Eerste avond 12 septemebr a,s; 

Voor de overige B.Klassers zal nog naar een trainings

mogelijkheid worden gezocht. 
C Klassers I woensdae:a~ond, aan va~[. 00 uur. 
De volgende spelers worc:en op 17 september a.s. verwacht 

Deze training zal worden geleid door dhr. H. de Groot. 
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Aànvang 7,00 uur, . . •. 
A, v, Velzen-..B ,Ruiterman-H .Guit-J ;Post·-M. v ,D:i.jk-J. v. Wijk
W. Wils-J. V .Rossum-F, Snoeyers-T .Hilderink-J ,Slabbers-
P. Verschoor-H. v .Bohee!llen-F. v-,Loon-H .Ruyter-R. Heemskerk-,_ 
J. v ;K:J_eef-J ~l:Jóll.ink:.J. v .Hö~k-ÏLde Wit· J\. Kleiwegt-
J. v.d. Burgt-~J. Gome s-P .Zalm~ . : · • ··' 
Ook deze training is niet. verplicht, maar regiümatige 
opkomst is wel gewenst; · · · · 
PUPILLEN en '11Jelpef{: vanaf' woensdag 17 september a.s. 
kunnen alle overige pupillen en welpen om 1 4-:'30' µuf op 
ons vclcl terecht. · -
Niet Opkomen: 1i/egens niet, opkemen afgelopen zaterdag 
krijgt H.v.d.'!iinc1en 2 e ·tra ·reserve beurten. , 

KEEPERSTPJ,INT]t1G: -~: 
0

S. i ia'terd-ag wórlëïi. om-::] 0 :.oo uur ven·mcht 
M.Ileuver-W.Hendriks-H.v.Bfuheemen en H.Uding.,:· ... 
Bij verhinderinf; normaal afschrijven, op ir,rijdagavond 
tussen 6.30 en 7,30 uur, 

·JlH1IOR1':.NRA: D ... - ...• 
Donderdagavond 11 septembér om 7. öo uur is de eer-ste 
bijeenkomst 'Van de juniorenraad in het klubgebouw. 

TWEf. INV:'.LLERS ZOND:GR BLESSU-=tE , .. . .. ... , ._., :.-··· - : . 

Het heeft al eens eerder in de krant gestaan, mae.r nu 
het voetbàl•seizoen is begonnen· is het misschien goed . 
er ryog weer eBn keer aan te herinneren. In de.. . 

··seniof!e,,nkompetitie -mogen gedurende de gehele .wedstrijq 
twee- spelers worden vervàpgen zonder dat .er sprake ho~ft 
te zijn van ·een bJ.e-ssure. Een speler, die .eenmaal 
is vervangen, mag daarna niet meer aan de .wedstrijd deel-
nemen. -·. - . ··1· 

.. ~-. ;· . 

STRAFftC· CEDlÏ1E 

T~jderis het afgelopen seizoen is het aantal.Lensspelers 
dat door de Bond officieel wegens overtredingen van ern
stige aard ~ri.,:het· :.wat je werd geroepen te groot geweest. 
Dit seizoen 'zal door bestuur en elftalkomi'säië dan "ook" 
streng'opgetreden worden tegen spelers die zich-op het 
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veld misdr(;l.gen. In c,e Lensrevue van 6 aufustus 
he3ft de Elftalkommissie reeds aangekondigd dat . spelers, 
die van de scheidsrechter een officële waarschuv1ing .... 
ontvangen voor drie wedstrijden zullen worden geschorst 
en een schorsing van zes wedstrijden staat hen te wachten, 
die uit het veld worden gezon~en. 

Elke speler die door zijn aanvoerder of leider om 
discip;inaire redenen uit het veld wordt.gezonden, of 
door de scheidsrechter uit het veld wortlt gezonden is 
verplicht zich de maandagavond daaropvolgend bij de 
elftalkommissie te ~erantwoorden. Dit is overigens 
niet alleen een plicht, maar ook een RECHT; tegenover 
de elft_alkommissie heeft men het recht .. tot mondeling ver
weer en tegenover de str1li'.fkommissie van de KNVB heeft 
het recht tot schriftelijk verweer. 

Heeft man van de scheidsrechter een offieiêle waar
schuwing ontvangen of is men door de scheid•srechter 
uit het veld gezonden, dan dient het schr,i:ftelijk verweer 
op maandagavond in het bezit van de elftalkommissie 
te zijn. Gebeurt dit niet, dan wordt aangen"or11en ö.at. 
man zijn schuld erkent. 

Overigens dienen ook de aanvoerders ,een schriftelijke 
verklaring af te leggen over het gedrag van_ een uit. het 
veld gezonden og gwwaarschuwde speler. Zij'l d:i,enen dat 
ook te doen, indien het een speler van de. tegenpartij , 
betreft. · 

VAN DOEL TOT DOLL 

LENS 3 (sen) startte tegen Wit Blauw RK2 erg goed. 
Door snelle combinaties en goed afwerken .van de voorhoede 
werd de stand b;i.j rust 4-1 • Na rust werd· het echter een 
geheel.ander spelbeeld. Lens duidelijk de beste 
kaarten in habden, wist zich te·zeker van een over
winning, hetr;een vreselijk tegenviel. Wit Blauw 
kwam sterk terug-tot 4-3, waarna Lens eindelijk 
wakkerschrok en·prcbeerde te redden wat er te redden 
viel onder het motto: "Vrouwen en kinderen eerst;' 

., 
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Het gelukte en de eerste puntjes waren binnen.· 
LENS 4 startte zwak tegen Concordia 2. Inde' 
eerste helft was duidelijk een geb.rek ·aan· co'nditie 

.wa2rneembaar. Gelukkig liet~Concordia vele"kansen 
onbenut en bleef de schade ·beperkt 'tot 1-0. · 
Na de rust kwam Lr1:s terug, In een verhoogd tempo 
werd Concordia onder druk gezet, het geen resulteerde mn. 
een eindstand van 2-1 , · 
En wederom waren de puntjes w111er voor de boys. 

LENS 5 - LAAKKWARTIER 4 _JUNIOREN. 
In een uitstekend::gespeelde wedstr.ijd tegen Laakkwartier 
îs ons eerste B elftal met een overwinning van start 
gegaan. Met snelle kombinaties en een grote inzet 
werc1 Laakkwartier onder druk gezet, !Laar hun doel-
verdediger reel.de enige malen op prachtige wijze. 
Maar na 15 min, was zelfs hij kansloos tegen een 

.,inzet van Trimó ba een prachtige kombim,t-ie op de 
rechtervleugel. Na rust een fel terugvechtend 
Laakklvartier, maar hun aanvallen werden-echter 
bekwaam-opgevangen door Theo van Rijn c.s. 
Toen Koos v,d:,Voort in het strafschopgebied 
de bal.tegen_ zijn arm kreeg geschoten, wees de 
scheidsrechter onverbiddelijk naar de bekende 
stip, Gelukkig voor'Lens werd deze penalty naast 
geschotè'n, · hetgeen• het teken was voor een hernieuwd 
Lens·offensief. Een tweede doelpunt kon niet_ uit.blijven 
en toen Otto Kortekaas de bal, na een lqnge solo, 
doortikte naar Roeland Ravestein betekende dat e·en 
2-0 voorsprong, In de laatste 10 minuten viel· 
Lens iets terug en werd er niet meer gesëö-órd. 

VIOS 8 ~ LENS l 7 Junioren . 
Lens 17 was in deze uitstekende wedstrijd over alle. 
linies beter en bestookte.dan ook konstant het Viós 
doel. Doelpunten werden niet vergeten} Hoefnagel 
opende al snel de score, binnen 10 min, gèvólgd 
door treffers van de Vios~doelman en Th.v.d.Voort. 
Na dehèrvatting was het Lens overwicht nog groter. . 
Nu waren Hoefnagel,Teunis en weer Hoefnagel(strafschop) 
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die dit oven'licht in doelpunten uitdrukten. 
Het eindo kwàm dan ook met een verdiende 6-1 zege 
voor Lens 17. 

BEAT !,VOND ! ! ! BEh'I' l, vmrn ! ! ! BEAT J~ VOND ! ! ! 

Zoals u vorige week in de lensrevue gelezGn heeft, 
komGn vrijdag 3 oktober de Groovy' s wederom :".n ons 
!clubgebouw. 
Vrijdag a.s. 12 september z~ jn de kaarten ve1·kri jgbaar 
bij G,de Hoogd, VredGoord 209, dGn H~ag, tGlGfoon 
66.55.82 (uitsluitend na 6 uur) en bij de bar op 
zaterdag en zondag bij de fara,Geitenbeek, 
De prijs is f, 2,- per kaart, 

, 



,·· 
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DE LENSREVUE 

weekblad van de. voetlial ve_repiging L~_nig en Snel, . 
43 ste jaargang nummer 2 . .· '1° 7 -·september 1969: 

TELE-LENS 

De kompetitie voor het eerste is begonnén," gezien'het 
resultaat geen beste start, Toch zijn .. wij niet.':gnt~-:: _ .. _ .. 
vreden, Draaide het eerste :j.n de oefenwedstrij<;l.en on- .. 
voldoende, afgelopeh zondag was er van de malaise niets 
te merken, r:en, speelde met een goede inzet. V~r_rµ:i,!; · l;i~r_i ____ _:: 
hechte verdediging werd er goed gebouy1d,. Pe yoorhoede _ 
draaide naa,r ~ehoren, maar miste de fti;ii:3hing touch, De· 
reden is ve·rmoedelijk onwennigheid ( e(,n i;iieuwe voorhoede) 
of een· klein gebrek aan zelfvertrouwep: [JP het juiste · · 
moment. Wij geloven echter dat dit pq)bl!èem zich in.,d·e 
volgende wedstri jdèn vanzelf oplost, roegegeven natu:û.r'
lijk dat de keeper van Archipel een eporrne "Sta-in-de-. • · 
weg" was en Vrouwe Fortuna zeker niet aan onze zijde · · 
stond·, Het tegendoelpunt werd gescoorçl u;it een penàlty, · 
die tër'echt door de scheidsrechter werçl ;to_egewezen, -· 
Resumerend geloven wij dat het ·eerste. me:t; deze inzet. en· 
met ietwat meer zelfvertromien -en, "ma.zze.1" het dit seiz'oen 
naar behoren zal kunnen doen. 

BEJ,TAVOND: KAARTEN Af·,N DE BAR 

OFFICIEEL .. • 1.-. 

Nieuwe Leden . 

. - . ,; 
··- - .. ··-------~ 

........ 5 31 E.P. Landman 15. 9 ,'57 ( p) Hengelolaan 1224 . 6:faB6:8 r .. 

.......-532 W.F.Frerichs 10,5,59(p) Lijsterbesstr 153 322696 · 
✓ 533 R.A.W.Ruiterman 23.2.6o(w) Lijsterbeastr. ,14:~.33.5JL5.}: __ ·: 
__..,..534: C.J .Marselis 28.5.61(w) Melis Stokelaan 2104. 6-73207.- . 
• , ..... .535 P. Vroegop 1. 7. 61 (w) Hoogveen: 94 669601 · ... 
,,.....536, R.C .Gill 8. 3,§1 ( s) Hoogveen 255 

/ 537 J .G .Hop ns Zweelostraat 40 
· __..,..3~0 QP,n~euw opvoeren; adres~ i'fiarconistr:aat 42 323849 

,, Afvoerèn_Ledefulijst 

\,-- 153 J.H.M.Helwig (s) · .. 
,_ / 321 H.C .E_v-d-Nouweland (p) 

Il ~!::~':!"::_~~~§!~::~!:~-
1 
1 

• ··r 

{ . ' 

,·• 
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148 mevr .~r.c -~ .Srimlders~v-.Di jK Burg' Zarièvelàstr. 1 01 
•.. •. • !-. :·::: , ·· Maassluis tt) ·· ·,. 

149 mevr.W.de Hilster Beeklaan 222 (t) 
150 P.J.Planken Steenwijklaan 178 

~ . . ---~ ... 

J,drew-i,jzigi,rÏg' Lè~enl'i j st 

98 naar Wo1ma/anstrae.t 71 tel. 655057 
- -~·---· ·. : • .. 

!~-~§-th9~§g~. . .; . , : , 

307 

H.M.T~;Pl'änken 19,11 ;6-o_ (w) .Steenwijklaan 178 
P;J·.Bràchard "-17.·~.61 (w) Vredeoord 47. 
·i0 /E;Ëakvis · 21. · 8;59 lp) Wolweversgaarde 
:l.J .A:M.'Straver· 3,8.60 ·{w)· Melis S.tokelaan 
A;Bi'jnagté .,: 21;· 5.60. (w) Steenzicht 197 
J:Bijriägtë · • 1 ;· 7;58 (p) Steenzicht 197 

2234 
334787 
334787 

'f.J .ri:Heijnen 5~10.59 (w) Hengelolaan 1424 
H.M.Pronk ,:., 22.5.~57 •(j) Daltonstraat 11 
Psäii~!-iaas ': • 23~ 4·,59 (p) Cartesiusstraat 39 
It.E .V:Muskiet • 11 • 7. 61 · ( w) Scheveningseweg 3 3a 
D·;:tci;Boin 1 7 • 1 • 59 ( p) idem . 

'"{1-:riJ;Zwarts• · i 9; · 2 ;(,1 (w) idem 
l'!i, Hocmàérop 1 .10. 59 ( w) idem 
P.J.Waldschm.it 16.10.59 (w) idem 

Sekretariaat ------------

635083 .. 
639109 
545800 . ,, 

Alle korrespondentie 
zonden te wórden aan 
tel.·· 32.1p_44,· . 

voor het sekrtarirat dient· gë·.:.'··"-•• · 

G.H.C.Halleen, Valkenboslaan..1.8;.; ... 

T o·e@?-~ s ti'ei-;i::Ï; en.~ .. ·- . · .. ;·: . 

Om mi~.verstanden·•te· -voorkomen wordt. er nogmaa•l:s. op: ge
wez-en, dat men zonder vertocn van· eeh ;t·o.egangsbewijs 
onze terreinen niet zonder· entree te· li.e·t;3.len kan be
tre,c).e11. Hierop worden geenLuitzcnd·eringer'l geina_a,k:t •. ALLE 
led"èfräienen·hun·toegan9:sbewijs te tonen, Ouders. van 
junioren, pupillen en welpen wijzen wJJ op de inogelijk
heid een doorlopénd toegangsbewijs te::.J,.:r,;i;.jgen.-'v..o.or ...... _._ 
;f 12, -- per jaar. ( De toegangsbewijzen wor_den slechts . 
toefezonden indien dit bedrag door de penningmeester .. 
is ontvangen). ·· · -

••-·••••,-• _...: -,~ ••••• •••~-~•;n-



-18-

UITSLAGEN van Zi, TERD1~G 13 en ZONDAG 1 4 s.eptember j .1, 

SENIOREN 
Lens 1 . 
Verburch 2 
Te Werve 2 
Lens 4 

-Archipel 1 0-1 
-Lens 2 4-1 
-Lens 3 1-6 
-D.H.L. 4 3-3 

Lens 5 
Bl•auw Zwart 
Lens 7 

-Graaaf Willem II Vac 3-3 
6 -Lens 6 4"".4 
-J.V.S.J. 2 4-3 

Velo 9 
Ti:iomph 7 
Lens 10 

-Lens 8 2-3 
-Lens 9 2-2 
-Gona 7 2·- 2 · 

JUNIOREN 
Lens 1 -Scheveningen 1 
Lens 2 -C.S,V.D. 2 
Lens 3 -G.D.S. 3 
Lens 4 -Rijswijk 2 
Vue 5 -Lens 5 

,Lens 6 Naaldwijk 4. 
Lens 7 -V.C.S. 7 
Lens 8 -Quick 7 
Lens 9 -Spoorwijk 2 
Laakkwartier 7 -Lens 10 
Lens 11 -Ras 4 
Celeritas 8 -Lens 12 
Celeritas 9 -Lens 14 
O,D.B. 5 -Lens 16 
Lens 17 -Ooi~vaars 6 
PUPILLEN 
Lens 1 
O.D.B. 1 
Lens 3 
Lens 4 
Triomph 2 

"'WELPEN . 
Vredenl;:nitrch 
H.ï•:;S•:H. 3 
Cromvliet 3 

-Ade 1 
·-Lens 2 
-H.r:;.S,H. 3 
-Gona 2 
-Lens 5 .. · 

1 -Len,s 1 
-Lens·?. 
~Lens. 3 

2-3 
3-1 
2-0 
3-4 
2-2 
4-1 
2-2 
4-0 
3-1 
1-7 

. 1-2 
1-7 
0-10 
5-1 
0-1 

1-2 
2-0 
3-0 
0-3 
p-2 

0-5 
.0-1 
0-0 

vriendsch, · 
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DOEL.1?1INTE.NE'QNI)_$.: ELl(_·DUBBELTJE_TELT MEE!_l !J_ 

KONTAKTPUN'fJES 

Onze kaka's laten er weer geen gras'.over·groeien, Na 
een geslaagde barbecue, een toekomstig be•,t-feest 'met· 
de Groovy•s, wordt er aanstaande vrijdagav.ood weer,;~• 
een van die reeds in do gehe-le stad .gepr.ez.en en ver
vloekte klaver ja sa vonden georganiseerd', Geprezen door 
de fanatieke klaverjassers. Vervloekt door de·pokeraars 
en gezellige vrijdagavondbabbelae.rs.f De., laa-tste groep 
echter niet getreurd Uw babbelstoel staat .ältijd klaar 
en Uw pokerstenen schreeuwen ~essen. De kl~verjassers· 
kunnen rekenen op wederom begerenswaardige.·prijzen~ 
felle tegenstand en een gezellige aovond. De inschrijf
prijs bedf'aé'.gt slechts f 1 .--. Maar wat zeuren we-· ----
eigenlijk,. Wij 'behoeven al1eeh maar te zeggen 
"Tot vrijdag 8.30 uur!!" -, • . , -

BOUWME0S TERS ! . - . 
A.s. z9terdag ,zoeken wij weer de tréuwe 'mefüewerkers . 
voor de bouw. Wie komt er helpen? Ook U bent welkom! 
Graag· _z"elfs! Tot zaterdag!· O.Q. ! · 

VARIA , 
C 

Ook deze week weer een aahtal vermiste kled-ingstukken 
en sieraden: , -
- Hans Braak uit W2 op woensdagmiddag een voetbal•.· 
broekje verloren. Gaarne ·a-fgeven bij Juco of Winkel,-, 
stede 192. ' · · · · 
- Een lid van Naaldwijk af.gelopen zaterdag-een polshor:
loge verloren. Gaarne afgeven bij Juco, · 
- Dhr. rliicka ( noch immer met snor) afgelopen zondag_ een 
shirt verloren bij de uitwedstrijd tegen Triomph·.---Ga'a-rr-;e 
afgeven bij adres: Randveen·,Vi. Tel. 679276 ,· "· · 
- Voor de liefhebber met .zeer kleine voet: -Grat: .. ·s .een , 
paar voetbalschoenen maat>-3.0 ( iets .voor een- welp?)·, bij 
dhr. Hoek, Dal veen 20 tel .-.-·670236. · · · J 
- Geboren: · 2e zoon van dhr; en mevr. Beyersbergen van 
Henegouwen, ::;enaamd Jeroen. Uiteraard onze felicitati~s. 
- Wim Verbarendse ( <;wie kent hem niet?") gaat 19 sept=.-
echt in de· echt met Tineke· .Wal se.hops; Het-- huwelijk 
wordt om 3,00 uur voltrokken in de O,L.Vrouw Hemelvaart 
te Loosduinen. De receptie-wordt gehouden varf 5_,..7 uur 
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' in-"Driëvliet" te Rijswijk; Wij wensen het è'ehtpaar-••· ..... 

veel geluk, 

BEU!lSHOEK. 
De koers yan de twee lensfondsen; t.w. het bouwfonds 
en het-doelpuntenfonds heeft haar dieptepunt.bereikt, 
Noteerde het bouwfonds vorig jaar,eèn stand,van f300,~
dit.jaar maar liefst, schrikt U niet f 450;--. In een 
.jaar tijd een stijging van 501,, oftewel } 150, -- , 
grotendeels nog tot stand gekomen dco_r :de aktiviteiten 

. van de juniorenraad, waardoor het a2.ndéel yan de senioren 
tot een lachwekkend iets gemaakt wordt, Het woord 
"schande" klinkt hier zeker niet misplaatst. Om deze 
reden willen wij dan ook gaE!rne het vorig jaar gelan
ceerde doelpuntenfonds uit het vergeetboek halen, Wij 
stellen voor dat met ingang van a.s. zondag alle spèlers 

.ook de reserves~ een dubbeltje per gescoord doelpunt · 
gaat offeren, Wij rekenen in deze op de medewerking va,n 
de aanvoerders, die het geld van hun elftal kunnen af~ 
dragen als zij het wedstrijlll:rapport inleveren, Mil3schien 
nee, we durven het met zekerheid te beweren, zijn er 
onder u mensen die nog iets meer willen bijdragen. Het 
gironummer van onze penningmeester is u welbekend en als 
u naar de. vorderingen van de verbouwing komt kijken, 
weet u, dat uw geld nuttig besteed is, 

A.s. WRekend kaarten te' koop voor de beatavond· op 
3oktober1969!!! . , · · 
St~uatje voor Steentje, 
De ·verbouwing nade-rt haar voltooiing •. Nog lutte·le weken 
en de· ingang van het klubgebouw zal omgetov.e·rd zijn tot 
een echt-e entree. Daarnaast wordt moment.eel het inte- . 
rieur onder de loupe genomen door een heuse binnen
huisarchitect, zodat naar alle waarschijnlijkheid een 
harmrnnisch geheel zal ontstaan. Als het meubilair straks 
een geest ademt van "dolce far nient.e" wijzen wij de 
aktieve leden erop, dat deze sfeer in de wei geen na
volging verdient, In ieder geval zullen de e.chtgenotes, 
verloofden en vriendinnen zich thuis kunnen voèle.n, Wij 
zullen de oplevering met vreugde tegemoet zien, 
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ELK DUBBEI-TJE .. IS E"l" DUBBELTJE VOOR HET. DOY~LPUNTENFONDS. 
~- '. 

VAN DOEL TOT DOEL. 

Lens 8 (Utopia) begon de kompetitie uiteraard.met een_ 
overwinning tegen -Velo. !tl sppedig bleek dat lftöpîä""hög 
ste(:ds _diè l:ii,jna vol.maakt technische plo~g is. Na wat 
tasten en zoeken wè·rkte onze aalvl'ugge links'-binnen 
zich plç,ts52_;\.ing los, zette met_enkele schijnbeweg~pgen 
de halve ve_raediging .op het verkeerde been .en liet' een_ 
prj~ctteÏ los waarvan de: J?la~tselijke bevolking nog")à':
.ren zal praten. Onze penningmeester con_stateorde met· · · 
voldoening dat_ deze_ op de valreep van Roma ( Italiê) over
genomen ster .. geen miskoop_ is gewee,:;t. Utopia bleef aan
vaJlèn hètgeén enkele minuten later resulteerdein·een 
tweede doelpunt na eet;1 oogstrelende combinatie waarin·· 
çle,helè'vocrhoedè een aandee1·r1a<;1. Om dé spanning erin 
te houden· liet Utopia•Velo gelijk maken. Eerst uit een 
penalty,., toer;ekend wegens het omverkegelen van de links
byiten. Vlak daarop moest_ onze keeper (die· d.è laatste _ 

. vijf jaar geen enkele bal' had doorgelaten)· wederom · . 
de trieste·pang naë:Jr het net maken. Toen ging Lens pa-s· 
voetballen,' Pe bal wipte feilloos van voet_ ti:Jt voet, · •· 

.kwam bij''onze middenvoor·oo_ 20 meter van het doel wat 
·natuurlijk 3,-2 beteNende._Velo zette nog eert slotoffen-
sief in maar'önze ausptzer veegde met-simpele, doch · 
machtige beenzwaaïen het doelgebied schoon, aldus de 
overwinning veilig b_innen]:ialend. 

. . ~ ; - . 

Celeritas 8- Lens 12. (JUN.) 

Lens 12 begon in een gewijzigde ·o-p-stél:ling--aan. zijn. 2e. 
0 ccmpeti.tie- v:edstri,jd ·tegen Celeritas •. Na. 10 min. spe,
len kreeg E., Hoefnagel· ,een. bal vrij éh na een solo-ren 
ga-f hij de Cel. keeper het nakijken-. N_a .15: E1in. was het 
reeds•.2-0,.uit een hoge corner, genomen door Hàrnas,,Jen 
door Verbarendse in de linkerbovenhoek ge.kopt, De Lens-

· .. áchterh'oede ,w.erd door.:: de.ze stand een. beet j!:l overmo_f?dig 
en drcipg · te. ~VeJ.~ op, zodat bij een· aanval_ op ons d,cel te 
weinig: mensen· op tijd. terug :waren, hetge_en- een. t_egenpunt 
kostte 2:..1.. Vl,ak vo_ör:. d'eq-:_ust kreeg "Le;ns- e~n- pena-lty te 
·nemen, .frelke":r!oor Baveh keiha:0 d ;i;-n de linker qenedenho_ek 
geschoten 1-·ieTd 3-1. Na de rus;·; werd _dir:ek:t; hard_ gewer:kt 
cm de voorsprong te vergroten., Ki cka 18.nCeÊrcîe E.Hocfnagel 
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en weer wist hij het net aan ,dé _goe_de kant te vinden. 
· 4-1. Baven liet dit niet op zich zitten en scoorde 5-1; 

Hierna J.<..-lall_l, Lens_ een beetJe" i?. de verdrukking, maar door 
het aanmoedigen van een supportèr:r schare van vaders en 
kennissen, wist·men het spel weer te xerpla~tsen op de 
Ce leri tashelft •"• Een a9-nval werd door E; Höefraagel op· de 
rechtervleugel ingez~t, gaf de bal hoog voor en de Hils• 
ter, zeer,attent meegekomen, kopte de bal buiten bereik 
van de keeper in het doel 6-1. Na een combinatie met : ~ 

,Harnas, zorgde Hoefnagel voor een hátt:rick. Eindstand 
7-1 in het voordeel van Lens, Vermeldenswaardig is nög 
dat G.v.Gessel door goed ingrijpen een paar tegendoel
punten zeker heeft voorkomen. Door tijd_:j.g uit zijn doel 
te komen wist hï~ zijn achterhoede met_succes te steünen 
en moest zelfs ' nmaal buiten het doelgebied redding· · 
brengen met een kopbal, · 

VAN DE EKO 

Nog eenmaal willen wij de aandacht vestigen.op het"P..~:t 
afschrijvingen en gewonde of gebl~ssee:rde spelers, 
AFSCHRIJVINGEN . , 
Alleen op maandagavond van 20.30 uur tot 21,30 uur en op 
vrijdagavond ván 19,30 tot 20.30 uur aan het klubgebouw 
Hengelclaan tel 661 314 met opgave van rede waarom men · 
niet kan spelen. 'Ingeval er.zich een sterfgeval of ern-
stige ziekte voordoet, dan kan men. altijd nog tel-395255 
bellen. 
GEWONDE OF GEBLESSEERDE SPELERS worden niet eerder opge
steld dan persoonlijk aan de EKO is medegedeeld dat zij 
weer mogen spelen, · · 
NIET OPKOI<!:CN: Th.v;Rijn en F.Vreeswijk voor twee wed-. 
strijden geschorst. 
HEREN .Af,NVOERDERS. ATTENTIE, Wilt u mij zondagavtlmd t_u:,,
sen 1T,OO tn·•18,00 uur even bellen over de uitslag van 
uw wed.strijd',·'. dit, voor mededelinge-n aan de Haétgse. sport-
pers tel, 395255 · · · · 
VEr1ZOEK VAN DE FAi',1. GEITENBEl1K • 

. · Aanvoerders Wil~. ·u·~_org dragen :dat direkt na. ·de rust ... 
. zowel 'van uw fl:ft•ar als van -de 'tegenpar,t/i-j,_ de ledige. 

kopjès+theepot+draágma:hdje in de kantine wordt-- afgegever,i 
,; . . - . ·-
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zodat het elftal dat na ·u moet spelen ook voor"thee ·· ,. -

in. 'aanmerking kan: k_oïnen •. B:i.J:,•,roorb:aat hun dank.:· ·: , ,,: ,·,s 
;;.:•, .• l.· ·,'r_' ._·,_-.J :..~.-,j..,::[.: _, __ ::;_ -:-~. ,._•;:,r:· h '· •... ~.·--~: .:-:• 

0

PR.OGRA:t-ir-iA :SENIOREN"V.0DR :zON'DAG. 21·,:'september 1:969,, :r:~-: · :; 
·:~ .. -· ·--~-- ... __ ·-~-·:-~----~-:.c:..-... : !" _:-<, _.,...~ '_· ·-. ..:;.., ~~ -:~_; .. _ :~·_-.~. -~ ..:.-.~-· 

14;;00 ·uur ··R·. F0 ,G.,. 1';-Lens ·,v-.·samenkortrst· 1 2•. 00 .; uur . ·., ". · ·--·•/ 
··:· .'.,:' . ·.• .. :. :;,.:-·, •. ': .... ,.•··•kluèigéb.,L"éider .dhr· • .P;: ::· . f · · 

·-·-: , .. ·.:-: •· ·,-:---,·., •_::· : , . Me·ershoek; • · · ,·_ . ·· ·:,:: , •· 
l-'. ·, , .· ·: _: 1·-.,-:i ·: · : . ·•Essenburgsini:rel R'dam· •. . . · 

12;oo·~uur L_èns:-2..:- A.D.s.- a :> V1-:G1 Lt/4' .• · • .. ·. 

14;·o"ó··-qur Lens :3::J.:J1.j'ventas 2.: V1 G1" L5/3-·13,oo.,u~r yerz, 
••• • • : ... ,·. ~ 0 ·, :,::. • •• • • •• • .!clubgebouw,' . · · ··. . · 

12·;00 ·uur- ZWart-Blàuw3"-Lens 4 Kijkduinsestraat . . ' . 
1'2;-00'uur' vue 6-Lens 5 .• ~ Mariahoeve . · • 
f'f;oö uur Len~· 6-VCS 6 V2 G2 L5/3, 0 

14:30 'uur·Velo 9 ·-Lens 7 · .. Harry:.HoèR:str. Wateringen 

13;45 uur Lens 8-H.D.V. 8 v2.G2 L5/3. · -. , _· .. 
15.00 uur Lens 9-DWO 6 V2 G1 L6/4 . 
14.30 uur Ooieva2rs 8 - Lens 10 Zuiderpark 2e ged. 

DE.•,{lPSTELLINGEN . 

LENS 1'. 
:C;v-,d,B§ek ·. 
H:.:-D:i.et.z., (A) . 
R ; F o;:t;mé\l} _. · ; 
H;Smits::;k~111. 
M,v;Veen 
F.cfe"Zwart 

-G ; Y er haa:t? 
A;Hop_ .. ___ . 
H.Brandenburg · 
J ;Zoet · 
W,Keetman. 
RES. . . 
D .H9l t ' - . ·'.' 

-· -· --- . ---· 

.· .·LENS 2 L:1.:NS 3 

A. Verbarendse 2x R;Bruggemans- · 
L,!î-ien.iqn ·. . • R,Brandenburg 

. R.Roodbol . ·N.Koot (:A). 
P.de JoBgh P"v.d.Aar . 
J,Colpa :J,Bijsterveld" 
J.v.Dijk (A) Th;Hoefnagel . 

·· ._,A;J.anssen . .· Th,B:çocharq · ·. : ... 
. · .. · H. Roodüyn--- ::--.. · .. ·: E·.-Bakkers :- . ·· ·. ~-~--; · 

G;Benneker 2x . D.Groe11endijk . ·' 
. J,Englel;ie1·t . A:Kortekaas .. '· .: 
Th.Brandenburg · .:r.. Heins· · .. : .- -:.--;:·-:-
RES · · RES 

·,· 'J;'h .Hoefnag~l""'-'-:'.-~~, Straathof·. 2x,' 
.. J; v.d. Knaap. . 
A,Verbarendse (2x) 

A,Rooduyn, . . · G.Bènneker 25<: .. 
F ,Straathof· 2x · : ·: · 

.... .,_ 

LENS 4 Th. Suyker-buyk-E. 'v;Brorrèkho~st~-A; y-iEgmql)d."--(-A.J-- ;"' 
L,RelTil!le.t:swaa;t.'-.;I ,de. Waart-L.Smitskam-J .v.Scha:\.k.:.lt, · 

,:Eykélhof-J .k;i(eetlTlan-Q.dê Hoógd-C_.Grimbe'r'gen .. · ..• · 
RES. W .:Sykelhof-F. Wubbeno . . · . · ... · · 
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LENS ·s·r 
G~Hàlleen 
H,We thof 
G,Duivestein (A) 
E.v,Essen 
h.;Jehee 
L,Hendrichs 
A,Bilderkerk 
J,Witting .'·' 
C. Vervaart ::· 
R ,Ravestein· 
N,Drabbe 
RES 
Vervaart 
B,Lustenhouwer 

LENS 8 
C ; v ;.d . Laan 
F,v,Dijk 
N.de Gruyter · 
H.Veldink (A) 

LENS. 6 . LENS 7 
w. Butghoq,it , .. ' G ,Ekelmans , ' 
H,de Groót · G,Hoogentoorn 
M, v, Zilfhout . J. Schouw. . 
C. Pel';ters·.··:- ·· H .·A'. Su:ykerbuyk 
H,de-'{3t-erke·• • N,de Boe-r·_;·-~ 
l\,v,d,Meyden R.de .Gr:9,9.t (A) 
H,Haket A,vJ'lasbeek 
G,Lociyestein A,Cox ·· 
W,Venderbos J.de Boer 
J ,de .HiI'ster F, V-eelbehr 
:[,.,.Jansen (A'),. o., Vorkink 
RES RES 
G.L.v.d.Akker F ,·{:d.-Berg 
L.P.Verbrugge C,Th,Kuyper 

LENS 9 LENS 10 
·• M,Suykerbuyk . R.v.Oostveen 
, J .1,:icka - N. Osse 

ll,l;lillems J. Verbä.rendse 
H~Scholten ·-. A,Poels 
C,Kras -·B,Osse 
/1 .Hoppenbrouwers- W. Th. v .d ,Laan 

'. 
•. 

K.oèntze 

M. v .Eysbe,-,gen 
J,Riemen 
E.A.v.d,Acker. 
P,Schulten 
H.A.Suiker 
H.Beyersbergen 
J,Verhaar 

F ,Bierhof W .E ..• Suiker ,_ 
A.v.Luxemburg (A) W.Schoonebeek 

RES 
G,v,d,Kley 
/\,KleinBreteler 

v.H. 
W,Keereweer · R.Soer· 
J,Jager W.Douw 
H,Jacobs S.Douw 
RES · RES 
H,Douw F.de Winter 
P .. Haring L,Boelhouwer 

~mnr;DELINGCN VAK DE EKO ·, 
•. 

AFSCHRIJVINGEN: vrijdagavond tussen .7 .•. 30 en 8.30 uur 
.telefoon 661314 Klubgebouw, Afsch_:rijvingen !Jij andere 
fûmctionarissen,' bestuursleden, càn'ti.i:i:ebeheerder,. en •. 
dergelijke worden a;L_s niet ontvangen J;,eschouwd 1 · . :· 

l\f~NVOERDERS, ATTENTIE: alle aanvoerders dienen er voor te 
?.orgen, dát de wedstrijdrapporten uiterlijk maandag~ .. ,'· 
aYond vollcdiF. ingevuld bij de Cko z.ijn .i.ngeleverd" Voor 
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,:e uitspelende elftallen moeten de ruilformulieren en .. , 
,,redstrijdrapporten · vrijdagavond of·. zaterdagmiddag "in--de 
l•e stuurskamer worden, afgehaald.· · . · · 

• • 1 • • • • 

i'ROGRJ\ril11i/1. 1 S JUNIOREN, PllPILLEN EN WELP:N 
· Zondag_ 21 ·SeJ:?tember _ 1969 .. 

JUNIOREN· 

1 2. 00 uur Velo 1 -Le"ns 1 Harry Ho"ekstr. , Watering·en· 
12;00 uur Lens 3 :-Gr.Willem II Vac · · V3 G2 16/4 . · 
14.00 uur Lens 4 -St.Voorwaarts 1 · V3 G2 16/4 

ZATERDAG_ 2·0 _ seJ:?tember _ 19'69 

JUNIOREN .. 
1 6; 15 uur Lens 2 -:VCS -2 ,V1• G1 -16/ 4 
15.00 uur Lens 5 -DHC 4 · V1· G1 15/3 
14.30 uur Celeritas 5-Lens 6 Leyweg 

Lens .7,' vrij ( zie overige. elftallen) 
16.15 uu·r·WIK 1· -Lens 8 Zuidrrpark 2e gedeelt.e 
15.45-uur RAVA -7 -Lens 9 Zuiderpark 
15;45 uur Lens ~O -Duindorp SV 5 • V3 G2 15/3 
14;30 u1,1r Spoorwijk 3- Lens 11 Hengelolaan 
14; 30 uur Lens •12- Laakkwartier 9 V2 G2 16/4 
15.45 ·uur Lens 13 -Den Hoorn 6 V2 G2 16/4 
13.45 uur Lend -15 - Die Haghe 8 V,1 G1 L6/~- · , 

· · Lens -16 vrij ( zie overige elftallen) 
13.45 uur Ooievaars 7-Lens 17 Zuiderpark 2e gedeelte 

PUPILLEN - A 

Lens ... L vrij ( zie 
13;45 uur HBS 2· - Lens 2 
13;45. uur BTC 1-.:.. Lens 3 
13;45 uur GSC1 - Lens 4 
13.00 uur Lens 5- Ooievaars 

WELPEN 

overi_g,eelftallen) 
Dael en Bergselaan 
Kap. Meereboerweg 
Erasmusweg 

3 V1 G1 16/4 _ 

12 .oo 
12 .oo 
12. 00 

uur 
uur 
uur 

Rijswijk 1 - Lens 
Lens 2 - VIOS 2 
Lens 3 - Ooievaars 

1 Sportpark Irene,Schaapweg 
V1 G1 16/4 

2 V2 G1 15/3 . 
.;-_, i ·.-·,·. 
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LENS~ 1_ ff.llI-.d .Lap's-F ,Gu:i.t:-_R. v .H'artingsveld-P ,H'Op·-W ,Kouwen-
hoven-F .Raarr:..c; Schrove·r-G. v.d. Veltle--L~ v.d. Vèlde- ·- · 
P,de Vries-J,de,Zwart. 
RES:Th.Booms 2x Leider J.v.li.Kley 
Samenkomst 11.30 uur ingang Velo-terrein 

LENS ·2__ R', Vuure'ns:...J:. Berte'ns:...J ~ v ,d. H:eiden:...R, Hoefnagel-P. 
r~anders:..J. v. Huls·t-H.de J ong-k. v. d .Keer-A .Ramakersv. Praag
R. Schol ten-A. Tinnebroek 
RES: J, Janmaat Leid ·r d'hr /'.. Blok 

.LENS 3 ~ars ·v_orige week"(!'.. v.d .Kee·r •zie Lens ·2 )· 
RES: J. Keetman Lefdèr dhr. C. Nièuwenhui·zën 

LENS 4 als vorige week . 
RJtS_: R.Peter:s _Leider _dhr. F .Flumans 

!,ENS 5· A ,Bauman~A ,Schijf-ih, v. Rijri-Ch .• Bloks-J,. v ,d-;Voór:t''
C. Stapel-O.Kortekaas'-R, Rave;st-ein-'I'.h._Bqoms( 2x )-Tr. Reso- , 
dihardjo-J,Disseldorp · · 
RES: T,Jungschläger Leider dhr. J.Zoet 

LENS 6· H. Jo~h~ms-M, v. E~g~um-Fr .I)is;eldorp-:G •. Trommelèn"; 0 

A. Zoun-D, v. Delft:_p. v ,d .Steen-'I'.h.Wilshaus-F, Veeren-J. 
v,Rijn-P.Verheesen 
RES: A.Albers Leider dhr. Fr.Wubben 

· S_amenkomst 14. oo uui:- Hengelolaan hoek .L-e-yweg . 

LENS 7 ·vrij ziè óverige elftalle·n 

LENS 8 Fr, T~unissen.:.J. Hel vesteyn~·M-.v ,d .Horst-P .Ber.keláar-
H .Straver-P .Booms-E .Booms-R, v.d. Steen-G .Heynen-W .de Hilster 
G. Lelie veld · · · - -· .. 
RES: C.v.dAardweg leider dhr. C.Kras .; 
Samenkom9.t. 15. 45 uur Hengelolae.n hoek Loevesteinlään--· ·.: . . . . . ~ . . . -' 

LENS 9 _M. Reuver~A. Kui ters-A. Castenmiller-,G. v ,Deelen--·._-·-·· 
R~de •-Vrie:ê<-A, Ravesteyn-B. Hoefnagel~P. Stef:f'en-P ._Wilmer- .. 
R;Wouters-B.de Ha2s 
RES.:. R,.Charité Leider dhr. J .Witting 
Samenkomst 15 ;_ 15 uur Héngelolaan hoek Loevesteinlaan . . . , . 
LENS 1 0 W, Hendriks-M.l\:ulkell.s-R ,i',:ooiman-C ,Bakls:er-
R ,de. Vroege-A, v ,Maris-F. Hazebroek-F, Hoogbiemstra-<1,. 
Keyers-R,v,d,Linde 
RES: J,r.;euleman Leider dhr. G.v.d.Kley 
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- LENS 1.1 F-, v, Os..,P ,Wolters-,.E, Reesink-H. v ,tl .Broek-J\, Sc_hnei-

der-H. N-iggeb'r:ugg~-R~ v. Ov.erve·st-)', Ru1,ters:..H ,'!Ce'irrer:-G. 
Gomes-E.Wohrman 
RES. J .Dessing Leider d_hr. A.Nieuvtenhuizen · -· · 
Samenkomst 14, 00 uur. clubgebouw Lens. · 

LENS 12 B ;Ruitje_rmán-,J. Janmaat;,-P ,Perreyn.:.J\ .Lodder-G ,Col pa 
F ,Baven-R,Micka-R. Harnàs..:J ."de Hj lster-E' .Hoefnagel-R, ... 
Verbarend se ' · · · · · · . · ·· . · · · ·· 

RES: Th.Thijssen (2x) Leider dhr. J,Hop 

LENS 13 G,v.Gessel-R,v.q.r-Ceer-:;Th,Tijssen(2x)-R,;:Luxem
burg-G;Bloks-~~. Heynen-H. Lorsheid-J. v. Velzen-D. 's-Gr-aven
dijk-R, v. Noord-G. Ruygrok' · 
RES: H,Valkenburg Leider dhr,.P,de.Jongh 

.. LENS 14P.Verschbor..-J.v,Wijk-J,Post-H.Gi!iit-A,èe Pagter
F ;r, .. agn§e-1'!, v. Rossum~F; ~noeyers-W. Wils-T ,H±lderink-
F ;Woutérs; RES: M.J.v.Dijk-J,Slabbers Leider dhr •. 
H, Bijsterveld. 

LENS• 15 H. v .Boheemen-J ,I(érkhof-H. Ruiter-R. v ,Heemskerk 
J. v·;Kleef-J~ v·;d ;Burgt-J, Hollink-R. v ,Hoek-E ,de Wit.:.J\; · 
Kleiwëist-P,7'aliilé RES: F.v.Loon-G,Gomes Ileider dhr.N,O;,se 

LENS 16 vrij J,Dess;i.ng zie Lens 11 , .. : 

LENS 17 H,Ut\ing-C,Lipman-B.v.Veen-R.Guit-R,Kruisélbergen 
P;Koevoets-E.v.Wassem-J\,Hoefnagel-Th.v,d,Voórt:-R,Wijsman 
E.Teunis RES: P,Bakker-F.Wouters Leider dhr,A.Poels" 

·samehkom?t 13,15·uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan 

PUPILLEN. 

LENS 1 zie overige elftallen. ·· 

LENS 2J ,Bronger-P. Devilèe-R, v .d ,Boogaard-·P ,Hop-J, 
We sterduin-R. ,r.d ·,r;eer-M; Schutte-R,;ïc.ka-F. Kortekaas-R, 
Hof";an-P-,Percira RES·: Il.de Hoogd~R.Peek Leider dhr,'J~.Colpa 
Samenkomst 13,00 uur Hengelolaan hoek Leyweg (Eurocin) 

LENS 3' T,Prins-R.Waarsenb'urg-R.v;d,Kruk-H.N.óuweland- _·. 
J ;Lustenpouwer-C. v ;Bijsterveld-J ,Bro·chard'-M, Peper kamp' 
R,Nottèt..,S,Knórr-H',Lutterman. . . . · · 
RES :·T :äe· Kok-C. Schenkels Leider dhr.. A. v "Essen ·-··•-· •-.----

Samenkomst 13,00 uur ingang Lens terrein 
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.. LENS 4 V.Pouw-R.v.Domburg-F.v.d.Zel-R.Willems-lvi.Hoender-. 
:1:., :'kalnp:..J .Klarenbeek-H .Heezius-H.Wub)Jen-M. Versteeg-ic;,Hoogduin-

,,,. "J ,Wassèrman ·. , · ... _.,. .. __ ,.~_:_ 

RES: R. Leyn-JVI. Scheepers Leid r dhr. B: Lustenhouwér 
.· Samenkomst 1 3, 15 uur Hengelolaan hoek Dedemsvaart'weg 

LENS 5 E. v .Beheemen~2:x:W3 )-il ,Koe,voets-R.K1eiwegt-
P, v.d. Burgt-F. Lievenster..-JVI, Prins..;E ,v. Royen-Q, v .d,Meys-
11, Dessipg .( 2xW3 )-A ,Grimbergen( 2xW2 )-/,. Willems-
RES: F,Kràs Leider·dhr, A.Hop . 

.. :<~·---•:~.~'·· .. »-•··- .• " 

WELPEN 

LENS 1 als vorige week 
RES: A.v.Velzen Leider dhr. C,Bon 
Samenkomst 11.15 uur ingang Lens terrein 

LENS 2 H,Braak-B.v.Rijk-F,Verbarendse-S.Teunissen
S. \T ,d ,l-'.er:r-J. v. Kleef-T ,King-F ,Bauman-R ,Koevoet s-
F .Kerkhof-R,de Keizer 
nES: A.Grirnbergen (2x) Leider dhr. H, Dankers, 

LENS 3 E. v .Boheemen( 2x )-R, .r,Aarle-P ,t'eperkamp-H. v ,d. 
Winden-E,Hofman-R.Lelieveld-R.de Wit-H,v.Tuyl-R.v,Eyk
R,Notebaard-F.v.d.Poll 
RES: R.Dessing(2x) Leider dhr. G,Duivesteyn 

f,FSCHRIJVINGEN: uitsluitend voor .junioren, pupillen en 
welpen voer vrijdagavond 7,30 uur bij dhr. G.v.d,Steen, 
Nunspeetlaan 303, 
Telefonisch mitsluitend vrijdagavond tussen 6.30 en 
7,30 uur tel. 661314 klubgebouw. 
Bij plotselinge ziekte kan zaterdagochtend tussen 
10,00 en 10.30 uur (dus niet vroeger of later) gebeld 
worden naar dhr. G.v.d.Steen, tel.398694 
Afschrijvingen bij andere functionarissen en op andere 
tijden worden in het vervolg niet meer geaccepteerd, 

KEJ:PERSTRflINING: a,s, zaterdag worden om 10,00 uur 
verwacht: J,Borst-F.v.Os-P,Verschoor-H,Uding, 
Bij verhindering normaal afschrijven op vrijdagavond 
tussen 6.30 en 7,30 uur 
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TRAINING: -Wegéris hêrfiaald ·n:i:et" öpli'omèr. bij de seiect-iëträinir 
zonder àf t.e schrijven_ is G, Wouters uit deze trainingsgroep , 
wijclerd, . . . . . · · '· ., ;-< :. •.·,. · ·,. .. . i. 
Wegens onbehoorlijk gedrag tijdens de ·trairiirig op maandag 
8 september j,l. i:;; R,v.d,Elte~r1_yoo:r 1_ wedstrijd geschorst 
De opgelegde st;:-af ·is. i1;m1idde~s àndergaai,, · .'. : :.: .::...,,:··---~ 

... ~·-· '.-·.•· .. ;'. 
ATTENTIE KE"PERS:. v~n;_f. zaterd?-g a, s, zai' er. streng W!'.);"" 

den toegezien·op de kleding, waarbij korenblauwe kousen 
vereiste zijn, Zorg dus dat jullie kleding in orde is, 

·,,' . ~ . ~ ... . . ,1,., ., • \ 

...: - .. ···•· . -·~_.-. ., 

• ••-• - •- ,w, __ -._ 

. ~.-· 
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DE LENSREVUE . -- ,, .. ' . ' ,, ~ 

• è ,',.' ; ·~· ,. : : ."!: • 

. :-;-;..W~ek]?.lë,,d··yan·•.de'/v.oetbà.l:v:ér.éhj:"gigg"~-Irènï1f~èh:'.Snel"f.[j,~'.!~~1! 
.··~ .• 4'3ste~ jaargang nw.ITJer .3 , ·~ -,;,,.,;:24:.sëpt·embeh·1969·;·' 

telelens. 

De algemene ledenvergad·ering van woensdag 17 september jl 
had boven alle· -v:e_r.w:ach:t;,ingen1~en.d,ge,,·Vélrrassingen,,in,cpett0'.'"" 
De heer Houkes opende,tde ,ve:rgad'ering; die een byzohäèr tl<•; 
gezellige en huiselijke. indrukmà.akt'e, met: de veront'- · ·:t ,;, 
schuldigingen voor het te. late :tijdstip waarop ze (vol-il• 
gens de statuten) gehouden' moest worden. De -rE:iden wa~_ r 
echter cle mo,eilijkh~_cien met de bestuursfunkties, die naar 

_ wij hopen )red) tot ieders ·tev?'edépheid zijn opgelost. 
Verder dankte clhr.Houkes ohze bouwineesters meti riame Cor 
Peeters, die av:ond aan avond .bezig waren en zi_jn,. om_-. 
ons .clubgebouw een waardiger aanzie~ ,te geven. -~ ·. ~- ··,:-· _ 

- Bij de meqedelingen,betri:ffende, de benoemde-- cpmmissies, 
" kwam de eerste verra·ssing van .deze àvond, .De heer .H.A. · ,.,. 

v,d.Steen, een oudé getrouwe, werd aan de.eko toegëvèegd, 
. . Verder. werd .de heer J ,Lucas,. ·een par:v:enu;~·töt .het~.g:i:lq.e 
· toegelaten, -Tevens werden ·de sp'erers-";gewaa:rschuwd-·voo:t: 

de heer R,Blok, ·die als· scout -(glU:\ird'êr)'" voor. de· êkök-
. -', zal gaan optreden. Het grote proble·em, và·n de à.vónd werd 

·_·. aangesneden door. de heer11F, 11 Hij deelde• me~e~ dät het-' 
· aantal geboorten in vèrgelijking ntet vorig-- jaà·r ·ster.k.' 

. terugliep, Dit ·houdt· in, äkties hr.F. da:t li.ét aaritäl ,:, 
.. spelers in de toekomst sterk zal verminderên,~De•vraag 

-was. dan ook watë de voorzitter hieraan 'wilde: gaáii -dcîèri, 
De redaktie vraagt zich echter.af of'dit nu'wêl'.eèfi••·· ;;,:·. 

:.taak voor de vöorzitter alle·en is?,·'.•·:;"".~•···:,,:·--··,•:;; 
De grootste surprise kwam echter bij de ventuele voor.:: ;. 
stellen : Het bestuur stelde. voor het interieur van het .. ltl, 
klubgebouw ingrijpend te vernieuwen (nieuwe vf§iiit.:.:.:5:~ ""'· 
gordijnen, tafels, stoelen en schilderwerk. ··De•;kosten . .,, 
f,10,000.- hoopt het bestuur te verkrijgen uit''kon_; . ._ · 
trakten met diverse leveranciérs; -Dit is ïliÓgeli;ik · daá:r 
de oude konträkten per 1 janûari.á.s. aflopen;•,· .. -: ··: ~ 
De vergadering werd tijdig beeindigd ( om het "doèlpuntien 

. .,;;Xee~t.;;;.van;:F.eyerioord~.te aanschouwenJ:.met .. eeni,show,::.varLde •-~ . 
._, ,;;., ;;,ev.entµ el e;·;ni euwe·~st.o el:. ih::het:!kl"ub'geb·Oüw,;,'r.::tZ.;~.;,:.;.t.:t;...~~:;;~~.!: 
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, VA R I A -~ . ~. ••.-·. 1. 

-- :. ~- '.J 

-De ;;trouwe ¼6IJ:SreVl.l.e-verzorgers; ·,~ans::en,:;,E3ily.c,-g:ari:'L~i!iuwen 
geven met blfjdschap kennis van de geboorte van ~ryke 
op zondag 14 .september. Zowel de kleine Yvonn,.e;.~a);f.beide 
ouders worden namens geheel Lens van harte gefeliciteerd 

·, ,,-Wil .de, dader;d_ie het ,ventJ.el: ViJ.n,·.dhr_.Geïtenbe.eks fiets 
, · ont;vreemgde, deze per, .. omgaande; ,tegen ·vergoeding van een 
, consumptie aa11 debàr-ter.:ugbrengên·, ,Dhr.Gei,tenbeek , 
klaagt _al over .bîaren en·•v:er.sl.eten, schoenen.';'..·: . _ 
/ • •··• : .J _- .' .;.;••,.: •,.. ,,, t "':' •.'~J-c_·, ~ ,1 • 

BEAT-AVOND,,;-·.·., , ;. ·:,,., . ... ' .. ·· ·, ,., _,,,:· . . :'., ~ · .. 

• . Nä.'--Vri,jaaigáv:Bh4· 3" ëkt'o.1;>.é_r· 1\7_~9_• iprek.~µ.i. de' gë_~'çll.ièd
0

ehis.:. 
. böeken 1:liet ïl!,ee:(·o.ver· ttLeidehs ,",maar' _o;ver nr.en_s'! .ontzet. 
·Die· avqnd' k~inen painE;l:i,jk · dé__a,;Lqin' beke_ride · en. ber~q_h;te . · 
Groovy' s~: _E:eg ·daverèi¼d'e Op!<~\11,o\.,betekent eep l'a~t.ste vuur 

- proef.: voor eins 'klubgebouw '"oude; stijl~•. Kaartep: ~ijh nog 
steeas; zij 'hÊ{t riiet t~ ·la.hg meer, aan a·e·bar veirkrïjg-

~•}taar:,:• _·-. -~: =r_;· :. _·:-_;:_ 'i· :;:~·::~ ~·. ?E ·,, ·-.-~ :"•:~ .-·.\ ·:; __ -. ·• 
.... LICHT . IN. DE. DUISTERNIS. ,•-~, .• ~.;...;.:a,.;;..~~;:,, ,.;:.;,..., ,,,c,~e:.., .,~:.~=:;.;, 

• '- ,. -~ ~~,:;.:;;-., •••••• ,;, _;;. ., '.{, ·•.,., •. .. • ·- f • •. .. - • ., 

Van\;~e~ __ "çièr!:te1~1a·ss_ers~.~J:~:C~/"·;...ó,trt·1Jinge.h ;:.w~~J";f)èriCht~: d:at~~- :;-·· .. ;. 
":öhs e~,rste ,elftal-;'er.,al,s e)1ige in ge.sla'agd is het··eerste 

t~.!l.!'1 · V<!,ri ·s .J.;q. · e:en ned\,rla11g· -j;oe të 'br,errgens, in, de, door 
her.(:georgi1.ni;see:rde "nede:rJ:aag,s,eriett, daarmede de' ·kas. van 
onze, -v~:reliigîng spe~kend,, Jll.et,'. el:ln waardebon. van inaar li:efst 
f ._ ~o •-, -~ ,: j;e. be,st~den · aan-,_,spl:l_lbembdigdhederi',;. · E$ri. ·nës_µl
~aa:t ,•dat •. E;)en;, vJ,.ëugje · licht d.oet schijnen in ·de ', nu :twwe 
weken .. draai_end:e; competitie.~ Tev.ens een woord·.van dank 
aan deze Noordwijk;se v.erenigiqg_voo'r .het symphatieke ge-
baa;r. -r~

1 . . ·;i•. ,.. <· .:: .- -~-'-: ._ ... -~ 
. ~--' :;:.. ··:·) .: .... ~.~.:,•.. ·:--_. ,.._ ;o', .. · .. , /' ~/:. --~•,.· 

''" óFF'ICIEEL~·i·,_;:.,;-.J• ,,". -r:. :-~., __ •"\:._:\::"·---:· .. , ,., .. .,._,, . ,_\,_· ··-~,,._, -~ 
NIEUWE LEDEN' , - '. . ' ;' - •:. . " , '. . ' , . .,;- ·: . ; ,: ' . 
. . ' • .. • - •• • : ; • c' ~f/ .. : .. -~. . ·.- ?. ,·. ~.,;:;~:-_*il·,, 1·;-

_..,538 H.M.M.Plan\qm· 19.11.-60:,(w·)· Steenwijklaan"1,78 ·· '· · 
,.,. 539 P .J .Brocharq· 17~2 .61 '(-wJ;: Vredeoord 47 : ''·· •. •., ·· .,-,\i 
/540«:P;.E .~akvis. 21,8 .59, (pc) :Wolwe:v-ersgá.arde · ~07'.:'a "::• ·:,; ::· 
. . ~ .. ,.;.\~ ·.;._._ .~ - :: .;; . .- ;;,~:c~ .. ~.::~.; 1..;;{:· '1.';i"..:.f:iS!,-!._.., _. ., - ;;. /~ ... ;.,: '1'.;'::.}~:r:..: !1. "..; .. 'i·-;l!!:2:".:.:~·~·•..: 

. t ->, 

_, ~ 

,.1 "":.. :' ~---ii __ .'· -.~ ' . 
.:t· . :, t. , ..... _:,; ':,: .. ." -~ 

. ' ·~ 



-32-
Lens gevoetbald, zQgat. VCS: 2 maal. de gelegenheid ,kfaag ,~. ::; 
Jos Jager tussen de ~alen te passeren, . 
Leens veerde op maar de snelle gelijkstand had het geloof 
in eigen kunnen ietwat gedoofd,zodat dit pogen een ave
rechts effect had en VCS nogmaals tot scoren bracht. 
Gelukkig rondde Harry Haket een goed opgezette aanval 
vakkundig af ( 3-3) • . · . · · · 
Na de thee een .. f~l_a,:,i._nv1;l1Jen.d Lens,Loe Janssen.en. nog"'""''-'', 
maals Haket brachtep,:cte ,st_and op 5-3. waarna een .ongeluk-: .: 
kige botsing een VC$,.er ertoe noopte 20 minuten binnen.•" : 
de lijnen gestrekt te ,gaan (arm uit de kom). Wied enkt .. ' 
dat deze gedwongen .pauze de .. ietwat verouderde ,Lens,-.garde '. 
verstijfd had, vergiste zich .• 3 goals werden aan de 5j toe
gevoegd ( 8-3), zodat de doelpuntenmachine na 3 wedstri.j
den goed'gesmeerd is (13 goals) · . 

VAN DOEL TOT DOEL (JUNIOREN) 
. ' 

Lens 14.:. ADO 20 

. Lens ging van het begin af in d e aanval en. dat resulteerde 
in een doelpunt van F .Wouters. Deze speler zou voor rust 
nog meer van zich laten horen,want na een kwartier mäakte 
hij er 2-0 van en vlak voor rust voltooide hij ~ijn 
hattrick (3-0) In de tweede.helft een'.zelfde spelbeeld, 

· met een iets meer aanvallend ADO, Toch was het Lens dat 
de sèore verhoogde, Alwe.er. Wouters was het die door goed 
doorzetten het vierde doelpunt scoorde. Aanvoerder Ton 
Hilderink, die een uitstekende wedstrijd speelde, scoorde. 
met een schitterend afstandschot (5-0) en F ,Snoeyers 

· bepaalde de. eindstand_ op 6-0-

GROOWY• s , • . • • ER· ZIJN NOG KAARTJES ! ! ! ! i "' • ' 

LENS P 5 - Ooievaars P 3, 
In deze aardige wedstrijd had Lens het beste vär{ hëJ':}ipel, 
Al gauw stond het 1-0 voor Lens door .een doelpUr1t V?n 
v ,Meys, Kort daarna een misverstand in de Ooievaars-: i 
achterhoege .en :dat betekende g-0 .. door alwe.er v. Meys, .· 
Na rust voltooide deze speler· een hattrick; (3.:.0) Daarna 
kwam Ooievaars meer in de aanval, .maar· desondank_s·"è :,;.; 
scoorde Lens. wee?'. door v·~Röyen · ( 4-0 )· ,• · ' ' ·; 
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BINGO-AVOND. 

A;s. vrijdag, 26 september· J.s,,h~{ ;LO jaar ge1ëJ;·~ dat ons 
klubgebouw werd geopend ,Ter gel.egenheid hiervan, organiseert 
de Kaka een grandioze bingo_-avond met een grote hoeveelheid 
gèweldige-prijzen. Weliswaar zal.er, wanneer de opkomst te 
gering wordt geacht, iets anders georganiseerçl moeten 
word.en, b.v. een klav~rjas_-drive, maar gezien het sukses 
van vorige keer lijkt dit. ons oyerbcdig, . · -. , 
Vandaar tot vrijdag 8.30 vur- op de bingo-avond,· 
UITSLAGEN 21 September :):969. '. , '· · ... 

;, ' . ' i 
SENIOREN JUNIOREN . ·· 

· R;F.,è ~ 1 · ·· · Lens 1 • 2"-1: Velo 1 - Len~ 1~ · 3~1 
Lens2 -A.D.s:2·:2T1'-Lens2 -Vóc;s·;2 2~2 
Lens 3 - Juventas 2 • 2.::1 ... Lens 3 -Gr ,W. Vac 2· 2-0 
Zw. Blauw 3 - Lens 4 · 4.=,V Leris 4 . -9t. Voó:fw. r 1-3 
VUC 6 - Lens 5 1-3 Lens 5 - DHC· 4,·' ·•• 8..:o 

,, ,· LensJi6 .. , ...,_ VCS 6 • ·8,:-3 -Celer,5 - Lens.,6
8

. 2..:1 
.,· -Yelo,i9 ,. -: Lèns 7-, .2.,.1 .. WIK i •- Lens· 4-2 
r.· Ler:is18:. ... :: - HDV 8' ,~2_:,l_ Ráva 7 -·Lens-'.9. 0-3' 

'". ' Lenil:9 .' •.. _ DWQ 6 ' 3-.3 Lens 10 .,. Duind. 5 :7-1 
,-.o,~re)}i.aps. 8-. Lens 10 _ 3':-1 . Spoorw':3-)'.,ens :).1 8-0 

,. . ,:.~ •... Lens 12 -·Laakkw.9 0-5 
"- ·' · · •.• Lens 13 ..: Den Hoorn 2-4 

. : · ·'' . ,, .·. Lens 14 ·:_ ADO 2'0 6-0 
. ' . ~;:-: ,• .,Lens 15 - ;Di~ Haghe 0.6 

· Ooie,v,7. - Leri~ 17. 6-3 
PUPILLEN ...... ~-~,· ·WELPEN ' 
HBS 2 - Lens 2 · : 
BTC 1 - Lens 3 
G,s.c. 1-Lens 4 

•0-4 · · · Rijsw,l - Lens i 
5-0 Lens• 2 ,"' Vio.s. 2 •, 

Lens 5• •-· ·ooievaars 3 
5-0 . Lens 3· - Ooiev,2 
·4:..0 ·•:~-:; ~-t; ' ~ · ' . 

VAN DotL 'TOT DOEL '.' .. 
. ~<- .... 

o' -· 

Lens i : geen• :Verslag ontvapgen • 

1-0 
1-.0 
3-3 

. · \ .- :-2.·,, .. -~--~~\_:· .... 
Lens 6 - V • C • S 6 . ; . .. , .., .:, .- . . N. .- , • • • 

VCS zette -Lens va_naf 'd.e a:(tráp st.erk pndér d:r:uk, -de.·verde
diging gaf echterv geeµ krimp,zodat enige snelle µitvallen 
Z x doel konden treffen. Er werd nu wat gemakkelijker door 
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,..-541 R; J .A .M~Stravér · 3; 8. 60 (w) Melis ~ttokèlaaij• .22:34 ,·:. · 
..)_542 A.Bijnagte ·21 • .5~60 (w) Steenzicht 197 '. -~ · " 33478T. · 
".543 J.Bijnagte~1.7 • .58 (p) Steenzicht 197 334787 
~.544 W,J .M.Heijnen .5.10 • .59 (w) Hengelolaan 1424 
".54.5 H;M.Pronk 22;.5 . .57 (j) Daltonstraat 11 
/.546 P,de Haas 23,4 • .59 (p) Cartesiusstraat 39 
".547 R.E.V.Muskiet·11 .7.61 (w) Scheveningseweg 
"_548 D.M.Boin 17.1;.59 (p) idem 

. /.549 G.M.Zwarts 17;2.61 (w) idem 
,,,.5.50M.Hoenderop 1.10 • .59 (w) · idem 

.,....5.51 P.J.Waldschmit (w) 16.10,.59 idem 
{ ....-?' 321 opnieuw opvoeren 

IN BALLOTAO:E,. . 

63.5083 
6391 09 

33a .54.5 800 

S.Djerahian 3,11~.54 (j) Meppelweg 1064 
J;G.M.v,Domburg:13.6 • .56 (j) Melis Stokelaan 
W,J,ter Laare 8,3,61 Cw) Steenzicht 227 
J;J.ter Laare 20.11 • .58 (p) idem 

668427· 
2162 671.529 

R;de Jong 9.9.6o·(w) Melis Stokelaan 2394 
J. van Domburg 1 .5 .1 ·,.52 ( j) .Melis Stokelaan 
ADRESWIJZIGING LEDENLIJST. 

674429 . 
2162 ,•671.529;, 

- "{.- -;/ . . ' ··~ ' .. --~= ,,._.,._ 

? 277 naar Oostblok 37 Wateringen 01742-3341 
7 300 naar Molenstraat 170 Monster 01749-3774 
' AFVOEREN LEDENLIJST, 

/381 J.A.Schaareman (j) 
SEKRETARIAAT, :A ,, 

Alle korrespondentie voor hêt sekretariaat dient"gestuurd 
te worden aan G.H.C.Halleen, Valke~boslaan 18·:tel.324044 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 28 september 1969, 
14~-- uur Lens 1-Wilhelmus 1 V1 ,G1 16/4. 
12;-- uur RAVA 2-Lens 2 Zuiderpark 
12.30 uur Delfia 3-Lens 3 ·Buitenwatérsloot,Delft 11,30 

· ·· Lensveld 
·v1 G1 ·15/3 12:--

12;--
12.--

~:,:'! .• '-.,,.~.--
uur.Lens 4-Spciorwijk 3 
uur VIOS .5-Lens .5 . 
uur Lens 6-Delft 4 · · · 

. hoek·•.-Dedemsv:aartweg ;. ,. 
.. V2 G2;,·1.5/3 · · .· · · · · .. ' ·~ . 

! 
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1.5;--
12;30 
12 • ..:-

uur'Lens 7-VIOS 6 
uur GRVC 2-Lens · 8 
uur DSO 6~Lens 9 

Ock$riburg~, Kij~duin. .• ·;. 
B:urg,Vernëde Sport;park,Zoeter 
· · meer. 

V2 G2 L.5/3 13;4.5 uur Lens 10-Flamingo's· 7 
13,1.5 uur BunkerBoy~ 4-Lens 11 

DE OPSTELLINGEN, 

. ·Erasmusweg 

·LENS 1 LENS 2 LENS.3 . . 
c.v.d,Beek 
N ;N. 
R;For;tiilan 
H;Smitskam 

R:Bruggemahs 2x Th,Suykerouyk ,,. 

• L;Riemeh · 
F;de Zwart 
G;Verhaar 
·A;Hop 
H;Brändenburg 
J ;Englebert 
W,Keetman 
RES; 
M;v,Vèen 
J;Zoet· 

J .v.d·,Knaap F ;Straathof 
R;Roodböl P;v.d.Aar 
P;de Jongh J,Bijsterveld 
J;Cölpa . ·· •· G.Kemperman (Al 
.J. v·,Di jk , (Al · · D; Groenendi jk 
A,Jél.llssen R.Bràndenourg . 
A.Rooduyn Th.Hoefnagel 
H;Rooduyn ,•D;Holt 
G·,Bt;\nhe.ker ,;. A;K~rtekaas 
Th.Brandenburg . J.H~ins ·· 
RES. . RES, 

• Th.Brochard ·,. E,Bakkers 
•· · N,Koot , 

· R,Bruggemans 2x . 
LENS 6 . t 

, LENS 4 .. LENS 5 
,r;Bürghbüwt · · G;Halleen G;Ekelmans. 
E;v;Broncli:horst G;Duivestein (a) H;Haket .. 
A.v,Egmohd (al. L;Hendrichs _ M.v.Zilfnout 
L S · k G·L· ·a Akk C;Peêters -; ilu.t·s·am •• v. . er .. 
J,cte·waart A;v.Esseri H;Kemper 
J;A;Keetman · A;Jehee . ~ · W;Venderbos· · 
R;Eykelhóf J;Ve.rhaar W;Hansen (a·l 
W;Eykelhof , J;Wïtting. G;Looyestein 

· F;Wubben· c;Vervàart - J ;dé Hilster 
G:de Hoogd R;Ravëstein · A; v ,d .Meyden · 
C;,Grimbergen . · N ,Drabbe H,de ,Sterke 

0 • 

' RES - ' RES " · · · RES ,. 
L;Rè~erswa~l B;L,;_~tënhouwèr H;de 'G:rööt • '·., 
O,Vorkink ~ff..-A,Suykèrbuyk· 2x L,Jansse!'l ... :':· 

.. '" - . • "' '-' - ... ·- . ... . ... ""!° 

. '" -~ . 

' . 
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LENS 7 
L;Brandenburg 
G;Hoógentoorn 

. C;Th,Kuyper 
J;Schouw 
R;de Groot 

. H;A.Suykerbuyk 
A;Cóx 

. A;v,Wasbeek 
F;Veelbehr 

• J; de Boer ( a) 
A,Bilderbeek 
RES· · 
F;v,d.Berg 
N,de Boer 

LENS 10 

LENS 8 

C;v;d.Laan (a) 
F.v.Dijk 
N:de Gruiter 
Il,Veldink 
M; v .Eysbergen 

2x J;Riemen 
E;A.v.d,Acker 
P,Schulten 
L;P:Vérbrugge 
G;v.d.Kley 
A,Klein Breteler 
RES 
F, Vreeswijk· 

LENS 11 

LENS 9 
M, Suykerbuyk 
H:A.Suiker 
J ;Willems 
H;Scholten 
c;Kras 
A:Hoppenbröuwers 
F;Bierhof 

.A.v.Luxemburg (a} 
P; Burghouwt 
J ;Brochard · 
H.Jacobs 
Grebsrechter H,v,Westing 
Leider J,Bom 

R;v.Oostveen Koent3e (a) 
N;Osse 

A; Vervaart . 
B;Osse 
H;Douw 
A:Poels (a) 
W,Douw 
P'Hà.ring 
W;v,d.Laan 
F;de Winter 
R;Soer 
S;Douw 
C,Blok 

, . . ,, 

J;Verbarendse 
· W;Suiker 

A;Loykens 
R;Grill 

· F ;Feller 
L ;Boelho·uwer 
J;Castenmiller 
J;Keereweer 
W,Schoonebeek 
RES· . 
R. V ,d ,Bogaardt 

RES 
Th,v,Rijn 

= 

AANVOERDERS, ATTENTIE: alle aanvoerders dienen er.voor 

te.zorgen, dat de wedstrijdrapporten uitèrlijk maan~ · 

da.gavond volledig ingevmld bij de EKO zijn ingeleverd, 

Voor de uitspelende elftallen moeten ruilformulieren 

en wedstrijdrapport vrijdagavond óf zaterdagmiddag in 

de bestuurskamer worden afgehaald, ' 

H,H.·aanvoerders attentie: Wilt U mij zondagavond tussen 
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17.00 en 18.00 uur even de uitslag van Uw elftal door
bellen telefoon 395255 
ALLEEN DEZE WEEK 

voor afschrijvingen dóór bijzondere omstandigheden bellen 
dhr: J.M.Micka, telefoon·679276 ·• · · · 
Gewoon afschrijven alleen vrijdagavond. 

Nu wij met11 elftallen hét· veld ingaan, mogen èr geen 
afschrijvingen meer komen, anders is de indeling van 
Lens 1 ·1 van korte duur· en meerdere spelers, zullen met 
reserve beurten bedacht worden. 

PROGRAMMA•s:·JUNIOREN, PUPILLEN en WELPEN. 
Zondag 28 september 1969 

JUNIOREN 
. 1 2; 00 
13 ;45 
_15. 00 

uur Lens 1-Westlandîa 1 
uur Lens 3-Blauw Zwart 3 · 
uur Lens·4-dè Valkeniers 2 

Zaterdag 27 september 
15;45 uûr Quick·2-Lens 2 

1969 

V3 G2 
V3 G2 
V3 G2 

16/4 
16/4 
16/4. 

de Sav.Lóhmanlaan 
V1 G1 16/4 
V1 G1 15/3 
V3 G2 15/3 
Albardastraat 
Zuiderpark 

15; 45 ûûr' Lens 5-~ADO 8 
14;30 uûr Lens 6-HBS 4 
15;45 uur Lens 7 -Lens 8 
15;00 uur RAS 3 - Lens·9 
14;30 uur RAVA 8-Lens 10 
15;45 ûur Lens 11-Te Werve 1 
14;30 uur DHC 9- Lens 12· 
15;00 uur Delft 6 -Lens 13 
14;30 uur Lens 14--HDV 6 

V2 G2 16/4 
Brasserskade,Delft 

W.H.v.Leeuwenlaan,Delft 
. . .. V2 G2 15/3 

Zuiderpark 2e ged. 
·.Dael en Bergselaan 
V3 G2 L6/4 

15; 00 uur Trio!fiph 3 .~Lens 15 
14; 30 uur HBS 11 ~ Lens 16 
14.30 uur Lens 17- DUNO 8 

13 ;45 
13; 00 
13 ;45 
1 '3:oo 

. . 

PUPILLEN-A 
uur Lens 1 -DHL 1 · 
ûûr Lens 2 -·ADS 1 · 
uur Lens 3·- de·Ooievaars 2 
uûr Lens 4-Gsc·1 

Lens 5 .. vrij 

V1 G1 16/4 
V1 G1 15/3 . 
V2 G2 16/4 
V2 G2 L5/3 
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WELPEN •· 

. 1,2; 00 ·uur ·.Lens .1 .. ;_ GDS . f 
· 12;00 uur GDS 2 .:. Lens 2 

... ,. 

. : ... ,·:_,• · .... 

-·-- .. --:. . 

11.00 uur de Ooievaars 2 - Lens 3 

Y1 •. ~l..:L6/!!; 
Erasmusweg 
Zuiderpark 2e ged. 

LENS 1 · als bekend met A.Ramakers·v.Praag 
RES: R.Ravestein 2x .Leider: dhr. J.'lr.d.Kley 

LENS 2 als bekend met A.Huis én ·w,Kouwenhoven 
RES: ? P.Mandérs Leider: dhr.A.Blok 
Samenkomst 15,15 uur.ingang Quick terrein' 

LENS 3 als bekend J;zoun 2x 
RES: P.I'. de Haan 2x Leider: dhr.C.Nieuwehhuizen 

~ .,. . ' . 
LENS 4. als bekend f.F .de Haan 2x - · .. 

RES: Ç,v.Deelen Leider: dhr. F.Flumans 

LENS ~·a1s·bekend met A,Schijf-R,Ravèstéin·2x • 
RES:.v.d.Steen-J,v,Rijn Leider:dhr.J,Zoet · 

LENS 6 al;, vo:rigeê,week met. A,Albers · • • ,;,,.,;;i;,.,,;;;l~f., .. --_,_:·;: 
RES: ,Th.Wilshaus ."'.Lèider:. dhr •. F, Wubben ".• :" :n:;,:•,:t:!l~~- . . 

e, < ( • •"· ~ • ,.., ;. •~ ,., .. ,.:~,. ,~• , , 

LENS 7 J .Borst-J ;y.;Dam-P:He~jl'len-J. Jarunaat . .,:~,~Hl[)J:Jestr,iin
A; Jüngschlägér.:.G~ Y:. Arçlenne-Th. v; d. Aardweg'-:W _;,Zé'eî[!,~yer'::' . 
A.v.d.Meer-C,v;Hulst- · 
Leider: dhr. J .Heynen · · ' 

LENS 8 · Fr., Teunisse~.:.J .v.d.EndéTM,v~d.Ho:tst-C.v.d:.- ~ · 
Aardweg-P 0 Berkelaar-H; Straver~P .Booms-R. v .d.Steenz-G.: ;, 
Heynen-W. de· Hilster-C .Lelieveld · ;, 
Leider: dhr. C,Kras 

' 
LENS 9 M.Reuvér~ A.Casténmiller- G.v,Deelen.:.R.de Vries-

~'.~~~~~~fel-R.Wouters-P. Wilmer~. ~-'.~e Haas-P_" Stefférï-: : . 

RES:.A.Ravestèijn Leider: dhr, J,Witting <·:• ... : 
Samenkomst . 14. 15 uur Leyweg hoek Hengelo laan• ( i;iµroc:Ln.,Elma) 

LENS 10 W ,Hendriks-M.Mulkéns-R,Mooyman-C'.,BakKei'.'..·: ',,;'. 
W. v .d ,Linden-F .Hazebroek-A, v ,Maris-J ,Meuleman-R, v .,g·;::J 
Linde-J ,Meyers-F ,Hooghiemstra; , · · :. . . ·/---•· ·_,·,-7 
RES: R.d/:l Vroége ; Leider: dtir. G.y,.4.Kléy . , : •; ~-~ 
Samenkomst 14','00 uur. f!enge;J:olaan ho_E:!k · ;L9_evesj;eijnla13-rf: 
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LENS 11 . . ... .. , 
F;v.As-P.Wölters-E.Reesink-H;v;d.Broèk-~;Schncidcr
H;Niggebrugge-R.v.Overvest-G.Gomes-J.Ruyters-H.Keiner-
E.Wohrrhan · · , 
RES: E.Booms Leider: dhr.A.Nieuwenhuizen 
LENS 12 
B;Ruiterman-J:Janmaat.:P.Perreijn-A.Lodder.:G.Colpa
A:Hilderink-R.Micka-F.Baven-E,Hoefnagel-R.Harmus
R.Verbárendse · · · 
RES: G.Ruygrok Leider: dhr. J.Hop 
Samenkomst 1 3. 45 uur Klubgebouw Lens·. · 
LENS 13 . . 
G;v.Gessel.:R;v.d.Meer.:Th.Tijssen-R;v.Luxemburg-G.Bloks 
M.Hijnen-G.Lórshèid.:J.de Hilster-A,'s-Gravendijk-J. 
Valkenburg-R.v.Noort · · 
RES: A.v.Kleef Leider: dhr. P.de Jongh 

·samenkomst .14.oo. uur klubgebouw Len:3 
LENS 14. 
P,: Verschóor~ J. v. Wijk-H ,Guit-M. v .Dijk..:H. v .Rc:issum- · · 
A ;de Pagtér-H •. v. Velzen-F', Snoeyers-J. Slabbers-W. Wils-

., G.Woutérs.·• · · · · 
RES:.J;Post..;;F;Magnée Leider: dhr. N.,Drabbe 
LENS 15 
H;v.Boheerhen-F,v.Loón-H.Ruyter-R.v.HeeriLSkerk-R,v.Hóek-'
G .Goines-J ,Hollink-H,Kerkhof-E ,de Wit-'-J, v .d .Burgt-P, _ 
Zalmé · · · · · · 
RES: A;Kleiwegt Leider:·dhr, N.Osse 
Samenkomst 14,30 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan 
LENS 16 . 
J ;·de Greef.:F. Willèyns.:R ,Burcksén-'-J ;Dessing-'-F, Hendriks
F; J ónker-H, Kleiwegt-F .Klos-A .Looyestei jn-G ,Wasserman-
J.v.Hoék. . · · · 
RES: R:Borii ·· · teider: dhr; H;Bijsterveld·, , 
Samenkomst 1 3. 30 ._uur Hengelolaan hoek. ~eyweg ( eurocinema) 
LENS 1 7 '- . ·, • · ·, ',,·· 
H :Uding-'-C ,Lipman.:..R. V. Krui'sèlbergen-F;WoutersTB, V. Veen.,. 
R:Guit-P. Koevo'ets-A-,Hóefhagel-M, v .Wassém-P"Bakker- ... 

~ ~.Wij.sman .•. 1. •• RES.:.-:'iE. Teuni·s :;_ Léider: _dhr.. "·A.P.oelS ,,,.--. ., 
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Dinsdagavond 7,00 uur Selectiegroep A-Klassers, verplicht 
eventueel afschrijven bïj dhr. 
J.v.dKley tel, 338842 

WOENSDAGAVOND 7,00 uur C-groep zoals gepubliceerd in de 
Lensrevue van 1 0-9-' 69 · -· __, . 

Vrijdagavond 7.00 uur 

. idem · 8, 15 uur 

B-groep zoals 
Lénsrevue van 
ATgroep zoals 
Lensrevue van 

gepubliceerd 
10-9-'69 . 
gepubliceerd 
10-9"-'69 · · 

in de 

in de 

, 

Woensdagmiddag 

idem 

13.15 uur P1 en P2, training verplicht, 
· · eventueel afschrijven· bij dhr.

G.v,d,Steen ·tel. 398694 (tussen 
- 1 2 .. 3 0 en· 1 3. 00 uur) . · ·• . · ·· · 

14,30 uur all'e overige pupillen en we+pen 
'~ ' _,· . :;" -~ 

KEEPERSTRAINING ==--==-c'-'-"=~~- .).' .... · ,j ,_- ;;. 
... ,· 

A; s. zaterdagochtend· 1 0. 00 uur worden very{acht:: _ ,, ·1 

J,Borst-M.Reuver-H.v.Boheemen-J,de Greef~: ,., , •~ ;..-:.,1 
Bij verhindering afschrijven op·vrijdagavond:tussen'6-.30 
en 7 , 3 O uur. , · · -

NIET OPKOMERS_:· 

.. 

A,Ravestein kr.ijgt weg_ens "niet opkomen. afgelopen weekein-
• de -2 extra, reservebeurten, 

. 
' 

' ' . ... . -·•-•· , .. ~-
,, ' 

... J, 
~ ;:. : L~v.J :- - ,ll.._._ • - ~--' 

;: .J.,~· ___ .. rr~~ -: : ]·. -.. - -=- .... .: .... --~ ~ 

,., ·,,_ -:•!-:.. - ~ ,<! 

~,- -!i-...:·. :·: .. :--. -~~=~ 
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Meer. 
RES: J.v.Kleef-R.Lelievèld 
Samenkomst 11.15 uur ingang 

LENS 3 

• 
Leider: dhr.·H.Dankers 
Lens Terrein. 

P;Brochard-R.v.Aarle~W;Héijnen-P.Peperkam p-H;Tuyl
R;v.Eyk-H;v.d.Winden-F.v.d.Poll-R.Ruiterman-R.Notebaard
H.Planken. · · · · 
RES: A.Bijnagte~R.Stravèr~ Leider: dhr. G.Duivesteijn. 
Samenkomst 10.15 uur ingang Lens Terrein. · · 

AFSCHRIJVINGEN: Junioren, Pupillen en·Welpen. 

Sèhriftelijk v66r·vrijdagavohd 7,30 uur bij dhr. 
G.v.d.Steen,_Nunspeetlaan 303 
Telefonisch uitsluitend vrijdagavond :tussen 6_.30 (,)ri 7_.30 

.. uur ( telefoon 661314 klubgebouw) · . . .. 
Bij· plötselinge ziekte kan zaterdagachtend tussen : 
10.00. en 10.30 uur ·gebeld worden naar dhr. G.v.dSteen 

-telefoon 39 8694 . 
Afschrijvingen bij andere fuctionarissen en ,op andere 
tijden worden niet meer geaccepteerd. · 
Wij maken onze spelers er nog eens op attent,'dát 
afschrijvingen i.v.m. padvinderij, feestjes e.d. niet 
door ons kunnen worden·geaccepteerd. Dit gèldt OOK.· · 
voor de Rode Kruismars, die op zaterdag 4 oktober.a.s. · 
wordt gèlopèn.·Indien men toch de voorkeur geeft-
aan dergelijke·evenementén dan dient dit 14 dagen 
van te voren op te geven. 
Met dé opstellingen zal hiei'Inee uiteraard rekening 
worden gehouden. 

TRÁININGÈN '. 
>' ~ ·~· -

Maandagavond 7.00 uur Selèctiegroep C-Klassersi · 
verplicht. 

idem 8. 15 ·uur Selectiegr9ep · B-Klassers, ver-'· 
· plicht. Eventuele· afschrijvingen 
'vöor beidè groepen bij dhr.··. 
J.Zoet tel 335188 
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PUPILLEN. :'.'"", . 
~ ........ _._.,., .... ....,_._, 

~ :, _ LENS 1 .. ~ ., - - : -~ . ___ .. . .- _ . _ . --,-; 
. ··"·A.,v .Velzen-R.de Hoogd.:.C .Schénkéls-R,Leyn-F .Kras-E .v • 

.. "Luxemburg-A.Reesink-T .de Kok-P. v:.d.Nieuwenhuyzen- · 
A.de Höogd-R.Peek · . . · . . .. 
RES: A.Westerduin 2x- P.Hop 2x Leider: _dhr. Th.Hoefnagel 

LENS 2 
J.Bronger-R.v.d.Meer-A.Wésterduin 2x-R.v.d.Boogaard..:P.Hop 
( 2x )-R.Micka-M. Schutte P. Devilée-F .Kortëkaas-R .Hofma.Îl · 
R.Pereira · 
RES: P.Lucas 2x-F.v.Velzen 2x Leider dhr._J.Colpa. 

LENS 3 . 
Th;Priri.s-H .Nouwéland-J·.Lustenhouwer.:.R. v .d .Kruk.:.C. ' · • 
Bijsterveld-E. v .Royén-M.Peperkamp;;.J .Brochard-R.Nottet:.:·. 
S .Knqr:t-H.Lutterljlari. · · · · 
RES: R.Dessing;;.Q:v.d.Méys-
Leid~: dhr. A.v.Essen. · · 
LENS. 4,, . .. , . 

0,~~~v.:P.,ciu~t~li'l:"Wil"leniS'?"R.ÎiÎr.+iD:omburg~Mi.Y.erst-eég::..J .• Wii;'sèmàn"-_;~:=:-,--',.... 
;;;;.;:.:H.W~a:r:senburg=H•;·He.~zj;u§7H.Wub\:l!ln••' 'F-. v:.d'.Zel-,-_ .M'i·Hóender;;-.. .,, · . 

. .. kamp-M.Hoogduin. · 
· RES: J'.Klarenbéek- P.v.ël..Burgt L.eider: dhr. 
_B.Lustenhouwer. 

· · LENS f · · 
--vri-J zie overige· elftallen) 
·-·J,;J _\", 

· - WELPEN 

LENS 1 
P:Valkenburg-R.Peeters-P:v:d.Burg-G.Appéldoorn-R.Bon
R~dé Kei zer-R. Versteeg-F. v. Velzen( 2x)-P .Lucas( 2x).;.. . : .. 
H.Hoppénbrouwers-0.Huis · 
RES: P.Gier Leider: dhr. C.Bon 

LENS 2 . . . . . 
H~Brääk-C .v .Rijk-F. Verbar.endse-E .Hofmán-S .Teunissén.:. · 
T.King-F.Bauman.,.R.de Wit-R.Koevoets-F.Kerkhof-S.v.d •. 
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DE LENSREVUE 
weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel 

43'ste jaargang nummer 4 _l Oktober :1.969, 
TELELENS 
In plaats van éen verslag laten wij hieronder de per
soonlijke mening van de spelers over de wedstrijd 
Lens-Wilhelmus puntsgewijze volgen. 
C,v.d.Beek: Harry Brandenburg de beste man bij Lens. 

le helft gelijkopgaande strijd,2e helft 
Lens overwicht, het enige doelpunt een zwak moment 
van de Lens keeper.- Voorhoede te gehaast in de afwer
king, - inzet: ruim voldoende, - te weining support
tersteun om over het dode punt heen te komen. 
Herman Smitskam: Lens beter,behalve tijdens de eerste 

15 min.- Harry Brandenburg beste bij 
Lens- pech-doelpunt- - · · -- -
Harry Dietz: aardige wedstrijd - scoringskansen werden 

onbeheerst afgewerkt.- goede inzet,bij 
dezelfde inzet moeten er goals volgen •. , - er nioe·t. meer 
over de vleugels worden gespeeld, zodat de kariséh reëler 
worden, · · 
Leo Riemen: -uitslag tegen de verhouding in- Harry · 

Brandenburg de' beste Lenser.- door voor
gaande teleurstellende uit slagen is de _voorhoede wat .. 
zenuwachtig geworden. 
Ruud Fortman: teleurstellende uitslag, vooral gézï'en 

· tegen het overwicht in de 2e _helft;.····• 
-schieten laat te wensen over. - de scheidsrechter nam 
het ritme uit de wedstrijd, 
Fred de Zwart: -begrijpt het niet meer.- wil een ma·sseuse 

overigens geen commentaar. 
Gerard Verhaar: het uitblijven van doelpunten ver.oor-

zaakte een ónrust,waardoor kansen:'.ánbe
nut bl•even. - 1 doelpunt achterstand betek~nt :aè: n'eaer
laag; lx een próductieve wedstrijd (minstens 2' góals) 
zou een ommekeer betekenen. - 1;:mbliek: ·veel' te,:lauw .::,,, 
Je hoorde alleen het Wilhelmus~J.fed. -'; .van be stûi.Îl"'~fb;' 
zijde zou de jeugdige aanhang van toetBrs en vlaggeri' 

• . ·-, •• ·-r-:.""r 
. ,.~ .••• 1 

. . _; .... 
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voorzien moe'ten worden, zodat ook bij een acriterstand··van 

_hpDrbare, genegenheid blijk wordt gegeven. • 
Wim Keetman: dom doelpunt tegen - inzet en teçhniek wor-

···... den niet in doelpunten uitgedrukt. 
Ton Hop: goede inzet van Lens. - de weinige reële kansen 

___ . .. . . word.en niet in goals omgezet.· . 
Harry Brandenburg: hoog tempo - tegenstanders waren 

lijfelijk in het voordeel.-gelijkspel 
.. zpu :.z.eker_ ;verdiend zijn geweest. 

Jan Englebert: gelijkspel verdiend. - gebrek aan _schiet
kracht. 

Hans-Zoet : zowel in deze als in de voorgaande wedstrij-
den goede inzet. - 1 wedstrijd gewonnen 

betekent een overgang naar een beter voetballeven. 
-pech en gebrek aan zelfvertrouwen.beletten het scoren. 

OFFICIEEL 
NIEUWE LEDEN 

...-552 S.Djerahian 3.11.54 (j) Meppelweg 1064 668427 
,,..-553 J.,G.,M,v.Domburg 15, 6,56 ( j) Melis Stokel,-2162 671529 
,.....554 W.J .ter Laare 8 0 3,61 (w) Steenzicht 227 
,.....-555 J~J;ter Laa-re · 20·.11.58 (p) idem 
,,..5é56 R.de. Jong · .9., 9 .60(:w) M.Stokelaan 2394 674429 

- 5;7 _J,v,Domburg 15. 1.52 ( j) M,Stokelaan 2162 . 671529 
_. 558 A,F.M.Verv:_aart · ll-3. 2'.5.0 (s)·)l'èndelpad 23 Zoetermeer 01 

. IN,i BALLOTAGE ·: . -: ,. -

J,P,C.v,d.Nieuwenhuijsen 29.3.61 (w) Meppelweg_ 1284 
J.Lemken · '· 17.5.56 (j) L,v.Meerderv. 37 63083' 
A. J ,M:, v .·Maren 27. 3·,5H (p) L, v .Meerderv ,52g 333329 
J .A_, J ,Riemen 29 .,11, 60Jw) Rederijkerstr. 237 651154 
M.T,Schenkels Z9. 5 •. 6l(w) Middenstede 268 , 677108 

•. R~W.M:Schipaanpoord :2.8.2.,6l(w) _Hoogveensl3 · . · • - 668245 
. P.A.Herry -· ' 27.10.56 (j} Otterrade 17 660767 
. J:.Kr_ens · · · 6. 7,;J,7 (j) Middenstede 182-
H.A_,M,Kouwènhoven. 17,. 9,55· (j) Tuinzijde 26 
Chr.Greeve .• ·· .' 17 .12.59 (WJ) Grdenezijde 137 673334 

. WIJZIGING LEDELIJST. 
451: voorletters C.A,_.w.· · ·-

~ ·-~ ... .,. _ ... ,. 

NIEÛWE DONATEURS ( TRI CES) . . . .., _ -.. , .. _ ,;; .,. o 

Î51 Mevr~.J ~H~de: Zwart, .Loèvèstein]..aän 82.9-_(j;_;) ·;- .~-- '. .~_,. 
152 Mevr-.s.v.Eijsbergén B.eritinckstraat .lla ·(t);;,., .. · • .. 

' .... ,,..._.~ _,, ~ ,._ - .. ~ -~ ' .. ) • ... .••. '"t -~-. -·~-• ... _. ' 
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1.53 M~j.I.Mossel Steenwijklaan 71 (t) 
1.54 de Heer Lustenhouwer Mosveén 14' (t) 
1.5.5 C.P.v.d.Nieuwenhuijsen Loevesteihlaan 
1.56 W .Schipaanboord Hoogveen 13 ( t) . .'.,•,~~:· · .. 
SEKRETARIAAT ·: ··••, 

1 . , ._ 

829 (t) 

Alle korrespondentie voor het sekretariaat dient gezonden 
te worden aan G,Halleen, Valkenboslaan 18, -tel.overd~g-
183820 tst.26 
STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT, 
De nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijke regle
ment van onze vereniging zijn dezer dagen in drukvorm 
gereeelgekomen. Binnenkort zullen ze ,aan de senior-leden 
worden toegezonden. · ·· 

FIETSENSTALLING. 
Vanaf a,s.zaterdag zal er bij ons terrein weer een be
waakte fietsenstalling zijn. Op de vroegere 1'parkeer-. 
plaats" zijn hiertoe fietsenrekken geplaatst.. . 
De prijs bedraagt voor fietsen f.0.10 voor bromfietsen 
f.0.2.5, Fietsen en bromfietsen mogen alleen op de par
keerplaats worden gezèt. ~ op het pad .lang:è! het 'l[~eld 
Op zaterdag en zondag worden de fietsen bewaakt töt"-een 
half uur na de laatste wedstrijd. Buiten .het t·oegangs-
hek blijft vrije plaatsing van fietsen (onbewaakt) 
mogelijk. · 
UITSLAGEN : JUNIOREN 
lens 1 
Quick 2 
lens 3 
lens 4 
lens .5 
lens 6 
r .• a.s.3 
rava 8 
lens 11 
ci.h.c.9 
delf'.'t 6 

- westil.a:ndia" 1. 4-.2 ··· 
- lens 2 

bl •. zwart ·3 
valkeniers,2 
a.d.o •. 8 
h.b.s. 4 
lens 9 
lens 10 
te werve 1 · 
lens 12 
lens 13 

. l,-1 
4-0 
4-0 
1..;4 

-3-,1 
1-1 
4-3, 
·o-8. 
3-1 
1-1 

lens 1 
.lens 2 
lens 3 
lens 4 
lens .5 
WELPEN 

PUPILLEN 
- d.h.l. -1-- 0,-3, • 
-· a.d.s. 1 1-1. ·. 
-Ooievaars2 ·2-0 

g.s.c.l 0'-:4, 
loosduinen Q:-2' 

lens 1 - g.d.s.J. 
g.d.s.2- _lens 2' _ 
ooiev.2- lens 3 

'77'/l. 
' 0-.5• 

3:;l 
f ! 

1 
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-46- JUNIOREN 

lens 14 - h.d,v,.6 3..:} Triomph 3- lens 1.5 3-2' -
lens 17 - duno 8 0-.5 • K:~ - . ~ .• 

. ... 
SENIOREN: 

lens 1 - wilhelmus 1 0-1 rava z - lens z 2-0 
delfia 3 - lens 3 0-4 lens 4 -spoofw.J 4-2 
vios .5 - lens . .5 ·. · l-'.5. '. lens 6' - delft 4 ~-1 
lens 7 - vios 6 .5-Q grvc 2 lens 8 0-2· 
d,s.o.6 - lens 9 2-4 lens 10 - ;t'l amirig • 7 4-2 
bunker Boys- lens 11 1-0 

•> ~ 'DOELPUNTENFONDS : 

·na twee,'competitie-zondagen.is de stand f. 62.46. Een leuk 
.resultaat, Als ook het tweede· en het zeqde elftal aan het 
fonds gaan deelnemen passeren wij a..s. zondag de f.100.--

SUPPORTERS ! ! SUPPORTERS ! ! 

Wij .missen tegenwoordig iets bij het eerste., V,roëger was 
het altijd zo in mindere per:lodes,. dat de. lens-supporters 
pnze voortreklç'ers naar een .<:>verwinning schreeuwden. 
E.n ·nu ?? •••.• Tegenwoordig :staat iedereen rustig te 

• ·kijken ep zie.t' hoe het eerst'e aan pech ten· onder _gié\a,t. 
Jleudenwe dat zo!! NatuurJ:ijk.011iet !! a.s.Zondag zijn 
-we· _allen 'bij Quick en. scl:i:rê~tili:wèn er tenminste ,1 ,punt weg, 
..Neen Z· punten v,oor lens, Quick i.s· nl. n:i,et 9nov:erwinnelijk 

-VARIA: · · · · 

Bas c.d.Lans is op het ogenblik klaarblijkelijk in training 
voor. de komende catch-as-catch-can. kalhp:i:oenscháp ,.van.,.: 
nedériand,: ,.A:fgelopen zaterdag konäen:· we aanschouwen hoe hij 
als spar~ing-partner.een welp van onze vereniging onderhan
den nam. Wij .wil'len o·nze h0oggewaa:i;:deer;de catcher ec;hter 
d-eze raad geven :neem .voort.aan- iemand va:n gelijke leeftijd 
,om je goed geplaatste sfotené-op·af te .vuren. Afgesproken, 
Bas? Misschien d§.:t,;.,,.j~, dan·alsverliezer ,(dat spreekt vanzel: 
voor zo.'n "gevulde .'köek) ie:d.-ere -keer met een paar: gèbroken 
tanden ,toch al-s .merele ove_NW'innaar .:-Uit de hus komt •. · • 

~'$r schijrten,n~àr a anleidii1'i ~án · de .tele-lêns van yo,rige 
week,misverstanden te bestàán over de betek'enis.'va:n 'het 
nparvenun·,Kramers wönrdenböèk · geeft hieraan o·. s.als .beteken: 
nopkomeling" Hopenlijk zijn hiermee alle misverstanden uit 
de weg geruimd. · 
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- Inderdaad~ het klubgebouw is aan een nieuw; meubila-i-r 
toe. Dat bemerkte een van uw redactieleden afgelopen 
maandagavond toen hij, zijn wekelijkse artikeltje schrij
vend, door een van de stoelen zakte en tengevolge daar
van enkele flessen en glazen in zijn val met zich mee
sleurde. 
- Afgelopen zaterdag kwam Theo Booms van Lens 5 in de wed 
strijd tegen ADO zo ongelukkig ten val, dat hij met een 
hersenschudding per ambulance aanvankelijk naar het: 
ziekenhuis en later naar huis werd gebracht. Gelukkig 
gaat het nu al wat beter. In ieder geval·Theo, van harte 
beterschap. -
- Na een welbesteed leven is onverwachts van ons heen
gegaan mevrouw Gerardina Adriana Frijters geb. de Graaf 
moeder van ons lid J.Frijters. Wij condoleren de nabestaan 
den en wensen hun steun en sterkte in hun verlies. 
-A.Raaymakers van Praag, eminent speler- van Lens 2_ ( jun) 
heeft 2 weken geleden een ongeluk gehad. Hij ligt momen
teel aan bed gekluisterd met een beenblessure. Wij wen
sen hem van harte beterschap. 
BEAT-AVOND. ' 
Eindelijk is het zmver. Je vader en moeder zullen je
reeds het geld voor de kaarten gegeven hebben, •. Indien het 
niet het geval is, vraag het nog even, want vrijdam~omen 
ze. "De Groovy's". Wat moeten wij er nag over zeggen. 
Het wodr,t weer het' einde! Dus tot vrijdagavond 8.00 uur. 
DE BitJQO-AVOND. 
De bingo-avond was weer een daverend. succes. Een grote, 
gezelligheid heerste er in de zaal en de prijzen waren 
zeer aantrekkelijk. Zeer kostelijk was hei; te horeri hoe 
gemakkelijk het was voor onze penningmeester om vool". _een 
bedrag van f. 62.000,-- een paar schoenen te kopen.-1'1aar 
ja wat wilt u, Lens is een rijke vereniging •. Al met al 
het was een zeer gezellige avond die zeer zeker voor· 
herhaling vatbaar is" 
AAN DE HORIZON. 
De Kaka ligt een klein stukje van de sluier op en laat 
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ons in de mysterieuze toekorrist kijken, ]:n wat zien·~~e-! 'r 
Weer een traditionele Kerstdrive, die start op 17 oktober 
In·schrijfgeld f, 1 , -~, Geen· geld dus. Wel even noteren op 
de kalender' ·· · ·· · .· 

.• 0 • ~ • 

PROGRAMMA SENIOREN voor zondag 5 oktober1969 •. , , 

uur Quick 1 
uur Lens 2· 
uur,,Lens 3 

de Savornin. Lohmanl. 
V1-G1 16/4 

14. 00 
12.00 
1 4. 0.0 
12. 00 
12. 00 
12.00 
:J 2. 00 

uur j(ranenb_urg 
uur Lens 5 

- Lens 1 
HMSH 2 
Quiiik 6 

3 - Lens' 4 
- RAVA. 5 . 

5 - Lens '6 
- Lens 7 

Vf G1 15/3 
Kijkduin!;lestraat 
V2 G2 15/3 

uur Celeritas 
uur GSC 5 

einde Leyweg 
Erasmuswèg t/o Zwaard 
vegersgaarde 

. 1 3. 45 
13,45 
1 2 • 30 

.-: ·.1 2. 00 

uur 
uur 
uur 
uur 

Len.s 8 
Lens 9 . 
DHBRK 4. 
SEP 7 

-SYH 5. : 
HMS!l 8 " 
- Lens 10 
- Lens 11 

V2 G2 15/3 
V3.G2 16/4 · 
Ockehburg, Kijkduin 
Gem.Sportpark,Bra~
serskade, Delît, 

' . 

DENK OM DE ,:r,EGITlMATlES ! ., · ,.,,, 

D"ringend verzoek om niet af te 
spelen. zpncÏiJ.g a.s •• -- -· -

siihri ,jven ! Alle ~1:ftallen 

.• · • .• -""i• .1'. 

., 

' DJ!: ÖP.§TE·LLINGEN ·• 

LENS 1 . 
... C.v._d,Beek 
• H,Diêtz. (A) 

R.Fortman · 
,H. Smit skpll;I .. 
L.R;i.emen "·. 

. F .• de .Zwart 
G:Verhaar. • 
A.Hop . • ... 

· H ,l:l'randE)nburg 
J .)!:nglebert 
W.Keetman 
RES 
Derbarendse 2x 
Th,Brandenburg 
J,Colpa 

. --· •'' "· ... 
.... ~ ·• . -

"LENS 2 , . d ,LENS , 3 ' 
A. Verbar.éncïse 2x O. Vorkink : · . 
J.v.d.Kriaáp F.Straathof 
R,Roodbol (A) P~v.~d.Aar; ._ .. 
P .,tl e J ongh • J • B'i~Js't-ér-velä .,--
M ,v. Veen ' ·c.Kempèrmän · 
H,Rooduyn N.Koot (A) . 
A.Rooduyn·.. R.Brándenburg 

. J .Zoet :__ , · . E .Bakkers 
·:Th.Brochárd~-. · Th,Hoefnagel · 
, A.Janssen:' D,Gr·oenendijk 
··G.Benneker A.Kortekaas 

RES · ·~· · RES ·· 
J .v.Dijk D.Hçllt 

~ - .... ~ ... ,.~-- ., 
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, .. LÊ:flS 1 ~ 's'ameQ~Ol)1St 12. 00 1,J.hr Biliartcentrum 

Nieuwstraat.30 (bij de Vlamingstraat), 

r 

Die Haghe,. 

LENS 3: 1,00 uur aanwezig op,Lensveld, 

LENS 4 
A. Verváárt 
E.v.Bronckhorst 
A.v.Egmond (A) 
L,Remmerswaal 

· J ,de Waart 
W,Verbarendse 
R,Eykelhof 
W.Eykelhof 
F.Wubben 
G,de Hoogd 
C.Grimbergen 
RES 
L.Smitskam 
J.A.Keetman 

LENS ? · .,-.. 
R,v.d,Boogaardt 
G,Hoogentoorn. 

. · B ;:ç,ustenhouwer 
'C.Schouw. 

R,de Groot 
C.Koesveld 
A,Cox 
):i',v,d,Berg 
J ,de Boer (A) 
A,Bilderbeek 

.. · RES 
N.de Boer 
H,A.Suyker)Juyk_ 
C, Th .• Kuyper 

' 

LENS 5 
G,Halleen (A) 
J;v.Schaik · · 
L,Hendrichs 
G,L.v.d,Akker 
A,Jehee 
-A.v,Wasbeek 
·J,Verhaar 
. J ,Witting 
R.Ravestein 
P.Speicher 
N,Drabbe 
RES 
A.v.Essen 
G,J;iuiv~Rtein· 

LENS 6 
G,Ekelmans 
H,de Groot c' 
M.v:Zilfhout .• • ... 
C.Peeters· .. ·' 
H ,Kemper ·· - ·· · 
w .• Veiiderbos C 

W.Hänsert (Af' ,; . 
G ,Lopy_e st.e;Ln . , ,., 
M,Haket .. 
A,v:d.Meyden 
Hiae Sterke 
RES . . .. --- ~ '~~~ --~ 
J. d"è" H±bit_e:r'• '"- "'""' 
F.v.Vreeswijk.,. · 

LENS 8 . •. · ,. -~- .-. . . ,;; tENS,.,9.~ '·::;.;.,,~,:~.f'~ 
C. v. d • I;,aan ,,<• ,.::.d-1'1, !31+.l.t~i;:1;>,u.y,J<;,_; .:c·~~: 
F,v.Di;jk .-.,,--. C,Kras , 
N,de Gruiter· J ,Willems:: . _; 
H.v,Welzen · H;Scholteh .,- ~· 
L,Brandenburg A,Hoppenbrouw~r· 
H,v.Beyersbergen H, F,Bierhof' : 
E.A.v.d.Acker ..•.. -.. A.v.-Luxerribu:r:g (A) 
P.Schulten • ... .,, W-~Sui'ker .. ~,• , .... 
L.P.VerbruggE:J J,Brochard 
G,v.d.Kley - J,Jager 

'A,Kleih Breteler. H,Jacobs 
RES RES 
tf ,Riemen J",Micka·- · · . ' 
~.Veldink Grensrechter H,v,'. 

Westing 
Coach J ,Bom 
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' ' -LENS 10: R.v .• O.ostveenKoentze~ N.Osse-H.A;,Suiker-L.F. 

Ju5gschläger-A.Loykens-R.Grill-F.Feller-L.Boelhouwer-, 
J, astenmiller-J.Keereweerc..W.Schoonebeek 
RES: J.Verbarendse 
LENS 11: H•D'?uw-W.v.d.Laan-P.~ouw-A,Poels(a)-F.Peters-
W,Douw-P. aring-B.Osse-F.de Winter-R.Soer-C.Blok, · 
RES: Th. v. Rijn 
VERZAMELEN: 1 0. 30 uur Lensveld 

AANVOERDERS.ATTENTIE: Alle aanvoerders dienen er voor te 
zorgen, dat de wedstrijdrapporten uiterlijk maandagavond 
volledig ingevuld bij de EKO zijn ingeleverd. Voor de uit
spelende elftallen moeten de ruilformulieren en wedstrijd
rapport vrijdagavond of zaterdagmiddag in de bestuurskamer 
worden afgehaald. 
H.H.Aanvoerders: attentie: Wilt U zondagavond tussen 17.00 
en 18.00 uur even de uitslag van Uw elftal telefonisch 
doorgeven aan dhr. A.Bogisch, tel. 39,52.55 

·PROGRAMMA I S ,JUNIOREN, PUPILLEN en WELPEN. 
:~:~. Zondag 5 oktober 1969. 

12.00 DHC 1 
1 3;45 vre.denburch 3 
12.00 lens 4 
1 3.00 quick p1 

· Zaterdag 4. oktober 1969 

15 .• 45 lens 2 
15.45 dso 3 • 

JUNIOREN ~ 
- Lens 1 .Brasserskade,Delft 
- lens 3 RSw, van Vredenburgweg, 

vredenburch 5 v3 g2 16/4 
- lens p1 de Sav.Lohmanlaan 

JUNIOREN 
- vue 2 

lens 5 
v1 g1 16/4 

Burg.Vernede Sportpark,Zoe
termeer 

· 15.00 's-gravenzande 2 - lens 6 Gem.Sportpark,Kon,Jul.wegr: 
's-Gravenzande 

14,30 
15 .45 
14,30 
15.45 
15 .45 

lens 7 
lens 8 
lens9 
lens 10 
vredenburch 9 

- concordia 2 v1 g1 15/3 
- bec 2 v2 g2 16/4 
- vcs 8 v2 g2 16/4 

cwp 3 v3 g2 15/3 
- lens 11 v. Vredenburchweg, 

Rijswijk 
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14.30 rvc lO 

lens 13 vrij 
15.45 hbs 9 

- lens 12 

lens 14 
gda 8 . 

- lens 16 
14. 30 lens 15 
13.45 hdv 8 
14. 30 spoorwijk 5 .. · Îeris 1 7 

13.45 dhc 1 

13.45 lens 2 
13.00 cromvliet 3 
1 3. oo vios 3 · 
13,45 lens 5 

··PUPILLEN A 
- lens 1 

odb 1 
lens 3 
lens 4 

- rava 4 

·~ ., . . . . 

Spor1<park Pr.Irëne 
_Schaapweg,Rijswijk ~ 

Dael en Bergs'elàan· 
v3 g2 15/3 • ·· 

·zuiderpark 2e .gfld •. 
Hengè"lolaan · -· · 

· .Brasserskade·,. D'elft ( zi'e 
ook. zondag) .. · · - . . . 
v1 g1 · 16/ 4 ·· . . · ·· - -
Rederijkerstraat . , 
Dedemsvààrtwêg - --. -· ... ::-~· 
v2 g1 15/3 · •· ·, 

WELPEN • 
1 2; 00 gds 1 - lens 1 Erasmusweg • 
12, 00 lens 2 ·- bmt 2 v1 g1 16/4 
12.00 lens 3 st. v'oorl'{aarts v2 g1 15/3 

~, ~--. ..,.. "'· -·· ' 

LENS 1 als vorige week met r.ravett~yn (2:x}' ,. : .• ,.~:-< 
RES o.kortekaas (2x) LEIDER: dhr. j.v.d.kiey, . :~~"'.-_
Samenkomst 11 .15 uur klttbgebouw,Lens. . :.4. •.· _ .. _··:,.,-

-- . LENS 2 als vorige week .met p .mand ers · • , nll\:·. : • "·',, ~; 
RES.j.v.hulst .LEIDER dhr •. a.blok .. . -~ . -~-~:;:-< 
LENS 3 als vorige week met e.bor en zonder p.ma11ders ·. 
RES a.v.d.meér (2x) LEIDER dhr. c..nieuwenhuizén ° · .,. : 
Samenkomst 13.15 uur ingang terrein vredenburch ..• 

LENS 4 als vorige week . , ,~·~· 
RES-f.de,vroege LEIDER: dhr.f.flumans · ....... __ 

LENS 5 h.bauman-h,rimmelzwaan-cli.bloks-th.v.rijn- ... 
j. v.d. voort-c. stape1-a. schijf-o .kortekaas( 2x)-t, resoi;li'-
hard _jo-r .rai.resteyn( 2x)-j .qisseldqrp · ·· · · .'"'~ 
RES.: . th. v.d. aard weg LEIDER dhr. J. zoet · · ·. · · 
Samenkomst 14.45 uur.klubgebouw lens ' 

· LENS 6 _h. jocheriis-m. v. baggum-g. trommelen.,.fr .-d:i:ssEl,l,<;i_ç,r_.i-:, ·•. 
f, zoui;:i-a. albers,;.p. v.d. steen~p, verheêsen-f, veeren-th·. ·. 
wilshaus-j.v .. rijn . . . • ,.•o 
RES c ; v; d. aardweg LEIDER dhr. f. wub ben , .... , .. 
Samenkomst 13.45 uur klubgebouw lens 

• 
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LENS 7 j. borst- j. v. dam- j. janmaat-a. jungschläger- j. v.d. ende
p, heynen-d. v. delft-g. v. ardenne-w. zeemeyer-l. v.d. meer( 2x )- . 
c • v .hulst ( 2x) . . 
RES m.v.d;horst(2x) LEIDER dhr.j.heynen -- · .. ·., ' _:.,., ~ ' 

LENS 8 fr .teunissen::.. j. hel v·esteyn-m, v .d .horst ( 2x)-p. berkelaar 
· h. straver-p. booms-r. v.d. steen-:e. booms-g.heynen-w. de hilster 
g. lelieveld- · · ' · 

.RES c.v.hulst(2x) LtIDER: dhr.c.kras 
LENS 9 m·.reuv.!ë!r-a,castenniller(2x)-g.v,deelen-r.de vries
b.hoefnagel-r.wouters-p.wilmer-b.de haas-p.steffen-r,chari-
t~- a.kuiters . . 
RES f,hazebroek-c,bakkers(2x) LEIDER dhr. j. witting 
LENS 10 w.hendriks-m.mulkens-r.mooyman-c,bakker(2x)
w.v.d.linden-r.de vroege-a.v.maris-j.meuleman-r.v.d.linde
j.meyers-f.hooghiemstra 
RES a.castenmiller(2x) LEIDER dhr,g.v .• d.kley 
LENS 11. f.v.os-p.wolten-e.reesink-h.niggebrugge-g.gomes
a.wahrman-h.keyner-r.v.ov~rvest-j.ruyters-a.schneider-
h.y.d.broek ,.-
RES m.heynen L~IDER dhr.,p.de jpngh 
Samenkomst 1.5.00 uur Hengelolaan hoek Loevesteynlaan 

~ . . . 

LEf'1S 12' b .ruiterman-j. janniaat-p .perreyn-a .lodder-g. colpa
a .hilderink-r .micka-f •. baven-e .hoefnagel-r.harnas-r. ver
barendse 
RES h.'s-gravendijk-g,bloks LEIDER dhr.J.Hop 
Samenkomst 14.00 uur Hengelolaan hoek Loevesteynlaan 
LENS ·1 3. vrij ( zie overige elftallen-ook B-Klasse) ·· 
LENS 14,g.v.gessel:.j.v.wijk-h~guit-m.v.dijk-j.post
a.de pagter-h.v.velzen-f.snoeyers-j.slabbers-w.wils
g.wouters 
RES h.v.rossum-f.magnee LEIDER dhr.n~drabbe 
Samenkomst 1_5.00 uqr.~Oek Leyweg/Herigelolaan 
zie trainingen.• · · 
LENS ·15 h.v.boheémèn-f.v.lo~n-a.v.kleef-a.kleiwegt-r.van 
heemskerk-r.v.hoèk-j.hollink-,,g.kerkhof-e.de'wit-j.v"d. 
burgt-p. zalmé · · -
RES h.ruyter~j.de hilster LEIDER dhr.N.Osse 
zie trainingen 
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LENS 16 f.willeyns-r.burcksen-j.dessing-j.de greef:: 
f.hendriks-r.bom-h.kleiwegt-f.klos-a.iooyenstein~i.wásser-
man-j.v:hoek' ·· · · ··· 

·· RÈS q.v.noort-p.verschoor LEIDER dhr.h,bijsterveld · · 
Samenkomst 13.35 uur hoek Hengelolaan/Loevesteynlaan_ 

LENS 17 h.uding-,c.lipman-r.v,kruiselbergen-e,teunis-b.v. 
veen-r.guit-p.koevoets-p.bakker-r.wijsman-th.v,d.voort
a,hoefnagel 
RES f.wouters-r.v.luxemburg DEIDER dhr.a,poels 
Samenkomst 14.10 uur klubgebouw lens 

PUPILLEN 
LENS 1 a.v.velzen-r,de hoogd-r,li,yn-c.schenkels:-f,kras
e,v.luxemburg-a.reesink-t.de kok-p.v.d.nieuwenhuyzen-a. 
de hoogd-r.peek · 
RES p •. lucas(2x) LEIDER dhr,th.hoefnagel . 
Samenkomst 12.50 uur klubgebouw lens 
ZONDAG: samenkomst, 1 2. 15 Hengelolaan hk. Leyweg ( eur_oc_in. ) 

LENS 2 j. bronger-r. v. d .meer-a. westerduin-r. y .d. bogaart-
p·. hop-r ,micka-m. schutte-p .devilee-f ,korteka]is-r .hofman-
r. peirera ~ . , 
RES p. valkenburg( 2x)-r. verst eeg( 2x) LEIDER 9hr .-j, •. colp~à 

LENS 3 · th.prins-r. waarsenburg-j. lustenhom~éi,:.'Y,-,:J':ctki-rtk-
e ,landman-m. peperkamp-c. v. bijsterv-eld-j. brochard-r. nottet 
s.knêrr~h.lutterman · · -:::- · 
RES h.nouweland LEIDER dhr.a.v.essen 
Samenkomst 12.15 uur ingEJng zuiderpark Loevesteynl hk. Hen-
gelolaan ·· · · 

LENS 4 v ,pouw-m, versteeg-r. v. domburg-f. v.d. zeJ.-r·. willerhs
m. hoenderkqmp-h.heezius-a ,grimbergen-p. v.d. burgt-m. "' · 

• hoogduin-m.prins 
. RES j.wasserman-w.frerichs LEIDER dhr.b.lustenhouwer ·· 

Samenkomst 12.30 uur ingang lensterrein . . . 
LENS 5 e.v. boheemen-a .koevoets-f. zevensf6r-h. wubben,- ~--', 
r.dessing-p.de haas-p.bakvis-j.bijnagte-q~v:.d,meys-. 
e.v.royen-j.klarénbeek 
RES r.kleiwegt-a.willems LEIDER dhr. a.hpp 

·,. . WELPEN "p~~: ~~~ ,.-· -~,,-~ -~----= ~:-~--·· .-•_;_-_:_,. 
LENS l g.apJ>!=ldporp:;-_f ._goi:i..=P. v. çl.:;b:µ,!'g"'.p:!_i.oppëmb,r.2\iwer.s
r. de

1 
keize:t:"--1';• peJ,t~:r.s.·=:p-~ yäJi::enbur:~J 2r) -r,. V?r.st geg{2x).,, 

p.lucas{-'2x·)-'f-:v.velz-en-'o:·hu1s~ "'- -:•-- .... --• , ... , •· ,., ·",~ 
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RES f. bauman LEIDER dhr, c. bon 
Samenkomst 11.15 uur ingang lensterrein 

LENS 2 h. braak-c. v. rijk.-f. verbiirendse-•e .hofman-s. teunissen 
t.king-f.kerkhof-j.v.kleef-r.de wit-p.gier-s.v.d,meer 
RES r.koevoets-p.vroegop LEIDER dhr,h.dankers -- . . 
LENS 3 p.brochard-r,v.aarle-w.heynen_-f.v.d.poll-r;v.eyk
a.bijnagte-r.lelièveld-r.straver-r.ruiterman-r.notebaard-
h.planken · · 
RES j.v.tu.yl-p.peperkamp LEIDER dhr,g.duivesteyn 

AFSCHRIJVINGEN: (uitsluitend voor junioren, pupillen en 
welpen) v66r vrijdagavond 7.30 uur bij dhr. g.v,d,steen 
Nunspeetlaan 303. Telefonisch uitsluitend vrijdagavond 
tussen 6.30 en 7,30 uur tel, 661314 klubgebouw. 
Afschrijvingen voor Rode Kruismars kunnen niet worden 
geaccepteerd, 
NIET OPKOMEN: a,ravesteyn wordt wegens herhaald niet op
kome!l dit seizoen niet meer opgesteld, Wegens niet opko
men in }let afgelopen weekeinde kri.jg:t p.verschoor 2 extra 
re serve beurt en •• , 

C 

KEEPERSTRAINING.: zaterdagochtend 10,00 uur worden ver'
wacht. Bij verhindering afschrijven op vrijdagavond tus
seh .6.30 en 7.30 uur. · 
TR~ININGEN: vrijdagavond a.s. kunnen de spelers van Lens 
14 en 15 onder lGiding·var: dhr. N,Drabbe komen trainen 
om 17,45 uur wordt deze groep verwacht. 
Op woensdagavond om 19.00 uur kunnen nu alle C-Klassers 
terecht. . . . 
De heer Heynen heeft zich bereid verklaard om voortaan op 
woensdagavond een groep B-Klassers te trainen, Alle spelers 
van Lens 9- 10 en 11 kunnen voortaan op die avond om 18.45 
uur komen trainen, 
VAN DOEL TOT DOEL. 
Lens 10 sen.. . . . . 
In een aantrekkelijke wedstri.jd tegen Flaming_o's 7 .heeft 
Lens 1 O z'n eerste overwi~ning beha.a·ld. ,Lens ·opende de 
score na een' kwartier via Schoonebeek, maar Flamingo·• s
wist door 2 tegendoelpunten de ru5t met een voorsprong in 
te gaan. Dè 2e hel'ft was lens veel "sterker en maakte ·a1 
gauw gelijk. Dcof Feller en. de Groot werd· het 4-2, 
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TELELENS. 

,Zijlijn-notities. 
- met melk meer mans 
- lief zijn voor quick 

Lenig en Snel. 

8 Oktober 19 69. 

- gevraagd voor Lens I :ouderwetse houthakkers. 

(diploma's niet vereist, ervaring is voldoende) 

- (gesnoeid) · 

OFFICIEEL, 

NIEUWE LEDEN 

/.559 J,P.C,v.d,Nieuwenhuijsen 29.3,6l(w) Meppelweg 1284 

..,,-.560 J,Lemken 17,.5,.56 (j) L.v.Meerdervoort 37 

.,,,-561 A,J.M,v,Maren 27.3,.58 (p) idem .52g 333329 

_.,-.562 J,i.J.Riemen 29.ll,60(w) Rederijkerstr.237 6.511.54 

,.....-.563 M,T.Schenkels 29, .5,6l(w) Middenstede 268 ·'-677108 

....--.564 R,.W,M,Schipaamboord 28.2,6l(w) Hoogveen 13 66824.5 

.,,.56.5 P.,A,Herry 27,10,.56(j) Otterrade 17 660767 

.566 H_.A,M.Kouwenhoven 17,9,.5.5(j)Tuinzijde 26 ·:, 

.,,.567 J.Krens 6.7,.57(j) Middenstede 182. 

,..- .568 Chr,Greeve 17 .12,.59 (w) Groene zijde 137 673334 _ 

;..,,69 W,J,Lucas 28,6.20 (ns) Landzijde 201 

ADRESWIJZIGINGEN LEDENLIJST 

443 naar Ribesstraat 98 · 
390 naar Marconistraat 42 

NIEUWE DONATEURS 

157 G.Meeuwisse, Lavendelstraat 51 (t) 

AFVOEREN DONATEURSLIJST 

7.5 W~J,Lucas 

SEKRETARIAAT (ADRES GEWIJZIGD) 

Het adres van de· sekretari.s is met ingang van heden 

·gewijzigd in::• G.Halleen,Abe_elstr~~t? J.7, te],,)_?.!!04'i:.· .... 
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SCHORSING. . : .. . . 
J.Verhaar(Lens 5) heeft; zóndag; 28'. september tijdens.de 
wedstrijd. tegen VIOS 5 een officiële waarschuwing van de 
scheidsrechter gekregen, Het bestuur ts na onderzoek tot 
de konklusie gekomen, dat er geen aanleiding :j:_f_.,qeze··:· 
speler te straffen, De strafkommissie"van d~. af'.d,dE;ln Haag 
van de K.N. V .B .heeft J. Verhaar inmidqels~.een vporwaarde
li jke :3~horsing op~elegd v.an tw. e. e weids~rijden:•niet een 
proefti-Jd van ,één Jaar. •:.,:,:c-·· ;:;· ., 

'.~ '?:;'. 

FIETSENSTALLING '. , "· · . ..,._. . · f 

Afgelopen weekend waren er nog enkele proble~en wát de 
fietsenstalling betreft, Zaterdag en zondag a,}f •• _zàl de 
bewaking er inderdaad zijn: 

, dus: fiet.sen 10 cts. en bromfietsen 25 cts:· 
De fietsen en bromfietsen mogen alleen op de pàrkeerplaats 
worden geplaatst, niet op het pad langs het.veld, 

VARIA ; ' . 
' 

"-

0

Vroeger .w;ren.het alleen ;udere leden, die erin trapteh, 
maar tegenwoordig doen zelfs de nieuwe leden het, Onno 
Vorkink (Leris3) bijt wat dat betreft de spits af. A.s. 
záterdag 18 oktober verloofd hij zich met niemand minder 

•dan dé Carla Code. De receptie is van 15 tot 17 uur in 
• zaalCrooiinans aan d.e Steynlaan 15, Natuurlijk wensèn wij 

beiden proficiat~ .. 
- Bij de redaktie is de geur van luiers en het gebl~r van 
de eerste boreling van de familie van Zilfhout"doorgedron
gen. Tinus en Jana noemden hun aah:winst, ·:die op 1 oktober 
naar de wereld gestuurd werd, Mon:ïc:jue, Wij feliciteren de 
gelukkige Ol\ders van harte. · . . . . . 
- F.Teunissen vond weer een:;; wat om de aàndacht'te trekken 
en brak daarom afgelopen iá.terda:g-tegen •s-Gravenzande zijn 

. arm. Frank van harte beterschap, : . .1 , : · • . : . . . 
- P.Verheesen; altijd al een opvallend figuurtwilde niet 
achterblijven en brak in dezelfde wedstrijd•zi:jn vinger 
Peter proficiat! , ••••• ;,;;§n;::g_Qk: ::!')en,.• b_e~t j~ •beterschap • 

• ·- -.! · .. ·-
~ ... .. 
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- Middels deze Varia willen wij toch wel eens die.vaders 
bedanken die, indien het nodig is, hun zaterdagmiddag 
vrij houden om eventuele j'uniorenelftallen, die ver weg 
moeten voetballen, te vervoeren. 
Heren, onze dank is groot. 
WAT KOMEN GAAT. 
Het eerste gaat a.s. zondag bij RAVA op z'n minst het eers 
puntje binnenhalen. Afgelopen zondag nog werd van Quik 
met 4-1 verloren, zodat ons keurkorps beslist niet kans
loos is, zeker niet als een grote suppor!ersschare de 
broodnodige steun wil geven. Hopelijk raken we dan de. 
thans tijdelijk in ons bezit zijnde rode lantaarn kw:ijt! 
DOELPUNTENFONDS. 
Met het risico·te·vroeg te juichen, durven we te ·stèllen 
dat het doelpuntenfonds nu eindelijk een succes gaat 
worden. Er werd zondag behoorlijk in de roos geschoten, 
zodat het totaalbedrag nu fl. 110,-- is. Volhouden is het 
devies. 

~ ~-

KONTAKTPUNTJES. 
AANBEVOLEN: 

.. - Na het davenrende succes van "The Groovy' s" afgelo\ien 
vrijdag (zie ook elders).heeft Kwiek Sport gemeend niet 
bij Lens achter te mogen blijven. · 
Zaterdag 18 oktober komen de immer geprezen, onnavolge 
bare "The VISITORS11 een door deze vereniging op touw 
gezette beatavond verzorgen. Voor de prijs van f 2,-
per persoon, kunt U, zowel junioren als senioren, weer 
een dosis beatenergie kwijt, Plaats: Crypte onder de 
Fatimakerk 8.00 uur. 
- Vri.jdag 17 oktober komen de klaverjassers natuurlijk 
hun kaartlusten botvieren op de traditionele Kerstdrive 
De te verdienen prijzen zijn veelbelovend. · 
- A.s. vrijdag is er gewoon: Klubà.vond. Pokeraars, tafel
tenissers'en anderen, dus oök de klaverjassers.zijn van 
harte welkom. 

' 
VERBOUWING. 

... _ .. 

Het eindè=van de lijdenswég·.van onze böuwhëer·:Cor'Peéters 
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'en ;zi,jn trou~è Ji.èl~er~ :i.s, ïrt :ii~ht. ':N?g e~en. er{'z!,î)SY.nnen 

· terugzien op weken, ;nee .maa;nt:len!, van moe1czaam, · maar aan 
de, andere kant, vruchtba,ar pl9ei;eren. Wan\; als we da:t.we~r 
alleen maar afdoen met de gradatie "mooi"of"pi:-achtig" dan 
doen we de bouwhwren da'armee~beslist te kort. Om een mo-. 
dewoord te gebruiken: nog even "bijten". heren •. · . 

. P .S .- We vernamen dat Cor Peeters zaterdag nog wat helpers• 
nodig heeft. Geen woorden maar daden:_Wees actief, doe 
iets!!! 
VAN HET JUNIORENFRONT. 
Allereerst onze kassa: 
Opbrengst kranten 
Inzameling junioren 
Andere acties 

f 242,95 
. 33, 15 
1831 --
4z2. 1 o TOTAAL 

Ons streefbedrag is f 500,-- dat met vereende krachten, 
· 'ook van de senioren, een peuleschil moet zijn. De kranten
·. actie gaat niet· naar wens, bepaald niet, Zij die met hun; 
. mond de méesté' ·kranten,ainzainel·en,;•worden ver.zocht. ·nu:: eens .. · 
die kranten-bij ons te komen inleveren. Hier geldt.: Wie 
or,en· heeft •• ;;:,;- • • ! Als voorbeeld-: -Drogisterij Pharma .- : -- 0 • 

Deze mensen brachten op eigen gelegenheid een vrachtwagen 
vol bij ons adres: Firma de-Wit, Tuinzicht, Hartelijk 

-dank namens de juniorenraad~ Tenslotte wijzen wij U erop 
dat U voor inlichtingen, betreffende de krantenactie te
recht kunt bij R.Bos, Wapserveenstraat 35, 

De Juniorenraad. 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 12 oktober 1969. 

RAVA 1 - Lens 1 
Quick 4 Lens 2 

12.00 uur Lens 3 - Cromvliet 4 
15.00 uur Lens 4 - H.D.V. 2 
14. 00 uur Sceveningen 4.:. Lens 5 
12.00 uur Lens 6 GONA 4 
15.00 uur Lens 7 - Naaldwijk 6 
13.45 uur Oranje Blauw 7 - Lens 8 
13.45 uur vue 13 - Lens 9 
1 3 .• 45·, uur Lens 10 - DUNO 6-

Zuiderpark,samenk, 
de Savornin Lohmanl. 
V1 G1 L6/4 
V1 G1 L6/4 

V2 G1 L5/3-
V2 G1 15/3 

. . ~ . 

V1 G1 L5/3. 
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13.45 uur Lens 11 - Triomph 8 r- V2 G2 L 5/3 

. TIEENK OM DE LEGITIMATIES 

Dringend verzoek om niet af te schrijven! WedBrom spelen 
zondag a.s. alle elftallen. 

HULDE aan de leden. Nog nooit voorgekomen! In totaal 
slechts 4 afschrijvingen en deze 4 met gegronde redenen. 
Houen zo! ! ! ! 

Helaas 2 niet opgekomen, n.l. Th.v.Rijn - F.v.Vreeswijk. 
Aangezien dit reeds eerder is voorgekomen worden .zij niet 

. meer opgesteld, 

DE OPSTELLINGEN. 

LENS 1 LENS 2 
C,v.d.Beek (A) A,Verbarendse 
L.Riemen M,v,Veen 
R,Fortman R,.Roodbol 
P,de Jongh J,v.,d.Knaap 
H,Smitskam J ,Colpa . 
H,Rooduyn J.v.Dijk{'A) 
G.Verhaar A.Rooduyn 
J,Englebert A.Jansen 
A.Hop G,Benneker 
F,de Zwart J.Zoet 
H.Brandenburg W,Keetman 
RES RES 
B.v.d.Lans R.Ravesteyn 
H,Dietz W.Hansen 2x 
Th,Brandenburg W,Venderbos 2x 

LENS 3 
O,Vorkink 
F,Straathof 
P.v ,d ,Aar < 
J,Bijsterveld 
G,Kemperman 
N. Koot ( A) ' . 

. ,.R,Brandenburg 
E.Bakkers 

. Th,Hoefnágel 
D,Holt. _ ,·v 
A.Kortekaas, 
RES 
D.Greenendijk 
Leider dhr. 

H.v,d,Stee 
Leider:dhr.P.Meershoek Leider dhv, te Mey 
Samenkomst 1 uur Sam.enkomst 1 uur 
Pav, Zuiderpark bestuurskamer 

LENS 4 
A, Vervaart 
E.v,Bronkhorst 
A.v.Egmond(A) 
L,Smitskam 
J.de Waart 
W,Verbarendse 

J.Keetman 
W.Eykelhof 
Th.Brochard 
F,Wubben 
R.Eykelhof 

.RES 

RES 
G,de Hoogd 
C,Grimbergen 

~--'. 
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LENS 5 
W,Burghouwt 
J.v.Schaik 
L,Hendrichs(a) 
A.Nieuwenhuizen 
G.L.v.d.Akker 
J.Verhaar 
A.v.Essen 
J .Witting 
L.Remmerswá.al 

· A,v.Wasbeek 
N.Drabbe 
RES 
R,de Groot, 
A.Cox 

LENS 8 
C.v.d,Laan(A) 
H,v.Welzeh 
N .d'e Gruyter 
J .Riemen ec .. , 

·M.v.Eysbefgen 
E.A.v,d,Aêkèr 
G.v~d.Kley 

LENS 6 
G.Ekelmans 
H,de Groot __ 
M.v.Zilfhout 
C.Peeters 
H.Kemper 
W. Venderbos.2x 
W,Hansen 2x(A) 
G,Looyestein 
J. de Hilster 
A.v.d.Meyden 
L.Jansen 
:aES 
H.Haket 
H.de_Sterke 

LENS 9 . 
M.Suykerbuyk 
C,Kras 
J .Willems 
H.Scholten 

LENS 7. · · · • · 
. L,Branqenburg; · 
G.Hoogentoorn (A) 
B.Lustenhouwer 
C. Th.Kuyper· · . 
G.Duivestein 
A.Jehee 
C , Koe sveld • 
H.Suykerbuyk 

· P.Speicher 
C.Schouw 
A.Bilderbeek 
RES 
J,de Boer 
N ,de Boer· 

LENS 10 (A) 
R.v.Oostveen Koentze 
L.F.Jungschläger 
L.Boelhouwer 
J.Keereweer 
F,Feller 

A".Klein Breteler 
F.Veelbehr 
H.v.Beyershèrgen H. 
L.P,Verbrugge 

: ·A ;Hoppen brouwer 
F .Bierhof' 
A.v.Luxemburg(A) 
P,Burghouwt 
J,Jager 
J.Brochard 
H,Jacobs · 

F.v.d,Berg • 
W.Schoonebeek 
H.A.Suiker 
J.Verbarendse 
J.Castenmiller 
R,Grill' · 

RES · 
F .v.Di'jk 
P.Schulten 

LENS 11 
r R.v.d.Bogaardt· 

F.de Winter 
W.v.d.Laan 
S,Douw, 
A.Poels(A) 
B .• Osse 

RES 
W .Suiker 
Grensr. H.v.Westing 
Coach J,Bom 

F,Peters 
R.Soer 
P.Haring 
C.Blok 
H.Douw ~ 
RES (zie Lens 10) 

l!lES 
N.Osse 
A,Loykens 

.... _...,... 
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Aanvoerders: ATTENTIE _ 
Alle aanvoerders. dienen de wedstr(jdrapporten uiterlijk 
maandagavond volledig ingevuld bij de EKO zijn ingeleverd 

· Voor de uitspelende elftallen moeten de. ruilformulieren 
en wedstrijdrapporten vrijdagavond of zaterdagmiddag in 
het klubgebouw t.e·worden afgehaald, 

' . . 
,H.H.Aanvoerders: wilt U zondagavond tussen 17.00 en 18,00 
uur even de uitslag van Uw elftal telefonisch doorgeven 
aan dhr,A.Bogisch, tel. 39.52.5.5 ·' · 

PROGRAMMA'S JUNIOREN
6 

PUPILLEN en WELPEN 
Zondag 12 oktober 19 9 

JUNIOREN 
12,00 uur Lens 1 
14,00 uur Lens 3 

- ADO 2 
- osc 2 

Lens 4 vrij 
Zaterdag 11 oktober 1969. 
1 6, 1 .5 uur Laakkwartier 2- Lens 2 
1.5.4.5 uur Wilhelmus 4 - Lens .5 
1.5,4.5 uur I:;ens 6 - Verburch .5 
1.5,4.5 uur OSC 5 - Lens 7 
1 .5 • 4.5 uur VVP' 6 · Lens 8 
1.5,4.5 uur HBS 6 - Lens 9 
14,30 uur Quick 8 Lens 10 
13,00 uur Scheveningen 9-Lens 11 
14,30 uur Lens 12 - DHL 9 
1.5.4.5-uur Lens 13 ADO 19 
14,30 uur Lens 14 Cromvliet .5 
14.30 uur TEDO .5 - Lens 1.5 

1.5,4.5 uur Lens 16 
14,30 uur Lens 17 

1 3. 4.5 uur Lens 1 

- Kranenburg 
- VVOG 62 2 

PUPILLEN-A 
- VELO 1 

1 3. 4.5 uur Kranemburg 1 - Lens 2 
12 ,00 uur 3 

V3 G2 16/4 
V3 G2 16/4 

Jansoniusstraat. 
Oosteinde,Vodrburg 
V1 G1 16/4 . 

. Vlamen burg, Ma_ri_ahoeve 
Zuiderpark · 
Dael en Bergselaan 
de Savornin Lohmanl, 
Schenkkade(voorm:vuc) 
V1 G1 L.5 /3 · .. -
V2 G2 L.5/3 , 
V2 G2 L.5/3 
v,Vredenburchw,hk. 

Schaapweg 
.5 V3 G2 16/4. · 

V3 G2 16/4 . _ 

13,4.5 uur 
12.00 

Oranje Blauw 2 - Lens 
Lens 4 - VIOS 3 

V1 G1 16/4 •. ·;. 
Kijkduinsestr/Duinl. 
Schimmelweg 200· 

.. V2 G2 16/4 · 
Uur Loosduinen 3 - Lens .5 .> .. __ Monsterseweg · 

.. ·- .-~ '.!. 

":' ~ .. ~ :;· ... : -~: ... :~ ,/ ... ,~..:...:i -- -, .:.- -~ .. -~ 
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12.00 
12.00 
12 ,00 

uur Lens 1 
uur BMT 2 

WELPEN 

uur Spoorwijk 1 

- RVC 1 
- Lens 2 
- Lens 3 

V1 G1 15/3 
. Hengelolaan 

Hengelolaan 

LENS 1 als vorige week met R.Ravesteyn-D.v.d.Lans (2x) 
RES a.schijf 2x Leider dhr. j.v.d.kley 

LENS 2 als vorige week 
RES r.hoefnagel Leider dhr. a.blok 
Samenkomst 15.45 uur ingang Laakkwartier 

LENS 3 als vorige week 
RESh.dankers Leider dhr.n.nieuwehhuizen -- -
LENS 4 vrij 
LENS 5 a,bauman-h.rimmelzwaan-ch.bloks-a.schijf 2x
th.v.rijn-j.v.d.voort-c.stapel-o.kortekaas-th.booms
tr.resodihardjo-j.disseldorp 
RES r.ravestein Leider dhr. j.zoet 
Samenkomst 14.45 uur klubgebouw lens 
LENS 6 h.jochems-m.v.baggum-g.trommelen-p.heynen
fr.disseldorp-a.albers-p.v.d.steen-f.veeren-th.wilshaus
j.v.rijn-a.jungschläger 
RES e.hoefnagel 2x Leider dhr. f.wubben 

-LENS 7 j.borst-j.v.dam-j.janmaat-j.v.d.ende-g.heynen-d.v. 
delft-g.v.ardenne-th.v,d,aardweg-w.zeemeyer-1.v.d.meer-c. 
v.hulst 
RES f,baven Leider dhr.j.heynen 
Samenkomst 14.45 uur hengelolaan hoek loevesteynlaan 
LENS 8 r,v.d.steen-j.helvesteyn-m.v.d.horst-p.berkeiaar
h.straver~p.booms-e.booms-r.charité-c.v.d.aardweg-w.de 
hilster-g,lelieveld 
RES j.domburg Leider dhr.c,kras 
Samenkomst 15.15 uur loevesteynlaan hoek hengelolaan 

LENS 9 m.reuver-a.castenmiller-g.v.deelen-r,de vries
b.hoefnagel-r.wouters-p.wilmer-b,de haas-p.steffen
a.kuiten-w.v.d.linden RES m,mulkens2x Leider dhr.j:witting 
Samenkomst 15,00 uur hengelolaan hoek leyweg (eurocinema) 
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··· LENS 1 O w .hendriks-m.mulkens2x-r,mooyman-c. bakker

., 

a. brouwer-r.de vroege-a,v.maris-j.meuleman-r.v.d.linde-
j ,meyers-f. hooghiemstra ' . • · ,. 
RES h.kouwenhoven Leider dhr. g.v.d.kley ' . · "· 
Samenkomst 13,45 uur hengelolaan h9ek leyweg (eurocinema) 

, . LENS 11 f. v. os-p. wol ters-e .reesink-h.niggebrugge-c., .. , 
wohrman-h.keyner-r.v.overvest-j.ruyters-a.schneider
h.v.d.broek-f.hazebroek . 
RESs,djeranian Leider dhr~ a.nieuwenhuizen . 
Samenkomst 12.00 uur hengelolaan hoek loevesteynlaan 

LENS 12 b.ruiterman- j,janmaat-a.lodder-g.colpa-a, .. 
hilderink-r.micka-e,hoefnagel2x-r.harnas-r.verbarendse
f.snoeyers-p.perreyn 
RES g.woutwrs Leider dhr. j,hop. 
F,Baven ( zie Lens 7) . 

LENS 13 g.v,gessel-r,v.d.meer-th,tijssen-g.bloks-r.v: 
luxembÜrg-m.heynen-j.de hilster-a,'s-gravendijk-r,v.noort-

" g,.ruygrok,-j .:y1:lkenb1;1rg· •· · · . _ . . . .. · , ;, · , . :-~ · 
RES g,:l,orsheiJd' •·· Leide~:.dhr.,. p •. ,de Jongh",:.• • •.,;,• •. , . .- .. ,. 1, 

LENS 14.h. v. bohèemen-,- j. v~ wijk-h;guit-m. v .dijk:.,J·.p·óst:'.;' 
a,de pagter-h.v.velzen-f.magnee-j.slabbers-w.wils-h.v.ros, 
sum. RESg. wasserman · Leider dhr.n,drabbe '' ... 
LENS 12 h.uding-f.v.loon-a.v.kleef-a.kléiwegt-h.ruyter-

. r,v.hoek-j.hollink-g,kerkhof-è,de wit-j.v.d.burgt-p.zalme 
RES r.heemskerk Leider dhr. n,osse 
Samenkomst 14.00 uur.hoek hengelolaan/loevesteynlaan 

LENS 16 j,de gr.aaf-r,burcksen-j,dessing-r.bom,-h,kleiwegt
f.klos-a.looyestein-g.wasserman 2x-f.willeyns-j,V.hoek-
f ,wouters 
RES c.lipman 2x Leider dhr. h.bijsterveld 

LENS 17 f.hendriks-c,lipman~x-r,v.kruiselbergen-e.teunis
b,v.veen-r.guit-p.koevoets-p.bakker-r.wijsman-th.v,d.voor1 
m.v.wassem 
RES a.hoefnagel Leider dhr. a,poels 

'. . . ;:....:."'! .,.·: ··-·i _.-,-r-"- ... ~: ' 
, 
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PUPILLEN 

LENS 1 als vorige week 
Leider dhr. th.hoefnagel 
LENS 2 als vorige week 
RES m.peperkamp Leider dhr. j.colpa 

-· 

Samenkomst 13,00 uur hengelolaan hoek leyweg(eurocinema) 

LENS 3 th.prins-h.nouweland-r,v.domburgc..j;lustenhouwer
r.v.dkruk-r.waarsenburg-c-v-bijsterveld-j.br:ochard-e.land 
man-s.knorr-h.lutterman:.. 
RES r;nott-et Leider dhr. a.v.essen 

-Samenkomst 11.15 uur ingang zuiderpark, loevesteynlaan, 
LENS 4 v. pouw-f. v.d. zel-j. wasserman-r. willems:..p .v .dburgt·
a. grimbergen-m. versteeg-m. prins-m.hoenderkamp-h. heezius
m.hoogduin 
RES f.zevenster Leider dhr. b,lustenhouw~r 

LENS '5 e.v.bohèemen-h.wubben-r.kleiwegt-p.de haas-e,\r. 
-_ royen-p, bakvi __ s-r ,dessing-w. frericks-q., v, d .• meys-j. bi jnagte-

j .klarenbeek ' - · 
RES a,willemd-a.koevoets Leider dhr. a.hop -
Sa~enkomst 11.15 uur bouwlustlaan hk.hengelolaan (vendet) 

C • 

WELPEN 
"LENS 1 als vorige week (met r.versteeg) -
RES c.v.rijk-s.'v.d.meer Leider dhr.c.bon -
LENS 2 f.verbarendse-f.bauman-r.de wit-e.hofman-j.v.kleef
h.braak-t.king-f.kerkho_f-r.ruiteI'ljlan-s;teunissen-p.gier 
RES r.koevoets_;r,notebaard Leider dhr.h.dankers 
Samenkomst 11.30 uur klubgebouw lens 

LENS) p.brochard-r.v.aarle-w.heynen-r.v,eyk-p.peperkamp 
r.lelieveld-r.straver-h.planken-j.v.tuyl-p.vroegop-a, 
bijnagte - , - -
RES f.v,dpol-h,v.d.winden Leider dhr, g.duivesteyn 
Samenkomst 11 .30 ~~r klu?gebouw lens, · 

· · ·. ·.·· · - .. · · · r, · · · · ~ ,. · ·• · · .... 
AFSCHRIJVINGEN: vóór vrijdagavond 7.30 uur bij dhr,
G.v.d.Steen, Nunspeetlaan 303, Telefonisch uitsluitend 

,vrijdagavond tussen 6.30 em 7.30 uur. Tel. 661314 klub- ·--~ 
gebouw. 
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NIET OPKOMEN. P. Verschoor wordt Wegens herhaald rii:et· 
opkomen di,t seizoen niet· meer opgesteld,. 

KEEPERSTRAINING: zaterdagochtend 1 o.oo· uur worden verwacht 

a,bauman-f,v,os-m.reuver-f,hendriks. 
"Bij verhinderin•g afschrijven op vrijgagavond- tussen 6. 30 

en 7 • 3 O _uur. · 
,~ . -- . .. . . . -~ 

AFKEURINGEN: Zolang er geen afkeuringen worden bekend.
gemaakt op de afkeuringsadressén · móeten de· spelers st·eeds 

naar het veld of punt van samenkomst komen_(dus. ook. bij-

slechte weersomst_andigheden). ~ _ 
1 

_ • • ·-

.. • . 
WOENSDAGMIDDAGCLUB , .. 

Het bestuur· is er in geslaagd voor de· problemen vari de· 

woensdagmiddag een oplossing te vinden. Vanaf'wóensdag 

15 oktober a.s. zullen er 3 trainers aanwezig zijn,"In 
verband hiermede zal er een splitsing in de trainings-
groepen-plaatsvinden. _ ... 
Van 2. 00 uur tot half vier zullen voortaan alleen de · · 

welpen op ons veld kurtnen·komen trainen. De heerP;Rièmen 

zal de leiding over deze training ]:lebben. ,: , • 

Vanaf half vier tot vijf uur gaan de pupillen trainen: •. 
De leiding hiervan berust bij 2 heren van ûe sportacademie 

De training voor P1 en P2 is verplicht, Schoolvoetbal is 

voor deze spelers geen reden om af te schrijven, · , 

WELPEN aanwezig om 13,45 uur 
PUPILLEN aanwezig om 15. 15 uur (NIÉT EERDER EN OOK N-IET 

LE.TER) 

VAN DOEL TOT DOEL. 

Met veel moeite is Lens 2 er in geslaagd tegen H.M.S.H,2 

een gelijkspel uit het vuur te slepen. In een' matige 1 e 

helft scoorde H .M.S .H .• tegen de verhouding in 1-0, 
Na rust leek het helemaal mis.te gaan toen H.M:S.H. 
spoedig uitliep tot 3-0, Toen pas werd·Lens 2 wakker ge

schud en men ging verwoed in de aanval, Hans Roodyun 
scoorde, na een snelle combinatie met Hanè van Dijk, via 
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de onderkant lat, 1-3. ·· 0 ·' 

20 Minuten later schoot dezelfde speler tegen de lat en 
hans zoet werkte de bal het doel in (2-3). Na een, 
om onbegrijpelijke redenen, afgekeurd doelpunt wist Hans 
Rooduyn, via de rug van een H.M.S.H.-speler, de gelijk
maker te scoren (3-3). 
Met deze inzet en een juist beleid van de EKO moeten 
er overwinningen volgen. 

Lenig en Snel 6 
Na een matig begin waarin de LenS achterhoede 2 fouten 
maakte, met het gevolg dat Celeritas 2x scoorde, werd 
Lens door C.Peeters sterker en sterker. Zij verkleinde 
de achterstand uit een penalty tot 2-1. Dit was tevens de ruststand. 
Na rust kwam een herboren Lens in het veld. Met goed 
voetbal en enorme werklust werd de jonge Celeritasploeg 
overspeeld. Door een hatrick van de Hilster. De 
eindstand 4-2 in het voordeel van Lens 6. 
Vermeldènsw;:iard is nog dat ondanks het pasverworven 
vaderschap van M.v,Zilfhout deze een goede wedstrijçi 
s~eelde, hoewel hij na de wedstrijd wel erg moe was~ 

Lens 4 - Vredenburch 5 JUN. 
'Het vierde (van dhr.F.) komt in het nieuws (voorpagi~a?) Zondag j.l, werd de tweede overwinning in successie 
behaald. Vredenburch 5 werd het slachtoffer. Dit elftal 
heeft dan.eindelijk zijn juiste vorm gevonden, hetgeen 
in een 3-1 uitslag tot uitdrukking kwam, Lens nam 
direct het initiatief en gaf dat niet meer uit handen, 
dànkzij de inzet van iedere speler afzonderlijk. De 
doelpunten werden gefabriceerd door Lucas V2x) en 
Deelen en een tegendoelpunt uit een vrije schop. Al met 

·al kan dit elftal nog een belangrijke rol gaan spelen. 
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weekblad van de 

43 ste ja,argang 
TELELENS. 

voetbalvereniging 
nummer 6 

Lenig eri Snel.·. 

15 oktober 1969, 

o< •• ,·~·-- ~--- •-

_Waar jaren],ang :V(;lrlangencl \'_laar is uitgezien., _gaat _déJ;rJ. 
• eindelijk werkelijkheid worden! Vlak voor het -l<omenaê=-• 

natte en gure jaargetijde heeft de gemeente ons danig 
verrast. Zoals afgelopen weekeinde de trouwe bezoekers. 
van onze velden reeds ·zal zijn opgevallen, ligt momenteel 
het pad tussen het eerste en tweede veld opengespit, ten
einde in de komende we(e)k(en) verhard te gaan worden, 
Over natte en bovenal verkleumde.voeten zal dan niet meer 
geklaagd kunnen worden. Het bestaande pad zal van een 
nieuwe grindlaag worden voorzien, terwijl ook de Lenson
waardige, modderige massa met die twee ijzeren platen bin
nen niet al te lange tijd tot het verleden zal behore~. U 
ziet het, er wordt niets nagelaten om het de toeschouwers 
zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken. Wa~ dat. be
treft kunt u trouwens uw hart ophalen aan de nieuwbouw, 
die thans nagenoeg, d.w.z. op het schilderwerk na; . vo_l:.. 
tooid is. Bouwheer C.Peeters zet deze .w.eek ,tenminste een 
punt achter zijn, bewonderenswaardig, aande(;l;I. in de -ver
bouwing. De officiële opening zal echter nog ·enige .t.ijc:l. 
op zich laten wachten, aangezien met de verfraaiing van 
ons clubgebouw nog gewacht moet worden tot de onderhan
delingen met de frisdrank- en bierondernemers over even
tueel te dragen kosten achter de rug zijo. P.as.daarnç:_j 
kunnen er beslissingen over meubilair, vitrage, vl:cie.rbe
dekking en schilderwerk genomen worden. We we_nsen. het:.,_ 
bestuur daarbij veel succes, · ·· 

OFFICIEEL. 
Afvoeren Ledenli,jst 

_. 352 R.J .G·.Ravestein ( s) 
--123 G.A.Gomes ( j) 
,,124 W.G.Gomes (j) 
/383 M.M.A:Scheepers (p) 

WIJZIGING LEDENLIJST 
76 toevoegen telefoon 60.21,71 

. ?, _,, 
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. ''.. : ..... ~~,., ,.._ 

ADRESWIJZIGING LEDENLIJST . · ·' ·. . • ,,. c.: ·.> . · · 
141 naar Abeel straat · 37 · ( tel: öngewiJzigd) .. 
442 naar Monstersestraat 158 ' 
SEKRETARIAAT 

.. ~-.~ , ..... 

Alle korrespondentie voor het sekretariaat dient gezonden 
te worden aan G.Halleen, Abeelstraat 37, tel. 324044 
VERVOLG ADRESWIJZIGING LEDENLIJST 
fif2 naar Veenendaalkade 648, tel. 675621 
22 naar v .d .Helst straat 31 
AFVOEREN DONATEURSLIJST 
per 1-1-1970 nr. 52 C.D.Hos, Lupineweg 58 

Tijdens de op 17 september gehouden ledenvergadering werd 
·, vanuit de vergadering ~het voorstel ingediend, reduktie te 

verlenen op contributies in geval meerdere leden ui~ één 
gezin lid van de vereniging zijn. Gezien het feit·, dat op 
dat moment geen afgerond voorstel ter tafel kon worden 

· gebracht, kon hierin• geen. besluit worden genomen •. Het .be'- ·· 
stuur is tnans vàn:mening, dat·het inderdaad aanbeveling .... 
verdient eeri .zgn. gezinskorting te verlenen. -Volgens het 
Huishoudel'ifjk Reglement dienen echter de contributies · ·'' · 
door de Alg.Vergadering te worden vastgesteld. Derhalve 
is het bestuur niet gemachtigd hierin bij bestuursbesluit 
wijziging aan te brengen. Het ligt daarom in de bedoeling 
op de eerstvolgende A.V. met een voorstel te komen. Tot 
dat tijdstip blijven de normale contributies dus gehand
haafd. 
KERSTDRIVE. 
Ofschoon dé Kerst; al of niet 'l'{it; in het verre verschiet 
ligt, begint de KaKa reeds. nu met de reeds folkloristisch 
gewordeq klaverjasdrive:.•Kerstdrive" geheten. De winnaars 
van vorig jaar gunnen een ieder revanche, onder het motto: 
"Probeer maar eens be.ter te steken, en valser te. spelen•. 
En dat doen we dan maar, net als vroeger, toen wij het. 
leerden,, met de punt van de ~ong uit de mond. Misschien 
o.f\.zeker :zijn er. ver,:r:s.singen·,. Er. zijn ;.er .zovelen die. ~dit 
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jaar iedere vriJe minuut geoefend hebben, om toch maar 

-een van die fel begeerde prijzen weg te halen. Een prog
nose durven wij riu reeds te geveo. Als eerste.zal juffr, 
Ooievaar en Bor de Wolf eind;i.geri, ·t_erwijl wij de A junioren 
beslist als underdogs ziel').. ~ne ko:;t1;.e.n: zijn ook ri:j,'et hoog 
Senioren!, niet spelende leden, donateurs en iritroducé( s) 

.. ,,,bê'talen ;t 1.--:, :A, junioren ;fo,.5O. Voor de prijzen hoeft 
. u dus niet thuis te blijven, Dus tot vrijdag 8.--uur, 

A&B JUNIOREN-SENIÓREN. ROLL-OVER~! 
Het is natuurliJk · onnodig om het deze weé.k nog e~ns .te 
vermelden. WIJ ZIJN UITGENODIGD DOOR KWIEK~SPORT en dat 
is niet mis! A.S", zaterdagavond worden wij ·ve.rwacht om 
8,-- uur in de Krypte van de Fatima-parochiè (Monriiken
damplein) om aldaar onze beat-lusten bij The Vf.sitors te 

· botvieren, .• ·.: · -~. ,. , 
VARIA, • :i.. - ~ ,S_ ·., .. .,.. 

-Wim Verbarendse .en echtgenote danken heel har.fei:Î.-jlcyoor 
de belangstelling, die zij bij hun huwelijk mochten onder
vinden. Deze belangstelling heeft.ertoè.bi.jgedragen"dat 
de dag van hun huwelijk onvergetelijk is gèworden,: c 

-Ook dit week-end keerden weer enkele figur.in ,met -,~inder 
voetbalmatreiaal in hus tas naar huis.t,erug, dan waarmee 

·ze gekomen waren: A,Versteeg van welpen 1_ verloor tegen 
Rijswijk zijn voetbalbroekje, R.Hoefnagel verloor zijn 
kousen. Gaarne terugbezorging bij de Juco,· 
-Gezien de vele pokerliefhebbers zou het aàpgenaam zijn 
nog enige pokerbekers en stenen aan te schaffen. Wij 
dachten dat die paar gulden ons de kop niet konden .kosten 
Iets voor de KaKa. 
MEDEDELINGEN VAN DE E.K.O. 
Nu de mogelijkheid aanwezig is dat wiJ met terreinafkeu
ringen te maken krijgen, willen wij nog evep wijzen hoe 
U dit te weten kan komen. · · 
Via A.N.P. of radio: Vrijdagavond A.N.P. 18,00 uur; 
zaterdagmorgen VARA 10.1.5 uur; zaterdagavond A.N.P. 18,OO 
uur; zondagmorgen A.N.P. 8.00 uur; zondagmorgen VARA 9.00 
uur en verder via de u bekende afkeuringslijsten, Wilt U 
er rekening mee houden dat er telefonisch geen mededelin
gen worden verstrekt voor leden uit den Haag en omgeving 

- •. -~ 
.· ! 

.. , '.-· ~: ~- -.,\~j 
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Spe:fê;~,· w;~end . b;it;n i~riget;l ~·070. k~n~n:·~qridags:~t,~~sen 

9,30 en 10.00 uur via. h~t E~~;O ..• sekretari§.a.~ 07Q-39.5J'.5.5 
nader worden _ingelïcht.· · ,.,;~1: •. · · ; y. · - · - · · '• ·-·' 

. ,,. ~-- . . . , . . 

WIE HELPT ONS UIT DE. NOOD?·? 

Regèlmatig worden ê_r vqor'.'orize ~lftallen: 8-9-10 em 11,. 
geen scheidsrechters· aangew!)_zeh qm reden, zij zijn er 
niet. Wij menen er daarom goed aan te,doen u te wijzen,op 
de mogelijkheid om per 11 november 1969 deel te nemen aan 
een door de K .N. V.B. tè houden ·scheidsrèchterscursus~ ·Deze 
cursus wordt gehouden in gebouw_ 11 0ns Centrum" Thorbecke-
laan 334, t.o. Appelstraat. . · 

. Cursus A voor hen die regelmátig willen fluiten in KNVB 
vèrband · . .. . .·. , · · . ·· , 

.. ~ ~ " • . . . c~r'l .,, , 

· Cursus B voor hen die bereid ·zijn wedstrijden îrf hm:i ver
eniging te fluiten, Aanmelden: bij de KNVB afd; 's-.Gr@yen-
hage tel. 39. 49 .1.5 of bij het EKO-sekretariaat. te], ___ 39 .52.5.5 

:,.,·EROGI,lAMMLSENIOREN VOOR ZONDAG 19 oktober 1969, . .,._ .. 

. ,: . · l4 :,30 è,u\ff}qr:~WillémVaq:~:•.1;);~:LensJ:. (B~kerwëd~t~i.Jc;lÎ. · .. '_

'" ': ·:<:'.J:q_~I')S 2 '.' : ••. :"·. ,',; ~,vriJ ·. . . . 
·. ,J2 ~ OO,-uur.,,Eens 3 ••• •"·'''"'':·~-'~-Naaldw1Jk, 3 · 

J.5.QO uur Tiëns 4 .. ·.· • ·-;.,-;,;f:l.B.M.T. 3 
: 14.00 uur H.M.S.H. 4 - Lens .5 
. 12. 00 uur Lens 6 · . . - ·Márathon 2 

1,5.00 uur Lens 7 •-.Westlandia 7 
12.00 uur Celeritas 9 Lens 8 

'

0

V1 G.l L6/4 
V•1 G1 L6/4 
Vre·erustlaan 
V2 G1 L.5/3 

1 3: 4.5 uur -Lens 9· - B·. T .C • .5 
13.4.5 uur FC.DEN HAAG 3 . - Lens 10 
13.4.5 uur Lens 11 - Juvehtas 

V2 G1 L.5/3 
einde Leyweg 
V1 G1 L.5/3 ·· 

Ockenburg,Kijkduin. 
6 ·. · V2 G2_ L.5/3 . 

DENK OM DE LEGITIMATIES!!! 

~iet afschrijven s.v.p.!!!!!!· 

. ' 
DE OPSTELLINGEN 

Spelers LENS 2 opg~let! Zié la~ere elftallen! 

" . 1 
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LENS 1 
c .. v.,d,Beek {al 
P.de Jongh 
R.Fortman 
H.Smitskam 
L,Riemen· 
H,Ràoduyn · 
J,v,Dijk 
A,Hop 
H.Brandenburg 
J.Englebert 
G,Verhaar 
RES 
A,Verbarendse 
H ,Dietz " 
Th.Brandenburg 

1 •..• LENS,_3_ - LENS 4 
O,Vorkink · A,Vervaart(12x) 
D.Groenendijk W,Verbarendse 
P.v,d.Aar A,v.Egmond(a) 
J,Bijsterveld L,Smitskam 
G. Kemperii\-án J. de Waart ·· . 
N,Koot(a) . · L,Remmerswaal 
R,Brandenburg G,cle Hoogd 
E,Bakkers W.Eykelhof 
Th,Hoefnagel ·. J ,Keetman 
D,Holt ·c,Grimbergen 
A ,Kortekaas R,Eykelhof ·· 
RES ,·· RES . 

· F. Straat hof · . F .Wubben 
Th,Brochard · . ·W .Keetman . ·. ;;. · 
A,Vervaart(2x) 

-· .. ~.• 

F,de Zwart 
Leider;dhr.Meershoek 

·_ü 

--Samenkomst 13,00 uur ; . "'1 . ,. 
LENS 5 
G,Halleen 
J,v.Schaik
L,Hendrichs(a) 
A.Nieuwenhuizen 
G.L.v.d.Akker. 
J,Verhaar 
A,v,Essèn 
J ,Witting 
.A,Jansen 
A.v.Wasbeek 
N ,Drab be 
RES 
E,v.Bronckhorst 
J.Colpa 
LENS8 
C,v,d.Laan (al 
F,v.Dijk 
N.de Gruiter 
H,v.Welzèn 
C.Th,Kuyper 
J,Riemen 

LENS 6 
W ,Burghouwt 
H,de Groot . 
M,v.Zilfhout 
C,Peeters 
J.Groenendijk 

.. ·W, Venderbos . 
· · W .Hansen( a) 

G.Looyenstein 
J,de Hilster'" 
L.Jansên · 
RES 
H,de Sterke 

,LENS 7 
L,Brandenburg ·~· , 

· G .Hàogent6ornva-J ..è.• 
F:Veelbeht: .. ,·. 
R. de Groot-··:'.'::-".·•:;···:.: 
G, Dui vesteiri. · · · 
A.Cox • 
J de Boer:· .... ·:, __ ;,~_-: . ' .. ' ., . , 

· · H .Suykerbuyk- ·'"·'"·: 
·N ,de Boer. 
C .Schouw . 
A ._BildeI'beek 
RES 

· .. · B • L\istenhpuv;~_r; ::_, . 
C .-Koe sveld 

·- "f 

E.A.v.d.Acker 
A.Klein Breteler 
P,Schulten. 
H.v.BeJeribergen H, 
M.v.Eysbergen 
RES: G •. v .d .Kley 
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LENS 9 · •·· '~
M.Suykerbuyk 
C.Kras 
W.A.Suiker 
H.Scholten 
A.Hoppenbrouwer 
F.Bierhof 
A.v.Luxemburg(a) 
P .Burghouwt, 
J.Jager 
J.Brochard 
H.Jacobs 
RES 
J .Micka . 
Grensr.H.v.Westing 
Coach J .Bom· , 

LENS-10"-''· -~ -· 
R.v.OostvëênK.(a] 

• N ,Osse. . ··•:s:· 
J,Verbarendse 
J.Castenmiller 
H.A.Suiker 
W .Schoonebeek 
F .Feller .. · 
L.F.Jungschläger 
P.P.G.Verbrugge 
L,Boelhouwer 
F.v.d.Berg 
RES 
R~Grill . 
J,Keereweer 

-LENS 11::. ,. _ _;' __ - G~ ... .!"~ • 
R.v.d.Bógaardt•:~
F';de Wiriter 
W. v .d .Laan 
S.Douw 
A.Poels(a:) 
B.Osse 
F.Peters 
A.Loykens · .. 
?.Haring · 
C,Blok 
H,Douw 
RES 
R,Soer 
A.Jehee 

, "I •• 

H.H. Aànvoerders .- , ,., · 
Wedstrijdrapporten en ruilformulieren uiterlij':ttmaahdag
avond bij ,de E.K.O. 
AFSCHRIJVIN°GÊW •. •''.".: :. . 
Tussen 7 ,39 .en 8,30 uur in het klubgebouw, tel 661314 
Uitslagen'.tëlefonisch doorgeven aan dhr A.Bogisch,·zon
dagavond tussen 17,00 en 18,00 uur, tel. 39.52·.55 · · 

PROGRAMMA'S JUNIOREN
6 

PUPILLEN en WELPEN. 
2.ondag 19 oktober 19 9, . . ._ . 

JUNIOREN. . . 
12. 00 uur Lens 1 - - D. H .-L. 1 . 
1 3. 45 uur Lens 3 ' De. Valkeniers 1 
15,00 uur Lens 4 - RKSVM 2 
ZJlTERDAG 18.oktober 1969, 

V3 .G2 
V3 G2 
V3 G2 

16/4 . 
16/4 ··. 
L6/4 . 

• Lens 2 
15,45 uur GDS 4 
14.45 uur VELO. 5 
15,45 ·u:ur Lens 7· 
14,30 uur LeBs 8 

vrij' . .. 

Lens 9 
15.45 uur Lens 10, 
14,30 uur Lens 11 

- Lens 5 Erasmusweg 
- Lens 6 H ,Hoekstr, ,Wateringe~ 

Scheveningen 6 V2 G2 16/4 , 
Quick Steps 7 V1 G1 16/4 

- vri•j · . ·· 
- Laakkwartier 7 
- RAVA 9 

: .,,_ 

V3 G2 15/3'-· · 
. V2 G1 L5/3 · 
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14~30 uur GDS 9 .. ·:;; - Lens·12".'' :;! ·· Erasmusweg ,.. 
1.5. 4 5' uur Lêns:f:3...,. . . -: CSVD"TJ_:-·--·:- V1 G1 L.5 / 3 _ ·:--.::.....: ~• 

- Lèn:s 14·\ê!n 1.5 vrij (zie·pij combinatie) ~ -•·'-
14.30 uur PDK 4 - Lens 16 Duinlaan 
13.30 uur Laakkwartier 13."" Lens 17 Jansoniusstraat 
14.30 uur Lens comb A - Lens comb.B V3 G2 L 

,PUPILLEN-A. . 
1'3.4.5 uur Cromvliet 1 ;-- Lens 1 . Rederijkerstraat 
13.4.5 uur Len~ 2 DuiI'-dorpSV 1 V1 G1 L6/4 

Lens 3 - vrij · 
13.00uurLens·4 -Diel:laghe2 V1G1L6/4 · 
13.00 uur Lens .5~ - Oranje B~a~w 3 V2 G2 L.5/3 

WELPEN. . , 
Rijswijk 1 V1. G1 L6/4 . 12.00 

12.00 
12.00 
13 .oo 

uur Lens 
uur Lens 
uur Lens 
uu.r Lens 

1 .. 
2 GDS 2 V2'G1 L5/3 1~ 

- Vredenburch 4. V3 G2 L6/4 
- ADO V3.'G2_L6/4 · n ·•' 

. . . .. --~~; 

3 
4 

• 
,, ___ LENS t als vorige week 

. .RES h.rimmelzwaa'n(2x) Leidèt·_dh~r J~v .d•.lcley 

. =:·•: LEtls 3 als vorige week . . _ 
'""'· RES r. peters ( 2x) Leider dhr. n·.nieuwenhuizen 

LENS 4 als bekend (r.petèrs 2x) 
RES j.Iucas Leider dhr.f.flumans 

4 • 4 • "· 

~ als vorige week met tr.resodihardjo-h.rimmelzw{l,_an 

RES a.castenmiller Leider dhr.j.-~oet · · · · · · · . 
Samenkomst .1.5 .1.5 uur GDS-terrein 

.LENS 6 als vorige week 
RES p.wilmer Leider dhr.- fr.wubben _ .. _ _. .. 
Samenkomst 14. 00 •uur hengelolaan hk. berenst,_eynl. ( winkelc. ) 

, . ,. 

LENS 7 j.borst-j.v.dam-j.janmàat-j.v.d.ende-g.heyne_11~ '. . 
g. v.ardenhe-th. v .d .aardweg-c .cv .hulst-1. v .d .meer-w .,z.eemeyer 
d.v.delft ' 
RES g. v .deelen Iieider dhr •. j .heynen. --- "". - -~ ·_ ;.. . .., .. -~ . -~." - -.,, 

. -- -:... ... 
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LENS 8 m.reuver-j.helvesteyn-g.lelieveld-11).v.d.horst-p. 
berkelaar-r.v.d.steen-p.booms-e.booms-c,v.d.aardweg-w.de. 
hilster-h.straver · . 
RES r.de vries Leider dhr. ç_.kras 

LENS 9 vrij zie overige elf.tallen 

LENS 10 w.hendriks-m.mulkens-c:bakker-r.de.vroege-j.meule, 
,11an-r. v.d. linde-j .meyers-f,. haz$.broek-w. v.d. linden-r, 
mooyman-f ,hooghiemstra ··., i · - ·· · 
RES a.v.ma~is Leider dhr,.g.v.d.kley 

LENS 11 f.v.os-p.wolters-a.reesink-h,niggebrugge-h,keyner
r.v.overvest-j"ruyten-a.sêhnéidef-h.v.d.broek-e.wohrman-p. 
stefferi · ' · -
RES b .hoet.n~g,el Leider d!1r, a_,n_i_el1.wenhuizen 

LENS 12 b.rui.terman-j.janînaat-a,lodder-pTperreyn-g.colpa
a .hil.derin)c-'r'.micka-e .hoefnagel-r ,harnas-g. wouters-r; · 
verbarëhds'e ~ " · · 
RES w.wils...:j:hollink Leider dhr. j. hop 
Samenkómst 14.00 uur.hengelolaan hk. beresteynlaan 

LE!f~ g. v .gessel-r. v .d.meer-t;hitijssen-g,lorsheiéJ.:.:g,. 
bloks-m,heynen-r.v.noort-j. de hilster-a, •s-gravendijk-. 
h. valkenburg-g. ruygrok . · 
RES r.v. luxemburg Leider dhr. p~de jongh , 

LENS 14 en 15 vrij zie andere elftallen (ook combinaties) 

LENS 16 j,de greef-h.kleiwegt-j.dessing-f,klos-r,bom
r.burcksen-g.wasserman-f.willeyns-a,looyenstein-f.woutérs 
j. V .hoek .. 
RES h.guit-r.v.hoek Leider dhr. h.bijsterveld- •. 
Samenkomst 1 3. 4.5 uur Leywe·g hk. hengelolaan ( eurocinema) 

LENS 17 h. uding-r .kruiselbergen-b. v. veen.::1, lipman-r', guit
a. hoefnagel-p .koevoets-r. wijsman-th. v ,d .voort-m. v. wassem-
p.bakker · . 
RES e.teunis-j.v.d:burgt.- Leider'dhr. a,poels 
Samenkomst 12. 4.5 uur hengelolaaq hk. J,o.ev_esteynlaan , 

LENS comb .A.f. hendriks-h.kc:mwenhoven-p .herry-j .leuiken
j .krens-f .magnee-h. v. rossum-h·.-v. velzen-j ,post-m. v. dijk,.-. 
a,de pagter 
RES j.v.wijk Leider dhr. n.drabbe 
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"<,c,, LENS. ·c~fub .B.ïi.7v. b_oheemer:i-s.djezanian-e. castenmillè·~..:.

·-; .:b~hµ!semans::-j~ v .d9mburg-g.½;erkhof-f.:v. loon-p, zalmé-; : 

·. ·r.heeinskerk-a.v;kleef"-h~ruyter . . . ·.':-,, ; ",d 

RES -e. de wit Leider dhr.n.ossê.:.::r~: :~:·.- , •··::,.~;.,".':-•~·,_._ __ , - ' 
...... , PUPILLEN. -:. ; >:, 

" .'··· -<.: 

··,LENS-1 als vorige week · 
RES e.landman Leider dhr. th.hoefnagel •, 

Samenkomst 13.00 uur ingang zuiderpark lóeyesteynlaan~ 

LENS 2 als vorige week 
RES j.lustenhouwer-r.v.domburg Leider ähr •. j.colpa 

LENS 3 vrij 

LENS 4 v.pouw-f.v.d.zel-j.wasserman-r.willems-p~v~d~burgt

f .hzevend s~er-m. versteeg-m. prins-m. hoend,erkapp/!1 ~8/!J~~1;1~-
m. oog uin- . .. . · . . · ._. 

RES _h:;i-rubben-a.grimbergen Leidèr_ dhr. b,lustenh,C?.§ie_i,\,1: 

LENS ,5 'i!.•Y· boheemen-a .koevoets-r .kleiwegt-:-p .de ha?,S-'- <~·~ ·. · 

e.v. roy§n-,p. bakvis'-r :dessirig'.,:w~fri,riéns-êf, y.d":iïîëys-:-'J~f''.' -~:~• 
bi jnagt·ë~a ;willems · .,_, · ' : .. ,. · , .. , ::·•• -;-· '_'" ' . ,; 

. RES j_,klarenbeek Leider dhI",a.hop ·· ..... ,-_ 
., ~" 

WELPEN. ,,, 

LENS 1· al.s- vorige week 
RES c.v.rijk Leider dhr,c,bon :;; 

LENS 2 f. verbarendse-f. bauman-j. v .kleef-e .hofman-r .• koe.·, 
voet s-p. gier-r .de wit-s. v. d .meer-s. teunissen-h. braak'-.· 

r.ruiterman . 
. RES f,kerkhof-p.vroegop Leider dhr.h.dankers ' 

LENS 3 a.bijnagte-r.v.aarle-w.heynen-p,P,eperkamp-t.king

h. planken-r. v. eyk-r. straver-h. v. tuyl-f. v.d. pol-r .notebaarc 

RES r.lelieveld Leider dhr.g.duivesteyn 

LENS 4 wordt samengesteld uit de volgende spelers: 

p.brochard-chr.geeve-m.hoenderop-r.de jong-w.terlaare-r. 
muskiet-j.v.d.nieuwenhuysen-j.riemen-m.schenkels-r, 
schipaanboord-h.v.d.winden-p.waldscmit-g.zwarts 
Leider dhr. p.v.d.aar 
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AFSCHRIJ°vINGEN- vóór- v;ijdagavori_à 7.30 ½ur'b'ij'dhr G.v.d. 
Steen, Nunspeetlaan 303, telefonisch uttsluitend vrij
dagavond tussen 6.30 em 7.JO uur, TeL. :661Jl4· klubgebouw, 
Voor dringende gevallen·-mäg ·t~t_Elrdag' s ~tus;sèn 10. 00 ,en, 
10.30 uur gebeld worden naat~.db.r,,_J}.v.d.Steen, tel,398694, 

'·-~, ,,,. . ; ~ ;' ~- 1., 
KEEPERSTRAINING: zaterdagochtend 1 O. 00 ;·uur .woraen- ver-'-'-
wacht : j. borst-h. uding-h.·v .heheemen-j. d~ greef ._ ·. 0-0 " 

Bij verhindering afschtijveh vrijél.agàvOI1;d·tussen 6.30 en 
7.30uur. · ·· · ""i . ' 
AFKEÛRINGÈN : . Bij 
veld of punt van 

_ - qpgebe],d •.. , •. _ .. c 

sle-chte weersomstàndigheden altijd -naar 
samenkomst komen. Er kan dus •niet worden .... - . 

"!fW, 

WOENSDÀGMIDDAGKLUB, 

Nog .'~":'en_ een __ k~ein opfris~e_rt je voor d~ hardleerse pupil
lePi en•.iwelpen, Om kwart voór twee kunnen alle welpen---t-e- ' 
recht;··Leidiflg vàrf deze training berust bij dhr. P.Riemen, 
De ·spel·ers vaB W1 zullen- bij niet regelmatig opkomen hun 
plaats in het elftal verspelen, .. 
Om kwart over drie mogen-de pupillen komen (dus echt ·niet 
vroeger), Voor P1 en P2 .is deze.training verplicht, d,w:.z, 
dat er geen sprake is van sèhoolvoetbal om deze tijd;· Als 
men toch de voorkeur geeft aan school voetbal dan vei·
speelt men onherroepelijk zijn_ plaat~- _in P1 of P2, 

WELKOM 

Aan onze nieuwe junioren; die vorige week woensdag ziJn 
,gekeurd. Zodra de kompetitiekaarten van de KNVB zijn ont
vangen zullen jullie in onze elftallen worden opgesteld, 
Voor deze we·ek hebben wij 2 combinaties samengesteld, 
waarin al onze nieuwe junioren, Jullie kunnen dan vast 
wat wennen en de JUKO kan bekijken, wat jullie presteren. 
Doe dus je best en· vèel succes en plezier in onze ver
eniging, 

En dan onze Pupillen en Welpen, 

Helaas hebben wij nog net niet.voldoende nieuwe pupillen 
· om een 6e_elftal in te delen, zodat er voor onze vijf 
elftallen wel e_en te gr.oot aantal spelers beschikbaar is,. 
He~aas zullen daarom weleens extra reservebeurten moeten 

ll: ,; 
. :"'. 
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worden vervuld. ·.· p·•:··-··~ .. ,.,;?""·:-·, ,,.,_,.,,,_,-:<-• 
Door de vele aanmeldingen voor dë-welperi' kunner'i':wij 0 een 
vierde elftal indelen, dat wel spoedig door een .5e ·:. 
gevolgd zal worden. Als de KNVB meewerkt zal dit 4e elf
tal op 28 oktober a.s. kunnen starten. 

TUSSENDOORTJE. 
De kompetitie draait lekker. Er ZJ.Jn nu 36 wedstrijden 
gespeeld met een doelgemiddelde van 86 voor en .57 tegen, 
hetgeen het saldo van het doelpuntenfonds op deed lopen 
tot f. + 12.5.--. Een aardig resultaat dus. 
Gaan wij de elftallen in het bijzonder bekijken, dan 
zien wij dat 3,6,7,8, dit seizoen hoge ogen kunnen gooien. 
Het"'"3e dat nog ongeslagen is· en alle wedstrijden met 
grote cijfers gewonnen heeft, is reeds door velen als 
dé_kampioen van die afdeling gedoodverfd. Erg optimis
tisch en gevaarlijk dachten wij, daar een kompetitie • 

. terrmtnste 20 wedstrijden heeft en er nu pas_6 gespeeld 
·' 'zijn •. Weliswaar een goede. start, doch wij voorzien, als 

,:,; er andere kampioenspretendentP.n te voorschijn komen,· . 
· ·' :, '"p.ardè·, maar dan ook bikkelharde wedstri;jden~: Wij· zijn· 

:·•wda.h ook benieuwd of dit elftal fysiek en ·mentaal hier·· .. 
" tegen bestand is. . ... , · · ·· ·· 

Het 6e, de ouder·e garde, het 7e en he_t 8e, Utopia 
draaien goed en hebben naar onze mening ook zeer goede 
kàmpioenskansen, hoewel er in dit stadium (Wie voor-
spelt de blessure's en pech?) er nog weinig vart te 
zeggen is. · 
Tegen de kampioensaspiraties leunt het 4e. De belang
rijke wedstrijd tegen de koploper HDV 2 werd· met· 4-1 ver
loren, waardoor dit elftal direkt de Underdog·van de 
kompetitie is geworden. Gewoon punten halen'is dan ook 
het devies. 
Het .5e,9e,10e en 11e zijn middenmoters. Voor het .5e 

., zat er meer in dachten wij, indien de konditie bete·r. 
· wordt, kan het makkelijk in de bovenste regionen mee_; 

draaien. · · 
Het 9e en 10e elftal zijn die elftallen waar men voor het 

·-plezier.voetbalt, -,hetgeen duidelijk te merken is ,aan. 
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de gezellige sfeer die daar heerst. 
Dat het 11 e ook een middenmoter is, is te wijte:-i aan de 
wedstrijden'die teleurstellend met 1-0 verloren zijn. 

·-' Teleurstellend temeer omdat er altijd weer mensen zijn 
die het niet nodig vinden om niet op te komen, 
Zou dit elftal dan weer terug getrokken moeten worden?? 
Niet best (zacht uitgedrukt) gaat het met het 1e en 2e, 
Redenen t,e over. Het 2e dat iedere weck spelers'aàn het 
eerste ,meet offeren- ( uiteraard terecht) heeft hier- , 

, door b~slist wedstrijden moeten verliezen, omdat de 
tegenstandèrs'bèter op elkaar ingesj;leeld waren dan Lens. 
Toch moet dit elftal op een gegeven moment ook goed gaan 
draaien. Dat het eerste het dit seizoen niet ma~kelijk 
kreeg, wist iedereen voor de !competitie al te vertellen. 
1 ,Punt uit 5 wedstrijden is dan ook niet om over naar 
huis te schri~ven, Dit punt zondag j.l. tegen RAVA behaald 
was het loon van 3 wedstrijden hard werken. Het is niet 
véèl, maar toch iets. Hoewel een zwaluw nog geen lente 
maakt~ hopen wij echterdat de toekomst er rooskleuriger 
uit, 'zal, zien. Wie weet iets voor de dam en het schaap? 
VAN DOEL TOT DOEL. 
Leris P4 ~ · Vios P3. 
Dit was de eerste wedstrijd die we wohnen(5-0), .Het 
eerste doelpunt werd gèscoord door Michel Prins, de 
tweede was.van Marcel Hoogduyn en v.d. Burg maakte 3-0 
Het 4e en 5e doelpunt werden gemaakt door Wasserman en 
Eric Hezius. 

' OSC 5 - ·Lens ,,7. - jun. , 
, In ,h;t ,éerste kwartier van de wedstrijd tegen OSC werd 
Lens overdondèrd met spel en zeer goed samenspel van de 
kóploper. Een 6-0 voorsprong was het resultaat van de 
OSC-inspanningen. Daarna kreeg Lens meer vat op het 

, spel en liet het niet verder komen dan slechts 7-1. 
v.Delft scoorde het enige tegendoelpunt. Volgens de 
leider had dit elftal toevallig zijn dag niet! 
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TELELENS, 
Is het u opgevallen, dat sinds WlJ de goedkeuring van de 
autoriteiten hebben om de entreegelden te verdubbelen 
het aantal toeschouwers gehalveerd is? Wij wijten dat 
in eerste instantie aan de financiële consequenties en 
niet aan het vertoonde spel, want donateurs en donatri
ces, die gebruik maken van het voorrecht om voor niemen
dal voetbalgevechten mee te maken komen bij 'Lens niet 
bedrogen uit. Al die voetballiefhebbers echter, die de 
laatste tijd de strijdlust de toppen van de omringende 
bomen bewonderen, raden wij met klem aan alsnog donateur 
te worden, 
Hun donatie stelt hen_in staat om op 1 zondag minima~l 
3 wedstrijden te zien, terwijl het grote nadeel bij de 
eredivisie, dat men slechts 1 wedstrijd tegelijkertijd 
ziet, verholpen wordt door een staanplaats in te nemên 
tussen de 2 afrasteringen. Het is alsdan mogelijk de 
echte doelpuntenhonger gestild te krijgen, 
Als de produkti vit ei t toevalligerwijze tegenvalt., bestaat 
er altijd de mogelijkheid nog om met een collega~toe
schouwer zodanige kritiek onderling uit te wisselen,dat 
men er apatisch van wordt, In een dergelijk stadium komt 
het bij Lens dan ook voor, dat zelfs bij een doelpunt 
slechts een licht geroezemoes ontstaat. Helaas hebben de 
omstandigheden zelfs dit geroezemoes bij Lens I nog 
niet toegelaten. 
OFFICIEEL, 
IN BALLOTAGE • 

./570 D,T.Faas 27,9,55 (j) Beeklaan 71b 
_,.,571 R.A,v.Wijngaarden 2.l0.60(w) Hengelolaan 578 679134 
/572 T,F,Schneiders 14, l.6l(w) Wezelrade 11 676036 

/573 T.M.v.d,Tol 3û,12.59(w,) De Rade 17 657247 
_,,5;74, A,v,.Dor,ssen 2. 9

1
.60(r,) Vrederu

1
stl.140 670606 

- 575 J,P.B,Oosterveer 21. 5.56(j) Hoogveen 204 673534 

' 
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, 576 J.A,J.Pi!t 
1/577 W,H,Bróchard 

, 578 R.F.Noordeloos 
_,,. 579 J. H.Pronk 

_,,.- 580 J. F. Vol lering 
......-581 G,F.M.Teeµwisse 
..,.,-582' F,A,de Vos 
.,.-583 P .H. J .M.Blom 
_,,. 584 R.Huisman 
.... 585 A.J,M.Kies 
"586 J .P.M,Kies 
,587 P,H.D.Lel{eveld 
"588 M,M.Magnée 
,539 E.E.Admiraal 
/590 A.J~M.Vervaart 

NIEUWE DONATEURS 

8. 9,55{jl 
17. 6.56(jl 

7 •. 2 •. 60(wl 
4. 9.53(jl 

13. 5.56(jl 
9, 4.60(wl 

17. 7. 5 }( j l 
2,10.57(jl 

25. 7.56(·j) 
16.11.60(w) 
19.10.58(p) 
29.10,60(w) 
2,. 7.55(jl 
8. l.54(jl 
2. 5,52(j) 

v.Beverningkstr.233 555486 
Vredeoord 47 6,38894 
Groenezi jde 87 665587 
Daltonstraat 11 635083 
Boreelstraat 18 554458 
Woonstede. 5 667751 
Drapeniersgaarde 96 360235 
Melis Stakel. 2136 672843 
Ruimzicht 130 39 6213 
Vrederustlaan 159 667129 
idem 
Sterreoord 41 668079 
Drapeniersgaarde 79 669286 
Hengelolaan 1428 666299 
Vendelpad. 23 Zoetermeer 

158 W.R.v.d,Tol. De Rade 17 (t) 
1~9 B,v.Dorssen Vrederustlaan 140 (tl 
160 J.J,Brochard Vredeoord 47 (tl· 
161 P.W.Blom Melis Stokelaán 2136 (t) 
162 L;J.M.Kies · Vrederustlaan 159 (tl 
163 P,Magnée Drapeniersgaarde 79 (tl 
ADRESWIJZIGING LEDENLIJST 
· 6 naar Barnsteenhorst }78 tel.859746 

SEKRETARIAAT. 
Alle korrespondèntie voor het sekr;tariaat dient gezonden 
te worden aan G.H,C.Halleen,Abeelstr.37,tel.324044. 
AEVOEREN LEDENLIJST · 
522 G.H,de Jong (w) 

,✓ WIJZIGING LEDENLIJST 
568 moet zijn Chr.Geeve 

/ 560 moet zijn J.Leuiken 
BEGELEIDING SELEKTIEGROEP. 
Met ingang van heden zal de begeleiding van de·spelers 
van de eerste selektiegroep(le_en 2e elftallnverzorgd· 
worden door de heer _S.A.P.de Bruyn, daarbij geassis
teerd door de heer J .Willems. · 
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UITSLAGEN 
JUNIOREN 
Lens 1 
Lens 3 
Lens 4 
GDS 4 
Velo 5 
Lens 7 
Lens 8 
Lens 10 
Lens 11 
GDS 9 
Lens 13 
P.D.K.4 

- D.H.L. 1 0-0 
1-3 
0-4 
1-4 
1-9 
3-0 
4-1 
2-0 
1-2 
0-2 
6-2 
3-1 

-Valkeniersl 
-RKSVM 2 
-Lens 5 
-Lens 6 
-Scheven.6 

-Quick Steps 7 
-Laakkwart. 7 
-Rava 9 
-Lens 12 
-CSVD 13 
- Lens 16 

SENIOREN 
Graaf Willem II-VAC - Lens 1 
Lens 3 -Naaldwijk 
HMSM 4 -Lens 5 
Lens 7 -Westl.7 
Lens 9 -BTC 5 
Lens 11 -Juventas 6 

3 2 -2 
4-5 
7-0 
1-5 
1-1 

VARIA 

-Lens ·1 
-Duind, 

PUPILLEN 
Cromvl,l 
Lens 2 
Lens 4 
Lens 5 
WELPEN 

-Die Haghe 
-Or.Blauw 

Lensl - Rijswijk 1 
Lens 2- GDS 2 
Lens 3- Vredenb,4 
Lens 4-ADO 
VERVOLG JUNIOREN 
Lens combA- Lens B 
Laakkw,13 -Lens 17 

1-1 
2-0 
0-4 
o-9 

1-0 
4-0 
1-0 
0-7 

3-3 
0-1 

0-1 (bekerwedstrijd) 
Lens 4 BMT 3 3-0 
Lens 6-Marathon 2 1:.4 
Celeritas 9-Lens 8 .0-0 
Den Haag 3-Lens 10 ~-1 

Zij, die in de afgelopen weken geballoteerd ziJn of als 
nieuw lid aangenomen en nog geen toegangsbewijs voor 
onze velden hebben,thuisgestuurd gekregen worden ver
zocht zich in verbinding te stellen met de junioren
kommissie, met name de heer N,Koot. 
Pupil Frerichs,speler van P5, was vorige week zo geschrol 
ken van de fikse nederlaag,die zijn elftal leed, dat 
hij zijn shirtje en broekje bij Loosduinen vergat mee.· 
te nemen.Iedereen die inlichtingen hierover kan ver
schaffen wordt verzocht zich met de juko in verbinding 
te stellen, 
DAN UIT DE ZIEKENBOEG : 
Paul Brown, die de afgelopen zondag de eer van A 3 ver
dedigde in de wedstrijd tegen OSC,was zo ongelukkig 
zijn vinger te breken. Een tijdje rustig aan en we 
zien hem weer terug al,s vanouds. Sterkte. 
De captain van ons elfde,Arnold Poels,was nog ongeluk
kiger.Door een ongelukkige manouvre brak hij zijn enkel 
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op dezëlfde plaats als een jaar geleden. De rots is dus 
geveld. Belangstelling zal hem ongetwijfeld goed doen. Zijn 
adres :Zwaardweversgaarde 62, Arnold uiteraard eE•n spoedig 
herstel toegewenst" . 
-Bart Grimbergen, P4, verloor vorige week zaterdag zijn 
shirt. Terug te bezorgen bij de JUCO" 
-Afgelopen zondag kwam het bod van een der Lensleden om 
een stoel uit de kantine te kopen, waarop hij, zij het dan 
met zijn vrouw samen, even rustig kon zitten. De koop
prijs was f 25,--. Een redelijke prijs. Misschien zijn er 
nog meer leden, die een bod doen. Zo komen we ook aan het 
meubilair. 
-Van Theo Booms ontvingen wij een bedankbriefje voor de 
blijken van belangstelling die hij heeft ondervonden na 
de voor hem zo ongelukkig verloren wedstrijd van B, tegen 
ADO. Hij hoopt gauw weer zijn beste krachten aan dit elf~ 
tal te kunnen wijden. Wat ons betreft:Graag gedaan, Theo. 
VAN DE JUBILEUMKOMMISSIE. 

In het kader van het a.s. jubileum wordt er een grote lo
·terij gehouden, teneinde de financiën op een wat hoger 
peil te brengen. De prijzen, totaal bedrag f750.--, zijn 
onder meer: een bandrecorder, vouwfiets en een transistor
radio. Uiteraard wordt er van iedereen verwacht dat hijj 
zij één, nee meerdere loten koopt. Als premie ontvangt 
eenieder die tien loten verkoopt, één lot gratis. Senioren 
junioren en pupillen doet uw best, Bestellen van loten 
kan geschieden bij de heer N.Hoefnagel, Tomatenstraat 128 
tei. 68.01.38. Volgende week meer. 
Tafeltennistournooi voor de ,jeugd, 

Het is de bedoeling van de Juniorenraad om op zaterdag 15 
november een tafeltennistournooi vaor A,B en C klassers 
te houden. Dus iedereen die mee wil doen moet deze avond 
vrijhouden. Er wordt op 4 tafels gespeeld. Omdat we maar 
een bepaalde tijd hebben houden we deze jeugdkampioenschap
pen 's avonds. Hierdoor kunnen we maar een bepaald aantal 
deelnemers toelaten. Van 7 uur tot 8.30 uur spelen de C 
klassers. En van 8. 30. tot 11 . 00 uur, spelen de B en A klas
sers. De entree voorde Ais f1.--, de B f0,75 en de C f0,50 
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Voor dit tourmooi kan men zich telefonisch opgeven bij 
Paul v.d. Steen, Nunspeetlaan 303, tel. 398694, Of 
schriftelijk bij F ,Disseldorp, Hertenrade 252, Telefoniscr 
ka~ men alleen bellen op vrijdag 24 + 31 oktober en op 
vrijdag 7 november tussen 4.30 en 5,30 uur op bovengenoemè 
adres. Schriftelijk moet dit voor 5 navember gebeurd zijn. 
Verdere gegevens komen later. De Juniorenraad. 

JONG LENS, 

Verleden jaar is het een beetje misgegaan met Jong Lens, 
Dit jaar is het echter de bedoeling om de eerste uitgave 
van dit blad al in december te cersturen, Voor deze uit
gave hebben wij natuurlijk copy nodig, Degene die iets 
in deze Jong Lens willen schrijven kunnen hun copy stu
ren naar Paul v.d.Steen, Nunspeetlaan 303. Dus alle se
nioren, junioren, pupillan en welpen (ook de leden van 
de Juco.) die iets willen schrijven moeten het voor 16 
november aan iemend van de Juniorenraad geven of sturen 
naar het bovengenoemd adres. Verder zullen nog enkele". 
leiders gevraagd worden wat over hun elftal te schrijven 
Wij hopen op medewerking van alle mensen. Bij voorba~t 
dank. De Juniorenraad. -, 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 26 oktober 1969. 

14.00 
12, 00 
12.00 
14.30 
12.00 
12.00 

13 .45 
15.00 
13 .45 
12.00 

uur Lens 1 - Celeritas 1 V1 G1 16/4 
uur Lens 2 - VDL 2 V1 G1 15/3 
uur HVV3 - Lens 3 v. Hogenhoucklaan 
uur Verburch 3 - Lens 4 Wateringsewe& t/o 79,Poel 
uur Lens 5 - Oranje Blauw 3 V2 G2 15/3 di 
uur HBS 6 - Lens 6 Daal en Bergselaan 

Lens 7 vrij ( zie andere elftallen) 
uur Lens 8 - Robin Hood 2 V2 G2 15/3 
uur Lens 9 - Wit Blauw 7 V2 G2 15/3 
uur HWS 4 _ Lens 10 Ockenburg, Kijkduin 
uur ADS 8 - Lens 11 Ockenburg, Kijkduin 

DENK OM DE LEGITIMATIES!!! 

S.V.P. GEEN AFSCHRIJVINGEN!!! 
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DE OPSTEJGLINGEN, 

LENS J en LENS 2 opstellingen worden donderdagavond na· de 
, training bekendgemaakt. De volgende spelèrs dienen donder

dagavond op de training aanwezig te zijn,· 
C,v.d.Beek P.de Jongh 
R,Fortman H,Smitskam 
H.Rooduyn L.Riemen 
F.deZwart J.v.Dijk 
A.Hop H,Brandenburg 
G.Verhaar J.Englebert 
A.Verbarendse M.v.Veen 
R.Roodbol H.Dietz 
J.v.dKnaap A.Rooduyn 
G.Benneker Th.Brochard 
J.ijolpa A.Jansen 
W.Keetman Th.Brandenburg 
J~Zoet Res.keeper Lens 2: 

LENS 4 

A;Vervaart 
W,Yerbarendse 
A.v.Egmond (a) 
L.Smitskam 
J.de Waart 
E.v.Bronckhorst 
G.de Hoogd 
W.Eykelhof 
J.Keetman 

. F .Wubben. 
-RES 

R.de Groot 
".C • .Schouw 
_R,Eykelhof 

R.Bruggemans 

LENS 5 

G.Halleen 
G.L.v,d.Akker 
J.v.Schaik 
A.v. Essen 
A.Nieuwenhuizen 
J.Verhaar 
L.Hendrichs(a~ 
N .Drabbe 
L.Huis 
A.v.Wasbeek 
J.Witting 
RES 
C.Vervaart 
G.Hoogentoorn 

LENS 3 
O;Vorkink 
F.Straathof 
J,3ijsterveld 
P.v.d.Aar 
G.Kemperman 
N,Koot (a) 
Th.Hoefnagel 
D,Holt 
D.Groenendijk 
A.Korte!{aas 
R. BrandÈmburg 
RES 
J.Heins 
Th,Suykerbuyk 
F.Veelbehr 
Veraame1en 11 
Lens kantine, 

LENS 6 
W;Burghouwt 
H.de Sterke 
M.v.Zilfhout 
C.Peeters 
H.Kemper 
A.v.d.Meyden 
W,Hansen (a) 
H,de Groot 
J .de Hilster 
H.Haket 
W.Venderbos 
RES 
G.Looyestein 
H.A.Suykerbuyk 

uur 

., 
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LENS 8 LENS 9 LENS 10 

---~-----
L; Brand enburg • M,Suykerbuyk R,v,Oostveen K. 
F.v.Dijk (a) C,Kras P.P.G.Verbrugge 
N.de Gruiter W.A.Suiker J.Verbarendse 
H.v,Welzen H.Scholten J.Castenmiller 
C.Th, Kuyper A.Hoppenbrouwers F.Feller 
J.Riemen F.Bierhof R.Gill 
E.A.v.d.Acker A.v.Luxembarg(a) L.F.Jungschläger 
A.Klein Breteler P.Burghouwt F.v.d.Berg 
P.Schulten J.Jager L.Boelhouwer(2x) 
H.v.Beyersbergen H. J.Brochard J.Keereweer 
M.v.Eysbergen H,Jacobs A.Jehee 
RES: G,v,d.Kley REN: J.Micka RES 

J,de Boer Grensr. H.v.Westing W.Schoonebeek 
C.v.d.Laan Coach J.Bom H.A.Suiker 

Scheidsr. G.DuivesteinScheidsr.H.de Groot 

LENS 11 

H.Douw 
F;de Winter 
W.v.d.Laan 
S.Douw 
F.Peters (a) 
R.v.d.Bogaardt 
W,Douw 
P.Haring 
C.Blok 
R.Soer 
N.Osse 
RES 
B.Osse 
L.Boelhouwer 2:l!i 

H.H. Aanvoerders 

Wedstrijdrapporten en ruilfor
mulieren uiterlijk maandagavon~ 
bij de E.K.O. 

AFSCHRIJVINGEN.: 

Tussen 7.30 en 8.30 uur in het klub 
gebouw, tel 661314 
UITSLAGEN telefonisch doorgeven aan 
dhr, A.Bogisch, zondagavond tussen· 
17.00 en 18,00 uur, tel. 395255 

PROGRAMMA'S JUNIOREN, PUPILLEN en WELPEN 
Zondag 26 oktober 1969, 

12.00 uur vue 1 
Lens 3 
Lens 4 

JUNIOREN 
- Lens 1 

vrij 
vrij 

Het kleine Loo, Mariah 

Zaterdag 25 oktober 1969, 
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1.5 ,4.5 
1.5.4.5 
1.5.4.5 
14, 30 

14. 30 
14. 30 
14. 30 
14.30 
14.30 

14. 30 
14. 30 
14.30 
14.30 

13 .4,5 
-1 2. 30 
1 3. 4.5 
1 3. 00 

uur Lens 2 
uur Lens .5 
uur Lens 6 
uur DUNO 3 

- Voorburg 1 
- Westlandia 4 
- Celeritas .5 
- Lens 7 

Lens 8 vrij 
uur Lens 9 - DUNO 4 
uur Lens 10 - Dynamo'67 3 
uur Quick Steps 8 - Lens 11 
uur ADO 17 - Lens 12 
uur RVC 11 - Lens 1 3 

uur 
uur 
uur 
uur 

Oranje 
SOA 2 
GRVC 3 
Lens 17 

Blauw .5 - Lens 14 
- Lens 1.5 
- Lens 16 
- Spoorwijk .5 

PUPILLEN A 

V1 G1 16/4 
V2 G1 1.5/3 
V3 G2 16/4 
Mgr,Nolenslaan 

V1G1 1.5/3 
V2 G2 1.5/3 
Nijkerklaan 
Zuiderpark 
Sportp. Pr.Irene, 

Schaapweg 
Schimmel weg 
Ockenburgh 
Ockenbur~h 
V3 G2 16/4 

uur 
uur 
uur 
uur 

Lens 1 - GDA 1 
DuindorpSV 1 - Lens 2 
Vredenburch 4 - Lens 4 
H~..SH 4 - Lens .5 

V1 G1 16/4 
Ockenburgh 

v.Vredenburchweg,Rijswijk 
Vrederustlaan 

WELPEN 
12.00 uur 

12.00 uur 
12.00 uur 

Lens 1 - Vretlenburch 1 V1 G1 16/4 
Lens 2 vriJ 
Vredenbuch 4 - Lens 3 v. Vredenburchweg,RÏjswijk 
Lens 4 - DUNO 3 V2 G1 1.5/3 

LENS 1 als vorige week 
RES t.resodihardja (2x) Leider j.v.d.kley 
Samenkomst 11 .00 uur Lens-terrein, 
LENS 2 als bekend. RES j.keetman Leider dhr,a.blok 
LENS 3 vrij j,keetman zie zaterdag Lens 2 
LENS 4 vrij 
LENS 5 als vorige week met j.v.rijn-t.resodihardjo(2x!) RES m.v.d.horst Leider dhr.j.zoet 
LENS 6 h.jochems-m.v.baggum-g.trommelen-fr,disseldorp
r.zoun-a.albers-p.v.d.steen-th.wilshaus-p.verheesen RES j.helvesteyn Leider dhr.fr.wubben 
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LENS 7 j.borst-j.v.dam-j.janmaat-g.heynen-c.v.hulst-a, 

jungschläger-j.v.d.ende-d.v.delft-th.v.d.aardweg-w. 
zeemeyer-g.v,ardenne 
RES l.v.dmeer Leider dhr.j.heynen 
Samenkomst 14.00 uur thorbeckelaan hoek haagweg 

LENS 8'vrij zie overige alftallen 

LENS 9 m.reuver-a.castenmiller-r.charité-g.v.deelen-r.de 
Vries-b.hoefnagel-r.wouters-p.wilmer-b.de haas-a.kuiters 
f.bavén 
RES p. steffen 

LENS 10 w.hendriks-m.mulkéns-r.mooyman-j.meyers-c.bakker
r.de vroege-f.hazebroek-w.v.d.linden-f.hooghiemstra
r.v.d.linde-j.meuleman 
RES r,, v .d .Steen Leider dhr .g. v.d. kley 

LENS 11 f.v.os-p.wolters-h.niggebrugge-h.keyner-a.v:maris 
r.v.overvest-j.ruyters-a.schneider-h.v.d.broek-e.wohrman 
s.djerahian 
RES h.straver Leider dhr. a.nieuwenhuizen 
Samenkomst 14.00 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan 

LENS 12 als vorige week 
RES m.v.dijk- p.zalmé Leider dµr. j.hop 
Samenkomst 14.00 uur ingang ADO-terrein 

LENS 13 als bekend 
RES J.de hilster Leider dhr. p.de jongh 
Samenmomst 13.45 uur hengelolaan hoek loevesteinlaan 

LENS 14 h.v.boheemen-j.v.wijk-h.guit-j.post-w.wils
a.de pagter-h.v.velzen-p.herry-j.v.russum-f.snoeyers
j.slabbers 
RES a.looyestein-r.guit Leid r dhr. n.drabbe 
Bamenkomst 13,45 uur Melis Stokelaan hk. Loevesteinlaan 

LENS 15 h.uding-f.v.loon-a.kleiwegt-h.ruyter7r.v.hoek
j.h~llink-g.kerkhof-e.de wit-j.v.d.burgt-r.heemskerk
a.v.kleef 
RES b.v.veen-r.wijsman Leider dhr. n.osse 

/ 

Samenkomst 13.45 uur hoek Hengelolaan-Bouwlustlaan(vendet 

·'LENS 16 j.de greef-a.burcksen-j.dessing-f.klos-h.kleiwegt 
h.hulsemans-j.krens-f.willeyns-j.v.hoek-f.magnee-a. 
hoefnagel RES r.bom-f.wouters Leider dhr.h.bijsterveld 
Samenkomst D.30 uur hengelolaan-Bouwlustlaan tvendet) 
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LENS 17 f.hendriks-c.lipman-j.v.domburg-h.kouwenhoven
j.leuik~n-r.kruiselbergen-e.teunis-p.bakker-g.wasserman
p.koevoets-m.v.wassem 
RES e.castenmiller-th.v.d.voort Leider dhr. p.v.d,aar 

PUPILLEN. 

LENS 1 a.v.velzen-r.de hoogd-r.leyn-c.schenkels-f.kras
e.landman-p.valkenburg(2xl-t.de kok-p.v.d.nieuwehhuysen
a.de hoogd-r.peek 
Leider dhr. th.hoefnagel 

LENS 2 als vorige week 
RES j.brochard Leider dhr. j.colpa , 
Samenkomst 11.45 uur hengelolaan/bouwlustlaan (vendet) 

LENS 3 t.prins-e.v.luxemburg-j.lustenhouwer-r.v.domburg
r.v.d.kruk-a.v.maren-c.v.bijsterveld-m.peperkamp-r, 
nottet-s.knorr-h.lutterman 
_RES p.v.d.burgt-m.prins Leider dhr. a.v.essen 

LENS 4 v.pouw-f.v.d.zel-f.zevenster-r.willems-m.hoender" 
kamp-a.grimbergen-r.waarsenburg-m.versteeg~h.nouweland
h .,heezius-m.hoogduin 
RES r.kleïwegt-p.bakvis Leider dhr,b.lustenhouwer 
Samenkomst hengelolaan hoek loevesteinlaan 13.00 uur 
LENS 5 e.v.boheemen-p.de haas-a.koevoets-d.boin-
j.ter laare-h.wubben-j.wasserman-r.hoppenbrouwers-q.v.d. 
meys-j.bijnagte-a.willems 
RES r.dessing-w.frerichs-e.v.royen Leider dhr. a.hop 
Samenkomst 12.30 uur hengelolaan hk. vredenlustlaan 

WELPEN 

Lens 1 als vorige week (p.valkenburg-p.lucas zie P1) 
RES s.v.d.meer-s.teunissen Leid r dhr. c.bon 
LENS 2 vrij ( zie overige elftallen, ook LEIDER!) 

LENS 3 a.bijnagte-r.v.aarle-p.peperkamp-r.straver-w. 
heynen-t.king-f.v.d.pol-h.planken-j.v.tuyl-p.vroegop
h.v.d.winden 
RES r.v.eyic-:].v.kleef Leider dhr.g.duivestein 
Samenkomst 11.15 uur ingang Lensterrein-
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LENS 4 p.brochard-r.de jong-chr.geeve-r.muskiet-w.ter 

laare-h.v.d.nieuwenhuyzen-j.riemen-m.schenkels-r. 

schipaanboord-p.waldschmit-r.notebaard 
RES g.zwarts-m.hoenderop Leider dhr,h.dankers 

AFSCHRIJVINGEN: vóór vrijdagavond 7.30 uur bij dhr. G.v. 

d.Steen, Nunspeetlaan 303, telefonisch uitsluitend vrij

dagavond tussen 6. 30 em 7, 30 uur Tel. 661314 klubgebouw. 

Voor dringende gevallen mag zaterdag's tussen 10.00 en 

10.30 uur gebeld worden naar dhr.G.v.d.Steen, tel398694. 

KEEPERSTRAINING: zaterdagochtend 10.00 uur worden ver~ 

· wacht: g.v.gessel-m.reuver-f.hendriks-h.uding. 

Bij verhincl.dring afschrijven vri.jdagavond tussen 6. 30 

en 7 •. 30 uur 

AFKEURINGEN: Bij slechte weersomstandigheden altijd 

naar veld of punt van samenkomst komen. Er kan dus niet 

worden opgebeld. 

NIET-OPKOMEN : Af gelopen weekeinde : e.v. royen en p. v. ._ 

steffen krijgen 2 extra reservebeurten, 

ATTENTIE.: De laatste weken gebeurt het regelmatig dat ' 

er junioren, pupillen en .. welpen op zaterdàgochtend hee1. 

vroeg op onze velden komen. Vanaf heden is dit niet · 

meer toegestaan. Voortaan worden onze spelers pas een 

half uur vóór de eerste wedstrijd op onze terreinen 

toegelaten. Tevens wijzen wij er negmaals op, dat het 

verboden is ·om voetballen mee te brengen. 

VAN DOEL TOT DOEL. 

Senioren 
Het is er dan toch van gekomen. Sinds afgelopen zondag 

is er geen elftal meer dat zonder puntenverlies is, Het 

3e en 8e elftal speelden namelijk beiden gelijk. Maakt 

u zich echter niet ongerust lezer, want de lijst wordt 

nog steeds door deze 2 elftallen aangevoerd: Lens 3 

met 2 punten voorsprong op Naaldwijk 3 waartegen zondag 

2-2 werd gespeemd, en Lens 8 met 1 punt voorsprong op 
Celeritas, waartegen eveneens afgelopen zondag,(ook, 

speling van het lot) dubbelblank werd gespeeld. Een gro~ 

.'\ 

; ., 
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tere tegenvaller was de 4-1 nederlaag van het 6e dat haar 
leidende positie kwijtraakte. 
Junioren 
Lens 7- Scheveningen 6 
Lens 7 begon de wedstrijd tegen Scheveningen met de gedach te om revanche te nemen voor de eerder geleden nederlaag 
Lens begon goed en dit resulteerde na een kwartier in een, 
enigzins gelukkig, doelpunt van Zeemeyer. De tweede helft 
begon weer goed. Toen werd de stand 2-0 door een schitte
rend doelpunt van v.Delft. Hoewel.Scheveningen met man 
en macht trachtte tegen te scoren, was het toch Lens dat . met een doelpunt van Zeemeyer de eindstand op 3-0 bepaalde. 
LENS W1 - Ri.jswi.ik W1, 
Deze wedstrijd was gelijkwaardig aan de uitwedstrijd tegen 
Rijswijk. Twee sterke elftallen die vochten om 'n doel
punt en deze keer waren het de jongens van Lens die het 

seerste de keeper lieten vissen. Het doelpunt werd op 
meesterlijke wijze gescoord door R.Versteeg, die vanaf de buitenlijn naar binnen kwam zetten en ,uit moeilijke 
hoek met een hard eh goed gericht schot de keeper liet 
vissen. Het gehele elftal heeft zich voor 1ooi ingezet, 
Valkenburg heeft zijn doel op grootse wijze verdedigd, 
Helaas moest Peeters na een botsing, geblesseerd het veld verlaten. Hij werd goed vervangen door C.v.Rijk. 



' 
DE LENSREVUE l 

weekblad van de voetbalvereniging 

43 ste jaargang nummer 8 
TELELENS, 

Lenig en · Snel 

29 oktober 1969 .. 

Wij zullen tot ongeveer de dertiger jaren terug moeten 
gaan, dat er naast de wekelijkse uitgave van de 11Lens
revue11, maandelijks nog een extra-uitgave hiervan ver
scheen, waarin naast de specifieke voetbalzaken ook nog 
aandacht werd besteed aan gebeurtenissen in en rondom het 
toenmalige verenigingsleven, Helaas, waarschijnlijk ook 
om financiële redenen, werd de uitgave van een dergelijk 
maandblad, dat naar de maatstaven van toen bijzonder goed 
leesbaar was,. stopgezet. Zoals u uit het voorgaande wel 
begrepen zult hebben, heeft de redaktie het plan om ook 
nu weer een maandblad te gaan uitgeven, Immers: de LENS
REVUE in huidige status is beslist aan vernieuwing,toe,' 
Door het steeds toenemende aantal (des te beter overigen&) 
spelende leden, nemen de hoofdstukken 'Officieel','Ópqtel
lingen' en •Van doel tot doel' een steeds grotere plaats
ruimte in. Daarnaast wordt er liever gezegd, kan er te wei-, 
nig aandacht aan junioren-,pupillen- en welpenzaken be
steed worden. Aan andere, meer algemene zaken hoeft ·men 
helemaal niet te denken; Plaatsing is bij voorbaat kans-

·loos, REDEN: De verwerking van de kopy, waaronder het tik
ken, stencillen, afdraaien en vouwen moet binnen een tijds
bestek van 1 1/4 avond klaar zijn om ervoor te zorgen dat 
de revue tijdig bij u in de bus komt. Daarbij komt nog 
dat dit werk slechts door enkele mensen in hun VRIJE TIJD 
gedaan wordt!!!!! Door de uitgave van een maandblad noopt 
de redaktie u misschien geen literair, in ieder geval een 
goed en prettig leesbaar stukje verenigingsinformatie en 
informatie betreffende van belang zijnde gebeurtenissen 
daarbuiten te kunnen voorschotelen. Aangezien inc deze ook 
van bestuurszijde medewerking werd verleend, prijzen.w:ij 
ons gelukkig in december, en wel op onze verertigingsv;er
jaardag met het eerste nummer•te kunnen starten. Ook wil
len wij een zakelijk puntje aansnijden. Omdat er in de 
toekomst een aparte omslag voor de maandelijkse editie 
moet komen, verzoeken wij u voor uzelf en voor wat betreft 
eventuele b.evriende zakenrelaties na te gaan of het niet 

":, 
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mogelijk _is. door middel van een adver~entie U"f firma;_ die· 
wnar :U werkt of di~ van v~:i,:.cmden of kenniflsen ái;iri te"_'prij

,zen .. Tot .s],•ot -de technische kant •. Uiteraard gaa,t er. van 
de mogelijkheid om foto's in de revue af te drukken, ge-
bruik gemaakt worden, Er is daarvoor al een fotograverend 
Lenslid benaderd, doch indien u een aardige prent heeft, 
wordt u door ons met open armen ontvangen, 

OFFICIEEL. 

NIEUWE LEDEN 
De in de vorige Lensrevue ·gepubliceerde ballotanten '370 

/t/m '390 zijn als lid aangenomen. 
_IN BALLOTAGE 

' 

...--591 R.N .W.Coenen 23,9 .'33 ( j) 
,.,,.?92 A.A.Mans · 16.12,'3'3 (j) 

,,...-593R.J.P.deHaas 1,11.61 (w) 
__.,.,-'394,J.A.Prins'. 18,11.60 (w) 

NIEUWÈ DONATEURS (-TRICES). 
164 C.W.Prins Sterrenoord 78 (t) 

Meppelweg 1074 
Dedemsvaartweg 
Wolvenrade 43 
Sterrenoord 78 

.. 
672506 

432 

16'3 l;'lev:r.M.van Dijk Burg.Z_aneveldstraat '33, Maassluis 

WIJZtGING.LEDENLIJST 
'3'36 komt t.e vervallen (zié '321); geb .datum 9.:..9-60 

" " 

• SEKRETARIAA']? . . , 
Alle korrespondentie voor-het sekretariaat dient gezon-
den te worden aan G.H.C.Halleen, Abeelstraat 37,' te:). 324044 - . . . -
SAMENSTELLING BESTUUR .. , .. 

· Het bestuur heeft bestuurslid J ,v,d.Kley op zijn ver.zoek 
· wegens' persoonlijke-'redènen; met ingang van· i november 

·van zijn funkties in de vereniging ontheven, Het bestuur 
zal in deze handelen·overeenkomstig hetgeen hier omtrent 

. in het Huishoudelijk Reglement.is bepaald, 
.· TAFEL TÈ:NNIS ~ .. ' . . . . • . . C• ' . ' .- •• 

• /. ~ ~. ~' > . 
Voor- degene; die verleden weèk de Lensr·evue niet gelezen 
of ontvangen hebben, vestigen wij nögmaals de· aandacht op 
het tafeltennistourhooi voör dé jeugd: op· 1 '3 november. •. 

·, : -:'#: 
-<·:.- ;· • 
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Hiervoor kan,men zich schriftelijk opgeven bij F.Dissel
dorp; Hertenrade. 2.52. Dit moet áç_hter vóór 9 ·november 
gebeuren. 'Verder kan men dit doen op zaterdag- en zondag 
middag bij P.v,d,Steen en: telef_onisch vrijdag, 31 oktober 
en 7 november: tussen 4. 30 en .5 .30 uur Tel, 39869!1-. Er 
zijn al 20 · a&nineldingen, Zeker b:i·j de A-klassers kunnen 
er nog meer deelnemers worden opgegeven. Ook deelnemers 
uit de andere klasse zijn van harte welkom. Wij hopen dat 
deze avond een· succes wo.rdt. · •· 

KRANTENACTIE, 
Volgende week zaterdag is het weer :de bedoeling- om krànten 
op te halen. Mensen die grote hoeveelheden.kranten hebben 
staan kunnen dit doorgeven aan F.Disseldorp, tèl. 66.5668 
Ook lorren zijn van harte welkom. De krantenactie geldt 
natuurlijk niet alleen voor de ouderen. Het is··een actie 
die opgezet is voor de junioren en pupill.en, 'maar tot pu 
toe zijn de meeste kranten van de senioren gekomèn. Daar 
moet natuurlijk wel wat aan gaan gebeuren. De juniorBn, · 
pupillen en welpen kunnen op donderdagavond tussen 7; -•· . 
en 8.- uur kranten inleveren bij het klubgebouw, Verder; 
kunnen de pupillen en welperi op woe·nsdagmiddag een tiaif 
uur voor de training kranten· inleveren, Je hoeft'.niet.~• 
iedere keer een enorme stapel mee te nemen, want ·vel~-: 
kleintjes maken een grote, 

LOTERIJ 
De junioren, pupillen en welpen die loten willen verko~ 
pen voor de jubileumkommissie kunnen zich opgeven bij de 
juniorenraad. Als je tien loten verkoopt, krijg je één' 
lot gratis,. Je hebt' dan de kans een bandrecorder, ,vouw
fiets, transistor·radio of andere prijzen te winnen, Pro
beer dus bij je familieleden, buren en kennissen om . • 
loven te verkopen. Het is in belang~an de vereniging en 
je kunt zelf een• grote prijs winnen. Juniorenraad. · 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 2 NOVEMBER 1969 ~,, .. , .. · ) 

, .. · Agnetapark, 
14,30 uur Delft 1 - Lens 1 W.H.v.Leeuwenl.v/h L.v.Altena 
·11 .-- uur Kranenburg 2 - Lens 2 Kijkduinsestraat 
12.00 uur Lens 3 - VDS 2 V1G1L6/4 
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14.00 uur Lens 4 
1?,00 uur Verburch 

- Blati.w Zwart 4 · V1 G1 15/3:·. _.; .. • 
5-: Lens 5 : ~ater:ingseweg t/ö "f)q'l9, . 

12.00 uur .Lens 6 
15,50 uur Lens 7 
12.30 uur GDCPH 2 

··· ,. - .. • ... · • ,. · · · , · Poeldi Jk.) 
- Quik Steps 5 .V2 G1 15/3 
- GDA 7 V2G116/4 

Lens 8 Ockenburg 
13 ,45 uur BMT 10 
13 .45 uur Lens 10 

- Lens 9 Hengelolaan 
- ADO 11 · V2 G2 15/3 

12.00 uur Marathon 8- Lens 11 Oostersportpark, achter 
Clingendaal, w•naar) 

DENK OM DE LEGITTMATIES! ! ! ! ! ! 

S.v.p. geeri afschrijvingen, Alle elftallen spelen!! 

DE OPSTELLINGEN 

'Lens 1 en Lens 2 
De opstellingen worden 

· bekendgemaakt · 
DONDERDAGAVOND na de training 

.· Lens 2 samenkomst 1 0. 30 uur cantine K_r,al}enburg, 

LENS 3 
O.Vorkink 
F •. Straathof 
D.Groenendijk 
P.v.d.Aar 
N .Koot (al 
D.Holt 
E,Bakker 
Tb.Hoefnagel 
R,Brandenburg 
A.Kortekaas 
J.Heins 
RES 
J,Bijsterveld 
Samenk. 11 ,05 
klubgebouw. 

. ,.,. ; 

. LENS 4 LENS 5 
A.Vervaart 
W. Verbarendse 
G.de Hoogd 
L.Smitskam (al 
E.v. Bronckhorst 
G.Grimbergen 

. L,Remmerswaal 
W.Eykelhof 
J,Keetman 

. F,Wubben 
R,Eykelhof 
RES 
A.v.Egmond 

uur J. de· Waart 

-- ·~-- . -,. ~ . 

.. -.,.,. ,.., 
. ,.;~- .. 

..,__,_ -~ . -~- -· 

.. ' 

G.H~lleen 
G,L.v.d.Akker 
J,Verhaar 
A.v.Essen 
A.Nieuwenhuizen 
L.Hendrichs(a) 
J ,Witting 
N.Drabbe 
L.Huis 
A.v.Wasbeek 
C,Vervaart 
RES 
J.v.Schaik 
G.Duivestein 

. Samenk. 11 • 00 uur 
klubgebouw_, · . ·- ... 

' . 

.. -~~ : ·:<.,._/,n ...... .,,. -~- ., . - ... , .. ., . 
' •'• - . - .. ':-•~~ 
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6 LENS' '7 ' 8 LENS 'LENS 

' W. Burghouwt Th, Suykerbuyk .. L.Brandenburg 
, 

A.v.d.Meyden G.Hoogentoorn(a) F.v.Dijk (a) 
M.v.Zilfhout B •. Lustenhouwer H.v.Welzen 
C.Peeters F.Veelbehr N.de Gruiter 
H,Kemper R.de Groot J.Riemen 
W.Venderbos A,Cox C.Th.Kuyper 
L.Jansen H.Suykerbuyk M, v. Eysbergen 
J.de Hilster P,Speicher E.A.v.d,Acker 
H,Haket J.de Boer G.v.d.Kley 
H.de Groot C,Schouw P.Schulten 
W.Hansen(a) J.Groenendijk H.v.Beyersbergen -H. 
RES RES RES 
G.Looyestein A.Bilderbeek A.Klein Breteler 
A .Westhoff 

LENS 11 

H.Douw · 
N.Osse 

LENS 9 
M,Suykerbuyk 
C,Kras 
W.E.Suiker 
H,Scholten 
A.Hoppenbrouwers 

. F .Bierhof 
A,v,Luxemburg (a) 
P,Burghouwt 
J.Jager 
J,Brochard 
J.Jacobs 

LENS 10 

R.v,OostveenK(a) 
W. Schoonebeek . 
F.v.d.Berg 
L.Boelhouwer 
J.Keereweer 
F.Feller 
H.A.Suiker 
P.P.G.Verbrugge 
J, Verbarendse 
A;Jehee 

S.Douw 
A.Loykens 
P,Haring 
R.v.d.Boogaardt 
F.Peters (a) . 
B.Osse 

RES. 
J,Micka 
Grensr H.v.Westing 
Coach J.Bom 

M.H.Aanvoerders: 

R,Gill 
RES 
L.F.Jungschläger 
J,Castenmiller 

R.Soer 
F.de Winter 
C.Blok 
RES 
W,v,d,Laan 
W.Douw 

' ' .. . 

Wedstrijdrapporten en ruilformulieren uiterlijk maandag-
avond bij de EKO, . 
AFSCHRIJVINGEN: tussen 7,30 en 8.30 uur in het klubgebciuw 
tel, 661314 . ~ 

UITSLAGEN: Telefonisch doorgeven aan dhr A,Bogisch, zondag
avond tussen 1 7. 00 en 1 8. 00 uur, tel. 39 .525.5 ,. 
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~ROGRAMMA I S JU/IJIOREN ~PUPILLEN ~N WEL PE~ ,, .. 
.. :mdag 2 november 19 9 1 . . . , , .. •.~ '., ·-

. . . JUNIOREN, . · · · · . " . 

'1 -· /·~ . 
,."' . 1 . 

uur Lens 1 - Quick 1 V3 G2 L6/4 
uur Lens 3 - Dynamo•67·v3 G2 L6/4 

12,00 
14. 00 
14, 00 uur RKSVM 2· · - Lens 4 Sportpark 11Polanen" ,Monster 

Duyvenvoordestr1:la:t 
ZAterdag 1 ,november 1969. 
15~45 uur Lens 2 - ADO 4 V1 G1 L6/4 : 
14,30 uur RVC 5 ..:. Lens 5 Sportp. Irene,Schaapw,B.ijsw, 
14.30 uur HBS 4 _ Lens 6 Dael en Bergselaan 
14.30 uur Lens 7 - Rijswijk 4 V1 G1 15/3 • 
15. 45 uur Lens 8 - Juventas 2 . V3 G2 L6/4 ·. 
15. 45 uur. VCS 8 Lens 9 Dedemsväartweg , · 
15,45 uur ADS 4 - Lens 10 Monsterseweg, Loosduinen 
·14. 30 uur Lens 11 Schevening·en 9 V3 G2 L6/ 4 • · 
15.45 uur Leri.s 12 vue 10 • V2-G2 L5/3 .· . · ... 
15.45 uur ADO 19 Lens 13 Zuiderpark · 

: 4. 30 
14.30 
14. 30 

13.45 
13,00 
13 ,45 
1 3 ,45 
13 ,45 

Lens 14 alweer•vrij! 
uur Lens 15 - SVH 2 V2 G2 L5/3 ,'' 
uur RAS 6 · ..: Lens t6 Albardastraat 
uur Westerkwartier 10 ~ Lens 17· Duinlaan 

uur DHL 1 
uur Lens 2 
uur BMT 2 
uur Lens 4 
uur Lens·5 

PUPILLEN -A . 
- Lens 1 , . Brasserskade, Delft 
..: VIos· 2· v1 G1 L6/ 4 ·· . · • . · 
- Lens·3 Hengelolaan 
- GDS 3 V1 G1 16/4 . 
- Westerkwartier 5 V:.2 G2 L5/3 · · 

WELPEN· . 
12. 00 uur Cromvliet 1 .~ Lens 1 ·Rederijkerstraat 
13,00 uur Lens 2 - VVP 2 V2 G1 L6/4 · • 
12.00 uur Lens 3 - Oranje Blauw 2 V1 G1 16/4 
12. 00 uur Lens 4 - WVS 1 V2 G1 L5/3 · · 

·· ·13,00 uur'·Lens· 5, ~.SVH:P' "'" Y.3 G2 15/3'"·:· .- ·;·-,·, ,- . 
.. . LENS 1 ·, · 

als-vorige week, RES. T.Resodihardjo(2x) .:r,'eicÏer .dh{.,. · 
J .Hop . ' , , •· · . . · '·' .... _ 
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· LENS 2 

als vorige week, EES, 
DENK AAN KRANTENACTIE 

c. V .Hul-at . ( 2x) ; Leide.r. dhr.: .:A,J:f9k 
__ .._, ... _____ _ 

LENS 3 
zoals bekend met Leo v. Duivenvoorde 
RES P.Heynen (2x) Leider dhr. C. Nieuwenhuizèn 

LENS 4 
zoals bekend RES c.v.deelen Leider dhr.f.flumans 
Samenkomst 13.00 uur ingang Lensterrein 
DENK AAN KRANTENACTIE 

LENS .5 
als· vorige week met T ,resodihardjo ( 2x )-j .disseldorp · . 
RES w,zeemeyer Leider dhr. j,zoet 
Samenkomst 13.,4.5 uur Ingang RVC terrein 

LENS 6 
als vorige week met j.v.rijn-p.heynen(2x) 
RES f,disseldorp · Leider dhr.f.wubben · ' · 
Samenkomst 13,4.5 uur Leyweg hk. Hengelolaan: (eurocinemal 

. LENS 7 ··· . -· .. 
j. borst ( 2x)-j. v .• dam-j. janmaat-g ,heynen-c, v .Jmlst ( 2x)- · 
a. jungschläger-j. v.d .• ende-d. v .• delft-th. v .d .-aardweg-a .V. 
d.meer-g.v.ardenne(2x) · · . . ... 
RES h,straver(2x) Leider dhr. j.heynen DENK AAN KRANTEN
ACTIE 
LENS 8 , 
j. borst.( 2x)-j, hel vesteyn-g.lelieveld-m. v.d. horst~p, berke

·· 1aar'-r. v.d. steen-h. straver( 2x)-p, booms-e ,booms-c. v .d, · 
aardweg-w ,de hilster · 
RES g.v.ardenne(2x) Leider dhr c.kras 
DENK AAN KRANTENACTIE 

LENS 9 . . . 
m.reuver-a, catenmiller-p. steffeh-r ,de vries-b,.hoefnagel-

'.r. charit~-r. wouters-p .wilmer-b. de haas-f. bayerî-:-g:v ,'déèlen 
RE;S a,kuiters-w.w:j.ls-Leider dhr. j,witting · · ...... . 

~ -· ~ ' . 

Samenkomst 1.5,1.5 uur klubgebou~ Lens · ,. 
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LENS 10 • 
w. hendriks-m.mulkens-r .mooyman-j .meyer-c. bakker-f. d'e · 
vroege-f. hazebroek--w. v .d .linden-f .hooghiemstra-r. v.d. 
linde-j.meuleman . 
RES h.guit-j.v.rossum Leider dhr.g.v •. dkley 
Samenkomst 1,5.00 uur bouwlustlaan hk. hengelolaan (Vendet) 

LE;~S 11 
f.v.os-á.reesink-h.niggebrugge-h.keyner-r.v.overvest-
j. ruyters ,a. v ,maris,:h. v.d. broek-e. wohrm,;,n-s ,d jerahian-
a. schneider 
RES. p.wolters-a.de pagter Leider dhr.a.nieuwenhuyzen 
DENK AAN KRANTENACTIE 

LENS 12 
b.ruiterman-g.colpa-j.janmaat-p.perreyn-a.hilderink
e',hcefnagel-a .lodder-r.micka-g. wouters-f. snoeyers-
r. verbarendse . 
RES r.harnas Leider dhr. j.hop 
DENK AAN KRANTENACTIE 

LENS 13 
zoals bekend RES r.v.d.meer Leider dhr. p.de jongh 
Samenkomst. 1,5 .1,5 uur ingang ADO terrein 

LENS 14 
vri J zie Lens 8 t/m 12 
DENK AAN KRANTENACTIE 

LENS 15 
li. udihg-j. v ;d. burgt:..r .heemskerk-r. v .hoek-j .hollink-
a. v .kleef-a .kleiwegt-h. ruyter-e .de wit-p.zalme-e,casten
miller 
RES g.kerkhof-f.v.loon Lei.der dhr. n.osse 
DENK AAN KRANTENACTIE 

LENS 16 
j ,de greef-a, bur,èksen-j ,dessing-a .hoefnagei-j. v. hoek:.. . 

"J.klos-j.krens-h.kleiwegt-f.wouters-f.willeyns-r.hulsemans 
· RES. r.bom-a.loóyestein Leider dhr; h.bijsterveld. ·. · . 
. · Samenkomst 1 3. 4,5 uur hk. hengelolaan-leywkg ( eurociri'ema) 

~ • ,. ,. 1 ,--. • • ' ' .. ~ 

'LENS 17 , 
' f .)1endriks-p. bakker-'r. guit-j. v. domburg-p. koevoets-r. v. ~ , 

kruiselbergen-h,kouwenhoven-c .lipman-j. leui\en-e, teunis ·• 
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th,v,d.voort .x •• K'•• 

.. , RE,:S. p;v,yeen.c.r,wijsmafl Leider dhr; p;v.d,aar. • ·"· 
Samenkomst 13.30 uur hk. hengelolaan -leyweg (eurocinéma) 

PUPILLEN 
LENS 1 
a.v.velzen-e,landman-r,de hoogd-c.schenkels-f.kras
r.leyn-a,reesink-t.de kok-p.v,d.nieuwenhuysen-a,de hoogd 
r,peek 
Leider dhr. th.hoefnagel 
Samenkomst 12,4.5 uur klubgebouw Lens 

LENS 2 
j. bronger-'r. v ,d .meer-a, westerduin-.r .micka-r. v.d. boogaard 
p.devilee~p.hop-m.schutte-f,kortekaas-r.hofman-r,pereira 
RES r.nottet-h,heezius Leider dhr. j.colpa · 
DENK AAN KRANTENACTIE 

LENS 3 , 
t, p_rins-h,nouweland-r. v .domburg-j .lustenhouwer-c. v .bi js, 
terveld-r,v.d,kruk-e,v;luxemburg-j,brocha:r;d-m-.:peperkamp-
s.knorr-h.lutterman · ·, -~-
RES p.v.d.burgt-m,versteeg Leider dhr. a:v.essen 
Samenkomst 13,J.5 uur klubgebouw Lens .1 

' 
LENS 4 
v.pouw~f.v.d.zel-r.wil1ems-f.zevenster-r.hoppenbrouwers
a,grimbergen-r,waarsenburg-m,prins-a,v,maren-j.ter laare 
m,hoogduim . 
RES m.hoenderkamp-j,bijnagte Leider dhr.b,lustenhouwer. 
DENK AAN KRANTENACTIE 

LENS 5 
e,v.boheemen-a.koevoets-p,de haas-r,kleiwegt-p.bakvis
h,wubben-d,boin-j.klarenbeek-q.v,d.meys-r,dessihg
a.willems 
RES w .frerichs-j .wasserman Leid.er dhr. a .hop 

WELPEN 
LENS 1 . . 

· p. valkenburg-'g. appeldoorn-p, v.d .burg,-r. peeters:..r. bon.:. .. 
r.de keizer-r.versteeg-c,v.rijk-p.lucas-f.v.velzen
o.huis 
RES h,hoppenbrouwers Leider dhr. c.bon 
Samenkomst 11,1.5 uur ingang Lens terrein 
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LENS 2 
f,versarendse-r.ruiterman-j.v.kleef-e,hofm~n-s.teunissen
h.braak-s. v. dmeer-p: gier-f. bauman-r. k9evoets-f. kerkhof . 
RES r.de wit Leider dhr. h.dankers , 
DENK AAN KRANTENACTIE • 

LENS 3 . . 
a.bijná.gte-'r.v.aarle-r.straver-w.heyner:-p.peperkamp-
h. v. dwinden-f. v. dpol-p. vroegop-j. v. tuyl-. h. planken-r. v. eyk 
RES t,king (2x zie w.5) Leider dhr. g.duivesteyn 

LENS 4 
p.brochard-r,de jong-chr.geeve-r.muskiet-w.ter laare-
j·, v .d .nieuwenhuysen'-g. zwarts-m. schenkels-r. schipaanboord-
j .riemén-r.notebaard · · 

.RES p.waldschmit ~2x zie w5) Leider dhr.·g.v.d.steen 
DENK AAN DE KRANTENACTIE 

LENS 5 . . 
wordt sam~ngesteld Uit: m;hoendérop-a.kies-t.king(2x)

·p.lelieveld=r.lelieveld~c.marselis-r.noordeloos-t.schnei, 
ders-g. tccuwisse-t. v .tol-p. waldschmit ( 2x)-r. v·. wijngaarden 
Leider dhr.· g~duivesteyn (2x) 
DENK AAN KRANTENACTIE 
AFSCHRIJVINGEN:_vó6r vrijdagavond 7.30 uur bij dbr, g. 

·v.d.steen, Nunspeetlaan 303 (alleen schriftelijk). 
Teléf6ni~ch uitsluitend vrijdagavfund tussen 6.30 en 7,30 
uur,.telefonisch 661314 klubgebouw. Voor dringende ge
vallen mag zaterdags tussen 10,00 en 10,30 uur gebeld · 
worden naar dhr. G.v.d.Steen, tel. 398694, 
AFKEURINGEN: bij slechte weersomstandigheden altijd naar 
veld of punt van samenkomst komen. Er kan dus niet worden 
opgebeld over afkeuringen, '· 
NIET OPKOMEN:. wegens niet opkomen (herhaald) wordt 
E.v.Royen dit seizoen niet meer .opgesteld, 
KEEPERSTRAINING: zaterdagochtènd"fo,oo uur worden. ver-

·wacht: "j,borst-h.v.boheemen,-j.,de greef-h.u<ling, Bij.'ver
hindering afschrijven vrijdagavond tus:sen .6.30 en 7,30 uur 
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! '', ~RAÎNÎNcf::;;.;ogmaaI's maken wij' de spelers. van cÎe :selec~•; 

, tiegröepen A ,'·B en C er op att·ent dat onzé trainers· .:. :,, 
'ihst'r:µctie, hebben ·gekregen om streng op te treden tégé-n 

· spelers, die zich op de training misdragen. Houdt hier 
dus rekening mee, · 

DELFT 1 - LENS 1 
A.s. zondag moet Lens naar Delft. Een belangrijke wed
·strijd, te meer daar Lens 2 punten achter staat op: 
deze tegenstander. In deze situatie zijn de punten 
dubbel belangrijk. (Wij verliezen n .. l. de aansluiting) 
Is het daarom nog nodig een kreet tot onze supporters
scharen te slaken? Wij dachten hey niet. Dus allen 
maken wij de pelgrimage naar Delft, al zingende het oude 
clublied van Lens: ''Waar in •t blanken duinenland etc •• ." 

DOELPUNTENFONDS ' ' 
De stand van het doelp11ntenfonds is na zondag f 197..,·14, 
Teken dus dat het nog steeds goed gaat. Twee elftallen 
verdienen echter een eervolle vermelding. Dat· zijn "i 

· ons tweede elftal dat de pot spekte met maar liefst":tf1 .
( is dit symbolisch, heren?), Het ze.sde doet het ook: 
niet slecht, Zij menen boven deze aktie te staan. AI's 
het nieuwe meubilair eenmaal er is blijven zij dan ook 
buiten in de kou? 
Overige elftallen: niets dan lof en nogmaals volhouden! 

VARIA 
Helaas moeten we _"Neerlands voetbal 11 .deze wwek teleur-

stellen, daar er geen bijzondere gebeurtenissen zijn• 
voorgevallen. · · 
VAN DOEL TOT DOEL 
vue 1 - Lenig en Snel 1 jun. 
A1 moest de strijd aanbinden tegen, een voor .ons·"elftal 
moeilijke tegenstander, vue. Men had blijkbaar in de 
kleedkamer de nodige instructies gekregen, want Lens 
begon van het begin af aan een lekker vlot tempo te 
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' draaien, met lange ballen zowel over l:i.nks als rechts', 

Na enige hachelijke situaties voor ons doel, mocht 
Ferry Guit het genoegen smaken Lens de leiding te geven. 
Kort daarop was het wederom Ferry Guit, die met een 
afgemeten voorzet Ravestein in de gelegenheid stelde . 
de bal ar.hter de VUC-keeper te koppen (0-2), VUC begon 
de strijd steviger aan te pakken en kwam nog voor rust 
op 1~2 door een twijfelachtige penalty, 
Na rust een fel aanvallend VUC, dat echter nog geen 
vuist kon maken. Lens kwam weer in het offensief, maar 
bij enig getreuzel in de voorhoede, kwam·vuc in het 
bezit van de bal en. met een verrassende uitval scoorde 
zij 2-2, Lens ga,f echter de moed niet lilp. G.v.d,VeJ.de 
zag uiteindelijk zijn zwoegen beloond (Roggeveen!) door 
bij een door de Zwart genomen corner de bal keihard in 
het doel te koppen (2-3) .. 

/ 



lE LENSREVUE 

1eekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel 

f 3 ste jaargang nummer 9 

:ELELENS. 

5 november 1969. 

let stond onopvallend vermeld ondEir officieel, waardoor het 
relen mis:c;chien niet _eens opgevallen is. Als redaktie willen 
,ij er echter niet zomaar aan voorbijgaan: 
~et ingang van 1 november zal dhr" J.v.d.Kley., bestuurslid, op 
,igen verzoek ontheven worden uit zijn functies in de vereniging 
Je redaktie dacht, dat dit een groot verlies voor de vereniging· 
iou zijn, Dhr. J.v.d.Kley staat bekend als een hard werker, die 
veel voor Lens overhad en, al zijn vrije tijd, en zelfs meer dan 
iat eraan besteedde. Wij betreuren het dan ook ten zeerste ··dat 
ihr. v,d.Kley om persoonlijke redenen (de redaktie zal nie,t 

5issen) zijn werkzaamheden neerlegt, 
ii:x--Jucolid, ex-leider van A, ex"leider" van de 11Ferschweiier
boys" en nu ook ex-bestuurslid, Nog veel meer zaken die hij op
knapte zonder daarvoor officieel te zijn aangesteld, zijn ons 
allen bekend. De redaktie weet zeker dai:; zij namens alle Lenser.s 
spreekt als wij onze welgemeende dank uitspreken voor al dit 
verenigingswerk in de afgelopen jaren. 

OFFICIEEL. 

NIEUWE LEDEN 
De in de vorige Lensrevû.e gepubliceerde ballotanten 591 t/m 594 
zijn als lid aangenomen, .-· 

IN BALLOTAGE 
595 P.H.H.Bedyn 27.9.42 (s) Wolweversgaarde 493 

WIJZIGING LEDENLIJST 
110 naar van Zeggelenlaan 98 
239 naar Loosduinseweg 633a 
474 wordt NS 
125 naar Postbu.s 6108 
89 naar Ambachtsherenlaan306 Zoetermeer, 

NIEUWE DONATEUR 
166 A.J.Hoppenbrouwers Linaeusstraat 62 (t) 

OFFICIELE WAARSCHUWING 

In verband met de officiële waarschuwing, die speler J.Colpa van 
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de scheidsrechter heeft ontvangen tijdens de wedstrijd 
Lens 2 - VDL 2 op zondag 26 oktober 1969 deelt het bestuur 
mee dat er naar de mening van het bestuur geen termen aan
wezig zijn tot strafmaatregelen. Het bestuur heeft betrok
ken speler wel een berisping gegeven. 
SPORT EN VOEDING" 

De NV" Nutricia in Zoetermeer (uweetwel van de chocomel en 
de babyvoeding) heeft in overleg met een aantal deskundigen 
op voedingsgebied een brochure samengesteld over sport en 
voeding. In het begeleidende schrijven wordt gesteld dat 
"iedere sportbeoefenaar die goede prestaties wil leveren 
lichamelijk en geestelijk in 'n uitstekende ko~ditie zal 
moeten verkeren. Voor het bereiken 'va1i 'die kcnditie wordt 
veel aandacht besteed aan technische en een me1tale training 
De faktor voeding krijgt helaas echter dikwijls minder 
aandacht. De bedoeling van"de brochure is te wijzen op dé 
betekènïs•van voedingsvoorschriften, samengesteld volgens 
wetenschappel-ijke opvattingen, voor het bereiken en hand-

- haven van de gewenste konditie van sportmensen. Aan het 
slot van de•brochure staan een aantal 11Topkonditie-menu's" 
vermeld, waarónder menu's voor sportmensen die aan avond-

- training doen. Dus interessant voor onze trainende ( en an~ 
dere belangstellende) leden afschriften van de topkondi
tiemenu's te.verkrijgen, Getracnt.zal worden deze menu's 
op korte termijn ten behoeve van deze leden te verkrijgen. 
(BIJNA) LEGE KAS. 

Het bestuur doet een beroep op alle leden en donateurs er 
voor zorg te dragen, dat de verschuldigde kontributie voor 
het 1e en 2e kwartaal van het verenigingsjaar omgaand 
wordt overgemaakt op giro-rekening nr. 336711 ten name van 
Penningmeester Lenig en Snel, den Haag. Zoals bekend, dient 
de kontributie steeds bij vooruitbetaling per kwartaal te 
worden voldaan, hetgeen inhoudt, dat thans tot eind 
december betaald moet zijn. Buiten de verplichting tot het 
betalen t.e.m. december, doen wij echter een dringend be
roep op alle leden en donateurs om-indien enigszins mogelijk
de volledige kontributie voor dit seizoen, d.w.z. t.e.m. 
juni 1970 reeds nu te voldoen, De kaspositie van de vereni
ging is namelijk zorgelijk, zo niet precair. De ver-
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bouwingerekening is betaald terwijl de subsidies over dit 

bedrag nog niet binnen zijn. Voeg daarbij de grote finan

ciële aderlating, die wij vorige week moesten ondergaan, 

toen bleek dat de grondkabels van de trainingsverlichting 

onmiddelijk moesten worden vernieuwd en U begrijpt, dat 

er hard geld nodig is. Van deze plaats een woord van dank 

aan alle medewerkers, die er voor hebben gezorgd, dat in 

drie dagen tijd de trainingsverlichting we.er in orde was, 

Zonder anderen tekort te willen doen, vermelden wij 

speciaal hierbij Aad Verbarendse en de ploeg uit de ZWl!irelo 

straat, 

VARIA. 

-Van Carla Gode en Onno Vorkink ontvingen wij een bedank

briefje voor de van Lens-zijde getoonde belangstelling 

bij hun verloving. 
-A.s. zaterdag stroomt het terrein van onze buren V.C.S. 

vol. A2, koploper in haar afdeling, bindt dan de strijd 

aan·met concurrent VCS dat slechts 2 pm.nten minder bij

een schopte, U begrijpt het al: supporters. gevraagd, 

-Bas v.d.Lans is weer een ronde verder. Zijn 2e tegen

stander was precies 1.5 cm. groter en .5 cm. breder, Dit 

kwam neer op 1/100 ste paardenkracht, maar voor ons alle~ 

Basje was dit geen bezwaar. En met kundig vakwerk werkte 

hij zich hoger op de wereldranglijst, De volgende tegen

stander misschien de redaktie?? 
-Ondanks alle ingenieusiteit, die uw redaktie toch ver

tegenwoordigt, zijn zij er nog niet in geslaagd een ori

ginele, passende en een ieder bevredigende naam voor het 

binnenkort (half december) te verschijnen maandblad te 

vinden, U begrijpt wel waar we naartoe willen: Denk eens 

over een naam, die toch ook meespeelt in de image die wi,:i 

ons maandblad willen laten omringen. Voor elke creatieve

ling staan wij open, Als beloning: uw hele leven een 

gratis abonnement op cns maandblad. 
-Een oproep aan alle klaverjassers om vrijdagavond om 

8 uur aanwezig te zijn. Indien u niet aanwezig kunt zijn 

~erzoekt de KaKa tenminste een week van te voren af te 

schrijven, 
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PROGRAMMA SENIOREN VOCR ZCNDAG 9 november 1969, 
14.oo uur Lens 1 - Tonegido 1 V1 G1 15/3 
12.oo uur Lens 2 - V.F.C. 3 V1 G1 16/4 · 
12.00 uur Westerkwartier 4- Lens 3 Terrein Duinlaan 
12.-00 uur Cromvliet 3- Lens 4 Terrein Red rijkerstr, 
12.00 uur Lens 5 - Rijswijk 5 V2 G2 15/3 
12.00 uur VUC 6 - Lens 6 Terrein Mariahoeve 
12.00 uur R.C.O.H. 3 - Lens 7 Terrein Buurtweg 
13.45 uur Lens 11 - VCS 11 V2 G2 16/4 
DE OPSTELLINGEN. 
LENS 1 LENS 2 
C.v.d.Beek (a) A.Verbarendse 

LENS 3 
R.Bruggemans 
F. Straat hof P.de Jongh H,Dietz (a) 

R.Fortman R.Roodbol 
H.Smitskam J.v.d.Knaap 
L.Riemen J.Colpa 
H.Rooduyn J.Englebert 
J.v.Dijk ~ A.Rooduyn 

·A,Hop ~ G,Benneker 
J ,Zoet · ' A.Janssen 

N .Koot ( a) 
P.v.d.Aaa:t 
J.Bijsterveld 
D.Holt 
Th.Hoefnagel 
R.Brandenburg 

- H.Bramdenburg Th,Brandenburg 
D.Groenendijk 
A.Kortekaas 
J.Heins G.Verhaar W.Keetman 

RES RES 
O.Vorkink O,Vorkink 
G,Kemper~an F.v.Dijk 

·· W.Keetman J .Riemen 
. Grensr. A,Verbarendse 
. LENS 4 

A.Vervaart 
W.Verbarendse 
A.v.Egmond (a) 

·L,Remmerswaal 
L,Smitskam 
E.Bronckhorst 
C.Grombergen 
w. Eykelhof 1 ' 1 REs· . 
F.Wubben , --
J .Keetman J.de Waart 
G.de Hoogd R.Eykelhof 

J.Groenendijk 

RES 
E.Bakkers 
H.v.Welzen 
Verz. 11.00 uur 
Lensterrein. 

LENS 5 
G.Halleen 
J,u.Schaik 
A.v.Essen 
A.Nieuwenhuizen 
G.L.v.d.Akker 
L.Hendrichs (a) 
G,Duyvestein 
J.Witting 
A.v.Wasbeek 
C.Vervaart 
H.Drabbe 

RES 
J.Verhaar 
L.Huis 
P.Schulten 



-107-
LENS 6 
W, Burghouwt 
H.de Sterke 
A.v.d,Meyden 
M.v.Zilfhout 
H.Kemper 
W.Venderbos 

· L. Janssen 
H.de Groot 
J,de Hilster 
H.Haket 
W.Hansen (al 
RES 
ë-:Peeters 

. E,A.v.d.Acker, 

H.H.Aanvoerders 

LENS 7 
L.Brandenburg 
G.Hoogentoorn (al 
B.Lustenhouwer 
F.Veelbehr 
H,de Boer 
R,de Groot 
A.Cox 
C.Schouw 
C . Suykerbuyk .· 
J.de Boer 
P.Speicher 
RES 

. A .Bilderbeek 
L.Boelhouwer 

LENS 11 
H,Douw 
H.Osse 
S.Douw 
W.bouw 

· P .Harings 
F <Peters (a) 
A.Loykens · 
W.v.d.Laan 
B.Osse 
F.de Winter 
R.Soer 
RES 

· R. v.d. Boogaardt 
C,Blok .· . 

Wédstrijdrapporten en ruilformulieren uiterlijk.maandag 
avond bij de E.K.O. inleveren 

• 
, v~ • > 

· AFSCHRIJVINGEN vrijdagavond tussen 19. 30. en •20, 30,.üur 
in het klubgebouw tel 66.13.14 >' <; · . · · · · 
Dit weekend is de E.K.0.-sekretaris afwezig. Voor spoed 
gevallen bellen dhr. J.JV;icka tel. 67.92.7.6-:·-·.:· ·_,. ,,,,, 

~ '·- ' - ..... -- -. . . ,_., 

. PROGRAMMA'S JUNIOREN+ PUPILLEN EN WELPEN ·-· - .~ .. - . -:.· • ;::;: -
. Zondag 9 november 19 b9, . . ... .. .. ·s"· .• : :c. :-::-··· 

- - - -,... .l, ,.. ,.. w> 

· 14. 00 
14. 00 
15.00 

. JUNIOREN . ·. ~. . . , < . ·-~· 
uur GDS 1 - Lens .1 Erasmusweg :.·.. :" .-·t;:: 
uur OSC 2 - Lens 3 Vlamenburg, Ma~iaµg~ve 
uur St.Voorwaarts 1- Lens 4 Goudènregenstr.,~chip-

.. · • . ., luiden .. · ~. 
Zaterdag 8 november 1969: · ·-·~ 

15,30 
15.30 
15,30 
14. 15 
1 4. 15 
15,30 
14 .15 
15,30 
14, 15 
14. 15 
1 4. 1 5 

LET OP VERANDERDE AANVANGSTIJDEN 
uur VCS 2 • - Lens 2 
uur Lens 5 ":.. DSO 3 · 
uur Lens 6 RVC 6 
uur Quick 6 - Lens 7 
uur ADO 13 - Lens 8 
uur Lens 9 PDK 2 
uur Lens 10 - RAVA 8 
uur Vredenburch 9a -
uur Lens 13 - BMT 4 
uur Lens 14 - VCS 12 
uur KMD 4 - Lens 15 

Lens 

Dedemsvaartweg· 
V1 G1 L6/4 · 
V2 G1 .15/3 • 
de Sav. Lohmanlaan 
Zuiderpark 
V3 G2 L6/4 
V2 G2 L6/4 

11 v. Vredehburchweg,Rswk. 
V1 G1 15/3 . 
V3 G2 15/3 
Noordweg, Wateringen 
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13.45 u;:r~·vcsl14 - Lens 16 
13.00 uur Lens 17 - ADO 24 

PUPTILEN A 

r !· 

Dedemsvaartweg 
V2 G2 16/4 

LET OP VERANDERDE AANVANGSTIJDEN 
13.30 uur Lens 1 - GDS 1 V1 G1 16/4 .. 
13.30 uur ADs 1 - Lens 2 Monsterseweg,.Loosdui 

12.45 uur Lens 3 - RAVA 3 
12.15 uur GDS 3 - Lens 4 

Lens 5 vrij 

Vl G1 L5/3 
Erasmusweg 

· WELPEN 
LET OP VERANDERDE AANVANGSTIJDEN 

t2 .15 yyr Lens l. - VUC. 1 _ 
11.30uur Vredenburch 3·- Lens 2 

11 • 30 
11 • 30 

uur GIJS 2 
uur.·Lens 4 

Lens 5 
,.. 

.DE -OPSTELt:rNGEN · 
LENS 1 

- Lens 3 
- wvs -1 

vrij 

zoals bekend _ , : , . . 

V2_ G2 15/3 . 
v. Vred.enburchweg, 

. Rijswijk 
Erasmusweg . •-
Y1 GL'L6/4 . 

RES fr.resodihardjo (2x) Leider dhr. 
Samenkomst 1 3, 30 uur GDS-terre1'.ri. ·-

j. J:t.op 

' LENS 2 • 
zoals bekend - - . _ , 
RES E.bor (2x) Leider dhr. a,blok 
Samenkomst 15, 00 uur VC.S-terrein. ·. 
LENS 3 . 
. zoals beken,d met a. vervaart-e. bor ( 2x) 
,RES d,de vries. Leider dhr. c,nieuwenhuizen 
Samenkomst 13.00 uur klubgebouw Lens 
LENS 4 
zoalá bekend 
RES f,de vos Leider dhr. f.flumàns 
Samenkomst 13.45 uur ingang Lens terrein 

nen -

l 
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,, . LENS 5 

als vorige week met fr,resodihardjo (2x) 
RES j,v,d.ende Leider dhr. j.zoet 
DENK AAN TAFELTENNISIV0ND 

LENS 6 .• 
als vorige week 
RES r.zoun Leider dhr,f.wubben 
ÏiËNK AAN TAFELTENNISAV0ND 

LENS 7 
als vorige week met w.zeemeyer i.p.v. j.v.d.endè 
HES p.berkelaar Leider dhr. j.heynen 
Samenkomst 13,45 uur Thorbeckelaan hoek Haagweg 

LENS 8 · 
r.v.d.steen-g.lelieveld-m.v.d.horst-h.straver-p.booms:. 
e.booms-c.v.d.aardweg-w.de·hilster-fr.teunissen-j. 
helvesteyn-r.wouters 

· RES m.magnéè Leider dhr- c .kras 1· 

,Samenkomst 13.45 uur Hoofdingang ADO 

· LENS 9 . 
m,reuver~a .• ·kuiters-a. castenmiller-g.v. deelen-r,de vries 
b,hoefnagel.~r .charité-b ,de haas-p.wilmer-p. steffeq- · 
f.baven 

.RES e.admiraal Leider dhr. j.witting 
DENK AAN T AFEKTENNISAV0ND ' : ·• · 

Lens 10 
w.hendriks-m.mulkens-r,mooyman-j.meyers-r.de· vroege~.: 
w. v .d .-linden-c. bakker-j .pronk-r. v .d .linde-f .hazebroèk-
j .meuleman ' 

•RES r.v.overvest Leider dhr. g.v.d.·kley 
. DENK AAN TAFELTENNISAV0ND 

LENS 1 ~ ~;, 

f.v.os-p.wolters-h.v.d.broek-a.v.maris-a.schneider
h.keynen-f.hooghiemstra-s.djerahian-j.ruyters-h.nigge,' 
brugge-e.wohrman 
RES e.reesink Leider dhr. a.nieuwenhuyzen 
Samenkomst 14.45 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan 
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LENS 12 
vriJ zie overige elftallen 
DENK AAN TAFELTENNISAVOND 
LENS 13 
b.ruiterman-j.janmaat-p.perreyn-a.lodder-g.colpa-, 
a.hilderink-r.micka-g.wouters-f.snoeyers-e,hoefnagelr.harnas 
RES r.verbarendse-g.bloks Leide.r dl;tr. a.':lqp 
ÏJËNK AAN TAFELTENNISAVOND 
LENS 14 ·, 

h. v. boheemen-h. guit-a .de- pagter-j. v. rossum~ j. p·ost-m~v ,c:lijk j.slabbers-j.v.velzen-p.herry,f.magnée-w.wils 
RES j.v.wijk Leider dhr. n.drabbe 
DENK AAN TAFELTENNISAVOND 
LENS 15 •. 
h. uding-f. v .loon-j, v.d. burgt-r. he.emskerk-r. v. hoek-j. hollink-a.kleiwegt-h.ruyter-e.de wit-p.zalme-e.casten, miller · 
RES g.kerkhof-a.v.kleef · Leider dhr.n.osse 
Samenkom.st 13. 45. uur hoek Hengelolaan/Beresteinlaan · · · ". . .-, ·.• .. . . . . . . -• LENS -16· , · - , ·· . 
j.de greef-r.bom-j,dessing-a.hoefnagel-j.krens-f.klosj. v. hoek-f. wouters-,r, hul.seinans-f. willeyns:-á .lóoyesteiri: RES a. burckisen- h .kleiwegt Leider dhr~ .h. bijsterveld · Samenekomst 13.15 uur klubgebouw Lens 
LENS" 1 T . .• '· . 
f .,hendriks::.p. bakker-m. V·. wassem-r. wi jsinari-e. teunis-th. v.d. ·voort-h.kouwenhoven-c.lipman-j.v.domburg-j.leuik'en-r.guit · · 
RES p .koevoet s-r .kruiselbergen. o_L.eider dhr •. h. verbarendse DENK AAN TAFELTENN!SAVOND 

LENS 1 
als vorige week 
RES m. schutte 
LENS 2 
als vorige week 
RES m.hoogduyn 

PUPILLEN 

Leider dhr. th.hoefnagel 

met p.v.d.burgt. 
Leider d0ro j.colpa 
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Samenkomst Lens 2: 12.45 uur Hengelolaan hoek Bouw
lustlaan (Vendet) 

LENS 3 
t.prins-h.nouweland-r.v.domburg-j.lustenhouwer-r.v.d, 
kruk-e.v.luxemburg-c.v.bijsterveld-j.brocharà-m. 
peperkamp-r.hoppenbrcuwers-h.lutterman 
RES f.v.d.zel-s.knorr Leider dhr. a.v.essen 

LENS 4 
v.pouw-m.versteeg-r.willems-f.zevenster-a.grimbergen
m.hoenderkamp-r.waarsenburg-m.prins-a,v.maren-j,ter 
laare-h.heezius 
RES w.frerichs-p.de haas Leider dhr. b,lustenhouwer 
Samenkomst 11 ,45 uur Hengelolaan hoek Dedems~aartweg 

LENS 5 
vrij 

LENS 1 

•. zie overige elftallen 

WELPEN 

g,appeldoorn-r.bon-p.v.d,burg-r.peeters-r.de keizer- h 
h,hoppenbrouwers-r.versteeg-f,v.velzen-p,lucas-p. 
valkenburg-o.huis 
RES r.koevoets Leider dhr,c.bon 

LENS 2 r.verbarendse-r,ruiterman-j,v.kleef-e,hofman
s,teurtissen-p.gier-s.v.d.meer-c.v.rijk-f.bauman-r.de 
wit-f.kerkhof 
RES h,braak Leider Qhr, h.dankers 
Samenkomst 10.45 uur ingang Lensterrein 

LENS 3 
a.bijnagte-r.v.aarle-w.heynen-p.peperkamp-h.v.d.winden
j.v.d.nieuwenhuysen-f.v.d.pol-h.planken-j.v.tuyl
t.king-r.v.eyk 
RES m.schenkels-r.noordeloos Leider dhr. g.duivesteyn 
läaiiienkomst 11 .00 uur ingang Lensterrein 

LENS 4 
p.brochard-r.de jong-r.straver-r.muskiet-w.ter laare
p~waldschmit-j.riemen-g.zwarts-r.schipaanboord-
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p.vroegop-r.notebaard 
RES chr.geeve-g.teeuwisse Leider dhr. p.hop 
LENE, 5 
vrij zie overige elftallen 

AFSCHRIJVINl!iEN 
V6ór vrijdagavond 7.30 uur bij dhr. G.v.d.Steen, Nun
speetlaan 303 (alleen schriftelijk). Telefonisch uit
sluitend vrijdagavond tussen 6,30 en 7.30 uur tel 
66.13.14 klubgebouw. 
Voor dringende gevallen mag zaterdags tussen 10,00 en 
10,30 uur gebeld worden naar dhr. G.v.d.Steen, telefoon 
39.86.94 
AFKEURINGEN 
Bij slechte weersomstandigheden altijd naar veld of 
punt van samenkomst komen. Er kan dus niet over afkeuringen 
worden opgebeld. 
NIET OPKOMEN. 
Wegens niet opkomen krijgt J.v.Rossum 2 extra reserve
beurten. 
KEEPERSTRAINING 
Zaterdag 10.00 uur worden verwacht: h.v.boheemen
m. reuver-g. v., gessel-j. hendriks. 
Bij verhindering afschrijven vrijdagavond tussen 6.30 
en 7,30 uur. 
NIEUWE ELFTALLEN. 
Door de grote aanwas van nieuwe leden ziJn wiJ in staat 
om een 18e junioren elftal in te delen, Hierdoor zal een 
eind komen aan de vele reservebeurten die de C-klassers 
tot nu toe moesten vervullen. 
Ook zal er weer een welpenelftal (het vijfde) worden in
gedeeld. Het totaal aantal elftallen dat nu onder de 
juniorenafdelil'Jg valt is hierdoor gestegen tot 28. 
Een unicum in de geschiedenis van Lens!!! 
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UITSLAGEN 

SENIOREN JU'.'JIOREN 
Delft 1 - Lens 1 0-1 Lens 8 - Juventas 2 2-3 
Kranenburg 2 - Lens 2 2-1 vcs 8 - Lens 9 0-2 
Lens 3 -VDS 2 .5-1 ADS 4 - Lens 10 .5-1 
Lens 4 -Blauw Zwart 4 2-1Lens 11 - Sceveningen 9 0-3 
Verburch 
Lens 6 
Lens 7 
GDCPH 2 
BMT 10 
Lens 1 0 
Marathon 

JUNIOREN 
Lens-·1--
Lens 2 
Lens 3 

_RKSVM 2 
RVC 5 

5 - Lens 5 · 0-6 
-QuickSteps 4-0 
-GDA 7 0-1 
-Lens 8 1-3 
-Lens 9 0-~ 
-ADO 11 0-0 

8 -Lens 11 1-0 

Quick 1 6-2 
ADO 4 2-0 
Dynam9 i 67 1 0-1 

- Lens 4·• 2~2 
- Rijswijk 7 4-1 

- Lens 1 
- VVP 2 

2-2 
1 -1 

Lens 12 - vue 10 0-4 
ADO 19 - Lens 13 0-4 
Lens 15 SVH 2 11-0 
RAS 6 - Lens 16 0-3 
Westerkwartier 10 -

Lens 17 4-'1 

PUPILLEN 
DHL 1 
Lens 2 
BMT 2 
Lens 4 
Lens 5 

Lens 1 1~0 
Vios 2 0-0 

- Lens 3 2-1 
GDS 3 0-1· 
Westerkwartier 

2-1 

WELPEN 

Cromvliet 1 
Lens 2 
Lens 3 
Lens 4 
Lens 5 

- Oranje 
- wvs 1 

Blauw 2 0-1 
1-2 

-SVH· 

VAN DOEL TOT DOEL 

GDCPH 2 - Lens 8 sen. 

0-0 vriendsch-

In de eerste helft een sterk combinerend Portugees elftal 

dat technisch misschien wel voldeed, maar qua stoot
kracht niet veel te bieden had, mede ook door het stug 

en uitstekend verdedigen van onze achterhoede. Een 
snelle uitval van Lens had na 15 min. succes toen 

R.Kuiper hard inknalde uit een pass van G.v.d.Kley. 

Tot de rust hield Lens de voorsprong knap ~ast. Na de, 
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weliswaar symbolische, thee een aanvallend, daardoor 
beter spelend Lens. Schulten werkte een lange solo be
kwaam af. ( 2-0)" Ietwat ongelukkig, .. ( in eigengoal ! ) , 
kwamen de Portugezen terug tot 2-1 Het s:,el werd nu 
ietwat zuiver, of li~ver gezegd temperam·ent vcller 
Captain F.v.Dijk, ookwel schuilgaand onder de naam 
"Dcbias 11 maakte tenslotte aar; alle onzekerbeld 
een e;i.nde door van grote afstand hard in te schieten 
( 3-1 ) • Wederom een V(Tdi.ende overwinning van <:len 
gezelJig en hard werkend elftal, dat daarmede haar 
ongeslagen positie aan de top van de ranglijst 
continueerde< · 
LEPS W 2 - VVP W 2 
Met dè wind in de rc:g trok VVp ten aanval_,. hetgeen 
spoedig resulteerde in enkele hachelijke situaties 
voor ons rl.oel. Uit een van deze situaties doel
puntte VVp ( 0-1). Na dit. doelpunt kwam Lens fel · 
terug., maa1· voor rust kon er toch niet meer 
gescoord worden._ In de tweede helft werd VVP- met 
leuk voetbal onder druk gezet. Ondanks de goede vorm 
van de VVP~keeper· wist Lens d .m, v. Kekrhof de ge
lijkmaker te scoorem (1-1). 
LENS W 3- ORANJE BLAUW W 2 
W3 heeft in een goede wedstrijd onverdiend vc~loren 
van Oranje Blauw. Ondai1ks de.sterke tegenwind begon 
Lens met een heftig o.:fensief, ·dat echter geen 
doelpunt op~everde. Hierna begon Oranje Blauw sterk 

_op te komen, maar al de aanvallen werden door onze ver
dediging goed opgevangen, Na rust leek het erop, dat 
Lens door zou drukken, maar zoals zo vaa'.-c viel het doel 
punt aan de andere kant. Bij een snelle aanval van 0, 
Blauw greep onze verdediging mis (0-1). Kort daarna 
r,topte A .Eijnagte een aan O.Blauw tcegel~ende penalty, 
Ook bij het laatste ei1 heftige Lens-offensief, kwcmen 

onze jongens niet tot scoren. 
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DE LENSREVUE 

-· w.eekblad .. :v:an .. de :vo.etbalyereniging Lenig en Snel 

43 ste jaargang .nummer 10. 12 november 1969. · 
IN MEMORIAM J .• v. LUXEJ\'IBURG O -. 

In·ae·prillé mörgen·vän mäandag 10 november j.l. övèrleed 
öiize· goèfü,••vriehd eh trouw· Lènslid Jan vart·Luxemburg. ·ttij 
was·75 jaàr; Zijh relatie·met Lens dateert, van nog v66r 
de o·orlog, uit·d_e tijd,. dat .zijn zoons Frans, Kees, Ton, 
en·Jan leerlingen van de Weimarstraatschool en junioren 
van Lens·waren. De ouders toonden al gauw grote belang
stelling; en die is zo gebleven. Of juister: nog sterk 
gegroeid. De hëer van Luxemburg.diende de vereniging als 
juniorenlèider; lid van de Juco, bestuurslid,·o.a. als 
2e penningmeester, verzorger van de Lensrevue. In dezë 
laatste functie schreef hij honderdduizenden adressen. 
Wij hebben alle reden om de thans ontslapene met grote 
waardering te herdenken, vooral daar zijn gróte activiteit 
gevoed werd door een·inr'lemendehartelijkhei.d. Het was op 
zijn dringend verlangen, dat we geen bekendheid hebben 
gegeven aan zijn ziek~zijn. Slechts weinigen waren op de 
hoogte gesteld. Wel heeft de heer van Luxemburg me uit
drukkelijk verzocht-"als het zover is"- al zijn goede 
Lensvrienden die hij altijd graag ontmoette, namens __ hem 
te groeten en te bedanken voor hun vriendschap; Ik heb dit 
graag beloofd en vervul bij dezen·zijn wens, Ik weet zeker 
uit naam·van zeer·velen·te sreken, als ik nu de heer van 
Luxemburg is heengegaan, met grote waardering voor zijn 
persoon en zijn activiteiten thans Mevrouw van Luxemburg, 
de kinderen en kleinkinderen onze oprechte deelneming · 
betuig. Zij zullen man, vader en opa wel heel erg missen. 
Mogen zij ·troost vinden in de blijde herinnering aan .een· 
goed mens, · · · · 

Hij ruste in de vrede van God, 
P.Juffermans, 

Mede namens·bestuur; commissie en overige leden condoleren 
wij.de habestaahdeh,-Wij hopen dat zij nu en in de toe
komst veel·steun en troost zullen vinden, 
Vöor belangstèllehden: dé requiemmis is donderdag om 11.00 
uur in de parochiekerk H.Agnes, Beeklaan, waarna de begra-
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f · h ··t·'·r k. kêrkhof ns{,Ba;bil.ra" ~a'an 'l:le Bin'c

0

khorst-en1 s op e . • • . , . . .. 
laan zal plaatsvinden. 

OFFICIEEL. 
AFVOEREN LEDENLIJST, 
425 B.J.W, vàn Veen (j) 

/ .. . 
'SEKRETARIAAT . 
Alle· korrespondentie vöor :h,et· sekretariaat dient te ;;iorden 
gezonden aa,n G,Halleen·, Abeelstraat 37, den Haag tel,324O44 

DE. REDAKTIE DACHT·~ . • • •. • . ., , . 

·Het stond ·ortopvallénd ( ?). vermeld in de Tele-Lens, waar- . 
door hopelijk velen het. mi'§sch:i,EJn niet eens sip-gevallen is; 
Als' .lià wil ik er eèhteF niet zomaar -aan -vo_orbijgaan; Naar 
aai;ileiding van,het·terugtreden vàn ç_éstuurslid J,v,d,Kley 
11daè_ht "de redakt;ie, dat d:j:t :Elen groot :verlies _voor de ver.:. 

· ·· ·eniging zou zijn", . Dé b_edoelipg zal wel _goed. geweest zijn, 
ma.ar uitdr.~k?,ngen a_ls "dacht0 en t•_zou zijnt• ~jzen op · 
,twi'jfe;L, ·•önzekerheid en p~a.r naar de.· mening van ·onderge-

. tekende is geen enkele aanièiding· vo·or .. , · 'Jit · het vervolg 
vah de "utt'geleide" van <te redaktie blijkt ·gelukkig dat 
de·redakti-e met·ondergetêkende van mening is dat "dit een 
groot .verlies voor de vereniging IS", Guido Halle en. · _ 

.r . • . , ,. , - - . , ~ •· ~-• 

. De redaktie dankt de· heer. G. Halleen voor het ·nauwlettend 
. lezen van de Tele-Len_s. ·W.ij vragen ons _ec_hter af, öf ·een .. 
oprecht lezer, de twijfel.s, die de heer Halleen;, zoals uit 
bovenstaande blijkt., koesterde ook heeft gehad!!! Red. 

1 • -l • • 

VERZEKERING' BIJ ONGEVAL. OP VOETBALVELD •. 

Het schijnt nog niet algemeen·bekend te zijn dat·a1 onze 
ledéh kollektief verzekerd zijn voor ongevallen op het· 
voétba.lireld;·volgens dé.verzekeringsvoorwaarden worden de 
kosten van geneeskundige behandeling verhoed indien men · 
geen·aanspraak kan maken op eert andêre vergoeding (zieken- -
fonds, partikuliere verzekering e.d.), Men kah slechts 
aanspraak maken op vergoeding, indien binnen 3x 24 uur 
aangifte is gedààn van hét'vööriral bij.de verzekerings-

·<- ,.agent. Het is dus zaak in· v.oorkomende. gevallen direkt 
! -- ., , . j. 
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kontakt op te nemen:met· dé -Juko·+j1mioren·,pupillen·en. -·; 
welpen) of Eko (senioren}. Aangifteformulieren zijn bij: 
het algemeen sèkretariaat (Abeelstraat 37) verkrtjgbaar, 
daar kan men ook alle overige inlichtingen ver.krijgen~ 
Leiders of aanvoerders van elftallen worden verzocht op 
het wedstrijdrapport melding te maken·a1s een speler van 
hun team een blessure heeft opgelopen. 

VARIA._ 
- Van een bestuurslid ·ontvingen wij de volgende mededeling: 
"Gelukkig zijn·er nog Lénsres, die een rotsvast vertrouwen 
hebben in ons 1e·e1ftal. Een van hen is "de J. 11 die na de 
0- 3 ned"erlaag tegèn Tonegido aankondigde 20 Lensloten te 
kopen àls Lens1 zondag·van titelgegadigde RKAVV zou ver
liezen, waarbij 11v.d.K." wel moest toezeggen 20 loten te 
kopen als Lens zou winnen. De bij deze weddenschap aan
wezige getuigen zullen erop toezien dat een en ander 

wordt uitgevoerd. 
Als nauwlettend lezer betreuren wij het dat~dit bestuurs~ 
lid het woord "gelukkig" gebruikt. De -redaktie hoopt n.l. 
dat de meeste Lensleden optimistischer zijn. · '-: 
- De nieuwe naam voor ons maandblad is bekef,d: "TELELENS" 
Voor de vele reacties ontvangen op ónzè oproep van vorige 
week datiten wij een ieder hartelijk, Helaas was het er 
maar één ! ! ! ! 
- J.P.J.(Koos)Frijters dankt mede ook namens zijn familie 
voor dé blijken van deelneming bij het overlijden van zijn 
moeder, mevrouw G.A.Frijters-de Graaf-
- Voor belangstellenden volgen hier de advertentie-,-tariever 
voor het nieuwe·maándblad· 11Télelens 11 • 

1/1 pagina f 150:-- (f120;--) · 
1/2 '' Bo;-- ( 60;--) 
1/4 Il ' 40:-- ( 30;--) 
1/10 Il 20,-- ( 15,--) 
Tussen de haakjes staat de prijs voor adverteerders-die 
reeds een· advertentie in de Lensrevue hebben stáan, Dé , 
oplage varl "Telelens" is 12x 600 = .:t. 75oo·stuks. 
U ziet het: besiist een adverte9tie waard, 
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, PROGRÁMMA SENIOREN 'voóR' ZONDAG 

14; 30 uur 
1 2.; 00 
12;00 
12;00 
12;00 
14,00 

RKAVV 1 - Lens 1 Leidschendam;·A.v.d:Heuvelw. 
Laakkwrtier 4 - Lens 2 Jansoniusstraat 
Lens 3 - Zwart Blauw V1 G1 16/4 
Lens _4 RVC 5 V2'G1 15/3 
Oliveo 3 - Lens· 5 Pijnacker,Monnikenweg 
Lens 6 - GDA'5 V1 G1 16/4 
Lens 7 - vriJ · ( zie andere elftallen) . . 
Lens .. 8 - NIVO 5 (.vrienàs.) V2 .. G1 15 /3 · ".* • 114.00. 
Lens 9· - vrij 
Lens 10 - vrij 

12. 00 Postduiven 9 - Lens 11 11Madestein11 ;Monsterseweg, 

DENK OM LEGITIMATIES 

DE OPSTELLINGEN 

'l 
Loosduinen 

Het 1e en 2e elftal worden donderdagavond na de training 
bekendgemaakt uit de navolgende spelers, 

c;v.d.Beek A;Verbarendse 
P;de Jongh G;Kemperman 
R;Fortinan ·~ J ;Cólpa 
H; Smit skam J ;v .d .Knaap· 
L;Riemen A;Rooduyn 
H;Brandenburg A;Janssen 
J;Englebert H;Róoduyn 
A;HOp . J;v.Dijk • 
J.Zoet W;Keetmàn 
Th.Brandenburg G;Benri.eker 
G; Verhaar R. Bruggemans · · 
H;Dietz RES voor g G;Hoogètoorn 
R.Roodbol · J,tlè Boer 
1e elftal samenkomst 13,00 uur·klubgebouw (bestuurskamer) 
2e elftal 11,00 uur klubgebouw, 

LENS 3 Tl').Hoefnagel .è RES 
O.·vo·rk1.·nk n.·Holt --. R;Brandèri.burg 
F ;Stráathof E:Bakkers ,. R.de Groot 
P;v,d;Aar D;Groênehdijk 
J;Bi.jsterveld A;Kortekaas 
N.Koot (a) J.Heins 
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LENS· 4· · 
A:Vervaart 
W; V érbarend·se 
A;v,Egmond(a) 
L;Smitskam 
E;Bronckhörst 
L;Remmerswaäl 
C;Grimbergen 
W;Eykelhof 
J;Keetman 
F;Wubben 
G,de Hoogd 
RES J,de Waart 
R,Eykelhof, 

- . 
LENS 5· · ·· LENS· 6 ·· 
G;Halleen W;Burghouwt 
J;v:Sèhaik H;de Sterke 
A;v,Essen H;de Groot 
A;Nieüwènhuizen C;Peeters 
G;L.v.ä.Akker H;Kemper 
J;Verhaar W;Vehderbos 
L;Hendrièhs(a) W;Hansen(a) 
J;Witting G;Looyestein 
A;v.Wasbeek U:de Hilster 
C;Vervaart H;Haket 
N.Drabbe L,Jansen 
RES R,Ekelmans RES· 
L;Huis M;v.Zilfhout 
N,de Boer A.v.d,Meyden 

Lèns 5 verzamelen 10,45 üur Lenskantine auto's meenemen 
s.v.p. (o,a,G,Halleen, v,d.Akker,Verhaar,Witting) 
Ook scheidsrechter rijdt mee! , 
LENS 8 LENS 11 
L;Brandenburg H;Douw 
F:v:Dijk(a) N;Osse 
H:v.Welzen S;Douw 
N;de Gruiter W;Douw 
J;Riemen F;Peters(a) 
C;Kuyper A;Loykens 
M.v.Eysbergen P;Harings 
E:A;v,d,Acker F;dè Winter 
G;v.dKley W;v,d.Laan 
P:Schulten R;Soer 
H:v.Beyersbergen H. C,Blok 
A,Kleih Breteler RES· 

R;v.d.Boogaard 
J;Keereweer 
L.Boelhouwer 

·-

H.H.Aanvoerders: Wedstrijdrapporten en ruilformulieren 
uiterlijk maandagavond bij de EKO . 
UITSLAGEN telefonisch doorgeven aan·dhr.A.Bogisch zondag
avond tussen 17,00 en 18,00 uur tel. 395255 



-120-

PROGRAMMA' s JUNIO.REN; PUPILLEN EN WELPEN·. 
Zondag 16.november 1969. 

' . 

12;00 
12;00 
14. 00 

1,5.1.5 

1.5;1.5 
14;00 
14; 00 
14; 00 
14; 00 
12;4.5 
12,4.5 

14; 00 
14; 00 
1.5;1.5 
14;00 
12.4.5 

1 3; 00 
1 3; 00. 
12;00 
1 3. 00 

12;00 
12;00 
12;00 
12:00 

0

11 00 . -

• 
1JUNIOREN . 

uur Lens 1 .,-.Blauw Zwart 1 · .. V3 G2 16/4" 
GDS · 3 '. · -· Lens :f- · Era smusweg ·' 
Lens 4 .. - Gr. WillemII/Vac3 V3 G2 16/4 . .... . . .. 

Zaterdag 15 november 1969. 
Lens 2 . - Quick 2 
Lens .5 - vrij -
Lens ·6 - 's-Gravenzande 
VCS 7 - Lens 7 
BEC 2 - Lens 8 
Spoorwijk 2 - Lens 9 
Lens 10 - Quick·S 
CWP 3 - Lens 11 
VCS 10 - Lens 12 
Lens 13 .,. vrij·· 
ADO 20 - Lens 14 
Lens 1 .5 - ODB 2 
Lens 16 · Locsduinen 7 
Lens 17 - Laakkwartier 13 
Lens 1 8 - DUNO 9 .. - ' 

PUPILLEN A. _ , . 
Laakkwartier 1_- 'Le.ps" 1 
Lens 2 Loosduinén· 1 
VCS 2 - L_enci .. 3' ".- · :. 
Lens 4 - Vre'i:ienburch 4 

WELPEN • '"-

2 V2 G1 16/4 
Dedemsvaartwég 
Brasserskade, Delft 
Hengelolaan 
V2 G2 1.5/3 . 
Muurbloemweg 
Dedemsvaartweg 

Zuiderp::trk 
V1 G1 16/4 
V3 G2 16/4 
V3 G2 16/4 
V3 G2_ 16/ 4-. 

Jansoniuistraat .· 
V1 G:J 1_6/~ 
Dedemsvaartweg 
V2 G1 ·1.5 /3 

. . . . •. ' 

RVC 1 - Lens 1 · Sportp·. Pr,;I:rene,Schaapw-
V1 G1 16/4 · Lens 2 HMSH 3 

Lens 3 CromvJiet 
Lens 4 - RAVA '2 ·. · 
ODE 3 ·. - Lens . .5 . . . 

" • , ., ~ .. f': . 

3- V2 G1 L'.5/3 . · . 
V3 G2 16/4 
Albardastraat 

LENS 1 z.oals bekend . 
RES w.kov.wenh_oven· (2x)_ Leider dhr. j.hop 

. LENS.2 zoals bekênd.(w.k9Uwenhoven 2x) .. 
HES a.hoèk(2x)~j.v;d-,voört· Lèider dhr,a.blok 
Samenkomst 14 .• 4.5 uur ingang Quickterrein 
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i LENS 3 als vorige ·week 
RES d.de vries ·Leider dhr. c.nieuwenhuizen 
Samenkomst 11. 30 uur ingang GDS terr·ein 

LENS 4 zoals bekend· 
RES c,hoenderkamp""h.rientjes 'Leider dhr.f.flumans 
-- , 

LENS .5 vrij j.v •. d.voort reserve A2 zie overige elftallen 
. . 

LENS 6 àl s vorige ·week . , 
RES m.v.baggum-th.v.rijn ·Leider dhr.fr.wubben 

LENS 7·a1s vorige·week met j.v;d,ende 
RES th.v.d.aardweg Leider dhr. j.heynen 
Samenkomst 13,30 uur klubgebouw Lens 

LENS 8 als vorige week 
RES r,de vroege Leider dhr. c.kras 
Samenkomst 12.45 uur klubgebouw Lens 

LENS 9 m; reuver-a .kuiters-f ,hazebroek-b ,hoc:ifnagel-a •. casten, 
miller-j.meuleman-p.wilmer-b.de haas-p.stef~en-f.baven-p, 
berkelaar · 
RES h.niggebrugge Leider dhr. j.wit~ing. 
Samenkomst 13,30 uur.klubgebouw Lens " .-, _. 

... ' - '~ 

LENS 1 0 w. hèndriks,-ril.rilul-kens-j ,méyers-r. de. vries'-c-:'S'akl{er 
r ;móoyman:...j .-pfonk-r. v.d. linden-w .v.d. linden-e. admiraal.-
g. v. dèelen · 
RES r.charité Leider dhr •. g.v,d.klèy .. ' ··:~·:~ 

LENS 11 f.v.os-p.wolters-h,v.d.broek-a;v.maris-m.màgnéè:.
h. keynen-f .hooghiemstra-r. v. overvest-s. djirahi_an-j. ruy; 
ters-à.schneider 
RES e.reesink Leider dhr. a.nieuwenhuizen 
Samenkomst 12.15 uur Thorbeckelaan hk. Haagweg (L) 

LENS 12 g.v.gessel-th.tijssen-g;ruygrok,q.v,noort-:r;v,d. 
mèer-r.v,luxemburg-g,lorsheyd-j.de hilster-m.heynen-· · 
a,'s-gravendijk:...g,bloks · · 
RES j.valkenburg Leider dhr. p.de jongh 
Samenkomst 12,15 uur klubgebouw Lens 

LENS 13 vrij 
·, .. . ' - . _, : . - ~-- ' .. __ -
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LENs--f 4 · n~v; öóheemen.:. j; v. wijk-w ;wil's-h. guit:..a ,de pagtér:..: 
j. v .rö.ssum-j. slabbers-p ,herry.:. j. v·. velzen-j. post-f. v. loon 
RES f. snoèyers ·· - Lèider ·dhr.· n. drab be · . 
Samen)<omst 13,45.uur hoofdingang ADO terrein 
LENS 15 h.ûding-j.v.d.burgt-r.heemskèrk.:.r.v;hoek.:.f,mághee
m.v.dijk-f.casteninillèr-e.de·witc:.j,hóllink-p.zalme-h.ruyter 
RES g_.kerkhof_ Leider.dhr. n.osse 

LENS 16 j:de·greèf-á.v.kleèf-r,pomc:.a.bûréksen~a:klèiwegt 
j.krens-h;dessing-à.höefnagel.:.f,klös.:.j,v.hoek-a,looyenstein 
RES f .• willeyns Leider dhr. h. bijsterveld. . _ 
LENS 17 r.hulserhans-f.woûtèrS-h;klëiwegt-p;öakker.:.j,leui, 
ken-r:güit-f.teunis-th.v.d.voört.:.c;lipman-g,wasserman 
RES m,v.wassem Leider dhr. p.v.d.aar 
LENS 18 f.hèndriksc:.h,kouwenhoveh-p.kóevoets.:.r;kruisel, 
bërgen-r:wijsman-w.brochard-b.faas-a.mans-j.oosterveer-
j.piët-j.vollering · · 
RES j.v.domb~rg- Leider dhr.h,verbarendse 

PUPILLEN 
LENS 1 als vorige·week 
RES r,v.d.kruk Leider dhr; th;hoefnagel . . 
Samenkomst 12,15 uur hengelolaan hk, loevesteinlaan 
LENS 2 als vorige week 
RES m,hoogduin . Leider dhr.·• j. col pa 
LENS 3 a1s·vorige_week met m,schutte 

· · (r.v.dkruk· zie P1) · · 
RES f.v.d.zeJ..:.s;knêrr Leider dhr.·a.v.essen 
Bamen)<omst 11.30 uur klubgebouw Lens. 

LENS 4 v;póuw-m.versteëg-r.willëms-T;zevenstér.:.à,grim,. 
bërgen-in.hoenderkamp-r,waarsenburg-J.11,prins-r.nottet-
j. ter laare- h;heezius _ · · 
RES w.frerichs-p.de haas Leider.dhr,.b.lustenhouwer 
LENS 5 e; v ;böhé'eilien.:.p :bakvis~a :boin-r ~klè iwegt-p. blom
j :kies:..a ,v .dorsen-q .v. d .ineys-j, bijnagte-j ,klarenbeek~ 
h. wuböeli. · · · - · - -.. · - · · · · 
RES a.v.marem-a.koevoets Leider dhr. p.hop· 

• 
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LENS P.5 Samenkomst .. 12,30.uur klubgebouw Lens 

Helaas kunnen ër enkèle pupillen déze week niet worden 
opgesteld omdat·er·nu eenmaal ri.et te weinig spelers zijn 
voor een 6e elftal; De·spelers, die niet· staan opge
steld worden ·verzocht tóch · om uiterlijk 11 ,4.5 uur naar 
ons terrein te komen met hûn voetbalspullen, Er is altijd 
nog wel een kansje om mee te spelen,. -·--.; :.,.· 

.WELPEN 
LENS. 1 g;appèldoorn-r.koevoets-p.v,d;burg-r.peeters-r.de 
këizer-h.hoppèri.brouwers-r,versteeg-f,v.velzen-p.lucas 
p.valkenburg-o.huis 
RES h.braak ·Leider dhr. lucas 
Samenkomst 11.1.5 uur ingang lensterrein 
LENS 2 alé vorige week 
RES r.noordeloos Leider dhr. h,dankers 

LENS 3 als vorige week . H 

RES m,schenkel Leider dhr. w,kouwenhouen · 
LENS 4 als vorige week ·: 
RES r,bloks Leider dhr. r.v.d,steep . 
LENS .5 wórdt samengesteld uit: r;de haas-m.hoènderop- . 
a ;kies-r .lelieveld-p ,.lèlieveld-c .marselis-j ,prins.:. 
t.schri.eiders-t,v.tol-g.teëuwisse- · · 
RES r.v.wijngàarden - chr.geeve . Leider dhr.h~,zoun H.• 

Samepkomst 1 O. 1.5 _uur ingang Lensterrein-
S. v .p. deze week geen afschrijvingen. Er zijn n.l. 
net genoeg spelers voor .5 welpen elftallen. 
Elke afschrijving zal ons dus voor ernstige·moeilijk~. 
hëden plaatsen. · 
AFSCHRIIJVINGEN: .v66r vrijdagavond 7 ,30 bij dhr,. G, v .-d. 
Steen,· Nunspeetlaan 303 ( alleen schriftelijk). · 
Telefönisch·vrijdagavond·tussen 6,30 en 7,30 uur. 
Telefoon 66:13,14 klubgebouw.·Vöordringende gevallen 
mag zaterdag tussen 10.00 èn 10,30 uur gebeld worden 
naar dhr. G,v.d.Steen, tel. 39,86.94 · · 
AFKEURINGEN: bij slechte weersomstandigheden .altijd naar 
veld of punt van samenkomst komen, Er mag dus niet .over 
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afkeuringen worden opgebeld, 

NIET OPKOMEN: wegens niet opkórhén e.fgelopen weekeind krijgt 
j.rientjes 2· extra reservebeurten 
KEEPERSTRAINING: zaterdag 10.00 uur worden verwacht: 
j,borst-j.degreéf-h.uding-m,reuver · · · 
Bij·vérhindering afschrijven vrijdagavond tussen 6.30 en 
7,30 uur 
WOENSDAGMIDDAGTRAINING, 
alle pupillen en welpen·héöèen vorigé week een stencil 
ori.tvangén waarin precies staat aangegeven hoelaat zij 
mogen komen, wat zij moeten doen bij afkeuring eri. waar 
moet worden geinformeerd of·de training doorgaat. 
Bewaar dus het stencil goed, vooral voor het telefoon-
nummer! · 
De gymzaal, waar getraind wordt bij veldafkeuring is 
gelegen aan de Marterrade (Joh.Baptisteschool) 
TAFELTENNISAVOND 

[ ,. 
A.s. zatérdagavond is de tafeltennisavond vóor de 
junioren. Rr is èen enorme belangstelling voor deze 
avond, Er hebben'zich 36 C-klassers,18 B-klassérs en 10 
A-klassers aangemeld; Om organisatorische·redenén is .. 
het niet· meer mogelijk zich aan te malden. De inle~ 
voóraeA,B en c~klassers bedraagt respectievelijk 
f1.-,fo,75 en fo.50 per deelnemer. De betaling 
geschiedt bij de aari.melding,·ne aanmelding voor de 
C-klassers is van 6.45 tot 7,00 uur. Om 7,00 uur beginnen 
wP-;·De aanmelding·van dé A eri. B-klassers·is·van · 
8,45 tot 9,00 uur, Er worctt·op vier tafels géspeeld; 
Door de ·enorme belangstelli'ng is hét niet mogelijk om 
iedBr tégen elkaar te látén spelen. Ieder speelt drie 
wedstrijden van 2x5 min. ongeacht of de set uit is of 
niét, Degene die uit deze drie wedstrijden de meeste 
punten haalt is winnaar. Bij gelijke eindiging beslist · 
het· set-gemiddelde. In elke klasse zijn 2 prijzen(bekers )· 
Zorg dat je op tijd bent aan je tafel, dan kan het pro-
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. gràmina zo snel mogelijk afgewrkt wordeh. Wij 
dát·het een geslaagde avond wordt en wensen 
succes! Juniorenraad. 

FAIR PLAY CUP 

hopen 
jullie 

,. 't 

1.: ' 

veel 
··"' -

Al sinds het begih van de kompetitie wordt wekelijks 
in Néerlands ·voetbal de stand van de "Fair Play Cup!'. 
gepubliceerd. We hadden er ge·en aandacht .aan-best,eed;. 
ware het niet dat Lenig en Snel in de stand voorkomt, 

• -We staan op de 1 Se plaats. Het gaat hier om· de· sprti.eve 
resultaten van de elftallen,- die in de·afdeling·DenHaag 

'uitkomen ( 3 ·t/m.11). · . · · • ·. .. ·: . .•. · · · 
Pluspunten kunnen behaald worden door de elft.allen.' 3 
t/m. 5, daartoe worden de wedstrijdpunten opgeteld. · 
Strafpunten krij~t·men als één of meerdere spelers·van 
de elftallen 3 t/m. 11 een officiële straf oploopt, Voor 
elke wedstrijd onvoorwaardelijke sctwrsing 6 straf
punten, voor elke wedstrijd voorwaardelijke schorsing 3 
strafpunten, bij niet-opkomen of staken 12 strafpunten, 
(Het aantal strafpunten wordt gedeeld door net aantal 
elftallen). Na het vorige wedstrijdweekend staat Bunker 
Boys bovenaan met 43,7 punten en Lens'op de"18e plaats 
met 33,3 punten •. 
VAN DOEL TOT DOEL,. Junioren 
Lens 10 startte tegen Ràva 9 overrompelend; Aanval na 
aanval kwam Rava onder grote druk te staan, maar onv 
nauwkeurigheid met schieten, mede ook door de sterke 
veranderlijke wind was er de oorzaak van dat pas enkele 
seconden vóor het rustsignaal een voorsprong kon worden 
genomen. C,Bakker was de maker, van het doelpunt. Na 
de rust echter kwam Rava langzaam maar zeker terug, Wel 
schïep·de voorhoede zich nog enkele meer dan fraaie 
kan5èn, maar door treuzélen kan de Rava achterhoede steeds 
het·gevaar tijdig keren. Een snelle Rava uitval bracht 
de gelijkmaker, Hierna een onnodig paniekerig Lens dat 
er nauwelijks meer in geloofde, het was dan ook niet 
verwonderlijk dat Rava kort voor tijd de volle winst greep 
Mét wat meer geloof in·eigéhH:unnen had er beslist een 
eervoller resultaat ingezeten. 



. . . 
.. .:126.:~ 

·s 

LElifs· 6 
ttk't·j,,B2 ·~il-f.tal;,1,spéèldë zátërdäg j:r~·een goede wedstrijd 
tegen RVC: Voor rust werden er door· sne11·e ·aanvallen· .. ··· 
over links · eh rechts gevaarlïjkë ·kansen· gèschàpen ,- het-
géén resulteerde in een 3-0 ruststand (j.v.rijn 2;x;- _. 
p.v:d;steen);.; · · ·· · · ..... - '''.~;e,. 
Nà · rust ·met wind· mee;· verzuimde Lens· echter om doqr të · · · 
drukken·. Men begon· nonchalanter· te voetballèn, · waardóor 
de aanva1·zwakker·werd en·de achterhoede foüten·maaktë; __ 
Gelukkig was Rvc·te· zwak·om·deze·karisén·af té straffen;· 
Léhs kon·zelfs nog eenmaal scoren door een goede solo van 
j.v.Rijn. 
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VAARWEL TELE~LENS. 
Dit is; -beste Ièzers dë-Iaatfste iiïäal dat u de Tele-Lëns 
onder ogén hebt~ Vàn nu af aan.zal het in·leidehdë woord, 
het meestal kritisch getinte àrtikeltje·var'l"tiw hoofd
redacteur- (wië is dat eigëniijll ? l of eén van zijn 
rhedë.:_redacteuren {wie· zijn dat-·eigëhlijk ? ) al" náar 
gelang·de strekking ervan·eëh anderë näa.rn dragen.··· 
Om maar een-vooröeéld. te géven : Eën beschouwing van 
Lëns·1 krijgt als titel: "de Onvruchtbarentt. 
Ook willen wij hier meteen maar van de gelegenheid 
gebruik maken om iedereen nog eens op zijn morele plicht 
te wijzen regelmatig een ingezonden stuk te schrijven, 
want steeds maar G.H.(alleen) begint aardig te vervelen,_ 
nietwaar? 
Hij is hopelijk toch niet de enige kritische man in Lens!· 
OFFICIEEL -

NIEUWE LEDEN : 
/ De in Lensrevue nr. 9 gepubliceerde 

als nieuw lid aangenomen. 
ballotant nr .5,95 is 

IN BALLOTAGE : 
-·596 H.M.v.d.Broek 
_....597 R.A.A,v,Eijken 
..-- 598 H.v.d,Graaf 
/ 599 J .v,d.Graaf 
/600 B.J,Groen 

· - 601 J .B .M.Heggelman 
-602: H.W,C.Korenromp 

,.--,603 J .w.M.i.ë,:;~n . 
604 E,v,d. Hu,,,,, 

-::,,60_5,, f.J ~v,ä.Zee . 

17.3.5,9(p) 
6.9.6l(w) 

18.1.5,6(jJ 
11. 4. 5·4( j) 

29 ,11~ 60(wr) 
l]".8,.59(p) 
4,12:~ 60(w-) 
2:8,3 • .59(p) 

31,12: • .57(p) 
1.3 • .5>9(p) 

Goudreinetstr,594 
Hengelolaan 1176 
Tomatenstr. 114 
idein 
Wezelrade 48 · 
De Gaarde 81 
Binnenzijde 7 
De Gaarde 65 
Groenezijde 9-9 
De Gaarde 67 

682.875 
672576 
681803 

663209 

670612 
671g83 
675406 
673326 
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STRAFFgN 
Naar -äänleiding van de officiële wae.rschuwing, die J .Colpa 
tijdens de wedstrijd Lens 2'-VDL 2 ( t;en) op 16.10.1969 heeft 
gekregen, heeft de KNVB deze speler geschorst voor twee 
wedstrijden voorwaardeli,jk, dit met een proeftijd van 
één jaar, dus tot 14 november 1970. 
WIJZIGING LEDENLIJST 

265 moet zijn Drapeniersgaarde 79 ipv 97 
292 Lelyveld moet zijn Lelieveld 
AFVOEREN DONATEURSLIJST 
50 komt te vervallen. 
SEKRETARIAAT 

Alle korrespondentie voor het sekretariaat dient gezonden 
te worden aan G,H.C.Halleen,Abeelstraat 57, tel.324044, 
VCORZIENING BESTUURSVAKATURE 

'Ter voorziening in de ontstane bestuursvakature wordt 
- door het bestuur kandidaat gesteld de heer C.v.d,Laa~. 

Indien niet binnen 14 dagen een tegen kandidaat is 
gesteld op de wijze als in artikel 9 van het Huishoude
lijk Reglement is geregeld,wordt de bestuurskandidaat als 
gekozen beschouwd. Kandidaatstelling door de leden kan 
schriftelijk geschieden, ondertekend door vijf ·senioren, 
andere dan de kandiaat,vergezeld van een schriftelijke 
bereidverklaring van deze laatste. 

WAT KOMEN GAAT : Lens 1 - Eds 1-
Zondag a.s. bindt het'eerste elftal de strijd (laten we 
het hopen) aan met het· Rotterdamse E.d.s. dat in 9 wedstrij 
den maar liefst 8 punten ver'zamelde, een weelde_ in verge-
lijking met Lens 1 dat er pas 4 bijeenschraapte. 
Afgelopem zondag was een groot legioen in Leidschendam 
aanwezig.Het aanvankelijk nog getoonde optimisme daalde 
echter met de minuut en het was meelijkwekkend om te zien 
hoe ,de Lensschare na aflpop . ..in mineurstemming. afdroop •. 
1.I'harrs zegt het spreekwoord : ttDe aanhouder wint" 
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We kunnen slechts hopen dat dat gezegde snel ,~erkel'ijkheid 
gaat worden, U kunt het zondag zelf komen ziën,· · 

VARIA 

Na een langdurige ziekte is vorige week donderdag overle
den onze donatrice Mevr,A,Hoppenbrouwers-van Gemert, De 
begrafenis vond afgelopen maandag plaats, Wij betuigen de 
familieleden onze oprechte deelnemening. 
Zaterdag overleed de vader van ons junior-lid Fred Baven. 
Fred,zijn moeder,zijn broer Ronald en zijn zus Janika 
wensen wij alle sterkte om dit smartelijk verlies te 
kunnen dragen. · 
Zaterdag,29 november a.s. verlooft ons lid Rob Bruggemans 
zich met Sylvia van der Vlis. Receptie van 4 uur tot half 
6 in de van Limburg Stirumstraat 14. Alvast onze harte
lijke gelukwensen aan Rob en Sylvia. 
We zijn weer uitermate sportief geweest.Pijlsnel schiet 
Lens op de ranglijst om de Fair-play cup omhoog, Meldden 
we vorige week een 18e,ditmaal een 12e plaats met slecht© 
geringe achterstand op koploper Bunker Boys. Het motto 
blijft: Lief zijn voor Uw tegenstander. 
Jammer,· meneer "de J", dat u uw f.,50,- kwijt bent, maar -
ja wie niet horen wil ,,...... · · · 
Carel v.d,Laan maakte afgelopen zaterdag zijn reputatie 
als stuntman weer eens volledig waar. Zoals u elders kunt 
lezen schreef hij een van de grootste stunts uit Lens 

· rijke historie op zijn naam. 
Wij verwachten dit seizoen nog veel van hem!!! 

KRANTENAKTIE. 

Zaterdag worden er kranten opgehaald bij zoveel mogelijk 
adressen die we tot nog toe hebben gehad, Voorlopig kunnen 
er geen nieuwe adressen opgegeven worden. U moet natuurlij 
wel doorsparen. Het grote probleem is echter een chauffeur 
Als er misschien iemand op Lens is die een of twee zater
dagen in de maap.d met de auto van firma-.de Wit wil rijden 
kan hij zich opgeven bij Paul v.d.Steen. tel.398674, 
De kranten kunnên ook nog word~n ingeleverd op het Lens
terrein. Maar a1·s je het áaar doet zet ze ·dan niet buiten 
of i,n het klubgébouw of .materiaalhok. Er is heus wel 
iemand van de jüniorenraad die even met u.meeloopt naar 
het hok waar ze' in moeten, 

1
• 

De junioren-raad. 



-130--· · 
TAFELTENNIS-:· .... --·- ------·· .. 

. . . . . 
Het tafeltennistournooi dat zaterdag jl" gehouden werd is 
goed verlopen.Er werden leuke partijen gespeeld vooral bij 
de-B.klassers.Het was alleen jammer dat er. 13 jongens 
zomaar wegbleven.Bij de C_klassers was de inschrijving 
het meest nl. 38. Hiervan stonden er na drie partijen drie 
jongens met ze•s punten. Maar E,Hoefnagel werd le daar hij 
een beter set gemiddelde had als J.Slabbers dié 2de werd 
en E.Teunis die op de 3de plaats eindigde, Bij de B.klassers 
waren er 12 deelnemers.Hier waren er 4 jongens met 6 punten 
E.Admiraal was de beste hiervan h~j speelde iedereen van 
de tafel.Hij presteerde het om in~ minuten te winnen 
met 41-11 en 39-8 J.Disseldorp was 2de,R,v.d.Holst jde en 
Tb.Booms 4de. Bij de A,klassers waren.slechts 10 deelnemers 
Hiervan werd H.Zoun m~t 6 punten lste, en H.de Zwart ook 
met 6 punten ~de. Toen om 11.15 uur alle partijen afge
lopen waren, jammer genoeg waren er al een stel A en B. 
klassers naar huis, kwam Carel v.d.Laan uit Maassluis, 
waar de wedstrijd tafeltennis werd gespeeld tussen Neder
land en Luxemburg. Hij had Veronique v.d.Laan en Bert 

-v.d.Helm (beiden kampioen van Nederland) gevraagd om een 
demonstratie te geveh. Dit wilden ze ook doen en de 
partij-begon om 11,30 De scheidsrechter was C,Grimbergen, 
zelfs, hij, de.beste tafeltennisser van Lens?, was 
helema.al onder de indruk ·van hun spel,· want het kostte 
hem veel moeite om te tellen. De kantine was soms gewoon te 
klein. De partij werd met 21-12 door Bert gewonnen.Om 12' 
uur was iedereen weg. Cees Grimbergen,natuurlijk nog den
kend aan het tafeltennis, slipte met zijn brommer en gleëd 
het brµgget.~) bij de -Lens ingang af. Gelukkig liep dit 
allemaal goed af. Wij danken Carel v,d.Laan die voor.déze 
verrassing gezorgd heeft en verder iedereen die meegeholpen 
hebben om deze avond tot ~o•n succes te brengen. 

. De juniorenraad. · 
PR,QGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 23 NOVEMBER 1969 •. 
14·.-- Lens 1 . _.:. EDS l V 1 G 1 L·6/4 

· 12~.:.- Lens 2 . . ,- BEÇ ? ., V·l G 1 L·.5/3 . 
11.-- Wit Blauw 2 •• ;. Lens 3 We::i~vlietweg nabij no.116 
12 .,- Concordia 2 . r=.-Lens.~4. Sportp.Er,asserskade Delft 12.--Lens.5 -VVP4 · .. V2G"2L5/3-
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r.· r:- r · r· 

14,30 D.H.L,6 
12.-- Duindorp 4 
13,4.5 Lens 8 

Lens 9 vrij 
14.-- Lens 10 

Lens 11 vrij 

r· 
- Lens 6 " r- r 

Sportp.Brasserskade Delft 
Alhardastraa1; 

10 V 2 G 2 L 5/3 
- Lens 7 
- Westerkwartier 

- Quick 14 V 3 G 2 L 5/3 

DENK OM DE LEGITIMATIES ! ! 

DE OPSTELLINGEN: 
LENS I 

C.v,d.Beek(a} 
P.de Jongh 
R,Fortman 
J.v,Dijk 
L.Riemen 
J ,Englebert 
F.de Zwart 
J.v,d.Knaap 
H,Brandenburg 
A,Hop 
Th.Brandenburg 
Res: 
A.Janssen 
H,Smitskam 
A,Verbarendse(2x) 
Samenkomst : 
1 uur bestuurskamer 

LENS 4 
R,Bruggemans 
w,verbarendse 
a.v.egmond(a) 
1. smitskam 
e. bronckhor st 
1. remmerswaal . 
c. grimbergen
w. eykelhof · 
j.keetman : 
f.wubben 
g,de hoogd 
Res: 
a,vervaart 
j .de waart 

LENS 2 
A. Verbarendse (2~ 
H.Dietz (al 
G.Kemperman 
R.Roodbol 
J,Colpa 
A,Rooduyn 
H,Rooduyn 
J,Zoet 
G,Benneker 
G,Verhaar 
W,Keetman 
Res: 
Th,Brochard 
R.Eykelhof 
L,Brandeburg (2x) 
samenkomst : 
11 uur klubgebouw 

LENS 5 
G,Halleen 
j,v,schaik 
a·.v.essen 
a.nieuwenhuizen 
g.l.v.d,akker 
j.verhaar 
l,hendrichs(a) 
j.witting 
a.v. wasbeek 
c.vervaart 
n.drabbe 
Res: 
l,huis 

LENS 3 
0 Vorkink 
F ,Straathof 
P,v.d,Aar 
J,Bijsterveld 
N.Koot (a) 
Th,Hoefnagel· 
D,Holt 
E,Bakkers 
D.Groenendijk 
A.Kortekaas· 
J ,Heins -
Res'· · - .- .,· -···--·~· 
R. B;a"ndenb~;.g -

· - Verzainel·en : 
10,00 uur klub

gebouw .' A1J:t·o 1 s 
meebreng!im ! ! 

LENS 6 
W. burghouwt 
h,de sterke 
h.de groot 
c,peeters 
h,kemper 
w,venderbos; 
w,hans_en(a) 
g;looyestein 
j .de h:i,lster 
h,haket 
1. janssert 
Res: 
m,VrZilfhout 
a.v.d.meyden 
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Len.s 4: verzamelen 10.43 uur klubgebouw.Auto 1 s meebrengen 
Lens.6: Vertrek _kluqgebouw 1.30 Auto's meebrengen, 

LENS 7 . LENS 8 .. LENS 10 
g,eké-lmans ._ l,brandenburg(~x) R,Oostveen Koentze(a 
g.hoogentoorn (a} F.v.dijk"('a) . w,schoonebêek 
b.lustenhouwer e,a.v.d.acker f.v.d.berg 
f.veelbehr n,de gruyter "l,boelhouwer 
g.duyvesteyn j.riemen p.p.g.verbrugge 
r,de gr:oot. c,kuyper a,jehee· 
a,cox: · :· m.v.eysbergen h,a.suiker 
c,schouw· • g.v.d.kle-y f,feller 
h.a. suy]s:erblJ-yk p. schul ten , j. verbarendse 
n.de boer h.beyersbergen v H r,grill · 
j.de boer , a,klein breteler j,keereweer 
res: a,bil~erbeek res: h,v,welz~n res :l,f.jungschläge: 

f .pete:rs scheidsrechter: c,blok 
g. jehee · 

H,H,Aanvoerders:Wedstrijdrapporten en ruilformulieren 
uiterlijk maandagavond bij de eko, 
UITSLAGEN: telefonisch doorgeven aan dhr.A,Bogisch,zondag 

· avond tussen 17.- en 18.- uur tel,39.52.5.5 
AFSCHRIJVINGEN : tussen 7,30 en 8 uur in het klubgebouw 
tel~661314 op vrijdagavond. 

PROGRAMMA·, S JUNIOREN, PUPILLEN EN WELPEN 
Zondag 23 november 1969 

JUNIOREN 
12.00 uur Scheveningen 1 .. - Lens 1 Vue terrein, Schenkkade 

V3 G2 L6/4 . -
Zu_iderpark 

12.00 - · Lens 3 ~ GRVC 1 
15:00 - RAVA 3 - Lens 4 

' Zaterdag 22 november 1969 
Lens 2 vrij 

uur Laakkwartier 4- ~ Len5 .5 Jansoniusstraat 13 .45 
13.4.5 
15.00 
15 .'00 
13.4.5 -
15.00 -
13.4.5 

Naaldwijk 4 '-Lens 6 Galgews-g, Naaldwijk 
Lens 7 ·- HMSH 2 V2 G2 15/3 · : . : 
Lens 8 • GDS 6 V3 G2 L6/4 _ 
Lens 9 ·-· ADO 14 V2 G2 15/3 
ODB 3 ~ Lens.10 Albardastraat 
Lens 11 - Celeritas 7 V3 G2_16/4 

-. 
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15.00 uur 
1 3. 45 -

Lens 12 r::-DHC -9 , V1 G1 15 /3 . 

Lens 13 Laakkwartier ·10 V1 ffi1 16/4 
Cromvliet 5 - Lens 14 Rederijkerstraàt 

1 3. 45 -
.. 13.45 -
15.00 -
13,45 -
15.00 -

VELO 12 - Lens 15 H.Hoekstr,Wateringer 
Kranenburg 5 - Lens 16 Kijkduinsestr/Duinl, 
VVOG 1 62 2 -.Lens 17 Ockenburg 
Blauw Zwart 15 - Lens 1'8 Dr .Mansveltkade, Wassei 

PtrPILLEN - A 
- vue 1 1 3. 00 -

1 3. 00 -
1 3. 00 -
1 2. 00 -
1 3. 00 -
12:00 -

Lens 1 
VIOS 2 
Lens 3 
Lens 4 
RAVA 4 
Lens 6 

- Lens 2 
V1 G1 16/4 

M. StokeiaanfDedemsvaa1 
V2 G1 15/3 . 

WELPEN 
Lens 1 

- BMT 2 
- Lens 6 
- Lens 5 
- Lens .4 

V3 G2' 15 
Zuiderpark 
V3 G2 15 

- Cromvliet.1 V1 G1 16/4 1 2. 00 -
11.00 -
11 • 00 -
1 3. 00 -
1 2. 00 -

HDV 2 
Rijswijk 3 
Lens 4 
Lens 5 

- Lens 2 Zuiderpark 2e ged. 
- Lens 3 Sportp. Pr. Irene, Schaap· 

GONA (vriendsch,) V3 G2 16/4 -
- Flamingo's 2 V2 G1 15/3 

JUNIOREN 

Lens 1 als vorige week · 
RES.w.kouwenhoven-j.v,d.voort(2x) Leider dhr. 
Samenkomst 11 • 00 uur kl ub gebouw _Lens 

j .hop 

Lens 2 vrij 

Lens 3 als vorige week 
RES, d,de vries Leider dhr, c.nieU',renhuizen 

Lens 4 als vorige week 
RES. c.hoenderkamp-h.rientjes Leider dhr.f.flumans 
Samenkomst 14,30 uur ingang RAVA terrein 

LEms 5 als bekend j. v.d. voort ( çx) 
RES j.v.dam Leidtir dhr. j.zoet 
Samenkomst. 1 3. 15 uur ingang Lakwa terrein 

Lens 6 als vorige week 

• 

.r.• 

RES g.tromrnelen· Leider dhr. f.11mbben 
Samenkomst 13.00- uur klubgebóuw Lans 

• " • , ,, .f_.;:. 
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Lens 7 als vorige week j.v.dam reserve .5 
RËS j.meuleman(2x) Leider dhr. j.heynen 
Lens 8 als vorige week met e,admiraal i.p.v. j,helvesteyn 
w.de hilster(2x) 
RES m.reuver(2x) Leider dhr. c.kras 
Lens 9 als vorige week met m.reuver-j.meuleman(2x) 
RES w.de h±lster( 2x) Leider dhr. j .witting 
Lens 10 e.ls vorige week met r·.charité en r.de vroege 
i.p.v. r.de vries 
RES,e.reeaink-j,ruyters Leider dhr. g.v.d,kley 
Samenkomst 14,30 uur Haagweg hk, Thorbeckelaan 
Lens 11 f.v,oa-p.wolters-a.v.maris-r,devries-m.magriée
h.keynen-f.hooghiemstra-r.v.overvest-a,schneider
s.djerahian-h.njggebrugge 
RES, e,wohrman-h.v.d.broek 

.· Lens· 12 g; v; gesse1.:.-eh; tijssen.:.p ;perréyn( 2x )-r. v; luxemburg
~• g;bloks-r.v;noórt-g.ruygrok-g.lorsheyd-j.de hilster

j.valkenburg-a,'s-gravendijk · 
RES m_,heynen Leider dhr. p.de. jongh . 
Léns 13 b:ruiterman-r;v,d.meer.:.g.colpa-j.janmaat~e.hoefnagel 
r;micka-a.hilderink-a.lodder-r.harnas-r,verbarendse-. 
g.wöutèrs · 
RES. p,perreyn(2x) ... Leider dhr.a.hop 
Léns 14 h.v.boheemen-j.v.russum-j.post-a.de pagter
j.v.wijk-w.wils-f.v.loon-j.v.velzen-p.herry-h.guit-f. 
snoèyèrs- · · 
RES, j.slabbers Leider·dhr. n.draöbe 
Samenkpmst. 1 3, 00 uur hehgelolaan hk •. loevesteinlaan 
Lèns 1.5 h.uding-r,v.hoek.j.hóllink-h.ruyter-r.heèmSkérk
a.v.kleef-m.v.dijk-a.kleiwegt-e.de wit-p.zalmé-j.v.d.burgt 
RES e.castenmiller Leider dhr.·n.osse · 
Samenkomst 13.00 uur beresteinlaan hk. hengelolaan (winkel-centrµm) . . ' · · 
Léns 16 j .de grèef.:.a. looyèst·ein~h. dessing-j ,krens.ä.f-;klos 
a.hoéfnàgèl-r.bom-g.kerkhóf~h.kléiwegt-f.magnée-f.willeyns 
RES j.v.hoek · Leider dhr. ·11:bijsterveld 

.Samenkomst 14.1.5 uur bouwlustlaan hkr hengelolaan 



Lens 17 r.hul$emans-c.lipman-e.teunis-r.guit-j;leuiken,
h:pronk.::.th. v.d. voort-g.wasserman-f.wouters-m.v.wassem 

. a. burèksen · 
· RES p.bakker Leider dhr. ·p.v.d.aar 

Samenkomst bouwlustlaan hk. hengelolaan (vendet) 13.00 uur 

téns 18 f.hendriks-j.v.dombürg-p.kóevoets-w.örochard-· 
r;kruiselbergen-r.wijsmà.n-j.piët-r.huisman-d.faas-
j.oosterveer.::.j.vollering · · · 
RES a.mans-h.kouwènhoven ·Leider dhr. h.verbarendse 
Samenkomst 14.00 uur klubgebouw Lens 

PUPILLEN 

Lens 1 ·als vorige week · 
RES r.v .• d.kruk Leider dhr. th.hoefnagel 

Lens 2 als vorige week 
RES h.luttermán Leider dhr. j.colpa 
Samenkomst 12.30 uur ingang Lensterrein 

Léns 3 th.prins-h;nouweland-j.lustenhouwer-r.hoppenbrouw~r 
è;v.bijsterveld-f.v.luxemburg-r.v.domburg-j.brochard
s.knorr-m-peperkamp-m.schutté · · 
RES h.heezius(2x) Leider dhr. a.v.essen 
Samenkomst 12.30 uur klubgebouw Lens . 

Léns 4 v.pouw-f.v,d.zel-j.ter laare-r.willems-m.hoenderkam 
a.grimbergen-r.waarsenburg-m.versteeg-r.nottet-m. 
hoogduin-h.heezius(2x7P3) · 
RES M.prins Leider dhr. b.lustenhouwer 

Léns 5 e.v.boheemen-a.kóevoets-f;zevenster-h.wubben~ 
a.v.maren-j.wasserman-p.bakvis-r.dessing-p.de haas-q.v.d. 
meys-à.. willems · · . 
RES tl.bain Léider dhr- p.hop . 
Samenkomst 12.30 uur hengelolaan/loevesteinlaan.ing.·Zuide 
park 
Lens 6 wordt samengesteld uit: j.bijnagte-p;blom,..h.v.d. 
broek-a.v.dorsen-w.frérichs-j.v.héggelman,-j.klarenbeek
r .kleiwegt.:.j .kies-e. v .d .kanen-j .·v .rijn-p, v.d. zee , 
Leider dhr. ·f.raaff 

WÈLPEN -., · 
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WELPEN 

Lens· 1 · g. appéldoorn-r .koevoets-r. bon-h :hoppenbróuv,érs-
p. v. d .burg-r .de kcizer-r.versteeg-f.v.velzen-p.lucas-p. valkenburg-o .huis _ ; · · · · · ·· 

RES r.peeters Leider·cthr. c:bon 
Lens 2 f.vetbarendie~€:v.rijk-j.v.kleef.:.e.hafmàri-h. 
bfaak-r.noordeloos~s.v.dmeer-r.de wit-p.gier-f.bauman-
f .kerkhof · · 
RES r.ruiterman~s.teunissen Leider dhr h;dankers 
Samer.komst 1 0. 1.5 uur 'ingang Lensterrein 
Lèns 3 a. bi.jnágte.:.r. v .aarle,-w. heynen-p. pepefkamp-
h: v. dwindèn-j. v.d. nieuwenhuyzen-f. v. d .pol. h. planken-
j.vtuyl-t.king-r .• v.eyk · · 
RES p.vroegop·· Leider Bhr.w.kouwenhoven 
Samenkomst 10.1.5 uur ingang Lens terrein 
Léns 4 p.brochard-r.cte· jong-w.tef laare-r.muskiet
r.notebaard-r.stravèr-j.riemen-m.schcnkels-r.schip 

, aanboord-g. zwart s-p. wald schmit 
RES r_.bloks Leider dhr. r.v.dsteen 
Léns .5 wordt samenc;e:",teld uit: chr.geeve-r.dé haas
m:hoenderóp-a.kies-r.lèlieveld-p.:.lelieveld-c .marselius
j.priils-t.schneiders-t.v.d.tól-f.v.wijngaarden 

· ·RES g.teeuwisse Leider dhr. h.zoun 
AFSCHRIJVINGEN v6ór vrijdagavond 7,30 uur bij dhr. G,v.d, 
Steen, Nunspeetlaan 303(alleen schriftelijk) Telefonisch 
vrijdagavond tussen 6.30 en 7,30 uur. Tel. 66.1~.14 klub
gebouw. Voor dringende gevallen mag·zaterdàg tussen 10.00 
en·10;30 uur worden gebeld naar dhr. G.v.d.Steen, tel. 
39. 86. 94 . 
NIET OPKOMEN:·j.helvcstèyn èn h:kouwenhoven krijgen we
gens niet opkarilen in liet afgelopen weekeinde 2 extra 
reservebeurten. 

· KEEPERSTRAil'{ING: zàtèrdag JO; 00 uur ·worden verwa:cht: 
j. borst-j .de gr_eef-h. uding-m. reu ver.. ·· 
Bij verhindering afs0

chri jven vri jdagavönd tusse'n. 6 .JO en 7.30 uur tel. 66.13.14. . . - · · . 
KEURING Vorige week zijn de ópro~pen·verzonden vóor een 
keuringsgroep van 46 spelers, die eigenlijk al v66r de 
aanvang van het· séizoen hadden·moeten worden gekeurd. Wij 
v~~:".crken r:'.e !"DCJ.ers, --:ie cp ? .5 ncvc~be~ verbin~e:·d zi ,:;n 
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dit telefcnisich (tel 398694) voor 19november a.s. op te 

geven,zodat wij dan nbg riieuwe oproepen kunnen verzenden

Afschrijvingen na 19 nov.ember ontvangen· kunnen niet wor

den geaccepteerd en het keuringsgeld ad. f5.- moet dan toet 

worden betaald. 

TRAININGEN: ·woensdagà'vond 26 november a.s. geen trainingen 

De -A.:.klässetraini.r:f' op dinsdag 25 november vindt ook geen 

doorgang, evenals de A en B klàssetraining op 21 november 

a.s. Het bestuur heeft besloten de selectiegroep voor de 

senioren uit te breiden, waardoor helaas de training op de 

dinsdagavond voor de A klassers moet komen te vervallen. 

Na overleg met het bestuur hebben wij.besloten de training 

voor de A groep ingaande 3 december a.s. op woensdagavond 

om 8.15 uur te laten plaats-irinden. De training zal worden 

verzorgd door dhr. A.Bauman. Vanaf deze datum zal dan teve1 

de B klassetraining worden verplaatst van de maandag naar 

de woensdagavond om 7.00 uur. De C klassetraining blijft 

normaal op maandagavond 7.00 uur én zal voortaan onder de 

leiding van dhr.·H.de Groot staan. Hierna volgt·ctan de·B 

klassegroep om 8; 15 uur onder leiding van dhr J. Heynen. · · 

Helaas moet de C,klassetraining, welke tot nu toe op woens 

·dagavond plaatsvond worden stopgezet. Wij zullen proberen 

zo spoenig mogelijk hiervoor een oplossing te vinden. 

Dus vanaf 1 december a;s, de volgende trainingsgroepen: 

maanclagavond: 7;00 uur. C.selectié o.l.v. "dhr. H.de Groot 

8:15 uur B klasse o.l:v dhr. J;Heynen 

woensdaga~ond 7;00 uur B selectie o.l.v. dhr. A.Bauman 
8;15 uur A selectie· 11 "· n 

vrijdagavond 6;00 uur C klasse o.l:v; dhr; N.Drabbe 
7;00 uur B klasse o;l;v. dhr; J.Witting 
8.15 uur Jl. klasse o.l.v. ·dhr. A.Blok 

Publicatie over zaaltraining volgt nog. 

VAN DOEL TOT DOEL, 

Lens 16 - Loosduinen l• 
In èen wedstrijd met een sens-ationeel scoreverloop heeft 

Lens 16weer 2 punten vergaard. Lens begon met·wind mee 

en de eerste aanval was àl meteen raak, toen A.Kleiwegt 

qnhoudbaar vanaf rechts scoorde. 
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~ ·-De z èl f de speler zörgde·voor 2-0 èn Lens leek een ruime 

overwinning te ·behalen, maar Loosduinen k.;ram onverwacht 
terug toto 2-2. Maar via doelpunten va11 A.v.Kleëf ën H. 
Dessing ging Lens rusten met een 4-2voörsprong, In.dé 
tweede helft kwam Loosduinen·opzetten en·scoórde algauw 
4-3. Lens ging echter· weer in de aanval en A,v;Klèef 
scoorde 5-3. Loosduinen kwäm weer terug tot 5-4 en 
Lens liep weer uit tot 6.:.4. Daarna scöörden beide ieder 
nog eenkeér en zo· eindigde deze doelpuntrijke wedstrijd 
in een 7-5 overwinning_ voor een uitstekend spelend 16e, 
Lens P2 •. Loosduinen.P1 , ... 
rn· een,·van·beidë zijdèn, goë:l. gespeelde wëdstrijd heeft 
Lens zijn vöórtdurend·overwicht weten uit·te drukken 
in· een 2.:.1 overwinning, Deze uitslag zou zeker groter· 
hebben kunnen zijn.áls er niet zoveel.kansen gemist waren, 
Lens kwam al snei-op 1-D, doördat·Ronald Hofman eèh goed· 
opgezette aanval bekwaam afröndde. Niet láng daarna moest 
de Loosduinen:.:defehsie·wederom zwichten voor dé voort
durende Lens-aanvallen, Ditmáál scoorde René v.d; Meer 
uit een goeû genomen·noekschop·van Ad Westerduin, Met 
deze stand werëi de rust bereikt. Direct na de rust·,,erd 

.het door een onáchtzaamheid in.dé Lens-defensie 2-1 
Hierna kwam Lens hög vèle máJ.en gevaarlijk voor het 
Loosduinen-doel, maar gescoord werd er niet meer, 
zodat 2-1 de eindstand werd. 



DE LENSREVUE 

weekb~ad van de voetbalvereniging 
43 ste jaargang nummer 12 

Lenig en Snel, 

26 november 1969. 

Van een donateur ontvingen wij het volgende schrijven: 
Geachte Varià-ist, 
Naar aanleing van Uw gloedvolle zin inde rubiek "Varia" 
van "Jammer, meneer"de J.11 ·ctat·u·uw f .50,- kwijt bent, 
maar ja wie niet horen wil ••••... ", wil ik gaarne de · 
woorden "moet maar voelen" hieronder nader omschrijven. 
Van de 9 wedstrijden van het 1e elftal heb ik er 8 gezien, de uitwedstrijd tegen Delft waarin een van de Delftenaren 
voor Lens scoórde (wat een medelijdend hart heeft de man) 
gelmkkig niet. Ik gebruik hier speciaal het woord "geluk. kig" want wat ik in 8 wedstrijden heb gezien is een vol
komen schotloze voorhoede, een middenlinie die de voor
hoede niet.van bespeelbare passes kan voorzien en een 
achterhoede incl. doelverdediger die naarmate de wedstrijd vordert door de knieën gaat. Wat is hier de oorzaak van, 
loopt men in het veld met het idee van we spelen dit 
partijtje uit en basta, of ligt dit aan de leiding? 
Je hoort zo hier en daar wel eens wat, zo kom je tot de 
ontdekking dat het·1e geleid en begeleid wordt door een 
trainer, een coach, een super coach en een super de·sub coach, indien Lens nog RK. voor zijn naam had staan, dan 
zou de geestelijke adviseur ook nog toegevoegd zijn om 
voor de aanvang van de wedstrijd een gebed uit te spreken, 
Ik vraag me af is dit allemaal noodzakelijk, hoe voel je je als speler zijnde met 4 man om je op te peppen of neer 
te halen, en als toeschouwer denk je dat je bij Ajax of 
A.C.Milan verzeild bent geraakt" Bij mij komt echter de 
vraag naar voren moet je dit elftal volkomen verjongen of moet je er vrner enige· oudere spelers inzetten om aan 
degradatie te ontsnappen. Haalt men enige oudere wee.,.., 
van stal dan bouw je er voor de toekomst geen rendabel 
elftal mee· op, neemt men jongere dan heeft men 901, kans 
van slagen. Wie zegt mij dat je met een oud2r elftal niet degradeert en met een jonger elftal wel, En W.?.t is 
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nuttiger voor de vereniging, jong elan of vuur op een laag 

pitje. Men moet nu een keuze maken en de keuze-commissie · 
en/of bestuur zullen hier wel een harde dobber aan hebben. 
Begrijp je nu geachte Varià-ist wat ik becloel met·de 
woorden "moet maar voelen". De f50,- ben ik kwijt; maar 
de vereniging is verrijkt. Tot slot nog deze raàd, weten 
jullie wat jullie moetèn doen, jullie.zien máár. 

met donateuristische groeten, P.de Jong. 

Noot van de redaktie:. 

Allereerst dank aan U, heer de Jong, voor het schrijven 
van deze brief die wij het prediRaat 11·.üt het Lensleven 
gegrepen" zuuden wille.., meegeven. Dank voor het geven van 
Uw mening over de penible toestand waarin ons eerste momen
teel verkeerd. Ook de redaktie is van mening dat de situa
tie. zoàls die thans is ontstaan, namenlijk het feit dat 
Lens 1, over niet minderd dan 4 begeleiders of "coaches" 
(dat klinkt duurder!) beschikt, onàanvaardbaar is, Over
daarl schaadt, heren, ook hier! O.i. moet de oorzaak van 
de impasse dan ook op de eerste plaats hierin gezocht 
worden. Een pikante noot daarbij is nog, "dat men een per
soon die eertijds te licht wérd bevonden, ondanks de goede 
door hem behaaldè resultaten, weer van stal heeft gehaald. 
Een conclusie ligt hier voor de hand. Blijft in ieder geval 
het feit dat 4 begeleiders hoe capabel zij ook moge zijn 
de eenheid en rust in·een elftal niet in de hand werken. 
Eenheid en rust die voor een·gunstig verloop van de compe
titie van vitaal belang zijn. Indien op dit punt de ver
houdingen weer tot normale proporties worden teru~ge
bracht, dan zouden wij de overgebleven betrokkene(n) wil
len·aanraden de suggestie van de heèr de Jong om een · 
jong(er)·elftal in het veld te brengen eens in overweging 
te nemen, Misschien dat dat een verfrissènde werking zal 
hebben, hoewel we claarmee niet willen suggereren dat de 
ouderè spelers gebrek aan inzet zouden vertonen. Mocht men 
nu nog tot drastische verjonging overgaan, dan dient aan 
de.hierbij betrokken·spelers wel een reêelè kans te worden 

gègeven·en de maatregel op zich moet dan ook konsékwent 
doorgevoerd worden. Wat Uw laatstè aliri.ea·oetreft, heer 
de Jong; Inderdaad we zien (het) wel •••••.• 
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0FFIC'.IEEL 

IN BALLOTAGE 

,....-606 
,,..,607 
_,, 608 
_.,. 609 

_., 610 
611 

_.,. 612 

G.J.V.M.Hoogervorst 
J.A.M.Engelje 
G.Boon 
J.A.Coli 
R.J.A.Coli. 
T.J.Gimöerg 
B.J.P.v.Amerongen 

tel, 
391978 
32 3761 

27;11 .54 (j) Hobbemastr 132 
21 ; 1 ·• 60 ( w) Iri splein 30 
11;11,59 (p) Vredeoord 57 
22;1 ,59 (w) Schoolzijde 8 667087 
30~12.60 (~) Schoolzijde 8 667087 
9;10;58 lp) Indigostr: 83 · 601480 
2.12.60 (w) Drapeniersgaarde 49 ,.... - · 671662 

_,,, 613 S.A.M.Wilmer 8.9,58 
,-- 614 P.H. de Jongh 29,6.24 

(p) het Oord 53 675858 
(ns) Zweelostr. 22 668687 

ADRESWIJZIGING LEDENLIJST 
472 naar Zusterstraat 76 
WIJZIGING LEDENLIJST 

_,.,,,.,..604 E.v.dZanen moet zijn E.v.dHoven. 
VARIA 

' - Frans v.~.Berg en echtgenote berichten met vreugde dat 
op 20 november hun dochter Mirei,lle is geboren. Onze ge
lukwensen mét deze gezinsuitbreiding, 
- Overigens,de jubileumkommissieleden·zijn op het ogenblik 
al weer aardig passief aàn het worden, Behalve de pupillen 
én welpen die elkè zondag met loten onze velden afstropen 
op zoek naar koopgraag publiek,merken we niet al te veel 
van de inderdaad grote hoeveelheden energie vergende voorT 
bereidingen van het 50-jarig bestaan. Meer behoeft hier 
natuurlijk niet aan teegevoegd te worden. 
- Het is dan eindelijk tot een uitbarsting gekomen. De 
jongetjes met de moeilijke leeftijd en een redeli~k beg~~-: 
voetbaltalent (A1) hebben er tegen·de met dezelfde eige,
schappenkampende Scheveningen-boys, een echte puinhoop 
van gemaakt: 1 man uit het veld, · 1 officiêle waarschuwir; 5 
en enkele natrappende bewegingen, van olijkerds die !F1. f
schien net niet bestraft zullen worden. Wij hopen dat én 
onze Juco én die van Scheveningen al deze ventjes eens 
flink onder handen neemt. 
VERLOTING. attentie junioren en pupillen. 
Al degenen die loten ter verkoop in hun bezit het'Len warde 
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verzocht a; s. zaterdag köntakt op tè nemen· met de heer· G·. 
Duyvestein, om de stand van zakën door te geven. Uiteraárd 
is iedereen zijn loten al kwijt. Afrèkënen kan ook al a.s. 
zaterdag geschieden. De jubileumkommissie wil een over
zicht heböen van de nog te verkopen loten!!! Wij rekenen 
op jullie. 
UITSLAGEN, 
Senioren Junioren . -------- --------
Lens 1 - E.D.S. 1 1-2 Scheveningen 1 - Lens(les-l:1 
Lens 2 - B.E.C. 2 3-2 

.~ 
1 Lens •,-3 - GRVC 1 4-0 

.Wit-Blauw 2 - Lens 3 0-3 RAVÁ~ 3 - Lens 4 3-3 
/Concordia 2 - Lens 4 5-0 

- VVP 4 .5-1 
Laakkwartier 4 - Lens .5 0-0 

•' .; Lens .5 
DHL 6 
Duindorp 
Lens· 8 

Lens 10 

!:~!?!11~~ 
Lens 1 
VIOS 2 
Lens 3 
Lens 6 

~~1!?~~ 
Lens 1 
Lens 4 
Lens .5 

. ' 
PROGRAMMA 
14; 00 u; 
12;00 u; 
12;00 u; 
14; 00 u; 
14; 00 u; 
14; 00 u; 
12;1.5 û.: 
11 ; 00 u; 
12, 00 u. 

Naa;J.dwijk 4 Lens 6 0-1 
Lens 6 1 -.5 

4 - Lens 7 3-1 Leris 7 - HMSH 2 0-2 

- Westerkwartier 10 Lens 8 - GDS 6 1-3 

.5-0 Lens 9 - ADO 14 1-3 

- Quick 14 1-1 Lens 1 1 - Celeritas 7 2-7 
Lens 12 - DHC 9 2-6 
Lens 1 3 - Laakkwartier10 3-2 

- vue· 1 0-2 Velo 12 - Lens 1 .5 1-4 

- Lens 2 1-1 Kranenburg .5 - Lens 16 2-0 

- BMT 2 2-0 VVOG 1 62 2 - Lens 1 7 3-1 

- Lens 4 0-2 Elauw Zwart 1 .5 - Lens 18 1-4 

(vriendsch) 

- Cromvliet 1 2-2 
- GONA 0-7 (vrienclsch) 
- Flamingo's 2 0-1 
SENIOREN VOOR ZONDAG 30 november 1969, 

VAC 1 .. Lens 1' R'dam aande Kleiweg · · 
FortunaVl.3 - Lens 2 Vlaardingen Floresl/Rijksweg 
DSO 2 Lens 3 Zoetermeer t/o Nutricia 
Cromvliet 3 - Lens 4 Rederijkerstraat 
Lens .5 Rijswijk .5 1-1-6/4 
Lens 8 Nivo .5 2-2-.5/3 
Lens 9 GDS 6 1-1-.5/3 
Lens 10 Ooievaars 8 1-1-6/4 
Lens 11 - BTC ~• 2-2-5/3 
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Samenkomst: · Lens ·; î •• 00 uur Vertrek bus 12. 45 u Lensterre 
Lens 2 10:30 üur liierck Apeldoornselaan 
Lens 3 10;45 uur Lens terrein 
Lens 4 13.15 uur Cromvlietterrein 
DENK OM DE LEGITIMATIES!!! 
DE OPSTELLINGEN 
Lens 1 ·en Lens 2 wordèn donderdagavond samengesteld, uit 
de navolgende spelers, 
C ;v .d .Beek 
P:de Jongh 
R;Förtman 
J;v.Dijk 
L:Riemen 
J ;Englebert 
F;dé Zwart 
J;v.dKnaap 
A.Hop 
Th.Brandenburg 
A:Janssen 
H.Smitskam 

A:Verbarendse 
H;Dietz 
G.Kemperman 
R:Roodbol 
J.Colpa 
A;Rooduyn 
H;Rooduyn 
J;Zoet 
G;Benneker 
G;Verhaar 
W .Keetman 

Rés. voor Lens 2 
G ;Looystein . 
J.de Hilster 

Wijzigingen voorbehouden!! 

LENS 3 
R:Bruggemans 
F;Stráathof 
P;v.d.Aar 
J;Bijsterveld 
N;Koot 
R.Brandenburg 
Th,Hoefnagel 
E~Bakkers 
A;Kortekaas 
H,Heins 
Th,Brochard 
D.Groenendijk 

LENS 4 
A:Vervaart 
W:Verbarendse 
A;v,Egmond(a) 
L;Smitskam 
J;de Waart 
L;Remmerswaal 
C:Grimbergen 
W;Eykelhof 
J ;Keetman 
G;de Hoogd 
R.Eykéibhof 
RES G.Ekelmans 
F;Wubben 
C.Schouw 

Wijzigingen voorbehouden!! 

LENS 5 

G;Hálleen 
J;v:Schaik 
M;v.Zilfhout 
A.Nieuwénhuizen 
G;L.v.cl,Akker 
J;Verhaar 
L;Hendrichs(a) 
J ,Witting 
A;v.Wasbeek 
W;Hansen 
N.Drabbe 
RES A.v.Essen 
G,Hoogentoorn 
W.Burghouwt 
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LENs·s 

L;Brandenburg 
F;v;Dijk(a) 
H:v.Welzen 
N;de Gruyter 
J;Rieinen 
c;Kuyper · · 
M;v;Eysbérgen 
G;v;dKley 
P;Schulten 
G;Jehee 

-- t; :Huis 
RES 
H.Beyèrsbergen 
E.'A.v.d.Acker 

LENS .11 
H;Douw 
N;Ossè 
w;v;d.Laan 
W;Douw 
F;Peters(a) 
A:Loykens 
P: 11arings 
F :de Winter 
R;v,d.Boogaardt. 
B;Osse 
lil ,Blok 
RES 
R;Soer 
S.Douw 

LEN§.-2: 
M;Suykerbuyk 
C .Krps. 
w:E;Suiker 
H;Schölten 
H; Këinper 
A;Hpppénbrouwers 
H:Hakèt 
A;v.Luxèmburg(a) 
P;Burghdluwt 
J;Broèhard 
H.Jacobs 

·RES 
v,H,C:Pètér-:s 

A,v.d.Meyden 

LENS1'0. _ .. 
M; v·. OostveenKöentze ( a) 
J:Castel1llliller 
J . Verbarend sè · · 
P .P .G·; Verbruggè 
H:A:Suikèr 
F.v.dBerg· 
L:F.Jungschläger 
F :Feller . 
L:Boelhouwer 
J;Keerewèer 
N.Schoonebeek 
RES 
R;Gill 
G:v.dKley 
N.Osse 'LET·OP aan
vangstijd 11.00 uur 

H.H.Aanvoerders: Wedstrijdrapporten· 
en ruilförmulieren uiterlijk maandag
avond bij de EKO 
U•ITSLAGEN: t'elefoni sch doorgeven aan 
dhr~A;Bogiscn zondagavond tussen 17.00 
en 18,00 uur, tel, 395255 

Scheidsr. H,de Groot 

PROGRAMMA'S' JUNIOREN; PUP:i:LLEN EN WELPEN 
Zondag 30 november 1969 · .· 

· · · JUNIOREN - • . , _ 
12;00 û.û.r Lens 1 - - DHC 1 · v3 G2 16/4· 
13;35 uur Dynamo's67 1 - Lens 3 Ockenburgh · 
12.00 uur Vredenburch 5 - Lens 4 v.Vredebburchw,Rijswijk 
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Zaterl-lag 29· november 
· · · r JUNIOREN 

1969 

1-5. 00 uur vue 2 - Lens 2 Sportp. "Het kleineLoo ,JIJJari 
hoeve 

13.45 uur VCS 6 -· Lens 5 ( vriends) Dedemsuaartweg 
Lens 6 vrij 

15. 00 uur Lens 7 -· Die Haghe V1 G1 L6/4 

1 3;45 
15;00 
15;00 
15;00 
13 :45 

Lens· 8 vrij 
uur SVH 1 
uur HPSV 2· 
uur Lens·11 

- Lens 9 Erasmusweg( links ~v·. gashoude 
Lens 1 0 ( terreinLens) V2 G1 L5 /3 
Oranje Blauw 4 V3. G2 L5'/3 "• 

- Lens 12 Brasserskade, Delft uur DHL 9· 
uur Lens 13 De Flamingo's 5 V1 G1 L6/4 . 

Lens 14 vrij 
13;45 uur Lens 15 - Triomph 3 
13.45"'uur Quick 12 - Lens 16 

Lens 17 vrij 

V2 G1 15/3 , - .. -. 
de Sav,Lohmanlaan ,• 

13.45 uur Lens 18 - Vue 15 V3 G2 L6/4 

PUPILLEN -A ::, 

1 3; 00 uur Lens 1 - Cromvliet 1 V1 G1 16/4 
1 3. 00 uur Lens .2 - GDA 2 V2 L1 L5/3 .. 

Lens 3 VrlJ 
11 ; 00 uur Laakkwartier 3 - Lens 4 Jansoniusst~aat 
13. 00 uur Lens 5 ' 

Lens 6 
WELPEN 

12;00 uur HBS 1 
12;00 uur Lens 3 
12;00 uur Lens 4 
12.00. uur Lens 5 
Lens 1 als bekend 

vrij 
Cromvliet 5 V3 ,G2 15/3 ., 

- Lens 1 Dael en Bergselaan 
- Rijswijk 3 V1 G1 L6/4 . 
- WVS 1 V2 G1 L5/3 
- RAVA 2 V2 G2 L6/4 

'. 
RES m,bloks(2x) Leider dhr.j.hop 
Lens 2 als bekend 
RES p.heynen(2x) 
Bamenkomst 14.30 .uur ingang Lensterrein 

i 

. ,-.J:, 

•'---t 

Léns·3·a.höek.:.p;braur'l-p.kleinbreteï:er-f.de kleyn-r.bpr
w. englebert-h. zoun-d ,de vrie s-1. egberts-a. vervaart-j, 
keetman· · 
RES l.v.duivenvoorde-h.àlbèrs Leider dhr.c.nieuwenhuizen 
Samenkomst 12.45 uur ingang ockenburg 
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Lens 4 als bekend 
RESr.bos-h.rientjes Leider dhr.f.flur.1a~s 
Samenkomst 11 .30 uur.ingang vredenhurch 5 
Lens 5 als bekend: m.bloks(2x) 
RES p.v.d.steén Leider dhr. j.zoet 
Samenkomst 13.15 uur klubgebouw Lens 

LeBs 6 vrij p.heynen(2x) 

Léns 7 j.bórst-j,v.dàm~c~v-hulst-j.v.d.ende~a:jungschläger
a:heynen-d.v.delft-a.v.d.meer-w.zeemeyer-th.v.d.aardweg-
h. janmaat · · 
RES g.v.ardenne-j.ruyters Leider dhr,j.heynen 
Lens 8 vrij zie overige elftallen 

Lens 9 m.reuver-a:kuiters-f:hazebroek-r,charitê-b,hoef •• 
nàgel-r.wouters-b.de haas-p.wilmer-p.steffen-j.meuleman
f.baven 
RES fr.teunissen Leider: dhr.j.witting 
Samenkomst .. 1 3. 15. uur vrederustlaan hoek hengelolaan 
Lens 10 als vorige week p:öerkelaar i.p.v.r.charité 
RES c.reesi~k Leider dhr g,v.dkley 

Léns 11 f.v.os-p.wolters-h.v.dbroek-a.v.maris-m.magnée
r.~oenen~f.hoóghiemstra-r.v.overvest-s.djerahian-h. 
niggebrugge-e.wmhrman · · 
RES h.keynen-a.schneiàer Leider.dhr, a,nieuwenhuizen. 

téns 12 g.v;gessel-th:tijssen~p.perreyn-rh.heynen-r.v. · 
luxèmburg-g.bloks-r:v.noort-h,lorsheyd-j.de hilster-a. 
's gràvendijk-g~ruygrok · - · 
RES h.valkenburg Leider dhr. p,de jongh 
Samenkomst 14.00 uur klubgebouw.Lens 
Lens 1} b,ruiterman-r.v.àmeer~j.jàrtm~at-r.mièka-g.colpa
a:10dder-a.hilderink-e.hoefnagel-g.wouters-r.verbarendse-
f.snoéyers · · · 
RES r,harnas-j.slabbers Leider dhr. a.hop 

Lens 14 vrij zie onerige elftallen. 
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Lens 15 h.uding-e.castenlililler-j.hollink-h;ruyter- · 

r.heemskerk~a:kleiwegt-m.v.dijk-e,de wit-p.zalmé-a.v. 

kleef~j:v.d.burgt 
RES r.v.hoek-h,v.boheemen Leider dhr. n.osse 

Lens 16 j.de greef-j.krens-h.deseing-a.looyestein-a. 

höefnagel-h.kleiwegt-g.kerkhof-f.klos-r.bom-f.willeyn-
f .magt'leè · 
RES j.v.hoek-è~teunis Leider dhr- h.bi,jsterveld 
Samenkomst 13.00 uur hengelolaan hoek leyweg (eurocinema) 

Lens 17 vrij zie overige elftallen 

Lens 18f. hèndriks--a. mans-p. koevoet s-r. kruiselbergen-w. 

brochard-j.piët-j.oosterveer-j.vmllering-r.wijsman-p.faas 

r.huieman 
RES h.kouwenhoven-j.v.domburg Leider dhr. h.verbarendse 

PUPILLEN 

Lens 1 als vorige week met r.v.d.kruk 
RES r. leyn-j. brochard Leider dhr. th. hoefnagel , 

Lens__g_ als vorige week ~ 

RES r.v.domburg-j.lustenhouwer Leider dhr. j.colpa 

Lens 3 vrij 

Lèns 4 v.pouw-f:v.dzel-j,tèr laare-r.willems-a.grimbergen 

r.waarsenburgTm,versteeg-m.hoenderkamp-r.nottet-m. 
hoogduin-h.heezius · 
RES r.hoppenbrouwersTm,prins Leider dhr. b.lustenhouwer 

Samenkomst.10.15 uur ingang Lensterrein 

Lens 5 e.v.boheemen~a.koevoets-f.zevenster-h.wubben-a.v. 
marén-j.wasserman-p.bakvis-r.dessing-p.de haas-q.v,dmeys 
a.v.dorssen 
RES d.boin-a.willerr.s Leider dhr. p.hop 

Lens 6 vrij 

WELPEN 

Lens 1 als vorige week zonder r.bon, met r.peeters 
RES r.ruitermán Leider dhr. lucas 
Samenkomst 11.15 uur ingang lensterrein 

Lens 3 als vorige week 
RES r.schipaanboord Leider dhr. w.kouwenhoven 
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Léns 4 p;brocl:i.ard-r.de· jong-g.zwarts-r:muskiet-w.ter laare 
g; teeuwissè-r. straver-j. riemen-p. we.ldschmit-r .notebaard-
m. schenkels · · · 
RES h.korenromp-r.bloks Leider dhr. r.v.d.steen. 

Lèns 5 chr.gèève-a.kiès-r.lelievèld-j.prirts-r.v.eyken
p;lelieVêld-ê;marselis-r.v.wijngaarden-t.schneiders-
m.hoenderop-t:v.d.tol- · ·· 
RES b.groen-r.de haas- Leider.dhr •. h.zoun 
AFSCHRIJVINGEN: v66r Vrijdagavond 7.3o·uur bij dhr.· 
G.v.dSteen, Nunspeètlaàn 303 (·alleen schriftelijk). 
Telefönisch vrijdagavond tussen 6.30 en 7.30 uur. tel 
66.13,14 klubgebouw. 
Voör dringende gevallen mag zaterdag tussen 10.00 en 
10;3o·uur worden gebeld naar dhr. G.v.dSteen, tel 
39.86,94 · · · · · 
ATTÈNTIE!Afséhrijvingert op·vrijdagavcnd voor St.Nicölaas
feestjes ê.d. worden niet geaccepteerd; Als men zo'n 
feestje toch bovèrt het voetballen stelt dan moet men min
stens 10 dagen voor de betreffende zaterdag afschrijven.· 
Uiteraàrd wordt bij de opstellingen hiermede rekening ge
houden. 
NIET-OPKOMEN: R,v.Hóek krijgt wegens niet ópkomen afge
lopen weekeind 2 extra str;:i.fre$ervebeurten. 
KEEPERSTRAINING:·zaterdag·10.oo uur worden·verwacht: 
h.v.boheemen-g.v.gessel-j.hendriks-h.uding. · 
Bij verhindering àfbéllen vrijdagavond tussen 6.30 en 
7.30 uur, tel. 66 1 13,14 
~RAININGEN: Dank zij"een spontaan aanbod van Nico Drabbe 
ku•men de C-klassers, die vanaf 3 december van training 
Verstoken zouden zijn (zie Lensrevué vorige week) toch 
weer op woensdagavond komen trainen, Het aanvangsuur is 
wel·wat vroeg n.l. 6,oo uur m&ar wij zijn èrvan over
tuigd, dat dit·voor deze groep C-klassers geen be-
zwaar oplevert. In ieder gevàl onze dank aan de heèr 
N.Drabbè, dei deze (tweede)groèp wil gaan trainen, 
Trainingen op vri,jdagavohd .5 december vervallen 
Dè C.:,.klasse · groep van deze à• ··:ind kan· alleen dié week 
ook .,p woensdag 3 december om 6,00 uur trainen. 
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VAN DOEL TOT DOEL JUn. ----
Blauw Zwart 15 - Lens 18 

In de eerste helft speelde Lens goed, hetgeen resulteerde 

in 2 doelpunten, gesccörd door·R.Wijsman en T.Vollering. 

Toch had Lens nog pech, want D.Faas knalde 2x op de paal, 
In de tweede helft bleef Lens d.e Blauw Zwartveste ver
stoken. J, Oosterveer zorgde voor de derde treffer. 

Blauw Zwart bleef dapper doorvechten en door een fout 
in de achterhoede werd het 3-1, 
D.Faas schoot Lens·naar 4-1. Na nog twee maal het houtwerk 

beproefd te hebben, floot de scheidsrechter voor het 
einde van deze goede wedstrijd. 

TUSSENSTANDJES 

Lens 3 nog·ongeslagen 
Gewonnen 9, gelijk 2 punten 20, doelgemiddelde 41-13 

Lens 6 gedeelde koploper met Blauw Zwart 6 
Gewonnen 8, gelijk 2, verloren 1 punten 18 doelgem, 49-20 

Lens 8 nog ongeslagen 
Gewonnen 8, gelijk 1 punten 17 doelgem, 34-6 

• 

VAN DOEL TOT DOEL SENIOFBN 

Na een zeer·aantrekkelijke wedstrijd sleepte Lens 3 tegen 

Wit Blauw 2, twee winstpunten in de wacht. Door een bij

zonder goed draaiende voorhoede wist Lens al zwer snel de 
stand"fP 1-0 te brengen, door eet'1 voorzet van J.Heins 
die A. ortekaas keihard inschoot; Door Enelle kom
binaties en goed afwerken kon Th.Hoefnagel, door een af
standschat de stand op 2-0 brengen, · 
Het spel werd er niet direkt beter op, toen Wit Blauw er 
iets harder tegein ging en af en toe onprettige manieren 
er op !'la ging houden, Lens ging toen zuiver op balbezit 

spelen, waar de tegenpartij echter geen raad meer mee 
wist; Een derde doelpunt kon echter niet uitblijven. 
D,Groenendijk.plaatste de bal·keurig achter de keeper 
van Wit Blauw, waardoor deze voor·de derde maal de bal 
achter zich vandaan kon grabbelen, 
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DE LENSREVUE 
weekblad .van de voetbalvereniging Lenig en Snel. 

43 ste jaargang.nummer 13 
uit de brievenbus. 

3 december 1969· 

Met speciale aandacht lees.ik iedere week Uw rubriek 
"varia" en uw äntwoörden·op de ingëzonden stukken:Jammer 
is het,·dat u uitdrukkingen·bezigt, die geloof ik,meer op 
u dan:op·de desbetreffende personën slaan. Aan uw commen
taar en onjuiste berichtgevingen geloof ik te mogen stel
len, dat uzelf de möeili .lke leefti ,jd nog niet te boven bent 
en daardoor onverantwoorde uitspraken publiceert, die er 
alleen toe kunnen leiden, dat de sfeer bij Lens~ 
puinhoop wordt. 
Voor een iedereen duidelijk antwoord op de brief van de 
heer de Jongh had b.v. de redaktie kunnen zorgdragen,_ 
wanneer zij eerst bij de juiste persönen(bestuur_en/of 
trainer) hun licht hadden opgestoken. Nu kwam echter 
alleen d'e 11N00D" van de redaktie te voorschijn met de(li
grerende en zwakke uitdrukkingen als "onaanvaardbaar".~ 
"pikant" en "we zien ( het )wel " •. 11 · · ' 
Ook het·stukje over Al is een volkomen onjuiste weergave 
geweest. Als buitenstaander krijgt men op die manier van 
schrijven echt de indruk,dat bij de wedstrijden van Al 
altijd moeilijkheden zijn. Gezien het feit,dat ·geen'enkel 
redaktie.:.liä bij de wedstrijd Scheveningen-Lens aanwezig 
was en dus alleen van horen zeggen de conclusie trekken, 
dat alleen AI die puinhoopverootzaakt heeft en dan nog 
bovendien ten onrechte mededelen; dat 1 speler van Lens 
een officiële waarschuwing kreeg_, zijn uitspraken,die 
geen enkel redaktie-lid kan verantwoorden. Iedere Lenser 
is gebaat bij reêel·nieuws, maar niet bij sensatie. 

· Alhoewel het niet tot· mijn taak behoort u opdrachten te 
verstrekken of te suggereren (hetgeen de redaktie zich 
dik\vijls wel per!hitèert) zou het verstandiger in dit 

· geval geweest zijn uw inlichtingen, aangaande ·A I op te 
stëken "bij het bestuur, de juko of de leider.. · 
Mocht u·èchtèr dé mening zijn toegedàan toch op Uli •eigen 
mahier vän sëhrijvën doör te moeten gaan, dan hoop ik 
vàn härte, dat·u·doör hogerhand op de vingers getikt 
zult worden, b.v,door middel van tefl.suur. 

J.C,Hop. 
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Door plaatsgebrek zal de redaktïe•eerst volgende week 
uitgebreid op deze kwestie terugkomen, 

OFFICIEEL 
NIEUWE LËDEN : · . .. .. . . . 
De in de vorige Leniirevµê· gepubliceerde bállötanten 
606 t/m 614 zijn als niéuw lid aahgênorilèh, Ook dè · · · 

/ ballótanten .596 t/m 60.5, die in Lensrevue · 11 gépubliceerd 
stónden, zijn als nieuwe leden aangenomen, 
WIJZIGING LEDENLI ,JST . . . . 
In· lehsrevue 11 zijn ondêr "wijziging lèdèhlijst" per 
ongeluk de nurnmers yerwisseld~ De wijzigingen zijn als 
volgt-: 292 moet zijn Drapeniersgaarde 79 ipv 97. 
26.5·1ëlyvêld moet zijn Lelieveld 

...- 607 J"A.M.Engelse moet zijn Engele 
Nieuwe donateurs:· 
16-7 G;Böon Vredeoord '57 (t) 
168 C.A.Wilmer Het oord .53 (t) 
AFVOE~N DONATEURSLIJST : no. 144 
' STRAFFEN 
Het bestuur·heeft B~v~d;Lans en R.Hartingsveld (AI) een 

. schorsing opgelegd van·twêe bindende wedstrijden voorwaar 
. delijk meteen proeftijd gedurênde·het seisoe:-i. 1969-70 

m.i.v-: .f:4 noyeinber 1969. Dit i.v,m.het niet opvolgen van 
/ · eèn sommatie van d'e scheidsrechter in· de wedstrijd · . 

Scheveningen 1 (jun) - Lens. 1 (jun) op zondag 2'} november 
19 69. , , . . · . 
KANTINEBEHEER 
Met ingang van 30 november heeft het bestuur op hun verzoek 
ontslag verleend aah 'de heer en·mevr_puw G.Geitenbeek 
als'beh·eerders van dè' tenskantihe, öhder dankzegging voor 
de door hen _verrichte werkzaamheden,· Met ingang van ge
nöerhde · dat1.lirt zal d è · kantine' beh"eerd woräen · door de heer 
A.H.öèk, ·daarin ï°n v.oorkomèncle gevallen bijgestaan door 
di.ëns échtgenotè,diens ·zöon .. Ton en dochter .Will.y; · 
Het ,bestuur wenst de fam,Hoek veel sukses. met deze taak. 
SAMENSTELLING BESTUUR ·. · · · · · · · . 

. Daar bi_nriên 'dè gesteld.e tern\ijn")ip de ka:ndida/3.tstelling 
van C;'l>'~d.Laan·ctobr het bëstuur,;geen·tegenkandïdaten·' 
zijn_gesteld is de heer v.d.Laan benoemd tot bestuurslid, 
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SEKRETARIAAT· 
Alle korrespondentie (b-éhoi..ldéns· àfschrijvingen) ·voor het 
sekretariaatdierit gezonden·te worden aan G.H.C.Halleen 
Abeelstraat.37, tel. 32•W44. 

BAR~o~logie. 

Afgqlopen zaterdag hebben wij afscheid genomen van onze 
bar-beheerders,·de heer en mevrouw Geitenbeek. Op verzoek 
van re farii.Geitënbeek wordt hiervan èerst nu officieel 
melding gemaakt; De trouwe klanten van de bar hadden hier 
uiteraard ál eerder van gehoord. De reden van het·vertrek 
van de fam,Geitenbeek is een zuiver·zakelijke aangeleden
heid. Bij de aanvàng van hun "ambtsperiode" was reeds 
bekend, dat het beheer van het klubgèbouw een alles
behalve eenvoudige taak was. Maar als wij u nu vertellen 
dat de omzèt vah de bar in dé afgelopen 2½ jaar bijna is 
verdubbeld, zult u begrijpen, dat dit van een "niet e,en
voudige taak" een zeer zware taak was geworden,die n:i!et 
langer door een echtpaar; alleen kon worden behandeld.,, 
Wij menen namens de gehele·vereniging te spreken,wanneér 
wij zeggen, dat wij de fa~.Geitênbèek hartelijk danken, 
speciaal voor al dié kleine dingen, die zij wel deden, 
maar zeker niét behoefden te doen, Het-heeft het bestuur 
dan ook veel genoegen·gedaan te konstateren, dat vele 
leden en kommissies op hun eigen manier v.an·hun waarde
ring bij het afscheid uiting hebben gegeven. Het ga hen 
goed'. ! ! · · 
Het is tevens de wens van het bestuur -dat het ook goèd 
zal gaan met de heer en mevrouw Hoek én hun., kinderen, · 
die inmiddels dé plaats achter de bar hebben ingenomen, 
Hoe:,-rel deze nieuwe mec,stèrs ongetwijfeld'nieuwe wetten 
met zich mèe zullen brengen hopen en verwachten wij,"dat 
zij de juiste snàar zullen bespelen, waardoor zowel 
het zakelijke aspekt van het klubgebouw als de gezèl
ligheidsfaktor in ruime mate aan hun trekken komen~ 
VARIA . 
Bericht uit het Algemeen·Dagblad van 29 november jl. 
Vandaag trouwt· Peter ·Kemper met Fransje Truyens, de docht, 
van een Eindhovense· arts~ "Ik heb vó6r de ·wedstfijd · · 
(PSV-Rönia) weinig kóntakt gehad met Peter, Voor verloof
den ligt zoiets natuurlijk anders dam voor echtparen. 
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Hij ·wäs wel ·1:iî•tr·gespannen; Maar··of:dat·door··net:voètb,allen 
or·dóör ons nadêreïi.d 'l'mwelijk"'kwam;weët•ïk niet. ·Ikzelf 
was ook· érg gëspannen. Peter·praatte 15ijnä· niet ·over d·e· · 
wedstrijd~" Tot· zover· dit artiRe1t·3e··a.at önilij"st·wërd 1Iiet 
eert· foto·van·het iïiderdäad hiet· öhRflappe "'sïliöëlwerkjë van 
"lieve Fransje". "Aan' Peter eh Fransje•·uitèräard' onze· ··· 
]:i.à.rtèlijke gëlukwehseh èn ëen· lahjf huweli;jksléveh· töëge
wènst~· eh-·ja, voor· de jongere leden: Peter Kemper ±.s 
exspelëi:' Vá.h. Lehig· eh Snel: . . . . . - -· . . . . . .. . 
-Wil Ve:ndërbos "en· echtgenote 15evë:n· met gróte blijdschap 
kénnis·van de geboorte van hun zöón Wil, op 28 november jl 
Obk hier onze hartelijke.gelukwensen. 

KA-KA MEDEDELINGEN f. 2',.50. - LOTERIJ - f •. 2 • .50 .... 
.. 

Prijzen-. Bandrecorder - Vouwfiets -- transistorradio,.etc, 

Nögniet àlle"juniorèn en·pupillen·hebben·de stana·vän·de 
doör"hë:n verköclite · 1otert opgegévën. Zij ·worden ver·zocht 
dït•a;:s·; Zaterdag of·Zondäg alsnog te doen bij dé.heer 
G;;Duyvestein';·Dit houdt dus•niet in,dat de verkoop van de 

.loten wordt·stbpgezet- integendeel, A:)..s.àlle leden·zelf" 
öf. aan·hun ouders of familie 1·1ot verkopen;danzijnwij 
op de· goedé weg. Er ·is zelfs eèn welp, die rèeds zijn 
4de sèrie·vartl0·1otei1 in dé roulatie heeft gebracht, 
Vraagt·dus gerust nieuwe loten aan •. . ' ' ' 

ZATERDAG 2D DECEMBER OUDEJAARS-AVOND •. 

Opehing·Jubileum.::.jaar :..·trekking loterij. HQudt deze 
ayond dus vrij voor Lens •. 

' . 
KERST KLAVERJASDRIVE·1969~ . 
Nä éen· énerverehfü, röhdë heeft· hét köppël · Lalleman..:.de Hilste 
k?,ns · gèzi_en dè koplöpërs· dè"'Grööt-Petërs ·op· de· laatste· avond 
te klöppen·•mêt e eh. voorsprong vari · 83 punten:· Op vrijdag 
1'2.decémber·wordën'de·prijz,en uitgèreikt·terwijl voor 
dèz'e avönd een· ·extra· priJS tè·r besëhikking wordt gesteld, 
zodat oök dè laagst· geklasseerden no~Céen reêèlë karts ·· 
krijgen, Wij rekenen er op dat alle paren aanwezig zullen 

~Ï~DAG j DEEMBEËÎ.;:é~~ klrib~v~~d- i:v ~m:SINTERKLAAS~ 
. ' . 

B.i;f algehële afkeuring is· het ·kltibgébbuw op zaterdag 
geopend van 1 - .5 uur en opmzondag van 12 - .5 uur. · 
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FILMAVOND 
Zatèrdàg 27·ctecember·a,s, organiseert de juniorènraad 
dë- jaarlijkse filmavond, Wij draaien een film voor de pupillen en- welpen -én een voor de B en C klassers. 
Houdt deze. avond dus vrij want hët belooft een spannende en grappige avond te worden.-volgënde week kunnen wijb er misschien meer over publiceren; 

Juniorenraad. -
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 7 DECEMBER 1969. 
14.-- Archipel 1 _ Lens 1 . 8cheidsrëchter · ,Th,vod,Togt . 

2 1-1-6/4 J;v,d;Linden 
2. 1-1-.5/3 P~L.L.Molier 

12;-- Lens 2 - Verburch 
14;-- Lens 3 - Te Werve 
14:-- D.H.L.. 4 
14;-- Gr,Wil,Vac 
12;00 Lens 6 
12;-- L.V.S.J. 2 

- Lens 4 
4- Lens .5 

- El.Zwart 6 2-2-6/4 

2-2-.5 /3 
. 2-2-6/4 

W;Hendriksen 
A,v.Driel 
R~M.de Kok .,:J 

- Lens 7 '. A,Gravenstein 13;4.5Lens 8 - Velo 9 i. '"' 

1.5;-- Lens 9 Trimoph 7 H,de Groot 12,-- Gona 7 - Lens 10 
13,1.5 v.c.s. 11 - Lens 11 

~!gg!~g-~~r_Y~!~~~ 
Archipel begin Bu~rtweg, Wassenaar 
D.H.L, a/d Brasserskade, Delft 
Graaf Willem Vac einde Buurtweg, Wassenaar 
L.V.S.J. Kanaalweg, de Lier 
Gona Vrederustlaan ingang H.M.S.H. V.C.S. Dedemsvaartweg 
Belangrijke_mededeling 
De nu gepubliceerde elftalsamenstelling is geldig voor ~ hele maand DECEMBER, Bewaar deze Lénsrevue · goed en bespaën.' Uw elftal en ons onnodige risico's, 
Eventuele veranderingen worden gelijktijdig met het wedstrijdprogramma gepubliceerd in de komende Lensrevue'9o 
Afschrijvingen_voor_deze_week 
Vrijdagavond(St,Nicolaasavond) geen afschrijvingen, 
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0p :;aten.lag G dcc:•mbér van 12.00 tot 13.00 uur kuht U 
afschrijven ondet' nr. 6{.13.14 cluloe;et.ouw. 

ll.H.Aanvoerders ---------------

', 

Wesdstrijdrapporten en ruilformulieren afhalen zaterdag 
na 14. 00 uur cluügebouw en inlever:"n üiterlijk maandag
avond bi i de EKO" Uitslagen telefo,,isch doorbellen zondág 
avond tussen17.00 en 18.00 uur aan fl.:3ogisch tel 39.52.5,5. 

Lens 1 
c;v.d.Beek ( a) 
P:de Jongh 
R.Förtman 
J;v.d.Knaap 
L:Riemen 
F;de Zwart 

. J. Englebert 
A:Janssen 
,, u· "., .op 

.J.v.Dijk 
Th.Brandenburg 
RES, 
R.Bruggemans 
H.Brandenburg 

Lèns 4 
A; V ervaat't 
w;Vërbarendse 
A;v.Egmond(a) 
L;Smitskam 
J:de Waart 
L;Remmerswaal 
C:Grimbergen 
W:Eyke]hof 
J ;Keetman 
G;de Hoogd 
R,Eykèlhof 
RES F.Wubben 
C.Schouw, 

2x 

Lens 2 
R. Bruggemans 2x 
H.Dietz (a) 
G:Kemperman 
R;Rocdbol 
J.Colpa 
H:Rooduyn 
H:Smitskam 
A.Rooduyn 
J;Zoet 
W.Keetman 
G.Verhaar 
RES 
G~Benneker 
O.Vorkink 2x 
Th.Hoefnagel 2x 

Léns ,5 
G;Hálleen 
J: v; Sd•aik 

Léns 3 
O:Vorkink ?x 
F. ~Jt:raathof 
P~v.dAar 
J; 3'c, ~sterveld 
N:Koot (a) 
R. Erandenburg 
Th.Brochard 
E~Ba-~kt:-rs 
D:Groenendijk 
A,Kortekaas 
J. Heinr; 
RES 
Th~Hoefnagel 2x 
D:Eolt 
L. Brr,i,ndenburg 2x 

A~v"Et:sen 
A.Nieuwènhuizen 
G:L.v.,LAkker 
J;Verhaar 

Lens 6 
w;BurghouwL 
H:de Groet 

.M:Y.Zilfbout 
C;Peeters 
H;Kemper 
w:Venderbos 
w;Hanssen (al 
,J; de HilstI!r 
H:Haket 

·1;Hendrichs(a) 
J ;Witting 
A:v.Wasbeek 
B:Vervaart 
L.Huis 

(
, . 
:r ,1coyestein 
A.v. è.f1eyden 

'RES L,Janssen 
!Lde Sterke 

ve~trek 1.00 clubgeb 

RES N.Dràbbe 
N.de Boer 
vertr.· 1 .00 u 
clubg::;b. 



-1.56-
11 • ., •. ··Il · · 

· ·Lens 7 
G;Ekelinàns. . 
G;Hoogerttóörh(a) 
B:Lustenhouwer 
F;Veelbehr 
G:Duyvestein 
R;de Groot 
A;Bilderbeek 
J.Groenendijk 
H;A.Suykerbuyk 
P;Speicher 
J,de Boer 
RES A;Cóx 
E.A.v;d·,Acker 
vertr. 11.00 uur 
clubgebouw 

Léns 10 

Lèns 8 
L;B:randenburg. 
F:v:Dijk(à) 
H:v .. Welzen 
N;de Gruyter 
J;Riemen 
c;Kuyper 
M;v;Eysbergen 
G;v.d.Kley 
p;Schulten 
J;Veldink 
A.Kl,Breteler 
RES·G,Jehee 
H.v.Beyersbergen H. 

Léns 11 

Lens 9 
M;Suykerbuyk 
C.Kras ·· 
W:E.Suiker · 
H;Scholten 
A;Hoppenbrouwers 
A;Loykens 
A;v.Luxemburg(a) 
P ,Burghouwt. 
H:A.Suiker 
J;Brochard 
H,Jacóbs 
RES J ,Micka 
Coach J,Bom 

· Grensr H .-v. Westing : 

R;v.Oostveen Koentze(a) 
J;Castenmiller 
J.Verbarendse 
P:P.G.Verbrugge 

H;Douw 
N;Osse 
W;v.dLaan 
W,Douw 
F:Peters(a) 
R,Soer 
P:Harings 
F~dè Winter 
R.v.dBoogaardt 
B:Osse 

A;Jehee , 
N,Schoonebeek 
L;F.Jungschläger 
F;Feller 
L:Boelhouwer 
J:Keereweer 
R,Gill 

' 

C.Blok 
RES F.v.d.Berg HES S.Douw 

PROGRAMMA' 1 S JUNIOREN, PUPILLEN EN WELPEN· 
~ondag 7 december 1969 

· nv JUNIOREN 
î~;uu Westlandia 1 ~ Lens 1 

12;00 Gr;WillemIIVac: 2 - Lens 
14.oo Gr,WillemIIVac,3 - Lens 

Zaterdag 6 december 
aanvang 
1.5:00 ADO 4 
1.5.00 Lens 5 

Lens·?-
- GDS 4 

l!gingBterfein n, . ld··" _.,. 
ge roe weg, i'ia. a , -.,.-~ J-·-

3 Roggewoning, Wassenaar 
4 idem 

1 9 69 • 
ligging terrei ne:: 
Zuiderpark · 
V1 tll1 L.5/3 
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aanvang 
15;00 Verburch 5 
15:00 Lens 7 
15.00 CSVD 8 

Lens 9 VrlJ 
15 . 00 Duir:cJ orpSV 5 

Léns 11 vrij 
13~4~:-Lcr:;., 12 
13.45 Lens 13 

Lens 14 vrij 
15;00 Lens 1.5 
1 ;.4.5 Lens 16 

Lens 17 vrij 
13.4.5 Gona 6 

-- Lens 6. 
- DUNO ,: _, 
- Lens 8 

- Lens 1 0 

- Celeritas 8 
- Delft 6 

- Velo 12 
- ODB 5 

- Lens 18 
PUPILLF,Jll -A 

lipging terr:1 inen 
_ Waterint;sèwE[;, Poeldijk 

V2 G1 16/4 - : 
:Sportco;npl .Oude Laan, Delft 

Ockenburgh 

V1 G1 16/4 
.V2 G2 16/tJ 

V3 G2 1.5 /3 
V3 G2 L.5/; 

Vredenrustlaan 

1 3: 00 
1}: co 
13:00 
13;00 

RVC 1 - Lens 1 Sporti:;.Pr.Irene,Rijswijk 

- 1 3: 00 
13-00 

Quick 2 - Lens 2 de Sav.Lohmanlaan Lens 3 - llTC 1· V1 G1 16/4 
Cromvlite 4 - Lens 4 de Raderijkerstraat QuickStepf; 3- Lens 5 Ni "lkcrklaan 
Lens 6 vr. Westerkwartierv.5 V2 G1 L.5/3 

WELPEN 
12; 00 Lens 1 --::Scheveningen 1 V1 G1 16/ 4 1 2: 00 Lens 2 - I!DV 1 _ - V2 Gî 15/3 12:00 Te Werve 1 - Lens 3 v.Vredenburchweg, Rijswijk 1 2. 00 Lens 4- - Cromvliet 4 V3 G2 16/ 4 1 3. 00 _ Lens 5' - . Schevenîngen 3 V3 G2 15 / 3 
Lens 1 ·zoals bekend. RES · m. bloks2x-1·, .kouwenhoven Leider dhr. j.hop Samenkomst 11.00 uur ingang Lensterrein 
Lens 2 zoals bekend met r.vuurens RES: p.klein brete]er 2x Leider dhr. a.blok Samenkomst 14.30 u. ingangADO terrein 
Lens 3 als vorige week(p.klèi.n nreteler2x) RES l.v.dui.venYoórde-h .alben, Leider dhr. c .nieuwenhui.zen Samenkomst 11 .00 uur ingang Lensterrei.n 
Lens 4 als bekend RES. f.bós-h:ri.entjes Lëider dhr:f".fluman.s Samenxomst 13.30 uur ingang Or.Willem Vac. terrein .. 
Lens 5 als bekend RES. · A°. castenmi.ller Leider dhr. j. zoet 
Lens 6 als bekenct·RES.' è.

1

.á.lbérs Leider dhr.f.wubben Samenkomst 14.00 uur clubgebouw Lens 
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Lens 7 als bekend·met g.v.ardenne RES.W~zeemeyer-p. 

wiJmer Leider dhr. j.heynen 

Lèns 8 f. teunissen-g. l eliëveld-m .. v .. d .horst-h, str·aver-p. boom 

e; booms-c; v.d. àardweg-w .d .hilst;.er'-r. v :d: steen-e .admiraal 

r.v;outers. RES.b.hoefnagel Leider dhr.c.kras Samenkoll'st. 

13.45 i;.ur clubgebouw Lens 

Lens 9 vrij zie overige elftallen ~ 

Lens 10 als békend RE.S f.hazebroek ½eider è.hr.g.v.d.kley 

Samenkomst 14.15 uur Hengelcl. hk.bouwlustlaan (verldet). 

Lens 11 vrij 

Lel'is 12 als vorige weck ·RES H.valkenburg Leider dhr,p.de 

jongh 

Lens 13 als bekend RES r.harnas-j.slabbers Leider dhr,. a.hc 

Lens 14vrii -••·-- ' 
zie overige elftallen . . ' 

Lens 1•5 als bekend RES r.v.hoek-h.v:boheemen Leider dhr.n.c 

Lens 1.b.als bekend RES j.v.hoek-e.teunis Leider!{.~ijsteEvelc 

Lens 17 vrij zie overige elftallen 

Lens .1 8 als bekend RES "h: kouwenhoven-j. v .domln1rg_ Leid~r · 

dhr.h.verbarendse Samenk. 13.15 uur hengelol/beresteinl. 

PÜPILLEN 
Lens 1 als bekend mte r.v.dkrukRes r.leyn Leider 'l'.Eoefnag, 

Samenkomst 12 .1.5 uur Hengelolaan/loevesteinlaan 

Lens 2 als bekend RES h.lutterman Leider dhr.j.colpa 
·samenkomst 12. 15. hengelolaan/leyweg euroci.nema • .. 

Le~s_l t. prins-p. hoppenbrouwers.:. j .lustenhouwer-r'. V. ctêiiribUrf

c. v. bijsterveld-e. v .luxemburg-m. peperkamp-j. brochard-m·. 

schutte-s .knorrRES .p. valkenbur2x-p .lucas2:e: Leider A. v.EsEe! 
- .. ..,..... ., , ' 

Lens 4 als bekend RES·m.prins Leider dhr.b.luster:.houwer 

Samenkomst 12. ! 5 uur ing. Zui.derpark, Loeve.steinlaan 

Lens 5 als bekend RES a.willem~; Leider dhr.P.Ho:p • . 
. .samenkomst 12. 30 uur ingang Zuiderpark, Leevesteinlaan 

Lèn~' 6 wordt samengesteld· uit:d.boin.:.j:bijnagte.;.p.blom-

fî; v.d. brcek-w. freriéhs-j. heggelmàn-e. v .dhoven.:.j. klarenoeek 

r.kleiwegt-j.kies-j.v.rijn-p.v.d.zee Leider f.raaff 
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Lens 1 als bekend R.reeters 1~-lucai:-p.valkenburg zii p3) 
RES r.bort leider dhr_ e;aort 
Lens ? f. verba.rend,,,,~, .v:d :r,.0er--i" .kerkhof-:;:,.g.i.ér-,:; .hofmán
r .noordeloos.:.s: teuni ;,1,e11.-h. braak-r. rui terms.n-r. de wit-f. . ba1iman Re.sj.v.kle,,f Leider àhr.E.D:•:·,\,:,,rs 
I ens 3al s bekénd RR:l r. schipaar.b oordLr::.id<or dhr. w .kouwenhcv.en 
SamEmkcmst 1,. 15 uur ir.gang ler.;sterre:ir1 
Lens 4 · cil s · bekend p. vroegopRES. _ h. kcrr;nr-omp-r. blok~ ~eider :ihr. :--Y: .. ,,. d. steen 
L~•'.<'- 5 al~, be.kend RES b.groen-r.de.ll:;1.as Leider dhr.H.Zoun 
AFSCHRIJVINGEN v6ór vrijdagavond 7, 3'J tij dhr G .v ~d3t,:;en, Nunspeetl. 303·(alleen·schrifteliik) Telefonisch ~rijdág.:. avond tussen 6.30 r.n '/:30 u. tel 661314 kl':,gebcm•1,,(i;v.m,, 
<st .• nicolaasavond ab110luut gePn afsch,rijvin@i=:r.na 7.30) alleen voor dringénde gevallafi belle~·zaterdag t11ssen 10-1t~30 naar dhr. G.v.dSteen te. 3986p4. Afschrijvingen voor __ 5t.nicolaasfee<':tjes e.d. werden nie<:; geaccer,tec~d! . 
KJ;EPER3TRAINING zaterdag 10.00 worden verwacht: h.v.boheemen g.v.gessel-j.bendriks.:.h.uding;Bij verhindering afbellen vrijdagavond tussen 6.3C en ?.30 uur tel 6~1314, · 
TRAININGEN vrijdagavcr0d 5 december geen tra.i.ningen. Deze week is aan alle betr-ökken spelers van de ABC selèctiegroepen bericht gel'.onden over de nieuwe trainingen. B,"waar d,;ze Etencils zodat jullie wetAn wat er gedaan meet werden bij veldafkeuring of verhindering. Bij deze·selectiegroepen rr.ogen voort.aa.n al] een die spelers komen, die deze week een hrief heb,ben ontvangen, 
AFKEURINGEN: sinds kort hangen aan de beke-,de adressen weer afké'uringslijsten, ?.adat de· junioren daar kunnen kijken 
of hun wed::;trijden döorgaán.Telefonischè inlichtingen worden hierover niet gegevBn. Voor PUPIJ,LEN en }'lf,LPEN geldt het volgenda: staat op de lijst afgekeurd dan mag je uiter 0ard thuis blijven. Staat er goedgekeurd dam moet- je onder ,ille omstandigheden naar veld of punt va·n samenkomst gaan. Alleen als er staat vermeld: zie afkeuri:1gslijst dan mogen Pupillen en Welpen naar het klubgebêuw bellen. Het tijdstip ial elke week in de Lenèrevue gepubliceerd worden, Deze week tussen 10.30 3:1 11.00 uur tel 661314. 



DE LENSREVUE 

wee~blad vo.n de voetbalvere:1iging Lenig en Snel 

43 ste jaargang ntL'nmer 14 10 dece• ber 196'3. 
VAN DE REDAKTIE 
Zoals vorige vreek aangeko::idigd komen wij nu gaarne terug 
op :iet ingezonden schrijven van de heer J"C.Hop, Omwille 
van de duidelijkheid zullen wij de bezwaren van dhr"Hop 

en onze kanttekeningen daarbij puntsgewijs de revue· 
laten passeren, 
1" Aî Wij moeten het met U eens zijn, heer H.,, dat de 
uitdrukking 11moe,ili jke leeftijd II inderdaad verre van ge
gekozen is. Dat daarnaast onze melding dat 1 speler een 
officiële waarschuwing had gekregen, on_juist was is daar
om voor ons des te betreurenswaardiger, Wij bieden U en 
de overige lezers dan ook onze excuses daarvoor aan,.Wij 
distanciëren ons echter van Uw uitdrukking "sensatie" 
waarvan u alleen zou rr.ogen spreken i::idien wij iedere week 
althans, g~regeld, onwaarheden zouden publiceren. Wat : 
betreft uw verwijt, begrijpelijk als leider van A1 en 
Juco-1id, alleen Lens in een kwaad daglicht te hebben. ge
steld, raden wij u aan de desbetrefferide Varia-regels . 
nog eens aandachtig te bestuderen. · · 

2" Wat het eerste elftal betreft de Redactie heeft op de 
brief van dhr de Jongh zijn mening gegeven. Natuur.lijk 
was dit onderwerp reeds lang bij de redactie besproken, 
m2,ar omdat er van bestuu.rszijde op onze vragen all•een 
maar loze antwoorden kv1amen als: 11 J e kent de achtergron
den niet" heeft de redactie publiciteit vermeden. De 
brief van dhr, de Jongh kon echter niet onbeantwoord 
blijven. Bovendien was het bestuur op de hoogte gesteld 
van de brief van dhr. de Jongh, daar hij 'smaandagsavonds 
bij het bestuur is geweest en hun op de hocgte stelde 
van de inhoud, alvorens het de redactie te overhandigen, 
Dat er een redactioneel kommentaar zou komen kon niet 
uitblijven, doch het bestuur vond ~~t niet nodig pols
hoogte te komen nemen .. WaarschijnliJk zou het ook niet 
veel verandering in onze kritiek gebracht hebben, Na · 
het verschijnen van het artikel had het wel kritiek. De 
achtergronden vrnrden wel medegedeeld., De taken zijn als 
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. Scherpenisse is tr;;_ü,er en begeleider van het 1 e. Dhr" de 
Bru:m is begeleider van de 1e trainin:-:sgroep (1e en 2e·• 
elftal). Dhr. Willems is assistent befeleider van de 1e 
trainingsgroep. Wijzigingen in het ec-r·st,, kunnen alleen 
aangebracht worden door dhr. Scherper,:i.sse. Dhr·. Willems 
is verantwoording schuldig aan dhr. de Bruyn (bestuurslid) 
Dhr. Scherpenisse a,,n het bestuur en dhr. de Bruyn zit in 
het bestuur (verantwoording?). U ziet in theorie prachtig. 
Voor de praktijk moet u zelf langs de lijn gaan staan .. 
(RKAVV bijvoorbeeld?). Wat het bestuur niet begreep was 
wat de redactie met verjonging bedoeldG .. De gemiddelde 
leeftijd van de spolers is 23 jaar. De leeftijd bêdoelèn 
wij echter niet. Wij hebben alle respect voor de spelers, 
die iedere zondag hun uiterste best doen, maar wij zien 
verscheidene spelers die telkenmale geprobeerd worderr,. 
maar het telkens weer niet halen. Na? wedstrijden wor
den ze weer terug gezc• t. Waarom niet nieuwè ·spelers ge
probeerd voor langere duur (geen 20 minuten s~vp.) Toe
gegeven- dat dit een besluit wordt, waarvoor een Salomons 
oordeel nodig is •• Wat de aantijging in dhr. Hop_':s brief 
over denigrerende opmc,rkingen:"onaanvaardbaar"pikant en 
wij zien wel" betrRft,. vinden wij dat indien u zinnen--
uit het verband rukt 2n enige woorden aanhaalt, het niet 
moeilijk is- een negatieve indruk te geven. De redaktie 
hoopt, dat zij zonder beledigingen van personen nu een· 
duidelijk standpunt van hun mening gegeven heeft en sluit 
de discussie in de Lensrevue met de verwachting dat dit 
onderwerp uitvoerig op de hearing van 15 december ter 
sprake komt. 
AFT'?EDEN VOC'RZITTER. 
Voorzitter H.Houkes heeft het bestuur te kennen gegeven 
zijn functie per 1 januari a.s. neer te leggen. Aan dit 
besluit liggen meerdere red.enen ten grcndslag. 

HEARING 
Aam;taande maandagavo,1d 15 december stelt het bestuur zich 

,Xoor om 21. 00 uur in het klubgebouw ec'n hearing te houden. 
/Op· r:eze hearing kunne,1 allerlei aktuele verenigingszaken 
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aan de orde gesteld worden, waarbij de voorzitter tevens t 

(desgewenst) van de gelegenheid gebruik zal maken een toe
lichting te geven op zijn besluit tot aftreden, 

OFFICIEEL 

In Ballotage 
/bî5-J:P:H:-Simons 11.6.46 (s) Redcrijkerstraat 
/616 J.Scheltens 14.11.,5,5(j) Middenstede 2,58 
/617 W.J.H.M.Snijders 17.8.,54(j) Otterrade 23 
/618 R.Out 23,3.56 (j) Groenezijde 187 

SEKRETARIAAT 

24,5 322778 
666144 

Alle korrespondentie behoudens afschrijvingen dient gezonT 
den te worden aan GcHalleèn, Abeel straat 37, tel. 324044 ., 

VARIA 

Mevrouw J.vàn Luxemburg-Lagerweij dankt bestuur en leden 
voor de overgrote belangstelling ondervonden bij het 
overlijden van haar man. . 
-Rini van Noort is ten einde raad, Gp de training van . 

. , maandag 1 december verloor hij een van· zijn voetbalkousen. 
Daar Rini niet op een been kan lopen, ·iaat staan voetbal
len, verzoeken wij de eerlijke vinder per omgaande de.· 
kous bij hem of de Juco terug te brengen. 
-Van'Kwiek Sport ontvingen wij een uitnodiging voor alle 
A-enB junioren en jonge senioren a.s. zaterdag 13 december 
de door deze vereniging georganiseerde beatavond bij te 
komen wonen. Voor de toegangsprijs van f. 2,-- kunt U 
de hele avond swingen op de sound van "The Visitors",, 
Verdere aanbeveling lijkt ons overbodig: Goede waar behoeft 
geen krans. . 
-Dat geldt ook voor a.s. vrijdag. Naast de uitreiking 
van de werkelijk fantastische prijzen van de Kerst-drive 
organiseert de KaKa, "oni het af te leren" nog een kla
verjasdrive-je, waaraan op zich ook al weer leuke extra 
prijzen zijn verbonden, Kaartavonturiers:Sla Uw slag!! 

VAN DE JUBILEUM KOMMISSIE 

Inderdaad heeft de redactie van de Lensrevue gelijk als 
zij zeggen, dat zij nog niet veel van de Jubileum Kom. ~ 

hebben gehoord, en er nog weinig van de plannen voor de 
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feestviering bekèncÏ··· {';, ~De reden hief;o~f·\i .J;i,~el'. ri:i.~Je:rf ·. i:_t · ; zij weten er zelf nog niet _a}. te veeL vap., E.f ':ijn ál..:-~ve.r: - ; schillende plannen gemaakt en al heel wat ideeen besproken~ maar een vastomlijnd plan is er nog niet. We hebben veel . · oren te luisteren gelegd .bij''. de leden om te wete~ ,t;e komen · wat zij over een feestviering denken, en op wleke' wi•jze en in welke. vorm zij het. jublieum van hun voetbal verèn;i.ging •. - , zouden willen· gedenken. Eerli·jk gezegd zijn wij er niet ; veel wijzer van geworden. Wat wij wel weten is dat 'de, LENS · OUDEJAARSAVOND op 20 december wordt gevierd en dat <iàh: tevens het LENS JUBILEUMJAAR wordt ingeluid. NamenS"het be• stuur hebben wij de eer u uit te nodigen,. ~n, pp:3 klubgebouw om onder het genot ván een gezellig drankje, een hartig · ... hapje. en een prettjg stukje muziek een uurtje of avondje · door te brengen bij Lenig en Snel, Het moet een gezellige. instiuf worden waar u oude en nieuwe bekenden weer eens- ontmoet en o.a. kunt praten over Lens heden en verleden en · toekomst. Wat de toe.komst betreft zal de plaats die het eerste elftal• momenteel inneemt wel stof tot gesprek geven maar dit zal <de geze:p.igheid toch. niet ernstig: beïnvloeden •... Lenig en Snel.heeft yoor meer hete vuren gestaan, als wij allen iedrr op onze plaats· ens eigen· manier ons steentje· bijdragen dan. zal dat ook wel règ kom. Op 20 december is. ook de trekking van de kleine loterij waarvan u ongetwijfeld gehoord.heeft. Er zijn nog een 200 loten te.verkopen máar · daar"hebben wij nog twee .welrnn .de t.ijd voor, allen nog eyen··-.: de schouders !;)ronder en. ook dat., komt voorelkaar. Lensleden · vrienden en vriendinnen geeft geh.oor aan de. uitnodiging van het bestuur en kom·als het even kan op zaterdag 20-dec. 

nà.aruie_Hengelolaan, D J b'l .: .. ,. · i .. •' .. · . e U J. eu.iu.-..OmlllJ.'Si;; e, ; ~ '.· ~).'. . . .. .. 
H.B.S.4 - Lenig en Snel 6. 

-· - \ 
>,-~ . ,, Terwijl menig voetballer mokkend bij de warme kachel zat, omdat:tiet.programma in zijn geheel was afgekeurd, speelde. ons tweede B.:.elftal een oefenwedstrijd tegen H.B.S. Op een gald veld wist Lens, na enig aftast en, H . B. S. on-_· der druk te zetten, Er werd echter te onsamenhangend ge

speeld en het verband tussen de linies was volledig zoek. --.- ·,Desondanks wist F. Veeren., na_ een onoverzichtelijke situa'tïe--:· 
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de stand op 0-1 te brengen. Direct daarna profiteerde 
B.B.S. van een foutje van onze doelman en scoorde 1-1. Na 
rust speelde Lens stukken beter en wist H.Wilshaas na 
+10 minuten met een keihard schot Lens op 1-2 te brengen. 
H.B.S. brak daarna enige malen gevaarlijk door, maar de 
Lens-achterhoede wist de zaak toch gesloten te houden, 
5 Minuten voor tijd brak J;v.Rijn door en schoot keihard 
op de paal. F.Disfeldorp knalde-de·terugspringende·bal in 
het doel en bepaalde daarmee.de eindstand op 1-3~ 
PROGR.AMM..A SENIOREN VOCR ZONDAG 14 DECEMBER 1969. 
14.00 Lens 1 - RFC 1 1-1-·6/4 i?fiöiihtü*g}er 
12.00 ADS 2 - Lens 2 . H.Hollander 
12.00 Juventas 2 - Lens 3 J.hendriksèn' 
12.00 Lens 4 - Zwart Blauw 3 1-1-5/3 
12.00 LBns 5 - vue 6 2-2-5/3 
12.00 VCS 6 - Lens 6 
14.00 Lens 7 · ·, Velo 8 

Lens 8 vrii 
1 3. 1 5 DWO 6 - Len s 9 

Lens 10 vrij 
1 3. 30 Bostdui ven ;/- - Lens 11 

.C.Kauderer 
C.Gielen 
S~Geldrop 

P ..Kool 

·,J .•.. L~Sgi~~-der velden: 
. ADS Aan de Monst~rseweg t/~ rir.~ 0 _ 
Juventas Aari de Rotterdamseweg achtér de Hoornbrug·, 
VCS . . Aan de -Dedemsveartwég , .: , '- '. ·, reéht_5-)_ · •'., 
DWQ; Zoetermeer t/o Nutricia ' -•,· ·- -· 
Postduiven .Aan de Monsterseweg't/o nr._ 10 

.. 1, ;,, .••• • ... 

Voor opstellingen der elftallen zie Lensrevue nr. 13,per 
· 3 december. met veranderingen ,(oor: _ . · _ · ·, :,·,, • 

Reserve voo Lens 1 H.Brandenburg-A.Verbarendse ·' •, ·· 7
• •• 

2 G .Benneker-L.Brandenhurg-'-J .-Riemen • · __ 1 · ;-,~ 

3 Th.Hoefnagel-D .Hà1.t 
voor Lens 4-5-6-7-9-11 geen veranderingen. 
Samenkomst voor Lens 1 wordt op de training bekendgemaakt 

3 11.00 uur clubgebouw 
9 12.00 uur clubgebouw 

AFSCHRIJVINGEN 
Weer als bekend n.l. vrijdagavond van 19.30 en 20.00 uur 

.. 
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in het clubgebouw tel 6~. 1 3. 14 i • 

Uitslagen telefonisch doorbellen zondagavond tussen 1?.00 en 
18.00 uur bij A.Bogis6h tel 39;52.55 · 
Afhalen ·ruil~'ormulierèn en; wedstrijrapporten· inleveren maand, 
d. o. v. in het. clubgebouw, · · • . · 

,J - • , • .: ~ . ~ 

INDELING LENS 3 VOOR DE H. V·.E" BEKER . . .. 
Als tegénstanders voor ons derde elftal zijn aangewezen de 
verenigingen (niet bang worden) Groen-Wtt'58 1-Marathon 1 • 
en N .L.S.1. Wij wense"n · onze jongens in deze z1,are strijd . 
tegen de hoofdklaasèrs alie· su:kses,toe·,, , ,. . ·· _'.:'. 

- ' .,. '. 
Willen de -spelers die in de periode van inaandag 22 december 
t/m zondag 4 ja,nuari n;i.et beschikbaar zijn mij dit even " 
mededelen a.s. zaterdag 11? 18.00 uur tel. 39.52.55· · .,, 

Wanneer voor zondag· 14 december· het gehele progra~a we.er · • 
is afgekeurd willen wij in samenwerking met de "Ka-Ka eer. ., 
kaartmiddag ::.in öns · cl\ibgebouw organiseren ( pokeren .en ·• ;:, 
tafeltennis toegestaan)., Aanvang 14. 00 U\lr in::/chri jven be- o-: 
gint 13. 3·0 uur. · · ,u .,;,, · · .: à',E 

Willen de volgende ,speiers zorg dragen ia'.t hu:.~ nieuwe keur:(R1 
kaarter! ,!J1et.,.s.Pood_ wo:r::den ing!,leverd: . . .. , 
h, bev-er·sb<;)rgsJn-;her1egpuwe·n-j .. h.de boer-t,h. broc;,ard-f .v .d;i.jk' ~; 
h. hake~-g. j~)1.ee-:-;L -t,cndrichs::w. t .y. d. laa,i1-a. j. v .d .meY.der{- .. ·,:,;' 
a .niew,renl:i,1c1i.zen-m. j.ooms-c·: j .peeters-f. w. v:reeswijk .. Op u11 : , 
legitiriïati~ Jèürit' u c1e' uit.er.stf.) datum lezen, · ·; · · · · ,.,t 

' ' '".,~-•- .,. • • •·• .,,, · :• · .. · ' ,,.,. · • ' · · • ; ,r ,• · "·" ::t:' 

Wij tilcigerî jJiet îrïöppèren. Over de afgelopen 1i .wedstrijd
zond~gen- sl~Chts ?3 äfschrijvingen, een gemiddelde van 
5 ,pe'f zonda'g.' ·D'oe1gemi•ddelde -is thans: voor 245, 'tegen 150. 

" . ., . '" . 
PRCGRAMMA 'S JUNIOREN ï 'PUPILLEN EN WELPEN. 

· zondag 1,4· december -196.9 
·JUNIOREN . , .• 

1?. 00 ,Quiclc 1 . •::. Len·s 1 . .',' · ··. - Sav-.Lohmanlaan. 
15.00 Blauw.Zwar.t ·3:, Lensi3: Dr.Ma:-;sveltkade· t/o Duinrel: 
12.0.Q Le~·t's' 4' _.: Gr.'\'Uilèin!IVac3· V3 G2 16/4 "Wassenaar) . . ' ' . . ~- . ~ . ' 

·. - Zaterdag 1 3 december, 1969, ~ 
15,00 Lens•2 - Concordia.1 V1 G1 -15/3 
1).45 ADO 8 Lens 5 Zuiderpark 

Lens 6 vrij 
.. -. 

Lens 7 vrij 

-- 1 
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1.5 -o''o"'··nHBRK·· 3·" ó= b··"'' 1_·0· 0 • :_;-.:-· -o·" k =·.: 'h --·-····· - •.• ,,_ '-'~'":'.::'._· .. •-_:.- 4

.-• .. ~ ens . . . .... , .c .enuurc _ . . .... -... , ... ,.~~ 
1.5.00 Lens 11 ~- RijswiJli:'".5a'". 1/3 G216/4 ·• · ·-~- ·' ._;;.~-,~;· 
1 3. 4.5 Laakkwartier 9 - Lens 12 ~ Jansoriiusstraat.' · . 
1.5 • 00 D_en Hoorn 7 - Lens · 1 3 . · Wouèi seweg, den Hoorn .. · 
1 3 .4.5 Zwart Blauw 4 - Lens 1.5" ·, :Kijkduinsestr. /Duinla.an . · 
13,4.5 Len,s . ..:14 .. ,- Oranje Bl,1l.uw· . .5, \T:1 G1 16/4 .• , .. 
1 3. 45 LE1liS ::t{i ·. - RAS 6 . · . · -V2 G2 16/ 4 . ·,, 
1 2. 30 'AD_O· 24'. Lens 17 Zuiderpark 
1 3. 4.5 Lëris .J8 Tonegido .10 V 3 G2 L.5 /3 

-- .. •.ë ... ..:·. " . . • 

, . 

. ' · · ·,, ;:,· PUPILLEN-A 
13. 60 Lens, ·1 _ ·. - RKAVV. 1 

-13.00 .. Postduiven 1. ·- Lens 2 
;V1 G1 L6/4 · 

Lens. 3 vrij 
13:.00 Lens 4 -. - HPSV 1 
12~J.5.Cromvliet 5 - Lens 5 

Lera - .6 -· vrij . 

Mon_sters_~weg~ Lor:isduinen , '·. 

-V2 G1 151/3' : .. 
Rederijkerstrà.at • 

t .• ~ 

WELPE!i 
· Lens 1 vri•j _ _ _ _ . ', · - - -, 

12.0û Lens 2. _ Vredenburch 3 V1. G1 1614 _ _ .:: :•~ 
12.00 Lep~. 3 .. . _.-:- Scheveningen· 2 V2 G1 15/3 · ., ;-.,;;;;,: 
13,.00 Lenîi:4: -~ VIOS '4 ._ .. - V3 G2 L5/3 ,•: :,, <·· 
12~q9,Lens:5. '.".·Ooievaars~-_ V3 G2 L6/4. -,;,,..::, 
Lená::1· "ai; :vorige week RES: -nf.blom2x-w.k.ouwenhoven. L~idJ_r";;, 
dhr·. j .höp_ samenkomst· 11 • 30 ingang Quick terrein. · · · · -i:-:' 

• • , • I:_ 

I.ens 2' al:~ v9rige week RES h; janmaat Leider dhr .a.-blok ,,_;:. 

Lens 3 ~1s."vorige week RES l.v.duivenvoorde•h.alber~ L~idé~: · 
dhr. c.nieuwerihuizen samenkomst 14.00 ingang Lens terrein. 
Lens 4· als vorige week RES r.bos-h.rîentjes Leider dhr';.-:.~::"· 
f .flumans - , ' · • .•. :. 

Lens 5 alG bekend m.bloks 2_x RES j,v.rijn-p.v.d.steen.:.p.·, 
jochems Leider _dhr. j. zoet samenkomst 1 3. oo· ingang ADO · ' 

Lens 6 vrij zie overige elftallen 
" Lens' 7. vrij_ h, janrria!l,:t;. rese~ve 2 

• •. · .. ,. ... :~ ..... ,;!,·: ---~ .. ..l .• ·.-· ..... ~-=,.;-7- .·•';,•·. 
•. ·1 .. -, .. - ,_ _,;. ____ ,._,...... -~;,..---.... 
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Lens 8 als vorige week RES b.hoefnagc,1-j.ruyters Leider 
dhr.c.kras 

Lens 9 vrij.zie overige elftallen 
Lens 10 w.hendriks-m.mulkens-j,meyers-p.berkelaar-c. 
bakker-r .mooiman-j. pronk-r. v. tl. linde-w. v .tl .linden-g. v, · . 
deelen-r. de vroege RES f .hazebroek-h. lrnynen Leider dhr. 
g.v.d.kley Samenkomst 14.1.5 uur Hengelol/bouwlustl (vendet) 

Lens 11 f.v.os-p.wolters-h.v.dbroek-a.v.maris-m.magnée-r, 
coenen-f,hooghiemstra-e"reesink-s.djerahian-h.niggebrugge
e.wohrman RES r.v.overvest-a.schneider Leider dhr. a. 
nieuwenhuyzen 

Lens 12 g.v.gessel-th.tijssen-p.perre"n-m.heynen-g.bloks
r.v.luxemburg-r.v,noort-h.lorshe1d-j.de hilster-à.'s ,graven
dijk-g.ruvgrok RES h.valkenburg eider dhr.p.de jongh .. 
Samenkomst 13.00 Hengelolaan/Loevesteynlaan 
Lens 1 3 b. ruiternran-r. v .tl .~e·er'-j. janmaa·t-r .:micka-g .. colpa
a. lodder-a. hilderink-e .hoefnagel-g. wouters-r" verbarendse
f.snoeyers RES r.harnas Leider dhr, a.hop Samenkomst 14.00 
clubgebouw Lens · 

Lens 14 h.v.boheemen-j.v.wijk-w.wils-h.guit-a:de pagter
j.v.rossum-j.slabbers-p.herry-j.v.velzen-j.post-m:v.dijk_ 
RES e .. teunis 2x Lei.der dhr. n .drabbe . . 
Lens 15 h.uding-s.castenmiller-j .hollink-h.ruyter-r .. 
heemskerk-a.kleiwegt-e.de wit-p.zalmé-a.v.kleef-j.v.d. 
burgt-g.kerkhof RES r"v.hoek Leider dhr. n.osse Samenkomst 
1 3, 00 Hengelolaan/Bouwlustlaa!'.l ( vendet) 
Lens 16 j.de greef-j.krens-h.dessing-a.looiesteyn~a.hoif~ 
nagel-h. kleiwegt-f .klos-r, bom-f. willeyr:c;-f .. magnée-g. 
wasserman RES j.v.hoek Leider dhr. h.bijsterveld 

Lens 17 r.hulsemans-f.wouters-a.burcksen-p.bakker-j. 
lefu.iken-r. guit-j. v. domburg-e. teunis2x-ti. v .tl. vocrt-m. v.· 
wassem-h.pronk RES c.lipman Leider dhr-a,v.essen Samenkomst 
1:?.00 uur hoofdingang ADO terrein 

' f .. J ; ( -- . 

Lens 18 f.hendriks-a.maas-p.koevoets-r.kruiselbergen-w. 
brochard-j.oosterveer-j.vollering-r.wijsman-p.faas-r.huisman 
j.piët RES h.kouwenhoven Leider dhr.h.verbarendse 
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\/-~::_- /i-;;·:i;_é,:;i·\:/f/1;;f:t,;{~':"'',;:,•:,_-,;"/i.,·~;-,,:-;:"'.(.- :; /{-:s:i '. :•-c\,, _:;_:: --_·: ·? : -• 
Le!îS 1 "à1s bekend 
RES-i:"leyn Leider dhr. t .hoefnagel 

Lens 2 als bekend 
RES h.lutterma!'.l Leider dhr. j.colpa Samenkomst 12.00 uur 
Hengèlo1aan/bouwlustlann (vendet) 

Lens 3 vrij 

Lens 4 als bekend 
RES m.prins Leider dhr. b.lustenhouwer 

Lens 5 als bekend 
RES a.wiliems Leider dhr. p.hop Samenkomst 11 .30 uur 
i-hgang zu:i.derpark Loevesteinlaan 

Lens 6 vrij 
. WELPEN 

Lens 1 vrij 

Lens 2 als vorige week 
RES j.v:kleef Leider dhr. h.dankers 

Lenr, 3 als bekend 
RES r.schipaanboord Leider dhr. w. kouwenhoven 

Lens~ als bekend ( met f.vroegop) · 
RES h.korenkamp-r.bloks eider dhr. r.v.d.steen 

Lens 5 ai0 bekend 
RES b.groen-r.de haas Leider dhr. h.zoun 

AFSCl-liUJVII1:GEN 

Vóór 'irijdagavond 7.30 uur bij dhr. G.v.d.Steen, Nunspeeet
laét;·, 303 ( alleen schriftelijk) . Telefonisch vrijdag -
avond tussen 6.30 en 7.30 u;ir tel 6( .13.14 klubgebouw. 
Alleen voor c!rir.gende gevallen bellen zaterdag tussen 1 0. Q, 

en 10.30 uur naar dhr. G.v.d.Steen tel. 39.86.94 

AFKEURINGEN 

Alleen pupillen en welpen kunnen zaterdagochtend tussen 
1 0 .45 en 11. 15 uur informP.ren ~iaar eventuele afkeur.ir.gen 
echter uitsluitend als op de é!Îkeuringslijsten staat 
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11zie afkeuringsli~sten" 

Zoals jullie vori1~e week hebben kunnen lezen zal in het vervolg, als het 1,ehele wedstrijdprogramma is afgelast, 
het klubgebouw pas vanaf 13.00 uur zijn geopend. ·Evenals in het verleden zullen er op voetballoze zaterdagen weer 
speciale spelmiddagen worden georganiseerd. Wi.j zullen bij de opstellingen dan steeds vermelden: ZIE RESERVE
PROGRAMN':A. Let hier dus goed op" De juniorencompetitie zal in de weekeinden van 20/21 '?11 27 /28 december en " 3/4 jar:uari worden stilgelegd, Als de weersomsta!'l.dig
heden het toelaten zullen wij proberen om vriendschap.,pelijke wedstrijden vast te stellen. Voor de pupillen 
en welpen breekt het gesloten winterseizoen ook weer 
aan. Tot half februari dus geen competitie, maar wij zullen zoveel mogelijk vriendschappelijk le.ten spelen. 'De 
woensdagmiddagtraining gaat in ieder geY.al door, 
KEEPERSTRAINI!-iG .• voorlopig zal i.v.m., het slechte. weer de training dp z-aterdagmorgen geen doorgang vinden" 
ZAALTRAHHNG voor de C-klassers die woe".lsdagavond om 6.00 uur trainen•is de Herschelstraat beschikbaar. Jullie kunnen informeren over afkeuring van de training bij N. 
Drabbe tel. 33.0G.52 uitsluitend tussen 4.30 en ;i,00 uur. 
TRAININGEN op de woensdagen 24/12 en 31/12 geen A-e.nBklasse training •• 
JUt'IORENRAAD, op voordracht van de juniorenraad is W. 
lfouwenhoven met ingaEg van heden als lid van deze raad opgenomen, 
ADVISEUR FRANS KEMPEN~ 12~ j~fil: priester. 
Zaterdag 13 december ::im 11 uur eucharistie-viering om 11 uur in de parochiekerk va!'l. St.Theresia hoek 
Langehilleweg-Strevelsweg Rotterdam (bij eindhalte 
METRO-ZUID. Na afloop hie_rvan zijn alle Lens-vriE,nden van harte welkom in ce.f~-restaurant "Rustburcht" 
Strevelsweg 74G, om er even te buurten onder het genot van wa~u1te E.'n een consumpti.e, Tot .3 uur is de hele falililiekring aanwezig. Graag felicitercm wc onze 
adviseur met dit feeGt en wensen hem nog vele 
gelukkige jaren, 

·" 

1 

l 
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Lenig en Snel. 

· 17 december 1969. 

\ 
De heer J ,.Hoppenbrouwers dankt bestuur en leden voor de 
grote belangstelling ondervonden bij het overlijden van 
mevrouw Hoppenbrouwers-van Gemert, 
Frans Wubben gaat 2e kerstdag· zijn eerste pasjes in de 
richting van de huwelijksboot wandelen,. Deze dag verlooft 
hij zich n,l. met mej., Bep Borgmeyer,. Receptie van 
14_, 30 tot 16. 00 uur op het Vaillantplein 13- Beiden vast 
-van harte gelukgewenst. 
Een andere waggelaar is de heer Theo Suijkerbuijk die 
zich 2e kerstdag verloofd met mej Marianne de Bra. 
Receptie van 15 - tot 16.30 uur op de Melis Stokelaan 
224. Beiden worden eveneens van ha1·te gelukgewenst 
De fam Goomans wenst bestuur en leden prettige kerst-
dagen en een voorspoedig nieuwjaar • 
de heer J Willems wenst het bestuur en leden mede. namen: 
vrouw en dochters prettige kerstdagen en een.voorspoedig 
nieuwjaar, · 

PROGRAIVIMA SENIOREN VOOR ZONDAGEN si en ?ê DEÇSMBER 1969 

12,-~ Postduinen 1 - Lens 1) Ondl-.r • voorbehoud -14 -- Postduiven 2 - Lens 2 ) 
14.-- Lens 3 - Groen Wit '58 1 1-1~6/4 

(H V,B,Beker) 
12,.-- Lens 11 - Marathon 8 1-1-5'/3 

(Competitie) 
LENS 1 (12,- uur) C.v,d,Beek-p,de jongh-r.fortman

w, hansen-1,. riemen-j •. englebert-j ,, v .d, knaap
g. verhaar-a,.hop-j. v .dijk-th,.brandenburg. 

LENS 2 (14.- uur) r.bruggemans-h.dietz-r.roodbol-h,smits
kam-j,colpa-h,rooduyn-a.rooduyn-j,zoet-h,bran-

, denburg-a. janssen_;w"keetman, 
fü,serves 1 en 2 : g.halleen-g.benneker-
Genoemde spelers worden verzocht om zondagmorgen 10 uur 
cp te bellen of deze wedstrLjden doorgaan, en wel : 
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WINTERVERTIER . ( nou ja •.. , . ) 

Zoals in dé laatste uitgave van jong lens is vermeld, 
doet lens tijdens de kerstvakantie ook nog wat aan vaka~ 
tiebezigheid,zij het op een speciale manier. Er zal 
vanaf a.s,ma~ndag 10 uur gewerkt worden op het veld door 
een - naar wij hopen - grote ploeg jongelui. Het is o,a, 
de bedoeling, dat de palen,die thans rond het derde veld 
staan, langs het eerste veld worden geplaatst. Een karwe 
waar we ons wel even warm bij zullen moeten maken. 
Verder staan er nog een aantal andere karweitjes op het 
programma. Wij roepen iedereen op, die er hard tegenaan 
wil, Nadere inlichtingen zaterdag op het veld. 
FILMAVONDEN MIDDAG, 

Zaterdag 27 december a.s. is ons ljlubgebouw gereserveerd 
voor onze welpen-pupillen en C en B junioren. 's-Middags 
om 4.30 uur kunnen de welpen en pupillen komen.genieten 
van de komische en ook wel spannende belevenissen van de 
beide sergeants Doubleday en Ames,die geen middel onbe
proefd laten om elkaar in moeilijkheden te brengen. 
"Op de plaats rust" is de titel van de hoofdfilm.i,,:ooraf 
enkele leuke tekenfilms. Einde van het festijn ca. 7.,-uu 
Om 19,30 uur zal Eddie Constantine onze Ben C klassers 
proberen te vermaken met de film "Die man is gevaarlijk" 
Lemmy Caution,een amerikaanse FBI officier,vermond als 
gentleman-misdadiger, rolt twee misdadigersbenden 
tegelijk op. Na ontelbare vechtpartijen en avonturen, 
waarbij hij elke stap dichter nabij de dood komt,slaagt 
hij erin, wat er van deze misdadigersbenden over is 
aan de politie over te leveren. Onnodig te zeggen,dat er 
ook enkele gevaarlijke ·dames van d.e partij zijn. 
(A.klassers geen toegang) Afloop ca, 10,- uur. 

LOTERIJ. 

Zoals bekend is a. s,zaterdagavond de trekking van de 
loterij ,Er zijnnog een groot aantal jongens, die loten 
bij zich hebben.Het geld van de verkochte loten, en de 
loten, die je niet kwijt bent,moeten voor zaterdagmiddag 
ingeleverd worden bij g"duivesteijn. Dit kan gebeuren 
vrijdagavond tussen 6.30 en 8.- uur of zaterdagochtend 
tussen 11 en 12 uur in he~ klubgebouw, Wij rekenen er 
natuurlijk op dat je alle loten verkocht hebt en alleen 
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spelers Le;ns I bij de heer H.S~h~rpenisse tel,36,10.o"3 
of dhr" J. Willems tel. 3 3. 42 .11 
spelers van Lens 2 bij de heer A.te Mey tel.39,31.67 
of dhr,A,Bogisch tel,39.52,55 

LENS 3 : O,Vorkink-fr,stráathof--j,bijsterveld-p.v,d.aar
g.kemperman-n.koot-th.hoefnagel-e.bakkers-d,groenendijk
a .kortekaas;,-j .heins, 
Reserves: d.holt-th.brochard-r.brandenburg-r.bruggemans. 

-----. ·- -~ 

LENS 11: h.douw-n,osse-w,v.d.laan-w.douw-f.peters(a) 
r"soer-p.haring-f.de winter-r.v"d.boogaardt-b.osse
c,,blok. 
Reserves: s,douw-a,loykens-1.boelhouwer. 

-··. - - -- .•.. 

ZONDAG, 28 DECEMBER 1969 

14 .. ~- N.L.S"l 
12. -- Lens 11 

- Lens 3 (HVB beker) Buurtweg Wassenaar 
- Bunker Boy•s (competitie) 1-1-6/4 

LENS 3 : o.vorkink-r.brandenburg-n,koot-j.bijsterveld
th.hoefnagel-d.holt-th,brochard-e.bakkers-d"groenendijk
a.kortekaas-j,heins. 
reserves: fr.straathof-g.halleen-r.sykelhof, 

LENS 11 : r.oostveen-koentze- n.osse-w.douw-s.douw
h.douw-f.peters(a)p"haring-b.osse-j.verbarendse
p,verbruggen. 
reserves: r.v.doboogaardt-r.soer-c,blok. 

Zoals'uit het bovenstaande kan worden gelezen, is deze 
opstelling voor 2 zondagen vastgesteld. Daar wij voor 
genoemde periode geen afschrijvingen van spelers hebben 
ontvangen,rekenen wij op volledige opkomst, 
Verder zal het u opvallen dat ons derde elftal twee 
moeilijke wedstrijden te wachten staan voor de HVB beker 
tegen elftallen uitkomende in de hoofdklasse van de HVB. 
Zij rekener. er op, dat onze niet spelende leden met 
supporters hun komeB aanmoedigen,waardoor zij hopelijk 
in staat zijn om door de eerste ronde heen te komen. 
Namens de eco wensen wij alle leden prettige feestdagen 
en e.en voorspoed,ig 1970. · 
Afschri,jvingen vrijdagavond van 19,30 tot 20.-- in het 
klubgebouw tel,66,13,14, Uitslagen doorbellen:zondag
avond tussen 17,- en 18,- uur aan A,Bogisch 39.52.55 
Afhalen wedstrijdformulieren :klubgebouw zaterdag a.s. 
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maar geld in komt leveren 
KRAN'I'ENAKTIE 
Tegenwoor_dig brengen we onze kranten niet meer bij dhr. 
de wit,Dit kon helaas niet meer doorgaan omdat we geen 
chauffeur vonden, Na lang zoeken hebben we de firma 
Dinckhuysen bereid gevonden een container voor het lens
terrein te plaatsen als wij genoeg kranten hebben, Dit 
is al een keer gebeurd nl,woensdag 3 december, Toen ze 
de container weghaalden lag er.voor f.140,60 aan kranten 
in"Hierdoor is de stand van de jeugd na 1 jaar f, 600,, 70. 
Dit. is· alleszins een redeli.jk resultaat< Maar alfl je met 
Laakkwartü,r gaat vergelijken valt het onzettend tegen, 
Zij haalden nl, f .2"500. - in één jaar op, Als. U zich af 
vraagt waarom dit bij ons niet gaat dan komt hier het 
antwoord.De jeugd doet er heel. weinig aan, De ouderen 
brengen zeker 71/4- van de kranten bij Lens Heeft; de jeugd 
tegenwoordig geen vrije tijd meer? Kunnen zij geen 
kranten cphalen? Vole;ens on::, wel,als ze maar willen. 
Wij hebber: nu een ander idee Vólgende i,eek tegint de 
· k,.P,rnt vakA.nti F Als de jongens r:u in deze kert,t vakantie 
iett, meer aan de krantenaktie doen(maar vergeet ook de 
andl~re klusjes op lens ni<'t),dan breken we het record 
van f 148. 60, Zorg ervoor dat ,ve op 1,5 januari zoveel 
krarten bij elkaar hebben_ dat êên container niet genoeg 
is. Degene die in de buurt van ht",t Oord wonen kunnen de 
kranten brengen bi.j r. v, noort, zonneoorè 31. Jongens, 
die in de buurt. van de Rade wonen kunnen hun kranten 
bij dhr.Keyner,Hertenrade 320 brengen, Maak er een echte 
buurtstrijd van. Eens.kijlrnn welke wijk de meeste 
kranten kan verzamelen, Doe dus je best. Minschien is 
er ook nog iemand in de buurt van het V_een, de Zijde of 
de Stede die voor deze aktie zijn keîder ter beschikking 
wil stelien,Deze mensen kunnen zich opgeven bij Paul 
v,d,Steen, maandagavond tussen 6.30 en 7c-- uur. 
tel,39,06,94, Nog iets voor de jongens :doe de kranten 
netjes in de zakkeni die voor de kelderdeur liggen, 
Zorg dat d!e mens.en,die hun kelder beschikpaar stellen 1 
er voor de rest geen last van hebben< Ook de jongens die 
van ver weg komen, kunnen sparen< Als je een bericht 
stuurt· komeB wij ze wel halen, 

• , - ~ ~ J 1 - • • 

JUNIORENRAAD, 
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PROGRAMMA ., s JUNIOREN, PUPILLEN, WELPEN. 

Dit weekend geen competitier Alle wedstrijden vriend
schappelijk. 

u • 
ZONDAG, 21 DECEMBER 1969, JUNIOREN 

12.- Quick Steps 2 - Lens 3 
14 •. --Quick Steps 4 - Lens 4 

Lens 1 zie Zaterdag 

ZATERDAG, 20 DECEMBER 1969 JUNIOREN 

15.- .Lens 1 - Westerkwartier 1 
14:- Westerkw,5 - Lens 5 
14.15 ·v.C.S. 7 - Lens 6 . 
15.-- Lens 7 - Verburch 6 
13.45 Lens 9 - Quick Steps 7 
13.45 Lens 12 , - Westerkwartier 

,13,45 Lens 14 - Quick Steps 10 
15,,-- Lens 15 - Verburch 12 

PUPILLEN.., A 

·12,--
13.--
13.--

'· Westerkw. 
Lens 2 
Lens 3 

' 
1 - Lens 1 

- Verburch 1 
- Verburch 2 

Nijkerklaan 
idem 

1-1-.5/3 
Duinlaan 
D -· . '. t 0aer.lp\mar weg 
2-1-6/4 
2-2-5/3 . 
1-1--6/4 
3-2-6/4 
3-2-6/4 

Duinlaan -
1,1.. 6/4 
2.1. 5/3 

Lens 1 :b. v"d ,.lans-c. schrover-f "raaff-r, v"hartingsveldt-
p ,de vries-p. hop-g. v, d ,. velde-f. guyt-a. ravesteyn

w"kouwenhoven-h. de zwart, 
R~s: j.bertens, leider dhr.j.hop, 

Lens 3": als vorige week. 
--Res :l •. v. dui venvoorde-h .albers .Leider dhr .C ,Nieuwenhuizen 

~- Samenkomst: ll. 3,0 uur ingai::ig 9u±ck Steps terrein. 

Lens 4 : als vorigè ·-week,.· 
Res: r.bos-h,riehtjes- -Leider dhr.F"flumans.· 
Samenkomst- 13 ,.30 uur ingartg Quick Steps terrein~ 

~ . . 

LENS 5 :a.bauman.:.a.schijff-m.bloks~th.v.rijn-r.zoun-
ö .kortekaas-c. stapel-)1.: rîmmelzwaan-th, booms- _ · 
t·. resodihardjo-j .,di s§eld-orp. Res :c. v.d. aardweg. 1 

leideJ;".:.dhr"j.zóet. sa·menkomst 13,15 uur ingang Lensterrei-n, 
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LENS 6 h.jochems-m.v,baggum-g,trommelen-p.verheesen-
p,heynen-f.veeren-p.v.d,steen-th,wilshaus-a,albers-
f ,disseldorp-j ,v ,rijn, res :r, v ,d. steen.Leider dhr ,F ,Wubber 
Sameqkomst : 13.45 uur klubgebo~w lens, 

LENS ·7 : j.borst-h.v,dam.-h,janmaat-c.v.hulst-1.v,d,meer 
j. y .d. ende-a,heynen-a. jungsc.hlager.-d ,v ,delf.t-th. v .d~aard
weg-g. v .ardennen. Res; w.zeemeyer -'Leider dhr,j.heynen, 
LENS 8 : vrij • . . 
LENS 9 : j,reuver-a.kuiters-a.castenmiller-j.meuleman
p.steffen-r.charité-f.baven-b.hoefnagel-p.wilwer;b,qaas
f ,hazebroek. res: j .pronk Leider dhr. j • .witting. -
LENS 10/11 vrij -- - . . · · · , ' .. 
LENS 1·2 als vorige.week. res:h.valkenburg,Leider p,de joni 
LENS 14 als vorige week.res:r.harnas. leider dhr.n.drabbe 
LENS 15 als·vorige week.res r.v.hoek leider dhr.n.osse. .. "' . 
PUPILLEN· 
LENS .1 ; C)..v.velzen-e.landsman-r,de hoogd-c,schenkels
f .kras-r,Ieyn-r.v,d,kruk-t.de kok-p,v.d.nieuwenhuizen
a, reesink--a, de hoogd, res: · p·. valkenburg-a.koévoets,: 
"Leid er dhr, th. hoefnagel. Samenkomst 11, 15 uur Hengel olaan 
hoek Leyweg (Eurocinema) ·. _, ·• •,. ',i 
.LENS 2 ~ \j.bronger-r,v.d.meer-a,westerduin-f.kortekaas
r:v.d,boogaard-p,hop-r,micka-p,v.d,burgt-p.~evilee-: 
r.hofman-r.pereira, res,m,versteeg,Leider dhr.j"colpa, 
LENS 3: th.pr~ns-r.hoppenbrouwers-j.lustenhouwer-r.v, 
domburg-m. schutte-c. v. bi jsterveld-j, brochard'-e, v ,luxem
b1.lrg:.. s. k;norr-m-peperkamp-h. l utterman, res_ :a ,. grimbergen-
j, ter laare- Leider dhr.a~v.essen. . 

'AFSCHRIJVINGEN: V66r vrijdagavond 7,30 bij dhr.g.v,d, 
steen,nunspeetlaan 303(alleen· schriftel~jk) Telefonisch 
vrijdagavond tussen -6.-30 en 7·,30 uû.r tel.66,J.}.14 (klub-,-

- gebouw J Al een voor dringende ·gevallen bell;en zeiterdag 
tussen 10.- en 10,30 uur naar dhr.g.v,d.steen tel,39 •. 86.9· 
AF.l(EURINGEN : deze -week mag zaterdag tussen 11, - ei\ 
11.30 uur worden geinfqrmeerd of de wedstrijden doorgaan, 
tel.66.13,14 klubgelJöuw. - · · - . . 
TRAININGEN ç:>p 24 dec en 30 dec. geen A en B klassetrainini 
Het telefonil.nurnmer van dhr.n.drabbe noet zijn 33,66.52 
Op dit adrts kunnen -dus deC klassers van woensdagavond 
tussen 16, 30 en l 7. - uur ir1f'orr;,2ren of het veld is 

-_ afgekeurd; 
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1969 IS DOOD, LEVE 1970 

Lenig en Snel. 

31 december 1969. 

De redaktie wenst ieder lid een vastere verkering met 
1970 toe, als dat dit het geval gewee1,t is met onze 

-. , -. ·vriendin 1969. Misschien is het in het begin wat vrP.emd, 
maar. wie n·et vreemd gaat, gaat niet soepel."" 

Redaktie. 

VARIA 
De heer Meershoek wenst alle leden en,il). het byzonder 
de eerste elftalspelers een in alle opzichten voor
_spo·e•dig 1970. 
Frans Wubben en Beppie Borgmeyer danken álle lense"rs 
langs deze onsympathieke weg voor de door hen getoonde 
belangstelling bij hun verloving op 2e kerstdag .. , 
De besturen van BMT en Spoorwijk·wensen·de lensleden 
een voorspoedig nieuwjaar" Ook de familie Juffei·mans 
,1ond ons kerst- en 11ieuwjaarswen"1en, 

' . "'L'"'>l·'" ·, ""l~ ,:-_,..,-;..,.~, r,r·~ 1•·.n n-1:--..,,·,·~·'11 n"' .-.n de 'e1•1.-·re-~•:•, 11""ft ·' ,J.,.~ ~1 ',"- ,;: __ '.,!.1.-·t..1'-' •.,~.t\l;,,.,. ç,~-~ - -•s· i. • .1.~ V .L .,) 1/,._t;_.C:,_~."' 

. -l;utnJ.f.:.n:.·~J.Pzen tree{it~ 0nze ·voèrzittE:..r dhr.,H"I-io-:-11:{ç~s 'Per 
i januari af. We l,illen dit hatûurlijk niet onge!)lerkt 
voorbi.j laten gaan in deze laatste lensrevue van 1169 
Iedere Lenser kent dhr. Haukes. als eer} -hard wer:ker, .. 
die aJ. 1.ar.ger da.n dH meeste!'). z;Lc:h kupnen herinneren, 
zij:1 b~ ste: kracht er. voor dé verenigj ng heeft gegevèrr. 
De reden van dit aftl'eden heeft dhr.,Ho1)kes op d'" · 
onlane;s gehouden hearing toegi;:licht. Hi, j voel?El zich 
niët mE,er in staat om z:i,ch volledig voor de vereniging 
te blijven inzetten in verband_ met weèr çnstane · 

-moeilijkheden in het bedrijf w_aarin hij werkzaam is, 
Vérder vindt dhr,Houkes het beter als·er een jonge 
kracht de voorzittershamer zqu hanteren, g~zien het 
jönge bestuur wat.. er nu al is, Een standpunt wat de 
redaktie huldigt, maar namens Lens wil de redaktie 
zijn dank uitspreken voor al het verenigingswerk,dat 
dhr,.!foukes in deze lange tijd verzet heeft. U kunt 
over dit aftreden nog meer lezen in het half januari 
uit te komen -maandblad TELE-LENS" 
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0FFICIEEL. . 
De ballotanten 615 t/m· 618 zijn als nieuw lid aangenomen, 
NIEUWE DONATEUR •. 
169 J .G .• Snijders, Otterrade 23' (tl 
JUBILEUM-BADGES. 

Zoals tijdens de viering van Lens' Oudejaar door de voor
zitter is aangekondigd, zullen op-de eerstkomende wed~~ 
strijddagen aan alle spelers van·onze vereniging jubileum
badges(gratis) worden uitgereikt. Deze badges dienen 
op de shirtsjes te worden genaaid (links op borsthoogte). 
Het dragen van deze'badges op de shirts is verplicht· 
gesteld, Het weekend na de uitreiking van de badges werden 
spelers zonder badge niet opgesteld. Niet spelende leden, 
die belangstelling hebben voor de jubileum-badge kunnen 
QP aanvraag een badge krijgen. De badges zullen ook in 
beperkte mate los verkrijgbaar zijn. Een prijs wordt 
nog nader vastgesteld. 
LENS JUBILARI:!JSEN, 

De volgende leden hebben dit· jaar 12½ jaar ;lidmaatschap 
erop zitten : P.Burghouwt, J,v.Dijk, A,v.Egmond, 
J,Englebert,G,Looyenstein,C.Peeters en A.Paels. 
Zij zullen de gebruikelijke beloning voor hun club-trouw -
·een luxe ballpoint met inscriptie - binnenkort kunnen 
ontvangen. 
KERSTKLAVERJASDRIVE 1969 

. ' 
Op de laatste avond gehouden op 12 december 1969,nadat 
de eerste prijs was uitgereikt aan het paar Lalleman
de Hil ster, werd er geklaver jasd door niet minder dan 
48 Lensers-donateurs(tricesl Nér een veri..oede st;rijd 
kwam de avondprijs een_aantrekkelijke fruitmand terecht 
bij de heer Bijsterveld met maar liefst 6490 punten. 
(Wie zoekt nog een partner voor ere volgende .drive?) 

Een opkomst deze avond, die vertrou-,.ren geeft voor de 
clubavonden in de toekomst, waarop niet uitsluitend 
zal worden gekaart. · 

·DE Kll-K.~ • ...... ., ~, . -
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TREKKING LOTERIJ TEN BATE VAN HET BOUWFONDS. 

Op de. oudejaarsavond -.. tevens opening van het 50 jarig 

jubileum van Lenig en Snel; vond de trekking plaats van 

·de loterij door de echtgenote van onze scheidende 
voorzittert.'w. mevr.Houkes, onder het toeziende oóg 
van de heren van de jubileumkommissie" 
De gelukkige winnars van de_volgend<§! lotnots waren-in 

· èie zaal aanwezig t"w. " 
lot l'lD•.1609. Bandrecorder, gewopnen door dhr ,G .,Dui vesteyn 

- - 1296 Vouwfiet:, t.g.v~ dhr.J"Witting_ · · 
.. - 1386 Pokerset t.g.v. dhr.de Jong 
- 1666 Kaarsenstandaard t.g"v,Mevr;de Bruin 
- 1311 idem t, g. v .,dhr .W. Verhegge(i, 

De 'volgende nummers waarvan de gelukkige win\1-aars<nog 
·niet bekend zijn werden bovendien getroklcen, ! . 

no.1598 transistorradio; 12{5 tafelstennisspel; , · 
no.1539 'ijsblokjesemmer; 1053 fraai·.baddoekens'?t·;·. 
no.1373· f-raai baddoekenset; 1698 asbak. 1 

no,.1368 gietertje (koper) 1428 doosje. eau de cologne met 
zakdoekjes; no,2068 platenbon t.w.v. f,10·.-. 
noal264 ontpijtlaken. . · . - , . 
Boven·staand·e prijzen kunnen al'snog tegen overleggihg 

-van:lot- wor_den afgehaald bij de heer W.Ver)1eggen, ; 
·· den Helderstraat 391; liefst nà. te-1éfpr,is'èhe si,f,spraak 
no.68,67,85 . · •• 
Speciaal danken wij allen die meegeweiëk.t. h'?bben tot 
het welslagen van deze loterij w.o. spec'laal- vermeldt 
dhr,H.Hoppenbrouwers(welp) R.Coenen en de nieuwe(Hierck) 
beheerders t,w. Henk en Truudie,. de heer A.y:Luxemburg 
(op de laatste middag 40 lnten)md.e heer Ja.ger -ep .. ten
e;lotte de ·winnaar van de hoofdJ9rijs d.e _h-eer·Duiv_e_steyn 
die de verkoop via de junioren en welpen op zich pam. 
Allen harte:li jk dank. . . .., ' ... ",,- . \, ... 

MEDEDELINGEN VAN DE EKO, 
Nog.steeds heerst er een enorm tekort.aan scheidsrechter 
in de afdeling den Haag van de K.N. V ,B, yhj moeten 
helpen dit tekort spoedig op te heffen, wil]en onze 
lagere ·elftallen in competitie v,erband blijven vmet
ballen, Het geleur,iedere zondag bij enkele leden of 
a.u.bo willen fluiten, zijn 1üj, maar ook bedoelde leder 
zat.Wij weten dat enkele van hen cm deze reden zondags 
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liever niet meer op het veld komen, Aan onze vorige oproep 
waaraan enkele leaen gehoor hebben gegeven, maar .. door 
bepaald'e omstandigheden zi9h mp eten. ter:µgtrekken, heeft 
onze doelman ·vah Leils 10 R,Oostveen-Koentz·e,het scheids
rechtersdiploma B behaald, waarmee wij hem van harte 
feliciteren. --, .. · . 

•Liefhebbers voor de· nieuwe kursus, welke op dinsdag 
13 januari 1970 weer van start gaat, kunnen zich opgeven 
telefonisch bij de K.N.V,B. afd.den Haag 070-394915 
of bij het eko-sekretariaat 39.,52,55 
VJ'EDSTRIJDPROGRAJvlM..!!.:' SENIOREN 1 JANUARI 1970 (NIEUWJAAR) 

lt.-- Lens l - Texas ~ 
14.-- Lens 2 - Texas 2-

V 1 G 1 L 6-4 
V 2 G 1 L 9-3 

O~stelling worden náder'bekend gemaakt 

WEDSTRIJDPROGRAMMA SEKIOREN 4 JANUARI 1970 

JA~-- Lens 1· - Quick 1 
12 •. --·H.M.S.H,2'- Lens 2: 
14,-- Marathon 1-Lens 3' 
12,.30 Lens 11 -./i..D,S,8 · 

, <~ ·-~ 

V 1 G 1 L 6-4 

V 2' G 1 L 5-3 ', 
Ligging van de veld_ell_: Samenkomst . · 
H.M.S.H Vre'derus"ülaan . 11 uur klubgebouw 
Marathon Oostersportpark(Clingendaal) 12.30 klubgebouw 
DE OPS'l'ELLINGEN 

~ ~ . ,.__ 

De opstellingen voor- ten~ l en 2- i•rnr-de~ nader b8kend 
gemaakt. · · · 
Reserves voer ·Lens 2 :· G.Halleen-A.Nieuwenhu:iizen-
EoBrê)nCkhot-st.?.~ ',. .:..< .. · . 

L'ENS 3' ': O.Vorkink..'.fr~straáthof:.j.bijsterveld- . ·. 
p. v.d. aar-r. .• !,oot;-th-broçriard-tti~hoefnagel-è. bakkers-
d .gToenendijk-a. kortekaë,s-j .heins, ... : . 
Reserves: a. vervaart-r·. bra'1denburg-d ,holt-j. re1mr.erswa;,l'. 

. ·- ·- . 

LENS 11: R; Oostveen-Koentze- N • .osse-b·. osse-','1 ,douw-s. do'..lJi•· 
p. hp.ring-f • .petèrs.:h,douw-w ;v·. d, laan-a. loykens-c ~ biok. 
Reserves: r,soer-r.v.doboogaardt-f,de ,:i-ir-.t.er · · · 
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• AFSCHRI J'lI NGEN vri jdaga,rond van 19 • 30 tot 20. - uur in 
het kl ubgeoouw tel. 66. 1:3. 14. Afhalën"°Wéästri •jdformUlieren 
klhbgélioüv: zätêrdag of zöüdag; Uitslàgen··aoor~èllen : 
sonda:gàvond·tussen 17.- en 18.-.uur aan a.bog1.sch 
te1,39.;·52.5:5 · ·. · 
Inleveren wedstrijdformulieren: klubgebouw·voor maandag-
avond 2:2.- uur. · 

PROGRAMN,lA I s JUNIOREN, 5'UPILLEN, WELPEN; . 

ZONDAG 4.JANUARI 1970 · JUNIOREN 

12.- Lens 1 - Oliebollen 1· 
Lens 3 (zie zaterdag) 

ZATERDAG, 3 JANUARI 1970 JUNIOREN. 

15;- Lens 2 - Lens 5 -
13; 30 Westerkwartier Lens 3 
13;4.5 Lens 6· - Lens 7 
15;-- Lens 8 Lens 9 
13;30 West.erkwartier - Lens 10 
13;4.5> Lens 12 - Lens 14 
13;4.5i Lens 13· - Lens 15 
13,'30 _W;s~erkwartier - Lens 16 

13;-- Lens 1 
13,;--: Lers.} · 

PUPILLEN A 

- Lens ·::P 
- Lens 4 . 

...., i . 

Duinlaan 

D·uinlaan 

·< DÛinlaan 

De JUKO wenst alle leden een voorspoedig 1970, 

LENS 1 als bekend., .leiµe_r.dhr.a.hop 

0 
LENS 2 r; vuurens-h~de jong-r,hoefnagel-j; v .d.·heitlen

a·,v ,d ,keer-p :manders-a.ramàkers-v .praagh 
j. ,_-; hulst-h~ bertens-r. schol ten-à. tinnen broek, 
Res.: p,heynen (2:,:) .ledider çihr .• a.blok, 

. LENS 3 · : · als · bekènd. · 
res: l',V:,d'.!.livenvoorden-h,albers. Leider.dhr.C.nieuwenhuü 

.• L'EHS 5 : a:baur..an.:.ä,schijf-m;blöks-th.v.-fijn-·j.v;d; 
· · · ·· ,óort:.-:;t·,wilshaus(2x) c,stapel-h.rimmelzwaan

th·; b oölits-t. re sodihard jo- j, dis seldorp. 
res; o.kortekaas Leider dhr,h.zoet, 



-181-
,, ' 

LENS 6 : h;jöchems-m.v.baggum:.g~trörhmelen=-p.;Heyi1eh"(2x) 
r;zouh-f.disselèiörp-p,v.d.steen-p.verhee"en

a. albers.:f. veerèn-j "v .rijn,· 
res: th"wi1.shaus (2x) Leider dhr.f.wubben. 

LENS_ 7 ; j: börst-h. v,·aam-h. janmaàt.:.c ,; v; hulst.:.1·:v., d.meer-
. j. v; d; ende-a;hèynèn"( 2x) a. jung:,chläger -

d, v .delft.:.th. v. d.aardweg-w, zéemeyer, · · 
res: g. v_. ardennen Leider dhr. j, heynen. 

LÉNS 

w.de 
res: 

' LENS 

b,.de 
res: 

8 : f; tëunisseri-h. strávër-in. v. d; hërbst .:p. booins'-
. è. v ;d; aardweg-r. v ,·d; steèn-e ;booms.:.g .. lelie veld-

h;i.l ster-c" admiraal-r; v,öut.ers. ,, 
_j.ruyters.Lei~er dhr.c.kras. 

9 : j ;reuver-a·ikû.iters-a; èasterimillèr-j.,lheuleman-
. p, steffen.:.r.èharité-,-f. baven-b.hoefnagel-p.wilmer-

háás-f ,hazebroek. · ·.. · · · · 
j ,pronk Leider. dhr. j. witting,. ,_ 

LENS -10 : w: hendruks.:.p; berkèl'äár.:a; schneidér-r ;moöyman. 
c "baRker-a;, v ,marisc:w .. v .dlinden-a. brouwer-

r. v.d. linèien~ j .iheyers-:.r. de -vrdlègë · · 
· res: f.hooghiémstra Leidër dhr·:g;v.d.kley. · 

Samenkomst .12. 45. uur· hengelolaan/ley1"eg ( eurocinelha ~ 

LENS 12 : g; v .gessel- ·,th.tijssen'-p,perfeyn·-r" v:10<:emburg 
g.bloks.:.m:heynen.:g,lorsheyd-j.de hilster~ 

a I s-gr;i.vendijk.;.r; v, noort-g, rüygrok, · 
res: h.valkenburg.Leider dhr.p,de. jongh. 

LENS 13', : b;ruitèrman.:r.v.d;meer-ä;lödder-r;micka·-·g.colpa 
· · · · h; janmaat-a,;hilderil}k:-f. snoyers-e. hoE!fnagel-

f. wout,érs-:r·.verba;rendse. · · ·. · · 
res: r,harnas.I:eider dhr, a.hop. · 

LËNs' 14 : h; v:boheemen.:.j. v. rossum.: j ;post-a.èié pagter-
. · "· · j,V~wi'jl(-j;·oósterveer.:.h"v.velzén-p.herry-
r.guit,.:.j;slabbers:;, - ·-_. · · : · ·. ·• - · . 
res: r_. v .hoek 1eid0er· dhr".n<"drabbe.,. 

LENS 15 : h; uding-è; castenmillèr-J:-nö_llink.:.µ. ruyter
. ·r;heemskèrk.:a.;kI-eywëgt-m.v.dijk-e"de wit-

p, zalme.:.à. ir .)cleef-j. v.d. öurgt; · , 
res: j,v,hoek Leider dhr.n,osse. 
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LENS J.t ' J;dè greef-j~R:rens:..h;dessing:..a;looyensteyn-
a.höefnagel:..h.kleywegt-g.kerkhof-f.klos-

r. bom-'f. willèyns-f .magneé- - · · 
res: a;burcksèn Leider dhr.j.bijsterveld, · · · 
Samenkomst 12,4.5 uur hengelolaan/leyweg (eurocinema) 

PUBILLEN 
LENS 1 : a;v;·velzèn:..e·.1andlilan-r;de hoogd:..m; schenkels-
-··· · f .kras-r.leyri..:.:r\>v~d.krUK.:.a.de ~oogd-

.p.v.d;nieuwënhuyz. en-a,rëesink-r.peèk- · 
res: t.de kok Leider.dhr. th.hoefn:agel, 
LENS 2 : j;brongèr-'r.v.d;meer-a:westerfülin-f,kortekaas-

r. v ._a.. boogä.àrd-p. hbp-r.micka-p. v.d. burgt-= 
p·;ctevilee:..r;hoflilan-r.pereirà, · '· 
re_s: m,versteeg, Le_ider dhr. j,colpa . . , 
LENS 3 : tn; prins.:.r. hoppènbrouwer·s:.. j .lustenhouwer-

r. v. domburg:..m; schutte-.::.-:;; bi jsterveld-
j. brochard-è, v .luxèmb~rg-s, knêrr-'-m; peperR:amp-h,lutter
man- res: r.dessing,Leider dhr.a.v,essen, 
.LENS 4 : v;pouw-f,•1,d,zél--j.ter laare:..r.willelils-· 
. · il• grimöergèn-r, 1iraàrsenburg-'m. prins-h.heezi us-
. m.hoendèrkamp-r,nottet-m,hoögduin. -

res: f.zevenster Leider dhr.b,lustenhouwer. 
AFSCHRIJVINGEN: voor vrijdagavond 7,30 uur bij dhr. 
G.v.d.Steen,ntmspeetlaan 303 (allèen schriftelijk) 
Telefonisch vrijdagavond tussen6,30 én 7.§0 uur tel, 

- "66 •. 13;14 (klubgebóuw) Aleèn voor dringende gevallen 
bëlleri zaterdag·tutsen 10.- en 10.30 uur naar dhr. 
G.v.d,Steen te1.39.86.94 · ' 
lFKEURINGEN : deze week mag-zaterdag tussen 11.30 en 
12.--uur wórden geinformeerd of de wedstrijden doorgaan 
(tel,66.13,14) · .. 
TRAININGEN :vanäf 5' januari·a.s. weer normaal trainen 
en wel op maandagavond C slectie 7,- uur en B.klassers 
8;15 · uur; 
Wóenèdagavbricr 6·. - uur é. klassers; 7. - uur B selectlÏle 
en 8,1.5 uur a,seleétiè. ····- · · · 
Vri,idagavori.d 6;c. Uur c klasse; 7.-uur b.klasse en 
8.15 uur a.klasse, 
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Woensdagmid"dag Op 31 déèèftiber-,·7 en 14 januari,a;s" zal 
er geen training zijn voor de pupillen __ en welpen. 

FILM-FÉSTIVAL" • .. ' 

Een zeventigtal pupillen en welpen hebbm'l" afgélöp~n · 
zaterdag genoten .van de· dwazer avonturen van· twee ser-

. geants in het Amerikaanse leger, Na een. tr~ge start 
kwam dit t,.feetàl uiteinde-lijk in een·st.evige knokpàrtij 
terecht ·vmar.bij en "passant ook nog een spio•nnage-komplot 
werd opgé rold. · · · 
's-Avonds waren de B. én C"klassers aan·de beurt. 

·Eddie Constantine moest hie·r voór de spanning zopgen, 
·maar helaas kennelijk te·,eel afgeleid do·or de vele 
,hem ömringendè (moqie) vrouwén, was deze spanning· 
,.ver té zoeken, Alleen op het eind kon er een flaui, 

· vechtpartijtje vànaf, waaruit Eddie natuurlijk als 
.overwinn·aar te •roorschijn kwam .. 

Het bestuur wenst gaarne alle leden: donateurs
do_natri·ces, · vrtenden en kennissen. vàii harte een 
prettige j.:-d1r:3r;,ri'bsel i:·~q eYl .in H 11 ê ::,pzi(;:_,J..it;n: 2en 
gelukkig en vo9rspoedig nic,,g; jaar • . . 

' 
. . ,r 

' ., 

)' 



DE "LENS REVUE . : 
weekblad .. van. de 

43 ste._jaargang 

,, 
voetbalvereniging 

nummer 17. 

Lens~ gezelligheidsvereniging? 

Lenig en Snel . 

7 januarli! 1970. 

In deze periode,; waarin door de regelmatige afkeuringenj' 
veel mensen in dé ·we.ek-end s met hun ziel ónder de arm 
löpen,·oestaat·nog steeds de gelegenheid om inde Lens
kantine;· die hàar·aëuren voor u gastvrij.heeft op~ngezet, 
énige il.ren aangenaam· te verpozen:·Vrijdagsavonds club
àvond en~"'Zàtèrdàg- en zóndagmiddag, clubmiddag ( om het 
gemeenschapsgevoel enigszins te accentueren.) Neem 
gerust uw hele.familie meè. Ook opa en·oma en het hondje 
mits het niet te woèst is, zijn welkom. Want altijd maar 
diezelfde gezichten, begint aardig te vervelen. Miss·chien 
kan de Ka-Kà binnenkort op vrijdagavond weer een tafel
tennistoernooi organiseren? 

OFFICIEEL 
Afvoeren Ledenlijst 

/ 208 G.J .R.Jehee ' 

TRAINING SELEKTIEGROEP 
Met ingang van 1 januari 1970 heeft het bestuur óeno.emd 
tot trainer van de selektiegroep senioren dhr. K.ter Horst 
De heer ter Horst zal naast de training ook.de begeleiding 
en coaching van het eerste elftal verzorgen. Hiermee is 
tevens de noodzaak komen te vervallen naast de trainer 
een of meerdere begeleiders aan te stellen. Het bestuur 
dankt dan bok de heren S.A.P. de Bruyn ( die al eerder de 
wens te kennen had gegeven van zijn·taak als begeleider 
ontheven te worden), J.Willems en P.Meershoek voor hun_ 
werk in het belang van het eerste elftal, Het bestuur 
wenst de heer ter Horst vael sukses met·zijn ongetwijfeld 
moeilijke opdracht, Sekretaris, 

STRAFFEN 
Het bestuur·van·de afd. Den Haag van de KNVB heeft ons 
juniorlid B.v~ct·.Lans geschorst voor 4 bindende wedstrijder: 
waarvan·2 voorwaardelijk met een proeftijd van een half 
jaar wegens weigering het speelveld te verlaten tijdens 
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de wedstrijd Scheveningen 1- Lens 1 
1969. Het bestuur·heeft·tepaald dat 
van deze aaak (f7,50) voor de helft 
hestrafte komen. 

(jun) op 23 november 
dè · administratiekosten 
voor rekening van de 

Het bestuur· van d2 afd. Den !faag van de KNVB ':leeft ons 
junior lid R. v. !fartingsveldt eveneens geschorst voor 4 
bindende wedstrijden, waarvan 2 voorwaardelijk met een 
proeftijd van een half jaar, wegens weigeren een opdracht 
van de scheidsrechter uit te voeren tijdens de hier
bouen genoemde wedstrijd. Cok in dit geval heeft het be
stuur t,opaald dat de administratiekosten ad. f7, 50 iroor 
de helft voor rekening van de bestrafte komen. · 
Beide juniorleden worden v_erzocht het verscrrnldigde bedrag 
(f3,75) te storten op giro 336711 tnv Penning• eester Lens. 

Sekretaris. 
BUITENGEWONE ALGEi'.'!ENE VERGADERING 

Het bestuur maakt thàns·reeds bekend dat er op maandag 26 
januari 's-avonds om negen uur·in ons klubgebouw een 
Buïtengewone Algemene Ledenvergadering gehouden zal wor
den. Als voornaamste onderwerpen zullen·op de agenda staan 
samenstelling bestuur en aanvullende begroting (finan- . 
ciering ver:Çraaiing klubgebouw). Hierover zullen in de 
volgende Lensrevue nadere mededelingen worden gedaan. 

Sekretaris. · 
CONTRIBUTIE-BETALINGEN. 

Dezer dagen zullen weerde nodige aanschrijvingen i.v.m. 
contributieachterstand worden verzonden. De contributie · 
dient thans betaald t.e zijn/worden tot en met maart 1970. 
Zoals bekend.bedraagt de contributie voor senioren f1.5,
per kwartàal, voor junioren f9,= en voor pui;illen f7,50 
evEmeens pei0 kwartaal. In een aantal géval'lle:1 staat op 
de aanschrijving vermeld:· entree f2·,50. "Dit betreft het 
iP. schri jfgeld als J i.d en geldt dus alleen voor nieuwe 
leden. Een aantal senioren; junioren en pupillen heeft 
dit- jaàr nog niets betà2ld ~ Tegen deze leden zullen · 
màatregele" worden genomen, indien betaling niet in janua
ri plaats vindt. 
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Ook··een groot aàntal dohateur:s · zal beric4t ontvangen, · 
Demihiïnuii1-dónatiebedraàgt·;f12,= (entreebewijs) of ;f18,= 
( entreebewijs-+- LenS--revue )-. -- - . . . ., .. -·-· _ 

·-; c,,L J ~ uJ -:J 1<' :_, i.~::~• ,P"l,ntïir\gmè'èster,.-~c.;. ~n 

lf1ATERIAAL. ., :,,; 

Wij, Lensledeh ll'i'ifn zo gezelli:g om·, - wann-eer<' ons· elfta1: 
van de reserveshirts gebruik heeft moeten -maken,· de'ze op 
een zeer vu11zige wijze op de vloè-r van de kleedkamer te 
deponeren zonder er verder naar om te kijken. Mèt àls 
gevolg besmeurde shirt jes· vol sèheuren en gaten.· Oök 
hebben wij, diezelfde Lensleden, ·. de mentaliteit· om, wanneer 
er ballen· in de sloot · of elders geraken· de-ze te làten lig
gen waardoor zowel bij wedstrijden cf op trainingen er 

- ·or:noemelijk veel ballen verdi-rijnen,· Lensl:ederr;-, d·oe-_ hier
wàt aan, wij gevèn u de verzekering dat u niet- over\rer . .:. 
moe id zult raken. " 

KARNAVAL 1970, 
. ·-

, - -Fee stne uz·en ··van· Lens op-gel-et,'· 0p~·zatè·rda:g· 7, februari'·kohit 
Prins Karnaval.·doo:r; .. charmante "Dansma!'ieke.s.\12,,00.rafgegaar:i 
en gevolgd door de 11 Raad van Elf" ons klubgebouw. op ___ - , 
stel.ten zetten. Op_ speci_gs,_l,: vcerzqek,);1ebbe.n,wij, ,de,. zaterdag 
avond hiervoor gére sèT'lfëër&j-''opdat-'-wk'·"i:rrfz-e-'-:1: eü'êrf.:ïfan -' 
de _!;otoc,oinmil?sie.. aanw;e.zig k:.mnenzijn. Ui'tera·ard ·,z-ïjn- ook 
zij' d.an .fl.1.e_t_ ._l;rerke.nb.äär; daar ve'rwact.tlVr\Jtd;t,.1'3: dat;;;,"IEDEREEN 11 

zich een ander' ê:ostm.;h-:-,jaJ."k cf dergelijke" )leeft aangemeten 
Zoek al vas,t .maar,qOfl, z:0.1.der:0 ofiiä,ii. d:e Jiapp'éit,ina~d':-en u'.:' zult 
er versteld, vari-'staan hoe.met, .. e.en--beetje lfantas,ie veel 
te bereiken\ i-e,;-'Een · p'Pi'js.,,JVOO.p:J•'de- ori_g'.ifiEiè\l'Sie··LR\l.ed-i i ter 

!'!.\res,s:hlkk:i,•n?t:·geet't!ldi.6 '.l"-"- ',- "'"':' ï - __ \' __ , :1, ~. F -:,:._: :_ ~~- ., __ 

l'-LA"E"--''A~'<\E·R· S '· .. \.. V UcJ ._,,..., __._ ~-.- T ••••• · . .-:.,..._. ,-;:,.~_ ;, ~.- .•• -. :' .• : ·:'°..:-:;.;.·~.! 

Vrijdagavond 9 jánuari" Wól'>dt:·ue"'fáe}i3W kl~ter'ja-sa v~·;;-d;· ;~;, 
het r.ie uwe" da·a:r«, gehoud•ern , I'l'l· • "Te T'banct-·met~· d·ë-'te· maken in-.,, 
deling wordt •_iedereen verzöèht ''v66f'-.:.B::;cnuur áä.nwêzi~ tefe ., 

- zijn. Als U: nie"b tijdig- aànwezig -k11nt'~zijn-"_!lfl' toêl':C'mée --::C~ 
_. _ _tl,9m1 belt 11 tussen 8 en . .c),}Q "l.lur.naar..J'l_et ,c;J.,ul;igebo1J,w, Ook 

-de niet kaàrters zijn ·van hB:rte w~lRom, · 
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VARIA_ ·, 

-Nieuwjaarswensen v.rerden nog· o_ntvangen · va·n: 
de l'iee.r én me vrcm-.r Disseldorp- le · Griep 
fam. A.v.Luxèinburg - fàm. H.J .Scholten -·de heer èn .. mevrouw 
Schrover- Flaton - hvv. Bunker Boys - fc. den Haag- lvv 
De Postduiven '- vv Alpl-ïia. · ·, • . · 
- Wim v.d. Laan en ecntgenote melden de·gebocrte van 
Yvonne óp 27 december. Onze gelukwensen. · 
- De Rotterdamse. Cricke:t,-; ,en Vóétbéü verer.iging · 0 Volharding
Olympia-Cómbinatie" (VOC) werd op 1 januari 75 jaàr ge leden 
opgericht. Bestuur en leden van deze vereniging ont-
vangén hierbij onze Wëlgemeende gelukwensen bij dit jubi
leum·. · · 
- Wij.hopen dat u voorzichtig geweest bent mét vuurwerk. 
Er zijn al blindé voetballers genoeg in Lens ••••.• 
- Na reeds te zijn geciteerd in "Neerlaiids Voetbal" 
( 2.c. 2ielfs) heeft cok "ADO-POST" . hét. nodig geoordeeld 
één van de eindeloos slappe O.H.-praatjes·in onze Varia 
over te nemen. Toch máar fijn om·te weten, dat u een 
redaktie heeft die bij andere clubblad-redakties zo in 
tel is, 

PRàGRAMMA VOOR ZONDAG 11 januai:ri. 197 0 •. 

14;00 uuT V .o.c'.' - Lens 1 ·_Rotterdam a/d Kleiweg 
12.00 uur Fort/Vlaard 3 - Lens 2 Vlaardingen Florislaan 

14: 00 
12;00 
13 ;45 
13. 15 

uur 
uur 
uur 
uur 

Cromvliet 
Lens 5· 
Lens 1 0 
B.T.C. 7 

·aan de Rijksweg 
3- Lens 4 Rederijkerstraat 

- Rijswijk 5 2-1-6/4 
Ooievaars 8 2-1-5/3 

- Lens 11 Kapelaan Meereboerweg v/h 
Houtweg · 

_,,, Samenkomst: Lens 1 12;00 uur Lensterrein vertrek 12.45 p.bu: 
Lens 2 1 0;J0 uur Lensterrein 

·Lens· 4 · 13 .15 uur Cromvlietterrein · 
Wanneer ae·wedstrijden van Léns 4 en Lens 5 voor de kom-

' petitie· worden afgekeurd zal, ~ianneer ons veld bespeelbaar 
-- is; onderliqg tegen elkáar· gési!Jeèld ,:iorden: Zelfdfr tijd· 

a1s·Lens 4 möeï,t spélen~ .. (14.00 u.u:r) .• "Mogen wij dan dhr. 
:::- R. Oostireen:-K_oentzè'-vèrzoeken· deze wedstr.ijd, ;te ·willen 
-- flü:i.ten? Bij' áfkeuring. Le_hs l en' Lens 2 om· 12. 00. uur 

eigen veld tegen Westerkwa:rtie r 1 en. 2. 



-188-
DE OPSTELLINGEN 
Lens 1 en Leris-2 worden donderdagavonà na de training be
kend gemaakt, 
LEJiS 4 .. :· . · .,. 
a. vervaárt-w. verbarendse-a. v. egrr.ond ( a )-1. smitskam-j:dé 
t-raart-1.remmerswaal-è. grimbergen-w: eykelhof-j .keetman-.e. 
bronckhoBst-r.ey~:i'Îcf. Reserves w.burgl1omrv-f .wubben-
g,de hoogd · • · · · · · 
LENS 5: · g. halleén-j. v. schaik-à; v. essen-à :rlieu1:1enhm.izen-

. g.1·. v. d .akkèr-'-1. hendrichs( a) .:.j. verhaar-j :wiéting-c. · 
vèrvaart-j.p.simor.s-n.drabbe. RESERVES g.ekelmans-1.huis 
a.v.wasbeeR. · 
LENS 1 0: r. oost veen-koéntzé ( a }-j. èastènmiller-j. verbarend 
p:verbri:.gge-h;6uiker-f.v.d:berg-l.jungschläger-f.féller
l .• boell.hou;ïér; j. keereweer-n. schc-onebeek. Reserves 1. 
brandenbur·g-g. v. dkley-r :gill · · . · 
LENS 11 h :douw-n. osse-w. v.d. laan...:w. dou.;,-f .peters( a )-a. 
lo1{kens-p.l'lar·it'1gs-.f .de winter-r • soer-b. osse-c. blok-'
Re·serves r.Y.d.boogaardt,-s.duuw ~ 

Zaterdag afhalen ruilformulieren cluè:gebóü{-r, inlevëren 
.tnaaüdá:gavond bij de .E.K.O• Uitslagen tel .• dóorgeven aan 
dhr.A.Bogisch tel 39.52.5.5 tussen 17.00 en 18,00 uur; Af
schrijvingen 'i-:i. het - cl ub gebouw vri jdaga von:d tussen· 19 • 30 
en ·2:0,,00 uur tel ,6·61314, Waar 'blijven de niéuwe keürings 
kaarten v:an spelers genoemd in Lensrevue nr. 14? 
PROGRA:MI~ ':S J[ffIOnEN 1 PUPTI,LEN EN WELPEN 

• .. 2iond~füd:è~~nua:ri 197'0 
12~1:.5 uw· :~uick 1 - Lens ·1 •de ·sav. Lqhman3:àan 
1:2;.00 uur Bl.:Zwart 3- Lel'is 3 · Dr.Mansvel!tkade~ ';\'/'assenaar 
1 2. 00 uur Lens 4 - (}r. Wil~TI/Vac 3. vJ g2 l6./4 . . 

·zatt:erdag 10 januari 1970. 
Junioren 

1.5;15 uur Lens 2 -Concordia 1 
14.00 uur ADO 8 - Lens 5 

Lens 6 en Lens 7 vrij 
1.5. 1.5 uur Lens 8 - ADO 1 3 

, ,, ,_,. ·- · Lens 9 .v:rij 
15 ;1-.5. uur DHBRK· 3 · - Lens 1 O 
1). :, 1 ~~-u~_ 1-,.§,:ip 11 - Rijswijk .5a 
14. 00 uur Laakkwartier 9 - Lens 12 

v1 g1 :1.. •f:,j 4 
zuider_park 

v2 g1 T .5/3 

ockènburg · 
v3 g2 1 6/4 
jansoniuss1traat • 



' . 
; ..... ... 

l' 

14;00 uur Den Hoorn 7 - Lens ï 3 
14; 00 uur Lens 14 ' Or.Blauw 
14; 00 uur Zw.Blauw 4 - Lens 15 
14; 00 uur 
12; 45 uur 
14, 00 uur 

Lens 1 6 RAS 6: . 
ADO 24 Len_s·: 17 
Lens 1 8 . - Tonegido 

L PUPILLEN" - ·A 
zie zaalvoetba~toernooi . 

~- . ' 

Wöudsewgg 66, den Hoorn 
5 v1 g1 1 · 6 / 4 · · • · ·· · · 
Kijkduinsesttr/Duinlaan 
v2 g1 _l 5/3 __ . _,.:ó• 

· zuiderj)ark 
.10 v3 g2 1 5/3 

Lèns·1 r.vuurens-p.nop-c.schrover(á.O-f.raaff-p;dè vries
. w ;kouwenhoven-g. v .d; velde-f. guit-r. ravesteyn-1. v.d. velde 
h.dezwart RES m.bloks(2x) Leider dhr. j,hop Samenkomst 
11 .50 uur ingang Quickterrein 

·Lèns 2 a.hbëk-h.de jong-r.hoefnagel-j.v.dhéiden-a.v.dkeer 
p,mande:r:s'-á.ramakers v. praagh-j.v.hulst-h,bertens-r. 
soholten-a. tinr.enbroek RES p ,heynen Leide1· dhr. a. blok 
Léns 3 als bekend· met j.v,domb·.1rg RES l.v.duivenvoorde-
h.a·lbers. Leider dnr. g.,v,direlde . . · ·. · · · 
Lens 4 f;de vos-h.daiikers-p·.f.de ·haan-e.v.linde-:-w,duyve, 
stein-r .pet ers'-r; v ,d . steén-j. lucas-c. hoerlderkamp-c; v. · 
d·eêlen'-f".de vroege RES r,bos-j .rie11tjes Leider dhr. f_. 

-·-·fI urifahS - . · · · --_ ... · - -- · _ . -· , . · 
. J:,'eht: '5"" aïs )Jekehd met j • v. ri jn-çh: b ioks ( 2x) RES o .korte, 
kaas.:.h; j0che!hs-p. v.d. steen Leider. dhr. J ... zoet Same.nkomst 

. 13 ~ 30 uur' Fioofdingàng. ADO - , " - .. .. 
Lens 6· vrij zie·over:tgi, ë1ftà,llen·-. _ .. ., ""' · ..... _, __ 
Lens 7 vrij (p. hey!IJèr,"'hiËf J::'ël'lá ·2) · · -=- - ·•·- ·: · .· ' '· ' '·'· · 

Lens 8. f, teUnissen. h. stra·,er •. m. v .dhors.t~-p. bocms-c. v.d. 
aärdweg-r. y .d. steen.:.e_ ,1Joorn$-g. lelieveld.::--w. de hilster-:-
c ._admiraal~-r. wou.t-.~:rs.~ j 1;r1n;ters ,L~:i_.d.e:i;,. dhr, c .k,pas 
Lens 9 'vrij .. · ·::_._-' __ ~ .. 

0 
~- • • • ~ • - .- • 

- -Lens'·1 0 ~r: ner.drikê.:.p ~berke-làii.r.:o j ,nïeyers-r-.mooyman-é,: 
bakker-m; mfulk en s.:.3·~·pror,k..:..P.,v·,d. li.ride..w;'\~/dlim:len,-g. v. · 
déelen-r ;de vroege JlES h .keyt1en-a ::schneidèr Leidèi: dhr. 
g. v .dkle)[.; &-imenJs;ow~t 1 4. 3 Q,;,1Jûr,· xho;i:-.beck..el../!w.agw;eg, . - , , 
Léns 11 :: . ,;, , os-p. wolters-h '.v.d. broek-a. v .maris-m. magnée
r. _çóen~n.:.f; hóoghiemst:ré\7ë. ree-sink--s. à ji)0 ahia-;"J-h; nigge, : 
brugge-.e,.wohrman RES r.v.overves1i-Leider dhP. a.nj~eu,15,n,. 
hui.zen _ _ - · 
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Lén.§·12 g.v.gessel~th.tijssen.:.p.perreyn-r.v lu:zemburg-
g; bloks-m. heynén-g. lorsbeyd-j .• de hilster-a. 's-gr;;.vendi jk
r. v: noort-r. ruygrok 'RES h.valkenburg Leider dhr p .• de 
jongh Samenkomst î3.00 ûur Hengelolaan/Loevesteinlaan 
Léns 13 b.rûitermar-r,v:d.meer-a.lódder-r.mická-g.colpa
h.janmaat-a.hilderink-f.snoeyers-e.hoéfnágel-.f.wouters
r. verbárend cc ~~ he.rna:s:. Lt;:iàer dhr. a. hop Same:1lu)r:1t1t. 
12.45 uur· kl·..1bge··tróûw Lë:1S · · · · · · · · 
Lens 14 h.v.bohhemen-j.v.russu~-j.pcist~fi.de.p1gter-jv~. 
vlijk-j. ooste :rvee:,.,-h. v .. velzen-p .herty-h .guit-j. slabbers-
vr. wils RES r.v.hoek Leider dhr. n,Drabbe · · 
Lens 15 h.uding-e:castenmiller-j.hollink-h.ruyter-r.héelil:3, 
kerk-a.kleywegt-m.v.dijk-c.de wit-p.zalme-a.v.kleef.:.j.v. 
d.burgt RE~ j,hoek Leider dhr. n.osse Samenkomst 13,00 u. 
Henge lolaán/Eouwlustlaan ) ve_ndet) 
Lens 16 j.de greef-j.ktens-h~dessi~g-a.looyestein-a~ 
hje friagel-h. kley"1·:egt-g. keI·khof-f .klos-r "b-:>m-f. ~-.rilleyns-
" R=" ' ' . L . ' d" h b . .. t ld . • ,;nagnee _/.::.-2. a. ourc_Ksen eiatr ür. . .,J.JS erve .. 
Lèr~S 17 r.hulsernans-f .·v"1out.ers-p"bê..kkèr-j .le1Îliken-r.gait
j. v. à Jmburg-z. têunis-th. v. dvoort-m. v. Wassem-c. lipman-g. 
wasserman RES j. oosterveer Leider dhr. a. poels Samep
ko~st 12.15 uur hoofdingang ADO'terrein 
Len:3_ 1_~ f .he:'idriks-p .koeveéts-r .kruiselbergen.:.r .wijsmán
w. brochard-d, faas-a .mans-j. piet-j. v0ll:ering-n. pronk-r. 
huisman IIB.~ h.kouwenhoven Leider dhr. h.verbarendse 

PUPIL!..ENZAALVOETBALTOE mwor 
A.. s.zaterdag gaan 2 teams va:1 elk 8 spelers naar de ·veilin 
hal j_n '.len Hoorn om daar met de ploegen van Saestum,BDC, · 
CSVD en den·Hoorn uit te rr.aken welk team het sterkste is. 
Enkele van bel ,1ng zijnde punten: 
1 er mag· ui i~slul.tend worden gespeeld met basketball of gyrr. 
schoenen. 
2 de normale spelregels selder. be hal vé de volgecde: geen 
buitenspel, strafschüppen vana.f 7 :neter·, de bal mag niet 
te hoog worden ge .speeld · 
3 als er niet wordt gespeeld dan moben de spelers onder 
geen enkele voorwaarde op de in de veiling aanwezige kiste 
of stellages klimnen 
4 neem warme kleding mee 

· 5 voor· de leiders geldt: verbodet~ te roken 
De volgende spelers worden om 12.1.5 uur in het klubgebouw 
verwacht, 
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Team 1 a;de hocgd-r.de hoógd-f kras-e;landman-p.v.d.nieuw·r 
huysc:1-r ,peek-a. reesink-m. schenkels-a. v. vel zen Leider dhr. 
th.hoefnàgel · · · 
Team 2 j.bronger-r.v.dboógaard-p;v,dburgt-p;hop-r.hofrilan.:. 
f. kortékaas-r. v. d .meer--r .micka:. j, west erduin. Leiderdh:,.". jëoJ 
Het ligt irt de bedoeling·per auto naar den Hoorn te gàan, 
Mogen wij weer een beroep öp dè vaders doe1Y voor dit· ver
vóer.Gaarne evèn een telefoontje op vrijdagavónd tussen 
6. 30,; ~n, 'J,. 3.0, µµr, tel 661314 Einde toernooi 17; 00 ·uur; 
AFSCHRIJVINGEN vóór vrijdàgavond 7,30 aan dhr.·g.v.d.stèèn 
nû.nspeetl: 303 · schrifteli·jk Telefonisch vrijdagavond tussër 
6.30 en 7.30 uur tel 661314klubgeböuw. Voor dringende ge. 
vallen·mag zaterdag tussen 10 en 10.30 worden gebeld naàr 
dhr. g.v.dsteen tel 398694 AFKEURINGEN deze week weer com
petibiewedstrijden. Voor afkeuringen kun:-ien jullie weer 
terecht bij de bekende afkeuringsadresssen. Dus niet meer 
opbellen! ! ,! ! _! 
TRAININGEN Zoals reeds irt een vorige Lensrevue gepubliceerd 

·.zijn· de avondtrainingen weèr van èt§lrt gegaan-Nu er een 
periode van weinig wedstrijden is, is de training hard no
di,g.Komt dus allemaal op de geboden träiningsavond. ·De A 
eh B"klassetraining op woensdag 14 jan. a.s. gaat i.v.m. 
dé t:y •. uitzer:ding van dè wedstrijd Engeland-Nederland niet 

.door. De C.klassètraining op die avond gaat normaal door. 
De Woensdägmiddagklub voor pupillen en welpen zal in de 
maand jan, worden stopgezet, Komt dus niet naar het veld· 
of de gyrr.zàal • . _ 
KAMPNIEUWS. De da.ta voor de dit jaar te orgar.iseren kamp
weken zijn vastgesteld: 
van .5 t/m 11 juli naar An;erSfoort jonger.s 1 O t/m 12 jaar 

van .5 t/rh 11 juii naar borculo C kla~sers 13+14 jaar 
van 12 t/ml B juli naar Weert B klassers 14+1.5 jaar · 
vàn .1- · t/m 1 ·, juli naar Ferschweiler A klassers 16+17 jaar 
Voor oudere A klassers en jonge senioren (19jaar) bestaat 
er gelegenheid om in·de week van 13 t/m 2.5 juli naar · 
Fërschweiler·te gaan,· Alleen hiervoor aanmelden bij dhr. 
G.Duivesteyn; tel· 676183, Zo&ls gebruikelijk zullen uit
gebreiê.i::::n gege~~rens over deze kampen vïa een stencil werden 
b ek,eJ1çl€,f-)1".p.fJ.kt , . . · · · · · 
Eiv'.IBLEEMS De jongens die nog niet in het bezit· zij,1 van een 
embleem· kunnen die· z::a.terdagmj rMae; i11 het klubgebouw · afhalen 
Wahneru het shirtje aanhebt moet het embleem op de l'inker
borst prijken-



DE LENSREVUE 

WEEKBLAD VAN .DE VOETEALVERm.: IGING LENIG EN SNEL 

43 ste jaargang nummer 18 14 januari 1970 
LENS I MOET DERDE KLASSER BLIJVEN. 

Hoewel de omstandigheden er direkt niet aan medewerken 
om aan voetbal te denken, wordt deze tj_jd ook wel eens 
gebruikt om in oude lektuur te d:,iken. 
Zo vond ik een schrijven van onze toenmalige EKO sekre
taris dhr. H.Houkes, gedateerd 23 Ju.~i 1950, dat ook nu 
van toepassing zou kunnen zijn. 
GAAN WIJ UIT DE KNVB of zullen we ons handhaven? 

Gelukkig is deze regel nog niet van kracht voor ons eerë-~e 
elftal maar vertoont toch wel een bepélalàe gelijkenis. 
Hoe staan onze kansen? Zonder overdrijving niet best, maar 
gelukkig nog niet om te wanhopen, Immers, een overwin
ning zal ons alleen maar de kracht geYen het nog beter 
te gaan doen. Maar hiervoor is nodig dat wij vanaf het 
begin tot het laatste fluitsignaal ons voor de volle hon
derd pro~ent blijven inzetten. Dat wij elkaar, Spelers 
en supporters, aanvullen en helpen. Dat wij spelers, bli~
ven voetballen. Dat wij ons zelf uitschakelen en als een 
team blijven vechten voor de overwinning. Slagen wij 
daarin, dan kunnen wij met trots terugzien op het dan be
reikte resultaat. Het handhaven van LENS 1 in de àer,~!c:: 
klasse van de K.N.V.B. staat op het spel. 
Het is wel typerend, dat dhr. Houkes ons 20 jaar geleden 

·al heeft gewaarschuwd voor deze strijd. 
Ikzelf ben blij, zijn woorden toen aan ons gericht, op 
deze wijze weer.eens onder jullie aandacht te kunnen 
brengen. A.Bogisch 
OFFICIEEL 
Buitengewone Algemene Vergadering. 
Zoals reeds in de vorige Lensrevue i~ aangekondigd zal 
op maandagavond 26 januari om negen uur in ons klubgebouw 
een Buitengewone Algemene Vergadering worden gehouden" 
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Alle senior-leden worden hierbij uitgenodigd deze belang
rijke vergadering bij te wonen. De agenda voor deze ver
gadering is als vol~t: 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
3. Notulen algemene vergadering d.d. 17 september 1969. 
4à. Voordracht van het bestuur inzake de verkiezing van 

een nieuwe voorzitter. 
b. Bespreking te voeren beleid. 
c. Verkiezing voorzitter. 

5, Bespreking aanvûllende begroting 
a. Financiering verfraaiing klubgebouw. 
b. Andere aanvullende begrotingsposten. 
c, Wijziging kontributieregeling (gezinskorting). 

6. Eventuele voorstellen 
7. Rondvraag. 
8. Sluiting. 
Toelichting. 
4a. In verband mët het aftreden van de heer H.Houkes als 
voorzitter (per 1-1-70) dient er een nieuwe voorzitter 
gekozen te worden. De bestuurskandidaat voor het voorzit
terschap is de heer J. v.d.Kley, die zich inmiddels bereid 
heeft verklaard deze kandidatuur te aanvaarden. Volgens 
artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement kunnen door se
nioren kandidaten worden gesteld. Deze kandidaatstellingen 
moeten uiterlijk de tweede dag voofafgaande aan die van 
de algemene vergadering schriftelijk en ondertekend door 
minstens vijf senioren, andere dan de kandidaat en verge
zeld van een schriftelijke bereidsverklaring van deze laat
ste bij de sekretaris worden ingediend. 
4b. Hierover zullen in de vfulgende Lensrevue nadere mede-

.delingen volgen. 
5c. Het bestuur stelt voor de maximale kontributie per 
gezin per jaàr te stellen op f 108,=. Hierbij wordt ervan 
uitgegaan dat uitsluitend gezinnen met spelende leden, 
die niet zelf verdienen voor deze regeling in aanmerking 
komen, alsmede niet-spelende leden, die uit hoofde van 
hun funktie in de verenig;i.ng lid moeten zijn. Deze regeling 
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heeft derhalve geen betrekking op donateurs (houders van 
bewijzen van toegang). Deze regeling kan jaarlijks worden 
herzien en zal van kracht zijn met terugwerkende kracht 
tot 1 juli 1969. G.Halleen sekretaris. 

VARIA. 
- Overgenomen uit Chantecler, clubblad van Quick:"Geheel 
of gedeeltelijk overnemen van artikelen zonder toestem
ming van de redactie is verboden". 
-Overi,gens hebben wij geen toestemming gekregen van de 
Chante~er-redactie. 
Van andere daarentegen wel! 
-Opschrift van Toto- 24 (17 en 18 jabuari) : 11 Vroege Vakan
tieplannen? Vul dan nu al 'n paar kolommen meer in". 
Ja, als de prijzen zo vet zijn als afgelopen week kunt 
u zeker wel naar Honselersdijk op vakàntie.(een gratis 
voetreis daar naartoe, dan tomaten plukken om de terug
reis te betalen). 
- De redactie wenst een ver Lens-lid in Nieuw-Guinea een 
prettige verjaardag en veel geluk. Wij zouden zelfs wi1,
len zeggen. Nico van Domburg kom 's maandagsavonds even 
een echt Hollands biertje van ons-halen. 
- Eind vorige week is de sekretaris-penningmeester van 
NKS-Voetbal afd. den Haag, de heer G(ijs) Kuypers plotse
ling overleden. De heer Kuypers is ook zeer lange tijd 
sekretaris van onze zuster-vereniging VVP geweest. De 
Haagse voetbalwereld heeft door het verscheiden van Gijs 
Kuypers een enorm verlies geleden. Hij heeft zich met 
hart en ziel voor de voetbalsport ingezet en verwierf 
zich mede daardoor vele vrienden. Hij ruste in vrede. 
KARNAVAL, 
De avond der zotten ligt weer in •t verschiet, Prins Kar
naval met de raad van 11 zal de taak van het bestuur 
overnemen om weer een dolle dwaze karnaval te organiseren, 
Velen zullen zich de hits van vorige jaren nog herinneren 
zoals: 11Het land van Maas en Waal", "M'n neus", 
Dit jaar zijn er weer vele nieuwe songs bijgekomen zoals 
o.a. Bloody Merry, Niet zo ouwe hoeren iets voor de Lens 
vergaderingen(?) en een luguber lied van een zekere 
Johny Jordaan: "Schuim op m'n pruim". De K.K. heeft de 
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laatste titel helaas niet zelf verzonnen. De sfeer ligt 
weer voor het oprapen, De drank is vochtig.en Lens einde
lijk weer eens zot. De aanvang·:van de avond is 8.30 uur, 
het tijdstip waarop de zotte Prins ingehaald wordt en het 
uur der Polenaise aanbreekt, Weliswaar wordt er van U ver
wacht dat U verkleed komt. Een dwaas moet in zijn dwaas
heden zelfs zichzelf niet herkennen. Vandaar bij deze een 
oproep om deze avond gemaskerd te komen om wederom uw 
werkelijke gezicht te tonen, Alaaf!!, 

PROGRAW.A VOOR ZONDAG 18 JANUARI 1970;. schèidsrechter 
14.00 uur Archipel 1 - Lens 1 C.Th.v,d.Togt 
12.00 uur Lens 2 - Verburch 2 J,v.dLinden 
14.00 uur Lens 3 - Te Werve 2 P.L.Molier 
14.00 uur D.H.L. 4 - Lens 4 W.Hendriksen 
14,00 uur Gr.Wil~Vac 4-Lens 5 A.v.Driel 
12,00 uur Lens 6. - Blauw Zwart 6 R.M.de Kok 
12.00 uur L.V.S.J. 2 - Lens 7 A.Gravenstein 
13 ,45 uur Lens 8. - Velo 9 
15.00 uur Lens 9 - Triomph 7 H.de Groot 
12.00 uur Gona 7 - Lens 10 
13.15 uur V.C?S. 11 - Lens 11 C.v.dZwan 
Ligging der velden 
Archipel begin Buurtweg, .Wassenaar 
D.H.L. a/d Brasserskade,Delft 
Gr,Wil.Vac.einde Buurtweg, Wassenaar 
L.V.S.J. · Kanaalweg de Lier 
Gona Vrederustweg ingang H.M.S.H. 
V.C.S. Dedemsvaartweg 

samenkomst· 

12.30 uur clubgeb. 
1.00 uur clubgeb. 
1.00 uur clubgeb, 
11.00 uur clubgeb, 

Af schri ,jvingen 
Vrijdagavond tussen 19.30 en 20,00 uur clubgebouw tel.66131 
Afhalen 'ruilformulieren 
Zaterdag clubgebouw vanaf 14.00 uur, Inleveren voor· 
maandagavond 22.00 uur. clubgebouw, 
Uitslagen door bellen. 
Zondagavond tussen 17.00 en 18.oo uur aan dhr. A.Bogisch te 
39.52.22 
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Wanneer de wedstrijden voor de K.N.V.B. worden afgekeurd 
en ons veld wel bespeelbaar is, wordt er door Lens 1 en 2 
om 12.00 uur vriendschappelijk gespeeld tegen Westerkwar
tier, 
Om 14.00 uur zal dan ons derde elftal spelen tegen 
Duno 1 ook op ons terrein. 
MEDEDELING VOCR DE TRAININGSGROEPEN. 

Onder alle omstandigaeden begint de training op het Lens
terrein, daar zal beslist worden of wij eventueel naar 
de zaal gaan, 

Afschrijvingen: Alleen bij tlhr. A,Bogisch tel. 39,52,55 
ook daar zijn verdere inlichtingen verkrijgbaar omtrent 

. opstellingen. 
OPSTELLINGEN. 

Opstelling Lens 1 en 2, donderdagavond na de training. 
Reserve Lens 1 R.Bruggemans · 

2 0, Vorkink-Th.Hoefnagel·. 
LENS 3 
0,Vorkink (2x) 
Fr.Straathof 
N .Koot (a) 
P.v.dAar 
J.Bijsterveld 
R.Brandenburg 
Th.Brochard 
E.Bakkers 
D.Groenendijk 
A.Kortekaas 
J.Heins 
RES 
Th.Hoefnagel(2x) 
D.Holt 
L.Brandenburg(2x) 

LENS 4 
A.Vervaart 
W. Verbarend se 
A.v.Egmond (a) 
L.Smitskam 
J.de Waart 
L.Remmerswaal 
G.Grimbe;rgen 
W.Eykelhof 
G.de Hoogd 
J.Keetman 
R.Eykelhof 
RES 
F.Wubben 
C.Schouw 
E,Bronckhorst 

LENS 5 
G-Halleen 
J.v.Schaik 
A.v.Essen 
A.Nieuwenhuizen 
G.L.v.d.Akker 
J,Verhaar 
L.Hendrichs (a) 
J .Witting 
C.Vervaart 
J,P,Simons 
N,Drabbe 
RES 
L.Huis 
A.v.Wasbeek 

LENS 6 
W.Burghouwt 
H.de Groot 
M.v.Zilfhout 
C.Peeters (a) 

H.Kemper 
W.Venderbos 
A.v.d.Meyden 
G.Looyenstein 

J,de Hilster 
H.Haket 
L.Jansen 

RES 
H,de Sterke 
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LENS 7 
G.Ekelmans 
G.Hoogetoorn(a) 
G.Duyvestein 
E.Veelbehr 
A.Cox 
B.Lustenhouwer 
J.de Boer 
R.de Groot 
P.Speioher 
H.A.Suykerbuyk 
A.Eilderbeek 
RES 
N.de Boer 
J.Groenendijk 
C.Koetsveld 

LENS8' ' ' LENS 9. ' 
L.Brandenburg M.Svykerbuylt 
Fr.v.Dijk (a) C.Kras 
H.v.Welzen J.Willems 
Jll .de Gruyter JL Sc:-,olte 
M.v.Eysbergen W.E.Suiker 
J .Riemen A .Ho"1penbrouwers 
C.Kuyper J.Brochard 
E.A.v.d.Acker A.v.Luxemburg (a) 
P.Schulte P.Burghouwt 
J.Veldink W.Keereweer 
P.Klein-Breteler H.Jacobs 
RES RE:S 
H.Beyersbergen1ij, J.Micka 
G.v.d.Kley schêidsr.H.de Groot scheidsr. 

LENS 10 LENS 11 
R.Oostveen-Koentz~(a) H,Douw 
J.Castemiller N.Osse 
L.Jungsohläger B.Osse 
H.A.Suiker W.v.dLaan 
A.Jehee W.Dcuw 
N.Sohoonebeek· F.Petersla). 
F.Feller A.Loykens 

. F.v.dBerg P.Haring 
L.Boelhouwer R.Soer 
P.Verbrugge F,de Winter 
J.Verbarendse C.Blok 
RES RES 
R.Gill R.v.d.Boogaardt 
H.Bedijn S.Douw 
PROGRAMMA'S JUNIOREN, PUPILLEN en WELPEN 

Zondag 18 januari 1970. 

1 2. 00 
12.00 
14. 00 

Junioren 
uur Westlandia 1 - Lens 1 Lange Broekweg, Naaldwijk 
uur Gr.Wil,Vao 2 - Lens 3 Roggewoning, Wassenaar 
uur Gr.Wil.Vao 3 -. Lens 4 idem 

DENK AAN DE KRANTENACTIE 
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· Zaterdag 17 ,januari 1970 

15 .15 
15. 15 
15. 1 5 
1 5. 15 
14.00 

14.00 
14.00 
15. 15 
14. 00 
14. 00 
14. 00 
12. 45 

Junioren 
uur CSVD 2 
uur Westlandia 
uur Verburch 5 
uur Lens 7 
uur CSVD 8 

Lens 9 vriJ 

- Lens 2 
4- Lens 5 

- Lens 6 
- osc 5 
- Le~s 8 

uur Lens 10 - ODB 3 
uur Or,Blauw 4 - LeBs 11 
uur Lens 12 - ADO 17 
uur Lens 13 - RVC 11 
uur HDV 6 - Lens 14 
uur Lens 15 - Tedo 5 
uur Loosduinen 7- LeBs 16 

Lens 17 vrij 
14.00 uur Rijswijk 9 - Lens 18 

PUPILLEN en WELPEN 
Zie spelmiddag op a.s. zaterdag 
DENK AAN KRANTENACTIE. 

Lens 1 

Brasserskade,Delft 
Lange Broekweg,Naaldwij} 
Wateringseweg,Poeldijk 
V2 G1 15/3 
Brasserskade, Delft 

V3 G2 16/4 
Schimmel weg 
V1 G1 16/4 
V1 G1 15/3 
Zuiderpark, 2e ged. 
V2 G1 16/4 
Monsterseweg, Loosduine1 

Sportp.Pr.Irene,Schaapw 
Rijswijk 

.. 
~ 

als vorige week weer met H.Bertens (2x) 
RES M.Bloks (2x) Leider dhr. J.Hop 
Samenkomst 11.15 uur ingang Lensterrein 

. , 

Lens 2 
als vorige week weer met H.Bertens(2x) 
RES F.de Kleyn(2x) Leider dhr. A.Blok 
Samenkomst 15.00 uur ingang CSVD terrein 

Lens 3 
als vorige week (F,de Kleyn2x) 
RES L.v.Duivenvoorde-H.Albers Leider dhr. G.v.d.Velde 

Samenkomst 11.45 uur ingang Gr.Wil.Vac terrein · 

Lens 4 
als vorige week weer met R.Bos 
RES J.Rientjes Leider dhr. f.flumans 
Samenkomst 13.45 uur ingang.Gr.Wil.Vac terrein 
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Lens 5 
als ... b-ekr,,nct. Ch.Bloks (2x) 
RÈS F.Baven Leider dhr. J,Zoet 
Samenkomst 14,15 uur clubgebouw Lens 
Lens 6 als bekend 
RES F.Veezen Leider dhr. F.Wubben 
Samenkomst 14.00 uur clubgebouw Lens 
Lens 7 j,borst-j.v.dam-h.janmaat-~.v.hulst-1,v.d.meer
j.v.d.ende-a.heynen-a.jungschläger-d.v.delft-th.v.d. 
aardweg-g.v.ardenne 
RES w.zeemeyer Leider dhr. J.Heynen 
Lens 8 fr,teunissen-g.lelieveld-h.straver-m.v.d.horst
p.booms-c.v.à.aardweg-r.v.d.steen-e.booms-a.brouwer
w.de hilster-c,admiraal 
RES a.schneider leider dhr. C.Kras 
Samenkomst 13.00 uur clubgebouw Lens. 
Lens 9 vri.i 
Lens 10 w.hendriks-p.berkelaar-j.meyers-r.mooyman-c.bakker
m.mulkens-j.pronk-r.de vroege-g.v.deelen-w.v.d.linden
r.v.dlinde 
RES h.keynen Leider dhr- g,v.à.kley 
Lens 11 f.v.os-p.wolters-h.v.dbroek-a.v.maris-m.magnée
r.coenen-f.hooghiemstra-e.reesink-s.djerahian-h.niggebrugge 
e.wohrman 
RES r.v.overvest Leider dhr. A.Nieuwenhuizen 
SamenkoTst 13.15 uur Lc3vesteynlaan hoek Hengelolaan 
Lens 12 als vorige week 
RES h. valken'11rg Leider dhr. P ,de Jongh 
Lens 13 a~s vo1i~e week 
RES r,harui.s eider dhr. A.Hop 

-
Lebs 14 h,v.boheemen-j,v.rossum-j.post-a.de pagter-
j.v,wijk-j.piët-h.v.velzen-p.herry-h.guit-j.slabbers
w .wi_;! .. ~. 
RES r,v.hoek Leider dhr. N.Drabbe 
Samenkomst 13,30 uur ingang Zuiderpark Loevesteynlaan 
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Lens 15 als vorige week 
RES J.hoëk Leider dhr. N.Csse 

Lens 16 ais vorige week 
RES a.burcksen Leider dhr. H.Bijsterveld 
Samenkomst 12.00 uur Bouwlustlaan hoek Hengelolaan (Vendet: 

Lens 17 vrij ( zie overige elftallen) 

Lens 18 als vorige week zonder j.piët met j.oosterveer 

RES h.kouwenhoven Leider dhr. H.Verbarendse 
Samenkomst 13.30 uur Loevesteynlaan hoek Hengelolaan 

AFSCHRIJVINGEN vóór vrijdagavond 7.30 uur aan dhr G.v.d. 

Steen, Nunspeetlaan 303 (schriftelijk). Telefonisch 

uitsluitend vrijdagavond tussen 6,30 en 7.30 uur telefoon 

66.13.14 klubgebouw Voor noodgevallen zaterdags tussen 

10.00 en 10.30 uur tel 398694 • 

SPELMIDDAG PUPILLEN EN WELPEN 

A.s. zaterdag om 2.00 uur zal er voor.onze pupillen en 

welpen een spelmiddag in ons klubgebouw worden georgani

seerd. Deze middag gaat alleen door als het gehele pro

gramma is afgekeurd. In verband hiermede zal het klubgebou 

voor alle junioren en senioren zijn gesloten. 
DENK AAN DE KRANTENACTIE 

Zaterdag a.s. verwachten wij van onze pupillen en welpen 

stapels kranten!l!! 

LEIDERSOCHTEND 

Zoals gewoonlijk organiseert de NKS ook dit jaar weer een 

bijeenkomst, waar de heer J,Bijloo van de afd. Rotterdam 

van de K.N.V.B. op 25 januari a.s. in gebouw "Jl.mecitia", 

Westeinde, na een eucharistieviering en gemeenschappe

lijk ontbijt een lezing zal houden over "Jeugdvoetbal in 

Nederland", ' 
Aanvang van de eucharistieviering 8.30 uur, Einde van de 

lezing ca. 11.00 uur. Wij verzoeken de leiders, die deze 

bijeenkomst willen bijwonen, zich in verbinding te steller 

met dhr. G.v.dSteen, tel. 398694 ero wel uiterlijk a.s. 

zaterdag. 
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De meesten van j,..:J.lie zullen Jong Le·:;i ;1] hebben ontvangen. 
Zoal:c, daarin te lezen valt v,:i.s het d:' laatste maal. We 
hebben geprobeerd er echt wat van te maken. Maar door 
moeilijkheden aan de machine zijn d,J errnr-rn goede tekeningen 
voor het; grootste decü mislukt. Al à8 mseite v&n B.P.oefnagt' 
was dus voor niets, maar toch nog brjar;kt. 
Ook staan er veel oude stukjes in. Ook dit is te wijten 
aan moeilijkheder, bij de drukker. Ook hiervoor onze excuses 
Led,=,n die geen Jong Lens kregen en t,y;h belar.gstiüling 
hiervoor hebben kunnr,n er een aanvrasen hij Paul v.d. Steen 
tel. 398<'94_ 

Nu nog iets over de krantenactie. Deze gaat erg slecht en 
hoe is dit toch !'logelijk, wa:it al het geld wat wij hieraan 
evi natuurlijk ook aan andere dingen z,;als loterlj enz. 'Jer 
dienen is allemaal ten bate van ons z,=,lf, de jeugd in het 
jubileumjaar. Du;; lezer zet er je best;e beentje voor en 
doe je best. 
De laatste melding is dat de Rade heeft gewonnen met 2 kg. 
op de andere adress1oen kwam niets. 
De Rdressen zijn: 
1 • R. van No ort 
2. dhr.Keyner 
en een nieuw adres 
3. B.v.d.Lans 

Zonneoord 31 
Hertenrade 320 
is: 
Melis Stokelaan 2476 

Ook zijn er nog grootse dingen in het vooruitzicht 
voor welpen, pup~llen, A-B-C klassers want des te meer geld 
des te meer stunts. 

Tot zover nieuws van de 
JUNIORENRAAD, 
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weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel, 

43 ste jaargang nnmmer 19 21 januari 1970, 

BUITENGEWO-NE ALGEMENE VERGADERING. 

Reeds vorige week it, de agenda gepubliceerd van de Buiten
gewode Algemene vergadering, die aanstaande maandagavond 
om negen uur in onfJ klubgebouw zal worden gehouden. Alle 
senioren worden hier nogrr.aals uitgencdigd deze belangrjjke 
vergadering bij te wonen. Zoals teegezegd volgt hierronder 
een toelichting op punt 4b van de agenda: bespreking_ te 
voeren .beleid. . 
INLEIDING: Tijdens uitvoerige besprekingen in het bestuur 
(inclusief de nieuwe kandidaat-voorzitter) is.een grote 
mabe van overeenstemming bereikt over het op,}corte en op 
langere termijn te voeren beleid. H1eruit kan opgema?kt 
worden dat het bestuur zich niet heeft "beperkt tot- het 
resterende deel van h~t verenigingsjaar, maa:r ooJ< be.reid 
is de periode erna het thans bepaalde beleid gezamelijk 
uit te voeren. · 
1. Het bestuur wil al het moge] ijke doen om hê:\; eerste 
elftal van degradatie te vrijwaren, Gezien de positie van 
dit elftal op de ranglijst, meent het bestuur· dat het' 
nocdzakelijks is dat de spelers en trainer van het eerste 
elftal onvoorwaardelijk door d_e gehele vereniging gesteund 
worden: Het bestuur roept daarom a];le leden, donateurs 
(-trices), oud-leden en andere aanhangers op de komende 
uit- en thuiswerl.strijden massaal bij te wonen en op een 
oorverdovende manier blijk te geven van hun steun áan het 
eer&t e elftal. 3owel thans als in de toekomst is het be
sti,lur bereid eventueel extra uitgaven te doen 01!1 .de bege-
leiding van het eerste elftal te kunnen verqeteren. 
2. Het be stuur meent dat het huidigEi klubgebouw niet aan 
de ei sen voldoet. Het klubgebouw woet meer "klubr.uis" 
worden, zonder overigens de funktie· van 11kantïhe" tijdens 
veel publiek trekkende evenementen te verliezen. FJe uit-· 
voering van de verdere verbet.ering-.,en. aanpassing, va_n het 
klubgebouw komt na het eerste elftal op de tweede plaats,· 
Het bestuur wil de nader bekend te maken plimnen op korte 
termijn uitvoeren en zal de algemene vergadering vragen 
een fors bedrag te mogen uittrekken. 
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3. Op de derde plaats heeft het _bestuur een aantal grotere 
en klei.nere wensen met betrekking tot dP. akkomodatie. 
,q. Mede in verband met de te organiseren. jubile-11mtPitó:iooien 
wil het bestuur spoedig een gc'.luids:installatie (buiten) 
aanschaffen.. 
b. Daar de trainingscApsciteit 'tijdens de avorxlnren on
voldoende is wil het bestuur, die capaciteit verhogen door 
de aanschaf van een ·trainingsverlichting, die ook het derde 
veJ d zal verlichten. Hierdoor zal het mogelijk zijn twee 
t-.raininp:sgroepen tegelijk te laten trainen. 
c. Op korte termijn wil het bestuur enige verbeteringen 
laten aanbrengen aan de entree vai:i on::,e velden. Gedacht 
wordt ·aan een naambord boven het. toegangshek en een een
voudige - zelf aan te brengen - afrastering van het·toe
gangspad-
d. Andere went,en zijn een verdere voltooiing van de ver
betering van dê afrastering rond .het, eerste veld(buizen 
i.p.v. staaldraad, houten borden, die tevens voor rekla
medoeleinden ge9ruikt kunne>:1 worden), verhoging van de 
ballenvanger achter de trainingsstrook, kleine overdekte 
tribune. G H 11 , t · . a een, seKre aris. 

GEEN AUTO'S MEER OP HET TERREIN. 
Hoewel er bij het toegangshek tot onze terreinen een 
verkeersbord staat, waarop staat aangegeven dat het ver
boden is voor auto's, blijken velen dit bord te negeren. 
Enkele maanden geleden is het toeg;mgspad door de gemeente 
opgeknapt en we zouder. graag zien dat dit opknappen niet 
weer op korte termijn noodzakelijk wordt. Daarom is het 
vanaf heden verboden met een auto over dit toegangspad 
te rijden. Binnenkort zul] Hn voorzieningen getroïfen worden 
waa'rdoor dit zels onmogelijk wordt gemaakt. 

AFVOEREN LEDENLIJST.-
/ 280 G.J.Lorsheyd (ns) 

WIJZIGING LEDENLLJST 
606 geboortedatum moet 2.i.jn 27-11-55 
361 verhuisd naar Nieuwendamlaan 490 
KLUBGEBOUW 
À.s. zaterdag zal bij afkeuring van het ki:i,mp.etitie
programma het klubgeboui.,r zijn gesloten! Zulks :r.v~m. de 
schaatswedstrijden. Cm dezelfde reden zal zondag het 
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klubgebouw bij afkeuring na half drie gesloten zijn, 

LAATSTE WAAR~CHUWINQ __ _ 
Het onbehaaglijke gevoel bekruipt ons. als we ·denken dat 
Lens 3, met nog een halve kompetitie voor de boeg, zich, 
nu al als de "kampioen" doodverft. Redenk echter wel dat 
wie hoog stijgt diep valt. Wij hopen dat het derde de_ 
realiteit orxl er ogen houdt en als nog haar uiterste best 
doet om haar voetbalstreven (kampioenschap) van dit jaar 
te verwezelijken. 

aanv. 

UITSLAGEN VRIENDSCHAPPELIJKE 'WEDSTRIJDEN. 
Senioren: 
Lens 1 - Westerkwartier 1 
Lens 2- Westerkwartier .2 
Lens 3- Duno 1 

. . . . ' . 
VAN DOEL TOT-DOEL; 

1-2 
2~2 
1-3 (gest,1 

., 
Alhoewel het 2-1 verlies tegen Wester.kwartierJ anders doet 
vermoeden legde het eerste, zeker voor de rust, een accep
tabele partij voet hal op de grasmat. De achterhoede ·sloot 
aardig er. het wachten leek slechts op hetmoment;, .. dat Len:o 
de· juiste weg naar het vijandelijke doel zou kunnen vinden 
ware het niet dat W ..k. middels een geheid buitensp~ldoel-
punt een ( enigzir.s geflatteerde l voor'sprong nám. Na rust 
werd door beide partijea sterk de indruk ge.wekt dat de 
conditie in ieder geval wedstrijdritme door de gedwongen 
rustperiode nogal te lijden heeft e;ehad~.Hans van Dijk 
pakte een cadeautje van de Westerkwartie.r achterhoede g:cet 
aan ( 1-î l, maar niettemin wisten de Duinlaanbewoners ·toch 
de zege te grijpen. Een goed door hen opgebouwde aanval 
br;;_cht een van hun voorwaartsen vrij voor Gees va. n der Bee 
die be :1eerst kansloos werd gelaten ( 1-2). Even nog vocht 
Lèns terug maar de' kracht om ;;.ot. èen doeltreffende vuist 
te komen ontbrak e"cnter (nog). 

VAN DE JUNIORENRAAD. 

Er is zowáar een wonder gebeu.rdt Na· de laatst;e noodkreet 
over de krantenactie vorige week was er zaterdagmiddag een 
hele rij mensen en jongens(!! m) Jie knanten kwamen breng 
Zoveel zelfs d~t we rm al de -oontainer moeten bestellen 
01/Jdat.·we de kranten niet meer kwijt. kunnen. 
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En·· R.lweer zijn' h:i:er; de-ädre ssen ! 
1 . R. van Noort Zonneoord 31 
?. • Dhr. K eynen lfr,rtenrade 320 .. 
3. B.v.d LFJ.ns Melis StokelaFJ.n. ?476 

1 • ~ ., 

Er is·ook vrijdág 30 januari een g/potse klavsrjasavond 
alleen voor de A en B klassers.· Het beste :is als je met 
een pa:rtner ·ko:nt :naar als je geen p:,. rtner hebt, is het 
ook ri~-~t ':rgJ, wa:it · er wi.jn mensen gen?eg _iH de Lenskant, ine 
De prlJS is J1 .- per paar, dus echt nier. te veel! Je moet 
wel om 7,4.5 uur aanwezig.zijn. Er zijn de volgende prij-
zen te ,ri.nnen. . . . , · 
1e prijs ;f_5.=··· waardebon····•· ,· - ·•·•··• '" ~., .... 
2e prijs 11-,= " 
3e prijs 3-• ~ 
en twee troostprijz.en in de vorm van boeken. Dus. tot 
ziehs! op 30 jahuar:i in de Lens kantine. 

'- \. , . 
,: J1.m-i>or-ernraRd·:.'-- · ··~·-·-

Karimkie, karnakal ·lekker kar·navalle. 

VARrf; . . 
-Utopj.st Frans van Dijk, nog steeds yoetballend om het 
nagè~lacht te tonen hoe het hoort, h.ee:ft zich van een goede 
masseuse vocir de oude dag verzekerd, door vader te' worden 
van een ge2.onde docbte·r, Vi vienne genaamd. 
Wij hopen dat het kind ·veel op Jiaar moeder lijkt,, op:lat 
.zij in de Utopie wordt o'pgenomer::. Nat,;nrlijk wer,.sen wij 
de jonge oud.ers ve,ü geluk. 
- 7 februari karnFJ.val •... 
-Klaverjasdrive. _ 
A.s. vri.jd:;ig aJ.R voorloper op de Paas drive organi.seert 

· de KaKa een eerivoudige dri.ver •. Het behoeft niet gezegd 
te w.orden dat; u .. deze oefenavond niet onbenut moet laten, 
Dus tot vri}liag;" aanvang 8. 3~ uur! . ·, 

Verberg uw leed! Kom op kanwval verkleed! 

PROGRA~'MA. :'iENIOR.EN VOOR ZONDAG 25. ,ianw-1.d. 1270. 

·j4-~00 uur Lens 1 ~ RF'.C1 •-V1-G1 L6/4: · 
1 2; oo uur ADS · 2 .· · . - Lèns 2- · ' 
12: 00 uur· Juvènt'à. s. 2 :,. ·•tërîs. 3 
12:00-uur Lens,4 .:.,Zwàrt Blauw 3 V2 G3 L6/4 
12:00 uur Lens .5 -',VUC ''6' . V2 G2 L.5/3 
12:00 no~ vcs'6·· - Lens 6 

' 

' 
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14:00 uur Lens 7 Veibo 9 V2 G2 15/3 
12 ;45 û.û.r HDV 8 Lens 8 
13 :15 üür DVLO 6 Lens 9" 
13.30 uur Bostduiven 9 - Lens 1 1 

'. 1 

DE.OPSTELLINGEN.·· 
Opstèllîrig· Lens 1 én· 2 donderdagavond na de training 
inlichtingen tel •. 39p52.55 

. ' ' -~ ·1 

Lèn~ i · 1 t~h;·i ··· 
o.vörkînk a:vèrvaart 
fr; straathof e :broèkhorst 
p: v·. èL àar · a: v·. egrnohd ( a) 
j:bijsterveld 1:smitskàin 
n:kobt(a) ·· · l:reminerswaal 
r.oràndënburg 5:ae waart 
tl:'l'. lioefhàgel c: grimhergen 
è. bakkers i,: eyke lhof 
tn:brochard · j :keetman 
d:groenendijk g;de hoogd 
j.heins r.eykelhof 
RES RES 
d; holt f :wubben 
j.verbarendse c;schouw 

a.jehee 

Lèhs 6 Lèhs 7 .. 

Lèn$ '5·. 
g:hälleen 
j;v;::;_chaik 
a:v.essen 
à; nie û.wenhuiz en 
g;l.v.d.akker 
j:verhaar 
l:hendrichs 
j :witting/ 
a:v.wa.sbeek 
c.vervoo:r.;t 
l.huis 
RES 
n:drabbe 
n:de boer 
j. castenmiller • , 

Dèns 8. 

. , 

w :burghbüwt 
h;dè groot 
m:v.zilfhout 
c:peeters(a) 
h:kemper 

g; ekèl màn s 
g:hoogentoorn(a) 
b :lustenhouwer 
f:veelbehr 
g;duyvesteyn· 

1 :brandenburg 
f ~ v ;ct ijk ( a) 
h; y ,wel.zen .. 
n.de gruyter 
j.riemen 
c:kuyper 

.. 

w; venderbos 
h:hàket· 
g:looyestein 
j :dè hilster 

'r :de groot 
a:bilderbeek 
j:groènendijk 
h:ä. suykerbuyl<" 
j:simons 

m; v; eysbergen · 
g.v.dkley 

'a:v.dmeyden 
• 1. jahsen. -
RES 

,., h ;de sterke 
r.oostveen-koentze 

j .de boer 
RES 
a :..cox 
n:sèhoonebeek 
1. boelhouwe r 

··";-

p; sèhul te·n" · '.'~, 
j .veldink-
a. klein breteler 
REs·. 
h:v:beyersbergen h" 
f :v :ctberg 
e.a.v.d.acker 



-ê:'.O't- . • ! . 1' 

Lèns,~9 ··· - · 
m:suykerbuyk 

" · c:kras 
w:e:suiker 
h:sëhblten· · ·· 
a:hoppehbrouwers 
j :willèins · · · · ·· 

.·:.[ .. -.' 
tëns:11 
h:douw. 
rt: óssë'·. · 

. w:;v~d •. laan 
,1.:aouw - --
f: pëters( a) 
r; sëier· · -
p :haririgs· 

. ' 

• . .• ,. 1. • ., a:v.lüxèmburg(a) 
p;burghouwt 
h;a.suiker 
j:brochard 

f;cte winter 
r:v;a.boogaardt 
o:osse 

Lens 10 v_rij . 

h.jacobs 
RES 
j :micka 
j.keerëwéer 
Coach j.boiil 
Grensr.h.v.west±ng ,,,. 

c.blok 
RES ··· 
s ;aouw · · · ·· · · 
p.p.g.verbrugge 

Ligging der velaen 
ADS ·aan de Monstèrsèweg t/o·nr:·10 
Juvehtä.s aan deRottèrdarnseweg Hoornbrug 
VCS aan~de Dedemsvaartweg · · . 
DVLO Zoetermeer t/o Nutricia 
HDV Zuiderpark 2e gedeelte 
Postduiven aan de Monsterseweg t/o nr. 10 
Samenkomst; 
Lens 3 11 • 00. uur kl ubgeb buw zie re, serve programma 
Lens 9 12.00 uur klubgebouw . . 
MEDEDLINGEN EKO ·. , ·. . ~ 

Afschrijvingen ·vri jdagá.vont1 tüssen 19. 30 en 20. 00 uur 
telefoon·66_.13.14 klubgebo·JW. · "· 
Uitslagéri ddorbèllerï zónde.gavónd tussen· l7 .oo en 1.8.00 uur 
aan dhr. A.Bogisé:h tel. 39.52.55 
AANVOERDERS ATTENTIE ·.. . · .. 
ailile aanvoerders dienen· er voor te zorgen;· -dat· de 1'rnd.:. 
strijdrapporten uH;erlijk maandagavond volledig ingevuld 
bij dé EK0 zijn-ingeleverd; Voor dê uitspel'ènde elf.:.· 
tallen· moeten _de ruilfOrmulieren en· wedstrijdrapporteh
vrijdagavohd ·óf,· zaterdagmiddag in d.e bestuurskamer wor-
den afgehaald. ·· 

,. 
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Wanneer de wed·strijden "vpor de· K .N. V .B: · wördèn afge- · ·· 
këurd · èn .2flli ve·1·d · wël · 1:ïè spèëlbaar· îs wordt er door--tens · 
öiïC 12:oo··uur· vrîehds.chappelijk gespeeld tegen D.H.B:R.K. 1 
düs ~-ojr oqs të rrèin; · · 
op·terrèin Quick:;.Steps om.·12:o_o uur·. Lëns 1 en Lens, 2 
tègen·Quiëk:;.Steps~ Inlièhtingen'omteent deze wedstrijden 
zondagmorgen 11 .00 uur tel. 39.52,55 
.. . t.'·-.. \t."+l,t,A ... ,1.·•.(,',i'l,,t,':1·'•1~· a""111\,, ., .-1,ri ~ -~ • 

PROGRAMMA' s· JUNIOREN·;· PUPILLEN EN WELPEN,. 
Zçmdag 25 jam:iári .î 970. 

-- - - • · · · Junioren·; . 
1,a; oo uur Lens: 1 · :.. vvp· '1 ·· \11 G1 16/ 4 
13:,1-5 uur D'ynaino 1 ·67 1 ·.::. Lens 3· Ockenburgh 

,_, .. ~-

14.00 uur aë·VaJkeniers· 2·.::. Lens·4 Hoornpark, Rijswijk 
· · ·· · • - · Zaterdag 24 januari· 1970.. · · 
1.5;30 uur .wens 2 - Laakkwartier 2 V1 G1 16/4 
14:15 uur Lene.,,5 ~ Rve·5 Vl G1 L6/4 ,·. 
14.15 uur Rve· 6 · - Lens 6 .. - Sportp~ P.r, Ir-ene,Schaapwe 

· · · · Lens· 6 zie re serve progra,nnna , . . 
15 :50 
î 4: 1 5 
14:15 
1.5 .30 

15~30 
15:30 
14:15 
14:'15 
14: 15 
13 .00 

13; 00 
13 :oo 
12 .• 09 

,;mr Lèns 7 -· DUNO 3 ::'V2 G1 15/3 
uur Scheveningen 7 :... Lens 8 · ·schan~kade (.Qud vue) 
û.ûr Lëhs 9 -·R.llls 3 . V2 Gl 15/3 
uur Dynamo·' 67 3 - Lens 1 O Ockenburg· · 

Lens.i1 vrij 
Lens·12 vrij 

û.û.r BMT"4• · - Lens 13 
üür Lens · 1 4 - RAVA 11 
uur· ODE· 4 · ,. Lens 1.5 
uur Quick· 12 -- Lens 1 6 
uur Lens 17 - Westerkwartier 
uur Lens 18 - vue 15. 

· PUPILLEN -A 
uur Lëhs 1 ~ Lens 2 
uur !lens 3· -·Lens 4 
uur Lens P5 Lens P6 

·WELPEN 

Hengelolaan ~ 
V3 G2 15/3 
Albárdastraat 
Sav; Lohmanlaan 

10 VJ G2 16/4 
V2 G2 · L6 / 4 .. 

V1 G1 .16/5 
V3 G2 15/3 
V2 G2 L.5/3 

- .. 

12:00 uur Lens 1 - Lens~ 
-12.~ oo: uur, Lens.:~ . ~ Lens 4 

V 1 G1 L6 
V1 G2 L6 

- 1 ·il 

Lens~, als vorige week met h.bertenE(2x) 
- :RES o •. kort~kaas (2x) Leider "dhr. j.hop 

* 
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·Len~'2 als vorige week met h.bèrtêns (2x) 
RES· f .de kleyn t 2x) . Leider dhr. a. blok · 

Lens 3 als vorige·week'{f.dè"k:leyn2x) · ·-·-· 
RES 1.v.duivenvoorde-h·.albèrs·Leider dhr.- g.v.d.velde 
Samenl,(omst 1 3 .30 uur ingang .. sportpark Ockenburg 

Lens· 4 als vorigé weék ·met r. bos -
RES j.rientjes-r •. v;d.stëen· Leider dhr.· r,.flutnäris_ 
Samenkomst 1 3. 45 uur". ingang Sprot park Noornpa:rk. 

Lens 5 als bekend {o.kortekaas 2x)·•··.-
RES a.jungschläger.2x Leider dhr. j,zoet 

Lens 6 (zie ook reserveprogramma) 
als bekend _ · · 

RES f.veeren·Leider dhr. T.wubbl:)n 
Samenkomst 13.45,uur ingang.RVC.terrein 

Léns,7 · als vorige week a:jung,3chTäger 2x 
RES w.zeemeyer ~e;ider dhr. J.heynen 

Lens 8 als vorige week · 
RES á.schneidér Leider dhr;c.kras , 
Samenkomst 1 3. 30 uur Loevesteynlaan hoek Hengelolaan 

Léns 9 j. réuver-á .kuiters'-'a. èastenrnîller.:. j .meulemán-
P: steffen-r. charité-f. baven-b. hoefnágel-p. wi lmer-b .de haas 
f.hazébroêk · ·' 
RES h.keynen • _Leider.dhr. j.witting 

Léns 10 w.hend~iks-p:berkelaàr-j:~éyèrs'-'r;moo~an- ·· 
c.bakker.:.m~mulkens-j.pronk-r.de vrpege-g.v.deelen-w.v.d. 
linden-'-r.v.d.linde · · 
RES. s.djerahian-à-v-maris Leider dhr. g. v·:dkley · . 
Samenkpmst _14r45 uur Bouwlustl?an hoek "Hengelolaan (Vendet) 

Lens 11 vrij zie Lens 8 t/m 10 

KRANTENACTIE-KRANTENACTIE-KföU!TENACTIE-KRANTENACTIË:._· 

Lens 1 2 · vrij 

Léns 1 3 b".ru::.terman-r. v; d".mèer-a .lódder-r ;mickà-g. c6lpa
h: janmaat:..a. hilderink-f. snoeyers-e .• hoe fnagel-f-wouters-
r. verbarendse ·. · · · · · · 
RES r.harnas Leidèr: dhr. ·a,hop 
Samenkomst 15.00 uur klubgebouw 
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Lens 14 h.v.bóhèèinen-j.v:rossum-j:post-à.de pagter.:.j.v. 

_ wi jk-j .piët-h: v. velzen-p .herry':"h .guit-j. slabber.s.,,w •. 
wils ,;- ·· · · · · · · -- · -· 

RES r .. hoek. Leider dhr. n.drabbe. 

Lens· 15 h.uding-f .ëastènrililler-j .• hollirk.:.h.ruyter--f' •. · 
hèëmskërk.:.a.kleiwegt-m.v.dijk"e.de wit-p.zalrr.e-a.v.kleef-
j. v,.döurgt- ·· · · . 
RES j.hoek Lëiäer·dhr. N:Osse ....... ,.. . 

Sameniéomst. 1 3. ;;.o-uur. Hengelolaan hoek Leyweg· ( Eu:rocinema) 
•' ~--:• lil, .. ~ ~ :• • ' .. " .... ·- ,... " 

Lên$: 16. fcfë g~eef.:.j .krens-h.dês~ing.:.a.looyesteyn-a. 

hóefnägel-h.kleiwegt-g.kerkhof-f.klos-r.bom-f.'Yilleyns-
f .magneë- · _ · · 

RES"ä.burckserï Leider äh.r. h.bi'jsterveld '. "' .. ,. --·--·
Samenkomst:·13 .. 3.0 uur Hengelolaan. hoek Leywêg (Eurocinema) 

• ,! s\ < I 1 

Lèns 17 · :h l:'nillsemans-f ~wöutérs-f·. jonker 7 p. bakker-j ._1:euiken 

r:guit..,;j,v.domburg-f.teuni;,-th.v.d.voort-m.v.wassemc: 
.. _ c .:J.iP.maJ:! · · -· · '" ·· L _· · ·· · -· · · · · ·. ·, .. _ _ ·: • _ . · ··--::·· ·. ~ 

• RES g_.wasserman eider dhr. a.poels·. · : . 
,. ~ . J,"" ~ . - ,._ 

Lëns 18 .f. hendriks-p .koevoets. r ;kruiselbergen7 r. wijsman

j; oo::;tervëer-.-f;brochard--::d. faas-a .maas-j. vollering-
h.prönk-r. huismän · : · · . · ~--· -~--

RES-J:i ,kouwenhCÎVIm Leider dbr. h. ve:tbarendse · · . 
. . , .. 

. . ~ '~ .. · PUPILLÈN 

Lens 1 als.bekend 
RES t.de kok Leider dhr. th.hoefnagel 

Lens· 2 als bekend . . ., 

RES m.versteeg ... Leider. dhr. j .colpa. 
" . . 

.,. &.,. ,.. •• 

I:,èns · 3 tli: ;-; prins-r :noppenbrouwers.:. j :lustenhouwér-r. v. 

• . dómbû.rg-rrt.: schutte-è. v: bijsteryeld::--j. brochard-e. v .luxembur 

s.knorr-m.-peperkamp.:.h.lutterman ,_ •. -
RES.r,dessing Leider dhr. a.v.es,sen. 

Léns 4 v. pouw-f; v .d zel.., J: ~E::r làê;f~-r:::;i:i-1.J::l,~l_lls-::~. _grimbergen 
. r..~waárdén_burg,-m. prins-h .heezi us--::m. hoenderkamp-r ·:n8ttet-
m .hopgduih.'. · :· · . . ..... . 

'RES.0 :(;. .. ~ilv'~hster . Leider. dhr: B .. Lustenhouwer . 

tehs ·:,5 e·':·v:: bohe~inen .:.á~k•-êvöê·ts::.h·;wubtJ.en-j ;wassérman-p. · 

.. · ]:iak;vis-aA v. dorsen-w. freric·hs-q; v .d . meys,.-a .• v. maren-,p. de hé 
· RES ·:a;willems Leider dhr .. P .Hop · 



'.L ....... -. 
---2~1.,...1·· -

Lêri~. 6 "j: öïjnàgtè-p; bloin-h ;v :d :bróek-j :klàrènbèèk.:. 
r;kleiwegt-j.kies-d.boin:..e.v.d-hoven-j.v.rijn-p.v,d.zee
t. grirhberif · · . • , • , 
RES s.wilmer Leider dhr. F.Raaff 
DENK AAN DE KRANTENACTIE 

~ ,. i. 

WELPEN. -
Lens 1' g .appeldoörn.;r .bon.:.p. v. dl:111:rg'-r .koevóet :,i-h .hoppen~··: 
brouwers.;r.peeters-r.versteeg-f.v.velzen-p.lucas-p.valken, burg;..,; o .huis · · · · - · · · ·· 
RES r,de.keizer .. Leider dhr- l?-bon .. 
Lèns 2· r. vèrbàrendse.:.é. v :ri jk-T, v iltleef .:.e .hofrhah:.r~ · · · 
rüitermàn-r.noordeloss-s.v,dmeer-r.de wit- p.gier-f.bauman f .kerlthof · · · · · · · · · · · 
RES.h .• braak-s.teunissen. Leider.dhr .. h,dankers _ ..... ,. ... 
Lèns 3 a :· liïjil"agte-r. v .äarle·.:.w.hèyrien-p .pej)èrkamp:.. · · 
ri: v .dwindën~j: v ;dnieuwenhuizen-f. v ,dpoll-h.planken!.j. v. 
tuy1_:..t :kihg-r,-g"èyk . · · · ... · ,. 
RES.am, sch enkels~p ~ vro~gop. Leider. dhr. w .kouwenhoven . 

' ; /· J .!' '. . '' Lehéi 4 p;broc:härd.:.r;de· jong:..g.zwart·s-r.müskiet-r.nóte, 
baard.:.g.teèuwissè~w.te:r laàre-j.riemen-r.straver-p • 

. wald,s.ëhrhictt.:.r. sthipäánböörd · · · · · · 
RES t.schneiders-r.v.wijngaarden Leider dhr. r.v.d.steen 
DENK· AAN DE KRANTENACTIE 

AFSCHRIJV!NGEN .... 

voór vrijdägavöhd 7.30 uur·bij"dhr;·G;v;dStèeh, Nunspeet
Iaan 303 (schriftelijk).· Tèlèfoni:o'ch· üitslüitènd vrijdag
avond tussen 6~3o·en· 7.30 uur.·Telefoön 66.13;14 klub.:.· 
gèbouw. Vöör hoödgévallen zaterdags tussen 10 0 00 en 10.30 
uur telefoon 39,86.94 . 

" . , ' ,. -. ,~, 
AFKEURINGEN PUPILLEN EN· WELPEN . 
Als ·het·· juniörènprogràmmá gehèél is äfgekèürd ·dan· gaan 
jullie wect·strijd•en uiteraap.d "_ook.; n;ret doo·r.. Als' bp,: ,de 
äfkeüt~ngsa~tessen.; bi~ ~Un'io~èn· -~~aa:~_-_yermelcr ~re··.·:· .. . -àf'keur1ngsl1Jst" .dan Runnen Jullie biJ. ·.èen -van de· tliuis
spe:J: ende jtihior_ep:.elftà.llen Rijken· ( Lèns. 2. èn Léns"5} • ., 
Zijn deze wedstrijden afgekeurd, dan gaan ook jullie 



• 
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wedstrijden niet door •. 

WOENSD~GMIDDAGKLUB: · t/m. woensdag 28 januari geen 
trainingen voor de pupillen en welpen ( ook niet in de zaal 

RESERVEPROGRAJ\Will: als het gèhele programma is afgekeurd 
speëlt Lens 6·tegen HBS 4 op het·HBS·terrein, Dael en · 
Bérgselaan. Aànvahg wedstrijd. 14.00 uur. Samenkomst 13.1.5 

uur· ingang Lens terréïn·. op· zaterdag kan tussen 12 .oo 
em 12.30 uur téléfonisèh worden geinformeérd·of deze 
wedstrijd definitief doorgaat Telef"oon 66.1;\.14 klub
gebouw. 

. _." 
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DE LENSREVUE 

weekblad .. van. de Yoetbal verenigi.ng Lenig en. Snel. 

43 ste jaargang nummer 20 

OFFICIEEL. 
NIEUWE. VOORZIT.TER. 

28 januari 1970. 

Tijdens de op maandag 26-januari gehouden ouitèngewone 
álgemène ledenvergadering is de heer J.v.d.Kley gèkozen 
tót voórzitter~- "Hèt bèstuur ziet èr thäns•.àls vólgt uit: 

/ voorzitt~:r: J '. v .d .Kley, Frambózehstraàt 45; tel~ 338842 
sekretaris: G.Halleen, Abeelstraat 37, tel. 324044 
pènningnf. : · C, Nieuwenhuizèn ( correpondentie vià sekretaria 
kómniissaris:S~A:P.de Bruyn, Regentesselaàn 210, tel,608411 
kommissaris:C.v.dLaan, Weimarstraat 341A, tel. 333353 
WIJZIGING LEDENLIJST 

/ 108 G.D.J.Ekelmans naar Röntgenstraat 32C, Vlaardirtg~n. 
EHBO 

Vàn het bestuur van de Kath. EHBO-vereniging St.Raph1è-ël 
ontvingen wij 't volgende schrijven: 
"Kort geleden uitte een stadgenoot in 'n tv-sport'prog;ramma 
de klacht dat er onvoldoende ehbo'ers op onze sport
vèlden aànwezig zijn tijdens de wedstrijden. Helaas is dit 
zo. Bij grote sportmanifestaties wordt regelmatig een 
beroep gedàan op onzè EHBO-vereniging, die dart gaarne 
medewerking verleent. Maar bij'de gewone wedstrijden of 
oefenavonden is dit onmogelijk, daar wij hiervoor te weini 
mensen hebben, Wij willen trachten deze leemte op te vul
len. Daarom doen wij de volgende·suggestie: in uw eigen 
zijn wellicht dames of heren die, hoewel niet meer aktief 
toch nog volop met uw vereniging meeleven. Als mi een of 
meer van dezè mensen eens 'n EHBO-kursus volgden, dan 
heeft·u altijd iemand bij de hand die hulp kan verlenen 
in voorkomende gevallen. Jawel, zult u zeggen, maar hoelan 
duurt zo'n kursus en wat zijn dè kosten? De kuEsus · · 
bestaat uit 12 lessen van 2 uur; dé kosten zijn f32,50. 
Het boekje met leèrstof kost·f6.--, het examengeld bedraag 
f7.-- en het insigne kost f2.-- Is er interesse voor 
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deze kursus, die reeds op 3 februari begint, wilt u·ctit 
dan zo spoedig·mogelijk opgéven aan cns sekretariaat: 
Robijnhorst 37, tel. 855539." . . ..... 
Noot: Aan het verzoek· ort! dit schrïjvèli in ons klubblad 
óp te nemen·hebben wij gaarne voldaan, Si::1ds kort doet 
ook Lens bij evenementen een beroep op de EHEO-ver.ehigirigen 
om eén medewerker te sturen. Iri de ineeste gévallen·wordt 
dit verzoek gelukkig ingewilligd.· Het ·zou· échter indét- · 
daád wenselijk zijn indien we~ met náme vóor·de wedstrijd
dagen - in óns midden ~~nsen hadden rondlopen, die in 't 
bezit zijn van het EHBO-diploma. , G .H."" 

VARIA 
Het aanmoedigend woordje van de·aanvoerder· van·Lens 3.deed 
het·wel. Jammer dat wij maar•één zulk éen aanvoerder heb
ben;· Het had leuk geweest als ér deze week iets van· de· : 
aanvoerder van "Léns · 4 zou zijn.· En volgende week Lens 5, · 
.en·dan Lens 6 •. ;;.;.-Wanheer gäan de lagere elftállen · 
eîgenlijk wéer spelen?'In het nieuwe voorjaar, ••• ;; ·of · 
maken·zij nog een kansje op een oefenwedstrijd? Iets voor 
de Eko?~ · · · . . . . 
-Rob Bruggemansén Sylvia·v.d: Vlis danke::i bij"deze·voor 
de belángstelling, die zij bij hun verloving moëh·t-én· onder-
vinden. · 
-De vöetbàlvereniging S. V .de Jagers viert 31 januari 
haar goudèn jubileum. Wij wensen deze vereniging veel geluk 
en veel goeds·ïn de toekomst. 
-Een· andere voétbaHtereniging "EDS · viert op 2. feQruari ·. 
eveneens haar goudeh jubileüm. Wij wensen deze vereniging 
eveneens het. allerbeste toe. · 

Zaterdagmiddag kreeg' ik onverwachts een uitnodiging om· 
dezélfde avond het· Kárnaval te·komén vieren bij de Ned. 
Ver. v. Ohd erwate rspott 11Earacuda 11 • Mijn vrouw in· paniek. 
Wat aan te trekken? Even ruggespraak inet de buurtjes en 
de zaak wàs voor elkaar·. Waármee· ik maar zeggeh wil, · dat 
ied~reen gekostumaard kan komer1 als de wil· er maar is~ 
Het wera·een-grandiöze ävond(nächt)·waarbij opviel dät 
van de ruim 100 personen er 3 niet gekostumeerd waren. 
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Met enige schroom heb iJ wederzijds.het bestuur van 
Baraèuda o'p ons karnaval uitgenodigd. Hierbij ben ik er 
van uitgegàan·datde "Len·sers" uitsluitend als 11Bevers"
Juffrouw Ooievaars-Clown' s-Haremdames-Chinezen etc •. zul
len verschijnen·· - zodat de jury een zware taak zal krijger: 
Komt dus allen gekostumeerd en gezien de speciale aan
gebrachte lichteffecten raàd · ik u aan veel "wit" in de 
kleding te· verwerkeri. · Bij voorbaat dank voor uw aller 
medewerking N.Hoefnagel . 

. . KLAVERJASSEN .. 

A.s. vrijdágavond is er eèn klàvèrjàsavond voor dè A en· 
B-klassers. Het is de.bèdoeling om om 8 uur te beginnen, 
De irischrijiting zàl tussen· 7;30 en· 7,45 uur in de kantine 
zi;jn: Het·kost· ;f0,50 per man, ·or ;f1 .::- het paar. Als je 
nog geen partner hèbt kan je gerust komen. Voor je· je dan 
làat inschrijven zoek je een partner op. Het inschrijven 
moet met z'n tweeën gebeuren. Dus de· jongen waarmee je 
kaart moet je tegelijkertijd opgeven. De prijzen zijn: 
1e prijs 2 cadeaubonnen van f5;-- •·-. 
2e prijs 2 cadeaubonnen van ;f4;-- · 
3e prijs 2 cadeaubonnen van f3.-- ' 
En de troostprijs is 2 boekjes over het klaverjasspel. 
Ook de leiders van de A en B klasse elftallen zijn van 
harte welko~. Zij kunnen dan onderling hun kunnen tonen. 
Wij hopen dat jullie een leuke avond hebben.en wensen 
jullie veel sukses. 

de Juniorenraad. 
PROGRAMMA V@OR ZONDAG .. 1 FEBRUARI 1970. 
14;00 uur Lens· 1- Rijswijk 1 1-1-6/4 
14;oo uur GDS 1 - Lens 2 
14;oo uur NLS 1 - Lens 3 (HVB~beker) 
14;00 uur Cromvliet 3 - Lens 4 
12;00 uur Lens 5 - Rijswijk5 
1 2 ; 00 uur GDS 2 - Lens 6 · 
12;óo uur Lens 8 - NIVO 5 
14:oo uur GDS 6 - Lens 9 
14;oo uur Lens 10 - Ooievaars 
12.30 uur Triomph 8 - Lens 11 

2-2-6/4 

8 2-2-5/3 

scheidsrechter 
J.Ras 

W.F.Claassens 
L;C.v.Velzen 
F .Hoogerdijk . 

R .W. v .Leeuwen 
P.Kok 
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Ligging der veld,n 

GDS Erasmusweg· 
· Crcmvliet Réderijkerstraat 

1,',·-
Samenkomst. 

Lens·· 3 1 2. 30 uur 
klub§;ebouw 

Triolhph Zuidérpàrk 2e gedeelte Lens 4 13.15 uur 
Cromvlietterrein N.L.S. Buurtweg 

AFSCHRIJVINGEN .. 

Vrijdagavond tussen 19.30 en 20.00 uur kL1bgebouw tel.66131 

AFHALEN.ruilformulieren 

Zaterdag ·klubgeb ouw vanaf· 14. oc ·uur Inleveren voor maandag 
avond 22.00 uur klubgebouw 

,. · ,, .~ 1 4 / , ,1, ,, 11 

UITSLAGEN doorbellen •.. 

Zondagavond tussen 17.00 en 18,00 uur aan dhr A.Eogisch 
tel. 3952.55 . 

~ ;· ; • ' ' ,.1 

De- opstellingen van Léhs 1 . en Lens. 2 worden dondéràagavónd 
na·de training békehdgemaakt. Inlichtingen hierover vrij
dagavond (zie tijd afschrijvingen) of bij hetE.K.O. sekre
tariaat zaterdagavond na 18.00 uur tel. '395255 . 

LENS 3 . . LENS' 4 LEN':3' 5". , 

o:vorkink 
r:brandenburg 
n; koot ( a) 
fr; straat hof 
tb.hoefnagel 
r;éykélhof 
p;v.d.aar 
e.bakkers 
tn:brochard· 
d;groenendijk 
j. haj.,i;1s 
RES 
j;bijstérVeld 
g: ekèlmans· 
a.bilderbeek 

a:vervàart· 
e;brofickhórst 
a;v.egmond(a) 
l;smitskam 
j-~de waart- · .. 
w; verbarendse 
l:remmerswaal 

.w; eykelhof 
j: keetman · · · 
c;grimbergen 
d,ho,lt 
RES 
f;wubben· 
g;de hoogd· 
f.veelbehr. 

g;nàlleen . 
. j; îl; séhaik 
a:v.essen 
a;nieuwénhuizen 
g;_l.V,d.ak'.-cer . 
1:hendrichs(a) 
j ;verhaar 
J ;wittihg 
tr;vervaart 
j:p.simons 
n.dr:abbe 
RES . 
l:hüis· 
a: v .,-:asbeèk 
g.hogetoorp. 
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Lens 6 

w:burghouwt 
h;de groot 
m:zilfhout 
c:peeters(a) 
h;keinper 
w:vènderbos· 
,L v; d .meyden 
g; looyeste in 
j :de hilster 
h:haket 
1; janssen 
RES 
n;de sterke 
j :dè ·boer 
h.a.suykerbuyk 

Lens 10 

Lens 2 
l.:'.Jràndenburg 
fr:v.diJk 
h: v. v«cllzen 
h:de gruytèr 
m;v.eysbergen 
J:rièiilen 
c:kuyper 
e:a.v.d.acker 
p;schulte 
j.veldink 
p.klein breteler 
RES 
n:beyersbergen h 
g;duyvestein 
g.v.dkley 

Lens''.1 î 

Lens 9 
m; suyke rbuyk 
c~kras 
j .Willems 
h.scholte 
w :e; suiker 
h.a.suiker 
a:hoppenbrouwers 
j; b:rochard 
a; v .lttxemburg· · 
p ;burg houwt ·:-:,0

• 

h.jacobs 
RES 
n :de. boer 
r:de groot 
h.bedijn 

r:v.oostveen-koentze 
j:catenmillèr n:ossè 

s:dóuw 1 :.ju.'lgschläger 
a:.jehee 
n; schoonebeek 
f:féller 
f;v.dberg 
1;boelhouwer 
p; verbrugge 
w:keereweer 
j. ver barend se 
RES 

·r:gill 
a:cox 
b.lustenhouwer 

,., ; v .d .laan 
w:douw 
f :peters (a) 
a :lykens 
p~haring 
r:soer 
f ;de winter 
c.blok 
RES' . 
r:v.d.boogaardt 
j.schouw : 

• .. 

De wedstrijden van Lens 1-2-6-8-en 9 ZJ.Jn.vriendschap

pèlijk. Inlichtingen over al of niet doorgaan hiervan 
dus alleen bij algehele afkeuring van de·•K.N.V.B., zon

dagmorgen tel 39 .52 _55 of 66.13 .14. na ·.11 ._DO uur . 



H,;Beijetsbergen-Hertégoû.Wèn; J ,H; de "Boet·_;Fr;v,Dij)':; .· 
H ;Hakèt ;L.Hèndrich::J; -·W. v :d ,Laan; A. v .dMeyden ;M. ,r .Ooms;. 
W.Burghouwt; P,Bedijn; J,Groènèndijk · · · ·· 
Wilt U blijven·voetbàllen, zorgt Bándat Uw spullen in 
orde:. zijrL Waar; blijven de·keuringskaàrteh? Waar:blijver 
de pàs.fötèi-1·s? Wànnèer vàn genöeindè personen deze; · · · · ·· 
opzendèt'l naar· A ;Bogisch·, Meiäoèi'rnstraat6: dën: Haag,· v66r 
1.5 februari 1970-niet in mijn.bezit· zijn; worden zij niE 
meer opgesteld totdat al .,hun spullen in. orde zijn. 

, ,l, ,, -~ 'i ~ .i· ., 1 fi l' + '. '< 1,, J • · 'l ' ,r. h 

PROGRAMMA'S'JUNIOREN,PUPILLEN EN'WELPEN. 
Zondag 1 februari 197p. ,. " '" 

. . . , ; , · JUNIOREN . ; . . . . , 
12; 00 uur DHL ·,1· .- Lens 1 Brássèrskàde, Delft· 
1 2; oo uur GDS "'3 :..: Lëns · 3 Erà smus.Zreg · · · · ·· 
1.5.00 uur Yredenburch .5.~ Lens 4 v.Vredenburc_hweg,Rijswi 
Zaterdag 31 januari 1970. 

· Lens 2 · vri J. · · · · · · ··· ,. 
,: ,! 

1.5,4.5 uur Lens .5 - vue .5 

·1.5:4.5 
14;30 
1.5;4.5 
1.5;4.5 
14: 30 
1.5: 4.5 
14; 30 
13:1.5 
13.1.5 

Lens 6 vrij . 
uur Concordia 2 -.: .Lens 7 
uur Lens 8 - WIK 1 · · 
uur Lens 9:..: RAYA 7 
uur DuindorpSV .5 -· ,Lens 1 o 
uur Lens 11 ~ CWP· 3 
uur Lens 1 2 - ,GDS 9' 
uur Lens 1 3 :.. de Flamingo's .5 
uur die · Haghe 8 .- Lens 1.5 
uur Lens 16:..: PDK 4 -

Lens 1 7 vrij'.' · 
1 3. 1.5 uur RKAVV. 1 6. - ~L.éns 1 8 
DENK AAN KRANTENACTIE ~

PUPILLEN 
12; 3D uur Westerkwartier 1 · :..: Lens 1 
12: 30 uur. 'Lens 2 -_. West-erkwartier. 2 

· .12; 30 uur Westerkw:artier 3 :.. J:.ens 3 
· 1.2·; 3Q ûli.r Lens·' 4 · ~- Westèrkwartië'r. 4 
12.30 uur Westerkwartier .5 - Lens .5 

Lens 6 vrij 

V1 G1 

Brasserskade,Delf 
V2 G2 .. 
V3 G2 
Ockenburgh 
V3 G2.,. 
V2 G1 
V1 G1 . 

· Spoorwi jk, Hengelo 
. V2 G1 

Heuvelweg ,Leid sch, 
t· ,,, . 

D.uinlaan .. 
Vî · C1" 
Duinia~h · 
V2 rn1 · 
Duinlaan. 
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WELPEN 

11 ; 45 uur Lens 1 Westerkwartier1 
11 ;45 uur Westerkwartier 2 :..· Lens 2 
11:45 uur Lens 3 -Westerkwartier 3 
11 . 45 uur Westerkwartier 4 .- Lens 4 

Lens·1 als vorige week 
Res o.kortekaás 2:x: Leidér dhr. j.hop 
Samenkomst 11 .15 uur ingang Lensterr_ein 

Lens 2 vrij 

Lens 3 als vorige week·zonder f.de kleyn 

V1 G1 . 
Duinlaan 
V2 G1 

·Duinlaap 

RES l.v.duivenvoorde-h.álbérs Leider dhr. g.v.d.velde 

Samenkomst 11.30 uur ingang GDS terrein 

Lens 4 als vorigé weék 
Res j.rientjes-r.v.d.steen· Leider dhr. f.flumans 

Samenkomst 14,30 uur ingang Vredenburch terrein. 

Lens 5 áls bekend o.kortekáas 2x 
RES j.v.rijn Leider dhr. j.zoet 

Lens 6 vrij j.v.rijn zie 5-

Lens 7 als vorige week 
RES w.zeemeyer Lefuder dhr. J,Heynen 
Samenkomst 14.30 uur ingang lensterrein 

Lens·S als vorige week 
Res g.lelieveld Leider dhr c,kras 

Lens 9 j .reuver-a, kuiter s-a; castenmiller-j ,meuleman~p. 

steffen-r. charité-f. baven-b. hoefnagel-p. wilmer-b ,de .. haas 

f.hazébroek · 
Res a.schneider Leider dhr.· J.Witting 

Lens 1 0 als v1tige week· · · · · 
Res h .keynen · eider dhr. g. v.d. kley 
Samenkomst 15;00.uur bouwlustlaan hoa~ hengelolaan (vendet 

Lens 11 ·ais vorige week 
Res r.v.ovE!rvest Leider Elhr. a.· nieuwèbhuizén · · 
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Lens 12 als bekend 
Res h.valkenburg teider p dhr .. 
Lens 1 3" als· vorige week· 
RES r.harnas Leider dhr. A.Hop 

de Jongh 

Lens 15· áls vorige week 
Res j.v.hoek Leidèr dhr; N.Oseé Samenkomst 12.45 uur klubgebouw Lens 
Lens 16ale vorige week · · Res a.burcksen Leider dhr. H.Bijsterveld 
Lens 17 vrij .. 
Lèn~ 18 àls vorige week 
Res h.köuwenhóven Leider dhr. H.Verbàrendse Samenko~st 12.15 uur klubgebouw Lens. 

' 1 .. PUPILLEN, ,, 
Lens 1 als vorige week 
R:e.s t. de kok Leider dhr. th. hoèfnagel 11.45 uur Hengelolaan/Leyweg (Eurocinema) 

/' '" ' 
L.sins 2 als vorige week 
Res m.versteeg Leider dhr. J.Colpa 
Lens 3 als vorige week 
Res·R.Dessing Leider dhr. A:v.Essen · 11.45.uur.Hengelolaan/Leyweg (Eurocinema) 
Lens 4 als vorige week 
Re~ f .. zevenster Leider. dhr. B ,Lustenhouwer 
Lens 5 als vorige week (met·J.Coli) Res·a.willems·Leider dhr; P~hop · 11 .45 uur Hengelolaan/Leyweg (Eurocinema) 
Lens·6· als vorige week · 
Res s.wilmer Leider dhr; f.raaff 

1 I 1 • ~i 'JI .~ / ,. -~ f • .t • ,, Il 1\1 ,•j AFKEURINGEN' PUPILLEN EN•WELPEN. • Vooi' jullie weèlstrijdén gelden· niet dè af'keuringslijsten of.welke mededeling over keuring in kranten of TV/radio 
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' Jullie moeten onder elke mnstandig!-.eid naar het veld 

of punt van sa'llenkomst.komen. 

WELPEN. 

Lens 1 als vorige week 
Res r.de keizer.Leider dhr. C.Bom 

Lens 2 als vórigé week 
Res h .b raak-s·. teunissen Leider dhr. h. dankers 
Samenkomst: 11.00 uur ingang Lensterrein 

,, 
Lens 3 áls·vmrige·week 
Res m.schenkels-p.vroegop Leider dhr.w.kouwenhoven 

Lens 4 als vorige· ,'l'èék 
Res t.schneidérs-r;v.wijngaarden Leider dhr. r.v.d.steen 
Samenkomst 11.00 uur ingang Lensterrein 

. ' 
. 

AFSCHRIJVINGEN v66r vrijdagavond 7,30 uur bij dbr. G.v.d 
Steen, Nunspeetlaan 303 (schriftelijk)·Telefonisch uit
sluitend vrijdagavond tussän 6.30 en 7.30 uur. Telefoon
nû!hmer 66; 1 3. 14 klubgebouw In· noodgevallen zaterdags · 
tussen 10.00 en 10.30 uur Tel. 39._86.94 

. PASFOTO'S. .. 
Bij de laatste keuring hebbén enkele spelers verzuimd 
hun pasfoto's in te leveren.· Aangezien wij deze. foto's 
nodig hebben·voor· het aanvragen van de·competitiekaarten 
verzoeken wij deze spelers de foto's a.s. zaterdag te 
komen inlevenen aan het klubgebouw, Het betreft hier 
dé volgende spelers: · 
j:v.dgraaf-h.v:dgraaf-j.scheltens-j.v.heggelman-j.v.rijn
j .groen-g. boon. 
Op dezelfde avond zijn door 3 van bovengenoemde spelers 
pasfoto's ingeleverd. Helaas stonden daar geen namen óp 
zodat wij niet kunnen nagaan va~ wie deze foto's zijn. 
Laat dus even je gezicht zien a.s.zaterdag. 

WOENSDAGMIDDAGKLUB, 

Woensdàgmiddag 4 februari a.s. begint de training voor 
ç!e welpen en pupillen weer. 
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Welpen van 2.00 tot 3.30 uur, Pupillen van 3.30 tot 5,00 
uur 
TRAININGEN 
De c-klasseträining 6Jp vrijdagávolid om 6.oo·uur gaat weer 
als vanouds door.·Omtrent afkeuringen künnen ju+lîe bel
len naar dhr. N:Dräbbe ( telefoon 33.66.52) tussen 
16.30 en 17.30 uur • 

. ,. 
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Lenig en Snel, 
.5 februari 1970, 

In verband met een technische storing deze week;:een 
beperkte uitgave van de revue. · 
VRIJDAG a.s. geen clubavond i.v.m. KARNAVAL, 
We verwachten Zaterdagavond wel alle leden,donateurs 
en donatrice.s met of zonder aanhahg, doch wel 
gecostumeerd. Artikelen om zich onbekend te maken 
zijn aan de zaal te verkrijgen. 
PROGRAMJ\!A VOOR ZONDAG 8 februari 1~70, Scheidsrechter 

14. 30 Wilhelmus 1 - Lens 1 C,P.de Kok 
12,-- Lens 2 - Rava 2 1-1-6/4 K.Dekker 
1.5,-- Lens 3 - Delfia 3 1-1-6/4 L,J,Krom 
12.-- Spoorwijk 3 - Lens 4 J.Kauderer 
12, -- Delft 4 - Lens 6 L.v.Wijngaarden 
12.-- Lens .5 - Vios .5 2-1-.5/3 P,v.Sol,ingen 
14.--.Vios 6 - Lens 7 A,Demenint 
13.4.5 Lens 8 - GRVC 2 1-1-.5/3 
1.5,-- Lens 9 - D.S.O. 6 2~1-.5/3 
12.-- Flamingo's 7 Lens 10 
10.4.5 Lens 11 Marathon 8 2-2-.5/3 

, 

Wanneer de wedstrijden voor de K. N·. V.B. worden afge
keurd en ons veld wel bespeelbaar is,wordt er door 
Lens en om 12.- uur en door Lens 1 om 14.- uur, 
vriendschappelijk gespeeld tegen Excelsior 1 20 op 
onze velden. 
Ligging van de velden. 
Wilhelmus Oosteinde te Voorburg 
Spoorwijk aan de Hengelölaan 
Delft W.H .• Leeuwenlaan(stoplich~ begin Delft 
direkt linksaf.achter supermarkt van een groot bedrijf) 
Flamingo's Sportpark Princes Irene te Rijswijk, 
Afschrijvingen: Vrijdagavond tussen 19.30 en 20,00 
uur klubgebouw tel. 66.13.14. ··· ·· 
Afhalen ruilformulieren:Zaterdag klubgebouw tijdens'.. 
karnaval,inleveren maandagavond na het KARNAVAL voor 
22. -- uur. klubgebouw, ' 
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OPSTELLINGEN 
De opstellingen van Lens 1 en Lens 2 wordea donderdag
avond na de training (lichtwedstrijd ter;en "Oranje 
Blauw" om 19,30 uur aan de Schimmelweg bekend gamaakt, 
Inlichtingen hierover tj.jdens het Karns.val óp z ate:cdag 
avond bij Prins KARNAVfi:L of in de garèerobe, 

LENS 3 . LENS 4 LENS 5 
0. vorkink r. bruggs:nans a, vcï;vaa1°t 
r; brandenburg e bronckhorst j. v; se haik 
n;koot(a) w,verbarendse a;v;ccsèn 
f,straathof l.smitskcu g,:,v.~.akker 
th. hoefnageJ_ j. ds ':raaï•t ,1. •.r, vm sb eek 
du ~).,óenent1!i jk .:_"remme:.. P.~·1aal j "ve:~·~12~ar ( a) 
p.v.d.aar c.g1·i'l1bergen .c.v'"rv2.a1·t 
e. bakke::.·s · ï~; GYlrnlhof ( a) j; p, simmis 
:;h. brochartl j ,keet;;,r.n 1.. h,i:i.s 
a. janssen . ,; • .::y:rn:Lhof a. bi:Lder·èeek' 
j.heins g.de hoosd n.drQbbe 
TIES - RES RES 
j • bij ste rv~ld d, holt 1. hendri chs 

LENS 7 ' LENS 6 LEES 8 
Ï, brandenb,n·g w. burghom;;; s:. hàliecn 
g~hoogetoo:r·n(a) h:dc groot. f,...,;di,Jk(a)· 
g.duyvestein a,nieuwc11huizen h.v.uelzen 
ï".de groot c,peete;•s(a) n.de g1·uyte1·· 
b,lustenhouwer h:J::smper g.v,·:Ll:ley 
j.groenendijk m.v.:1ilfhcut j,rieman 
h. a, suykerbuyk h, haket c ,:kuyper 
j;de boer j.witting c. -"'1,·: .. c.:,,-:•.:l::,.~ 
n;de boer g.looyenstein p; sèhultsn 
p.speicher h.de sterke · j.ve)_dink 
j.schouw j.de hils-Ger a,klei.n breteler 
RES RES RES 

·f.veelbehr l.janssen ·11.br-yersbe:::-gen v, 

LENS·9 
m. suykerbuyk 
j.:nicka 
j.willems 
h.scholte 

a.v,d.,meyden he!'.cgonwen· 

LENS 10 LENS 11 
m.v.oostveen•koent:;e h.douw 
j.cas~enmiller n.osse 
a.jehee r.t,d.boogaa1·dt 
l.boelhouwer . vr,v,d,laan 
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LENS 9 LENS 10 
w.e, suiker 
h.a,suiker 
a.hoppenbrouwers 
j. brochard · · 
a.v,luxemburg(a) _ 
p,burghouwt 

1. jungschla,ge:;_• 
w.keereweer 
f.feller . 
a,cox 
p,verbrugge 
r,gill 
j.verbarendse 
RES . 

LENS 11 
w.doui1 · 
f~peters(a) 
a,loykeris 
p,haring 
r,soer 
f .de winter 
b,osse h, jacobs 

RES 
p.bedijn 

·NIET 0PK0~N 

n,schoonebeék 
f. v. çl. b e1·g 

RES 
s.douw 
c.blok 

Wegens· niec·-opkomen op zondag 1 februa1·i· v;o:;_•den de 

volger.de spele;•s coor drie wedst1·ijden · aJs l'escrve 

opge1:.t eld: L ., Hendrichs -· h, beyersbergen van hene

,iouwen:-h, hedijn-ä. holt f. veelbe;1;•, 

PROGitAMN'JA JUNIOREN, PUPILLEN EN WELPEN 

?,o;!...dag'"'"'-· _8_f~e.c..bc..rua:.·i 1~_70 JUNIOREN 

12 o .. -~ Lens 
1~ •. -- Lens 

1 - G.D.S, . . . _ 
'1- - Graaf WilJ.em II Vac 3 
7 Februari 1970 · . Zater_sl2_g,_, 

1.5. 4.5 Vue 2 
~.5. 4.5· DHC 4 
15 • ,1-5 Lens 6 
1.5. t:6 ID1SH 2 
1:c,. 3 Quick 7 
l.5. 30 Gona 
14.15 HPSV 2 

· 14. ·30 Rava 9 
14. 30 D,H.L.9 · 
14.30' Lens 14-
15,4.5 Lens 1.5 
14;30 Lens 16 
14, 30 L'ens 18 
Pupillen 
13.-- Quick 1 
13. -·- Lens 2· 
13,--- Quick 3 

· 13. -·- 'Lens 4 

Lens. 2 
- Lens .5 
•· Duindorp 
- Lens 7 
•· Lens 8 

Lens 
- Lens 10 

Lens 11· 
- Lens 12 
- Cele1·itas 
.. Triompg 3 

RAS 6 
- Gona 6 

- Lens 1 
·· Quick 2 

Lens 3 
- Quick 4 

Het Klej_ne î.,oo Loufonstr, 
Brasserskade Dt.lft · 

sv 3 
Vredernstlaan 
de Sav ,Lohn:anl2.&n 
Bere st e:,·nlfaan 
Zuidey•park 
Zuiderpark 
Brasserskade Delft. 
9 

de Sav.Lohll!anlaan 

de Sav,Lohmanlaan 
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13. -- Quick 5 
13.--Lens:6· 
WELPEN 

- Lens 5 de Sav.Lohmanlaan 
Quick 6 

12.-- Quick 1 
12; -- Lens 2· 
12;-- Quick 3 
13.45 Lens 4 
12.-- Lens 5 
13.45 Lens. 6 

- Lens 1 ,de Sav .Lohmanlaan ·· 
- Quick 2 
- Lens 3 de Sav.Lohamnlaan 
- Lens 6 
- Quick 4 
- Lens 4 

LENS 1 : h,bertens 2x.:.f,guit-p.hop-w,kouwenhoven2x 
f-raaff-r-ravestein-c,schrover(a)g.v.d,velde-î.v.d. 
velde-p,devries-r.vuurens. Res:th,booms-r.bos 
Leider dhr;j.hop. 
LF.NS 2 : h.oertens2x-j;v.d,heyden-r,hoefnagel
.h-v~hulst-h,de jongh-f,v.d.keer-w,kouwenhóven2x
p.manders-r,scholten-a.tinnenbroek-t.hoek. 
Res:h.zoun-Leider dhr.a,blok. 
Samenkomst 1.5-.15 uur ingang vue terrein. 
LENS 4: c,v.deelen-p.de haan-c.hoenderkamp.:. 
f.v.d.linde-j,lucas-r.peters-h,rientjes-r.v.d. 
steen-f,de vroege-f.de vos-j,helvesteyn. 
RES:·h.dankers-w.duyvestein Leider dhr.f.flumans • 

. LENS 5 : als vorige week met j.v.rijn-i,p.v. 
o,kortekaas, Res: r.v,d,linde Leider dhr.J.Zoet 
Samenkomst 14.45 uur klubgebouw Lens. 
LENS 6 : als bekend met o.ko:·tekaas i.p.v. 
j,v.rijn. RES: p.verheesen Leider dhr.F.Wubben. 
LENS 7 : als vorige week. RES: w.zeemeyer. 
Leider dhr:J.Heynen Samenkomst 15.15 uur klubgebouw Lens 
LENS 8 : f,teunissen-g.lelieveld-h.ètraver-m.v.d.horst 
p;booms-c.v.d.aardweg-r.v.d.steen-e,booms.w.de hilster 
c,admiraal.RES:j.hooghiemstra Leider dhr C,kras. 
Samenkomst 13.45 uur Hengelolaan/Leyweg (Eurocinema) 
LENS 9 : a.kuiters-a,schneider-a,castenmiller-. 
j.meuleman.:.p.steffen-r.charité-f.baven-b.hoefnagel 
p.wilmér-b~de haas-f.hazebroek · 
RES: j.v.d.gréef Leider dhr.j.witting. 
Samenkomst 15.- uur klubgebouw Lens. 
LENS 10:w.hendriks-p-berkelaar-j.meyers-r.mooyman
~:bakker-m,meulkens-j.prmnk-r,de vroege-g,v.deelen 
w.v.d.lindén-a.brouwer RES:w.snijders-h,niggebrugge 
Leider dhr.G.v.d.Kley Samenkomst 13,45 uur Hengelolaan 

Loevesteynlaan. 
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LENS 11: f,v,os-r.v,overvest-h,v,d,broek-a.v.maris
morr.agnee-r. coenen-e, ;•eesink-s.d.je:çahian--h,keynen
e, wohi•man-j .ruyter- RES :p, wolters-
Leider: dhr,a,nieuwenhuizen, 
Samenkomst·l4,-- uur Hengelolaan/Loevesteynlaan. . 
LENS 1.2: g. v ,ge ssel-th, tijs:::en-r, v ,luxembu1•g--p, perreyn-. 
g,bloks-m,heynen-r.v,noort-h.lo1·sheyd-j,de hilster- · · 
a, 1 s-g1·avendijk- g.ruygrok. RES: g,colpa, ·· 
Leider :dhr.P.de jongh, Samenkc,1st; 13.30 u111· klubgebo,m, 
LENS l2...ê_ vrij, r.harnas zie Lens 14 - g,colpa zie Lens 12 
LENS 1'1: 11,v,boheemen-h,guit-j.·;.r-,ssi:;n--j,v,uijk-;·J,wils
p. he:i.~ry.:.f. v. leen- j. piët.- j. v. vel ccr:-a .,de pa.ete:.--.-j. slabber:: 
RES: j,post-r,har;'lo.G- Leider dh::•,n.drabbe. · · 
_LENS l_'j: h, uding-e, castenmiller.:. j. hoJ.link-h, :ruyte;:-
r; heemske).·k-e, è.e wit--m, v. di jk-a, kleiwegt-p, zalr,1é-
j, v, à, bu.rg·ï;-a. v, kleef. r..ES: :·. v, hoelc-r·. bulseme.ns, 
Leider dhr· n.osse, · 
LENS 16; j ,dP. g1•eef-h,kleiuegt-h,dessinc-r,":Jc,~:1--a.hoef--. 
nágel::.g,kerkhof-f, •.,illeyns-f ,klos-f ,magnee-i', jc'nker- · 
J,v"hoek- RES: a,looyestein-j,krens,, Leider dhr,h.15ijster-, 
veldo . . 
LENS 1 7; vrij, zie overige elftallen. ., 
Ï",Ef'ö 113:· f ,hendrik()-W. brochard--h,kou.wenhovèn-a,mans- · 
p. koevoet s-•!' .kruiselber·6en·• ;:•, huimr&n- j. vcller:L1g-
h. oosterveer-d ,faas-r. wijsman. RES: h.pr· 'nk-c ,lip1t:in, 
Leider dhr, h, ve:rbare,,d se, 
PUPILLEI-J 
i:.ENSÏ:·a. Y, Yelzen--e ,land,-nan-1•.dehoogd-c. schenkels-• 
;f:,·k.•;i.s-1•.leyn-a. ree sink-t .de kok•-r, v ,d, kruk-p, 1r ,d ;nieu
·,rnnhuyzen-r,peek, RES: a,de hoogè., Leide:ç dhr,th,hoefnàgeJ., 
Samenkomst 12, 1.5 uu;: Hengel olaan/Leywcg ( eu,~ocine~.1a) ' 
X,Ei~S 2: .j,bronger.:.p,v,d,burgt-r.v.d.meer-a.westerduin- · 
·ç.-; v .d, bcor,aardt-p. hop-p,devilcc--f ,korteka2.f;-r, hofmar, ... 
r.micka--p, blom, RES: r.pc1°8ira,Leirler dh1•, j .coJ.'.)a, 
LENS 3: th.prins-r·. hoppenbrouwe1°s-r, v. domburg-j ,lusten..: , i,----~-~ 
11óu.-,.-e1°-•m. schutte-e, v. luxE,;nbu1·g-c. v. bij sterveld-j, brochetrd-
s ,knélrr-m. peperkamp-h, l uttenn,:in, RES: m,ve:·stèeg, . ' 
Leidervdhr.a,v.essen, Samenkomst 12,1.5 uur Hengelolaan/: 
Leyweg ( eurocinema) .· 
LENS 4: v, pouw-r. willems-j. ter laa:·e--f, v.d. zel-m, prins--, .. 
a; g:cimbergen-r,nottet-r, waarsenburg-m. hoenderkamp- '. 
e,heezius-m,hoogduin. RE3: a,v,dorsen Leider è.hr.B,Lusteh-· 

houwer. 
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LENS 5 : e; v. boheemen-_à:willems-j; colJi-a, kóevoets- · 
p. bakvis-f. zevenster-q. v. d .meys-cr,dessing.:. j .wasserman
h. wubben- RES:a,v.maren- Leider dhr,p.hop, · . 
LENS 6: wordt· samensgestéld uit: d. boin.:. j. bijnagte-
h. v.d. broek-w; frerichs-t. grimberg-e. v ;d ,hoven- · · 
j :heggelnian-j ,klarenbeek-r.kleiwegt-j .kies-j. v. rijn-
s. wilmér. Leid er dhr, f .1·aaff. · · · 
WELPEN. 
LENS 1 : g.appeldoorn-r. bom-p .• v .d, burg-r .peetérs
r.koevOets-h. hoppenbrouwers.:.r, de keizer-r. versteeg-
p. lucas-p. valkenburg-o.huis,· . · 
RES: f.v.velzeh, Leider dhr,c.bon, . 
Samenkomst 11.15 uur ~ngat1g Lens terrein, · 
LENS 2: f, verbarendse- ~:.v. ri jk-w. hofman.:.r. de _.,.L r,
r. noot0deloos-h. brank-p giér-j, v .kleef-f .bauman
s.v,d.meer-f .kerkhof. LES: R,ruitériilari-zie ook 
W6- t.king zie ook W6; Leider·dhr,r.v,d,stcen 2x 
LENS. :, :a. bijnagté-1°. v ,aarle-w ,heyncn.:.p. vroegop-
f, v. d ,poll-j. v. d ,nieuwenhui•zen-h. v .d, windén-
r. v. eylc-p. peperka."llp-s. teunissen-h.planken, 
RES: j.~.tuyl;Leider dhr,w.kouwenhoven
Samenkomst 11.15 uur inga~g Lensterrein. 
LENS 4: p,brochard-g.teeuwisse--r.straver-p,de jong-• 
r ;notebaard 2x.:.r,muskiet-- j. riemen--p. waláschmidt--
w. ter laaré 2x-g; zwarts-r; schipaanboord ,. 
Leider dhr.r.v,d.steèn 2x. · 
LENS 5: chr,gèeve- a,kies~-r.lelieveld-j.prins-
p ;lelieveld-c,;marselis~l''. v. wi jngaarden-t, schneiders 
m,hoenderop-t,v:d.tol--r.de haas, , 
RES: r.notébaard 2x w.ter laare 2x 
Leiderdhr,j.zoun2x. . . . 
LENS 6: wordt samengesteld uit:b.v,amerongen-r.bloks
g;boon~r.coli-j,engele-r.v.eyken-j,groen
h.kornromp.:.q,michels.:.r.ruiterman-t.king, 
Leider dhr,j.zoun 2x. 
AFKEURINGEN PUPILLEN EN WELPEN. 
Aangezien het vriendschappelijke wedstrijden ziJn 
gelden voor jullie niet de gebruikelijke afkeurings- -
lijsten of 1qelke mededeling over keuring in kranten 
of TV/radio.Jullie moeten dus onder elke omstandig
heid naar het vèld of punt van samenkomst komen. 
Afgelopen weekend zijn er verschillende pupillen en 
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welpen ondanks de publicatie in de lensrevue niet op
gekomen omdat zij dachten dat 11 het wel afgekeurd zou zijn" 
Wij zullen voor deze keer de gebruikelijke straf 
(2 reservebeurten)niet toepassen,maar a.s.weekend zullen 
onverbiddelijk strafmaatregelen tegen niet-opkomers 
worden getroffen. Er kan over afkeuringen niet worden 
opgebeld, 
PASFOTO•s 
Wij moeten nog pasfoto's ontvangen van R.coli en j.coli 
Deze foto's dienen a,s.zaterdagmiddag te worden ingeleverd 
bij een van de leden van de juco. 
TRAININGEN, 
Als het veld goedgekeurd is gaat a.s. vrijdag de A-en B, 
klasse training weer normaal door. Informeren naar goed--
keuring bellen na 6,30 uur tel.66.13,14 . 
A,s.Woensdag 11 februari wordt voor Lens 5 en Lens 1 i.p,v, 
train:i.ng een oefenwedstrijd gespeeld tegen V,C.S.op hun 
terrein. Voor Lens 5 vangt deze wedstrijd aan om 7,- uur 
Samenkomst om 6, 30 uur op ons terrein in gebouw 2-. De 
opsteJ.ling is dezelfde als die voor de wedstrijd tegen 
DHC met als reserve P,v.d,steen, 
Voor junioren 1 is de aanvangstijd 8,15 uur.Samenkomst 
7.45 uur in gebouw·2, Opstelling van Al als a.s,zopdag 
tegen GDS met als reserve b,v.d.lans en r.hartingsveldt, 
De overige A-en B,klassers trainen om 7 uur gezamenlijk 
ondèr leiding van dhr.Bauman. 
AKTUEEL "? 
De algemene vergadering van 26 januari 1970 is belangrijk 
geweest voor de nabije toekomst van Lens. Op de eerste 
plaats is er een nieuwe voorzitter,dhr.j,v.d,kley,gekozen, 
die naar de bescheiden mening van het overgrote deel van 
de redaktie, beslist zijn keuze zal waar maken. 
De tweede belang1°ijke beslissing was de lening die het 
nieuwe bestuur vroeg om de verbouwing te verwezelijken en 
tevens om een nieuwe lichtinstallatie aan te leggen, 
De lening die het bestuu"' vroeg was±. f.55,000.--. Beide 
zaken vindt de redaktie te belangrijk om er zomaar aan 
voorbij te gaan,vandaar dat wij er in TELELENS uitgebrei
der op terug zullen komen. 

A.S.VRIJDAG GEEN KLUBAVOND, ZATERDAG a.s. KARNAVAL. 
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BEZOEK SELEK'i'IE GROEP AAN KARNAVAL. 
Gezien de ranglijstpositie van ons eerste elftal en · · 
het hiermee gemoeid zijnde algemene verenigings
belang zijn trainer en bestuur van mening-inet het. 
oog op de optimale koi1àitie van de bet1°okken spelers.:. 
voor de komende wedstrijd, dat het be?.oek aan de 
karnavalsavond voor de spelers van dit elftal niet 
gewenst is, In dit verband worden oo:< de spelers 
van .het t,·reede en derde elftal verzccht e:- rekening 
mee te houden dat e1· zonà&g belangrijke wedstï•ijden 
op het p:·éoi:;ram::1.1. 0:.aa11 I ... 1ocht het kompeti·\j::teprcgre.~t~..:i 
voor' zondag reeds ::.aterdag ( oi' ee:r·de~) zijn afgelast> 
dan is het hier gestelde niet van toepassing, 

Het bectuu:r•., 
KONTRIBUl'IE BE'i'AL:'.:NGEN, 
Eenieder die vr.'.igen · 11eE::ft · ove,.' de Gl1langs verzonden 
herinneringsbrie-11"e!':l t"aov~de kontribu·~'.ies en Ü.ènl'\"'i;ieS 
·,rnrdt verzocht hie:n)v01· a ,, s. vri jdagavond 6 6ebr"L:.arj_ 
telefonisch l:ontakc op 'i;e ;:c;:;en tuese;1 19. 3 en 20,.-· 
uur nret het klubgcbc:::•r tel.66.13.14 
WILHELMUS l -LENS 1 
Nauwelijks bekomen-·van het KarEiaval gaan wc :;;ondag 
!laar Voorburg om o.aa:c WiJ.b?l.r.ms een illusie arme;.• 
·ce laten ·worden. /1.lhoc~,._re.l t~e lcu.t iî03 hooctij zal 
viei'en,dienen deze tweemaal dl'ie kal0 tie1° se,~ie-as 
beleefd te worden"Ied.ore8P_,,4a u:enu,en u,1\fordt ve:·t;acl1t~ 
KARNAVAL 
·Ja,riarrën en na1°r::.,men,a.::.zaterdag i:;i het eindelijk• 
zover;Zet uw zotsl:appen r.i::tar weer op en sp6o·~ 0i::d.elij'., 
uzelf.Half negen wordc,1 U en de 1..r•:-r:.in 7erwacht;uite.:-
aard · gekostmneerd,rr.aa1° dat i;~ag geen be~.wc:.2r ziJ:1. · 
Aan de ingang z:1.jn diverse :::ecstartikolen tè koop, 
1·,aarmede u voor allen or.,!:ieke'1d zult bJ.i jven. Negen 
uur halon we de dans.nariekes bim1en,,,aét:rna het feerlc
gedruis pas goed gaat losbarsten, selcrrcs een luttel 
ogenblijk onderbróken dóo:;_• de vei·l,:'.ez.:l.ng van de · 
"best-dressed" zot(tin). Wij vinden, ja wij vinden, 
dat •. ; ••.• u maar moest komen. A.Klassers zijn ook 
welkom. 
IN BALLOTAGE: 
615 H,B.Vink,~.2.60(-w)Maarsbèrgenstr.264 tel.663399, 
AFVOEREN LEDENLIJST: 321 H .C ,M.Nouweland ( p) 
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KLAVERJASSEN-PAASDRIVE-KLAVEHJASSEN, 

Vrijdag a.s. begint de jaarlijkse Paasdrive voor ras- en 
aankomende klaverjassers. Aanvang 8.15 uur, De drive loopt 
tptaal 7 avonden, waarvan vcor !il:e puntentelling weer één 
avond afvalt. We rekenen weer op e·ën grandioze opkomst. 
Tafel tenissers (uitsluitend in de hal!) en eventuele 
pokeraars zijn eveneens van harte welkom½• 

· KA RNA VAL. 

Bij afwezigheid van de redaktie (op het karnavalsfeest) 
even een kleine opborreling van een karnavalsvierder. Ja. 
mensen, het was leutig. Bijna iedereen was vérkleed en 
vooral de beide prijswinnaars (de best vérklede man en __ _ 
vrouw) waren onherkenbaar. Wat die man betreft was. dat ·, 
maar goed ook. Hij maakte in elk geval in een bruine pij 
reklame voor het celibaat ( of tegen, dat was niet riel~
maal duidelijk). De winnares was een z·elfgêbreide poedel 
ik weet niet zo gauw hoe ik dat anè.ers moet uitlegg~n.· 
Helaas wasrer geen poedelprijs, zelfs niet voor de kuiten 
van schrijver dezes, die door het niet meer bijwonen van 
de training wellustige vormen hebben aangenomen. Ook 
geen prijs voor het neusje van de zalm •.... Kortom uw Frie
lenser werd zondagmorgen met het bekende zalige gevoel wak, 
ker om zich naar het Wilhelmusterrein te begeven. Daar, 
kwam hij uiteindelijk aa een koude kermis terug. Niettemin 
had hroj de eerste drie kwartier van de wedstrijd genoten 
van het voortreffelijke verweer van onze eerste elftalspe
lers, die er duidelijk op gebrand waren koploper Wilhelmus 
de voet dwars te zetten. Het resultaat .kent U. Maar achter 
af bezien is het toch geen schande urn als rode lantaarn
drager van een koploper .te verliezen .. Da-arom ga ik met 
volle moed e.n met vastberaden overtuiging naar d.e volgen- . 
de wedstrijden van ons eerste kijken •. Dat moest u trouwens 
ocï doen, want onze jongens kunnen een beetje morele steun 
best gebruiken. Het gekke is, dat de aanhangers van Lens 
altijd zo stil zijn, Als het goed gaat van verbazing en 
als het slecht gaat van ergernis •.. Waarom nou? We hebben 
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twee jaar geleden nièt vcor niet:, 
het.leven geroepen ( geschreeuwd, 

,•• -

de Hengeiolaanlcei 
bedoel ik). · . 
Frielenser. 

in 

OFFICIEELD -· .... ,., ·. ~- -
Alle korrespondentie voor het sekretariaat ,Ç!ient·g~zoriden 
te worden aan- G,Halleen, Abeelstraat 37 te: 324044. · 
:: . -. ; ' 

'VAN DE BESTUURSTAFEL. 
. -

De afgelopen twee·weken is het volgende onder meer aan de 
orde geweest : • ' , 
-Met betrekking tot de verfraaiing van het klubgebouw heeft 
een bespreking.plaatsgevonden met een firma uit Oosterhout 
op basis van qe bestaande tekeningen en plaaner. zou deze 
firma een prijsopgaaf verl51t'rekken; hetgeen inmiddels is 
geschied. Al eerder werd een prijsopgaaf. ontvangen van een 
firma in Rotterdam, terwijl nog deze week een prijsopgaaf 
te verwachten is van een derde firma. 
-Ook in verband het voornoemde verfraaiing en .de daaraan 
veroonden kosten ·is uitvoerig overlegd· over de wijze van 
financiering; de penningmeester heeft op zich genomen.per 
J.,;-1-:J0 een balans. op te maken, welke inmiddels zal zijn 
gereedgekomen. Dit ook met het oog op de plannen tot ver
betering en uitbreiding van de trainingsverlichting. Af
gelopen dinsdagavond (10 februari) heeft overleg plaatsge
vonden met het Financieel Kontakt Orgaan; dit om de wijze · 
van financieren defini-tief vast te leggen. 
-Met een lid van ónze vereniging zitjn besprekingen gevoerd 
over het aanbrengen van een nieuwe geluidsinstallatie;-
met de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden zal 
op de kortst mogelijke termijn begonnen worden, zodat ze 
voor.de aanvang van de jubileumtoernooien gereed zijn. 
-De juko heeft een begroting ingediend voor de sportkampen. 
Op basis h'ervan heeft het bestuur besloten ·an de Juko 
aan subsidie van ;f400,-- te verlenen. 
-Ook werd besproken de begroting van de Juko i •. v.m. de ... 
te organiseren jubileumtoernooien. Deze begroting werd 
door. het bestuur élilnvaard en bindend verklaard. 
-Besloten werd tijdens ·de zomermaanden op dinsdag- en. 
woensdagavppd de velden :te verhur·en (inklusief gebruik 
kantine) ; er hebben zicp al versche · dene. gegadigden gemeld. 

i 
I 
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Na overlet met betrokkénen ":'erd de defirütieve tekst 
vastgesteld van de kontrakten met resp. de kantinebeheer-
der en de tEainer.. · 

AFVOEREN LEDENLIJST, 
181 D.A.Holt ( s) 

/422 ·J,J.H.Valkenburg (j} 
_,,,187 J.A.Hooghiemstra (j) 

ARCHIEF. 

G.Halleen 

In verband met het komende jubileum dient het archief weer 
eens op orde gebrat?ht, te worden, Bij kontrole bllek een 
aantal gangen van de Lensrevue te ontbréken,evenals eeh 
aantal exemplaren van het ''Weekberichtll. Zij die in het 
bezit zijn van betreffende exemplarefI··worden .verzocht kon
takt op te nemen met G.Halleea, Aheelstraat 37, tel. 324044 
De ontbrekende·. jaargangen zijn: : · · · : · . 
1948-49, 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1964-:-65; verder ont
breken van de weekberichten (v.a. 19 37) de no' s: 19, 32, 36, 
38,150, 151.242,362,370.372,373,375 e.v.. · ,_ ~ 

EERSTE ELFTAL. . .. -~---· . , . ! ,,f:'· 
Ondanks de wat groot uitgevallen nederlaag- teiten Wil-he:l_mus 

. blijft het bestuur met het volste. vertr.ouwen de komende 1 

wedstrijden van het eerste elftal t.egemoet zien, Het be
stuur roept alle leden, donateurs,. _etc. op enthousiast 
en luid van hetzelfde vertrouwen blijk te ·geven. 

IN BALLOTAGE. _ _ 
,,-- 619 H.B.Vink 2-2-60 {w) Maarsbergenstr.264 tel. 663399· 
.,.,. 620 E.Santifort 24,12.61 (w) _Hoogveen 22.5 675885 -

AFVOEREN DONATEURSLIJST. 
9 C,Bon (naar ledenlijst) 
NIEU'l[LID 

.,,,,,- 621. C.Bon {ns) Winkel stede 38 

MUTATIES ELFTALKOMMISSIE. 

' 

De° heer P-,Huis heeft J:n ·verband met drukke ·werkzaamheden 
zijn functie als lid van de Eko neergelegd. Het bestuur 
dankt de heer Huis voor het vele en goede werk,- dat hij 
in belang van de vereniging in dè Eko en daarvoor in dÏ3 
Juko heeft verricht. Inmiddels is de heer G.Coomans be
reid gevonden in de Eko zitting te nemen. Het bestuur 
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.. wenst hem sukses met dezè'.functié,' di~"hij al eerder.naar 
"· -· g;enoegen heeft vervuld'; ·: _·:· · · · ·.· ·- . 

MUTATIE KONTAKTKOMMISSIE, 
. , . 

Dick Groenendi jk is bereid gevonden> d,e gele.deren .v;m :.di:, 
kontakt-kommissie (Ka-Ka) te versterken. Ook hem-wenst 
het bestuur vee·1 sukses bij zijn werkzaamhed.en,· · • 

, _. ' • i ' ; , •• ' '; ; j 1 1 . , ! ' 

ACHTERSTALLIGE CONTRIBUTIES. 

"Slechts" 63 leden of. ouders van leden blijken d"è nï'enihg 
te zijn toegedaan, dat contribut~es of inhet_geheel niet 
9f eerst na het schrijven vap aangetekende urieven behoeven 
te worden vóldaari. Het bestuur.stelt zich op.het stand"". 
punt ; ._dat dé. vèle publi~aties, die over dit· ohderwêrp in 
de Lensrevue zijn verschenen ruim vol&oende zouden moeten 
zi jri om eenieder aan zijn"betalingsRlicht te herinneren. 
Ten overvloede.zijn hal:(.januari 310 aanschrijvingen ver
zonden, Nog afgezien van hêt werk, dat hieraan verbonden 
was~ leert een simpel re~ensommetje dat 310 x fo,25 aan 
porto een uit'gavën van f77 ,5Ó ·betekent. Heli bestuur is 
dan ook nietE.van plan wederom kosten aan d,it so.ort.wèrk-

' zaamheden te -besteden en zal in de Lensrevue van 4 maart 
a.s. de namen publiceren van de leden; die op dat moment 
nog niet- aan hun-verplichtingen·hebben voldaan. Eevens 
zullen de elftalkcimmissie en de Juniorenkommissie op·-
9 maart ,opdra'cht' ontvangen de desbetreffende spelers tot 
nader ci~der niet op ti stellen.· · _ · 

. , ' - .. ..,. ~· _.,, --- .• ·• 
VARIA, 

. •. ·, "-.,· ., \ -·. . 
TBen Osse, speler van Lens 10 liep zondeg j.l. in de wed
strijd tegen Elamingo' s een bloedneus op .• ~T.ot s..i jn · ont
steltenis kei;;.rde de, overigens goed leidende arb_iter een 
glaszuiver doelpunt door Ben zelf nota bene gescoardJ 

/ook nog af. Ja Ben, okk buiten het•leger kan het leven· 

.. 

hard zijn!, . - - , .. 
-Cees Grimbergen, onze_ medi:,redaktûer'; ·wordt;· á :s:··"vrîjdäg 
gekeurd om bij Hare Majesteit in dienst te treqen. - -
Om aan dit dreigende noÓdlot te ontkomen, probeert.hij' 
er met ·alle hem ter besç:hikking stann_de middelen,. zo .. , .. -
onguur mogelijk, µit te _zien, zowel· l.ichamelijk als _ .. , . 
geestelijk. Dit· laatste kan hem nièt moeilijk vallen,· de 

. ··,. : 
.·.. - -

. , .... 
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~ ziel, _maar dat. -hij .iedereen de· stuipen_ op het, lijf .. jaagt 

met. een weelde"rfg 'donsJe·op. zi:in'gezicb.t ~:·gáa;t·-oris:t·oèh te 

ver. Wij bevelen hem graag aan voor-. de B.B., is hij toch 

nog ergens . onnuttig voor. . · : '-' ·-· 0 • ~,. • :, ' •• • 

t' • ~ . ' . . . ·-~~ ., < - ·~ 

PROGRAMMA SENIOREN·VOCR ZONDAG 15 .fèbruari -1970. · · 

1 0. OÖ uur. Lens. 1 - . Kranenburg 1.. ·v f G1. 16 {4 · ( v°r.iepd sch'. )y. 

10.00-uur Lens 2- Lens comb, -- ., .. ·:, ,, ... - · ·. _: . 

. •14,00 uur:. N.L.S; 1 -.-Lens 3 (HVJl .béÎcer).B\iûrtw,êg,Wàslsenaar 

-1·2.ÖO uur Leris 10 - DHBRK .4V2 G1. L5"/3 ;:·.: .:. : • . ~-

12. :30 uur' Juventas 6 .:. Lens 11 over·; H.9ornb~g .:rechta_af. 

DENK OM _DE LEGITil•'!A TIES i ! ... , ·: :: . ;::; · ; 

OPSTELLINGEN,· . ·.. · . ':r .. · . .: o.·, . · 
·• • " .. ' ''! ' 

Lens 1 en -2 wordt op de training:. bekend gemaakt •(Let- op 
aanvangsuur') · · . • ; -- · ··: \ :> • ' ·; • • 

. Lé~s · 3 . , Len's 1 'o' ' -~ - .:. · : · Leris·; 1 i. l_ . • 

o,vorkink r.v.oostveen koentze(,ç3.)h,d0uw. .• 
n.kóot(a) ,.,. . g.duyvestein ........ ': r.v".dboogaarc!~ 

o,,.. 

j.bijsterveld ~.a.suiker _ . . .· ·_.w.v·:a.laä.n -~ ~;; 
f.straathàf. • J,verbarendse_ , . -s.douw ., • • -:--

p. v. d .aar,. :' p. verbrugge .• w .dqu.w.~ ·. : · \~ 
th.hoefnagel . a.cox• ~., . r:pèters(a)·1~· •" 

d .groenendijk j. cast·enmil:lér · :· "::' • . a.loykens 
e,bakkers g.v.d.kley · · .. p.haring 

· th.brochard ·p.schulte · . , f,.v;d.l5erg. 
r.brandenburg · w.keereweer ........ ~ .f .de---winter ~. 

j. he ins j. schouw . c; blok 
RES· • RES RES ·: . 

. . w.eykeihof. · l.boelhouwer b,osse 
e • bronckhorst 1. jungschläge r"": · · · · r. soer 
a.vervaart 

· Samenkomst 12. 30 
.l<;l)J-bg:bouw 

~---· .. .,...~- , ... _ -·. '!" •• ,· 

'· 

Afschri,ivingen: ,. vrijdagavond tussen 1_9. 30 ep-720. 00. uur~-
in ·het klubgebouw, tel 66. 1 3 .14 
Afhalen: ruilformulieren vrijdag of ~aterdag klubgebouw· 

. -·--· .. ~-~--,~ ........ "",""' .. , --:~. - _...,. ... ... _: . ..... . .... - .,,.. 

Léns comb, . . . . . 

r.bruggemans-w.verbarendse-ä.nieuwènhuizen:l.remmei:swaàl.,. 

·· j: de waart-j. vêrhaàr-h·. h'aket-j. witting-g. bénnekér-a. jans~er 
r.lciykelhof- · ·" · · · ~" 

RES·g\halleen-c.grimbergen-n.drabbe-:j.de hilster. 
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Junioren· 
12. 00 uur Westland ia 1 - Lens 1 Lange 'Broekweg, Naaldwijk . Lens 3 vrij ·( zie trainingen) 
11 • 30 uur Gr,W. Vac ·3 - Lehs 4 Roggewoning, Wassenaar Zaterdag 14 februari 1970 ,. 
15. 45 uur CSVD. 2 - Lens 2 
1 !5 .45 uur Westlandia 4 - Lens 5 
15.45 uur Verburch 5 - Lens 6 
15.45 uur "Lens 7 - ósc·5 
14.30 uur CSVD 8 - Lens 8 

Lens 9 vrij 
.uur Lens 10 - ODB 3 _ 
uur Or.Blauw 4 - Lens 11 
uur Lens 12 - ADO.)~ 
uur Lens 13 - RVC 11 
uur HDV 6 - Lens 14 · 
uur Lens ·J 5 - TEDO 5 

Brasserskade, Delft ·-. 
Lange Broekweg,Naaldwijk 
Wateringseweg,Poeldijk 

. 
Brasserskade ,Delft __ 

Schimmel weg 

Zuiderpark 2e gedeelte 

14 .30 
14,30 
15,45 
14,30 
15.00 
14,30 
13 ;45 
15 .45 
14 .,.30 

uur Loo5duinen 7 - Lens 16 Monsterseweg 
uur Lens 1 7 - ijuick 1 3 ( vriendscpi.) . . 
uur DUNO 9 - Lens 18 Mgr.Nolenslaan 

Pupillen competiàie 
13,45 uur Lens 1- Cromvliet 1 
13,00 uur Locsduinen 1 - Lens 2 Monsterseweg 
13,45 uur Lens 3- BMT 2 
13.45 uur Lens 4 - GDS 3 
1 3. 00 uur Lens 5 - Ooieve.ars 3 _· 
12.30 uur RVC 6 - Lens 6 Sportpark Pr_.Irene, Rijswijk· DENK AAN DE KRANTENACTIE 

12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
11 .15 

Welpen competitie 
uur Ler.s 1 - GDS 1 
uur Celeritas 2 - Lens 2 
uur Triomph 1 - Lens 3 
uur Ler.s 4 - WVS 
uur-ODB 3-.. Lens 5i •. · 

Leyweg 
Zuiderpark 2e gedeelte 

-Albardastraat 
Afkeuringen Pupillen en Welpen: Jullie competitie is weer begonnen. Dus ee~st naar de afkeuringsadresssen. Als daar 11GOEDGEKEURDtt staat altijd naar veld of punt van samenkomst komen. Als er staat."Zie afkeuringslijclt" dan kunnen jullie tussen 10,30 en 11 ,00 uur telefonisch informeren 
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naa-r··eventuele afkeuringen Tel. •398694 -~ - ·--- . . - ~. 
Lens 1 als ·vorige 'week 
RES th.booms 2x Leider dhr. j.hop 
Samenkomst 11 . 1.5 uur ingang ien.sterrein 

Lens 2 als vorig·e week zonder h. bertens-w. ko11wenh·Ó_ven~ 
met h. de zwart-a. ramake rs v. praag · · 
RES h.zoun Leider dhr. a.blok 
Samenkomst 1.5. 30 uur ingang CSVD terrein· 

Lens 3 vrij (vrijdagavond weer tr:aining) 

Lens 4 als vorige week . 
RES h.dankers-w.duyvestein Leider dhr. f .flûmans 
Samenko~l;lt 1,, 1 .1.5 uur ingang Gr. WilII Vac terrein. 

Lens .5· àlS'_.vorige .week th.booms 2x 
RES r.v.d.linde Leider dhr. j.zoet 

_Samenkom:ot 14.4.5 uur klubgebouw Lens 

Lens· 6 als vorige week 
RES ·p;veFheesen Leider dhr. f.wubben · 
Samenkomst ·14.4.5 uur klubgebouw Lens. 

Lens 7 als· vorige week 
RES w.zeemeyer-f.hooghiemstra Lemder dhr. j.heynen. 

Lens 8 als vorige week met b.hoefnagel 
RES r.wouters Leider dhr. c.kras 
Samenkomst 1).30 uur !clubgebouw Lens 

Lens 9 zie overige elftallen . 

Lens 10 als vorige week 
RE;S w .•. snijders-h.niggebrugge .Leider dhr. g.v_.dkley· 

Lens 11 als vorige WB8k . 
RES j.de greef-p.wolters Leider dhr. a.nieuwenhuyzen · 
Samènkomst 13.45 uur Hengelol;i.an/Loevesteynlaan. ···· ·' 

Lens 12 g. v. gessel-th. ti jssen-r. v. luxemburg--p .perreyn-
m. heynen-q. v .noort-h. lorsheyd~ j .de hilster-a.'s gravendijk 
r. ruygrok • · · · . · . 
RES r.harnas Leider dhr. p.de jongh. · :. , 

.. 
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Lens 11 b.ruiterman-j.janmaat-r.v.d.meer-g.colpa-a.lodder 
r.micka-r.verbarendse-a.hilderink-e.hoefnagel-g.wouters-
f. snoeyers ... , ., .. 
RES j. post Leider dhr. a ;hop . 

Lens 14h.v.boheemen-h.guit-j.v.rossum-j:v.wijk-w.wils-
p .herry-f. V .loon~j .piët-j. V. velzen-a.de pàgter-j..slabbers 
RES g.wasserman-Leider dhr- n.drabbe · 
Samenkomst 14.30 uur ingang zuiderpark Loevesteyn],/Hengelo: 

Lens 15 h.uding-e.castenmiller-j.hollink-h.ruyter-r. 
heemskerk-e.de wit-m.v.dijk-a.kleiwegt-p.zalme-j.v.dburgt
a.v.kleef 
RES r.v.hoek Leider dhr. n.osse 

Lens 16 j.de greef-a.kleiwegt-h.dessing-r.bom.a.hoefnagel 
g.kerkhof-f.willeyns-f.klos-f.magnee-f.jo!1ker-j.v.hoek 
RES j.krens-a.looyenstein Leider dhr. h.bijsterveld 
Samenkomst 13.00 uur Hengelolaan/Bouwlustlaan Vendet 

Lens 17 r .hulseman s-f. wouters-a. burcksen-p. bakker-j. v. 
dolT'burg-e.teunis-th.v.d.voort-m.v.wassem-c.lipman -j, 

·schellend-r.out 
RES j.leuiken-r.gmit. Leider dhr. a,poels 

·Lens 1 8 f. herldriks-w. brochard-h. kouwenhoven-a .mans-r .krui, 
selbergen-r.huisman-j.vollering-h.oosterveer-d.faas-r. 
wijsman-h.de graaf 
RES h.pronk-p.koevoets Leider dhr- h.verbarendse 
Samenkomst 13,45 uur Hengelolaan/Leyrlfeg Eurocinema 

Pupillen 
Lens 1 als vorige week RES a.de hoogd_Leider dhr.th.hoefna1 
Lens- 2 als vorige week RES P. pereira Leider dhr .• j, col pa 
Samenkomst 12. 00 uur Hengelolaan/Bouwlustlaan · 
Lens 3 als vorige week 
RES m.versteeg Leider dhr. a.v.essen 
Lens 4 als vorige week 
RES a.v.dorsen Leider dhr'. b.lustenhouwer 

Lens 5 als vorige week met p.de haas 
RES a.v.maren Leider dhr. p hop 
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Lens 6 wordt samengesteld uit d.boin-j.bijnagte-h.v.d, 
broek-w.frerichs-t.gimberg-e.v.d.hoven-j.heggelman-j. 
klarenbeek-b.kleiwegt-j.kies-u.v.rijn-s.wilmer-p.v.d,zee 
Leider dhr. f.raaff · • 
Samenkomst 11 .45 uur Hengelolaan/Loevesteynlaan 

WELPEN 
Lens 1 als vorige week ljlet f. v. vel zen 

· RES o.huis Leider dhr. c,bon 

Lens 2 als vorige week 
RES r.ruiterman-t.king Leider dhr. h.dankers 
Samenkomst 11 .15 uur ingang Lens terrein 

Lens 3 als vorige week met j.v.tuyl 
RES p.peperkamp-r.bloks Leider dhr- w.kouwenhoven 
Samenkomst 11.15 uur ingang Lens terrein 
Lens 4 als vorige week 
RES b.v.amerongen-g.boon Leider dhr. r.v.d.steen 

Lens 5 als vorige week -
RES r.coli-j.engele Leider djr- J.Zoun 
Samenkomst 10.30 uur ingang Lens terrein. 

AFSCHRIJVEN: 

• 

schriftelijk vóórvrijdagavond 6.30 uur bij dhr. G.v.d.Steen 
Nunspeetlaan 303. Telefonisch uitsluitend vrijdagavond t 
tussen 6,3ó em 7.30 uur Tel.661314. In noodgevallen 
zaterdag tussen 10.00 en 10,30 uur tel, 398 94 
Voor de trainingen op woensdag en maandagavond (C-klasse) 
is het afschrijfadres dhr. H,Zoet. tel 335188 tussen 
6.oo en /j,30 uur 
NIET OPKOMEN-. 
In het weekeind van 31 januari zijn L.Duivenvoorde-P. 
Braun-W.Duyvestein en R.Harnas niet opgekomen, waardoor 
deze spelers 2 extra reser_vebeurten krijgen. 
KRANTENACTIE. Van een bevriende relatie ontvingen wij 
vrijdagavond 1500 kg. folders, aangevoerd in personenauto 
(arme veren!) Jullie hoeven geen 1500 kg. in eens te be
zorgen. Kleine beetjes helpen ook, maar breng die dan ook 
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mee. De eerste f1. 000, -- 1roeten nu toch spoedig worden 
bereikt ~ __ ----•-.-

~ Juniorenraád. , . , 

A.s.Vrijdag KLAVERJASSEN 

!'iI~IÇQ_OP. 

... ,. ,_.'. 

l'wee welpen waren met een soort bal na;,.r elkaar aan het 
gooien. Ploteeling verscheen er een agent. "Jullie mogen 
niet met stenen gooien jongens" zei de agent. Waarop een 
van de jongens anti-roordde: 11 Dat is geen steen agent, maar 
een honkbal". · 
"Wel een rare honkbal" was het antwoord vam de agent, 
"Ja nu u het zegt, dat is zo. Ik zag er een liggen in de 
Lens-kantine en vroeg ,·rat kost die bal ? 11 

"Vijftig cent" zei de man achter d<: toonbank. Ik vor:d 
het al erg goedkoop, maar ik dacht, dat komt ömdat hij er 
wat verschrompeld uitziet. Ik eei:"Geef mij hem maar, pak 
maar in. 11 Tot mijn.verbazing kreeg ik hem mee op een : 
bord ,ie met mosterd,· Toen de agent weg was zei de een tege1 
de ander: "Joh, wat een mazzel heb ik nog gehad. Ik zag 
ook nog een slaghout staan, zelfs in plastic verpakt, 
maar mijn zakgeld was op11 Voor mij mankeerde daar ook wat 
aan 11 ... 

' -~. 
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en Snel. 

18 februari 1970. 

De opkomst afgelopen vrijdagavond was door· allerlei om
standigheden ver beneden de werwachtingen. Gelukkig hebben 
zich· imhiddels weer vier paren extra aangemeld. Teneinde 
voor vrijdag 20.februzri aanstaande een goede indeling 
te Kunnen maken, verzoeken wij iedereen, die nog mee wenst 
te kaarten (natuurlijk zijn donateurs en ouders van junio
re~, pupillen en welpen ook welkom) zich uiterlijk don
derdagavond telefonisch op te geven bij N.J.Hoefnagel, tel. 
68.01 .38. Wij rekenen cp uw medewerking. K K a-... a. 

VARIA 
- Zoals u misschien bij binnenkomst van het Lens-terrein 
is opgevallen, heeft Lens er twee nieuwe waterplaatsen 
bij gekregen in de vorm van 2 paaltjes. Volgens het bestuur 
zie van de tafel, zijn de3e paaltjes ter stremming van 
het verkeer naar de kantine. 
-De heer Comans is toch wel een gelukkig mens. Na een re
turn bij de Eko, waar wij allemaal erg blij over zijn, 
presteert hij het nu weer om zijn linker of rechterbeen . / 
te breken. Wij betreuren dat het goede wer·k dat de heer 
Comans had kunnen verrichten, nu weer moet. wachten tot 
zijn been genezen is. Wij wensen hem dan ook een snel her
stel. 
-We kunnen weer rustig docrleven. Cees is waardig bevon
den voor de dienst. Alhoewel het moeilijk was een geschikte 
functie voor hem te vinden, aldus de wwordvoerder van de .• -
RijksVoorlichtingsDienst, was het feit dat hij Lensredac.:.· 
teur is doorslaggevend en werd voor hem een plaats als kok 
ingeruimd. Trouwens, vrijdag was toch al niet zo'n geslaag 
de dag voor hem. Vraag hem maar is naar zijn bromfiets! 

OFFICIEEL. 
Nieuwe Leden 

_, 619 H.B.Vink 2.2.60 (w) Maarsbergenstraat 264 
_,..,620 E.Sandifort 24.12.61 (w) Hoogveen 22.5 

tel 663399 
67.588.5 
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In Ballotage 
622 H.van Buffel 16.4.59 (p) Meppelweg 942D 
623 _O.J .W.Borst 7.11.58 (p) Wolweversgaa:rrde 

Sekretariaat 

671555 
353 674954 

Alle korrespondentie betreffende het algemeen sekre
tariaat dient gezonden te worden aan G.Halleen, Abeel
straat 37, tel. 324044 

' ,: .. ' ' ' . 

VAN DE BESTUURSTAFEL. 
-De afgelopen week stond ook in het teken van de plannen 
tot verbetering van het klubgebouw-interiuer. Het bestuur 
pleegde overleg met de heren van het Financieel Controle 
Orgaan en met de architect, welke laatste opdracht kreeg 
ie werktekeningen te maken en aan de hand daarvan gespe
cificeerde prijsopgaven te vragen. Het F.C.O. kwam nog
eens bijeen om de financiêle mogelijkheden te ondrr
zoeken. Deze week zou begonnen worden met het aanbrengen 
vari een extra deur in het klubegouw (zijden tweede veld) 
en het afbreken van het plafond boven de bar. 
- Om het rijden met auto's op het pad naar het klubgebouw 
onmvgelijk te maken werden twee paaltjes aangebracht. 
T In het vervolg zullen in de kantine ook "Hot-dogs" 
verkri,igbaar zijn. 
- Onze terreinen zullen van eind juni t/m. 15 augustus niet 
bespeeld kunnen worden i.v.m. reparatiewerkaaamheden. 
- De gemeente heeft het definitieve subsidie bedrag vast 
gesteld m.b.t. de uitbreiding van het klubgebouw; het 
komt nagenoeg overeen met het geraamde bedrag, 

:AAN ALLE LEDEN VAN DE VERENIGING. 
Van -de "Stichting Ontspanning voor Gehandicapte Jeugd 11 , 

kregen wij het verzoek om deel te nemen aan de huis-aan
huis en straatcollecte die zal worden gehouden van maandag 
23 februari tet en met zaterdag 28 febrJari. 
De baten van deze huis-aan-huis en straatcollecte heeft 
deze stichting nodig voor het scheppen van meer recreatie
mogelijkheden voor de mindervaliden, maar in het bijzonder 
voor het nieuwe ontmoetingscentrum in het Zuiderpark, een 
gebouw dat volledig wordt aarrgepast aan de behoeften van 
de gehandicapten, 
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Met groot enthousiasme hebben verleden jaar een groot 
aantal leden van verschillende ver1;;nigingen ten bate van 
de "Stichting Ontspa.nning voor Gehandicapte Jeugd" in 
storm en regen de huis-aan-huisverkoop van plasticzakken 
in alle wijken van den !-laar met zoveel succes gehouden, 
Door U'<", deze collecte deel te nemen helpen wij niet 
alleen de stichting uit hun financiële problemen, maar 
ook onze vereniging zal worden versterkt met 30"/o van het 
bedrag dat onze leden ophalen. ( iets 1;at de vere:üging op 
het ogenblik best kan gebruiken, 
Hoe eerder de stichting over de fondsen beschikt, waar
voor de aktie wordt gevoerd, hoe eerder aan de verweze
lijking van de noodzakelijke plannen kan worden begonnen. 
Doe mee voor dit sympatieke doel en geef u op als collec
tant. Opgeven vrijdagavond bij dhr, G.Duyv,:;stein te}.. 
6(.13.14 tussen 6.30 en 7.30 uur. 
Niet alleen de verenigingskas zal worden versterkt maar 
tevens zullen alle collectanten een gratis toegang krij 

gen tot een grandioze showavond in het Congregebouif. -
Deze avond zal gehouden worden op 26 februari 5m 8.00 uur. 
Uit de dure toegangskaarten blijkt wel dat het een enorme 
avond wordt. Geef je dus op als collectant en je kan gra
tis naar deze show. Wij rekenen natuurlijk op alle juniore: 
en senloren, pupillen mogen helaas niet collecteren, zo
dat wij het enorme sueces van vorig jaar (eerste bij de 
Mgr.Bekkers-aktie) kunnen prolongeren. Bel vrijdagavond 
tussen 6.30 en 7.30 uur 66.13.14, J . d unior@!lraa ~ 

GRAVERS GEVRA:.GD ! ! 
A.s. zaterdag hebben wij een groot aantal sterke en stoere 
_iongens nodig om een geul te graven voor de. kabel van de 
r:ieuwe geluidsinstallatie. Wij rekenen erop dat, nu de 
jongere jongens ook eens kunnen helpen aan de verfraaiing 
e.1 verbouwing, zij zaterdag om 10.00 uur allemaal aan
wezig zijn om te graven. Juniorenraad. 

MEDEDELINGEN VAN DE EKO, 
Mochten wij per 8 februari dhr. C.Comans als EKO lid weder 
aan u voorstellen, thans moeten vnj melden dat deze 
benoeming zo bard is aangekomen, dat hij voo:-lopig zes 
\"leken met zijn been in het gips mag blijven, wegens een 
gebro'.<en middenvoetsbeentje. 
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Puck, w1J wensen je alle sterkte toe en hopen spoedig 
op jouw aanwezigheid hier op de velder;, 
Een andere pechvogel, A. Poel s, weer h0rsteld van zi,in ge
broken been, heeft het voetl'allen als actief speler be
eindigd en gaat vanaf heden zij:1 gel1.,'< beproeven als 
screidsrechter. Ook wij wensen hem in deze sterkte toe 
en hopen dat hij van bierflesjes en andere ongemakken be
spaard blijft. 
Mochten er inder !Îlnze leden of donateurs nog liefheb
bers zijn die een kursus als scheidsrechter willen gaan 
volgen, dat is hard nodig, dan kunnen zij zich weer op
geven bij de K.N.V.B. tel. 394915 of bij het Eko sekre
tariaat tel 395255. Aanvang van deze kursus dinsdag 17 
maart, 

Keuringskaartem met pasfoto's 
Met spoed, dus voor 1 maart: A.v.d.meiden-j.de boer-m, 
ooms-f.v.d.dijk-h.beijersbergen henegouwen. 
voor 1 april: th.brochard-c.peeters 

PROGRAMl\lîA VOOR ZONDAG 22 februari 1970, 

1-1-6/4 14.00 Lens 1 - Quick 1 
12.00 H.M.S.H;2 - Lens 2 
12.00 Quick 6 - Lens 3 
12.00 Lens 4- Kranenburg 3 
15.00 Rava 5 - Lens 5 
12.00 Lens 6- Celerjtas 5 
15.00 Lens 7- GSC 5 

scheid sr. 
H.Baak 
W.u.d.SteenJr. 

13.45 S.V.H. 5 - Lens 8 
13.45 H.lf.S.H. 8- Lens 9 
13,45 Lens 11 - A1S 8 

Reserve programma 

G.A.denBrabander 
2-2-5/3 C.B.de Boer 

A.v.Wijhe 
1-1-5/3 H.L.Verheijen 
2-1-5/3 A.P.Geurten 

terrein Erasmusweg/Gashouder 

2-2-5/3 R.v.Oostveen-Koentze 

Wanneer de Wf d stri jàc,n ,·oor de K.:'.. V.B. worden afgekeurd 
en ons veld wel besp:ie~bab.r is, ,··.,rdt er om 12.00 gv,peel.ci 
Lens 3 - G0n&. 2 8!.1 ucn ·1 4. r.···'J ~•:J~ .. 1~: 7_(; Len~ 1 - Gon-::1. 2 0~1 

onze veldr:!r In:.ic.:.it::.~·:::: · :,. .,ond2"i; -:. F~~en 1 O. 00 en 11 . CO li.:~r 
tel. 39_,-;25.5 

OPSTELLINGEN. 
De opstellingen van .' e ,,, en •,··•:·den donö,,;•clagavc,r,-J r:.a 
de training bekend ;:·e_;;,~•~k~. =.:.~ · c,•t·ingen ovsr :'.eze op:,'l.t:;~-

ling vrijdagavond (~i~ ~ijd a· .·.ijvingan) -:ir geld 



-24$-
speciaal voor militairen die de moed niet kunnen opbrengen 
hiernaar te informeren en kennelijk maar liever thuis
blijven, 

Lens 3 
o.vorkink 
f. straathof 
n.koot(a) 
j,bijsterveld 
p.v.d.aar 
d.groenendijk 
th.hoefnagel 
e .bakkers 
th.brochard 
r.brandenburg 
j.heins 
RES 
r.eykelhof 
j. verbarendse 
p.verbrugge 

/' l r 

Lens 4 
a.verbarendse 2x 
e,bronckhorst 
w.verbarendse 
a.v.egmond(a) 
f.wubben 
l.smitskam 
l.remmerswaal 
w.eykelho;f 
j.keetman 
c,grimbergen 
g.de hoogd 
RES 
j,de waart 
a.cox 
a. jehee 

Lens 6 
w.burghouwt 
h.de groot 
a.nieuwenhiüzen 
c.peeters (a) 
h,kemper 
m.zilfhout 
h.haket 
g.löoyenstein 
h.de sterke 

Lens 7 
L. branden burg 
g.hogetoorn(a) 
g.duyvestein 
r,de groot 
b,lustenhouwer 
a.a.suykerbuyk 
j .de boer 
h,de boer 
p.speicher 
j.schouw 
a.bilderbeek 

j .de hi1ster 

Lens 5 
a.vervaart 
j.v.scraik 
a.v.essen 
g.l.v,d.akker 
a,v.wasbeek 
j.verhaar (a) 
j.huis 
c,vervaart 
j.p.simons 
n.drabbe 
j ,witting 
RES 
l.hendrichs 

Lens 8 
g,halleen 
f.v.dijk(a) 
h.v.welzen 
h,de gruyter 
g.v.d.kley . 
j,riemen 
c.kuyper 
e.a.v.d.acker 
p.schulten 
j.veldink 

1. janssen 
RES 
a.v.d.meijden 

RES RES: 
a.klein breteler 
h.Beyersbergen heneg. 
a.jehee 

Lens 9 
m. suykerbuyk 
c.kras 
j .willems 
h.scholte 
w.e.suiker 
h.a.suiker 

f,veelbehr 
f.v.d.berg 

a.hoppenbrouwers 
j. brochard 
a.v.luxemburg(a) 
p. burghouwt 
à.. jacobs 

a. cox 

RES. 
w.keereweer 
h.bedijn 
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kunnen aanmoedigen. Komt ook a.s. zonrlag in drommen naar 
het Lens terrein, brengt toeters en rQte]s mee en laat de 
berucr.te Hengelolaan-loei ter stimulerin~ van de spelers 
over óns veld daveren. Het is hard nodig. 
Trainingen. de Training voor A en B-klassers op vrijdag
avond is de laatste weken zeer slecht bezet, Nu het weer 
hopelijk beter gaat worden en er weer wedstrijden zullen 
worden gespeeld, is training hard nodig. 

Reserve programma. 
Als het gehele programma op zaterdag is afgekeurd, dan 
treden hiervoor de volgende wedstrijden án de plaats: 
12.30 uur Westerkwartier P2 - Lens P2 
Samenkomst 11.45 uur Hengelolaan/Leyweg Eurocinema 
13.30 uur Westerkwartier - Lens 14 
Samenkomst 12.45 Hengelolaan/Leyweg Eurocinema 
14.45 uur Westerkwartier - Lens 7 
Samenkomst 14.00 uur Hengelolaan/Leyweg Eurocinema 
16. 00 uur Westerbqart4er - Lens 2 
Samenkomst 15.30 uur errein Westerkwartier, Duinlaan 
Ook voor deze wedstrijden bij verhindering normaal af
schrîjven. Over het al of niet doorgaan van deze 
wedstrijden kunnen jullie zaterdag ochtend tussen 
11.00 en 11.30 uur bellen tel. 661314 klubgebouw. 
AANVOERDERSAVOND K.N.V.B. 
Op vrijdagavond 20 februari a.s. om 20.00 uur organiseert 
de Juniorencommissie van de K.N.V.P.-afd.'s-Gravenhage 
een aanvoerdersavond. Op deze avond zal de (huidige) 
bondscoach G0org Kc,sslei" de jongens zijn visie geven op 
het aanvoerders schap. Onze jur,ioren-aanvoerd·ers ( uit
sluitend A en B klas,:"), d·i e :1iervoor );relangstelling 
hebben, kunn•:.r. zich ,.,'mder,:agavc,,:J 19 februari a.s. 
tussen 19.00 e.n 11,,3t: uur opgc."erc bij dhr. v.d.Steen, 
tel 398694. De bi.jes:-: 1:omst 'c-nrdt. ;;,houden in de aula 
van het VCL, , an Stol :c.g 35 t1c, ~,c '·:eveningen. · 

: ~ ,, . - . 
!,,EKKER VROEG, 

Uw Frielense;~ werd zund,;gmo1, , noudgedwongen op de 
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onmenselijke tijd van half negen door de wekker uit z'n 

weekendslaap gewkt, Wat ec~ ellende. In verband met de 

T.V. uitzendingen rond Ard en Keessie had de Elftal

kommissie reeds om tien uur in de vroege morgen twee vriend 

schappelijke wedstrijden georganiseerd. Bij mijn weten 

is dat nog niet eerder vertoond. Ik mag wel zeggen een 

primeur in de halve eeu,1 Lenshistorie. Het moet gezegd 

worden dat de meeste spelers, officials en su;porters zo 

rond tien uur 'n nogal duffe indruk maakten en uok Uw 

Frielenser stond nou echt niet van enthousiasme te springen 

om de bevroren groene wede te betreden. 1•1aar eenmaal op 

het veld, dat door een gloeiende zon werd beschenen, was 

jeje van geen tijd l)ewust. Dat gebeurde pas nà het laatste 

fluitsignaal, toen •-tot ieders verrassing de middag nota

bene nog moest geginnen. Deze aanvangstijd van tien uur 

was - wat mij betreft- volledig geslaagd, Misschien een 

hint voor de Elftalkommissie om komend seizoen voor de 

lagere elftallen het ac.nvangsuur te vervrmegen. Voor de 

functionarissen zelf is het natuurlijk minder leuk, ';{ant 

die moeten dan ook eerder aanwezig zijn, maar dat zou, 

gekompenseerd worden door de mogelijkheid om het eerstè 

elftal te kunnen zien spelen. Dat eerste elftal speelt 

aondag a.s. - als het doorgaat- thuis tegen het sterke' 

Quick. Gezien de benarde positie op de ranglijst is een 

overwinning gewoon noodzaak geworden. Laten we nu eens 

met z'n allen de bal in het net schreeuwen 1 • Onze jongens 

kunnen die steun in de rug niet missen, De Hengelolaan- · 

loei voor deze week is: Hèja Lens!!!! 

FrieJ en.s81". 

Red: Wij hopen dat Lens 's zondags om 8 uur moet beginnen, 

en dat Frie-Lenser de vaste grensrechter zal worden voor 

è.eze tijd. 
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Lens 11 h,douw-n.osse-w.douw-w.v,d.laan-f .peters(a)'- '' 
°r:'v-:d. boogaardt ,,, ,~ 
a.loykens-p.haring-r.soer-f.de winter-a.blok RES l.boel, 
houwer-f.feller-r,gill...: 
Afschrijvingen 
vrijdagavond tussen 19,30 en 20.00 uur in het klubgebouw 
telefotm 661314 
Afhalen ruilformulieren vrijdagavond of zaterdag klubgebou~ 
Uitslagen doorbellen zondagavond tussen 17,00 en 18.00 
uur aan dhr. A,Bogisch tel. 395255 
PROGRAMMA'S JUNIOREN, PUPILLEN EN WELPEN, 
Zondag 22 februzri 1970, 
Junioren 
12.00 Lens 1 - Vue 1 
13.45 O.S.C. 2 - Lens 3 Vlamenburg,Mariahoeve 

Lens 4 vrij (let op vermelding van collecte) 
Zaterdag 21 februari 1970, 
15. 45 Lens 2 - Concordia 1 ( zie reserveprogramma) 
15.45 ADO 8 - Lens 5 Zuiderpark 

Lens 6 vrij (let op vermelding van collecte) 
14.30 Rijswijk 4 - Lens 7 (zie res.progr.) Sportp. 

Pr. Irene, Rijs)'fijk 
14,30 Lens 8 - V.V.P. 6 
13.45 DUNO 4 - Lens 9 Mgr.Nolenslaan 

Lens 10 vrij (let op vermelding van cóllecte) 
15.45 Rijswijk 5A - Lens 11 Sportp.Pr.Irene, Rijswijk 
13.15 Laakkwartier 9 - Lens 12 Jansoniusstraat 
13.15 CSVD 13 - Lens 13 Brasserskade, Delft 
1 3. 15 VCS 1 2 - Le,1s 14 ( zie res. progr.) Dedemsvaart weg 
15,45 Lens 1;i - SOA 2 
14. 30 Lens 1 f:. - ODB 5 ( let op vermelding van collecte) 
15.45 DUNO 8 - Lens 17 terrein Lens 
14.30 Lens 18 - Rijswijk 9 
Pupillen 
13.45 DHC 1- Lens 1 Brasserskade, Delft 
13.45 Lens 2 - Kranenburg 1 (zie reserveprogramma) 
13.45 Gona a - Lens 4 Vrederustlaan 
13;45 Duindorp SV 3 T Lens 5 Ockenburgh 
13.45 Lens 6 - Die Hafhe 3 

Lens 3 vrmj 
Welpen 
12.00 Vredenburch 1 - Lens 1 v,Vredenburchweg 
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13,00 Lens 2 - Vredenburch 3 
12.00 Lens 3 - Vredenburch 4 
12. 00 Lens 4 - St. Voorwaarts 1 
1 2. 00 Lehs 5 - WVS 2 

Lens 1 f.guit-p. hop-f.raaff-r.ravestein-k.schrover(a)
g.v.d.velde-1.v.d.velde-p.de vries-h.bertens-w.kouwenhoven 

r.vuurens 
RES th.booms Leider dhr. j.hop 

Lens 2 a.hoek-j.v.d.heyden-r.hoefnagel-h.v.hulst-h.dejongh 

f.v.d.keer-p.manders-r.scholten-a.tinnenbroek-a.ramakers" 

v.praag-tl. de zwart 
RES p. heynen Leider dhr. a.blok 
ZIE RESERVEPROGRAMMA. 

Lens 3 h.albers-r.bor-1.egberts-w.englebert-j.keetman-p. 
klein-breteler -f,de kleyn-h,de vries-h,zoun-a.vervaart

j. v .dómburg 
RES l.v.duivenvoorde-p.braun Leider dhr. f.flumans 
Samenkomst 13.30 uur ingang OSC-terrein 
Lens 4 vrij let op vermelding van collecte 

Lens 5 als vorige week th.booms 2x 
RES r.zoun Leider dhr. j.zoet 
Samenkomst 15.15 uur hoofdingang ADO 

• 

Lens 6 vrij p.heynen zie 2 ( let op vermelding collecte) 

Lens 7 als vorige.week zie reserve programma 
RES w.zeemeyer-f.hooghiemstra Leider dhr. j,heynen 
Samenkomst 14,00 uur Loevesteynlaan/Hengelolaan 

Lens 8 als vorige week met r.wouters, ½,hoefnagel zie 9 
let op vermelding van collecte 
RES g.v,deelen 

Le1:Ll a ,kuiters-~ .. " ct'neider-'.' .• casten,;;illei"-j ,meuleman
p. st :,ffc'"'l-j. v. d, g2,eef-f. baven-b .hoe::'1Fgel-p. ,vilmer-b .de 

haus-f.h~·~ebroek 
RE", ,•;. r- .: .:-' srs-1-. 1-ig:,::eora1'"Jgge Leider dhr. J. Witting 
Sai.~enf~c~f.::., ·· 3. ·1 ~:. ·_p_n~ Fa9..gweg/Thorbeckelaan 

Le":: ..::__c: -,'"i J zj: ~:r:ëni,:;2 elftallur: ( let op vermelding van 
:c_.-_·:~,c;} 
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Lens 11 f. v. os-r. v. ovP.rvest-h. ,_. .d. broek-a. v. marzs-m.magner; 
r. coenen-e. reesink-s. djerahian-h .keynen-e. vrnhrman-j. ruyter 
RES p.wolters Leider dhr. a nieuwen:myzen 
Samenkomé,t 15. 15 uur Hengelolaan/Loevesteytüaan 
Lens 12 als vorige week met g.bloks let op vermelding col
lecte RES r ,ha '0 nas Leider dhr p. de jongh 
Samenkomst 12.15 uur Hengelolaan/Loevesteinlaan 
Ler:s 13 als vorige week 
HES j.post Leider dhr. ~.hop 
Samenkomst 12 .15 uur klubgebouw Lens 
Lens 14 als vorige week zie reserveprogramma 
RES g.wasserman Leider dhr. N.Drabbe 
Samenkomst 12.45 uur klubgebouw Lens 
Lens 15 als vorige week (let op vermelding collecte) 
RES r.v.hoek Leider dhr. n.osse 
Lens 16 als vorige week 
RE~ j.krens-a.looyestein Leider dhr.h.bijsterveld 
lens 17 alr, vorige week met j,scbeltens (let op vermelding van collecte) 
RES ~.leuiken-r.guit Leider dhr. a.poels 
wedstrijd:terrein Lens 
Lens 18 als voriPe week 
RES h.pronk-p.koèvoets Leider dhr. h.:verbarendse 
Let op vermelding van collecte 
PUPILLEN 
Voor de -opstellingen en reserves verwi,,zen wij jullie naar 
de Lensrevue van vorige week. Be punten van samenkomst voor de uitwe::lstrijden zijn als volgt: 
Lens 1 12. 45 idubgebom-1 Lens 
Lens 2 zie reserveprogramma 
Lens 4 13.15 Hengelolaan hoek Hertenrade (t/o. Lens) 
Lens 5 13.00 Hengelolaan/Eouwlustlaan 
WELPEN 
Ook voor jullie gelden de opstellingen en reserves van vorige week. Samenkomst voor de enige uitwedstrijd is: Lens 1 11 • 1,5 uur ingang Lens terrein. 
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Afkeuring Pupillen en Welpen: wij willen hier nogmaals 

duidelijk aangeven wat jullie moeten doen bij slechèe 

weersomstandigheden. Eerst naar een van de afkeuringsadres 

sen gaan, waar op het bord bij Pupillen(en Welpen) he~ 

volgende kan staan: 1. Goedgekeurd: dan altijd naar veld 

of punt van samenkomst gaan 2. Afgekeurd: dan mogen jullie 

thuis blijven. 3, Zie afkeuringsli,jst: A. als je elftal 

thuis speelt kijk dan bij een van de thuisspelende junioren 

elftallen (deze week 2,8,15,16,18). Zijn deze wedstrijden 

voor deze elftallen afgekeurd, dan gaan ook jullie wed

strijden niet door. B. bij een uitwedstrijd, mag je tele

fonisch informeren of de wedstrijd doorgaat en wel a.s. 

zaterdag tussen 10.,0 en 11 .00 uur bij dhr. G.v.d.Steen 

tel. 398694. Afgelopen zaterdag was het gehele programma 

afgekeurd en toch heeft die ochtend de telefoon rood

gloeiend gestaan. Dit is echt niet nodig als jullie het 

bovenstaande goed lezen, dus alleen bellen zoals onder 

punt 3, (uitsluitend bij uitwedstrijden dus) staat ber

meld, 
Afschri,jvingen: schriftelijk vóór vrijdagavond 6.30 uu.r 

bij dhr. G.v.d.Steen, Nunspeetlaan 303, telefonisch uit

sluitend vrijdagavond tussen 6.30 en 7.30 uur tel. 661314 

In 6oodgevallen zaterdag tussen 10.00 en 10.30 uur tel 

398 94. Voor trainingen op woensdag- en maandagavónd (C

klasse) tel. 3351§8 (dh·-.H.Zoet) tussen 6.00 en 6.30 uur. 

Ook kan door de W= avondgroepen worden geinformeerd of er 

veld -of zaaltraining is! 
Woensdagmiddagklub: nog maar eens ter herinnering de in

deling voor de trainingen: Welpen van 2.00 tot 3.30 uur 

Bij veldafkeuring:(Hierover kan tussen 13.00 en 13.30 uur 

gebeld worden naar tel. 661314). Kunnen de spelers van 

W1 en W2 terecht in de zaal Marterrade van 2.00 tot 2.45 

Daarna de spelers van W3 ~n W4. 
Pupillen Aanvang training :1alf vier. Bij veldafkeuring 

tel. 6'1314 tussen 13.00 en 13.30 uur informeren. Kunnen 

in Marterrade alleen de spelers van P1 en P2 terecht 

(denk aan verplichte training). Helaas kunneD de spelers 

van de overige elftallen niet in de zaal terecht. Wij 

hopen, dat onze velden binnekort weer goed bespeelbaar 

zul1 en zijn, zodat wij de noodoplossing van de zalen niet 

meer nodig hebben. 
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QUIZ EN SPELRE.GELAVONDEN. 
Door de KNVB. wordt, te ... begin ien op maandagavond 23 februari 
om 19,30uur in de,ADO-kantine, een quiz voor B- enCklassers 
georganiseerd. Het team, bestaande uit 2B en 20 klassers 
dat het hoogste aantal punten weet te behalen, zal worden 
uitgenodigd voor heb bijwonen van de KNVB beker-finale. 
Wij hebben natuurlijk ook ingeschreven. De vragen wibrden 
gesteld op het gebied van aardrijkskunde,, geschiedenis, 
muziek, sport in het algemeen. Als er Ben C-klassers 
zijn, die zich intelligent genoeg voelen om hieraan mee te 
doen, kunnen zij zich opgeven, uiterlijk zaterdagmiddag as. 
bij Paul v.d. Steen tel 398694. Het is de bedoeling dat 
behalve de 4 deelnemers ook een aantal supporters (max.8 
jongens) meegaan naar de AD6-kantine, 
Door de Haagse Scheidsrechtersvereniging wordt op vrijdag 
6 maart om 19.30 uur in het kluhgebouw van Laakkwartier 
een spelregelavond georganiseerd. Deelgenomen wordt door 
Laakkwartier, SenV,deJagers.Quick en Lens. Het winnende 
te~m zal op vrijdag 3 april in een finale wedstrijd ~oeten 
uitkomen. In de jury zullen enkele bekende persoonlijk
heden zitting hebben o.m. dhr. A.Bom, eredivise-scheids
reqhter, die naar wij hopen ook op 30 april a.s. op ons 
A-klasse toernooi enige wedstrijden zal knmen leiden. De 
algehel winnaar krijgt een wisselbeker, terwijl vocrts het 
winnende team op een zondag gast zal zijn van een betaald 
voetbal-scheidsrechter, die dan ergens in Nederland ~en 
wedstrijd zal leiden. Elk team bestaat uit JA,1B en l 
C-klasser. De opmerkingen langs de lijn in aanmerking 
nemende moet het voor ons niet moeilijk vallen een ijzer
sterk team samen t•o stellen. Het wordt dus dringen met de 
aanmeldingen. Paul v.d. Steen stelt ook hiervoor zijn 
telefoon (nr.398694) graag beschikbaar. Aanmeldingen 
mogen natuurlijk ook zaterdags of zondags op het veld 
plaatsvinden. 

Juniorenraad 
Lens 1 - Quick 1 
Ons eerste elftal moet behcuden blijven voor de derde 
klasse! Dit is alleen mogelijk als de spelers zich voor 
1 001, inzetten en zich gesteund·. voel en door de hele ··er
eniging. Onze junioren en pupillen hebben enige jaren 
gelenden getoond, dat zij onze eerste-elftalspelers goed 
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VARIA 
-Freddy Kras is met een blinde darm in het ziekenhuis 
opgenomen" Juist op het mom.nt dat voetballen weer moge
lijk dreigt te gaan worden, moet hij dus onvrijwillig 
tussen de lakens verblijven. Beterschap Freddy! / 
-Onze enthousiaste gravers zijn afgelopen zaterdag ook 
klao.rgekomen. Open gooien, ingooien en dichtgooien nam 
door de aanwezigheid van vele Lensers weinig tijd in beslag 
-Klein in officieel werdt er deze week een ver'.:eugend 
nieuws vermeld. Mevrouw Geitenbeek bij ouderen en jongeren 
beter bekend als tante Sjaan van de kantine is als dona~ 
teur teruggekeerd. Vandaar onze leus: Het is wederom Geit 
die ons verblijdt. 
-Attentie voor de paasdrive. A.s. vrijdag: derde ronde 
iedereen is nog steeds welkom 

OFFICIEEL" 
Sekretariaat 

Alle korrr:spondentie voer het algemeen sekretariaat dient 
gezonden te werden aan G.H.C.Halleen, Abeelstraat 37, 
tel. 324044 
Nieuwe Donateurs 
170 mevr.S.Geitenbeek-Versluis, Fisherstraat 
171 G.Lorsheyd, Keppelweg 972 (t) 

363 (t+l) 

1 72 B .A. van Huffel, r:,eppelweg 94 2d ( t) ,. 

PROGRAMMA VOOR ZONDAG 1 maart 1970" 

1 4. 00 V. C . C . 1 - Lens 1 
12.00 FortunaVl. 3 - Lens 2 
12.00 Lens 3 - Zwart Blauw 2 
12.00 Lens 4 - R.V.C. 5 
12.00 Oliveo 3 - Lens 5 
14"00 Len2 6 - G.D.A. 5 
14.00 Lens 8 - G.R.V.C., 2 
1 2. 00 V. C.S. 11 - Lens 11 

Senioren 
Scheidsrechter 
J.B.Meijsen 
A.Baggerman 
J.A.G.Kauderer 
C.G.Rietkerk 
L.P.v.d.Lans 
C.W.Kauderer 
R.Costveen-Koent 
C. J .M. Sluis . . 
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Wanneer de wedstrijden voor de K.N.V.B. worden afgekeurd 
en ons veld wel bespeelbaar is, wordt er dcrr Lens 3 cm 
12.00 uur gespe~ld begen Gona 2 en d0or Lens 1 om 14.00 
uur tegen Gona 1. 
Lens 2 speelt dan uit om 14.00 uur t0gen Wippolder 1 te 
Delft" Inlichtingen over al of niet doorgaan van deze 
wedstrijden, zonda~~morgen tussen 1 0. 30 en 11 • 00 uur, tel. 

39. 52. 55 

Samenkomst: 
Lens 1 12.00 Lensterrein, vertrek bus 12.45 uur, supporters 
allemaal mee, Diegenen, die met eigen auto's gaan, worden 
dringend verzoctt··eerst naar het veld te komen!!! 
Lens 2 11 .00 Lensterrein 
Lens 3 11 .oo Len1terrein 
Lens 5 10.45 Lensterrein - autobezitters, spelers meenemen 

Ligging der velden: 
V.0.C. Rotterdam a.d. Kleiweg 
Fort/Vl. Vlaardingen Floreslaan aan de Rijksweg· 
0liveo Pijnacker Monnikenweg. 

De opstellingen. 
Het eerste en tweede elftal worden donderdagavond na de 
trainine bekend gemaakt. Inlichtingen over deze opstelling 
vrijdagavond (zie tijd afschrijven) 

Lens 3 
o.vorkink 
fr.Straathof 
n.koot (a) 
j. bijsterveld 
p.v.d.aar 
r.brandenburg 
th.hoefnagel 
e.bakkers 
th.brochard 
d.groenendijk 
j .. heins 
RES 
r.eykelhof 
g.halleen 
e.a.v.d.acker 

Lens 4 
a,vervaart 
e. bronckhorst 
w.ii'erbarendse 
a.v.egmond (a) 
l.smitskam 
f.wubben 
l.rerilmerswaal 
w.eykelhof 
j .keetman 
c.grimbergen 
g.de hoogd 
RES 
j.de waart 
g.hoogetoorn 
r.de groot 

Lens 5 
t. brandenburg 
j.v.schaik 
a.v.essen 
g.l.v.d.akker 
a.v.wasbeek 
j.verhaar(a) 
l.huis 
j.simons 
j .witting 
n.drabbe 
c .vervaart 
RES 
l.hendrichs 
g.duyvestein 
a.bilderbeek 



-2.5.5-
Lens 6 
w.burghouwt 
h,de groot 
a.nieuwenhuizen 
c.peeters(a! 
h.kemper 
m.zilfhout 
h.haket 
g.looyenstein 
h,de sterke 
j .de Hilster 
1. janssen 
RES 
a.v.d.meyden 
j.schouw 
f.veelbehr 
Afschrijvingen 

Lens 8 
g.halleen 
fr.v.dijk (a) 
h.v.welzen 
j.riemen 
j.veldink 
g •. v .d .kley 
c.kuyper 
e.a.v.d.acker 
p.schulten 
m. v. eysbergen 
a.klein breterer 
RES 
h,byersb. heneg, 
p.verbruggen 
a.jehee 

Lens 11 
h.douw 
n. osse 
r.v..d.boogaardt 
w.douw 
s.douw 
p.haring 
w.v.dlaan 
fr.peters(a) 
a.loykens 
r.soer 
c. blok 
RES 
f.de winter 
f.feller 
r.gill 

vrijdagavond tussen 19.30 en 20.000 uur in het klubgebo~w 
tel. 66.13.14 
Afhalen ruilformulieren 
vrijdagavond of zaterdag klubgebouw. 
Uitslagen doorbellen 
zondagavond tussen 17.00 en 18.oo uur aan dhr A.Bogiscn, 
tel. 39,.52.5.5 
Wanneer a.s. zondag de kompetitie weer gaat draaien, 
staan ons enkele zware wedstrijden te verwachten, Lens 1 
zij hebben van alles geprobeerd om deze winter in aktie 
te blijven en zover in hun vermogen lag, wedstrijden te 
spelen. Voor hen een opgave om, wanneer zij geladen het 
veld ingaan, met minstens twee punten naar huis te komen. 
Vanzelfsprekend verwachten wij dat alles wat Lens is hen 
zal steunen om dit waar te maken. 
Lens 2. Voor hen staat de zware uitwedstrijd tegen For
tuna Vlaardingen op het progr&mma, Zullen zij werkelijk 
de bovenste p?..,1ats gaan bezetten?!. Wanneer ook zij ge- . 
laden het ·n,j d betreden en zich voor 1001, inzet een is ·een 
overwinning ·;; ,::)r Lens 2 verzekerd. 
Lens 3 Zij zullen nu waar moeten maken dat er maar een 
kop~cpe," is ?n -~armeer zij zondag winnen, een kans op pro 
motie~ ;.1::::r.n•.1cz.1g is. 
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Liefhebbers voor goed voetbal kunnen dus, alvorens ziJ. 
naar Rotterdam gaan, ons derde elftal moed inspreken. 
Lens h Ook zij zullen laten zien dat er in de lagere af
deling een Lens-elftal bovenaan staat en wanneer ook door 
hen dé zege is behaé' ld; zij serieuse kanshebbers zijn" 
Gaat u niet mee naar Rotterdam, blijft dan naar ons zesde 
elftal kijken. Lens~ gaat het nu werkelijk zo rot met 
Lens ? welnee, want ons Se elftal moet zondag waar maken 
dat zij bovenaan staan en zullen het tegen de reinigings
mensen niet makkeljjk krjjgen. U ziet Lenig en Snel heeft 
deze week aan zijn leden en donateur~; heel wat te bieden. 

KONTRIBUTIES. 
Die spelers, die, ondanks aanmaningen, hun kontributie 
nog niet voldaan hebben, krijgen deze week d·e gelegenheid 
daartoe. Bij non-betaling geen opstelling!!! Gironummer 
penningmeester Lenig en Snel 33.67.11 · 

' 1 . 1 t , 

K.N.V.B.-QUIZ VOOR LENS EEN GROOT SUCCES. 
De vier B-enC-kl2.ssers t.n. Ferdinand van Os, Paul v.d. 
Steen, Wim Wils en Henk Udink wisten in de ADO-kántil'le 
onder grote belangstelling, de halve finale te bereiken, 
De onderwerpen die door deze enthousiaste Lens-junioren 
gëkozen werden, waren o.a. aardrijkskunde, geschiedenis, 
muziek en sport. De meeste vragen waren niet eenvoudj_g, 
maar de rust en de wil om te winrn,m, dat er van dit 
team uitging, geeft ons het vertrouwen dat in de volgende 
ronde de finaleplaats wordt bereikt. Wij verwachten dan 
nóg meer supporters om Lens aan te moedigen. 

Nico Drab be. 

PROGRAMMA'S JUNIOREN, PUPILLEN EN WELPEN. 
Z onçi;:,.g J 1Jlsl-.a rt 1 9 7 O • 
JUNIOREN. 
12.00 Blauw Zwart 1 - Lens 1 
12.00 Dynamo'67 1 - Lens 3 
12.00 de Valkeniers 2 - Lens 
Zaterdag 2,8,.februari 1970 
15.45 ADO. 4 - Lens 2 
16 •.15 1en;S 5 GDs' 4' . 
15.00 Lens 6 - Velo 3 

Dr.Mansveltkade, Wassenaar 
Ockenburgh 
4 Hoornpark, Rijswijk 

Zuiderpark 
_V1 G1 16/4 
V1-G1 15/3 

(zie reserveprogr.) 
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15 .4-5 Lens 7 - P.ie Haghe 4 V3 G2 16/4 zie reserveprog 
16.~_QuiçK Steps 7 - Lens 8 Nijkerklaan 
14 . .,0 SVH r'-_Lem, 9 - Erasmusweg bij gashouder 
16.15 ODB 3 --Lens 10 Albardastraat 
14.30 Lens 11 - Verburch 9 V3 G2 16/4 
15.45 Lens 12 - Celeritas 8 V2 92 15/3 
15.45 BMT 4' - Lens ;:? Hengelol zie reserveprog 
15.00 Arcp~pel 5 - Lens 14 vriendsch. Buurtweg, Wassenaar 
15.00 ODB_4 - Lens J5,, Albardastraat 
14.30 Len!3 16 - GRVC 3 V2 G2 15/3 
13.15 Lens 17 - Westerkwartier 10 V2 G2 15/3 
13.:J-5, J:,ens 1,8 - RKAVV" '16,.. V1 G, 15/3 
DENK AAN DE KRANTENACTIE 
Pupilleg 
13.00 Lens 1 - GDS 1 
13.45 HMSH 2 - Lens 2 
13.45 Lens 3 - de ·ooievaars 2 
12.30 Lens 4 - Cromvliet 4 
12.15 Lens 5 - Westerkwartier 5 
î 3.45 HBS 5 - Lens 6 
DENK AAN DE KRANTENACTIE 

V1 G1 15/3 
Vrederustlaan réserveprog, 
v3 o;2 16/4 
V2 .G2 16/4 
V3 G2 16/4 
Dael en Bergselaan 

Welpen ~ 
12.00 Lens 1 - Scheveningen 1 V1 G1 16/4 c 
12.00 Quick 2 - Lens 2 vriendsch. de Sav.Lohmanlaan 
11.45 Lens 3 - Te Werve 1 ,V2 G1 16/4 ·· 
î' .00 Cromvliet 4 - Lens 4 . de Hederijkerstraat 
12.00 Westerkwartier 3 - Lens 5 Duinlaan ····•-··· 
DENK AAN DE KRANTE.NACTIE 
Lens 1 als vorigé week 
RES tb.booms 2x Leider dhr. j.hop 
Samenkomst 11 ,,00 uur ingang Lensterrein 
Lens 2 als vorige week 
RES h.zoun 2:& - r.bos Leider dhr. a.blok 
Samenkomst 15.30 uur ingang ADO terrein 
Lens'3 als vorige week h.zoun 2x 
RES 1. v. duivenvoorde-p. braun Leid er dhr. g. v.d. velde 
Samenkomst·-1-1.45 uur ingang Dynamo terrein 

Lens 4 c.v.deelen-p.dè haan-g.hoenderkamp-e.v.d.linde
j .lucas-r .peeters-h. rient je s-r. v.d. steen-f. de vroege-
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f .de vc~-j.helvcstein. 
RES h"dankers-w. duyvestein Lejder dbr. f. fl1:rnans 

Samenkomst 11 . 4-_5 uur ingang Valkenier:; t err-eii:. 

Lens 5 als bekend met j.v.rijn-th,.bocn-,i, 2x 

RES r.zoun 2x Lei.der dhr. j.zoet 

Lens 6 als bekend mr,t o. korte kaas- r. zoun 2x 

RES p .• verheesen Leider dhr. f .wubben 

Ler.s 7 als bekend 
RES w.zeemeyer-f.hooghiemstra Leiè.er dhr. j.heynen 

Lens 8 als vorige week 
RES h.niggebrnge;e.Leider dhr. c.kras 
Samenkomst 15.00 uur Loevesteynlaan/Hengelolaan 

Lens 9 als vorige week met m.reuver RES: 

f:. ,_:1ijders-b. de haas Leider dhr. :; . witting 

Samenkomst 14. 00 uur Leyweg/Hengelolaan · 

Lens 1 O w. tendr:i.ks-p. berkela.ar- j .meyers-r .mooyman-

c .bakker-m .mulkens-j. pronk-r .de vroege- w.v.d.linden

á.brouwer-g.v.deelen 
RES r.v.d.linde Leider dhr. g.v.d.kley 
Samenkomst 15.30 uur Hengelolaan/Leyweg eurocinema 

Lens 11 als vorj_ge week 
RES p.wolters Leider dhr. a.nieuwenhuizen 

Lens 12 g.v.gessel-th-tijssen-r.v.luxeml)ürg-p.perreyn-m. 

heynen-q.v.noort-,t.lorsheyd-j.de hilster-a.'s-gravend:i.jk

r .ruygrok-1,;-. bloks 
RES r.harnas ·.L'eider dhr. p.de jongh 

Lens 13 b.ruiterman-j.janmaat-r.v.d.meer-g.colpa-a.loclde~ 

r.micka-r"verbarendse-a.hilderink-e.hoefnagel-g.wouters

f" snoeyers 
RES j.post Leider dhr. a.hop 
Samenhomst 15.15 klub_çebouw Lens 

Lens l1 hiervoor geldt de afkeuringslijst niet" Over 

het al of ni(t doorgaan van deze wedstrijd kan zaterdag 

tussen -11.00 en 11.30 uur worden gebeld te" 661314 · 
~. . , . 

". 
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Lens 15 h,uding-e.castenmiller-j.h~llink-h.n1yter-r. 
hecmskerk- e .de ,wit-m. v .dijk-a .kleiwegt-p. zalme-j. v .d; 
burgt'-a. v .kleef 
RES r.v.hoek Leider n.osse 
Samenkomst 14,15 uur Hengelolaan/Leyweg eurouinema 
Lens 16 j.de greef-a.kleiwegt-h.dessing-r.bom-a.hoefnagel. 
g.k\)rk;hof-f.willeyns-f.klos-f.magnee-f,jonker-j.v.hoek 
RES j.krensTa,looyenstein Leider àhr. h.bijsterveld 

Lens_j] r.hulsemans-f.wouters.a a.burcksen-p.bakker-j.v. 
domburg-e.teunis-th.v.d.voort-m.v.wassem-c.lipman-j.schel. 
tens-r.out 
RES j.leuiken-r.gûit Leider dhr. a.poels 
Lens 18 f.hendrika.w.brochard-h.kouwenhoven-a.mans-r. 
kruiselbergen-r.huisman-j.vollering-h.oosterveer-d.faas
r.wijsman-h.de graaf 
RES h.pronk-p.koevoets I:.eider dhr. h.verbarendse 

Pupillen 
Lens 1 a.v.velzen-e.landman-r.de hoogd-c.schenkels-p., ~
valkenburg 2x-r.ieyn-a.reesink-t.de kok-r.v.d.kruk-p.v.q. 
nieuwenhuysen-r. peek •· 
RES a.de hoogd Leider dhr. th. hoefnagel 
Lens 2 j.bronger-p.v.d.burgt-r.v.d.meer-a.westerduin
r.v.d.boogaardt-p.hop-p.devffilee-f.kortekaas-r.hofman
r.micka-p.blom 
RES r.pereira Leider dhr. J.Colpa 
Samenkomst 13.15 uur Hengelolaan/Vrederustlaan zie ook 
reserveprogra~.ma 
Lens 3 thTprins-r.hoppenbrouwers-r.v.domburg~j.lusten, 
houwer-m.schutte-e.v.luxemburg-c.v;bijsterveld.-j. 
brochard-s.knorr-m.peperkamp-h.lutterman 
RES a.v.doreen Leider a.v.essen 
Lens 4 v.pouw-r.willems-j.ter laare-f.v.d.zel-m.prins
a.grimbergen-r.nottet-r.waarsenburg-m.hoenderkamp-e. 
heezius-m.hoogduin 
RES m.versteeg Leider __ dhr. b.lustenhouwer 
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Lens 5 e.v.boheemen-a.willems-j.coli-a.koevoets-p. 
bakvis7f,zevenster-p.de haas-q.v.d.meys-r.dessing~ 
j.wasserman-h.wubben 
RES a.v.maren Leider dhr. p.hop 

Lens 6 wordt samengestelduit: d.boin-j.bijnagte-h.v.d. 
broek-w.frerichs-t.gimberg-e.v.d.hoven-j.heggelman-j. 
klarenbeek-r.kleiwegt-j.kies-j.v.rijn-s.wilmer 
Leider dhr. f.raaff , , 
Samenkomst 13.00 uur Hengelolaan/Leyweg eurocinel!B 
DE:NK OM KRANTENACTIE 

WELPEN 
; 

LEDS 1 g.appeldoorn-r.bom~p.v.d.burg-r.peeters-r.koevoets 
h.hoppenbruuwers-r.de keizer-r.versteeg-p.lucas-p.val, 
kenburg 2x-f.v.velzen 
RES o.huis Leider dhr .. c.bon 

Lens 2 f.verbarendse-c.v.rijk-r.hofman-r.de wit-r.noordeloo~ 
J;l.braak-p.gier-j.v.kleef-f.bauman-s.v.d.meer-f.kerkhof 
~ES r.ruiterman-t.king Leider dhr. h.dankers 
Samenkomst11 .15 uur ingang Lens terrein 

Lens 3 a.bijnagte-r.v.aarle-w.heynen-p.vroegop-f.v.dpoll
j.v.dnieuwenhuizen-h.v.d.winden-r.v.eyk-j.v.tuyl-s. 
teunissen-h.planken 
RES p.peperkamp-r.bloks Leider dhr. w.kouwenhoven 
Lens 4 p.brochard-g.teeuwisse-r.straver-p.de jong
r.notebaard-r.muskiet-j.riemen-p.waldsclnmidt- w.ter laare 
g.zwarts-r.schipaanboord , 
RES b.v.amerongen-g.toon Leider dhr. r.v.d,steen 
Samenkomst 1 0. 1 5 uur ingsê.ng Lens terrein. 
Lens 5 chr.geeve-a.kies-r.}2lieveld-j.prins-p.lelëeveld
c .marselis-r. v. wi ~:i1ge3.rden--t. schneiders-m. hoenderop-
t. v.d. tol-r. de haä'' 
RES r.coli-j.engel•, ",,,Lier dhr. :;.z.oun 
Samenkomst 11 . 15 uu•· irg, ng LEci,S tsrrein ;· 
DENK AAN DE T'.RAN'.i::~i\'.f,Ci'.c".-:. 
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Afkeuring Pupillen en Welaen: Eerst naar een van de 
afkeurin;,;adressen gaan, waar op het bord bij Pupillen 
( en Welpen) het volgende ka.n staan: 1 . Goedgekeurd: dan 
altijd naar veld of punt van samenkomst gacm. 2. Afgekeurd 
dan mogen jullie thuis blijven. 3. Zie afkeuringsli,jst: 
A. als je elftal thuis speelt kijk dan bij een van de thui: 
spelende junioren elftallen ( deze week 5,6,7,12,18). Zijn 
de wedstrijden voor deze elftallen afgekeurd, dan gaan 
ook jullie wedstrijden niet door. B. bij een uitwedstrijd 
mag je telefonisch informeren of de wedstrijd doorgaat 
en wel a.s. zaterdag tussen 10.30 en 11.00 uur bij dhr. 
G.v.d.Steen tel. 398694. Dus alleen bellen zoals onder 
punt 3, (uitsluitend bij uitwedstrijden) staat vermeld. 
Afschrijvingen: schriftelijk yóór vrijdagavond 6.30 uur 
bij dhr. G.v.d.Steen,Nunspeetiaan 303, telefonisch uit
sluitend vrijdagavond tussen 6.30 en 7.30 uur tel. 661314 
In noodgevallen zaterdag tussen 10.00 en 10,30 uur tel. 
398694. Voortrainingen op woensdag- en maandagavond (C
klasse) tel. 335188 (dhr.H.Zoet) tussen 6.00 en 6.30 uur 
Ook kan er door de W-avondgroepen worden geinfnrmeerd of 
er veld- of zaal training is! · 

Reserve programma. 
Als het gehele programma op zaterdag is afgekeurd, dan 
treden hiervoor de volgende wedstrijden in de plaats: 
12.30 uur Westerkwrtier P2 - Lens pg 
Samenkomst 11.45 uur Hengelolaan/Leyweg eurocinema 
13.30 uur Westerkwartier - Lens 13 
Samenkomst 12.45 uur Hengelolaan/Leyweg eurocinema 
14.45 uur Westerkwartier - Lens 7 
Samenkomst 14,00 uur Hengelolaan/Leyweg euro~inema 
16.00 uur Westerkwartier - Lens 2 
Samenkomst 15.30 uur terrein Westerkwartier, Duinlaan. 
Ook voor deze wedstrijden bij verhindering nermaal 
afschrijven. Over het al of niet doorgaan van deze wed
strijden kunnen jullie zaterdag ochtend tussen 11 ,00 
ea 11.30 uur bellen tel. 661314 klubgebouw (niet voor 
pupillen en welpen) 

' 
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Spelregelavond: De on 6 maart a.s. cl cor <ie HHo.gse 
Sxheidsrechtersverer::iging te organiseren spelregelavond 
zal niet worden gehouden in de Laakh•,'i:trtier-kantine, doch in het klubgebom, van Quick. De volgende spelers hebben 
zich "vrijwi]lig" aar:gemeld: H,Bos, A.Caster:miller en H.v.Noort .. De leider is nog niet bekE:nd. Aanmeldingen 
hiervoor bi;j Paul v.d. Steen, tel. 3)2/,94. E0vengenoemde speler;3 worden verzocht vrijdag 6 ma 0,rt a~ s. om 19. 15 uur bij het Quick-klubgebouw aanwezig te zijn. 
Kontributie s. 
Er zijn nog steeds enkele junioren e~ pupillen, voor wie de contributie niet is betaald ( vanaf 1 j,.:J i 1969). Denkt erom dat volgende ma2nd van Bestuurszijde een mededeling in de Lensrevue komt (met vermelding namen) eh dat de 
niet betalers dan niet meer mogen worden opgesteld, Vraagt dus ,iullie ouders om de achterstallige contributie direct t-e betalen. 
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DE LENSREVUE 
1 

Weekblad van de voetbalvereniging 
1 

43 ste jaargang nummer 25 
1 

HEDEN EN VERLEDEN 

Lenig en Snel 

4 maart 1970, 

1 Het eerste nawinter se voetbalweekeinde zit er weer op, .:r..., 
en met voor Lens toch wel gemengde gevoelens kijken wiS• 
erop terug, 
-Het eerste wist tegen VOC, na een aanvankelijk hopeloos 
lijkende 2-0 achterstand, toch een winstpuntje mee naar 
huis te nemen,. Hoe belangrijk dit puntje wel is blijkt 
wel uit se stand, waar Delft en RFC nu duidelijk in ons~ 
vizier zijn gekomen, Zondag dé kans .. voer ons om RFC in --
te Hipen, Voor slÎlpporters dé kans om zich te doen gelden, 

·-De overige elftallen streden met wisselend succes •. De 
illusies van twee werden door Fortuna V:l.gardingen de 
grond ingeboord, terwijl het.derde duidelijk werd gemaakt 
dat de kompetitie lang duurt, overigens is de nederlaag 
tegen Blauw Zwart nog geens3ins reden tot paniek. Vier 
liet het afweten en ging roem:iboos ten onder ( 7-1). llijf, 
zes en acht wonnen, zoals wij dat van hen gewend zijn, 
hoewel vooral acht het zwaar.heeft' gehad, Een 2-0 achter
stand moest naar winst worden omgebogen. Voor zes ~nacht 
blijft het winnen geblazen, teneinde de, zij het op pa
pier, aanwezig!e tegenstanders op juiste afstand te houden, 
H,et elfde tenslotte verloor van VCS 11, · maar hoeft nog 
geenszins te wanhopen, want zondag is er kans zich te re
vancheren tegen Postduiven, dat beslist zwakker moet wor
den geacht. Wellicht ten overvloede later, wij hieronder 
d,e stand onderaan in 3b volgen: 
~~~hipel ~~=;. A.S. ZONDAG LENS 1.- RFC 1!!!!!!!! 

Helft 11-5 
Lens 12-5 

1 

OFFICIEEL, 
Kontributi1o s 

1 

0vereer:~Cli:-9tig het geste1de i:: de Lr~::.~-revue "t.i-2.1~ ·; ~ 
j1.l. volg:~:: hj_~r--::~ier de nci~ ::::-1 vai-1 a.~ =.së:e:·~ v-;E:&.r·-2::.·_ 
njaa.rc(cag 2 ~,r.;, rt 19'70 geen kc•Dtributie ;,,as ont ·:ange:·, 
:l;:•t. be qj_r: w{P.:t; r}j r Ef:::L zoen. 

/ 

:"at r. 
'- ~ 

slEd.s 
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Senioren Junl2~ 
l.brandenburg p.braun 
t.brand~nburg e.bor 
r,de groot l.duiuenvoorde 

Punillen 
s.knörr 
e,v,royen 

c, kuyper r, harnas -
'.J: b""'~' '•·· .,r,_~e':I·n:rn9'•fÓ,-'rJ_ v ... oos• "'.Wf~jr.•.::•·,• r. ro-ud ,,ii."' '· ·• ~~ J ';n _-ves·çein '; ' 0 

• ' th ·., V e I'"i" Jn ' ;_ . ...:, r· .. ;_-petër-:s ... o:n-• ~ I AM ;•...-v• i ;;.> "'IC. 

j. verhaar f .de vroege __ .. 
f7; ~Y~~,~ sjl:t_Jk ~ ,_.:::- ~ r.,; g~ ·._yr:Oëie .. ~ ~"-· -~- ~_;_::~? 2~ _1, ~~ ~ -

Tenzij' betaling' vari -dÊèl 'áëhtêr'stalÎ_ige~, Forî'fr}.butie' vóór het 
samenstellen van de el-ftalleri' op.·maanrlagavond 9· maart is 
ontvangen zullen dezè :spele.rs- voèîr ,de· wedstrijden op 14 
en 15 maart niet worden opgesteld. Zij zullen pas weer 
'kunnen spelen na:· ontvangst van· _het verschuldigde .bedrag. 
SEKRETARIAAT'. : · ·. 

AlJ,~:,k?rrespon'dE;JntJE;l, :y_oPr. pet;: r,Lgem~~r,t- s.ekretaria?-t dient 
gezonden _t/él i,yorden aan_ ._11.H.Ç:.,l:lf!-J~er,i~_Ab_eelstraat 37,. · 
t~l. 32:J-044. ~- . _._ . -,;,,. · . ..c .-. 

sieutels .,·Het :bestuur verzoekt de· leden/ ( èx-) funktionarissen, 
eii-e ·noe; in het-bezit •zijn van sleutels van kleed-,klubge
bouw ë:;d·;-;·:dez~' sl'èü'J:,'èis""öïj" -i§'êf!'"van'"de·'l:i'éîstµursleden .în te·-1everen·; · · ·,:· ...... _., · ..... _.' ........ · ..... ·--: ... 

• PROGRÁMMA _VOOR ZCNDïtt..:·s· maart ;;19'"/0:-:··--s'éheid·s;èchter. 
1.4. 00 Lens 1 _ -. .. - )iFÇ.: 1 .... :c •• ·• _ j,--d::-6 /.4.,.,A,~.,:Stevens· .. 
lf;,.~.Q0JP;J§ 1 "· .,. ,;;- &<~D~,'.,?,i ;,giJ , ,/,:,v j·.r:1;.:iiJ;!-;R:,J;!ollaJ?der 12. 00 .Ju.ventas 2~ ,Lens ,3 • ,., .. .. -~ __ J,.W .Hendriksen 
12.00 Lens 4 · .: Zwart Blauw;;3.-1--1-'.5/3 A.C-.Beyer.sbergen 
1~.00 Lens 5 . - VU~ 6 .... -2-1-5/3 ·c.W.Kauderer 
12; 00 1[CS' 6 • _s:: __ I.,eh$:~G. '.'.::"Li'.:-, • ·: : C. J~Gielen 
14.00 Lens 7 - Velo 9 2-2-5/3 S.J~Deldrop 
12.45 HDV 8 - Lens 8 . 
1 3. 1 5 DWO 6 - Lens 9 P. J:Kool 
12.00 Postduiven 9 - Lens 11 
Samenkomst : 
Lens 1 12.00 Lensterr~in 
Lens 3 11 .00 uur'tensterrein· 
Len.s ... 9 12. 00 uu,r Léns;terrein ... .. . ... • .. Ligg;i_pg der velden: . - "' . l • . • • "" 

~DS en Postduiven Monsterseweg t.o. nr. 10 · 
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Juventas direkt achter de Hoornbrug rechts 
HDV Zuiderpark 2e gedeelte 
DWO Zoetermeer t.o. Nutricia 

DE OPSTELLINGEN. , 
Het eerste ·en tweede elftal worden donderdagavond na de 
training beke~d gemaakt, In __ lichtingen over deze opstell~ng 
vrijdagavond(zie tijd afschrijving) 

.. . t-•'"'i,'',,. <t • • • l''· ' ~ 

Lens 3 Lens 4 Lens .5 
a,vervaart g.halleen th.suykerbuyk 
f.straathof e.v.bronckhorst j.v.schaik 
n.koot(a) a.v,egmond(a) a,v.essen 
j.bijsterveld w,verbarendse g.l.v.d.akker 
r .. branden burg j. de waart a.v. wasbeek · .. i• 

th.hoefnagel f.w:µbben l.huis 
a. jan sen 1. remmerswaal j; verhaar( a) 
e,ba)ckers l.smit.skam ·. j.witting 
d,groenendijk · g,bfinneker j.simons 

. th.Brochard c. grli.mbergen c. vervaart -
r.eykelhof g.de hoagd n.drabbe 
~s RES - ~s 
p,v.d.aar j.keetman l.hendrichs 
w.eykelhof a.klein breteler, f.veelbehr 

Lens·- 6 _ Len·s 7 Lens 8 
w .• burghouwt r. oostveen-koentze 1. brandenburg 

_,b.de.groot _ g.hoget.oonn (a) f.v.dijk0a) .. 
a.nie"uwenhuizen g.duyvestein -- h.v:welz·en'.·, ---
c .Peeters(a) r.d_e groot ___ ._ j.riemen 

-m;v. zilfhout j. verbarendse· a. jeheè 
h.haket h.suykerbuyk c.kuyper 
à,v.d.meyden n.de boer · g,v.d.kley 
g.looyensteyn p,verbruggen m.v.eysbergen 
h,de sterke j.groenendijk e.a.v.d.acker 
j.de hilster j.schouw p.schulten 
1. jan sen ' à. ·~.:i lderbaek j. vel dink ~ · ·, • · 
HES h.kèr;1per RES j.de boer RES a.cox -

F. speicher • b. lustenhmiwer f. v.d. berg 
, · j. castemniller·· . 

. ~- '.. 
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Lens 9 Lens 11 
j j 

j 

m.suykerbuyk h.douw 
c,kras b.osse 
j.willems n,osse 
h.scholte w.douw 
w.suiker s.douw 
a.hoppenbrouwer p.haring 
j.brochard , w;v.d.laan 
a.v.luxemburg(a) f.peters(a) 
j.keereweer f,de winter 
p.burghouwt a.loykens 
h. jacobs r .• SO!=;t' 
RES h,bedijn (foto) RES c.bl0k 

h.suiker r.vboog~ardt 
Wegens herhaald niet opkomen wordt dhr. H.beyersbergen 
van Henegouwen dib seizoen niet meer opgesteld. 
Wegens niet opkomen worden A.Klein Breteler en R.v.d, 
Boogaardt 3 reserve beurten toegewezen. 
PROGRAMMA'S JUNTOREN, PUPILLEN EN WELPEN 
zondag 8 maart 1970, iu~iJren 
1p..0a Ler.s î - GDS ·j 

15.00 Blauw Zwart 3 - Lens 3 Dr .Mansvelkade, Wassenaar · 
Lens 4 vrij 

10,00 HVV - Lens 5 Hogenhouklaan, samerikom~t 
9.15 uur ingang Lensterrein. , 
zaterdag 7 maart 197 0. ·uni oren . .. 
15.45 VUC 2 - Lens 2 res.prog) Het.kleine loo,Loudons1 
15.45 DHC 4 - Lens 5 (res.prog) Bra,sserskade 
15,45 Lens 6 Duindorp SV 3 
1§.45 Quick 7 - Lens 8 de Sav.Lohrranlaan 

Lens 9 vrij, 
1,5.4;; HMSH 2 
1 6 • 1 5 HPSV 2 , 
14,30 RAVA 9 
14,30 DHL 9 

14. 30 
1;5.45 

_14.30 

Lens 13. vrij 
Lens .14 
Lens 15 
Lens 16 

- Lens 7 ( r,!Jprog) Vr€deristlaan 
- Lens 1u Zuiderpark 
- Lens 11 Zuide.rpark.. . 
- Lens 12 · -. Brasst,rskade, Delft 

- Celeritas 
- ilri'omph 3 

RAS 6 

9 ( :r:es. prog) · 

Lesä 17 vrij 
14.30 LeE.s 18 - Gona 6 
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DENK AAN DE KRANTENACTIE 

Pupillen 
13.00 Laakkwartier 1 ~ Lens 1 Jansoniusstraat 
13.45 Lens 2 - ODB 1 (zie reserveprogramma 
13.45 RAVA 3 - Lens 3 Zuiderpark 
13.45 Lens 4 - Lens 5 
13.45 HMSH 5 - Lans 6 Vrederustlaan 
DENK AAN DE KRA}'.TENPJCTIE 

Welpen 
12.00 HM8H 1 Lens 1 Vrederustlaan 
12.00 LeBs 2 - GONA 2 
12.00 Scheveningen 2 - Lens 3 Schenkkade(v/h VUC! 
12.00 Lens 4 - Westerkwartier 2 
12.00 Lens 5 - Ooievaars 3 
DENK AAN DE KRANTENACTJE 

Lens 1 als vorige week met h.de zwart, zonder h.bertens 
RES o.kortekaas 2x Leider dhr. j.hop 

Ler..s 2 als vorige week met h.bertens, zonder h.de zwart 
RE.3 p,f.de haan Leider dhr. a.blok 
Samenkomst 15.30 uur ingang VUC terrein 
Zie reserve prcgramma 

Lem; 3 als vorige week 
RES l.v.duivenvoorde-p.braun Leider dhr. j,heynen 
Samenkomst 14. 45 uur ingang Blauw Zwart terrein 
Lens 4 vrij·· 

Lens 5 als vorige week, zie zondag H. V.V. 1 0 uur 
RES f.hazebroek Leid r dhr. j.zoet 
Samenkomst 14.45 uur klubgebouw Lens 
Lens bals vorige week met o.kortekaas 2x 
RES p.verheesen Leidc,r dhr. f.wubben 
Lens 7 als bekend met w. zeemeyer en a. jungschläge r 
RES d. v. delft Leid er clhr. J :wit ting; 
Samenkomst 15 .15 uur Brederustlaan/Hengelolaan 
Zie reserveprogramma 
L,ms 8 ,ils vorige week :net a. schneider en w. snijders 
RES p.bocn:s-j.ruyt:":-'s Leider dhr. c.krë,c 
3arr~enkcmst ~; .. 4.,5 ïJUr Eengelolaan/Leyt,,:...,-:g eurocin3ma 
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Lens 9 vrJ.J zie overige elftallen 
b1ir-:-witting zie Lens 7 
Lenf, 1 0 als vorige week met r. v.d. lir.de 
RES c.bakker Leider dhr" gov,d.kley 
Samenkcms t 1 .5 • 4.5 uur Henge 1 olaa n/Lceve ::,t eynlaan 

Lens 11 f.vos-m.magnee-h,niggebrugge-r.ccenen-e.reesink
r.v.overvest-e.wohrman-p.wolters-h.k8ynen-s"djerahian
f.hooghiemstra-
RES h.v.d.broek-a.v.::naris Lrüder dhr. & .. poels 
Samenkomst 14"00 uur Hengelolaen/Loevesteynlaan 

Lens 12 als bekend 
RES e.hoefnagel-r.micka Leider dhr. p.de jongh 
Samenkomst 13. 30 uur klubgebouw Le:-w 

Lens 13 vrij (zie overige elftallen) 

Lens î 4 h. v. boheemen-j. v. ro··surr.-j. v. wi :;k-w. wils-p .herry
f. v. loon-j. piet-j. v. velzen-a .de pagter-j.post-j.slabbers 
RES iLguit-f. snoeyers-r.harnas Leider dhr. n .drab be 
Zie reserve progra1mna 

< 

Lens 15 h.uding-e,castenmiller-h.ruyte~.j.hollink-
e. de wit-m. v. dijk-a ,!-cleiwegt-p. zalmê-j. v.d. burgt-a. v. klee!é' 
r.v.hoek 
,RES r. heemskerk-c. lipman Leider dhr. n. osse 

Lens 16 j.de greef-h"kleiwegt-h.dessing-j.krens-r.bom
a.hoefnagel.g.kerkhof-f,willeyns-j.v.hoek-f.magnee-a. 
looyesteyn 
RES f. jonker-f .klos Leider dhr. h. bijsterveld 

Lens 17 vrij, zie overige elftallen 
dhr. A.Poels zie Lens 1 

Lens 18 f.hendriks-w.brochard-a.mans-h.kouwenhoven-p. 
koevoets-r.kruiselbergen-j.vollering-h.oosterveer-d.faas 
r.wi,jsman-h.de graai' 
RES h.pronk-r.huism2,, Leider dhr. h.verbarendse 

Pupillen 
Lens 1 a.v.velzen-e.J.ar,dmFn-r.leyn-r.de hoogd-r.v.d.kruk
p.vaJkenburg-a.reesi~k-t.de kok-p.v.d.nieuwenhuysen-a. 
de hoogd-r.peek . 
RES c.schenkels Lei:" .r dhr. th.ho,.?fnagel . 
Sarnen'.rnr'!;,,t 12. 1.5 U' .. ;1· H·Jr.gelolaar/T eJevestein:!..i3an 
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Lens 2 j.bronger-r.v.d.meer~a.westerduin-r.v.d.boogaardt 
p.v.d.burgt-p.hop-r.micka-f.kortekaas-p.devile1,-r.hofman 
r.pereira 
RES h.heezius Leider dhr. j. col pa ,_ ' · -

' Zie reserveprogramma 

' ., 

Lens 3 th.prins-p.blorn~r.v.domburg-j,lUstenhouwer-c.v. 
bijsterveld-m;schutte-e.v.luxemburg-j.brochard-s.knorr-
rn.peperkarnp-h.lutterr.:an • · 
RES-r.hoppenbrouwers Leider dhr. a.v.essen 
Samenkomst 13 .15 uur Ingang Zuiderpark/Loevest einlaan 

Lèns 4 v.pouw-f.v.d.zel-j.ter laare-r.willems-m.versteeg
a.grirnbergen-r-waarsenburg-m.prins-m.hoenderkamp-r.nottet 
m.hoogduin r -
RES p.bakvis Leid~r dhr. b.lustenhouwer 

Lens 5" e, v .boheemen-f, zevenster-h.wubben-j. coli-a.koevoets 
a. v .maren-p. de haa s-a, wille ms-a. v. doreim-q. v .d . meys- · 
r.dessing _ · 
RES j.wasserman Leider drr, p.hop 

Lens 6 B.wi:\-mer-t.gimberg-j.v.rijn-r.kleiwegt-j.bijnágte, 
j. kie s-p. v.d. zee-w .frerichs-d. bom-h. vd. broek-j .klarenbêe,k 

,_ 
RES e,v.d.heven-j.heggelma."l Leider dhr- f.raaff -
Samenkomst 13.00 uur Hengelolaan/Vrederustl~an .......... ,-·· 

Welpen 
Lens 1 g.appeldoorn-r.de keizer-p.v.d.burg-r.peeters
h.hoppenbrouwers-r.bon-r.versteeg-r.koevoets-p.lucas-
f.v.velzen-o.huis · 
RES s.v.d;meer Leider dhr •. c.bon 
Samenkomst 11 .15 ~ur ingang Lepsterrein 

Lens 2_f,verbarendse-c-v-rijk-j.v.kleef-e.hofman-th. 

' 

v .luirnmburg-h. braak-f. kerkhof-p. gier-f. bau.'lî-an-r.noord!')loos 
r. rui+- erJJJél.ll · - ., - · · · · - · · · · · 

,y > .. -· ' ~ •• - • 

RES -:r ,de_wit Leider dhr. h;dankers , . - · · 
, ' 

Lens 3 a,. bi jl)a gte-r. v ,aarl è-_w. heynen-p. vroegopTf. v :d. po.11 
j. v .d .nieu,,ehhuysen-t ,king-h,v·.d. winden-r. v. eyk-j. v, _ 
t uyl-h. P,1.ankep" - _ , _ _ . 
RES p.brochard-p.peperkamp Leider dhr. w.kouwenhoven 
Samenkomst 11 .15 uur ingang Lens terrein (Mogen wij op 
auto-bezittende vaders rekenen?.!) -

.. 
').,, t 
~-- ·; , . 

- ' 

,, 
"· ~~" ., ., .. , . . ~ 

• 
. >., ·• ~ 

_-, '· ':~/ . '. ·, ,, 
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. Lens. 4 c_hr. geev:e-g. teeuwisse-r. str&ver-r. de jcrig-r. 
muskilit-r. schipaanboord-j. riernen-r. hl 11ks-w" ter laare-:;, •. 
teunissen-r.de haas · 
RES ronotebaard-p.wa1dschmit Leider dhr. r.v.d.steen 
Lens _'ï g.zwarts-a.kies-j.prins-r.v.eyken-c.marselis -
p.lelieveld-r.v.wijngaardei1-r.coli-t.schneiders-m.hoenderop 
t.v.d.tol 
RES r.lelieveld Leider dhr. j.zoun 

. •. • , , . 1 i 1 ,- 1· 1 J' , l' .,. t-' 'f ·· t• I 'r' < ·f" f t· ~ , 

Afkeuring Pupillen en welpen: Eerst naar een van de af
keuringsadtessen gaél.n, waar op het bord tij, ,pµp;i,l).r,11, 
( en Welpen) het volgende kan staan: 1 .Goedgekeurd: dan . , , , , 
altijd naar veld of punt van sarnenkom(;t gaan. 2. Afgekeurd 
dan mogen jullie thuis blijven. 3, Zie afkeuringlijst: 
A. als je elftal thuis speelt kijk dan bij een van de 
thuisspelende junioren elftallen ( deze week 6, 14, 1 _'ï, 16). 
Zijn de wedstrijden voor deze elftallen afgekeurd, dan g 
gaan ook jul] ie -wedstrijden niet door. B. Bij een uit
wedstrijd mag je telefonisch informeren of de wedstrijd 
doorgaat en wel a.s. zaterdag tussen 10.30 en 11.00 uur 
bij dhr. G.v,d.Steen, tel. 398694. Jus alleen bellen 
zoals onder punt 3, (uitsluitend bij uitwedstrijden.) 
staat vermeld, 
Afschrijvingen: schriftelijk v6ór vrijdagavond 6.30. uur 
blÎl;J dhr. G.v,d.Steen, Nunspeetlaan 303, telefonisch 
uitsluitend vrijdagavond tussen t,,30 en 7.30 uur tel". 
66.13.14. In noedgevallen-zaterdag tussen-10.00 en 10.30 
uur tel. 398694. Voor trainingen op woensdag- en maandag 
o;l.VOnd (C-klasse) tel. 33,5188 (dhr.H.Zoet). .tussen 6.00 
en ··6. 30 uur . Ook kan er door de W-avondgroepcn worden ge
informeerd of er veld- of zaaltraining is! 
Reserve programma 
Als het gehele programma óp zaterdag is· afgekeurd, dan 
treden hiervoor de volgende ,,edstrijden in àe plaats: 
·1 2. 30 uur Westerkwartier P2 - Lp:,s P2 
Samenkomst ~1 ;45 uur Hengelo::..aan/Leyweg eur.olilinerna 
13.30 uur Westerkwart•er - Lims 14 
Samenkomst 12, 4~ u ,,r r e- ,gelolaa:1/Ley-weg euroci:iema 
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14.45 uur Westerkwartier - Lens 7 
Samenkomst 14. 00 uur Hengelolaan/LeY1_;êg eurocim,ma 

16. 00 uur Westerkwartier - Ler:s 2 
Samenkomst 1.5.30 uur terrein Westerkwartier, Duinlaan 

Ook voor deze wedstrijàen bij verhindering normaal af-·· 

schrijven. Over het al of niet doorgaan van deze wedstrij

den kunnen jullie zaterdag ochtend tussen 11 .00 en 11,-30 

uur bellen tel. 6(1314 klubgebouw (niet voor pupillen en 

welpen) 

NIET OPKOMERS., 

Wegens niet opkomQn afgelopen week-krijgen de volgende·; 

spelers 2·extra reserve l:ieurten· w.duyvenstein.j.helvest'ein 

r. harna5-r. heemskerk-r .de wit:..p. peperkamp-p .'Waldschl'i'li1Jt'."' 

r.lelieveld en r.b_os · ;' 
~ ,.,, 

Spelregelavond . . .. ·--~,-- .. •"'•· ,.... 

Heren leiders bent u deze avond ·vergeten? U kunt zich nog 

aa:1melden bij dhr. G-v.d.Steen,·tel_ 398694 Met 3 'junioren 

kunt u a.s. vrijdag een gezellige avcnd hebben in·àe•: , .. : 

Qu'i.ckkantine, Aanvang·7.30 uur. Een of twee leiders·zijn 

voldoende. ~ ---- ·-· '•' 

UITSLAGEN SENIOïIBN __ J_ - 3-7,0 

· VOC 1 - Lehs 1 
Fortuna Vlaardingen 3 - Lens 2 
Lens 3 Zwart Blauw 2 
Lens 4 RVC .5 
Oliveo 3 Lens .5 
Lens 6 - GDA .5 
Lens 8 GRVC 2 

VCS 11 Lens 11 

YELL VOOR A.S.·ZONDAG 

2'-2 
·. 1 ~o 

2-3 
1-7 
3-.5 
2-0 
3-2 
3:.1-

R.F.C. - WIJ NEJ'JJ"EN TWEE PUNTJES MEE"!!!!!·!!!!·!! 

.... .-
. -~- ~ '•·• . 

. ,I· -~-

,.· -
. - s,•--•-. ·-·· 

-·--- ~-- -
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UITSLAGEN JUNIOREN 28-2-70/1-3-70. 
Blauw Zwart 
ADO 4 
Dynamo'67 1 
Valkeniers 
Lens 5 
Lens 6 
Lens 7 
Quick Steps 
SVH 1,-
0DB 3 
Lens 11 
Lenp, 12 
BMT 4 
Archipel 
ODB 4 
Lens 16 
Lens 17 
Lens ,,18 
PUPILLEN ,, 
Lens P1 
HMSH 2 
Lens P3 
Lens P4 
Lens P5 
HBS 5 
WELPEN 

- Lens 1 3-1 
- Lens 2 3-0 
- Lens 3 6-1 
- Lens_4 1-0 
- GDS 4 3-2 
- Velo 3 5-1 

Die Haghe 4 3-2 
- Lens 8 0-8 
- Lens 9 2-4 
- Lens 10 3-2 
- Vredenburch 9 1-6 
- Celeritas 8 0-1 
- Lens 13 3-5 
- Lens 14 vriendsch, 5-2 
- Lens 15 3-0 
- BRVC 3 1-5 
- Westerkwartier 10 2-1 
- RKAVV 16 7-2 

- GDS 1 2-1 
- Lens P2 1-0 

Ooievaars ., 2-4 ·-Cromvliet • 3-5 ., 
- 'Westerkwartier 5 1-0 
- Lens P6 2-1 

Lens W1 Sch"'vening_r. ;. 1-1 
--- Quick 2 - Len-: ,,!2 _0-3 

Lens W3 - Te t'<l~'fr _, 0-2 
Crorr.vliet W4 - Len '! W4 0-3 
Westerkwartier W5 - Len c, '\',:' · 1.:.2 



"" î: DE LENSREVUE "î' 
Wèekblad van de voetbal verenigihg Leni:g en Snë:t-' ·--.. 
43 ste jaargang mim1i'iër=26 · 11 maart 1970., 
Zonder geluk vaart 11·i~ma~d wel.' . 
De belangrijke wedstrijd van ons eerste tegen RFC ging afgelopen zondag helaas verloren. De uitslag 4-1 was,-hetgeE vele toeschouwers met ons eens zullen,.;;~jn-, erg geflatti;lerd. Na .een snelle stRrt, lèreeg·. RFC, terecht, e~ pe:. · nalty mee, die onhoudbaar werd ingeschoten, Lens was mentaal echter erg sterk en kwam goed terug, Snelle en,fgevarieerde aanvallen werèen over de vleugels opgezet; waardoor RFC onder druk kwam te staan. Wij.memoreren de sehotE van J,Englebert, waaraan de RFC-keeper,-voor ons helaaszijn handen warmde. Na goed doorzetten wist R.Fortman de gelijklpaker te scoren, hetgeen de ruststand betekende,--· De tweede helft begon Lens goed, Het RFC doel werd weer 

.. s ,••. onder druk gezet, doch h~t doelpunt viel zoals zo vaak gebeurd aan de andere kant0Geste1md door het doelpunt kon RFC vrijer gaan spelen en werd de taak voor Lens moeilijke Ongeveer 10 minuten voor tiid werd door een fout in onze "''aèhterhoede beheerst afgest;aft ( 3-1), waarna de situati'e kansloos was. Het vierde doelp1mt enige minuten voor tijd was slechts nog een formaliteit, dat vele toeschouwers verdreven door de vallende sneeuw, zal zijn ontgaan. Resumerend kunnen wij zeggen, dat deze wedstrijd• onnodig ver . loren is gegaan. Een feit dat niet zozeer te wijten is aan de spelers, alswel het weinige geluk. dat h1m ten deel is gevallen. 
UITSLAGEN senioren 
Lens 1 
ADS 2 
Lens 4 
Lens .5 
vcs 6 
Lens 7 
HDV 8· 

- Zwart 

Postduiven 9 
OFFICIEEL 
Sekretariaat 

- RFC1 1-1 
-Lens 2 1-0 

Blauw 3 3-.5 
-VUC 6 3-2 · 
-Lens ·6 4-4 
-Velo 9 0-0 
-Lens 8 1-r 
-Lens 11 .5-1 , 

junioren 
Lens 1 ·- GDS 
Blauw Zwart3 

1 · . 2-2 
-Lens 3 

2-3 

Alle korrespondentie voor.het sekrêtariaat"dient gezonde~ te worden aan GHC.Halleen, Abeelstraat 37, tel,324044 
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Adreswl izi in . äohatèur1lï'.,j.?1~ . '. . 
2 ,.H .E .lLEisenburger naar Hoopstraat 12, Oos'.:-zaan ,.· ;: .,. 
1 0~ 'J . H. Sengers naar Koopcentr,m1 in ffe BccgHard J 60' · ·- · 
Rijswijk "·•· '' .-c. ',,, 
Nieuwe Leden·· - · - ' 

/622.H.van Buffel. .-16.4.59 (p) Jvle,pp,;lvf'-'•g: 942d ;:~-- .6715,5.5~ 
/623 O,J.W,Borst · · "l,11.58(p) Wclwevarsgaarde 353 674954 

In Ballotage 
624 G,Baidjoe 13, 11 .57 
625 R.P.de Gier 19.1 .62 
Afvoeren Led'-nli 7<'1, 

,,.,,- 28 HJM. Blaisze \p) . •· 

(p) Drapeniersgaarde 12 
(v.) Vreeswi::-:straat 235 362630 

-/4f'..9 G.J.M.Wast",erman (.1) 
Wi jziging_Ledenli.jst 

; 432 J.L.Veldink toevoegen tel. 01899-8613 
VARIA ... 
-Zaterdag 14 maart a.s. recipieert·tet Delftse D.H.C. in 

-verband met aaar 60-jarig jubileum. Vanaf deze plaats fe-
liciteren wij deze vereniging met deze·mijlpaal en wensen 
hàar nog velè jaren een gezond bestb n. 
-Twee weken gèlèden schreven wij dat de oprcep tot graven 
suçces had geoogst. Helaas vergaten wij daarbij te ver
melden dat de heer Collee hierbij het stuwende werk ver
richtte. "Ome Nico", zoals wij hem beter kennen, hard
stikke bedankt. 
-Naàst de honkballen en'slagrouten uit het·artikèl "mi-s
koop" kunnen wij tegenwoordig ook smullen van "hotdogs" 
en "hot steaks", voorwaár, een lekkernij. Geruchten gaan 
om voortaan de·naam· 11 Hoèkdog" te gebruiken. 
-Stànd vàn de verbouwing: 

-wandbeplating is aangebracht 
.-plafond i•s geheel· geverfd en zie1;,'c'er fraai· uit ,.:o. ., >"-' 
·-aan de·raamschildering wordt de laatste µand gelegd. 
-Tèr vergelijking: de·verehiging VIOS start met de ver-
bouwing van hhri clubg.eböuw.Hlbervöor werd middels"een : 
krantenactie f.35000.- opgehaald. Het schijnt dus wel 
te· )cunhen. - · ··· ·· 

-Zoals söïnîrtigen afgelopen zondag ·is öpgevalren is de 
heer Coöiháhs aärdig herstellend:Vergezeld vän''2 krukken 
Verplaat·ste hi'j zich lnöeizaam·over·heb veld',Maar jä, 
alhet begin"is·weer moeilijk. Volgende keer zien we 
misschien nog maar een kruk, 
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LENS 1- R-;F.c;-r- 1::4-
Dèze· üit.sJ:ag--liegt ër niet-onr.we· hëb1Se1Y"verloren •in 
cî'jfër·::r;-maär· niet· i:ri ihzët - èn ··a:e ·wir--onf het oe ste 
rësülta:ät te· benäien·; 'U-nze' "jongens· kregërC:na· ûe 2''-1 ·a:ch
terstari.d d'.é bèkenae· hàllièr·ïsp- hhh- hoöfd',maàr ·na: 3-1 · ae · 
gënadeslaff;· Ori.zé supporters heoben· ziëh- móeten ·troosten 
ihët"dëzë :gedäëhte,moe·steh diê aoeipttiiï;;èn, Uit foüten 
ontstaan~ juist· irïdezë wédstri ja gemaakt"worden-. · · ·· · 
Er-·r·estéri. nog- 9 wedstrijden; dus 9- x·· 2' is-18 plliiten·.• 
Eèh--stijgihg; ·op-dëïrri.àglijst van de onderste naar een 
plääts•ïrt de-riiîdûelifüöot·. · · - - - · · · 
wa:nn·eer wij· ons éer·ste ·elftal -bli jveh st etinëh op dë 
màhiêr waàróp -dit vá.nda:g gëbèürde·, dari.-zi jn we· er van 
overtuigd, dat dit zeker mn ons vermogen ligt. 
MEDEUELINGEN VAN· DE EKO·; 
De· schcrsing Van - .11:',KJ:ëin· Bretëlër-wora-t-bij deze opgehe~ 
ven· 1-rëgëns niët--opkorhen· büitë!i'l:ïijn• sëlï.hld. - - ---- - ·-- · 
Dè · elftàlsèkrëtaris--is àit ·weekend· niet· te bereiken~· ,, 
Vöor"l!li jzonderé · gëiialleii ku.hhen · zi·j têrécht bij· dë--lYeer -

· J;J'lli.ëka tel ;·67-.·92·, 76. De heer Lucas is op zijn verzoek 
uit de EKO getreden, . 
DAMES.VOETBAL:···--···-r· -- --·-··- -- --- ---··- · 
Uit·· gevoërdè ge·spr ëkRen · ëh" nadat··- enkele dames h:i:.erom
trent vragen hebben gesteid~is gebleken dat er onder de 
"Lensdames11 een on·terhöilefi belangstelling bestaat om te 
kornen·-tot oprichting van· een- aälilës-ëlftal. 
Het is. de bedoeling-liet·voètöalspèl in de zomeravonden 
te gaan beoe:fenen com het beter onèlerling contáct.te 
stimülëren. Om ûit • te· öereikëfi · 1s ·in" de ·eerste_· plaats 
nodig dat ik met· speëd · ae--öësëliikkiri.g kri-jg--ovër de 
namen väfi- a:e-·geiriter_e·ssëërde· dames~ orr1·dààr.ha öp--een· - · 
ävófld ··onze· vërä.erë plährièn · te - be spreken, o,,ä. training, 
wëdiltri-jdeh; plaats be;;;ët ting--enz·. · · · · · · ·· - · 
DäiiJës;het is aart u· öm dit wäá.r te· má.Ifäh, Nog· geen · 
·pasföt o's rhëe z ende ri. .: S chrîft eli jkè - aähiiieldingën aan· het 
EKO sekretariaat A.Bogisch,Meidoornstraat 6, alhier. · 

PR?GRA~ V?OR ZONDAG 1.5 ~ART 1970 
Scheid'srèèhter · 

14;~~ 
12 :~~-
14.--

Arëlï.ipel 1 
Lëhs 2 
Lens 3 

~ Lens-1·-
~ Vërburèlï. 
- Te Werve 

. - ·C;Th.v.d-.Tögt 
2.cl:I;64J.v;d;Lihde··. 
2 1.1.6/4 P.L,Molier 
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14:-~ D:R.L,4 - Lens 4 
14-:-- Gr·;W.II Vac Li,jn's 5··-- ·· 
12 :-~ Lë.ns 6 · · Blauw ·z~•iart 6 
12;-'- LoV;S;J,2 - Lens·? 
13;45 Lens 8 - Velo 9 
15:-- Lèhs 'l - Trïómph ij 

12:,--Gona 7 - Lens 10 
15. -- T.ri-omph .8. , . , . ,-.Lens 11 
LIGGING VAN DE VELDEN .. 
Archipel aan de buurtweg 
D.R.L. aan de Brasserskade Delft 

J.:w,:.W.,-1'.i,df i k13 ~n 
· A·;V·:Dr1td ·:··-

~ .l. 5-3-G,J.Lagrand 
· · A·.Gravestein 

2:1:5-3 
2.1.6-4 Oostveen Koent1 

Gr.Willém II'Vac aan de Buurtweg(Lahdscheidingswèg) 

L.V.S.J. Kan~alweg te De Lier Verzamelen·kwart voor 11 
Kl ub gcb ouw? 

Gon~ · aan de·vrederustlaan 
Triomph Zuiderpark 2e gedeelte. 

DE o'Ps
0

TELLINGEN.' . 
Lens 1 worqt donderdagavond na dè t .•aining · bekend gemaakt. 

Inlichtingen óver deze opstelling vrijdagavond (zie 

tijd áfschrijvingen) , 
Reserves voor 1 A.Vervaart,H.Dietz,J.Colpa,sRpelem 
ook in 2) 

LENS '2'. 
c;d.d,beek 
h:diètz(a)2x 
r:röodbol · 
j:v.d;knaap 
j;èölpa(2x) 
j;v.dijk 
h : sini t ska:m 
h: roodu.yn ·: 
w:venderbos 
h.brandènburg 
res:p,v.d,aar(2x) 

Lens 4: verzamelen 12 

LENS -·3 ' LENS 4 

r;bruggemans a;vérbarèndse 
r;straathof e;v;bronckhorst 
n·;koöt(a) · a:v.egmond(a) 
j;bijstervèld w:verbarendse 
r. bràhdertburg j; de waart 
tl:i.:hoèfnagel c :grimbergen 
a:;jansen· w:eykelhof 
e;bakkers r:wubben 
d:groenendijk j;keetman · 
j. heins · c. bennèker 
Res:f;dè zwart res:,l;smitskain 

p;v:d.àär(2x) a.scholten 
uur clubgebouw 
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Lens 5 
th. suykèrbuyk 
-j; v; schaîk 
a:v:esséh 
g;l,v.d.akker 
1;remrhèrswaal 
j;sitnons· 
l;hendrichs(a} 
g;de hoogd 
c:ve:rVäa:rt 
a:v.wesbeek 
n.drabbe 
RES l.huis 
h. bertens 
Lens 8 
H.H. . 
fr. v. dijk(a} 
n;dè gruyter 
g;v,d.kley 
j ;riemen 
é;kuyper 
j:véldink 
e.;.a,v.d.acker 
p; séhulten 
m; v. éysbergen 
a .kl. breteler 
RES h,v.welzen 

Léns 11 
h;douw 
n:osse 
b; osse 
w:douw 
s :douw 
p;hàring 
w;v.dlaan 
f:de winter 
a:loykens 
r:soer 
f. peté r s (à) · 

Lens 6 
w; bi.lrghóûwt 
h:äegtööt-
à :nieuwenhuizen 
c;peeters(a) 
h;kemper
m;zilfhout 
h;hàkét 
a;v;d.meyden 
g;looyestein 
h:de sterke 
j:de hilster 
1; jansen 
j .witting 

Lért_û 
m:suykerbuyk 
c:kras 
j :willems 
h;schuibte 
w; suiker 
a; hoppe nbrouwer 
j:brochat'd 
a:v.luxemburg 
w;keereweer 
p;burghouwt 
h. jacóbs 
RES h:bedijn 

j .micka 

Lèns 7 
r:bos 
g;hogetoö:rn(a} 
h;suykerbuyk 
h;de boer 
j;dè boer 
p;speicher 
l:jungschläger 
w: schoonenbeek 
1 :boel houwer 
r:gill 
f.veelbehr 
RES c. blok 
p.manders 
Lèns 1 O 
a;v.oostveen koentze(a 
j;castenmiller 
a; jehee 
h;suiker 
j. ver barend se 
g;duyvestein 
p;verbruggen • 
b:lustenhouwer 
j;schouw 
a;cox 
a.bfulderbeek 
RES f.v.d.berg 

< 

allè elftallen spelen derhalve geen 
afschrijvingen 
afschrijvingen vrijdagavond tussen 
19,30 en 20.00-uur tel:klubgebouw 

66.1,:i.14 

RES r.v.d.bocgaardt 
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PROGRAMMA'S JUNIOREN.PUPILLEN EN WELPEN 
Zondag 15 maart 197Q. 
12:00 Lens 1 - DHC 1 

,junioren 

14;00 Valkeniers 1 - Lens 3 bij Hoörnbrug, Rijswijk · 
15.00 Graaf WillemII/Vàc_3 - Lens 4 Roggewoning,Wassenaar 
Zaterdag 14 maart 1970, · junioren · · · 
15;45 CSVD 2 · - Lens 2 Séhoenmakèrsstraat,Delft 
15;45 Westlandia 4 - Lens 5 l.broekweg, Nàaldwijk 
15;45 Verburch 5 - Lens f, Wateringseweg, Poeldijk 
15;45 Lens 7 OSC 5 
14.30 CSVD 8 - Lens 8 Schcenmakersstraat, Delft 

Lens 9 vriJ 
14;30 Lens 10 - ODB 3· 
14.30 Oranje Blauw 4 - Lens 11 Schirmrelweg 

Lens 12 vrij 
1 4; 3 0 Lens 1 3 
15;00 HDV 6 
14;30 Lens 15 
13.45 Loosduinen 7 

RVC 11 
- Lens 14 

TEDO 5 
- Lens 16 

Zuiderpark 2e gedeelte 

Monsterseweg,Looclduinen 
Lens_ ,1 7 vrij 

15;45 DUNO 9 - Lens 18 · Mgr.Nolenslaah 

1 3. 45 

13;45 
13:00 
13;00 
13 .45 

12; 00 
12:00 
11 ; 30 
12; 00 
12:00 
1 3. 00 

pupilleH 
Lens 1 - vue 1 
Lens 2 vrij (zie reserve programma) 
Lens 3· Oranje Blauw 2 
die Haghe 2 - Lens _4 Spoorwijk,Hengelolaan 
Lens 5 - B.M.T. 3 
Lens 6 - VCS 5 

Lens 1 
Celeritas 2 
Triömph 1 
Lens 4 
Lens 5 

welpen 
- GDS 1 
- Lens 2 
- Lens 3 
- wvs 1 
- DUNO 3 

Léyweg 
Zuiderpark 2e gedeelte 

Lens 6 - Quick 6 (vriendschappelijk) 
Lèns 1 f .güit-r. v .hàrL;ingsvèldt-p .hop.:.b,;.v :d .lans-f. raaff
r: ravesteyn-k. schrover-g. v.d. velde-1, v.d. velde-h.de zwart
w.kou:wenhoven 
RES c.stapel Leider dhr. hop j. 
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Lens 2 h. bertens-j; v .d .heyderi-r·. hoefnagél-h. v .hulst-h. de 
jongh-f; v ;d .kèer<-p .manders-p. scholten-a; tinnebroek-a. 
ramakérs v. praag-a.hóèk zie·reservèprogramrila _' 
RES f .hazebroék( 2:x:)-r., vuurèns Leider dhr. a.blok 
Samenkomst 15,30 uur Ingang.CSVD-terreiq 
Lens 3 a. alb8 rs-1. egbérts'-w. englebert-j :keetman-p: kléin 
bretèlèr-f.de kleyn-n.de vries-h.zoun-a.vervaart-j,v. 
domburg'-f.dé vos · · 
RES l.v.dui~erivocrde Leider dhr. C.Nieuwenhuizen 
Samenkomst 13.45 uur ingang Valkeniers-terrein 
Lens 4·m:reuver-h.danckers'-c.v,deelen.:.p;dé haan-c;hoender 1 
kamp-e.v.d.linde-j.lucas-h.rientjes-r.v.d.steen-p.heynen 
h. janmaat · · 
RES w.duivestéin-Leider·dhr. f.flumans 
Samenkomst 14.45 uur ingang Graaf Willem II Vac terrein 
Lens 5 als bekend met o,kortekaas i.p.v.j.v.rijn 
RES a.castenmiller Leider dhr. J.B.Zoet 
Samenkomst 14.45 uur ingang Lens terrein . 
Lens 6 als vorige week met•j.v.rijn-i.p.v. o.kortekaas 
RES p.verheesén Leider dhr. f.wubben 
Samenkomst 14.45 uur klubgebouw Lens. 
Lens 7 als vorige week p.heynen en j.janmaat zie Lens4 
zie résérveprogramma 
RES d.v.delft Leider dhr. j.heynen 
Lens 8 als vorige week met a.schneider en w.snijders 
RES p.booms Leider dhr. c:kras 
Samenkomst 13.00 uur klubgebouw Lens 
Lèns 9 vrij f. hazebroek zie lens 2-a. castenmille r zie lens; 
m.reuver zie lens 4 
Léns 10 als vorige week met c.bakker - w.v.d.linden zonder 
r.de vroege 
RES j.ruyters Leider dhr. g.v.d.kley 
Lens 11·a1s vorige week 
RES h.v.d.broek-a.v.maris Leider dhr. a.nieuwenhuizen 
Lens 12 vrij zie overige elftallen 
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Len'S 13 als bekend 
RES r,wijsman Leider dhr. a.hop. 
Léns î 4 IL v. bohéemen-f. v .loön-j. post.:.p. pèrréyn-j. v. wijk
j .piët-h. guit-j. de hilster-p,herry-w.wils-j.slabbers 
zie réSèrvèprogrämma · · · 
RES j.v.rossurh~j.v.velzèn'Leider dhr. n.drabbe 
Sainenkorhst 13.4.5 uur klubgebouw Lens 
grensrechter a.de pageer 
Lens 16 als vorige week 
RES f. jonker-f;klos Leider dhr.· H.Bijsterveld 
Samenkomst 13. 00. uur Hen'gelolaan/Bouwlustlaan( vendet) 
Lens .1.5 als vorige week 
RES r.heemskerk-c.lipman Leider dhr. n.osse 
Lens 17 vrij zme overige elftallen 
Lens_J__§_ als vorige week met g.wasserman, r.wijsman 
zie Léns 13 · · · 
RES h.pronk-r:huisman Leider dhr; h:verbarendse 
Samenkomst 1.5.00 uur Hengelolaan/Le1{Weg euro~inema 

·Pupillen 
Lens 1 àls vorige week 
RES p.hop-c.schenkels Leider dhr. th.hoefnagel 
Lens 2 vöör competitie vrij : zie reserveprogramma 
voor res.progr. opstelling als vorige week 
RES h,heezius Leider dhr. j.colpa 
Léns·3 als vorige week met r.hoppenbrc-uwers en zonder 
s.knorr · 
RES r.micka-a.westerduin Leider dhr. a.v.essen 
Lens 4 als vorige week · 
RES p.bakvis Leider dhr. b.lustenhouwer 
Samenkomst 12,30 uur klubgebouw Lens 
Lens .5 als vorige week 
RES j.wasserman Leiuer dhr. a.hop 
Lens 1:,·a1s vörige·week 
RES ,e.v. d. hoven- j .heggelman Lei der dhr. f. raaff 
DENK AAN DE KRANTENACTIE!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Welpen 

Lens·1·ä1s·vorige week 
RES s.v .. dmePr Leider dhr. c.bon 

Lens 2 a1s vorige week 
RES r.de wit ·Leider dhr. h.dankers 
Samenko~st 11 .15 uur ingang Lens terrein 

LenLl als vorigé·week . 
RES p.brochard-p.peperkämp Leider dhr, w.kouwenhoven 
Samenkomst 10.45 uur ingang Lensterrein 

Lens 4 als vorige wèek 
RES r.notebaard2x-p.waldschmit2x Leider dhr. r.v.d.steen2: 

Lens 5·a1s vorige week 
RES r.lelieveld 2x Leider dhr. j.zoun 
Lens 6 wordt samengesteld uit de volgende spelers: b.v. 
arherongen-g.bóon-j.engele.:.j.groer'l-h.korenromp-q.michels 
m.schenkels-e.sandifort-h.vink-r,notebaard2x-p.waldschmit 
2x-r-lelieveld 2x· 
Leider dhr. r.v.d.steen 2x 
DENK AAN KRANTENACTIE!!!!!!! 
Afschrijvir'lgèn: schriftelijk v6ór vrijdagavond 6.30 uur 
bij dhr. G.v.d.Steen, Nunspeetlaar'l 303, telfonisch 
uitsluitend vrijdagavond tussen 6.30 en 7,30 uur tel: 
66.13;14 klubgebouw. In·ncodgevallen zaterdag tussen 10.0 
en 10.30 uur tel 398(94. Voórtrainingen óp woensdag- en 
mäandagavónd (C-klasse) tel. 335188 (dhr. H.Zoet) tussen 
6.00 en 6.30 uur. Ook kan er door W-avondgroepen worden 

. geinformeerd of er veld of zaaltraining is! 
AFKEURINGEN PUPILLEN EN WELPEN, 
Er zijn nog steeds spelers die over afkèuringen bellen, 
terwijl dit niet nodig is, Onthoudt het nu eens goed!!!! 
Er mag alleen worden gebeld voor de uitwedstrijden en 
als er op de afkeuringsadressen bij pupillen en welpen 

· staat vermeld: 11 zie afkeuringslijst 11 . en dan nog alleen 
zàterdagochtènd tussen 10.30 en 11 .00 uur bij dhr. G.v. 
tl.Steen, tel. 398694 
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Dus niet bellen· bij algehele goéd · of afkeuring van··tiet pro 
gramma en ook niët voor· de thliissp·elëb.de _ elf;tallcn, · als 
er·op de äfkeuringsadtessën staat verineld 11Zie afkeurings.:.
lijst". Daárvöor kuhnen·jullie äèze:weék kijken'bij de ju
rtio:renlijst bij de··e1ftàllèn-Lerts·7,10;13 Of 1.5; Als deze 
wedstrijden zijn afgekeurd, gaan ook jullie wedstrijden 
niet door .. 

' Reserve programin~C - · 
Als het gehele prog;rail1Iila: op zatér1:lag is afgekeurd, dan 
trèden hiervoor dé volg4nde wedstrijden in de plaats: 
12,30 uur Westerkwártier·P2 -- Lens 1"2 · 
Samenkomst 11.45 uur Hengelolaán/Le-irweg eurocinema 
13.30 uur Westerkwartier - Lens 14 - · 
Samenkomst 12.4.5 uur Hengelolaan/Leyweg eurocinema 
14.4.5 uurWesterkwártier - Lens? 
Samenkomst 14;00 uur Henrelolaan/Leyweg eurocinema 
1 6. 00 uur Westerkwartier··.:. Lens 2 ·· · 
Samenkomst 1.5. 30 uur tei:'Fein· Westerkwartier,· Duinlaan -
Ook·voor deze wedstrijden bij verhindering normaal af
·sèhrijven. Over het al dan niet doorgaan van deze·wed
strijden kunnen· jullie zaterdagochtend tussen 11 .00 en 
11;30 uur bellen tel. 661314 klubgebouw (niet voor 
pupillen en welpen). 
SPORTKAMPEN 
Afgelopén vrijdag ziJn·de circulair4s·voor de kampen verzo 
den. Spélèrs, die niets hebben óntvangen·kurinena.s. zater 
dag alsnog op het veld een'formulier vragen. Wij raden· 
iedereen, ·die aan de kampen wil deelnemen, aan het aan
meldingsfo:rmulier·zo snel'mogelijk in te leveren. Er is 
per leeftijdsgroep slechts een beperkt aantal deelnemers 
mogelijk; dm.s wie zich het eerst aanmeldt maakt de meeste 
kans •. 
Archipel 1 -Lens 1, 
Eigenlijk ortnödig ornhier·een oproep te pláatsen voor 
deze zo·belangrijke we1:lst:rijd voor· ons·eerste·e1ftal! 
Vanzelfsprekend gaat· een grote ·schare junioren, pupillen 
en welpen· mee· naar Wássenaar ~ Na 'een lekker fiets- öf 
bromtoèhtje kunhen·jullie dan onze ee:rsté elftàllers inet 
bellen, ratels. etc, naar een zo hoognodige overwinning ·, _ 
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voeren ! ! ! 
Lens rekent op jullie!!!!!!!!!!!!! 

SPELREGELlliVOND 

In de Quick-kantir-.é hebben onze junioren H,Dankers, A, 
Cástenmiller en 5. l.Joefnagel afgelopen vrijdag de strijd 
moeten aan binden tegen 4 tegenstanders. De vragen over 
allerlei spelregels waren niet gemakkelijk en het re
sultáat van onze drie moedige deelnemers was niet zo erg 
best, Een·gedeelde 3e en 4è plaats is voor Lens wat 
povertjes. r.et, winnende team van SEV (Leidschendam) 
bestond uit spelers die kennelijk speciaal voor deze 
avond de spelregels uit hun hoofd hadden geleerd. Len-s 
met zijn·grote juniorenafdeling kon ternauwernood 3 
junioren, geheel onvcorbereid laten deelnemen! Een beetje 
meer aktiviteit mogen wij van onze junioren in de t,oekomst· 
toch wel verwachten! 

Lens 5 speelt woensdagmiddag 18 maart tegen èen A/B 
combinatie·van Quick op haar veld aan de Sav.Lohmanlaan. 
Aanvang· 1 6. 30 uur. Samenkomst 1 6. 15 uur ingang Qui·ck
terrein. • 
IDpstelling: áls deze week gepubliceerd 
Reserve: J.v.Rijn Leider dhr. Th.Hoefnagel , 
Deze wedstrijd ga.at onr'er alle omstandigheden door~ 
Afschrijvingen: dinsdagavond 17 maart 18,3~-19.00 uur bij 
dhr. J.Zoet, tel. 33.51 .88. 
Voor deze jongens is er 'savonds uiteraard geen training 
Voor de anderen uit de selectiegroep wel. 

Niet Opkomers 
Wegens niet opkomen afgelopen weekeind krijgt R.Vuurens 
2·extra reservebeurten. 
F.Jonker is in het weekeind van 28 februari niet opge
komen en krijgt alsnog 2 extra reservebeurten, 

' "· 
j 

] 
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PROGRAMl\'ill VOOR ZONDAG 22 maart 1970. scheidsrechter 

14: 00 uur Lens 1 - VVP 1 
uur Lens 2 vrij 

J.de Lijster 12: 00 
12;00 
14:00 
12;00 
1.5:00 
1 3: 4.5 
12;00 
1 3. 4.5 

Quick 6 - Lens 3 
uur Lens 4 - Kranenburg 
uur RAVA .5 - Lens .5 

3 3-2-6/4 C:B:de Boer 

uur Lens 6 - Ceieritas 5 2-1-5/3 
uur Lens 7 - GSC .5 2-1-5/3 
uur SVH .5 - Ler.s 8 
uur HMSH 8 - Lens 9 
uur Lens 11 - ADS 8 2-2-.5/3 

A.v.Wijhe 
H.L.Verheyen 
A.P.Geurten 

R.Oostveen-Koentze 

Ligging der velden Samenkomst 
Quick Savornin Lohmanlaan 11 ; 00 uur Lensterrein Lens 
RAVA Zuiderpark 1 3; 00 uur Lensterrein Lens 
SVH Erasmusweg b.d.gashouder 1 3; 00 uur Lensterrein Lens 
HMSH Vrederustlaan 1 2 , 4.5 uur Lens terrein Lens 
DENK OM LEGITIMATIES 

3 
.5 
8 
1 1 

De Opstellingen 
Lens 1 wordt donderdagavond na de training bekend gemaakt 
Inlichtingen over deze opstelling vrijdagavond (zie tijd 
afschrijvingen) 
Reserve voor Lens 1 c.v.d,beek-h.dietz-j.v.d.knaap 

Léns 3 
R:bruggemans 
f; straathof 
j ;bijsterveld 
p;v.d.aar 
n; koot ( a) · 
f;de zwart 
a; jansen 
e.bakkers 
d;groenendijk 
n o:in. 
j .heins 
RES th.hoefnagel 
th. brochard 
r. brandenburg 

LéiJs4 
a;vèrbarèndse 
e;v:bronckhorst 
a:v.egmond(a) 
w ; ve rba rend se 
j:de waart 
g;de hoogd 
g:grimbergen 
w:eykelhof 
g;benneker 
j:keetman 
r,eykèlhof 
RES f.wubben 
l.smitskam 

Lens .5 
a;vervaart 
j: v: scha ik 
a:v:essen 
g;l.v.d.acker 
l.remmerswaal 
j.verhaar (a) 
l.hendrichs· 
j .witting 
c.vervaart 
a,v.wasbeek 
n.drabbe 
RES l.huis 
j ;verbarendse 
j.groenendijk 
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Leris 6 
th. suykerbuyk 
h.de groot 
a ;nieuwenhuizen 
c;peeters (a) 
h.kemper 
m:zilfhout 
h;hakét 
a:v.d.meyderi 
g:looyestein 
h;de sterke 
j;de hilster 
l.jansen 
RES a.bilderbeek 
j.castenmiller 

Lens 9 
m; suykerbuyk . 
c:kras 
"j;willems 
h:scholte • 
w:suiker 
h;suiker 
a;hoppenbrouwers 
j ;brochard 
a:v.luxemburg(a) 
p:burghouwt 
h. jacóhs 
RES h.bedijn 
w.keereweer 

Lens 7 
r.bos 
g:hogetoorn (a) 
l:boelhouwer 
f;veelbehr 
r;de groöt 
n:de boer 
h; suyke rbuyk 
j:simóns 
g;duyvestein 
b:lustenhouwér 
j.schóuw 
REs·a;cox· 
f.v.d.berg 
j .de boer 

Lens 11 
h:douw(a) 
n:osse 
b; osse 
s:douw 
p: hà.ring 
w:v.d.laan 
a:loykens 
w: douw 
r:soer 
f .de winter 
c.blok 
RES f.petérs ,1. sèhóonebeek 
r.v.d.boogaardt 

Lens 8 
l.brandenburg 
,:v.dijk(a) 
n:de r-ruytèr 
m.v.eysbergen 
j:riemen 
j:veldink 
P::hàlleén 
e:a.v.d.acker 
YJ:schulten 
':v.welzen 
u.klein~breteler 
HES g.v:d.kley 
c.kuyper 

HEREN AANVOERDERS 

·,lij hebben· nog steeds 
een dc-elpuntenfonds, 

Zijn alle Lens shirts 
al voorzien van een 
.50 jarig jubileum
embleem. 

A·FSOHRIJVINGEN :· vrijdagavond· tussen 7. 30 én 8. 30 uur 
telefoon 66 .1 3 .14 !clubgebouw. Afschrijvingen bij andere 
functionarissen, bestuursleden,cantinebehéerder en derge
lijke worden als niet ontvang.en beschouwd. 

NIET OPKOMEN: A.Jehe'?-F,v.d.Bergo Wegens niet opkomen 
1x niet opgesteld+ ·x reservebeurt extra 

AANVOERDERS, AT'l'ENTIE: alle aanvoerders dienen er voor te 
zorgen, dat dé wedstrijdrapporten uiterlijk màandagavond 
volledig ingevuld b:ij de EKO zijn ingeleverd. Voor de 
uit5pele,1de elftalle:: moeten ruilformulieren en wedstrijd-



rapport vrijdagavond of aaterdagmiddag in de bestuurs
kamer.worden.afgehaald. 

Uitslágét'1 doorbellen~·· 
Zondagavond·tussen 17.00 èn 18.00 uur aan dhr. A,Bógisch 
tel. 395255. Doe mij.een plezier, maar bel dan ook. 
PROGR.Afi/WlA'S. JUNIBREN; PUPILLEN EN WELPEN. 
zondag 22 maart 1970; · 

junioren 
12;00 Lens 1 - vue 1 
13,45 OSC 2 - Lens 3 

Léns 4 vrij · 
zaterdag 21 maart 1970. 
15;45 Lens 2 - Concordia 1 
15.45 ADO 8 - Lens 5 

· · Lens 6 vrij 
14;30 Rijswijk 4 - Lens 7 
14;30 Lens 8 - VVP 6 
13.45 DUNO 4 - Lens 9 

Lens 10 vrij 
15;45 Rijswijk 5a - Lens 11 
13;15 Lakkwartier 9 - Lens 12 
13;15 CSVD 13 - Lens 13 
13;15 VCS 12 - Lens 14 
15;45 Lens 15 - SOA 2 
14;30 Lens 16 - ODB 5 
15;45 DUNO 8 - Lens 17 
1~.30 Lens 18 - Rijswijk 9 
Pupillen -a 
13;45 Cromvliet 1 - Lens·1-
13,45 Lens 2 - Kranenburg 1 

Lens 3 vrij 
13;45 GONA 2 - Lens 4 
13,45 HMSH 4 - Lens 5 
13.45 Lens 6 - Die Haghe 5 
Welpen 
12;00 Vredenburch 1 - Lens 1 
12;00 Lens 2 - Vredenburch 3 
12;00 Lens 3 - Vrédenburch 4 
12;00 Lens 4 - St,Voorwaarts 2 
13;00 Lens 5 - VVOG 62 
13.00 Lens 6 - Vredenburch 

v1-g1-16/4· 
vlamenburg, mariahoeve ~ 

Zuiderpark 

Sportpark Pr.Irene, Schaar 

Mgr.Nolenslaan 

' Sportp.Pr.Irene, Schaapweg 
Jansoniusstraat · · 
Schoenmakersstr.,Delft' 
Dedemsvaartweg 

'rerrein Lens 

Rederijkerstraat 

Beresteinlaan 
Vrederustlaan 

v.Vredenburchweg,Rijswijk 
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Lens 1: foguit.:.r,v.hartingsveldt-p.hop-w,kóuwenhoven-ö.v.d. 
lans-foraaff-r.ravesteyn-c.schraver-g.v.d.velde-1.v.d. 
velde.:.h:de zwart, . . · · 
RES c.saapel (2x) .. Leider dhr .. j.hop 

Léns 2 j.bertens-j;v.d:heyèen:..r.hóefnagel-a.hoék-h.de jongh 
a.v.d.keer-p.mànders~r.scholten-a.tinnenbroek-p.kleim 
bretëlér ( 2:x:)-p:heinen · · ·- · ··· · ·· · · · · · 
RES j • v. hul st-a. ramake rsv. praag. Leid er. dhr .. a. blok .. 

Lens· 3 h. albers-j. v .domburg.:.1, egberts-w. englebërt.:. j ,kèèt-· 
màn-p;klein brételer (2x)-f.de kleyn-d.de vries-f,de vos
a.vervaart:..h.zoun 
RES Pode haan·Leidèr dhr. c.nièuwerthuizen 
Samenkomst 12.45 uur klubgebouw Lens 
Lens 4 vrij p.de haan zie Lens.3. 

Lens 5 als vörige·week met j.v.rijn-é.stapel(2x) 
RES h. jochems.:.p. v; d. steen Leider dhr. j. zoet 
Samenkomst 15.00 üû.r hoofdingang ADO-terrein 
RES ft.resodihardjo 
Lens 6 v:eij 
Lens 7 àls vorige week 
RES l.v.d.meer Leider dhr. j.heynèn 
Samenkomst 14.00 uur ingang Sportpark Irene 
Lens 8 àls vorige week mét m.v,d.horst 
RES h. straver Leider dhr. c .kras 

Léns 9 m·. reuver:..a :kui ters-a. C'' .ocërtmiller:..j .meuleman.:. 
b.hoefnagél-j.de·graaf-f,baven-p.wilmer-b.de haas-p, 
steffenc.f. hazebroek · 
RES s.djèrahiàn Leider dhr. j.witting · • · 
Samenkomst 1 3 .1 5 uur Hengelolaan/Leyweg eurmrinema 
Lens 10 vrij 

Léns · 11 T.v. os.:.h, v .a ·. 1Jràék-~h.niggeörugge-r: éoenen-a. v ,maris 
r:v,overvest-e.wohrman-p.wolters-h.keynen-j.ruyters-
f .hooghièmstra · · · 
RES m,magnee~ë.reesink Lèidèr dhr. a.mieuwenhuizen 
Samenkomst 15,00 uur Hengelolaan/Loevesteynlaan 
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Lens 12·a1s bekend 
RES, j.v.wijk Leider dhr. p.de jongh · · 
Samenkomst 12.30 uur Hengelolaan/Loevesteinlaan 

Lèns 13 als·békend RES R.Heemskerk Leider dhr. A.Hop 
Samenkomst.12.15 uur klubgebouw Lens 

Léris 1 4h. v :oohëemen.:.h. guit-j ;,;,- ; rossunf--p; hërry-w :wils-
f. v. lóón-j .. piët-j. v. vèlzen.:. j. post-a .de pagter-j. slabbers 
RES j.vollering Lëider dhr. n.drabbe 
Samenkçimst.12.4-5 uur klubgebouw Lens. 

Lens 15 h,uding-r,v.hoèk-j.hollink-e:de wit-=-m.v.dijk
e:cástenmiller-n;riitytër-a.kleiwegt-p.zálme-j.v.d.burgt
a.v.kleef RES m.v.wassem Leider dhr. N.Osse. 

Léns 1 bj,de greef-h:kleiwegt.:.a.looyestein-r.bom-h,dessing 
a.hoefnagel-f.klos-j.krêns-=-f.magnee-f.willeyns-j.v.hoek 
RES f.jonker Leider dhr. h.bijsterveld . . . . 

Lêns 17 r.hulsemaris-f.wouters.:.a.burcksen-p.bakker-j. 
séhellens-r. out.:.j ;lëuiken-r. guit-j. v ;domburg-e .teunis- _ 
c.lipman RES th.v.d.voort Leider dhr. a.poels . ;~ 
Terrein Lens . , 

Lèns 1 Bf .hendriks.:.w. brochard-a ;maBs-p ;koevoet s-d .faas· · 
r; kruiselbergen-r; huisman -r. wij sman -h. pronk-h .kouwenhoven 
h.v,d.graaf RES j,oosterveer Leider dhr. h.verbarendse 

pupillen. , 

Lèns 1 a,v.velzen-e.lándman-r.dè hoogd-=-c.schenkéls-f.kras 
p;v.d.nieuwenhuysèn-a.reesink-r.lèyn-t.de kok-a.de hoogd 
r.peek RES r:v.d.kruk Leider dhr. tb.hoefnagel 
Samenkomst 13.00 uur.Hengelolaan/Loevesteinlaan 

Léns 2 j.bronger-r.v.d.meer.:.a.westerduin-r.v.d.boógaardt 
p:v.d,burgt-p,hop-r.micka-f.kortekaas-p.devilee-'-r,hofman 
r.pereira RES j.brochRrd-r.v.domburg Leider dhr. j,colpa 

Lens 3 vrij .a.v.essen. 

Lens 4·v.pouw-r.willems-m.verstèeg-f.v.d.zel-r.waarsen, 
· burg-a. gril!ibergen-=-j. ter laare-m. prins-h. heezius-r .not tet 
m.hoogduin ·RES m.hoenderkamp Leider dhr. b.lustenhouwer 
Samenkomst.13.15 uur Hengelolaan/Beresteinlaan . 

.._,: 
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Lens· 5: . è ;v. boheemen.:.a .koevoets.:j. coli--=f. zevenster-h. 
wubben-j. wasserman_-p. bakvis-a. v .maren-q. v .d .meys-r .<lessing p.cte· haas · · · · · ····· 
RES ä.. willems-j. klaren beek Leider dhr. a.v. essen 
Samenkomst 13-00 uur klubgebouw Lens 
Léns 1:, s. wilmer-"a; v; dorsen.:.r .kleiwégt-j. bijnagte.:. j·.kiés
p. v.d. zee .w .frerichs-h. v.d. broek-d. boin-e. v. d .hoven-j. hegg~lman · ·· ·· · · · · · · · · · · · · 
RES t,. gimberg-j. v. rijr- L.eider dhr. f. raaff · 
DENK AAN BE KRANTENACTIE 
welpen 
Léns · 1 g. appeldoorn-r ,de keizér-p. val:i:enourg-r .peetérs-· h; höppenbro1.1wers-r,:koevoèts-r. versteeg.:.f. v. velzen-p. luca s r.o·on-o.huis·RES p;v.ct·.burg Leider dhr. c.bon 
Sa!Jlenkomst 1.1 • 1 5 uur ingang Lensterrein .... 
Lens 2·r.verbä.rèndse-e;hofman-j;v;klèef-c.v.rijk-r.noorde, _löós-h.braak-p.gier-th;v.luxemburg-f.bauman-r.ruiterman-
s,v.d .• meer RES f.kerkhof.Leider.dhr. h .• dankers 
Léns 3 a. bijnä.gté-p. vroegop-r; v·.aarle-w. heynén.:.t .king'h: v: d; winden.:.j; v.d. nieuwènhuysan-h;planken-r. v: eyk-
j. v. t1Jyl-f. v .•. d. poll RES p. peperkamp Leid er dhr •. w. kouwenhovi 
Léns·4 chr.geéve (2x-W5)-"g.teèuwisse'-r;straver-r.muskietr.bloks(2x).:.r;schipaanböord-j.riemen-w.ter·1aare-s. 
teunissen-r.nótébáàrd-r.de haas RES r.de jong (2xW6) 
Leider dhr. r.v.d.steen .... 
Lens 5 g.zwárts-a;kiès-j.prins-r,v;eyken-.p.brochard-p. lélieveld-r.coli-r;v.wijngaarden-p.waldsëhmit.:.t.schneiders t.v.d,tol RES chr.geeve(2xW4) .Leider. dhr. H.Zoun .. 
Lèhs 6 m.hoeneróp-j.gróèn-g.böon-j.engele.:.b.v.amèröngen 
c:marselis-qimichels-h:vink.:.e.sandifort-h.korenrorhp-r .de jong ~2xW4) RES r. bloks ('2xW4) Leider dhr. f. de vos 

, DENK AAN. DE KRANTENACTIE 
• t ~ , 1 1 

. Afschri.ivingén: schriftelijk v60r vrijdagavond 6; 30 uur bij dhr. G.v;d.Steen; ·Nunspeetlaan 303; télefönisch · 
uitsluitend vrijdagávrlmct·tussen 6.3D _en, 7.3o·uur tel.· 66.1,;14 klubgeböuw; Tn noodgevallen zaterdàg tussen·10.oo 
en î 0. 30 uur tel. 3'/ t:694. Voor trainingen op woencldag- en 
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mae.ndagavónd ( C-JUasse) tel. 3}51 88 (dhr. Zoet) tussen 

6.00 en 6.30 uur. Ook kan er door W-avondgroepen·worden 
geir;formeerd of er veld - of zaaltraining is! 

AFKEUEUNGEN PUPILLEN EN \\'ELPEN. 

Er zijn nog steeds spelers die over afkeuringen bellen 
terwijl dit niet ncdig is. On.~lloudt het nu eens goed! ! ! 
Er mag alleen worden gebeld voor de mitwedstrijden en 
als er op de afkeuringsaclre ssen bij pupillen en welpen 
staat vermeld: "zie afkeurir,gslijst" en dan nog alleen 
zátèrdagochtend tusseh 10.30 en 11.00 uur bij dhr. 
G.n,d:Steen, tel; 398694. Dus niet bellen bij algehele 
goed af afkeuring van het programma en ook niet voor 
de thuisspelende elftallen; als er op de"afkeuringsadres

sèh staat vermeld: "zie afkeuringsli jst 11 , Daarvoor 
kunnen jul] ie deze weék kijken· bij de jijniorenli jst bij 
de elftallen Lens 2,8,15 of 16. Als deze wedstrijden· 

zijn afgekeurd, gaan ook jullie wedstri jdan niet door. 

Lens 11- Lens 12 
Maandagavond ~3 maart· om 6: 30 ·uur. Dezè oefenwedstrijd • 

o.l.v. jullie trainèr; dhr. H.de Groot, waarna nog een. 
lichte training·volgt. Voor deze wedstrijd moeten ju.11:i,e 

bij verhindering normaal vrijdagsavonds afschrijven. 
Opstellingen en reserves zijn hetzelfde als voor zater
dag. Denk eróm: opkomen voor deze wedstrijd is verplicht 
Same nkom1ot 6. 1 5 uur •. 

Keeperstraining: a.s. zaterdag starten wij weer mèt_ deze 
training. Om 10.00 uur worden verwacht: J.Borst-H.v. 
Boheemen.:.H.Reuver. Bij verhindering afschrijven op vrij
dagavond. 

Toernooien: Op 27 maart a.s. starten de eerste toernooien 
Naar Westerkwartier gaan Lens 3, 7 en 14. Het·· juiste aan
vangsuur en het programma is nog niet bekend. Volgende 

.week volgen nadere bijzonderheden en opstellingen. Houdt 
in ieder geval deze dag vrij. Eveneens op 27 maart a:s. 

gaan twee welpen elftallen Lens 3 en 4 naar Rijswijk. 
Ook hièrvoor zullen volgende week nad:ere bijzonderheden 

volgen. Op 29 maart gaat een combinatie A1/B1 naar het 
internationale toernooi van TEXAS, -
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NIET OPKON'.ERS: Wegons afschrijvèn ,Gc•t eetJ voor de Juko niet acceptabele reden krijgt T .Rer:c,:lihard jo 2 extra reièrevebeurten. R.Vuurens vond.het niet nodig zijn vorige week opgelopen straf te accepteren. Ilij zal dit seizoen dan ook niet meer '.'lorden opgesteld. Als er spel ers zijn die denken dat zij zich alles· kunn,,n veroorloven dan zijn zij tOch verkeerd ingelicht. Iedere speler heeft de plicht·;alles in het werk te stellen öm tijdig voor zijn wedsi:.rijd aànwezig te zijn; Do Juko lcari nu eenmaal niet elke reden van afschrijving àccepteren. Hieronder vallen àok allerlei toernooien geor1"aniseerd door · sèhàlen. Wegens niet opkomen afgelq,on weekend krijgèn J;v.Hulst-A.Ramakers.:.v.Praagh 2 e·,tca reservebeurten. 1.Duivenvoorde-W.Duyvenstein en R.do Wit worden.dit 
seizoen wegens herhaald niet opkomm1 niet meer opgesteld. 
Lens·A/B Comb. - VCS 
Op woensdagavond 2.5 maart a.s. om 19.00 uur speelt een A1/Bî comb. tegen VCS een licht wedstrijd op·het VCS terrein: De opstelling is·a1s volgt: A:Bauman-F.Guit.:.F.Raaff Th;v.Rijn-C.Sèhraver-0.Kortekàas-Ch.Bloks-P.Hop-R.Ravestcy G.v.dVélde-Th.Booms RES C.Stapel . 
Deze spelers worden verzocht om uiterlijk 18. 30 uur 
aanwezig te zijn. 
WOENSDAGMIDDAGCLUB 
Op woensdag l april is er i.v.m. ·het sèhoolvoetbaltoernooi geen training voor welpen en pupillen. 
KAMPEN Denk erom tijdig jullie aanmeldingen iri te zenden Wij hebben afgelopen week al veel aanmeldingen ontvangen. De aanmeldingstermijn is slechts kort, 
VARIA 
-.In·cte uitwedstrijd bij Valkeniers heeft Loek Egberts ( jun.3) afgelopen zondag zijn shirt·verloren. Daar het vermiste·objekt niet in het kleedlokàal is achterge
bleven, verzoekt hij via de redaktie, of.zijn elftalgenoten hun voetbaltas willen na snuffelen. Indien zij het vermiste voorwerp hebben worden zij verzocht hem dit teléfönisèh 3634.58"of mondeling mede te delen ( Nieuwersluisstraat 43). 
-Frans Willeyhs is dez- week de koning der bijdehanden. Hij presteerde het ,"oor de 2e mae.l zijn shirt kwijt te ra.ken. De eventuelê vinder wordt verzocht het bij de J11ko af te leveren, 
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v,reekblad .. van .. de voetbal V(')reniging Lenig en Snel. 

43 ste jaargang nummer 28 2.5 maart 1970, 

OFFHJ"IEEL. 

SEKRETARIAAT. 
Alle.körrèsjJöhdéhtiè ·voor· liet àlgemeer\ ·sekretäriaät ·· 
dient gezonden te worden aan G,H.C.Halleen,Abeelstr.37. 
tel.: 32,40,44 

NIEUWE LEDEN·: 
/ 624 G;Baidöoe ·· 
./ 62.5 R,P,de Gier 

IN BALLOTAGE: ··· 

13;11;.57(p) DrajJërtiërsgaàrde 12· 
19, l,62(w) Vreeswijkstr,23.5 36.26.30 

626 A,W ,Siëmöhs ··16. · 3, 62(w) Middehstède 3.53 · 
627 Tli..W,M~Héerema 23,.ll.6l{w) Hereehràde 264 
628 L.P.Janmaat 17. 3,62(w) Plantenoord 140 
NIEUWE DONATEUR 
173 J"A,Siemons Middenstede 3.53 
ADRESWIJZIGING DONATEURSLIJST 
104 H.P,A.J.v.d.Spek naar Berberisstr, 7 
ADRESWIJZIGING LEDENLIJST . 

.,,, 67 A.M.Burcksen naar Nieuwendamlaan 362 
AFVOEREN LEDENLIJST .. . . . · 

.,.......2.5 H:A~G~Bèijersbergen van Henegouwen 
,., .517 L.F,Jungsläger (s) 

STRAFFEN 

' . , 

63. 30,93 
' . . 

Tijdens de wedstrijd Lens 4-Kranenburg 3 is G,de·Hoogd 
uit het veld gezonden en ontvingen F,Wubben en W.Verba
•rendse een officiële waarschuwing.In verband giermede 
heeft het bestuur de·volgende straffen opgëlegd: 

/ G.de Hoogd:twëe wedstrijden voorwaardelijk, met een 
· · proeftijd van een ·jaar. 

/ F:Wubben . :twee wedstrijd?f:,waarvan ê~n voorwaardelijk 
· met een proeft1Jd van ·een Jaar. 

/
W. VerbarendsJ: drie ·vtèdst~~jden,1'!aar-a~n twee voorwaardeli; 

·meteen proeftiJd van een Jaar. . 
Bij"dë.zè straffen is rekening gèli.ouden met het blanko 
strp.frégistèr väii de zë"3 spelers. · · · · · 
Tijdens de wèdstrijd•vanLehs 6 is H,Kèînper uit het 

/ veld gezonden.Het bestuur heeft deze speler geschorst 
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voor 4 i:redstrijden;waarvan 2 voorwäardelijk-·met éën .
próefti jd · väf1 een· ·Jaar;· Oók hier· is rekening gehouden ll)et 
het blanko strafregister van betrekken speler: 

! 1 1 , , 1 1 • 

UTOPIA STILL GOING STRONG. 

a. s .Zaterdag om 10. 30 uur vindt het belangrijke treffen 
plaats tussen kampioenspretendent Utopia en een berucht 
Engels team uit London. Utopia wier naam op de Engelsen 
uiteri'l.ard een grote aantrekkingskracht uitoefent, komt 
in de bekende opstelling binnen de lijnen. 
Uite:"aard verwachten wij vele toeschouwers, die kunnen 
zien hoe dit team zich ook tegen buitenlandse tegen
standers een goede naam weet te verwerven, 

MEDEDELrr-rGEN vA~J Di EKo·. · · 
1-•··--··---r•-. 

DAMES VOETBAL. 
Nog .enkele dames kunnen wij gebruiken om t0 voetballer! 
en worden bij deze uitgenodigd om te samen met de reeds 
gemelde dames, a.s. zaterdagmorgen o. 10.l.5 uur in onze 
kantine aanwezig te zijn. Daar zullen de eerste plannen 
om tot damesvoetbal te komen worden besproken en kunnen 
zij tevens getuige zijn van een aldaar te spelen wedstrijd 
vaneen lenselftal en een Eng0lse v0reni.ging. 
Dames tot zaterdagmorgen. 

ENGELSE GASTEN. 
a.s.zaterdag (psas-zaterdag) ontvangen wij een elftal uit 
London, om tegen een lenscombinatie te voetballen en 
wel \Om 10.30nuur op onze velde.;. 
Om 9\ 30 uur worden de volgende spelers verwacht cm onze 
Engelse gasten te ontvangen : c.nieuwenhuizen-a,v.d.acker
c.kuyper-n.de gruyter (tevens aanvoerder) l.brandenburg
m.v. eysbergen-g.v.d.kley-j.riemen-j,veldink-h.v.welz0n
f.v.dijk-p.schulten-c.v.d,laan-g-halleen. 
KEURINGSKAARTEN 
Willen de volgende sp,'.olers met spoed zorgen voor een 
nieuwe keuringskaart: th.brochard-c,peeters-f,v.dijk
h. de groot-w ,keereweer-a-verbarendse-1. huis. 

PROGRAMMA VOOR. ZATÈR:JAG EN MAANDJ!.G 2e Pa&.sdag. 
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ZATERDAG 28 :MAART 1970, 
l0,30.Lens comb- Old Stradions Londen 

MAANDAG, 30 MAART 1970 

14.-- Lens 1 - Quick 1 1-1-á/4 
12.-- HMSH 2 - Lens 2 
14.30 Lens 3 - Delfia 3 2-1-.5/3 
12 .. -- Spoorwijk 3- Lens 4 
12.-- Lens .5 - Vios .5 2-1-.5/3 
14.30 Lens 9 - DSO 6 3-2-6/4 
13.1.5 Lens 10 - DHBRK 4 2-2-.5/3 
12,-- Lens 11 - Marathon 8 2-2~5/3 
DE OPSTELLINGEN 

1-1-6/4 

Scheidsrechter 
H,Baak 
W. J • v. d • St P. en J 
L.J.de Krom 
C.J.Annokee 
P.A.v.Solingen 
L,Jansen 
A.P.Geurtsen 
idem ( 2x) 

Lens 1 wordt donderdagavond na de training bekend 
gemaakt.Inl:Lchtingen hierover vrijdagavond(zie ti.jd 
afschrijvingen. 
Reserve voor Lens 1 : R,Bruggemarrn-J .Witting-A.Nieuwen-
huizen, 
LENS 2 
c.v.d.beek(a) 
h,diets 
r.roodbol 
j.v.d.knaap 
j,colpa 
h.rooduyn 
.r:>f'o.oduyn 
h. brandenl:::urg 
w.venderbos 
h, smitskam 
thn.brandenburg 
reserve: 
n,de bot,r 
g.hoogetoorn 

LENS .5 
th,suykerbuyk 
j,u. schaik 
a,v,essen 
l,hendrichs 
j.verhaar(a) 
j.witting 

LENS 3 
a. verbarend se ( a) 
f. straathof 
j , bij ste rveld 
p.v,d.aar 
a, jansen 
th.hoefnagel 
n.n" 
e.bakker 
d.groenendijk 
r. brand enburg 
,j. he ins 
reserve: 
fr.de zwart 
n,koot 
th.brochard. 
LENS- 9 
m,suykerbuyk 
c,kras 
j.willems 
h.scholten 
w. suiker 
a.hoppe:nbrouwers 

LENS 4 · ,, 
a. vervaart· 
e, v. bronckhorst 
a.v.egmond(a) 
j,de 111:aart 
l,smitskam 
c.grimbergen 
w.eykelhof 
g.benneker 
j.keètman · 
r. eykelhof 
l.remmerswaal 
reserve: 
g,de hoogd 
j .groenendijk 

LENS 10 
r. oostveen-K, 
j.castenmiller 
g.duyvestein 
j. verbarendse 
a.jehee 
p.verbruggen 
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1.huis 
c.vervaA.rt 
a.v. wasbeek 
n.drabbe 
f"veelbehr 
RESERVE 
j, simons 
p. speicher 

. . 

j.micka 
a.v,luxemburp; 
w.keereweer 
h,suiker 
a.loykens 
RESERVE 
m. v. eysberger; 
h. de groot 

a,cox 
f .feller 
b,lustenhouwer 
j,schouw -
a.bilderbeek 
RESERVE 
f.v.cl.berg 
a, sr;hconeb eek 
l.bloehouwer 

LENS 11 : p.:iaring-n.osse-b,osse-h,douw-w.doui.
f.peters-(a) w.v.d.laan-r,"!>oer- f,de winter-s.doU\._r
c,blok. Reserve: r.v.d.boogaardt .• 

AFSN!lP..I~I'.~GEN: Vrijdagavond tussen 19. 30 en 20. -
klubgebouw tel.66.13.14 
AFHALEN RTJILFOR!v:ULIEREN: Vri jdagavon.l of zaterdag 
aan het klube;ebou,w" _ . 
UIT3T~~GEN DOORBELLEN : Paasmandag-avond tussen 
17.- en 18.- tel,39,52 • .5.5 aan dhr.A.Bogisch. 

PROGRAMMA JUNIOREN-PUPILIBN - WELPEN. 
MAAJl,'DAG, 30 MAART 1970 
12.-- Wes.tlandia l - Lens l Lange Broekweg Naaldwijk 

Lens 3 vrij 
12.-- Lens 4 - Gr.Willem IIVAC 

ZIE OOK TOURNOOIEN, 

ZATERDAG,' '28 MAART 1970, JUNIOREN. 
15. 4.5 Lens 2 - Laakkwart.ier 
1.5.4.5 Lens .5 - Wilhelmus 4 

Lens 6 vrij 
14,30 Lens 7 - Duno 3 (zie tournooi} 
14, 30 Ado 13 - Lens 8 Zuiderpark 2e ged., 
16.l.5 Ado 14 - Lens 9 Zuiderpark 
14. 30 BTC 3 - Lens 10. Kap Meereboerweg (vh Houtweg} 
14. 30 L'ens 11 - Vredenburch 9 a 
14,30 VUC 10 - Lens 12 Kleine Loo Loudonstr. 
14, 30 LiJ.akkwart ,10 - L,ens 13 Jansoniusstr, 
J.4, 30 Cromvliet, .5- Lens 14 ( zie Tournooi} Rederijkerstr, 
14, 30 Z,.rart Blauw 4 - ,Lens 1.5 Kijkd~insestr.Duinlaan 
14. 30 Quir,k 12 . - Lc-ms 16 . Sav.Lohmanlaan 

Lens J. 7 vri 4 
J • 

14, 30 Lens 18 - l. ,auw Zwart 1.5 
ZTE OOK TOURNV'.IEN, 
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ZATERDAG; ,'28 MA~RT 
13~4.5 Laai:fkwartier 
13:4.5 Len.s 2 · 
13'. 45 Lens 3· · 

19 'J"Q PÛPTI,1$N~~ +c , 
l" ·_ Len's. 'L Jan"sOniusstnaa:·t·•'" ·· ·· 

Lens 4 vrij 
13.4.5 Lens .5 
13,-- Lens 6 

- . ODÏ( ~- - . . M 

- RJHlA 2 

RAVA ·4 
- HMSH " < .,.1 , ' •• 

; ,"WELPEN 
12.-- Lens 1 - HMSH J.. 
12,-- Lens 2 GONA 2 
12. -- Sch_eveningen 2 - L13ns 3· . Sckenkkade !Vue 
12. -- Len,s. 4 •- Wes);erkwartier 2 . 
13. -- Len.s .5 - Ooievaars 3 

Len_s, .6· vrij . , .. , .· , .. ' . , ZIE OOK TOURNOOIEN. 
LENS 1 : f.guit-r,v.hartingsveldt-p.hop-w.kouwenhoven-

. b.v. d .lans-c. schrovers-g, v.d. velde--1. v.d. v.elde 
h,de zwart:-:-r,ravesteyn-o,kort.ekaas. Res: a,schijf (2x) 
Leider dhr. j. hop- Samenkomst 11.1.5 uur ingang Lenster,rein 

r·•-~--, 1. 

LENS 2 : j.bertens-j.v,d,.heyden-a.hoefnagel-a.hoek- -
h .de, jong-~. v.d. keer-p.manders-r, scholten-:a. tinnebroek-
j .y;huJ!"st..;a, rainakers-v .pràag. Res •. :.f.de kleyn •.. ___ _ 
Leider d,hr;a.blok,. .,.. ' :·~ :: .·: . . _, __ ~- •. 

LENS 3 : vrij. Zie westerkwartiertournooi - . 
J. Keet man .( zie lens 4) · · 

LENS 4 : . r. bos-h. janker:s-cL v •. .-1 s,el.eg.~p.de,.haan-c .hoender-. 
kamp-f. v, d .linderi-j .1 uca:')-j. rient_je s,-r, v, d, steen-f •. de 
vroege-j.keetman. Res: j,janmaat,Leider dhr,f.fl1.1.mans. 
ZTE OOK TOURNOOIEN, . · · ·· · .;;_,.,: ~,-,-""" .. ·:"·· "' ..•. 
LENS 5 : als vorige week met j.v.rijn-a,schijf(2x) · 
Rez: r.zoun-h.jochems-t.resodihardjo Leider dhr;j,zqet":·,':. 
LENS 6 : vrij . . ·· ·· . 
LENS 7,: als vorige.reek j.janmaat zie-,lens 4. 
res,: .j;. v.d. ende- Lei.'.. :er. dhr,;,j ,heyne11" ZIE'- WESTERKWARTIERTOUI 
LENp 8 als vorige 11h· k. Res: p.booms-·Leider dhr.c,kras. 
Samenkomst 14.-- hengelolaan-loevesteynlaan, 

. L"EN~ 9, : als vorig13 ,•;eek met , c. v. d eelen. 
Res,: p.steffen Leider dhr. j.witting. 
Samenkomst 1.5. 4.5 ho,,~'.'dingang ADO". 
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LENS I0 : _ w •. àet1driks-r.m0oyman-o:.ba1<l<"er'-111.muikens'-• 
j •. pronk-r· •. de· vroege-w. v .• d .Iinden-r-,v·. d .linde'-a"brouwers'-''" 
p. berkelaar'--j"ruyters..- Re s· :~ 'J7meyens .Leid er dhr~.G .;v :',d:,I(Iey, 
Samenkomst 1.4 •. -- lgyweï;.:-hoek hengelolaan (eurocinema) . · 
LENS 11 :· f •. v"os-h1v':ct . .,~.rpek;-'.h,nj ggebrugge-a • .v .maris . 
r. v. overve st-p ,walfie]:::s-•h::.b-~yp.~ri"-'rll2n.@fMl.ê,j;\-;e, ree sink-

d . ' ... · R -T·"' -,- h. ..- -,.m~ ..... ~ r • co eneµ- s.. J erani.ifil ,,c;;; ec& :. , . ,~1_çir~ · ~,!ll.9,,_r_<a<'-e·~~ul)!!lg~.•·: , . _ 
ZIE' OOK TOURNOOIEN ·•· ~· .. • .. ·"J·- .. ,.,,,.,-.. . · ,,..d •• .:n ;••"·- ···· ~---· 

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

0

-:" ·"'~ ✓ -..,-;a-.~- ~?:,'?::_ .. --:::--· .·: •-.r./•."~ :.• .- _.;_· 
LEN0 12 :. als bekeBd~---:fü~s: J. s;fa:bbe-r.ê_-:,L'~-9.1J'-'7"'te1éle:r;._ .:0 ,~ •. ·:· ·"·"·· 

ci.l-1r •. p •. de j ongh •. Same,·:ilcomst I 3~:i90; l:mek .nengéiola~n:;,:;~ _ i..L .• : ', . 1 . ~ 7· ' - ::' ;_;.-_ .... , - •• ,-, ,, .. ·• ...:~. ,~::J""::r;i;.~ ' '·::.,..- .... ;_ -. -- ! 

loevestein aan. ;._::-o,a,- ,,_-_. _ .. ," "-~~':!"· ··<:--•'--·· ·t~---::.:_,--~: . 
LENS 13: als bekgr:@'. jçe-s ;.,.p:.J~a:];1ne~j-.J.euJ.'ke:tr;y~-~, __ ·:::·· ~ :_.:;:-: 
Leid er d1;1r. a. hop ; ·s.ahÏê_iî~--noè k hengè:lp~a.án-:-.. -- · 
loevesteinlaan, :: ::--,:•. :. :·· .. .. ,,::.,,:·•2,. :/-,.... . ·. .. ,"~•
LENS 14: h •. v •. boh~~men-p. gu:i.t&';j,,,\i,::rp.gsw:nf p,:hiat13y.:.,j.,v. wijk
w. wil s-f •. v •. loon-lj•;pï~t>-"j •. \1:";;ve1'zen-j "pöl§t;.:d,.f~s~. t":. 

'7' - . . . - • • . 

Res: r •. bom-a.burc1is'en,. Ltider ·tlhr·,.n"d-rabbe. , . f;.c. 
Samenl;:omst 13. 45.:ho-ef ::bërigé},:i-ra..ê\n_;l.o,i\i:és'tèi.:rtl~a:W ..... 

. LENS 15: h •. udingc....r.;~v:,.boek'-'-j ,J:iollink::ê~:dé 'wit.-m·;~ .-.<li'jk'- - ·eo

-, · ·e.: castenmilI er-fr. ruy.ter-c.ä:Jdèiwegtë·Î?:Y •. g ._]:mrgt ~ä :.v. kl'e ef~. 
· r· •. heemskerk. Resc:r •. hq.):sernans...:e-.0t..e1lrl-is_.-.'.'°I,è,iä~1:. dhY'. .• n. osse • 
. ,Samenkomst 13 ,45 hoe.k :.hènge·lo]a:àri-hout/fJ:u;st'.';=fk_,gi.ri.~( vèrïd-e_x.) · • . 
. -'LENS.16: j .de greé'.f '-h"kleiwegt-a.,loöye'stiein:..lf. dèss'.i.ng...::- :' 

a. hoefnagel-f .. klos-j .,krens:-f',,magpe~-j ;,v-,Jjoëlt-"f .:tliTl éyns...::. 
_....f. jonker Res :p:.·bakker.:.r .• guit~ Le:i.der..'dpr.-.fr"b3_.j·stèrYéld •. 

Samenkomi,t 13.45 hoe~hen·gelolaan-1:e'.y'iyeg (,eur:-oci_nefaal 
LENS 1 7 : vrij. Zié_ ovèrige · elftal1 èrt, ·:· · ·'-- '·· ::.-:· · · · ·• _ 
LENS 18 : f. hendriks~w. örocl:5.ar.d..:.,p.,koevoets,;..j .,.vOll:ering- -·
r. kruis el bergen-r •. huls_m'iifr--·r ,wij-sm\lJ\:..:h .• pr9nk-h~kouwén;-• • -- · 
hoven-h. v. d,.graaT-j:;-opst:erveer,. ,fie.$;.::: /éf~man.s-c,J_ipman. ·. 

;,_Leider dhr •. h.verbarendse·.,-~; ,·. - _-·:"' 0 ··•~..;.l,.:~· · ~· ·, ,_ 
ZIE OOK TOURNOOIEN .: :· _. - / ' • .. t -~.::- ... _ >:-

~ 1 • ';?:•~.,.~-; .. -.- -: .,._ ' --. ,, . .. . 

PUPILLEN : • . . C :··.. ... • ' ?"'.~-- "·' ;· ",. -
LENS L ; als vorige week: mèt:.r.v.ct·;:kr.4k;, ::~ :., • · 
res: e.landmarr, Leider- . .dhr •. th,h:oe'I'hager •. ···•",. ,
samenkomst 13..- irrgang,ilensterrein.. •. · ·_, -
LENS 2 .:. als c:v:oiïge week,. 

_ re s: m .peperkamp-,-Js'v~laare Leidèr dhr. j. col pa. 
LENS ·3 : v;_pouw-:z:: .. v.domqurg-j.lustei,houwer-r.hoppen
brouwers-c,JT. bijstel."vél.d-e ¾-v .lll{embW'g-m.,sc:hutte-j ,brochard 
s. knêrr-p. blom-h •. lutt?rmän, _ _ · ·- ' · · 
Res.; H,Hee:zius ,.. M-..hoogduin. Leider clhr.a~v,essen. 

,, ~- . 

·.'::- " - . 

: ... r .. r. . . 



-298-
LENS 4 vrij. ( zi'e overige elftaliJ.en) 

LENS 5 :e. v, 13oheemen-a, koevoet s-j: coli-a. willems
h, 1rrubben-p. bakvis-j. wasserman-a. v ,maren-q, v. d ,meys
j .klarenbeek-f. zevenster. 
Res:p,de haas-r.dessing, Leider dgr. f,de vos, 
LENS 6 : s.wilmer-p.v,d.zee-r.kleiwegt-j.kies-j.v.rijn
w.frerichs-h.v,d,broek-d.boin-e.v.d.hoven-t.grimberg
j. geggelman. Res: j. bijnagte-o. borst. Leider· dhr. F. raaff 

WELPEN, 
LENS 1 ; als corige week met p.v.d.burg. 
res: h.hoopenbrouwers Leider dhr.c.bom. 
LENS 2 : als vorige week met f.kerkhof, 
res; f,verbarendse Leider dhr.h.dankers · 
LENS 3 ; a.bijnagte-p.vroeg·op-r.v.aarle-w.heynen-t.king 
h.v.d.winden-p.peperkamp-r.v.eyk-j.v.tuyl-f.v.d.poll-
j.v.d.nieuwenhuysen . · 
re s; h. planken-c .marselius Leider dhr. w. kouwenhoven.' 
samenkomst; 11 .15 uur ingang Lensterrein, mogen wij op 
enkele vaders met autor•s voor het vervoer rekenen? Bij 
voorbaat dank, 
LENS 4 : ZIE OOK TOERNIDOIEN ;chr.geeve-g.teeuwisse-r. -~ 
straver-r.bloks-r.de jong-r.schipaanboord-j.riemen-w. 
ter laare-s,teunissen-r.notebaard-r.de haas, 
res; r,muskiet-h.vink Leider dhr. r.v.d.steen 
LENS 5 : ZIE OOK TOERMOOIICN ;g.zwarts-a.kies-g.boon-r. 
v.eyken-p.brochard-p.lelieveld-r.coli-r.v.wijngaarden
p.waldschmit-t.schneiders-t.v.d.tol · 
res; j.groen-q.michels Leider dhr. h.zoun . · 
LENS 6 : vrij (zie overige elftallen) ZIE OOK TOERNOOIEN 

Afschrijvingen: schriftelijk v66r vrijdagavond 6.30 uur 
bij dhr. g.v.d.steen, nunspeetlaan 303, telefonisch uit
sluitend vrijdagavond tussen 6.30 en 7-~0 uur tel. 661314 
klubgebouw. In noodgevallen zaterdag tussen 10.00 en 10.30 
uur tel. 398694. Voor trainingen op woensdag- en maan
dagavond (C-klasse) tel. 335188 (dhr.Zoet) tussen 6.00 
en 6.30 uur. Ook kan er door W-avondgroepen worden gein
formeerd of er veld- of zaaltraininge is! 

AFKEURINGEN PUPILLEN EN WELPEN: er mag alleen worden gebel1 
voor de uitwedstrijden en als er op de afkeuringsadressen 
bij pupillen en welpen staat vermeld· "zie afkeuringslijst 
en dan nog alleen zaterd~gachtend tuEsen 10.30 en 11.00 
uur bij dhr. g,v.d. steen, tel. 398694, 
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Dus niet bellen bij algehele goed of afkemring van het 
programma en ook niet voor de thuisspelende elftallen, 
als er op de afkeuringsadressen staat vermeld: "zie af
keuringslijst11. Daarvoor kunnen jullie deze week kijken 
bij de juniorenlijst bij de eiftallen Lens 2,5,7 of 11. 
Als deze wedstrijden niet doorgaan, zijn ook jullie wed
strijden afgekeurd. 

NIET OPKOMERS:wegens onbehoorlijk gedrag tegenover de lei
der afgelopen weekend krijgt f.hooghiemstra 1 extra re
servebeurt. 

KEEPERSTRAINING: a.s. zaterdag worden om 10.00 uur ver
wacht: h.uding-j.hendriks-j.de greef Bij verhindering 
afschrijven op vri,idagavond. 
WOENSDAGMIDDAGCLUB: 1 ~pril geen pupillen en welpen-
training. · 
TRiIININGEN: vrijdagavond geen A,B en C klasse training. 
TOERNOOIEN, 
Zoals reeds in de vorige Lensrevue werd gepubliceers 
.starten a.s. vrijdag 27 maart de eerste toernooien. Aan 
Lens 3,7,14 en welpen 3 en 4 de eer om de eerste bekers 
mee naar huis te brengen, (liefst geen kleintjes). 
LENS 31 7 en 14 gaan onze kleuren verdedigen bij Wester
kwartier op vrijdag 27 maart. Deelnemende verenigingen zijn 
DUNO, H.B.S., QUICK, WESTERKWARTIER en LENS. Gespeeld 
wordt wedstrijden van 2x15 minuten. Bij gelijk eindeigen 
beslissen 5 strafschoppen. Er zijn drie prijzen per afd •. 
beschikbaar. Men wordt verzocht 9.30 uur.aanwezig te zijn; 
Programma: LENS 3 10.35 uur Lens - Quick, 11 .45 uur Lens
Westerkwartier, 13,45 uur Lens- DUNO, 15.30 uur Len~-HBS 
LENS 7 10.00 uur Lens.- Quick, 11 ,10 uur Lens - HBS, 
1;.45 uur Lens - DUNO,. 15,30 uur Lens-Westerkwartier 
LENS .14 10. 35 uur Lens - Quci, 1. 2. 20 uur Lens-Westerkwar
tier, 14.55 uur Lens - DUNO, 16,05 uur Lens - HBS, 
De volgende spelers wGrden verwacht: 
Lens 3 h-albers-1. egl• ,~·ts-w, englebert-p .klein bretel er
f .de kleyn-j ,de vrie '.-f. de vos-g. vervaart-h. zoun-f. v.d. 
keer-p.de haan-p.v.d.~teen-p.verheezen. Samenkomst 9.15 
uur terrein westerkwa,tier. 
Lens 7 j. borst-h. janmaat-a. v .d .meer-a. jungschläger-w. 
zeemeyer-th, v.d. aardw,~g-g. v. ardenne-c. v. hulst-j, v. dam
j. v.d. ende-p .heynen-:_; .:rnynen-d, v .delft. Samenkomst 9 .15 
uur terrein westerkwartier 
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Lens 14 h.v.boheemen-f.snoeyers-h.guit-j.v.rossum-p. 

herry- j. v. wijk.:.w .wils-f. v .loon-j.. piët-j. v. velzen-j. post 

j :slabbers..-e. hoefnagel. Samenkomst 9. 00 uur Hengelolaan/ 

Loevesteinlaàn ( eurocir.ema) ' · · 

LEIDERS: 3: g.duivesteyn-7: th.hoefnagel- 14: a.vervaart 

Eveneens op uri,jdag 27 maart gaan welpen 3 en 4 naar 

het toernooi van de R.V.V"Rijswijk". Het toernooi zal 

worden gehouden op het sportpark "Prinses Irene" aan de 

Schaapweg te Rijswijk. Aanvang: 9.30 uur. 
Deelnemende verenigingen zijn: en1mvliet, vue, Vreden

burch, Rijswijk en Lens. Gespeeld wordt 2x 7½ minuut. Bij 

gelijk eindigen beslist het doelgemiddelde. Mocht dmt 

ook gelijk zijn, dan worden 5 strafschoppen genomen. 

Programma voor welpen 3 en 4: 9.30 uur tegen eromvliet, 

10.10 uur tegen vue, 11 .10 uur tegen Rijswijk, 12.10 uur 

tegen Vredenburch · 

einde toernooi circa.13.00 uur. 
De volgende spelers worden verwacht: Welpen 3 a.bijnagte 

p. vroegop-r. ;r .aarle-w. heynen-t. king-h. v .tl .winden-p. _ • · 

peperkamp-r.v.eyk-j.v.tuyl-f.v.d.poll-j.v.d.nieuwenhuysen 

h.planken-c.marselis. , • 

Welpen 4 chr.geeve-g.teeuwisse-r.straver-r.bloks-r.de 

jong-r. schipaanboord-j. riemen-w. ter laare-s. teunissen.::,r, 

notebaard-r.de haas-r.muskiet-h.vink 
Leider w3: w. kouwenhoven- w4: r. v. tl. steen 
Afschrijvingen voor beide toernooien donderdagavond 

tuSt:en 7 en 7.30 uur bij dhr. g.v.d.steen tel. 398694 

TEXAS PAASJEUGDTOERNOOI OP ZONDAG 29 maart 1970 voor A/B 
1e paasdag comb; 

Aanvang 10.00 uur.Lens neemt hieraan deel met een A/B 

klasse combinatie. Deelnemende verenigingen zijn: PouleA 

eottingham, Wit Blauw R.K., Lens, Texas Poule B: Wilhel~us 

H.M.S.H., vue, Scheveningen. . 
De wedstrijden. duren 2x 15 minuten. De finale 2x 20 min. 

Bij gelijk eindigen in de poule beslist het doelpunten

saldo. Bij gelijk eindigen van de final-wedstrijd wordt 

2x 5 minuten verlengd, waarna eventueel door 5 verschil

lende spelers te nemen strafschoppen de wedstrijd zal 

worden beslist. 



-301-
Wedstrîjdprogramina: 10.00 uur Lens-Texas, 12.00 uur Lens-. 
Wit Blauw R.K., 12:40 uur Lens- Cottingh~m. 
14-. 30 uur om derde en vierde plaats, 15. 15 uur om eerste 
en tweede plaats, 16.15 uur prijsuitreiking. 
De volgende spe~ers worden verwacht: b.v.d.lans-f.guit-th 
v.rijn-r.v.hartinxvelt (a)~c.schrover-tp,hop-ch-bloks-r. 
ravestein-o.kortekaas-th.booms-g.v.d.velde-h.rimmelzwaan
w.kouwenhoven Samenkomst 9,00 uur ingang Lensterrein. 
Leider dhr. J.B.Zoet. 
Afschrijven normaal op vrijdagavond. 
TIPS VOOR ALLE TOERNOOI-GANGERS: -neem een lunchpakket mee, 
-neem een trui of trainingsjack mee, -zorg op tijd aanwe
zig te zijn, -geef geld en horloge aan de leider (in bewa
ring), -zorg voor een goede stemming en een spor.tieve 
vechtlust, 
Ka-Ka nieuws: a.s. vrijdag is de laatste avond van onze Paasdrive. De paren die afgelopen vrijdag niet geweest 
zijn kunnen misschien nog wat punten gebruiken om hoger op te komen. Na afloop van de Paasdrive is er uitreiking 
vàn de prijzen. Wij verwachten één grote opkomst, ook 
niet klaverjassers zijn van harte welkom, 
Beatavond. Als opening van het klubgebouw komt er in de 
maand mei een beatavond voor de jur::ioren. 
VARIA 
-Onze toto-sekretaris Jos Jager is vorige week aan ziJn 
knie geopereerd. Thans is hij alweer terbeen, zij het met 
een lading gips'eromheen. Jos 1,->-3rkte! 
-Een speciale vermelding verdient Erik Hoefnagel van Lens12 die zaterdag van àe 9 doelpunten er 8 voor zijn rekening nam. Een goalgetter in de dop!! 
-Een onverwachte wending nam de Paasdrive afgelopen vrij
dag. Zeer ontevreden klaverjassers wachtte tèvergeefs op 
het start teken voor die avond van de.kontakt-commissie, 
hetgeen uitbleef omdat aldus de ka-ka, het bestuur niet 
aanwezig was. Ver over tijd kwam uiteindelijk op initiatief van een niet ka-k<).'er de kaarten op tafel. Toen de drive 
~enmaal gebrekkig, velen hadden de lust tot kaarten reeds 
verloren, begonnen was, waagde de ka-ka het fl. 1,-- te ,ragen voor het organiseren van de avond, Jammer ka-ka, dat 
1 een goed georganisserde Paasdrive op deze manier in het slop laat zinken, 



DE LENSREVUE 
weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel. 

,43 ste jaargang nl.ll!1~er 29 1 april 1970 • . 
PROGRAMMA VOOR ZONDAG, 5 APRIL.1970 (SENIOREN) 
14,-- Lens 1 
12. -- Lens 2 
13.-- Cromvliet 
12,-- H.D.V. iii 
12.-- Lens 5 
12.-- Gona 4 
12 .-- Naaldwijk 
13,45 Lens 8 
15 .-- Lens 9 
12.-- Duno 6 
13,45 Juventas 6 

- Rava 1 
- Quick 4 

4 - Lens 3 
- Lens 4 
- Scheveningen 
- Lens 6 

6 - Lens 7 

1.1.6-4 L,Stáhlecker 
1.1.5-3 G,Burgersdijk 

P,Molier 
H.v,d,Vlist 

4 2,2.6-4 G,Boogaards 

- Oranje Blauw 7 
vue 13 

J,Blonk 
2.2.5-3 
2.2.6-4 

- Lens 10 
- Lens 11 

LIGGING DER VELDEN SAMENKOMST 
Cromvliet Rederijkerstraat 12.-- Lensterrein HDV Zuiderpark 2e gedeelte 11.-- Lensterrein Gona Vrederustlaan HMSH 
Naaldwijk Galgenweg ingang Zuidweg ll.-- Lensterrein Duno Mrg.Nolensweg-Thorbeckelaan 
Juventas achter de Hoornbrug rechts 13.-- Roll.Spoor. 
DE OPSTELLINGEN : 
Lens 1 wordt donderdagavond na de training bekend gemaakt, Inlichtingen over deze opstelling vrijdagavond (zie tijd afschrijvingen) 
Réserve: voor Lens 1 : A.Vervaart-H,Dietz-W,Venderbos, 
LENS 2 LENS 3 LENS 4 c.v,d,beek r.bruggemans(a) . a.verbarendse h.dietz (a) fr.straathof e,v.bronckho1st h, smitskam j.bijsterveld a.v.egmond(a j,v,d,knaap p.v.d.aar l,smitskam ~ j.colpa n.koot(a) j.de waart h,rooduyn th.hoefbagel f.wubben a,rooduyn a.jansen c.grimbergen e.roodbol e,bakkers w,eykelhof h,brandenburg r.brandenburg g,benneker 
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j. v dijk 
th.brandenburg 
reserve: 
1. brandenburg 
c.v.d"laan 
LENS_,2_ 

a.vervaart (2x) 
j.v.schaik 
a.v"essen 
l,hendrichs 
g .. v.d.akker 
j.verhaar(a) 
l.huis 
j .witting 
c. vervaart 
g.de hoogd 
n.drabbe 
RESERVE 
a. v" wasbeek 

LENS 8 
l.brandenburg 
h. v .welzen 
n de gruyter(a) 
m.v.eysbergen 
c.kuyper 
g.v.d.kley 
e.v.d.acker 
p~schulten 
j,riemen 
j. veldink · :· 
a.klein breteler 
RESERVE 
f.v.dijk 

a,.kortekaas 
j .heins 
reserve: 
rL groenendijk 
fr.de zwart 
LENS 6 
g.halleen 
h.de groot 
a.nieuwenhuizen 
c.peeters(a) 
m" zilfhout 
g,looyenstein 
j.de hilster 
h.haket 
a.v.d,meyden 
h.de sterke 
1. janssen 
RESERVE 
n.de boer 

LENS 9 

m. suykerbuyk 
c.kras 
j,willems 
h. schol ten ( a) 
w. suiker 
h.suiker 
a.v.luxemburg(a) 
a.hoppenbrouwers 
w. kee_reweer 
j.brochard 
h. jacobs 
RESERVE 
j .mic:\'ja 

th.brochard 
r.eykelhof 
reserve: 
w,verbarendse 
l.remmerswaal 

LENS 7 
th.euykerbuyk 
g.hogentoorn(a) 
l.boelhouwer 
f.veelbehr 
r"de groot 
~. s~1;101:s 
J .de ·,boer 
j.groenendijk 
h. suykerbuyk 
p, speiéher 
1. jungschlager 
RESERVE 
f.feller 
w.schoonenbeek 
LENS 10 

r.oostveen-Koentze( 
j . cast emill er 
g,duyvestein 
j,verbarendse 
a, jehee 
b.lustenhouwer 
a.cox 
p.verbruggen 
j.schouw 
f. v.d .• berg 
a.bilderbeek 
RESERVE 
a.loykens 

LENS 11: h.douw-b, osse-n. osse-w .douw-p. haring-f. peters ( a) 
r, s_oer-r. v.d. boogaardt-w. v .d, laan-f, de winter-c. blok. 
Reserve: s,douw. 
Uit de opstellingen kunt u bemerken dat wij deze week 
uiterst z11inig moeten zijn met afschriJcingen. 



-304--
All'een in noodzakelijke gevallen afschrijven :vrijdag:. 
avcnd tussen 19.30 en 20.- klubgebouw tel.66.13,14 
Afhalen van de ruilformulieren: vrijdagavond of zaterdag
middag in het klubgebouw. 
Uitslagen doorbellen: zondagavond tussen 17.- en 18.
aan dhr.a.,bogisch tel.39 . .52.55 
DONDERDAGAVOND OM 8 uur DAMES-TRAINING, 

WAT GEWEEST IS. 
Onder verre van ideale weersomstandigheden heeft het 
eerste, niet zonder pijn en moeite overigens, tegen 
Quick één puntje uit het vuur kunnen slepen, 
Quick bleek een technische en snelle ploeg te zijn en 
was duidelijk in het voordeel door vrij uit te kunnen 
spelen. Daartegenover een "verkrampt" Lens, d-at hard 
werkte maar daarvan niet kon prfiteren. Onze achter
hoede stond konstant onder druk en moest door de midden
linie zoveel gesteund worden, dat de voorhoede voort
durend in een isolement verkeerde. Er ontstonden voor 
ons dancok weinig reële scoringskansen. Na ongeveer 
20 minuten spelen in.de tweede helft werkte êêE van 
onze mensen de bal in eigen goal. Even werd lens aange
slagen,men ging nog gehaaster spelen en dreigde steeds 
meer weg te zakken.,maar Ton Hop wist gelukkig uit een 
scrimmage een tegentreffer te produceren. Beide ploegen 
kregen hierna nog enkele kansen doch deels door slecht 
schieten,deels ook door pech bleef de 1-1 stand onge
wijdigd. 
WAT KOMI<;N HAAT. 

Zondag weer een thuiswedstrijd van ons eerste en wel 
tegen het dit seizoen ook al niet imponerende RAVA. 
Een belangrijke wedstrijd omdat de beide andere degra
datiekandidaten Delft en RFC tegen elkaar uitkomen. 
De winst, waar wij op blijven hopen,kan dus wel eens 
dubbel gaan tellen. Met beter weer in het vooruitzicht 
wordt er op overweldigende belangstelling (en dus 
steun) gerekend. 
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VARIA. 

-Frans van Dijk heeft afgelopen zaterdag ziJn regenjas, 
kleur wit in __ he:I? ,eerste kleedgebouw, of in de garderobe 
laten hangen. Een ieder die hier meer van afweet,wordt 
verzocht zich met hem in 11erbinding te stelleri,ofwel 
met het redaktie~dres tel,33.88,42 

-Nu het tiende elftal de voor ~~-bP.venste plaats zo be
langrijke wedstrijd tegen DHBRK heeft verloren blijven 
er nog twee lens-titel-kandidaten over.Het derde dat 
van Delfia won en het achtste dat niet speelde maar met 
nog vijf wedstrijden te spelen een bijzondere roos
kleurige positie inneemt, Beide teams in dit beslissende 
stadium meer dan normaal succes toegewenst. 

Ere wie ere toekomt, redactie, Eric Hoefnagel speelt 
niet in Lens 12 maar in Lens 13, 

Zaterdag scoorde hij weer 6 doelpunten, Misschien iets 
voor later. 

-r---., ~ -1 ~: 

Programma voor Junioren, Pupillen en Welpen.Zondag 5 Apr. 

' 12, -- DHL 1 - Lens 1 
12.-- Gr,WII/Vac - Lens 3 

Zaterdag, 4 April 1970 
1.5~4.5 VUC 2 - Lens 2 
1.5~4.5 DHC 4 - Lens .5 
1.5.4.5 Lens 6 - Duindcrp SV 3 
13.4.5 Scheveningen- Lens 7 
1.5,4.5 Quick 7 - Lens 8 

16.1.5 
1,5,00 
14. 30 
1.5,4.5 
14. 30 
1,5.4.5 
.14. 30 
1.5,4.5 
14. 30 
1.5.4.5 

Lens 9 vrij 
HPSV 2 - Lens 10 
RAVA 9 - Lens 11 
DHL 9 - L8nS 12 
Lens ·1 3 zie 0cmbinatie 
Lens 14 - Celeritas 9 
Lens 1.5 - Triomph 3 
Lens 16 - RAS 6 
Lens 17 - zie combinatie 
L8ns 18 - GOWA 6 
Le>;s comb. A. - Lens comb. B 

Brasserskade, Delft, 
Roggewoning, Wassenaar 

Het Kleine Lco,Loudonstr. 
Brasserskade, Delft 

Schenkkade,(v.h,VUC) 
de Sav, Lohman_laan 

Zuiderpark 
Zuiderpark 
Brasserskade, Delft 
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Zaterdag, 4 April 1270 PUPILLEN 

13,45 vue 1 - Lens 1 Schenkkade(v.h.VUC) 

1 3, 45 Postduiven 1 - Lens 2 Monsterseweg,Loosd, 

1 3,00 Or.Blauw 2 - Lens 3 Schimmel weg 

13. 45 Lens 4 - VIOS 3 
1 3.00 Cromvliet 5 - Lens 5 Rederijkerstraat 

13.45 Lens 6 - VVP 5 

WELPEN 

12.00 
1 2. 00 
12. 00 
12.00 
12.00 
1 3. 00 

LENS 

LE:NS 

LENS 

RVC 1 - Lens 1 Schaapweg,Rijswijk 

Lens 2 - VIOS 2 
Lens 3 - Cromvliet 3 
HMSH 3 - Lens 4 Vrederustlaan 

Lens 5 - VIOS 4 
Lens 6 - Lens comb. 

1 :f.guit-r.v.hartingsveld-p.hop-w.kouwenhoven-b.v.d. 

lans-r.ravesteyn-c.schrover-g.v.d.vèlde-1.v.d,vel

de- j. de zwart-f. raaff. RES ., o. kortekaas( 2:x'.) 

Leider:dhr.J.Hop.Samenkomst:11.15 ing.L~ns-terrein. 

2:j.bertens-j.v.d.heyden-r.hoefnagel-a.boek. -h.de jong 

a.v.d.keer(2x)-p.manders-r.scholten-a.tinnenbroek

j.v.hulst-a.ramakers-v.praag.RES:f"de kleyn(2x) 

LEIDER:dhr.A.Blok.Samenkomst:15,30 ingang VUC-terr. 

3:h.albers-j.v.domburg-e.bor-w.englebert-p.klein

breteler-f.de kleyn(2x)-n,de vries-f.de vos-a.ver

vaart-h, zoun- j. keetman.RES: f .. v.d. keer ( 2x). 

Leider:dhr.C,Nieuwenhuizen.Samenkomst:11.00 uur 

Loosduinseweg/Apeldoornselaan/Capitol. 

LENS 
LENS 

4:vrij 

LENS 

LENS 

5:als vorige week met t"jungschläger. 

RES:b,de haas. Leider:dhr.J.Zoet. 

Samenkomst:15,00 clubgebouw Lens. 

6 :als bekend met j. v. rijn. ·. . · . . 

RES :a.albers. Leider.: dhr .. F.Wubben, 

?;als vorige week met a.castenmiller,t.jungschläger 

·zie Lens 5. 
RES: g, v .ardenne. Leider :dhr. J. Heynen •. 

Samenkomst: 1 3, 00 Hengelólaan/Loeve_;,teynlaan. 
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LENS 8 :als vorige week _ , _r, , 1 . 

RES: c, v.d. aardweg. Leiaer :dhr .c .Kras 
Samenkomst:15.00 Leyweg/Hengelolaan/Eurocinema. 

LENS 9:vrij,zie overige elftallen. 
a.castenmiller zie Lens 7. 

LENS 10;als vorige week 
RES:p.berkelaar. Leider:dhr.G.v.d.Kleij. 
Samenkomst:15,45 Hengelolaan/Loevesteynlaan. 

LENS 11 ;als vorige week 
RES:r.v.overvest-r,coenen.Leider:dhr.A.Nieu
wenhuizen,Samenkomst:14,30 Hengelol/Loevesteynl. 

LENS 12;als bekend. 
RES:e.hoefnagel. Leider:dhr.P.de Jongh. 
Samenkomst:13.30 clubgebouw Lens, 

LENS 13;vr!Lj zie o'll:rige elft.en combinaties. 
LENS 14;h.v.boheemen-h.guit-p.herry-w.wils-f"v.loon-j.v" 

velze~-j.post-f.snoeyers-j.slabbers-f.wouters
g.colpa.RES:j,piët(2x)-b.ruiterman(2x). 
Leider:dhr.N.Drabbe. 

LENS 15;h.uding-r.v.hoek-m.v.dijk-e.castenmiller-e.de 
wit-j.hollink-h.ruyter-p.zalme-a.v.kleef-a.kleiwe 
j,scheltens.RES:r.v.d.meer.Leider:dhr.N,Osse. 

LENS 16;j.de greef-h.kleiwegt-h,dessing-r.bom-j.krens
a.hoefnagel-f.klos-f.willeyns-f.jonker-f.magnee
j. v.hoek. RES: j .leniken( 2x). 
Leider:dhr.H.Bijsterveld, 

LENS 17; vrij zie overige elftallen en combinaties. 
LENS 18; f. hendriks-w. brochard--:i. .mans-p. koevoets-r .huisman 

j"vollering-h.oosterveer-r.wijsman-h.pronk
h.kouwenhoven-h.v.d.graaf. 
RES:r.hulsemans(2x). Leider:dhr.H.Verbarendse. 

LENS comb.A;b.ruiterman(2x)-j.janmaat-j.v.wijk-r.micka
a.looyenstein-a.burcksen-p.bakker-f.wouters-m.v. 
wassem-j .leniken( 2x)-j .piët ( 2x). . 
RES:c,lipman.Leider:dhr.A.Hop •. 

LENS comb.B;r.hulsemans(2x)-r,kruiselbergen-r.guit-j.v. 
domburg-th.v.d.voort-d.faas-r.out-a.lodder-r. 

·verpar,epdse-a.hilderink-j.v.rossum. 
RES :e. teuni s. Leider :dhr .A.Poel s. 
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PUPILLEN: 
LENS 1 ;a. v·. ve:l.ze,n-r, v .d ,kruk-r ,me. hoogd-c. schenkel s-f. 

kras-p.v.d.nieuwenhuysen-a,reesink-r,leyn-t,de 
kok-e.landman-a,de hoogd, 
R~S:r.peek, Leider:dhr,Th,Hoefnagel, 
Samenkomst:12;45 klubgebouw Lens. 

LENS 2;j.bronger-r.v.d.meer-p.devilee-r,v,d,boogaardt
f,kortekaas-p,hop-r,micka-j.v.d,nieuwenhuysen
a,westerduin-r,hofman-r,perreira. 
RES:j,ter laare. Leider:dhr,J,Colpa. 
Samenkomst:13,00 Hengelolaan/Bouwlustlaan. 

LENS 3;th.prins-e,v,luxemburg-r.v.domburg-j,lustenhouwer 
c.v.bijsterveld-v.pouw-h,lutterman-j,brochard
s.knorr-m,peperkamp-p.blom, 
RES:j,coli-m,schutte, Leider:dhr,A.v,Essen. 
Samenkomst:12.15 Hengelolaan/Loevesteynl-aan, 

LENS 4;m.prins-r.hoppenbrouwers-f.v.d.zel-r,willems
a.grimbergen-m,versteeg-r,waarsenburg~r.nottet
h.heezius-m,hoenderkamp-m.hoogduin, 
j,ter laare zie P2,RES:p,v,d.zee-h.wubben, 
Leider:dhr.G,Duivesteyn, 

LENS 5;e.v,boheemen-a.koevoets-j,klarenbeek-a,kleiwegt
a,willems-a,v.maren-p.bakvis-j.wasserman-q,v,d, 
meys-r.dessing-p.de haas,(j,coli zie P3), · 
RES:w.fr~richs-f.zevenster.Leider:dhr.F,de Vos, 

· Samenkomst:12.15 Hengelolaan/Loevesteynlaan, 
LENS 6;s,wilmer-d.boin-j.v.rijn-j,kies-h.v.d.broek

g,baidjoe-a,v.dorsen-o,borst-t.gimberg-h.v. 
huffel-e,.v.d,hovenT (p.v.d.zee aie P4); 
RES:j,v.heggelman-j.bijnagte. Leider:dhr.F,Raaff, 

DENK AAN KRANTENAKTIE. 
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WELPEK: 
LEÏ(S-1;p. valkenburg-r .de keizer-p. v.,]. burg-r .peeterc-~h. 

v. luxemburg-koevoets-r. verste,,g-r. bon-f. v. velz,3n
o, huis. 
RES:p.gier-g.appeldoorn.Leider:dhr.C.Bon. 
Samenkomst:11.15 ingang Lens-terrein. 

LEKS 2;f.verbarendse-e.hofman-j.v.kleef-c.v.rijk-r.noorde
loos-h.hoppenbrouwers-h.braak-s.v.d.meer-r.ruiter
man-f.bauman-f.kerkhof. 
RES:h"v.d.winden(zie W6). Leider:dhr.G.Duivesteyn, 

LENS 3; p. vroegop-r, v. aarle-w. heynen-c .marselis-f .. v.d. poll
p. peperkamp-t. king-r. v. eijk- ,j. v. tuyl-h .planken-
r. v. wijngaarden, 
RES:r.schipaar:boord(zieW6)-A.bi.jnagte(zie W6). 
Leider:w.kouwenhoven. 

LENS 4;r.straver-r.de haas-r.bloks-r.de jong-r.muskiet
s.teunissen-r.notebaard-g.teeuwisse-w.ter laare
j.riémen-chr.geeve. 
RES:h.vink-p.lelieveld. Leider:dhr.R.v.d.Steen. 
Samenkomst:11 .15 ingang Lens-terrein. 

LENS 5 ;m. lwenderop-a. kies-g. boon-r. ·,·. eijken-p, brochard
j. groen-p. waldschmi t-j .prine.-t, schneiders-r. coli
t. v.d. tol. Leider :dhr .H .Zoun. 
RES :h.korenromp(zie W6)-g.zwarts(zie W6). 

LENS 6;q.michels-j.engele-r.gier-b.v.amerongen-h.koren
romp-e.sandi.fort-alsmede de retierves van W2-W3 en 
W5.-h.v.d.winden-r.schipaanboord-a.bijnagte-h. 
korenromp-g.zwarts. Lej<ier:dhr.G.v.d.Steen. 

DENK AAN KRANTENAKTIE. 
LENS combinatie :hiervoor komen in aanmerking,.elf thuis
spelende welpen. Zij kunnen zich om 12.45 uur na afloop 
van hun wedstrijd opgeven, bij dhr,G.v.d.Steen. 
AFschrijvingen: schriftelijk vóór vrijdagavond 6.30 uur 
bij dhr.G.v.d.Steen,Nunspeetlaan 303, tel.uitsluitend vrij
dagavond tussen 6.30 en 7.30 tel.66.13.14.klubgebouw. 
In noodgevallen zaterdag tussen 10.00 en 10.30 tel.398694. 
Voor trainingen op woensdag- en maandagavond (C-klasse) 
tel.335188 (dhr.Zoet) tussen 6,00 en 6.30 uur. Ook kan er 
door W-avondgroepen worden geinformeerd of er veld- of 
zaaltraining is. 
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AFKEURINGEN PUPILLEN EN WELFEN:er mag alleen worden gebeld 

voor de uitwedstrijden en als er op de 11 afkeuringsadressen 

bij pupillen en welpen staat vermeld:"zie afkeuringslijst" 

en dan nog alleen zaterdagochtend bussen 10.30 en 11,00 u. 

bij dhr.G.v,d.Steen, tel.398694. 
Dus niet bellen bij algehele goed- of afkeuring van het pro

gramma en ook niet voor de thuisspelende elftallen,als er OI 

de afkeuringsadressen staat vermeld:"zie afkeuringslijst". 

Daarvoor kunnen jullie deze week kijken bij de juniorenlijst 

bij de elftallen Lens 6-14-15 of 16. Als deze wedstrijden 

niet doorgaan, zijn ook jullie wedstrijden afgekeurd" 

NIET OPKO:MERS::Het was geen al te best weekeinde. Er waren 

nogal wat spelers, die het niet nodig vonden om behoorlijk 

af te schr.'. ,~•en of die waren voor een beetje slecht weer. 

De volgende boosdoeners krijgen 2 extra ,· .;,~rvebeurten. 

WELPEN :g. appeldoorn-a. bijnagte-j. bi.jnagte-h. v.d. wind en-

g. zwart ti-p .lelieveld-f. zevenster. C-klassers.:roel v. d .meer 

j. leniken-e. teunis-c .lipw;_n. B-klassers :t. resodihardjo 

wordt dit seli.zocn wegens herhaald niet-opkomen niet meer 

opgesteld" 

OPROEP VOOR PUPILLEN :EN W'.d:LPgN voor 30 april 19 70. 
In het pauzeprogramma van het A-klasse-toernooi op 30 april 

zal een majorettekorps op cnii veld een show geven. Voor 

dit optreden, zal het korps eerst door de,·in de omgeving 

van het Lensveld liggende, wijken lopen; Hét is de bedoe

ling dat een groot aantal jongens in Lenstenue meelopen, 

De jongens die hier interrcrnse voor hebben, kunnen zich a, s. 

zaterdag op het veld opgeven bij G.Duivesteyn of bij hun 

leider. Juniorenraad. 

TOERNOOI AGENDA: 
18 april Quick voor Pupillen 1 en 2 
30 april Graaf WII/Vac. voor Lens 12-13 en 14 

VUC voor pupillen 2 
30 april Lens-toernooi voor A-klassers met o.a"Feyenoord

de Baronie-R.B.C.-T.S.C, enz. 

RESERVEER DEZE DAG!!!!! 
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TOERNOOIEN: De eerste toernooi,en ZJ.Jn weer achter de rug. 
Bij Westerln.,rartier haalden Lens 7 en 14. in hun poule de 
eerste prijs weg, terwijl ons 3e elftal, dat het tegen 
2e elftallen moest opnemen, op een 2e plaats beslag wist 
te leggen. 
Eerste Paasdag is een A-combinatie er in geslaagd om bij 
Texas een goede derde plaats te behalen, In haar poule 
eindigde Lens achter de zeer goede engelse ploeg Cotting
ham op de 2e plaats. Dank zij het beter nemen van straf
schoppen wist ons elftal de strijd om de 3e en 4e prijs 
van Scheveningen te winnen. 

KAMPEN: 
Denken ju,llie nog aan d e kampen! ! ! ! 
De aanmeldingen moeten snel binnenzijn. Er ZJ.Jn voor 
enkele kamp~n nog slechts weinig plaatsen open, 
Alleen voor het kamp Ferschweiler voor 2e jaars A-klassers 
en jonge senioren zijn nog niet veel aanmeldingen ont
vangen. Vóór half april moeten wij ook voor dit kamp 
onze definitieve inschrijving inzenden. 
Gaarne dus even een telefoontje aan dhr.G.v.d.Steen, 
Tel,39 ,86,94. 

JUNIOREN van Lens 7 opgelet!! 

Jullie wedstrijd van zaterdag 4 april tegen Scheveningen 
is door de KNVB uitgesteld. 
Dus NlJIT. naar de Schenkk~de. 

' 
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WAT KOMEN GAAT. 

Lenig en Snel · 
8 april 1970, 

' . . LENS 1 : Ja hoor,zo maar een overwinning en nog wel 
tegen RAVA (2-1). En wat blijkt dan maandagavond wanneer 
we de stand bekijken? Wij staan nog steeds op de 
laatste plaats,_howel R.F.C.ons nu gezelschap komt houden, 
R.F.C.verloor zondag nl.met 2-1 van Delft.Overigens een 
vreemd ploegje dat Delft: in de laatste 3 wedstrijden 
evenveel punten als.in de 13 voorafgaande,door in het 
paasweekeinde 2 maal te winnen(van EDS met 1-0 en van 
Archipel met 5-0) en afgelopen zondag als hierboven _ 
vermeld weer 2 punten in de wacht te slepen, Tonegido 
speelde tegen Arichipel 1-1.zodat de toestand onderaan 
met mog 6 wedstrijden te spelen,wel bijzonder spannend 
begint te worden : 
Tonegido 16 - 14 R,F.C. 16 ~ 9 
Delft 16 - 12 Lens 16 - 9 · 
Archipel 16 - 11 - ' • 
Lens moet nog spelen: thuis: R.K.A.V.V._{a.s.zondag) -

-VOC en Delft en uit : Celeritas, EDS en Tonegido •. 
Zondag a.s. dus tegen het op de 2e plaats staande 
RKAVV,dat echter geen kans meer heeft op he~ kampioen
schap,omdat Wilhelmus reeds 8 punten voorsp~cng heeft 
en over 2 weken de vlag in top kan hijsen •. Tc:,ch wel 
een bewonderenswaardige prestatie van Wilhelmus!! 
Zover is Lens echter nog niet. Daarom a.s. zondag -: 

IEDEREEN LANGS DE LIJN BIJ HET EERSTE!!! -Vooral de junioren, pupillen en welpen laten het· de· . · 
laatste tijd flink afweten. Het wordt nu weer peter 
weer en wij verwachten daarom a.s.zondag geen enkel 
leeg plekje langs de lijn meer. . 
LENS 3 : prijkt nog 1Ïllnmer bovenaan de ranglijst. 
1 punt voorsprong op zwart-blauw dat echter 1 wedstrijd 
meer speelde. a,,s.Zondag uit tegen Naaldwijk,dat'op 
de 3e plaats staat •. Succes. _ __ · - -

,.; '.C -LENS' -6 ·c,voelde rich 'diep "belá-zerç!' omda-e·_-dè ... red~ktîe .. ,- .. _- J 
vorige week naliet hep bij de_ kanshe:ibers te --ver, elden. • -
Dat_ zijn ze echter nog steeds: Op de eerste plaats met ':; 
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twee punten voorsprong op Blauw Zwart (1 wedstrijd 
minder) a,s,Zondag uit tegen Mar'athon waarvan thuis werd 
verloren. · _ 
LENS 8 : 'is de 3e titelkandidap,.t,.,Ook· op de le p;J..aats 
met 4 punten voorsprop,g,,op HDV en Cel'eritas ( gelijk 
aantal wedstrijden) Met nog slechts 4 wedsj;rijden.te" 
spelen zijn de kansen dus zeer gunstig,maar daf\.moet 
zondag eerst.de belapgrijke wedstrijd tegen Celeritas 
worden gewonnen, Om kwart voor 2 op het 2e veid.Dat 
wordt dus met het hoofdje draaien tussen het leen 
2e veld. 

r 1. .i: r ~-1"~ .. -q-•.i·.t,•··"'"'''':---t· 

O_F"F..I,C".I,E,;E L 
SEKRETAR-IÄA T _ . .· . , . 
.'. ·.1e korrespondentie voor het algemeen sekretariaat 

. '. -,nt te worden gezonden aan G,H,C,Halleen,Abeelstr,37 
, .. 1 324044 

, i. ,. . . • ~-; ' -

·:': BALLOTAGE: 
_T':o : C ,Beyer _ · 20,11, 50( s) Jaarsveldtstraat 252 
(,·n : A.C,,J .. ,A..)Vj.Kuypers 23,1,51 ( s)Scheeperstr.19 60,83,57 
: !~UWE IEDEN: . . 

.,, 626 : A.W.Siemons 16,3,62(w)Middenstede 353 
,....,-6~7 : Th,W,M.Heerema23,ll,6l(w)Hertenrade 264 66.56,69 
~628 : L.P.Janmaat 17,3.62(w)Plantentoord 140 67,88,38 
,-629 : _H.P.A,J.v,d.Spek 14.7,42·(s)Berberisstr, 7 63,30,93 

AFVOEREN IEDENLIJST 
,-502 : F .A,M.Zevenster (w) 
_,,..621 : C,Bon (ns) naar donateurslijst 
__.66 : J,C,Brussel (ns) per 30,6,70 
' NIEUWE DONATEURS 

9 : C,Bon Wi_nkelstede «;38 (wderom opvoeren) 
174: P,G,Th,de Gier, Vreeswijkstraat 235 
AFVOEREN ·noNATEURSLIJST 

16 : M,Brussel-Me,_,leman 
87 : J,C,M,Ots 
93 : S,Roodenrijs 

ADRESWIJZIGING 
Lid 405 : P. U ,Steff~m ( j l naar Leeuwerikplein 11 33 ,59. 31 

. 
F,v.d,B,erg,spelér va.'1 Lens 10,in de wedstrijd tegen DHBRK, 
op 30 maart jl,,is d:ior het bestuur officieel gewaarschuwd 
i,ru:,m,zijn speelwijza tijdens voornoemde wedstrijd. .. - , , ..... , -
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n.a.v.de officiële waarschuwing,die L.Riemen afgelopen 
zOndag tijdens de wedstrijd Lens 1 - Ráva 1 van de scheids
rechter heeft ontvangen,heeft het bestuur gemeend te 
moeten volstaan met het geven van een berispirrg, 
BETAL'Il7G KONTRIBUTIES. 
De leden en donateurs,die zulks nog niet gedaan hebben 
wordt verzocht de kontributie over het laatste kwartaal 
van. dit verenigingsjaar (1 april t/m 30 jU11i 1970) dezer 
dagen op giro-rekening 33.67.11 t.n.v.penningmeester 
V\J Lenig en Snel te den Haag te doen bijschrijven. 
KANTINE . 
Met ingang van heden is er een eenheidsprijs voor sterke 
dranken en limonades. Tevens wordt er met ingang van 
zaterdag a.s. 5 soorten ijs verkocht. 
VARIA 
-Wie heeft het horloge van Paul Luytengevonden,}'aul is 
lid van Rijswijk en moet het horloge op zaterdag 28 maart, 
toen hij langs de lijn van ons eerste veld enthousiast 
voor een doelpunt stond te springen zijn verloren .Wie·. 
het gevonden heeft wordt verzocht kontakt op te.nemen met 
de verlieia;er; hij woont Bazuinlaan 64 in Rijswijk. :. • 
-Het bord ttLenig en Snel1t dat sinds zaterdag boven de . 
ingang jllrijkt is eenbord pure huisvlijt van béstuurslid 
Karel van der Laan, , , 
-EnkeJe andere Lensers hebben enkele Paasvakantiedagen .• 
opgeofferd om aan palen te kunnèn trekken.Zij hebben 

• onder aanvoering van opper-palentrekker Jaap Colpa de 
lange zijde (]clubgebouw) van ons eerste veld voorzien 
van andere afrasteringspalen die daarvoor. langs .het ... 
derde veld. stonden. We signale.erden bij dit karwei verder 
Ton Hop,Pete5 en Leo. de Jongh,Cees Grimbergen,Fons v.d. 
Keer,Gera:rd uyvestein en de heer de Jong Sr, · .. 
-Als U dit leest is de vloer van ons klubgebouw yoorzien 
van een splinternieuwe vloerbedekking.Dit was dinsdag en 
woensdag een co-produktie van de hereh N.Hoefnagel en 
J ,Heynen. __ . 
-Als het gaat zoals moet,dan zijn dinsdag ook de nieuwe: 
stoelen gebracht, De tafels(van een andere firma) komen 
later, 
Aad Verbarendse is vorige week gereed gekomen met zij::i 
werkzaamheden aan de nieuwe geluidsinstallatie,die vooral 
tijdens de toernooidagen grote diensten zal bewijzen.· 
Ons gehele komplex is nu van geluid vcorzien. Aad heeft 
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een vern~ftig schakelsysteem uitgedacht,dat het klubgebouw, 
het eerste veld en het tweede en derde veld zowel afzon
derlij als tegeli,jk van geluid kan_ voorzien. 
-Bij Lens 6 jun. is Gerrie van Trommelen zijn korenblauwe 
shirt verloren.Indien iemand het gevonden heeft,wordt deze 
verzocht het bij de eigenaar of juco terug te bezorgen. 
-Een van onze junioren is afgelopen zaterdag zijn veter 
van zijn voetbalschoen verloren. Zou degene die zelfmoord 
plannen heeft, de veter naar de rechtmatige eigenaar 
terug willen geven, 
-Heeft iemand ook de voetstappen van de redaktie gezien? 
-De scheidsrechters maken tegenwoordig ook wel fouten 

(hoe is het mogelijk) · 
· c0rbeeiaen van afgelopen zondag : 
, .: j Lens 4: Aanvoerder Ton van Egmond neemt een str.a:fschoJ 

-•'.· .. - doel treft, Wat zegt de scheidsrechter ? Overnemen, 
, .. ·-.J,t de keeper bewoog zich te vr6eg ! De -Q-e maal vloog 
ë_," bal via de paal naast het doel. 
B-: j Lens 1: Een Ravaspeler valt bij een duel geblesseerd 
t·t;;: aarde. De scheidsrechter laat echter doorspelen, 
omdat er niet van een overtreding sprake was. Wanneer de 
keeper van RAVA de bal na ongeveer een minuut in handen kri 
fluit de_ -seheidsr:chter OJ:1 d: geble sse::r:de op te lat:n 

=l&ppt_,~ • .&~0;: -12.t·-#i~d is,geeft hiJ echter tot ieders 
verbazing een vriJe tràff;óp de plaats waar de Rava-man 
neergestort was. 
PROGRA:MMA VOOR ZONDAG, 12 APRIL 1970 SENIOREN. 
14.-- Lens 1 - R.K.A.V.V. 1 1.1.6-4 S.v.Aken 
lf>. -- Lens 2 - Laakkwartier 4 1.1 • .5-3 J. stevens 
14.-- Naaldwijk 3 - Lens 3 h.c.èeroo 
12.-- B.M.T. 4 - Lens 4 g.m.stevense 
12,-- Lens .5 - H.M.S,H, 4 2.2 • .5-3 a,v.d.berg 
12.-- Marathon 2 - Lens 6 c,borst 
1.5.-- Westlandia 7- Lens 7 p.bijverberg 
13.4.5 Lens 8 - Celeritas 9 2.2,.5-3 h.suiker 
12.-- B.T.C • .5 - I,ens 9 
15.-- Lens 10 - f-c-den Haag 3 2.1,.5-3 a.poels 
13.15 B.T.C. 7 - Lens 11 
LIGGING DER VELDEN Samenxkomst 
Naa}_r1,,Tijk Galgenweg :: -:-igang Z4idweg 12. 30 klubgebouw 
mar,:·:.·•1.on Oosterspo:r ·-.. ,ark achter clingendaal. 
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B. T .C. kapelaan meereboerweg v/h houtweg 
Westlandia Middelbroekweg 13.4.5 klubgebouw. 
DE OPSTELLINGEN 
Lens l :wordt donderdagavond na de training bekend gemaakt 
Inlichtingen over deze opstelling vrijdagavond(zie tijd 
afschrijvingen) 
reserve voor lens 1 : a.verbarendse-j.v.d.knaap-j.colpa~ 

LENS 2 
c.d.beek(a) 
h.smitskam 
r.roodbo.l 
j • v. d . knaap 
j.colpa 
h.rooduyn 
a.rooduyn 
h.brandenburg 
th.brochard 
j.v.dijk 
th.brandenburg 
RESERVE 
l.brandenburg 
c.v.d . .laan 
f.v.dijk 

LENS :5 . 
à.vervaart 
j.v.schaik 
a.v.essen 
l.hendrichs 
g.v.d.akker 
j.verhaar(a) 
a.v.wasbeek 
j .witting 

-

=--.,1•,·huis- - , ~· • • · .. ;. --
c.vervaart 
n.drabbe 
RESERVE 
ao·Jehee · 
j.schouw 2x 

LENS 3 
r.bruggemans 
f. straat hof 
j .bijsterveld 
a. ja,_"lsen 
n.koot(a) 
r.brander.burg 
th.hoefnagel 
e bakkers 
d.groenendijk 
a.kortekaas 
j.heins 
RESERVE 
e,v.bronckhorst 
r.eykelhof 

LENS _p 
g.halleen 
a . ni e u1,enhui zen 
c.peeters(a) 
m.v.zilfhout 
w.venderbos 
g.looijenstein 
j.de hilster 
h,haket 
a:-,v.d.meyden · 
h.de sterke 
l.jansse~ 
RESERVE 
n.-de: boer 
h.de groot .. --·-·•· - . . . 

LENS 4 
a.verbarendse 2x 
g.de hoogd 
a.v.egmond(a) 
1. smitska'.11 
j .de vaart 
w. ver barend se 
c.grimbergen 
w.eykelhof 
f.wubben 
g.benneker 
p.de vries 
RESERVE 
g.duyvestein 
a.bilderbeek 
j. verbarendse 
LENS 1 
th.suykerbuyk 
g.hoogetoorn(a) 
l.boelhouwer 
f.veelbehr 
l.jungschlager 
j.simons 
_j, groenendijk 

h. suykerbuyk ;: ::.·; ;; 
p. spe±her ·· .,.,,, __ _ 
j.schouw 
j.de boer 
RESERVE -. 
f. feller . .- •. 

., 
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LENS 8 
l.brandenburg(2x) 
h.v.welzen 
n.de gruyter(a) 
m.v,eysbergen 
c.kuyper 
g.v.d.kley 
e.v.d.acker 
p., se hult en 
j.riemen 
j.veldink 
a.klein breteler 
RESERVE 
i',v.dijk (2x) 

LENS 9 
m.suykerbuyk 
c.kras 
j.willems 
h.scholten 
w.suiker 

· h. suiker 
1 a.v.luxemburg(a, 

a.hoppenbrouwers 
w.keereweer 
j .brochard 
h. jac-obs 
reserve 
m.oostveen koentze 
n.osse (2x) 

LENS LO 
r., oostveen-koentze 
b, lustenhouwe:r:
g.duyvestein( 2x) 
a.jehee(2x) 
j.verbarendse(2x) 
a cox 
a.loykens 
p.verbruggen 
f,v.d.berg 
a.bilder:beek 2x 
w. schonnenbeek 
RESERVE 

LENS 11 : h.douw-s.douw-w-douw-n.osse-p.haring-f.peters(a) 
f .de winter-c. blok-r. v.d. boogaardt-r,-soer. 
Reserve:·a.loykens(2x) a Cox (2x) 
GE~N AFSCHRIJVINGEN DEZE WEEK. 
zoals ui:t bovenstaande opstellingen blijkt, zittèn wij deze 
week met een tekort aantal spelers,zodat op meerdere speler 
eá.11 beroepc·is gedaan voor andere elftallen beschik:baar te 
zijn.Wij adviseren daarom alle elftallen na te kijken 
of uw naam.soms ;twee keer voor_komt 9 Mogen we op uw mE,de-
werking rekenen. . · 
DAMESVOETBAL: a.s.do:iderdagavond om 8 '..lur begint de 
training voor het damesu-oetbal.Mochten er nog dames zijn 
die hieraan willen deelnemen, -dan zijn··zij van harte welkom 
ELFT.ÀLSEKRETARIS is van 11 t/m 20 april a.s. met vakantie. 
Alleen, in bijzondere g·evallen is de heer J ,Micka in staat 
u va:1 advie.s te dienen Tel. 67. 92. 76 .. · · 
ALLEEN IN· NOODZAKELIJKE gevall-en afschrijven :vrijdagavond 
tussen 19. - en 2·0.- klubgebouw tel. 66 .13 .14 · . 
Afhalen ruilformulieren:vrijdagavond of zaterdagmiddag 
in het klubgebouw. 
Uitslagen do·orbellen :zondagmiddag voor 17 .- tel .klubge-
bouw 66.13.14 . . .. : _ ... .. . . · 
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PROGRAMMA JUNIOREN - PUPILLEN EN WELPEN .• 

ZONDAG. 12 APRIL 1970, JUNIOREN 
12.-- Lens 1 · - Velo 1 
13,45 Lens 3 - Lens 6 

3.2.6-4 
3,2,6-4 

13.15 Gr.W.II-Vac - Lens 4 (nacomp.) Roggewoning Was senaa 

ZATERDAG, 11_ APRIL 1970 JUNIOREN 

15.45 Voorburg 1 - Lens 2 
15.4.5 Lens .5 - RVC .5 

Lens 6 vrij zie zondag 
1.5.45 HMSH 2 - Lens 7 
15.45 Lens 8 - ADO 13 

Lens 9 vr1.J 
14. 30 DHBRK 3 
15.~- vcs 9 

Lens 12 vrij 
14.30 Den Hoorn 7 
J.4. 30 Lens 14 

- Lens J.0 
- Lens JJ 

- Lens 13 
Or.Blauw 5 
16 vrij 
Lens 17 

Lens 15 en Lens 
14, 30 HMSH 6 
14.30 Lens 18 .GONA 7 

13.45 
13,45 
12.15 
11.--
13,45 
131-~ 

Lens 1 
Lens 2 

PUPILLEN 
DHC 1 

- VIOS 2 
Ooieva1,_rs 2 
HPSV 1 

- Lens 3 
- Lens 4 

Lens 5 
VVP 5 

- Quick Steps 
Lens 6 

LET.OP 30 APRIL. 
WELPEN 

Pr.Bernhardlaan Voorbur 
1.1.5-3 

Vreder1;.stl::-can 
2.1.6-4 

Ockfmburgh 
Dedenwvaartweg • 

Woudseweg Den Hciorl} 
1.1.6-4· -

Vrederustlaan 
3.2~6-4 .· 

1:1.6-4 
2,1,.5-3 

Zu:i.derpark 2e 
Zuiderpark 
3 3.2.6-:-4 
Zuiderpark· 

ged. · ·: 

12.-~,Lèns 1 
12.-- GONA 2 
12.-- Lens 3 

• -·· Vredenburch·l 
Lens 2 

1;1.6.c.4"' 
M,Stokelaan 

12.-- ODB 2. . 
. -Lens ti. yri j 

LET 

- Ooj.evaars 2 
- Lens 4 

0 p 30 A P R I L 

2.1 • .5-3 
Albardastraat ._. 
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0PSTF:LLINGEN: 
LENS 1 : f.guit-r.v.h&.rtingsveldt(a)-p,hop-w.kouwenhoven
b .. v.d. larrn-f .raaff-a. ravesti jn-c. schr;:iver-g. v.d. veld en-
1. v" d. vP.l de-Jj. de zwart .. Res:o.kortekw;s (2x) Leider:J.Hop 

LENS 2 : j.bertens-j-v-d-heyden-r.hoefnagel-a.hoek-j.v. 
hulst-h.de jong-a.v.d.keer-p.manderr;-a.ramakP.rs v praag
a.tinnenbroek-p.de vries (zie senioren 4) 
Res: r.scholten(2x) Leider dhr.A.Blck. 
Sanwnkomst 14.45 ingang lensterrein. 

LENS 3 : h.alber,;-c.l:or-r.scholten-1.egberts-w.englebert
j.keetman-p.klein br'.Jteler-f.de kleyn--f.de vos.a.vervaart 
h.zoun" Ref'.: n.de vr:!.es L,,jdc,r dhr.c.riGuwenhuizen 

LENS 4.: r.bos-h.dankers-c.v.declen-p.de haan-c.hoender
kamp-e. v.d. linde-j, J.v.ca s- j. d entjes-r. v.d. steen-f .de 
vroege-r.peeters.Re:,.: j.v.domburg Ld .. der dhr.Flumans" 
Samenkomst: 12.45 ingang Gr1wf WillEm II vac terrein. 

LENS 5 · : als bekend met j. v. rijn ( 2x) 0, Kortekaas 2x 
Res: p.verheescn Leider dhr.J.Zoet. 

LENS 6 : als bekend met j. v. rijn ( 2x) 
Re&: g·. trommelen Leïder dhr .F .Wubben 

LENS 7 : als bekend Res: a. jungschlager. 
Leider dhr. cT .Heynen Samenkomst 15 .15 t,errein HMSH 

LENS 8 : als vorige week met f. baven. 
Res: m.snijders-e.booms Leider dhr.c.Kras. 

LENS 10: als vorige week. 
Res. :w. v.d.linden Letder dhr.G. v.d .kley 
samenkomst 13.4.5 Bouwlustlaan-Hengelolaan Vendex. 
LENS 11 : als vorige week ·-·· •" --~}~_f.::,"" i.cë~ 
Re s. :m. magnee-h. keynen Leide:r\ dnr-:-a-:ni-euwenhuyzen. 
Samenkomst 14. 30 uur klubgebouw· Lens. 

LENS 12 : vrij ( zie overige elfatllen. 
LENS 13·: · b ·. rtd terman-j. janmà'at-r :inicka-,g, colpa-a.hilderink 
a .lodder-g .wouters-r. verbarerd se-f. enoèy'êrs- . 
a-'s-gravendijk-e.noeffiagel. 
res-R.v.d.meer Leider dhr.a:hop·samenk.13.30 klubgwbcuw Lens 
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~EN;', 14: h.v .. b?heerr!en-f.v.loon-a.de pagter-h.guit.p.herry 
'J.v,velzen.w.wils-J.post-j.piët-j.v.wijk-q.v.noort. 
Resr: j.slabbers-g.v.gessel. Leder dhr.N.Tirabbe. 

LENS 1.5; vrij ( zie overige elftallen.) Lens 16 idem. 

LENS 17: r.hulsemans-f.wouters-a.burcksen-p.bakker-
·r.guit-th.v.d.voort-m.v.wassem-j.scljoltens-r.out-d.faas-
h.de graaf. · 
Res: j.leuiken-e.teunis Leider dhr.a.Poels. 
Samenkcmst 14.- hoek hengelolaan/vrederustlaan 
LENS 18 : f. hr:,ndriks-h. kouwenhoven-p. koevoets-r .kruisel
bergen-r. :wijsman-w. brochard-a.mans- j. oosterveer-j. vol
lering-h. prcnk-r. huirllian. 
Res:c.J.jpman-m.v.dijk. Leider dhr.H.Verbarendse. 
PUPILLEN (let op 30 april) 
LENS l : a.v.velzen-r.v.dkruk-r.de hoogd-c.schenkels
f .kras-p. v. d ,nieuwcmhuyzen-a. reesink-r .1 eyn-t. de kok
e .landman-a. de hoogd-
res; r.peeck - p.lucas(2x) Leider dhr.Th.Hoefnagel. 
LENS 2 : j.bronger-r.v.à.meer-p.devilee-r.v.d,boogaar<lt
f .kortekaa_s:-P. hop-r .mi.cka-p. v. d .. burgt.,.a. westerduin-
r .hofman-r. pereira. .. · 
res: p.valkenburg(2x) f.v.velsen (2x) Leider dhr.j.Colpa. 
LENS 3 : th.prins-j.v.rijn-j.luster.houwer-r.v.domburg
v.pouw-e.v.luxemburg-c.v.bijsterveld-j.brochard-s.kn6rr-
m.peperkamp-p.blom. . . 
res; m.schutte Leider dhr.a:;v.essen, . 
Samenkomst 11.4.5 ingang zuiderpark/loevesteinlaan. 
LENS 4: m.prins-r.hoppenbrcuwers-f.v.d.zel-r.willems
a .grimbergen-m. versteeg-h. heezi.us-r .nottet-j. ter laare
m. hoenderkamp-m. hoogduin. 
res; r.waarsenburg-a.koevoets Leider dhr.b.lustenhouwer. 
Samenkomst lQ.30 ingang zuiderpark-loevesteinlaan. 

LENS .5 : e.b.boheemen-h.wubben-a.kleiwegt-j.colt-
j .klarenbeek- j .wasserman-p. bakker·:;:-o. borst-q. v .d .meys
r, dessing-p. de haas. _ 
res;· a.v.maren Leider dhr.f.de vos. .. • 

. 
' 
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LÉNS 6 : s. wilmer- j, v. heggelrnans-a. wj 1 J.ems-h, v.d. broek. 
d.bcin-j.kies-g.baidjoe-w,frerichs-t..grimb.erg-p.v.d,zee
e.v.d.hoven. 
res: j.bijnagteri. Leider dhr.f.raaff 
samc,nkomst J. 2, 1.5 inagang Lenst erreh1. ,. · .,,,. 

W J<~ LP EN (let op 30 april) 

LEN8' l : g.appeldoorn-r.de keizer-p.v.d.burg-r.peeters
r, koevoet s-p. Vr.tlkenburg ( 2x)-r. veri-;t,,eg -f. v. vel zen( 2x) 
p,lucas (2x) th.v.luxemburg-o,hu.is. 
res: a.bijnagte Leider dhr.g.v.d.steeno 

TJ,NS 2 : f. verbarend se-e. hofman.,. j. v .kl eef-c, v. rijk
·' .. :le gier-h. braak-s. v. d .meer-r .noordfiloo_s-f. bauman
,·, •··u.iterman-f. kerkhof. 
r, . ; r.v.eyk" Leider cl:hr. h"dankers" 
;•.,,,;;mkornst 11.1.5 ingang Lensterrein. 

TX!::3 3 : p.vroegop-r.v.aarle-w,heynen-c.marselis
::. ,; . d .poll-j. v. tuyl-p .peperkamp-r. v. wijngaan:1den
l1.iilanken-t .king-j. v ,d. nieuwenhuyzen, 
res; h.v.d.winden Leider dhr.w.kouwenhoven. 

LENS 4 : r. schipaanboord-r,de haas--r. bloks-r,de jong
s. teunisBen--chr .geeve-r, straver- j, rimnen-w, ter laare
g. teeunisse-h. vink, 

-res: r.notebaard-r,rnuskiet. Leider dhr.r,v.d,steen, 
Samenkomst 11,1.5 ingeng Lensterrein. 

LENS .5 : m.hoenderop-a.kies-j,prins-r.v.eyken-p.brochQrd 
g.boon-p.waldschmit-j.groen-m.schenkels-r.coli-t.v.d.Tol 
res; t.schneiàers-r.zwarts Leider dhr,h,zou.n. 
Samenkomst 9,4.5 ingang Lensterrein. 

Afschrijvingen schriftelijk voor vri jdagavonè 6. 30r.uur 
bij dhr.g.v.d,s-~een n'.lnspeetlaan 303 tel.uitsluitend 
vrijdagavond tussen 6.30 en 7.30 tèl.66.13.14 klubgebouw 
In noodgevallen zat,,:- ·ag tusSfm 10.- en 10.30 tel. 
39.86.94 Voor trainj_·;en op woensdag en maandagavond 
(c.klasse)tel,33,.51.ci (dhr.Zoet) ,tussen 6,- en 6,30 uur 
Ook kan er door W-avc':,dgroepen worden geinformeerd of 
er v,-;ld..-p;f. füJ.?-lt;r•p;i.ni .1g. ip, •.. , , , , . 
AFKE!JRINGEN PUPllLEt ;N WELPEN, er mag allen worden 
gel>F•:': v.:ior de uitwé trijden en als er op de "afkeu-
r::.· .dre,;sen bij pd ·.l;L},m en welpen staat vemeld: 

.f.'keuringslijst• "n dan nog al1.een z::.iterdagochtend 
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tussen 10,30 en ll.- bij dhr,G.y.çl.Ste~n tel,39,86.94" 
Dus niet bellen bij algehele goed-of afkeuring·_·van lief 
programma en ook niet voor de thuiswedstrijden,als er 
op de afkeijringsadressen staat vermeld: 11 zie afkeuringè
lijst. Daarvoor kunnen jullïédeze week kijken bij de 
juniorenlijst bij de elftallen van.Lens 5-8-9 of 14. 
Als deze wedstrijden niet doorgaan,zijn ook jullie 

.wedstrijden afgelast. 
NIET OPKOMERS: wegens niet opkomen afgelopen weekeinde 
krijgt m.v.dijk 2 extra reservebeurten. . . 
Wegens onbehoorlijk gedrag teginover de scheidsrechter 
wordt j.v.rossum een wedstrijd niet opgeste]d. 
1'RAININGEN: Keepers -zaterdagochtend: 10-:·~ worden veirwacht 
j.borst-m.reuver-h.v.boheemen, 

WOENSDAGAVOND 15 april: i,v.m,t.v.uitzending Feyenoord
Legia ge en a.b. en c. klas se training. De training zal · 
die week voor de a·en b klassers op vrijdagavond(zelfde 
tijd)plaats vinden. ' 
LENS UTOPIA TOERNOOI A KLASSERS. 
Dit vorig jaar voor het eerst op 30 april georganiseei;-de 
toernooi zal dit jaar i,v.m,het 50 jarig bestaan een 
extra feestelijk tintje krijgen.Het marjoretten-peleton 
met drumband 11St,Caecilia" zal na een mars-door de· " 
omringende wijken(waaraan ook pupillen en welpen zullen 
deelnemen) een show op ons veld, geven.Aleén-dit :l.s ar: C' 

• een komst naar onze velden waard, om nog maar niet te ·· 
·dtnken aan het toernooi zelf, waaraan zullen-deelnemen 
Feyénoord-VUC-de Baronie-ODS-TSC-RBC-de Musschen-en 
natuurlijk Lens A 1. Een viertal bekende scheidsrechters 
de heren den Hartogh-Blankenstein-Bouman en Bom(scheids
rechter ~etaald voetb~l)zullen de wedstrijden leiden. 

·Om in de omringende wijken bekendheid aan dit toernooi 
te geven zijn er aanplakbiljetten die a.s.zaterdag bij• 
de juko kunnen worden afgehaald. Degenen die regelmatig 
de biljetten van lens 1 krijgen toegezonden zullen ook 
dit exemplaar thuis bezorgd krijgen, · 
PUPILLEN EN WELPEN OPGELET ! ! 
Voorde pauze van bovengenoemd toernooi hebben wij nog 
enkele pupillen en welpen nodig,die meelopen met het 
marjorettenkorps"ij kunnen zi.ch a.s.zaterdag nog 

• opgeven bij dhr.g.duivesteijn.Zorg dÈ,t je erbij komt!!! 
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VANDALISTEN :_ A T_. T_ E N T I E 

Steeds· vaker,het· spijt ons,dit te moeten lrnnstateren,komt 
l-Lt voor dat er mensen zijn die.het lens:;:klubg,ebouw als 
een varkensstal behandelen. Voeten (nou ja!) op het pas 
geverfde houtwerk,sigaretten op.de vloer uittrappen, 
stoelen mee naar buiten sleuren,, enz.enz. alles wat men 
thuis niet zal doen, doet inè'r1 :bi 'j LP.n s. . 
Al deze menser. worden vriendelijk maar zeer, zéér dringend 
verzocht zich normááJ. te gedragen. Iedereen moet er op 
toe zien dat dit ook werkelijk gebei.:rd. Misbruik wordt 
onverbiddelijk met verwijdering uit lrnt klubgebouw gehono
reerd. Dat dit niet altijd zachtzinnig zal geschieden,moet 
:' de 11ordebewakers11 (hopelijk a] le lensleden) maar kur.nen 
1:-"rgeven. Overigens moet het nieuwe meubilair binnen 
bJ.ijven staan. Als U buiten wilt zittcm,dan op de bank lan§ 
l,et eerste veld of indien U werkelijk zo moe bent, li>p het 
cuue meubilair. 

DENK AAN DE KAMP.~ANMELDINGEN. 

TOERNOOIAGENDE; 18 april Quick voor P l en P 2 
30 april vue voor P 2-

UITSLAGEN: 
SENIOREN: JUNIOREN 
Lens 1 - Rava 1 2-1. D.H.L. 1 - Lens 1 3-4 
Lens 2 - Quick 4 0-2 vue 2 - Lens 2 1-0 
eromvliet 4- Lens 3 0-4 Gr.W .II - Lens 3 2-1 
HDV 2 - Lens 4 1-1 DHe 4 - Lens .5 0-2 
Lens .5 - Scheven 3-3 Lens 6 - Duindorp 2-4 
GONA 4 - Lens 6 1~.5 Quick 7 - Lens 8 0-10 
Naaldwijk6 - Lens 7 6-3 HPSV 2 - Lens 10 2-2 
Lens 8 - Or.Blauw 5-0 RAVA 9 - Lens 11 1-2 
Lens 9 - vue 13 1-0 DHL 9 - Lens 12 2-1 
DUNO 6 - Le.ns 10 2.-2 Lens 14 - Celer.9 2-0 
Juven:tas 6 - Lens 11 1-0 Lens 1.5 - Triomph 3-3 
PUPILLEN 

' 
Lens 16 - RAS 6 2-1 

vue 1 - Lens 1 4.2 Lens 18 - GONA 6 4.5 
Pos:tduiv 1 - Lens 2· 2-0 WELPEN 

. Or.Blauw 2 _ ~ Len,s· 3 0-4 RVC 1 - Lens l 0-0 
Lens. 4 :. -, Vio_s · 3 - 0-.2 -. Lens· 2,• · - v~ . .ç,s.2. l_-1_. .. 

ercmvliet .5~ Lens .5. 3..,0 Lens 3 - eromvliet 2-0 
Lens 6 - VVP 5 2-0 Hll/JSH 3 - Lens 4 1-3 

Lens .5 - Vios 4 1-1 
Lens 6 - Lens comb 4-1 
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WA'f GEWEEST IS . . .. EN WAT K0MEN_Q!:!:1', 

Nu het voor diverse elftallen in de laatste kompetitie
wedstrijden behoorlijk gaat spannen,willen wij u gaarne 
ook deze week.een CV§!rzicht van hetgeen ons allemaal te 
wachten staat, geven, Na het uiterst verdienstelijk en 
meer dan dik verdiende gelijkspel tegen RKAVV gaat het 
eerste met hernieuwde strijdlust :0ondag a.s. naar de 
Leyweg cm daar Celeritas tegemoet te treden. Laten we 
eerlijk zijn: de kansen in 3 b liggen vrijwel weer gelijk 
Alhoewel de weg naar "de veilige haven" beslist nog niet 
helemaal geffend is,begint het er toch op te lijken dat 
Lens aan een indrukwekkende opmars bezig is. 
Dat dit gelukkig ook langs de lijn te merken 
tot vreugde" Iedereen dus zondag weer aan de 
oppepper de stand onderaan in 3 ben het nog 
programma: 

is.stemt ons 
kánt,Als 
te spelen , 

Lens 10 punten thuis:Delft, V0C uit :Celeritas,EDS,T0NEGID0 
RFC 10 - thuis:Quick,RKAVV uit:Archipel,EDS,T0NEGID0 
Archipel 11 pt thuis :EDS, RFC uit :RKAVV, V0C ,WiU·elmus. 
Delft 13 punten thui f' :Rava, Tonegido ,Wilhelmus, Uit. :Lens, 

Quick, 
Tonegido 13 punten:thuis Lens,Celeritas,RFC uit :Delf):;,. 

· Wilhelmus·. 
HET DERDE zette zondag weer een behoorlijke stap in de .. 
goede richting.Naaldwijk,dat derde stond,werd met 3-l 
teruggewezen,waardoor als enige concurrent Zwart Bla.uw 2 
overblijft. Nog vijf wedstrijden zijn er te spelem voor 
dit elftal. . . . ; ·• 

HET ZESDE, .ex-kamioenscandidaat, heeft afgelopen zondag 
inde uitwedstrijd tegen Marathon de rectificatie van . 
vorige week niet waar kunnen maken. Het 1!praat11 verlies 
betekent een achterstand op Blauw Zwart van 2 punten 
met· nog 4 wedstrijden te. spelen, . : . . . · ·. 
HET ACHTSTE onderstreepte nog eens duidelijk wie de 
titel in haar afdeling verdient.Na een van beide zijden 
goede wedstrijd,werd uiteindelijk met 2-1 van nummer 2 
Celeritas gevrnnnen,waardoor theoretisch alleen HDV nog 
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voor bedreiging kan 
wint Lens van_Robin 
tief een feit, 
OFFICIEEL, 
NIEUWE LEDEN: 

-
zorgen.Verliest HDV zondag echter _en 
Hood dan is het kampioenschap defini-

..-- 630 : C,Beijer .. 20,11,50 ,(s) Jaarveldstraat 252 
,.,,,631, ,:, A.C .• iJ.,A,M.-1{:µypers 23.1,51 (s)' Scheeperstr,19 608357 

NIEUWE.DONATEUR-. . 
175: B,Lei,jp,., :i:';i.,ep).1,o;v,eµselaan 5 den Haag (t+l) 
AFVOEREN LEDENLIJST . . . 

_..,155 :.F,C"M..Hendriks (j) 156 :W.J,M..Hendriks (j} 
IN BALLOTAGE . . .,,, 

,632 : P.J.Dullaart 15,6,59 (p)' Rietveen 47 
VRIJDAGAVOND. Fi:ÄPRît' 1970. ( i'il'.4-f hûr')' '' -
Lens conb - · V & D. Leyweg. . 
De volgei:i.de, spelers worden verzocht om +18, 30 uur aanwezig 
te zijn: l.brandenburg~m.v,eysbergen-n~de gruyter-c,nieu
wenh~izen-j.riemen-r.kuyper-j.veldink-p.schulten-g.v.d,kley 
g.halleen-r,v.d,acker. :res:a.klein breteler. 

•·•,-•·,;;t•••f'};,r< ·-. _, 

PROGRAM.MA. VOOR ZONDAG 19 APRIL 1970 (SENIOREN) 
14;-- Celeritas 1 - Lens 1 
12.-- V.F.C. 3 - Lens 2 
15.-- Lens 3 - Westerkwartier 4 
12.-- Lens 4 - Cromvliet 3 
12.-- Rijswijk 5 - Lens 5 
14.-- Lens 6 - V.U,C. 7 
12, 30 Robin Hood 2 - Len.s 8 
11,45 Wit Blauw 7 - Lens 9 

· J ,vermeer 
e.ruit'en 

1.1.6-4 j.de wild 
2.2.5-3 t.letsch 

h.v.d.vlist 
2.1.5-3 g,beekman 

12.30 Lens 10 - H,W.S. 4 1.1,6-4 h,de groot 
13.45 Lens 11 - B.T,C, 7 1.1.5-3 h.de groot 
LIGGING VAN DE VELDEN SAMENKOMST 
Celeritas aan de Leyweg 12.-- klubgebouw 
V.F.C.aan de Sportlaan te Vlaardingen 10,30 

·· Rijswijk Princes Irene Sportpark Rijswijk ll.-
Robin Hood Ockenburgh 11; 30 

, .... Wit Blauw aan de Westvlietweg 10.45 
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DE OPSTELLINGEN 

. LENS 1 
o,vorkink 
p.de jongh 
,,,handen (a) 
g.kemperman 
l.riemen 
j.englebert 
g.verhaar 
h.zoet 
a.hop 
r.fortman 
w.keetman 
h.brandenburg 
RESERVE 
a.verbarendse(2x) 
j.witting (2x) 
w.verbarendse(2x) 
LENS 4 
a.verbarendse(a) 
w.verbarendse 
1. smitskam 
j .keetman 
j.de waart 
g.de hoogd 
e.v.brmnckhorst(2x) 
r.eykelhof 
g,benneker 
f.wubben 
w.eykelhof 
RESERVE 
a,v.egmond 
j.de boer 

u:Ns 2 
c .. v.ct.beek (a) 
h. smitskam 
r.roodbol 
j.v.d.knaap 
j,colpa 
h,rooduyn 
a.rooduyn 
f.de zwart 
th.brochard 
j.v.dijk 
th.brandenburg 

RESERVE 
h.suykerbuyk 
c.grimbergen 

LENS 5 
a.vervaart 
j.v.schaik 
a.v.essen 
l.hendrichs 

·g.l.v.d.akker 
j.verhaar(a) 
a"v.wasbeek 
j. witting( 2x) 
a.huis 
c.vervaart 
n.drabbe 
RESERVE 
n.de boer 
j.siemons 

LENS 9 LENS 8 
l.brandenburg 
h.v.welzen 
n.de gruyter 
m.v,eysberien 
f,v.dijk{a) 
c.kJzypers 
g.v.d.kley 
j.veldink 

' m. suykerbuyk 
c.kras 
a.hoppenbrouwers 
j.willems 
h,ssholten 
w. suiker 
h"suiker 
a.v.luxemburg(a) 

LENS 3 
r.bruggemans 
f., straathof 
j.bijsterveld 
a. jansen 
n,koot(a) 
p.v.d"aar 
th.hoefnagel 
e.bakkers 
d.groenendijk 
a,kortekaas 
j.heins 

RE/,ffiVE 
r.brandenburg 
e.bronckhorst(2x 
r. Eykelhof ( 2x) 

LENS,6 
th.suykerbut,k 
f.veelberh 
a.nieuweî'lhuizen 
c.peeters(a) 
h.kemper 
Wo venderbos 
g.looyestein 
j .de hilster 
a.v.d.meyden 
h.de sterke 
m.v.zilfhout 
RESERVE 
1, janssen 

·h,haket 
LENS 10 

m.v.Oostveen Kc 
b.lustenhouwer 
g,duyvestein 
a. jehee 
j. verbarend se 
a,cox 
a.loykens(2x) 
p.verbruggen 
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w. keerei•rner 
• j.. brocharè 

'· f. v,'d·;berg ": 
ï<J. schconebeek 

j 4 r:i crr.en 
p. é:Cf/µt}en 

' . , ' ' ~ .. ·~ ·-
• '· : ' 1 " • .• ; . '. 6. ,L.,,}_,_ .i.t-;.~n 

R'.':t'.EHVE 
.i "k.lEin bretel er 
e.a.rr.cl.acker 

h ,, ja·cobs ,,, . 
RESERVE 

l.boelhouwer 
n"osse 

a.bilderbeek 
RESERVE•· 
j.,, s.chouw 
b,osI:e 

LF}~S 11 : h.douw-s.clouw-w.douw-b.ot::.:e(2x} n"osse (2x} 
p. haring-f .. peeterd a} f .de winter-r-. v.d. boogaardt-
c. blok. r. f;oer. Reserve :a.loykens U!x) 

DAJVIES VOETBAL : training :dond erdagu v,:md om 8 uur. 

LEIIJ.'3 2 : sta11,t slechts 4 punten a~'·,tor op leider 
V}"C 3,tfoartegen zond;;.g a.s. wordt g,-;speeld. Alle reden 
dus om 2 punten in t•:) lopen ! ! ! 
AFSCHRIJVINGEN :allerm in nood zake; i ,jke gevallen 
afschrij.ven tm,sen l;) en 20 uur, kJ.ubgebouw tel"66.13.14 
Afhalen ruilforrr:ulieren Vrijdagavond of zaterdagmiddag 
in het klubgebouv,. 
Uitslagen doorbellen: zondagmiddag voor 17 uur tel. 
k]ubgebouw 66,13.14-

PROG;lAMMA' s JUNIOREN , PUPILLEN EN WELPEN. 
ZONDAG. 19 APRIL 1970 (Junioren) ---

. 
14.-- Quick 1 - Lens 1 de Sav.Lohmanlaan 
12.-- Lens 3 ~redenburch 3 2.2.6-4 
14.-- Lens 4 - Vredenburch .5 2.2.6-4 

ZATERDAG, 18 APRIL J970 (Junioren} 
Lens 2 en Lens .5 vrij 

14.30 RVC G - Lens G 
1.5.4.5 Lens 7 - Quick 6 
16.15 Scheveningen 7- Lens 8 
14.7,0 Lens 10 DHBRK 3 
1,5. 4 5 Lens 11 - Quick Steps 
14 •. 30 Lens 12 - RVC 10 
15 ,.4.5 Lens 14 - Rava 11 
14. 30 Lens lG. ~ ,Adelaars 2 
13.15 Ado 24 :...· Lens 17 
14"30-Ri,jswijk 9 - Lens 18 

Lens 9 - 13 - 1.5 zijn vrij. 

Schaapweg Rijswijk 
2.1 • .5-3 

Ht,utrust Sportlaan 
. 2.1 • .5-3 . 
8 3.2,.5-3 

1.1.6-4 
1,1.6-4 
3.2.6-4 

Zuiderpark 2e ged. 
Schaapweg Rijswijk 
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PUPILLEN -· A' .. ' . 

Lens 1 zie Quick tournooi 
Lens 2 zie Quick yournooi 
Lens 3 vriJ 

13.45 Lens 4 
13,45 Lens 5 
13,-- RVC 6 

- Die Haghe 2 
Ooievaars 3 

. - Lens 6 
WELPEN' 

1.1.6-4 
2,2,5-3 

Schaapweg Rijswijk 

12.-- vue 1 
12.-- Lens 2 
12.-- Lens 3 
13 .. -- wvs 1 
13.-- Lens 5 
13,-- Lens 6 

- Lens 1 Loudonstr ,.Mariahoeve 
- V"V,.P.2 
- Rijswijk 4 
- Lens~ TERREIN LENS 
- wvs 2 
- Westerkwartier 4 (vr) 

1.1,6-4 
2"1.5-3 
1.1.6-4 
2.2.6-4 
3.2.5-3 

LENS 1 : b.v.d.lans-c.schrover-f.raaff-r:v.hartings
veldt-(a) p.de vries- g.v.d,velde- l.v.d,velde-p,öop
h.de zwart-o.kortekaas-f.guit. Res:r.ravestijn~ 
w.kouwenhoven. Leider dhr, J.Hop. 
Samenkomst 13,30 uur ingang Quick-terrein, 
LENS 2 vrij, 

·, 

LENS 3 :h.albers-e.bor-1.egberts-w.englebert-j,keetman
p.klein breteler-f,de kleyn-j.de vries-f.de vos
a.vervaart-h.zouw. Res: j.v.domburg (2x) 
Leider dhr.c.nieuwenhuizen. 
LENS 4: p.de haan-c.hoenderkamp-e.v.d.linde-j,lucas
j,rientjes-r.v.d.steen-f,de vroege-r.bos-h,dankers
c.v.deelen-j.v,domburg(2x) Res.: r.peters 
Leider dhr. f.flumans. 
LENS 5 vrij. a,schijf zie Lens 6 
LENS 6 als bekend res:a.schijf Leider dhr.f.wubben. 
Samenkomst 13.45 klubgebouw Lens. 
LENS 7 als bekend. 
res:th.v.d.aardweg Leider dhr.j.heynen, 
LENS 8: fr.teunissen-g.lelieveld-h.straver-m.v.d,horst 
p.booms-e.booms-c.v.d,aardweg-r.v.d.steen-a,schneider
r.wouters-j,v"d.graaf. res .. :w,de hilster-r.de vroege 
Leider dhr.c.kras. Samenkomst 15,30 Leyweg/Hengelolaan 

·eur.ocinema. 
LENS 9 vrij, m.reuver zie lens 10 



- 328,-.. ·• .. 
LENS 10: m.reuver-p.berkelaar-j.meyers~r,mooyman-c.bakker
m.mulkens-j,ruyters-w-v-d-linden-r.v.d.linde-g.v.deelen
a.brouwer,Res: r.coenen-j.pronk Leider dhr,g,v.d.kley 
LENS 11 : f.v,os-r.v.overvest-h.v.d.broek-a.v.maris-e.ree
sink-s,djerahian-e.wohrmann-w,snijders-f.hooghiemstra
h.niggebrugge-m.magnee. Res. p.wolters-h,keyner. 
Leider dhr.a.nieuwenhuizen. 
LENS 12 als bekend" Res.: h.guit Leider dhr.p.de jongh 
LENS 13 vrij. Alle spelers worden om 14.-- uur verwacht 
voor een training · 
LENS 14: h.v.boheemen-j v.rossum-j.v.wijk-w.wil:o-p.herry
f.v.loon-j,piet-j.v.velzen-a de pagter-j.post-j.slabbers, 
res: m,v"dijk-e,de wit Leider dhr.n.drabbe 
LENS 15 vrij zie overige elftallen, 
LENS 16: j,de greef-h.kleiwegt-a.looyenstein-h.dessing
r. bom-a hoefnagel-f. jonker-f .. willeyns-f. klos-j. krens-
j. v, hoek. Res: f.magnee-h.ruyter.Leidervdhrch,bijsterveld, 
LENS 17: r.hulsemans-p.bakker-j.leuiken-r.guit-j.v.domburg 
e.teunis-th.v,d.voort-m.v.wassem..-c.lipman-r.out-j scheltens 
res:f.wouters-a.burcksen. Leider dhr.a.poels" 
Samenkomst 12.45 ingang zuiderpark/Loevesteinlaan. 
LENS 18: h,pronk-w,brochard-a mans-p,koevoets-r.huisman
j.vollering-h.oosterveer-r.wijsman-h.de graaf-h.kouwen
hoven-d.faas, Res:r.kruiselbergen-j.hollink 
Leider dhr.h.verbarendse Samenkomst 13.45 hoek Hengelo
laan/Loevesteinlaan. 

PUPILLEN Lens 1 en 2 zie Quick-tournooi. 
Lens 3 vrij. 

LENS 4: r.hoppenbrouwers-f.v.d.zel-m.hoenderkamp-r.willems
r.waarsenburg-m.versteeg-m.schutte-a.grimbergen-j.ter 
laare-r.nottet-m.hoogduin- Res:m.prins-h.heezink. 
Leider dhr" b.lustenhouwer. 
LENS 5 : e,v.boheemen-j.klarenbeek-r,kleiwegt-j.coli
h,wubben-a.koevoets-a.v.dorsen-a.v.maren-r,dessing
q.v.d.meys-p.de haas. Res: p.bakvis .. Leider dhr.f.de vos(2x 
LENS 6: s. wilmer-j. heggelman-j. bijnagte-t .grimberg-j .kies 
g,baidjoe-p.v.d.zee-d.boin-w.v.d.hoven-w.frerichs
a.willems.Res: h.v.d.broek Leider dhr.f.raaff 
Samenkomst 12 .:15 uur ingang Lensterrein. 

30 APRIL A.KLASSE - J0UBJ'!ppJ. 
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,. WELPEN 

~ . ~ 
LENS ·1, :· als -v:orige weêk. Res: r.bom Leider dhr.c.bon. 
Samenkomst: ·ll.-l5 ·klubgebou-w Lens •. : 
LENS .2., :, f. v.enbarendse.-e ... hofman-j. v .kleef-c. v.rijk
h. braa!(-f. kerkhof-s. v. d ,.meer-r .noordeloos-f. bauman-
r. ruiterman-h. hoppenbrouwers .Res :f. v.d. poll-p.de gier. 
Leider dhr.h.dankers. · 
LENS 3 : a.bijnagte(2x)r.v.aarle-w.heynen-c.marselis
a.v.d.winden-p.peperkEJmp-j.v,tuyl-h.planken-r.v.eyk-
t. king-j .v. d .nieuwenhuü·,en. 
res:r.v.wijngaarden-p.vroegop Leider dhr.w.kouwenhoven. 
LENS 4: r.straver-r.schipaanboord-r.de jong-r.de haas
r.bloks-s.teunissen-chr.geeve-g.teunisse-w.terlaare- · 
h. vink- j. riemen. 
res:m.hoenderop-r.muskiet Leider dhr.r,v.d.steen. 
LEKS 5 : g.zwarts-a.kies-j.prins-r.v.eyken-p.brochard
g.boon-p.waldschmidt-m.nchenkels-r.notebaard-t.'schneiders 
t.v.d.tol. Res: r.coli. Leider dhr.h.zoun. 
LENS 6 : a.bijnagte(2x}b.v.amerongen-j.groen-r.de gier
th.heerema-j.engele-1,janmaat-h.korenromp-q.michels
e.sandifort-a.siemons. Leider dhr.f.de vos (2x} 

30 il.PinL A-KLASSE TOURNOOI 
Afschrijvingen schriftelijk voor vrijdagavond 6.30 uuf' 
bij dhr.G.v.d.Steen,Nunspeetlaan 303 tel.uitsluitend 
vrijdagavond tussen 6.30 en 7.30 tel.66,13.14 klubgebouw 
In noodgevallen zaterdag tussen 10.- en 10.30 tel.398694. 
Voor trainingen op woensdag en maandagavond (c.klasse) 
tel.33.51.88) dhr.!LZoet tussen 6.- en 6.30 uur. 
Ook kan er door W.avond groepen worden geinforrr.eerd of 
er veld-of zaaltraining is. 
AFSCHRIJVINGEN •VOOR. DUINENMÁRS WORDEN NÎET ·GEACCEPTEERD • ... 
Afkeuringen Pupillen en welpen.Er mag alleen worden 
gebeld voor de uitwedstrijden en als er op de "afkeu
ringsadressen bij pupillen en welpen staat vermeld: 
l'zie afkeuringslijst 11

• ~~ dan nog alleen zaterdagochtend 
tusserr·l0.30 errll.- biJ dhr.G,v.d.StPen tel.398694. 
Dus niet. bellen bij algehele goed.:.or afkeuring van het 

. programma en ook niet voor de thuiswedstrijden als er 
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ei, .... :ie afk,:ltï0 ng!:-:aèrl;ssen staat ver'._::Gld :"zie afkeurings
lijsten". Daarvoor lrn11nen jullie :J ,z:, week kljken hij de 
juniorlijst bij de, elftallen van L,ins 7-10-11 of 14. 
/.J.é, deze weel.strijden niet doorgaa::, zijn ook jullie 
;,rtod,=.ltri jden a.fgel~~st ... 

THAININGJi'.;J KEEPER:) : zaterdagaoch,~,,nd 10. - uur worden 
ven·m.cht : h.uding-j,de greef-h.v.;,oheemen. 
A en B_~lasse van afgelopen woensc1a~avond is deze.week 
a.s.vr::.Jdagavond om 8.15 uur o.1.-; neer Baumc1n (niet 
verplicht) 
WOENSDAGAVOND 22 april normale tr,:ining A .B en C. klasse. 

A.KLASSE TOURNOOI OP 30 APRIL. 

Wij verwachten v0or dit tournooi een groot aantal juniorer 
pupillen en welpen. Aanvang is om 11.- uur. 
We kunrien nog enkele pupill,m en '<-'<>lpen gebruiken voor 
deelname aan de tocllt door de omri:1i;ende wijken. 
Gaarne; a·1runelden bij dhr.g.,duivesteyn, 

TOURNOOI-AGENDA 

25 a;:,ril 
30 april 

2 mei 
3 mei 
5 mei 

7 mei 

KAMPEN 

Pa Hierck tournooi - L,ms 12 
Graaf Willem II Vac - L,~llS 12,13 en 14 
V.U.C. - P2 
Poliotournooi - l,,'JS 5 
D.I.O.S, (Nieuw Ve'1nep) - Pl 
VIOS - Wl W2 W3 W4 
Spporwijk - Lens 7 en 8 
Lenstour~ooi - Lens 2,; en 4 
H,B.S. Lens 2. 
Voorburg - Lens l, 6 en 16 
A,D.S. - Lens 9 
DUNO - P3 en 4. Wl en 2 
Verburch - Pl · 

Er kunnen nog steeds enkele aanmeldingen worden geac
cepteerd.Wees er dus vlug bij.Mogen wij even herinneren 
aan de kampgelden,welke kunnen worcten gestort op 
gir,oreken;ing 7112 van de Algemene Bank Nederland, t.g.v. 
G.v.d.Steen, rek.no. 51.28.11.261 
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QUICK PUPILLENTOURNOOI op zaterdag 18 april a.s. 
aanvang 13.- uur. Lens neemt hieraan deel met haar eerste 
2 pupillen elftallen onder de deskundige leiding van de 
heren th.hoefnagel en j.colpa. Deelnemende verenigingen 
zijn:zowel in poule 1 als in poule 2: 
westerkwartier-vue-quick-lens-concordia; 
De wedstrijden duren 2:x:10 minuten zonder rust.Bij een 
gelijk aantal winst~unten beslist het doelgemiddelde. 
Indien dit niet beslissend is,zullen 3 strafschoppen van 
verschillende spelers,beurtelings genomen,de beslissing 
brengen. De volgende spelers worden verzocht : 
Pupillen 1: a.de googd-r.dehoogd-t.de kok-f.kras-r.v,d, 
kruk-r,leyn-e,landman-p.v.d.nieuwenhuysen-r.peekT 
a.reesink-c,schenkels-a,v,velzen, 
Pupillen 2: r.v.d,boogaard-j.bronger-p.v.d,burgt-o,borst
p.devilee-r,hofman-p.hop-f.kortekaas-r.v.d,meer-r.micka-
r.pereira-a.westerduin, ' 
Samenkomst 12.- uur Hengelolaan/leyw-eg (Eurocinema) 
Jobgelui vergeet vooral niet een trui of trainingsjack 
mee te nemen. Het kan je geondheid ten goede komen!! 
UITSLAGEN, SENIOREN JUNIOREN 
Lens 1 - R,K,A.V,V, 1 2-2 Lens 1 - Velo 1 2-3 
Lens 2 .:. Laakkwartier 3-1 Voorburgl ·;.c Lens 2 1-0 
Naaldwijk3-Lens 3 1-3 Lens 3 - Lens 6 4-0 
BMT 4 - Lens 4 6-1 Gr.WII-Vac- Lens 4 2-0 
Lens .5 -HMSH 4 4-2 Lens .5 - RVC .5 4-1 
Marathon 2-Lens 6 2-1 HMSH 2 - Lens 7 0-2 
Westland? - Lens 7 1-0 Lens 8 - Ado 13 1-3 
Lens 8 - Celeritas 9 2-1 DHBRN 3 - Lens 10 4-4 
BTC .5 - Lens 9 1-2 VCS 9 - Lens 11 4-0 
Lens 10 -Den Haag 3 2-1 den Hoorn?- Lens 13 0-7 
B.T.C.7 - Lens 11 2-0 Lens 14 -Or.Blauw 4-0 

HMSH 6 - Lens 17 1-9 
Lens 18 - Gona 7 2-.5 
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Len3 1 
Le:110 2 
Coi.cvaars2 
I-IP3V 1 
Len2, 5 
VVP 5 
VA R IA 

PUPILLEN 
- IlHC 1 1-2 

Vios 2 0-0 
- Lens 3 1-4 
- Len~. 4 5-0 

Quick Steps 1-1 
- Lens 6 1.-1 

Len,, 1 
Gon'l 2 
Lenr. 3 
ODE 2 

. WELPEN 
.-. Vrede1nburch 

Lens 2 
- Ooieva2.rsP2 
- Lens 4 

Qoj_ -:;vaars-Lens 5 

2-0 
0-2 
2-5 
0-0 
1-5 

-De nieuwe vloerbedekking in ons klubgebouw ligt nu alweer 
een week te pronken.Jammer dat er nu nóg mensen zijn die 
hem als asbak voor h'.ln oeuken getruiken. 
rr#ie oren heeft .... 11 

-Kent u het nog? Het, blad "Telelenr:". Door technische ? ?? 
moeilijkheden rondom de uitgave ervan is het er in maart 
niet van gekomen. Niettemin ligt ,:r een nieuw exemplaar 
over +tNee weken bij u in de bus. 

-Twee weken: geleden, na de wedstrljd Len;, 3- Delfia(se'::1, ( · 
her~ft A. Ve1-barendse zijn blautve trainingsjack met wltte 
biezen waarschijnlijk in "let klubgebouw achtergelaten, 

. De eerJ l jke vind·::r wordt ver~ocht een "geluid je" te 
laten horen bij de bar in het klubi:;ebouw. 

-a.:s.weP.k wordt dfJ nieuwe bar inglobouwd •. 
-P.Verheesen,sterspeler van Lens G (jun) heeft vorige 

' , ,·n,ek een erJ]stig ongeluk gehad en heeft zijn knie gebles
Sé;erd. Bezoek in het. ziekenhbi s "\'fost-Einde, zaal 1.5? 
(18 - tot 20.- uur) wordt bijzonder op prijs gesteld. 

' 
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. . Sic Utopia, transit Mundi. 

Na enkele seizoenen de spanning erin te hebben ge
houden, achtte ·Utopia d.e tijd rijp.op meedogeqlq:,e 
wijze toe te slaan. In een seizóen;·waarin enkEr],e elf
tallen het .móê'ili'jker~ niet zichzè-lf als met de tegenstan
der hebben, dolden d.e volgelingen van !'good old" Thomas 

· More er luchtigjes met hun rivalen op.:los, Dankzij. een 
juiste professionele instelling, namen ttDobias" cum . .
suis alle obstakels met een opvallend élan. Het resuili
:taat: een onge~lagen kampioenschap, waarbij de doelcij
fers 56-10 boe]$delen spreken. Reeds nu circuleren de ge
rujhten dat bepaalde niet nader te noemen verenigingen, 
bevend.voor de niet te stuiten dadendrang van onze Uto
pisten, hun elftal uit de desbetreffende afdeling vrij-= 
willig willen -laten. degraderen. ,De negênentwl'l:itigs'Ee_ van 
dézë: maand gaan deze Lensmensen ·daél,dwer.keli jk- bewi.j ZEln 
"all round" të zijn'; Op~die datum-vie:ren z:Lj hun-1,<a!))
pïoensfeëst erY.;zu;J,.len ·ook bij'di:e gelege11heid~op,_ bepaald 

··-· 'geîüed töt grbtËFh9ogte ?stijgen., Men·,heeft C!$ ·Pl/l-nnen, 
zo gaat de mare-;:/het:,vo1gende·;kà.mpi:Q_enpfeest-:re'ê,9S., in 
grote lijnen -klaa,r te kri:jgen.,Ja ""·· '·" ·,.> .,,. Yl ., ... 

·_Dé• jui:'ste · in§t.i.l:t,i:ng. · 
.. ,·-----·:,•~,-~-·- .(.' --2":, .. ,:,~--.··_. ----~--·---::.~-"--· .-,.- ~--- --~--- ... ,. --- ... -~ ~-, - -~-:..·.. . -- '. •· .... 

· OFFICIEEL. · '·" ·• ·, 
' . .r<._. ...... , •• ,,... ••• ...,, __ ------·~ -- .. .. "':" ,.... . 

::;.·-Se-kr··etal:'iaat.--:-c, ::..~}:::,c.1 "it'i.J ~::s, ,:: 111.:J :g~;__;r.,::::.:: :_; 
4 

;: nJJc.• f .-

AJ.iI!E!_;.korr.e spöndenti ec:• &e·or :'.hek:aigeine.en:; ,s.e t:ref>ap;i:aG1Ji'.: dien 1 
gezonden te worden·,aan- G-.Halleen;• Abeel straat 3.7, 
tel.'32.40.44. :;· __ -;.'·· ·' 

-~ ~~-•-•- ~ -•v-•-• 

~!:~~!;~08 ~Dl ~I~?70~~~;-~~~t: 

WIJZIGING LEDENLIJST 
• -110.J.~Englebert .. toev.o.egen..:tel.1.8,.12.JJ •-·- -· -·-~- .· 

:_c:_;:,· 12.5:adr,e.s .. wordt, postbus:6·1.08·,,_,_,~ · -~~:"- ·. • -_·. •., ,, :. 
nc_;:;;2 33-;:J:. M. v .'d :K:heijLtelefóon yrntdtè:25,-91 ;;•j _6:,., 2-31?::,Çr;;,,b)\'T, idE 
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AFVOEREN DONATEURSLIJST 
172 B.A.van HuffeJ. 

NIEU-wE DONATEUR 
17.5 B,Leijn TienhovenseJ.aan 5 ()) 
IN BALLOTAGE 
633 A.E.Overgauw 21-1-61 (w). Nunspeetlaan 299 
634 W.Frantzen 2_5-12-.59(w) Woudenbergstr._50 
63.5 R.G.Groen 2-::'-62 (w)Meppelweg 10.58 

6424.51 

636 J,L.Th.M.Wijngaarde 
14-12-.56(j) Kap.Meereboerweg 88. 

6872.50 
637 C.P.M.J,Kuijpers 18-10-.53(j) Scheepersstr.19 6083.57 
638 E.A,Foendoe 13-.5-46 (s) L.Davidsstraat 3.51 

68.588.5 

NIEUW LID 
632 P.J,Dullaart 1.5-6-59 (p) Rietveen 47 

EINDELIJK •.•...•... is het zover!. 
-ons eerste elftal verweert zich met stijgend succes om 
, de laatste twee plf;atsen te ontlopeno Het enige maanden 

geleden in de Lens-revue uitgesproken vertrouwen bleek 
alleszins gerechtvaardigd en onze jongens hebben er . 
alles aan gedaan en zullen dit nog vier weken lang doen 
om uit de precaire situatie te geraken. 

·We rekenen erop dat de laatste loodjes niet te zwaar 
zullen wegen. Bij deze bent U, ja, ook U,uitgenodigd -
om onze spelers in de uitermate belangrijke- waarsch~jn
lijk zelfs beslissende wedstrijd tegen Delft a.s. zon..: 
dag aan te moedigen. Het motto is:iedere Lenser, jong· 
en oud a.s. zondag om twee uur langs de lijn. Geweldig 
dat we de laatste weken ook vele leden van de oudere 
Lens-garde weer mogen begroeten. Junioren, pupillen en 
welpen, jullie moeten zondag de trHengelolaan-loei II weer 
doen herleven. Tot zondag!!! 

-Eindelijk ook komt de vernieuwing van ons klubgebouw in 
haar laatste fase. Gelukkig horen we van alle kanten goed 
keurende reacties. Zondag zullenalle betimmeringen zijn 
aangebracht. Een mooie gelegenheid om voor, tijdens of ;na 
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de wedstrijd Lens 1 - Delft 1een kijkje te·komen·:nemen. 

. de ~ 

-Eindelijk is ook vöorJuko de voorbèreidiriKsperiode voor 
de toernooien achter de rug. Volgep<:le w,e.ek openen we ons 
toernooiseizoen- tev~ns onze JUBILEUMVIERING- met het 
nu ,reeds bekende "Utopia-to.ernooi". 
Hierover elders in deze Lens-revue meer. 
Het bestuur nodigt U allen uit om de prestaties van onze 
junioren tegen gerenommeerde verenigingen uit den lande· 
te komen.zien. 
Nogmaals, van harte welkom en voor de jongens:veel succes! 

Lens 13 en 14 kampioenskandidaten. 

J.M,v.d,Klèïj 
Voorzitter. 

Zaterdagmiddag worden alle welpen, pupillen, junioren 
en verder iedereen die twee uiterst spannende en be
langrijke wedstrijden wim zien op het Lens-terrein ver
wacht. Om 3 uur treedt Lens 14 aan tegen het zeer sterke 
H.B.S. Wil Lens kampioen worden dan zal er gewonnen moe
ten worden, Gezien de geweldige teamgeest en inzet die wè 
van dit elftal gewend zijn, hebben we dan ook hoge ver
wachtingen. 
Als klap op de vuurpijl de big-match van Lens 13 tegen 
Delft, een elftal dat er niet voor terugdeinst het net 
een half dozijn maal tè laten bollen. Of dit zaterdag 
ook het geval zal zijn, hangt voor een groot gedeelte 
van de aanmoedigingen van het publiek af. ~ 
Wij hopen zaterdag dan ook de ouderwetse Lens-loei te 
horen, 

Ka-ka nieuws. 
Ileatavorid. 

Vrijdag 22 mei organiseren wij een bèatavond voor de · 
junioren en senioren. 1 Voor deze avond hebben wij de 
n~~dnight Special" geëngageerd hetgeen voor jullie 
een rede is om de kaarten a f.2,50 zo gauw: mogelijk te 
bestellen bij de Ka-k:a, 

r ~ 
' ' 
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KJaverjasdrive. 
A.s. vrijdag 24 april en 1 mei individueel prijsklaverjas
sen. deelname f.1,50 p.p. 
Aanvang 8.30 uur. We verwachten ditmaal ter kennismaking 
ook ouders van junior,en.:.pupillen en welpen alsmede dona
teurs- en donatrices. 
Gelegenheid tot tafeltennis în de hal. 

Bingo. 
Zaterdag 16 mei zal ter gelngenheid van de opening van het 
vernieuwde klubgebouw een grootse dansavond met bingo 
worden georganiseerd, vooraf gegaan door een voetbalwed
strijd van de Lenskampioen, 
Houdt deze avond dus vrij voor Lens. 

UITSLAGEN 18 en 19 april. 
SENIOREN: 
Celeritas 1 
V.F.C, 3 
Lens 3 
Lens 4 
Rijswijk 5 
Lens 6 
Robin Hood 

W,Blauw 7 
Lens 10 
Lens 11 

PUPILLEN: 

- Lens 1 0-1 
- Lens 2 3-0 
- W'kwart. 3-1 
- CFomvl. 3 1-1 
- Lens 5 3-2 
- Vue 7 4-1 
- Lens 8 1-3 
Lens kampioen! 

- Lens 9 1-3 
- H.w.s. 4 3-0 
- B.').'.C,- 7 2-0 

Lens 1 :Quick-toernooi: 2e pr. 
3e pr. 
0-5 
1-0 
3-1 

Lens 2: 11 11 

Lens 4 - Die Haghe 
Lens 5 - Ooievaars 
R.V.C. 6 - Lens 6 

JUN°IOREN : . ' 
Quick 1. 
Lens 3 

- Lens 1 
- V'burch3 

Lens 4 
R.V.C. 6 
Lens 7 
Schev,7 
Lens 10 
Lens 11 
Lens 12 
Lens 14 
Lens 16 
Ado 21 
Rijswijk 

WELPEN: 
Vue 1 
Lens 2 
Lens 3 
w.v.s. 
Lens 5 
Lens 6 

- ,, 5 
- Lens 6 
- Quick6 
- Lens 8 
- DHBR.X 3 
- Q.Steps: CJ 
- R.V.C, i10 
- Rava 11 
- Aàelaars 
- Lens 17 

Lens 18 

- Lens 1 
- v.v.P .. 2 
- Rijswijk 
- Lens 4 
- W. V .S. 
- W'kwart. 

·0-1 
1-2 
2-2 
0-4 
5-1 
2-1 
4-1 
2-2-
:î.-4 

·2-1 
3-4 
6-1 
4-2 

0-2 
2-0 
0-0 
0-1 
0-3 
2-0 

1 
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VARIA 
Ontvangen felicitaties. t.g, v .het beh:.alde 
van L,;ms 8: d.hr.F.Wuriben -en C,Grimbergen. 

kampioeonsch;i.p 

Lenig en Snel· 2 ·(senioren) ·is een aangGnaam ~lftal ! Afge

lopen zondag tegên·V.F;C. in Vlaardingen was dat duidelijk 

te merken., . Voor_ de. rut't werd er aa;rdig gevoetbald ( rust

stand D-0) ,maar toen ble·ek dat V .F .C ~. over _mee:r "Çol}a;L.~_i_~:, 
be;;chikte; liete"rï de heren het aardig afweten. Praten. ·en na

trappen vormden na nrnt de voornaamé;te ingrediënten aan 
het .. Lens-=spel. _-...;_-____ fi.èsult"aat: !=en 3-0 nederla'ag .. 

. . 

Ster· bï J. Lens 1 afgelopen zond9ig-: Ton Hop. Haris Zaet :("vol

gens het Binnenhof Soe.t) was ook een kleine: ster, 10 minuten 

voor,tijd scoorèfë hij de winnende-goal, na 11 minuten voor 

tJjd. :te zijn ingevallen! · 

And.ré \ra~ Wisbeek- ·en Jeanette -van Roon hebben het genoe

gen kennis te geven van hun vo_ornemen in het huwelijk te 

•trecferi op wóerisäag 6 mei om 1.5.40·uur in het stRdhuis aan 

de Javastraat,_Gelegenheid tot feliciteren van half zes 

to~. half-ze:v-en-in de 11 Hoogwerf11
, Zijdelasin ::;o_,:j.n._Mar,lqt;;_._ ✓ 

Bi~ dE!'Ze alvast onze gelukwensen. · · · · 

MEDEDELINGEN VÁN DE E.K.O. 

KEURINGSKAARTEN: Fr.v.Dijk-Th.Brochard~H:de" Groot-W:Keère

weer-A, Hui s-E.A. v.d. Acker-M. v .Eysbergen-J :M.Micka •. 
~---~-~ . ..:.. .. ~ ·•· ~. •·- . ,. 

ÓEFENCAMPAGNE 1970.·. ·· 
Iri verband met·onze 'planning tot het houden-van oèfenwed

strijden op avonden'in·de máaiidèn Mei-en Juni, _moeten wij 

·nu reeds 'weten pf' er uwerzijds 'belangr-,tellihg bestaat, hier-

aan mee te doen. . 
DIT GELJT VOOH. ALLE SPELERS 
Wilt U a.s. zondag. via het wedstrijdformulier, aan de 

aanvoerder mededelen of U wel dan niut beschikbaar bent. 
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TOERNOOIEN. 
Reeds nu zijn de ·vö:j.gl:inde data vastgelegd voor deelname ___ ,_ 
met het 1e elftal aan 
ESCAMPBOKAAL op 21 mei - 26 mei - 8 juni 
ZILVEREN-:·.OOIEVAAR 9P. 28 mei - 4 juni - 11 juni 

· . finale op zaterdag 20 juni. 
VETERANEN "op ·zondag 17 mei ( 1 e pinksterdag). 

PROGRAlVIJ'v,,A voor zondag 26 ~ril. 1970 ( senioren Î 
14.00uurLens 1-Delft _1 1-1-6/4-

12.00 
14.00 
13. 30 

12 ~00 
12.00 
12.00 
13.45 
1 3. 45 

uur Lens 
uur V.D.S. 
uur El.Zwart 

uur Lens 
uur Q.Steps 
uur G.D.A. 
uur Lens 8 
uur A.D.O. 

2 - Kranenburg 
2 - Lens 3 -
4 - Lens 4 

5 - Verburch 5 
5 - Lens 6 
7 - Lens 7 

- GDCPH 2 
1 1 Lens 10 

1-1-5/3 

2-2-5/3 

2-2-6/4 

scheidsrecla 
L.Sc!'ioen:-":i. 
maker jr. 
R.Bàkker 
D.v.Gils 
H.J.v. 
Gillet 
G.Stevense 
L.de Krom 
c.Gooijer 
Ph.de Heer 

1 3. 15 uur Lens 11' - S.E.P. 

LIGGING DER VELDEN 

fl 3-2-6/4 H.de Groot 

SAMENKOMST 
V .D_.s. Benoordenhoutseweg/Duindigt 
El.Zwart Dr.Mansveldkade,Wassenaar 
Q.Ste_ps Nijkerklaan 
G .D ;A -. Ockenburgh 

DE OPSTELLINGEN: 

1 2. 30 u klubgebouw 
12. 30 u ltlubgebom: 
12. 00 u klubgebou, 

lens 1 ; o.vorkink - p.de jongh - w.hansen(a) - g.kemper
man - j.englebert - g.verhaar - j.zoet - a.hop
r.fortman - w.keetman - l.riemen. 
RESERVE:h.smitskam - th,brandenburg - a.vervaart, 
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lens 2 
c.v.d.beek (a) 
h.smitskam 
h. brand en burg 
j.v.d.knaap 
j.colpa 
h~rooduyn 
a.rooduyn 
r.ro.odbol 
th.brochard 
j.v.dijk 
th. brand enburg 
RESF.RVE: 
l.brandenbrug 
e.a.v.d,acker 

lens 5 
a.vervaart 2x 
j.v.schaik 
a.v.essen 
1.hendrichs 
g.l.v.d.akker 
j,verhaar (a) 
a.huis 
j ,witting 
a.v.wasbeek 
c.vervaart 
n,drabbe 
RESERVE: 
p.manders 
p.hop 

lens 8 
1. brandenburg2x 
h. v .welzen 

· n.de gruyter (a) 
m.v.eysbergen 
c,kuypers-
g.v .d.kleij 

... 
-'-

· len;s' 3-- ' 
a.verbarendse 
j.bijsterveld 
p.v,d.aar 
n.koot (a~• 
th,hoefnagel 

•-".lens· 4· ·' · 

~. jan sen 
r. brandenbrug 
d.groenendijk 
f, straat\jóf 
e,bakkers 
j.heins 
RESERVE: 
g,de boogd 
g.benneker 

tl1. suijkerbi°;jk·- -:
w~ verbarendse ,-. , 
a.v. egmond ( a) · 
e.v.bronkhorst 
j.de waart 
l.remmerswaal 
j.keetman 
w. eykelhof . _ 
r.eykelhof 
l.smitskam 
c.grimbergen 
RESERVE: 
f .wubben -

len's' 6 ,--- lens· "i · ' 
· g.halleen 
m.v,zilfhout 
a,nieuwenhuizen 
c,peeters 
h.kemper 

w. venderbos 
g.looijesteyn 
a~v.d.meyden 

,h;de sterke 
1. jansen 
RESERVE: 
j.groenendijk 
j ,de hilster 

lens 10 (a) 
· r,v.oostveen-k 
b.lustenhouwer 
j. verbarendse 
f.feller 

- a.jehee 
c,beijer 

r.~bos 
g.duyvestein 
g.hogetoorn (a) 
j .de boer 
f.veelbehr 
h.suykerbuijk 
l.boelhouwer 
n.de boer 
r.de groot 
w,burghouwt 
a,bilderbeek 
RESERVE: 
p.speicher 

. f.v.d.berg· 

· lens 11 
h,douw . 
w.v.d.laan 
b.osse 
n.osse 
p.haring 
f,peters 
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e.a. v.d. aclrnr2x ":jli.. kui jper 
p. schul ten · · é\ .-cQx 

r. v:·d. boogaardt 
c • bl al< 

. j.riemen·, ,: j,sçhouw 
a.klein-br. -p._v~rbruggen. 
j. veldink w. sçhoonenbeek 
HESERVE : RESERVE : 
fr.v.dijk · j.castenm:i.ller . 

. 1. j,mgschlager 

f .de winter 
r,,soer 
s.douw 
RESERVE: 
w;4ouw 

DAMESVOETBAL: .dondercjaga vund om. 8 ·uur. trainen. . f . 

GEEN AFSCHRIJVINGEN DEZE 1JJEEK, all een. in uiterc.tè ;noo'd~ :· . 
zaak vrijdagavond tµsflen 19.00 E)n 19,30 uur te1.kl1;.1b- • 
gebouw 66.13,14. · •·· · •, . . ·-

afhaler. ruilformulieren: vrijdagavond of zaterdagmiddag ... --· . . -· -·---. --· 
in het klubgebouw. 

uitslagèn•doorbelleri: zortdagmiddag·voor 17.00 
klutgebouw of·.:.•s avonds tussen -17;00 en 18.00 
~hr,A.Bogisch tel~39,52.55, 

uu:r .tel .. •. 
uur a,an ·· 

~ ,_ • ! • . • 

. . . 
TRAINING: I;v.m.'lopende.uitdagingen:tegen Utopia en.: .• 
diverse andere elftallen, worden alle spelers van Ler;ts 1.1 
a.s. zaterdagochtend.voor ee·n training verwacht, De coach 
van dit elftal ·rel;:ent op eenieder!!! Ac:nvang 10 .uur.···· ·., 

-: ".":.' .:.- ; . . " . 

PROGRAMMA JUNIOREN;.;PUPILLEN EN WELPEN, 
Zondag 2o ap~il-1970,· 
Junioren . : ., .. ··_, .. 
12,00 Lens 4 - V.V.P. 3 (vribends.) 3-2-6/4 

Zaterdag 25 
JUnioren 
15.45 Gona 1 
14, 30 Lens 5 

Lens 7 
1.5. 4 . .5 Lens 8 
14. 30 Lens 9 

-.~ ...... -.... , __ ..., 

april 19·70 . . . .. - ,.,_.,, . 
--~ :1ens 2 
.., Le;ns 6 

vrij 
- Sctéveningen 
- RAS 3 

7 

·- ~ ··- . -· ... 

Bére steirtla:an 
3-2-5/3 

2-2-6/4 
2-2-6/4 
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3-2-5/3 :15.45 Lens 10 - AJ}S 4 

Lens 1 1 vrij 
Lens 1 2 zie Pa Hierck-toernooi 

1-1-6i4 î 6. 15 Lens 1 3 - Delft 6 
15,00 Lens 14 - HBS 9 1-1-6/4. 
1 3-.-45 Lens 15 - Zw.Blauw 4. 1-1-6/4 

Lens 1 6 vrij 
Lens 17 vrij 

· 15.45 vue 15 - Lens 18 Het Kleine Loo, 

PUPILLEN -A 
13.45 Lens 1 
13.45 Duindorp 
13,45 Lens 3 
1 3, 00 Vrerlenb. 
12.15 Ooievaars 
13,00 Lens 6 

Let' op, inededelingen 
- GDA 1 
- Lens 2 
- BMT 2 
- Lens 4 
- Lens 5 
- Lens w 6 

Loudonstr. 

van optocht, 
2-1:-5/3 
Ockenburgh 
3-2-5/3 
Vredenbur•chweg. 
Zuiderpark,2e ged, 
1-1-5/3 

mededelingen van 
- vue 1 

WELPEN Let op 
12, 00 L1°ns 1 
12,00 Vos 2 
12.00 Rijswijk 3 
12.00 Lens 4 
12.00 Lens 5 
13.00 Lens 6 

optocht 
1-1-6/4 
Dedemsvaartweg VCS
Pr.Irene,Schaapweg 
2-1-5/3 

- Lens 2 
- Lens 3 
- CDB 2 

DZS 2 
- Lens p 6 

3-2-6/4 . · 
1-1-3/5 

Lens 2;a.hoek-h,de jong-p,manders-r.hoefnagel-j.v.d, 
heiden-a.v.d.keer-r.scholten-a,tinnenbroek-J.berteris
a,ramak~rs-"v,praag-j.v,hulst. 
RESERVE:f.de kleyn, Leider:dhr,a.blok, 
Samenkomst:·15.15 uur ingang Lens-terrein, 

Lens 4;zoals bekend met r.peters en f .de vos 
RES,c,hoenderkamp-r,bos,Leider:dhr.F.Flumans, 

Lens 5;als bekend met a,jungschlager 
RES:j,v,dam, Leider:dhr,J,B.Zoet 

Lens 6;als bekend 
RES:g,heynen, Leider:cthr.F,Wubben 
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Lens ?;zie overige elfta1len 

Lens. S;als vorige week 
RES:r,v.d,steen, Leider:dhr,C,Kras, 

Lens 9;m.reuver-a.kuiters-a,castenmiller-j.meulernan
b.hoefnagel-j.pronk-f.baven-p.wilrner-b,de haas-p.steffen 
f.hazebroek. · 
RES:e,wohrrnan, Leider:dhr,J.Witting. 

Lens 10;f.v,os-p,berkelaar-j.rneyers-r.mooyman-c.bakker
m,rnulkens-j,ruyters-w.v.d.linden-r,v.d.linde-g,v.deelen
r.de vroege. 
RES:a,brouwer. Leider:dhr,F,Flurnans, 

Lens 11 ;vrij f.v,os zie 10, 

Lens 12; zie Pa Hierck-toernooi en andere elftallen, 

Lens 13;als bekend met r.v.d.meer. 
RES:j.v.rossurn-a.'sgravendijk, Leider:dhr.A.Hop, 
Sarnenkomst:15,45 klubgebouw Lens, 

Lens 14;h.v.boheemenTw,wils-p,heI?ry-f.v.loon-j.piët
a,de pagter-h.guit-j.post-j.slabbers-e,de wit-a.'s
gravendijk2x. 
RES:j.v.velzen Leider:dhr.N,Drabbe 
Samenkomst:14.00 klubgebouw Len.s. 

Lens 15;h,uding-f.castenmiller-h,ruyter-m,v,dijk-r,out 
a,kleiwegt-p.zalme-j,v.d.burgt-r.v.hoek-j,scheltens
j,v,hoek, 
RES:j,hollink-h,dessing. Leider:dhr,N,Osse, 

Lens 16 en 17 vrij, 
j.v.hoek en h,dessing zie Lens 15, 

. ;•'" 
;, .. 
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Lens_ 1 fu.h"prcnk-a ~~mt.!Ef~-p. koevoet t3-r .J:·1'"'niselberger:..:.r "huis

~h" oc(1terveer-g. hoogerlrort=5t-d, faa~ -:r "Wij srnëG1-!~ "kou~;en

hover:.-h. de graaf 
RES :w. hrocb2.rd- j. volJ. eri:ng, Leider :d 1,r-. H, Verbare11d~e 

Samenkorr:st :14,'15 hoPk Hengelolaan/Lo?vesteinlaan . 

PUPILLEN 
Lens 1 ;a,.v.velzen-r.v.rl.kruk-r.dc h~,c•gd-k.schenkels- · 

f .kras-e. landman-r. ley~1-a .de kok-p, v .. cl .nie1.Menhuyzen

a .de hoogd-r.peek. 
RES:a.reesinko Leider:dhr.Th,Hoefnagel. 
Lens _g_;_j. brongcr-r, v. d • meer-p. devile8- f, kortekaa,;-r. v .tl,. 

boogaard-,-p. hop-p. v. tl, burgt-r. micka-r·. Lofman-a.westerduin 

r.perreira, 
RES:o"borst, Leider:dhr.J.Colpa, 
Samer..komst: 1 3. 00 Bouwlustlaan/Hengel,:,laan/Vendet. 

Lens 3;th.prins-j.v.rijn-r.v.domburg-j.lustenhouwer-v. 

pouw-m .peperkamp-c. v. bijsterveld-j. brcchard-s. knorr-•e. v. 

luxembi;.rg-h.lutterman. 
RES: p.blom. Leider:dhr.A.v.Essen. 
Lens 4-;r, hoppenbrouwer-s-f. v. tl. zel-m. Vûrsteeg-r. vmarsen

burg-a. grimbergen-m, prins-m. schutte-j. ter laare-m.hoender:

kamp-h.hee:üus-m.hoogduin 
RES: r.nottet-r. willem1:;. Leider: dhr ,P.. Iustenhou•,rer 

Sarnenkomf,t: 12 .15 Hengelolaan/Loevestt,inls.an. 
Lenii _s; e.v. boheemen-e.. koevoets-j ,klarenbeek-j. coli-h, wub

ben-p. bakvis~a. v ,derS(·m-a, v .maren-q. v. j .meys-r .dost,ing

p, de. haas 
RES:r,kleiwegto Leider:dhr.F,de Vos. 
Samenkomst:11.45 ingang Zuiderpark/Lcevesteinlaan 

Lens 6; s. wilmer-j. bi.inagte-j .heggelmë,.n-t .gimberg-h. v. tl. 

broek-a,willems-g,baidjoe-d.bom-e.v.d.hoven-w,frerichs

p.v.d.zee 
RES:j.kies. Leider:dhr,F.Raaff 

pO april A-klassetoernooi. 
·· Let op mededelingen van optocht. 

WELPEN 
, Lens 1 ;als'vorige week met r.bon 

RES:o,huis. Leider:dhr.C.Bon. 
Let op mededelingen van optocht. 
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Lens- 2; f. verl;>arendse"e, hofman7 j_, v ,klee.f-:c, ,z .rijk-h. braak 
f .kerkhof .,-s. y ,d ,meer-h.hoppenbrouwers-::.r:.,noqrdeloos-r. rui 
terman-p.de'gier, · ·"' -~ ' · - · · · - .. 
RES :f. bauman; Leider:dhr.H,Dankers· 1 ·:> .-t.:.... --

Samenkomst:11.30 ingang Lens-terrein- . 
Lens 3;a.bijnagte-r.v,aarle-w.heynen-p.vroegop-c,marioeli 
j.v.tuyl-r,v.wijngaarden-h.planken-r.v.eyk-j.v,d.nieuwer: 
huysen-f.v,d.poll .. .. . . _ 
RES.:p.peperkamp-f ,king Leid~r:dhr.W.Kgu,wenhoven, . "i. ... r 
Samenkomst; 11 , 15 ingang Lens-terrein - · -~ :· ·: , - . 
Lens 4;r, straver-r. schipaanboord-r. dé. jóng-r;ae;,ha;,,s-=,:. 
r. bloks-s. teunissen-r ,muskiet-g. teeuwi sse-w "ter laare-
h. vink-j. riemen. .. 
RES;chr.greeve-Leider:dhr.R.v.d.Steen, · . · ·· .. · . 
Lens 5; g. zwart s2xw·6-a ,kies2xw6-r. coli-j .prins..:p. wa:ldsëhn: 
p.hrochard-g.boon-p.lelteveld-t,schneiders-m,hoenderop
t, v.d. tol 
RES:r.v.eijken. Leider:d~r.H.Zou.~ 
Lens 6;g.zwarts2xp5-e.sandfufort-j.engele-b.v,amérongen
h.korenromp-m.schenkéls-j.groen-r.nötebaard-r.de gier- . 

-CT •. ; iÉ~t~~kî;;l;i~~lJl~a\,~ ;~:j :, :~: ~•:,~::Je ... , .. ~.~; ~-~'-~'r ~ ~~ ~-+~~: •;; : 
LET OP MEDEDELINGEN VAN OP'.l'OCHT.30 april A.,.klassetdér:noo 

•r, ·:·~ ~ .<r•, , • - •"'{,--:;.,, ,.,.-,;~ -r ~,-T- ~ :';.,, !" :_•·: ~.-~ :-: • -.~_-••~ ?-~~;:. 

AFSCHRIJVINGEN: schr;Lf:t.!'_ltJk":·ió,or ,-,v:r:i.Jl.ag?~-ó~~ ··. 6 .)ó: ~µr b 
- ·:,r.dhr-.G. v •. d .•. ~t.een, Nµr,.§p,e~:t:)._?,:9-_J;l; ,303,t.el ,:ui 't ~;i.. i,il~ ~!}~ _: v:ç~ ~qag 

-i~0 ~~o~~!!!ï1'!;,3-~a f ~rJ;!0{t·:~!~91 6 3~~ ~ 1 t,~3"~gtt1~!~ i~~ 4. 
Voor trainingen op .. woensdag-en maandagavond ( c-klasse) 
tel.,335188.· dbr •. H .. Z.J:Jet.::tussen;'G .El.P 6 . .30 Ûur •. ~ : . ·~~~ 
Ook kan·er door W-avond groepen_worden, geinformeerd 9f_e 

-ve.ld<-D;f' zaaltraining,iQ,,., î ~n>,-,---· ~ .. -, ,_, __ --~~-
-•. ··t _.. ·--...,.è.__,.1~ ... -- . .:;,..,.v"1-=-;.-:, .. ~"t·;,.,(--.;:!if3.i 1 . .1.:1"s-:.-?orr 

AFKEURINGEN :Pupillen en welpen, er mag alleen"';cy!iJnJ~P. geb 
voor de uitwedstrijden en als er• op:·d·e· 11afkeuringE;adress 
bij pupillen en welpen staat vermeld: "zie afkeuringslij 
en d an nogall een zat erdagocht:end, -tussen, .1 O;;_;;_O er;i,-,11. bi jd 
G"v"d,Steenf, tel~398691f·_:,;)r,;t;·;·,1 i'~(;•r- !~.~ .. ;)f"i'~ f:·::.hqh,,=.,r--- n0, -i~.l 

Dus niet bellen bij algehel8 goed-of afket:ring van het p 
gramma en ook niet voor de thuiswedstrijden als er op de 
afkeuringsadre ssen staat: ,venneld :::_1\z,ie3 ·{1.J!s:5lµririg,sJ:1:;j]:ten" 
Daarvoor kunnen jullie deze week kijk~n bij de juniorlij 
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bij de elftallen van Lens 8-9-10 of 13, 
Als deze wedstr:tjden niet doorgaan, zijn ook jullie wed
strijden afgelast, 

TRAININGEN : 
Keepers:zaterdagochtend 10 uur 
j,borst-m,ruever-h.pronk, 

,. 
worden verwacht: 

A-B en C-klasse woensdag 29 april geen trainingen, 

NIET OPKOJVIERS:h,v.d.winden wordt.dit seizoen wegens her
haald niet opkomen niet meer opgesteld, 
Wegens niet opkomen afgelopen weekeinde krijgt j.hollink 
2' extra reservebeurten, ····· ---
J ,v, Velzen krijgt wegens onbehoorlijk gedrag.jegens leider 
een extra réservebeurt. 

TOERNOOI AGENDA: . 1,-: 

30,april: Gr,W II/Vac - Lens 12-13 en. 14 
; v:uc Lens P2 •" •' 

2 mei Poliot oernooi Len.;:.,f. •- ... 
3 meL DIOS Lens P1 - , 

5 mei VIOS - W ·1-2-3 --en 4 ' ' . 
Spoorwijk - Lens 7 en 8 
Lenstoernooi Lens 2-3 en 4-

7 mei HBS Lens 2 
Voorburg, - Lens 1-6 en 16 
ADS Lens 9 
Duno - P3 en 4, w 1 en 2· 
Verburch - P1 

PA HIERCK-toernooi op· zaterdag 25 april aanvang 13, 30 u·, 
A,s.zaterdag 25 april zal op het terrein van Verburch het 
Pa Hierck-toernooi gehouden worden. C 1 is hiervoor het ~-c• 

aangewezen elftal om onzeklauren boog te houden. Lens , · 
is ingedeeld.. in poule 9 met J .A ,C., Quick -st·eps en Kranen
burg, Het wedstrijdprogramma wor.dt eer·st op het veld be
kend gemaakt. De wedstrijden duren 2 x 14 min. Winnaar 
van een poule is het elftal, dat de meeste punten heeft 
verzameld, waarbijin voorkomende gevallen het doelge
middelde beslist, Onder doelgemiddelde wordt verstaan het 
getal, dat wordt verkregen bij deling van het aantal doel
punten "tegen" op het aantal doelpunten "voor". Bedraagt 
één dezer aantallen "nul", dan worden (alleen.bij het be
trokkendeJ ftal) voorde deling beide aantallen met "1" 
vermeerrera 
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. 
Is ook dat gelijk,dan moeten er 5 strafsê_hoppen worden 
genomen door .5 ve:t;"schi;I.lende spelers,tqtdat E;)en beslis
sing is verkregen. De iinnaar van poule'9 (dus waarin 
Lenig en Snel speelt) gaat.,, automatisch over naar de 
finale.Dit in tegenstelling tot de winnaars van· poule··· 
1 en 2, 3 en 4-, etc.,die dezelfde middag nog tegen 
elkaar spelen om uit te maken wie er naar de finale gaat. 
De volgende spelers worgen verwacht: g.v.gessel-g.bloks~ 
m.heynen-j .de hil_ster-g.lorsheyd-r. v .luxemburg-q. v.noort._ 
p.perreyn-g.ruijgrok-th.tijssen-j.v.wijk-a.v.kleef. , 
Samenkomst 12.30 klubgebouw Lens. Leider dhr.p.de jongh • 

. vue PUPILLENTOURNOOI op_)O ÀpBil a.s. AANVANG ll.- uur. 
Pupillen 2 heeft een uitnodiging oµtvangen om op Konin
ginnedag deel te nemen aan het v.u.c.pupillentoernooi. 
Een mooie gelegenheid om revanche .te nemen op V.U.C.voor 
de geleden nederlaag tijdens het Quicktoernooi. 
Lenig en Snel is.ingedeeld in groep 2 met Concordia 1. 
H.v.v.1, J.A.C.I,en v.u.c.2. Het programma luidt : 

• 11.25 Lenig en Snel - J.A.C. 
12.15 H. V.v. Lenig en Snel 

-J.3.50 v.u .• c. - Lenig en Snel 
. 15.05 Lenig en Snel - Concordia. 
Prijsuitreiking circa 17.15 uur. . ,.. 

,. 

De wedstrijden duren 2 x 10 minut.en. îr,d:i.en 2· of meerdere 
elftallen gelijk eindigen, en moet i.v.m. de prijsuitreikin! 
een beslissing worden verkregen,da.n wordt het doelsaldo 
als uitgar;gspunt g,,nomen. Mocht dit onverhoopt geen besli•s-. 
sing b::ëengen,dan word_t teslist door het nemen van 3 straf
schoppen door 3 verschillende spelers. Voor de nrs. 1 en 2 
zijn prijzen beschikbaar,terwijl alle deelnemende spèlers 
na afloop van het toernooi een her:inneringsvàantje 
ontvangen. Sepelers P',lpillen 2': j. bronger-r. v. d .meer
p.devilee-f. kortekaas-r. v .d •. boogaardt-p.hop-p. v.d. burgt.
r.micj-êa-r. hofman-a.we Jterduin-r.pereira-o .• borst. 
Samenkomst 10.- uur KJ.11bgebouw Lens.Leider dhr.j.colpa, 
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GRAAE_ _i/f.l;;LL~ _:i;_:i;__:. VAC-TOERNóOI op 30 Apri.1: Aanvang 11. -
•·.Onze eerste drie C..:elftallen zi';in op Koninginnedag te 

gast bij'Gr .w. II-Vac. om daar liefst even zoveel prijzen 
plus de verenigingsprijs in de wacht te slepen, Per 
poule is ~~n pr:i:js beschikbaar en ):iovendien ontvangt de 
vereniging, die het hoogst aantal wedstrijdpunten heeft 
behaald een extra prijs, Op·· papier zo te zien een gemak~ 

· kelijke opgave voor ons, gezien de deskundige leiders: 
a.hop, n.drabbe en dhr.Lörsheijd, · , 
In beide gevallen(zowel in de poule als voor de vereni
gi.ngspr.i.js)beslist bij gelijk eindigen het doelgemiddel
de volgens de Olympische telling. Is ook dat gelijk 

-dan beslissen strafschoppen,waarvan er steeds 5 worden 
genomen door 5 verschillende spelers. De wedsyrijden 
duren 2 x 15 minuten, Deelnemende verenigingen zijn 
zowel voor Cl, C2 en C.3: 
den Hoorn - H,V.V. - R.K,A.V,V, en Graaf Willem II Vac·. 
f....L . C 2 . · · .. ~ .. . ·Q...L·, 

11.3o·Lens~den Hoorn Lens-RKAVV 
• 

ll.- .Lens - den Eoorn 
12.- Lens - RKAVV 
13,30 Lens-Gr.W2-Vac 
15, -- Lens-HVV 

12 ,30 Lens-RKAVV , Lens-den Hoorn 
13., 30 Len s-HVV ~- Lens-Gr. W ,II 
14,30 Lens-GRW. 2 Lens-HV'v 

Prijsuitreiking circa 16,- uur. 
Spelers Cl :g,bloks-g.v,gessel-a.'s-gravend:i.jk-m.heynen
j ,de hilster-g.lorshei jd-r. v •. ltw.emburg-q. v ,noort
p.perremjn-g. ruigrok-th. tijèsen-a ,v .kleef, 

.Spelers C 2: g,colpa-a,hilderink-e,hoefnagel-j,janmaat 
a,lodder-r,v.d.meer-r.micka-b,ruiterman-f,snoeyers
r.verbarendse-g,wouters-j.v.wijk. 
Spelers C 3: h.v.boheemen-h.guit-p.herry-f.v.loon-
. j .post-j. pi!it-j. v. rossum-j, slabbers-j. v ~ velsen-w. wils
a.de pagter-f,de wit •. 
Samenkolnst : ltO,- Klubgeliouw Lens. 
Leider Cl: dbr.g.lorsheijd Lej_der C2: dhr.A.hop 
L~ider C3: dhr.n,drabbe, 
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LENS-UTOPIA-TOERNOOI op 30 Ap:ril voor A 1: Aanvang ll.

Veel is hier reeds over geschreven dus kunnen wij hier 
volstaan door enkele wijzigingen en het programma van 
Lens A 1 te publicereh. 
Een tegenslag was het voor de toernooi-commissie van de 
heer Bom te moeten vernemen,dat hij op 30 april helaas 
verhinderd is om op ons toernooi te fluiten, 
Gelukkig wisten wij op zeer korte termijn voor dit toer
nooi een, plaatsvervanger te strikken in de pers!i:on van de 
heer B,Hoppenbrouwer(eveneens ere-divisie.scheidsrechter) 
Dank zij de toernooi-kommissie,juko-leden,juniorenraad, 
kantinekommissie en andere medewerkers,(die niet op ee:.-i 
uurtje voorbereidend werk hebben gekeken),kunnen wij 
rus:t;ig stellen, dat .alles organisatorisch op 30 april rond is 
Een woord ,van dank aan het bestuur is hier zeker op zijn 
plaats.Van hen heeft de toernooi-kommissie alle med·ewerking 
ondervonden door er =kost ~1at kost. zorg voor te dragen,dat 
op 30 apr.il de gehele verbouwing en entourage van het 

• klu,bgebouw·•klaar is. . 
Het· ls dan .ook· ,de wens, van de toernooi-kommissie,dat de 

.---~pelers-van:Al op 30mapril-dit vele werk belonen en als blij 
van waardering zich op- die• dag ,zullen gedragen als waardige 
gasthëren en alle aanwezige Lens-leden en toeschouwer:-s 
zullen laten genieten van goede,sfeervolle,maar vooral. 
sportieve wedstrijden. · . · . · 
ll.- Lens-de Musschen 12.10 Lens-R,B,C. 13,1.5 J?auze( 
optreden van de, mooiste .,meisjes uit Loosduinen) ·· · 
14.- Lens. - T.s.c .. circ'a- 1.5.- uur beginnen de finales, 
Stelt U prijs.op een .volledig programma van deze dag dan 
is ertegen f.0.2.5 een:,exctlusief programmablad verkrijg
baar in ons kluhgebomt, De volgende spelers worden 
verzocht om.·10,-15·uur aanwezig te zijn :_b.v,d,lans
c,schrover-r.v.hartingsveld-f,raaff-p~de vries-p.hop-
1. v.d. velde-g. v.d. vel :l.e-o. kort ekaas-r. rav-esteyn-w. kouwen-
hoven-f .guit-h,de zwi?.,'t.. · 
De welpen en. pupiller. die zich hebben o_pgegeven voor de 
tocht met :(jet marjore::;te_nkorps door de om.liggende wijken, 
worden op donderdag ;:) a'pr;i.lom 12,- uur aan de school van 
de marterrade verwac"r: ;,Het is verplicht om naast het Len;;
tenue gymschoenen of •ets dergelijks,maar liefst geen 
voetrv;,,lsvhoe:ien te d1· .gen-Ook de jongens die zich nog niet 
hebbe;.: opgsgPven kun n naar de marterrade komen en 
:kunnen dan meelopen. 
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43 ste jaargang nummer 33 29 april 1970, 

' . PRóó'RAWJIA1 Vo'o'R'~züi:rn'AG' ): MEI' 19'70. 

/-ó 14;30 û.û.f Tónègido 1 Leri:'i:Ï 1 sg~~lg~rechter 
/~4 12:00 uur v·.ct:1·. 2 - Lèn's·2 . j:n.in· •t veld 

..7-.( 1~;00 uur Lens 3 h".v.,;;·3"1/1/6.:.4 "j:briëdeé 
&-/ 14;30 uur Lens 4· · verburch 3 1/1/5-3 p;c.deè 
,,~,-.:, 12;00 û.û.r or.blauw 3 lèns 5 · · · t;lètsch 
,f-s-12;00 û.û.r ler'H:l 6; _. h.b·.s. 6 2/2/5-3 h:v;gèlderèh 
t-~ 12;00 uur westerkwartier·11 - lens 8 · · a.j.g.kuijpers 
,,,_~ 13.45 uur·lens 11- - postduiven 9 2/2/6-4 h.suiker 

lens 7-9-10 zijn vrij (zie andere elftallen) 

LIGGING.DER VELDEN SAMENKOMST 
tónègicto·rédelààn, voorburg 13;00 uur Lensgebo1 
vid.l. ·a.d:sportläail 10;30 uur Lensgebo1 
or:blauw ·schillimelweg· 11 ;oo uur lensgebo1 
westerkwqrtier duinlaan 11. 00 uur'lênsgebo1 

DE. OPSTELLINGEN. . , , , . 
Lèns 1 · · · Lën1s 121 

· •. · \ 

ö; vorkihk C ; V. d . beek ( a)' 
p;de jongh· h:dietz ·· 
w:hansen (a) h:smitskam 
g:kemperman j;v.dijk 
1 :riëmen j: cölpa 
j:ënglebert f.veelbehr 
g;verhaar th.brochàrd 
·j; zöet r; eykelhof 
a:hop g;bennekër 
r:fortman g.de hoogd 
w.keetman th.brandenburg 
RES RES 
r:bruggemàns g:ct,_:ijvsctcin 
w:vënderbos a.bilderbeek '. 
j. v .d .knaap 9-< d"!✓" T,:1,:,4,y 

,. 

t 'r.,', I '_ • • • i • 

. èns 3 · 
a:veröarendse 
fr.stRaathof 
j;bijsterveld 
p:v.d.aaar 
n:koot(a) 
r. brand E.hburg 
th,hoefnagel 
e:bakkers 
d:groenendijk 
a; jansen 
j .heins· 
RES .• 

· w; burghouwt 
h.s1itijkerb1itijk 

... 

' 
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Lens 4 
tn.suijkerbuijk 
é :bronckhori:,t 
w: vérbarendse . 
e:v.egmond (a)' 
h:riietiwenhoven 
j:groenendijk 
w;eykelhof 
j:de waart 
1:tFHitakam 
f :wubbeh. 

. c .gr;imbergen 
RES 
j:verbarendse 
b.lustenhouwer 

' ' 

Lens 6 
g:halleen 
in; z ilfhout · 

. a :nieuwehhuizen 
· c; peeters ( a} , 

h:kémj'>er , 
a:v.d.meyden 
h:hàket 
g;looyestein 
h:de sterke · 

·. j ;de hilster ~ 
1 . ja.n,s.sen , 
RES 
h:de boer 
j .de boer 

.. 
\. L· 1 ·s ens , . 

l;brandeburg 
h:v:welzen 
f; v; dijk' ( a )' 
n,: v; eysbergen 
c;;kuyper 
g;v:d:kley 
c:a.v.d.acker 
p:schulten 
:i :rièmen 
1:; kl. bretel er 
,i.veldink 
RES 
a:cox 
p.verbruggen 

1éns 11 · 
)1:dóuw-n.osse-p.hàring-f:pèters(a}-c.bèijer-j.h.kuiper 
r:v:d.öoogaardt-c:blok-r.soer-s.douw-s.jehee 
res. r.oostveen koentze-f.feller. - ' GEVONDEN : een ronson gasaansteker,~nlichtingen bij 
de elftalsekretaris . . / ,,.,,,_,,..pi,:, . . . . . . . .. 
AFSCHRIJVINGEN: vrijdagavond tussen 19.30 en 20.0b uur 
klubgebouw tel 66.13.14 · · · · · ·· · ··· · · 
afhalen ruilformulieren vrijdagavond of zaterdagmiddag in 
het klubgeb.ouw , , , 

'' UITSLAGEN DOORBELLEN: zóndag·tussen 17.00 en 18.00 uur 
aan dhr •. A.Bogisch, .tel. 39.52.55 
Lens 5 à;vervaart~j.v.sthaik-l;hehdricHs-a.v.essen-g.v.d. 
äkker-j.verhaar-a.huis-j.wittit'lg-a.v.w~sbeek-c.vervaart
n.drabbe RES j.simons-l,beslh911.W@F 

. · PROGRAMM.I\..' S JU!'fI/'JREN, · PUPILLEN EN 'WELPEN 
, · Zondag 3 mei 1970. 

12.00 uur ado 2 - lens 1 zuiderpark 
lens 3 vrij 
14.00 uur rava 3 - lens 4 zuiderpark 

' ' 

ZIE ÜOK TOURNOOIEN 
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zaterdag 2 mei 1970,· 

15 ,45 
,jun±örén, 

uur lens 2 - quiëk 2 vr, 
lens 5 :Zie·polio=-torunoöi 
lens 6 vrij;•1ens 7 vrij 

uur lérts 8 - lens 9- · · 
û.û.r vcs:,; lens 10·vr. 
uur cwp·3- - lens·11· 
uur lens 12 - ddo·17 

v1 1 5 /3 

2 1 6/ 4 
dédeinsvaartweg· 
muurbloemweg 10 

1 3; 15 
14: 30 
1 3 ;45 
14: 30 
15 ;45 
14. 30 

uur lens 13 - èj_ilïck··stèps 
uur lens 14 :.;·westérkw. 9 

· · 2 2 6/4 
r·vr.2 2 5/3 
vr, 3 2 6/4 

14; 30 
14. 30 

lenä 15 9n·16·vrij 
uur len·s· 17--- quîck· 13 vr. 
uur tonegido- lens 18 

ZIE' ook· TOERNOOIEN: 
• • • c pupillen -- A LET OP 

13: 45 uur leh's 1 - ê!hl 1 
13: oo uur lens· 2 aê!":e;·· ï 
13,45 uur btc 1 - lens 3 

13;45 
13:00 
13. 00 

uür Iens4 
üür wësterkw. 
uur zw,blauw2 

vredenburch4 
-~ lens 5 
- lens 6 

ZIE OOK TOERN.OOIEN EN" QUIZ 
· · · · · welpBn-· · - -
12;00 üür lens 1 ~ rvc 1 
12;00 üür lens 2 crömvlièt 2 
12; 00 üür lerfs 3. - . spoörwijk 1 
11:00 üur flämingos ~ lens.4 
13.00 uur vvog 1 62 Iens·5 

terr.Lens· 
13.00 uur quick - lens 6 vr. 

• ZIE OOK TOERNOOIEN 

3·2· 6/4 
Rodelaan, Voorburg 

QUIZ · ·· 

' 1 1 5/3 
1--1. 5/3 
Kap.Méèrebö$rweg 
v/h Höutweg. 
3 -2· 5 /3 · 
Duinla.ah ·· 
Kijkduinsestr/Duin 

1 1 6/4 
2 1 5/3 
3 2 6/4 
pr,irene~schaapweg 

3 2·5/3 
de salr.lohmanl, 

,jliiiî orén: ·· · · · ., · ·· 
lens 1 ;f. gui t~r·.-v. hartingsveld~p ~ hop~w, kouwenhoven-
b; v·~d;Iahs-f ;raaff:.:c; schrover-g..-v .d. velde-1. v ,d. velde-
p ,de· vries:.;h';de · :zwart· · ··· · · 
RES:p.klèin-bretelér-r,ravésteyn.Leider:dhr.J.Hop 
Samenkomst:11,30 uur ingang ado-terrein 

lens -2tl:i. bert êns:.: j. v; ei.~ heydén:.r: hoéfnägéi:.:à. fiöèk-j: v ~ . -
hulst-.de ion12:-a.v.d.keer-n.manders-a.ramakers.v.nraa12: 
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r. schólten-a; tinnenbroek: 
RES:p.heynen: ~eider:dhr.A.Blok 

Lens_.2.j_ vrij,P.K1ein-breteler zie .I,ens 1 

'lènt 4;r.bos.:.h.darikèrs:..c.v.deèleh-~i. v.domburg-p.de hàan
c;hoenderkarhp-e.v.d .linde-j.lucas-r.peters-j.rientjes-
r.v_.d;steên~ ··: · .: · 1 ,~· 

RES:f.cte·vroege;Leider:dhr:F.Flumans 
Samenl;<:omst:13a30 uur ingang Rava-t;;rrein 

lehs 5;zie Polio-toernooi 

lens 6; vrij 

lens-1.;_ vrij. 
Lens cl; ·als vorige w·eek · · · 
RES:j.v.d.graaf Leider:.dhr.J,de HiJ:oter 

len9 9; als vorige week· met f. bavèl'1 
RES.:e_.wohrman. Leider :dhr. J .Wi tting" 

lens 1o;a1s·vorige week · · · · · 
RES :r ,de vroege. Leid er :dhr ,G. v.d .• Kleij 

lèns __ Jj_;_f. v; os-p. wol ters.:.r: v. overvef;t.:.r. èöenen.:.a. v.rhari s.:. 
e:reesink-w,snijders-f.hooghiemstr&-h.niggebrugge-h.keijne 
m.mt:gilce ·· •·· · · · 
R~;s: s .djerahiàn-'-h; v.d. bröek ·Leider: dhr .A .Nieuwenhuizen 
Samenkomst:13.00 uur Leyweg/Hengelolaan/eurocinema. 

len2 _12; als.bekend 
RES: j. v .rossum Ileider :dhr,.P .de Jongh 

· lerw_fu als·beker'ld 
RES :a ,hoe_fnagel-1'. uding Leider :dhr .A. Hop 

lëns~h. v, oob..,tinën-h.guit-j .v,:wijk-w. irils-f. v. löon-j .pië 
j. v. vèlzeri-à. de pàgter-j .post- j. slàbl:iers-e.de wit. 
RES:j.y.d.burgt-p.hcrry.Leider:dhr.N,Drabbe 

! ·.i 1 • • . ' 

lens 15. en 1 6;. vrij zie. overige. -elftallen .. 
i f .. ' • 

lèns 17; r: Ymlsemans-f "wouters-à~ 5u:i'<.:kseh-p ;bàkker-j .lènike 
r.guit-j.v.domburg-c.teunis-th.v.d.voort-m.v.wassem-c,lip-
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man:' · 
RES.:f _.klos,-.j .de greef,. Leider:dhr .• A .• Poels ..... . 

' ... ' 
lens· î 8; h·. pröhk-w :orochärd- j. vo11ering.:a. ·.maiis~p; koevoet s 
r:krüiseloérgen-r.huisman-d.faas-h,oósterveer-r.wijsman-
h. kouwénhóven· · · · · · · · · ·· ·· · - · · 
REs·:h. v .d; graàf- Leider·:ahr;H. Verbärenäse. 
Samenkomst:13,oo uur ingang Lens-terrein 

pupillen·: · · ·· · · · · ··· · ·· · · 
lens·1; als bekehä-~et·a;reésink· -· 
RES:t.de.kok Leider.:. dhr.Th.Hoefnagel 

zie-toernooi. 3 en 7 mei.. • 
lens· 2; ·ars· bekend inèt o:·oorst en·p.!ralkenburg(2x) 
RES.:r •. v ,d ,meer. Leider :dg:r. .• J ,Colpa. .... . . . ... 

· lens· '3"; 'eh'·.prins:.. J: v: ri jh-r; ,r-~äóinburg.:j: Iüstehhóüwer;.. ·
v; pouw-ili. pépèrkàmp.:.c; v. bi jsterveld-j. brochard-s .knorr-
e.v.lûxèmbur·g:..;p.blom·. ·· -~--- · · ·- ·· ... : · 
RES :h. luttermàn Leiäer·:cthr .N. Osse · · · · ; · · 
Samenkomst:13.00uur Hengelolaan/Loevesteynlaan/~urocinea 
zie.toernooi ?.mei 
lens 4:als b.èkertd lilét. :t:,-hottet en r,willelils 
RES:a.grimbergen~f.v.d,zel Leider:dhr,B.Lustenhouwer --zie . toernooi -7. mei. _ . . . . . .. 

- ----_.., .. 
· léhs 5 ;e iV ;bohéerhen-=-a.koè'vöét-s.: j ;klàf'éhbeek-j. Cóli

h;wubben.:.p: oakvis~r .kleiwegt-e. v .d .hoven-a. v .maren
r.dessing.:.p.de haas · · · · 
REs· q. v .d .mèys Leider dhr, f .de vos Samenkomst: 12, 15 -uur 
Hengelolaan/Leyweg (eurocinema!) . _ . 
Léns 6 s,wilmer-j,bijhagte-j,v:heggelmàn-t,grimberg-h, 
v:d;broek-a:willerhs-~.dullart-j:kiés;..w,frerichs-p.v.d.zee 
d, öoin · RES g; ba.id joe Leider ..:;. r. f. raaff Samenkomst: 
12,15 uur ingang Lensterrein. 

WELPEN 
Lens 1 als.bekend met o.hüis RES p,valkenburg(2xPs) 
Leider dhr. C.Bon Zie tournooi 5 en 7 mei, 
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Léns 2 als bek'end met f·.bauman RES j .v.kleef Leider dhr. 
h .• dankers. Zie tournooi. 5. en. 7 mei. 
Lens·· '3'· al 0

s bekènd. (h;v .d .wihden zie· W 6) .. 
RES p.pepèrkamp-t;R:ing Leider dhr. w.kouwenhoven 
Zie tournooi 5 mei, .. 

'Léns. 4 · r; stràVer-r; së!i.ipaanböörä-r ;de. johg-·chr. geèVe
r ;bloks-s .teuhissen-t,: collf:..g. teeuwisse-w. tér · 1aare:..
h. vink.:. j; riemén· RES r;ae· haas Lèidèr dhr. r;v.d.stèen
SamenR:omst 10.15 uur ingang Lensterrein. Zie tournooi 
5 mei, · 

Léns·2 g:zwarts.:.a~kiés.:.p.waldsChmit-r.v.eyken-p.brochard 
p;léliéveld-g.böàn-t:;schneidaers.:.m.li.oenèlerop-r,muskiet
t.v.d.tol.RES j.prins.Leider.dhr •. h.zoun 

' f 1 1 

t'ens 6 · h. v .. a. winden:..e. sandifort.:. j. erigele-a. àvergàuw.:.h, kön 
römp:..m. scli.enkel"s,.:.r .notèbaard,-,j, gràen:...r; de gier-q:rrtichels · 
'I. janmaat. · RES a. sierhönS Bamehkömst 12. 00 uur ingang Lens
terrein Leider dhr .•. g.duivesteyn .. 

..,. . ( . . ' . ' . ' . , 
' · AFSCHRIJVINEEN: .. sëhriftelijk. vom· vrijdagavond 6. 30 
uur bij dhr; g.v.d.sté.en, ni.mspeGè,laan 303, tel:· uitslui
tend vrijdagavond· t:us':'3ën 6; 30 en 7; 30 tel· 66: 1 3; 14 klub
gebouw. rn·noödgevallan zaterdag·tussefl 10 eh 10.3o·uur 
tel 398694, Voörtrainingen op woensdag en maaridàgavond· 
(t-klasse) tel; 335188 dhr; h.zoet·tussèn 6 en 6.30 Qur~ 
Ook kàn er door W-avond'groepen worden geinformeerd of er 
veld-of zaaltr,9.ining is, · · · · · · 
AFKEURINGEN: Pupillen en welpen; er mag alleen worden 
gebeld voorde uitwedstrijden en·a1s er op de afkeurings
adrèssen bij pupillen en·welpen·staat·verrheld: "Ziè af:.. 
keüringslijst" èl'ldan·nog álléél'! zàtèrdagochtend tüssèh 
10,30 en 1î .:1ri m,r bi.i dhr. g.-,;·Lsteèn tPl 398694. Dus 
niet bellen b; j :c,lg8l-;ele · goed- of afkeuring van het 
programtt1à •"· _ . niet voor de thuiswedstrijden als· er op 
de afkeurings.s.tlri:ssèn staat vermeld·: 11 zie àfkeuringsli jst, 
Daarvoor kuhnen jullie deze week kijken bij dè junioren 
lijst bij de elftallen van Lens 12, Als deze wedstrijd niE 
doorgaat, zijn ook. jullie wedstrijden. afgelast. 

, 1 t . 

TRAI~J}:!GEN: Keepers: zàterdagöchtènd 10 uur worden ver-
wach,t: h.v.boheèmen-h.uding.-j .de gree;f . . 
Woensdag 6 mei geen A-B klasse training C klasse gaat dooi 



LENS 1 3 KAMPIOEN! ... 
Onzè gelukwensen·gaart naar ons·2e c·elftal, dat afgelopei 
zat·erdàg ria een ene·rvéreïidé strijd tegèm Delft, de kam
pioensvlag kon hijsen. In·onze'felicitaties willen wij 
ook betrekken dè ·spelers· van ons 12e, die in het begin v, 
de competitie de_e~r~te stoot tot_ ~it succes ga':'en JUCO. 

NIET~OPKOMERS: r.v.d.meer{p2} en e.wohrman krijgen wegén 
niet opkomen àfgèlópen weekend·2 extra reserve-beurten. 
Welke straf eveneens. geldt voor. r.ravesteyn (zondag 26 a 

TOURNOOIEN :· Een··uit.gebrèid toernoöi-programma staat ons 
de komende 14'dagen·te wachten,· zoals reeds in de·vorige 
Lèns~revue werd gepubliëeerd. In verband met de a;s. fee 
dàgen·volgei1 hier de·gegevens vcor de diverse toernooien 
tot en met 7 mei ·a:s. - · · · ' · 
ZATERDAG 2 mei a; s. Polio-tó.erhööi voor Lens 5 :aanv: 1 3. 
Opdè terreinen van c.s.V;D/Wippoldèrte·Delft zal het 
Pölio-toernooi gehouden wo11rdeh. Lens 5 is ingedeèld'in 
poule J met Fu11·speed;ASSO en DSVP. Het wedstrijdprogra 
ma wordt éerst op het veld bekend gemaakt, WedstTijdduur 
2x14"min. Mocht Lens 5 evèritueel·poule winnaar worden 
dan moet diezèlfde·middag nog gespeeld worden tegen·de 
winnaar vän pou1e·4•om· uit te maken, wie op 9 mei a.s. i 
aanmerking komt Yóór de finale-wedstrijdeno 
Léns 5 a. bàUlÎ!án-a·. schi jf-h. v. ri jn-ch·. oloks-k. v.d. voort
o; kortekäas-c, stàpel-h. rimmelzwaan-th. booms- j ov.rijn
r.zoun~j.disseldorp Leider dhro J.B.Zoet Samenkomst 
12.30 uur klubgèöouw Lens. 
ZONDAG 3·méi a.s.·D.I.O.S.pupillen toernöoi voor Lens P1 
aartvang·12.00 uur, Lens P1 gaát zondag 3 mei naar Nw, 
Vennep om bij DIOS op bezóék'te gaan en in poule II de· 
strijd aan te binden met s·. v; Hoofddorp, Weteringse Boys, 
Nw.Vennepen Aalsmeer.· om·16.10 uur wordt·gespeeld om de 
1e tot en met de 6e pláats·door de als 1e, 2e en 3e gekl 
seerde elftallen in poule 1 en 2. Wedstrijdduûr 2x 10 mi 
Bij gelijk eindigen beslissen 5·strafschoppen. Lens P1 : 
als bekend met p.hop Leider dhr.G.Duivesteyn Samenkomst 
10.30 uur ingang Lensterrein 
DINSDAG 5·mei a;s. LENS A JUNIORENTOERNOOI voor Lens2,3, 
aanvang11.00 uur 
Indeling elftallen 

--



- ':'?5,6,,, \ .... ·1r l--::,:_,~l,, { . . ' 
~_l;ipg_1 afdel_ipg__g_ afde1iD1L2.... 
Lens 2 Lens, ,3 Lens, ;4, , 
ADS ADS DHBRK 
EMT · ' BMT- · Verburch 
Blauw.:.Zwart Elauw~Zwärt Blauw-Zwart 
Vredenburèh 'Vredenbürèh Vredènöuré 
Séhèidsrechtèrs · zijn· dé hèrèn": · R.dè Hartogh, W:Fortunati, 
E.v;d.Klaauw-, G.Gijben, l'lJ.v:Rijswijk en·H.Velt; · · · 
Lens 2: als bekend inet W ;Kouwenhöven Leider· dhr.· A-.Blok - · 
Lens 3: als bekend met P.v.d.Stèen Leider C.Nieuwenhuyzen. 
Lens 4: àls bekend Leider dhr.F,Flumans. •· 
Voor de prijs van;fo,25·is èèn"Uitgebreid prograrhmaboekje 
van dit A.:.juniorentoernöoi öp ons terrein verkrijgbaar;· · 
De sp,eler,s worden verzocht om,·,1.0,.30· µur aànwezig:tè zijn. 
DINSDAG. 5 mei VIOS tcierhbOi voor Leh-s welpen. 1 ·, 2, 3, 4 _ ~ 
Vier wëlpen.:.elftallen n/§fllfm deel aan dit welpen-toernooi~ 
gèörganiseerd·doo:r VIOS. Dèelneinende verenigingen: 

, ,Poule.- :I, puule 2 pbule· 3 poule 4 
'V~OS 1 Vios 2 Vios 3 Vios 4 

VDS- 1 ·· · Lens· 2 · Lens 3 Lens 4 
Rijswijk 1 Verbürèh 1 VDS 2 - dié Haghe 1 
Lens 1 Rijswijk 2 Rijswijk 3 Rijswijk 4 
Vredenburch Velo1 ·vredenburch 2-- Velo 2 
Wedstrijdduur 2-x·7t·m'in·;-Eij-gelijk eindigen in de·poule 
beslissen 5·stràfacl'loppen. Voor iedere poule zijn drie 
prijzen beschikbaar.· 
Lens W1 a1s·zatèrdag 2 mei Leider dhr; C,Bon. 
Samenkomst·9,15 üur-ingang·Lensterrein; 
Lens-W,2 a~s zaterdag 2 mei, Leider dhr. Th.Hoefnagèl 
Samenkomst 9. ·15 uur· ingang ·Lehsterrein · 
Lèns w3·a1s zaterdag·2 mei, Lèidër dhr. J,Colpa Barnen 
komst 9, 15 a11r ingang Lensterrein 
Lens W4 ·als·: ,t"1 c, ,g 2 inèi L. ·.n:or,- phr; F ,2aaff 
Samenkomst 9. • : '.1Ur '-,gang Lensterrein; · 
DINSDAG :'; rfle'. ::. : ./)EWIJK B klasse toernooi voor Lens 7. 8 
flan vang 1 2. 00 üin· · 
Cp 5 mei gaat ons .3"è en 4è B-ëlfta1· op bezoek-biJ·çinze· 
büu;r,tl:ïèwoners, ,11 ,Sppo;r,wi jktl" D.e,ë;I.nemende verenigingen zijn: 
Spoorwijk;DEVJO.Delft 7RKDEO en Lens. De verèn:i.gîng, dié 
in ~ijh-poülè de mees~e punten behaalt is poulewinnaar. 
De vereniging die· in beide poules de mèèste punteh be-· 
haalt is toernooi-winnaar. Bij gelijk eindigen beslissen 
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3 strafschoppen. Wedstrijdduür 2x 15 min, 
Lens 7 als bekend Leider dhr. J.Heynen. Samenkomst 11 ,30 
klubpebouw Lens. 
Lens· 8 als bekend met· g:trommeYén en a .albers. · 
j.de graaf zié Lens 10 óp 5 mei. Leider dhr. C.Kras 
Samenkomst 11.30 uur Klubgebouw Lens. · · 
DINSDAG 5 mei S:V.LCCSDUINEN TOERNOOI voor Lens 10,15. 
Aanvang 10.00 uur· 
Op bevrijdingsdag gaan Lens 10 en 15 sv. Loosduinen be
vrijden van een fraaie béker. "Mededingers naar deze bekei 
zijn: GDA, Honselersdijk, PDK, Spor-t Ver.'35 en de gast
heren Loosduinen. Wedstrijdduur 2x 10 min; Er zijn 5 ver
enigingsprijzen, zodat het tötaal·aantal punten per vere1 
ging de eindrangschikking bepaald. Bij gelijk eindigen 
zullen 3 strafschoppen, genomen door B-klassers, de eind-
stand bepalen. · 
Lens 10 als bekend met J,de Graaf 
Lens 15 h. udir'ig-è; castenihill er- j. hollink-h. ruytér..-m,. v. 
dijk-a.kleiwegt-p.zalme.:..j.v.d.bürgt-a.v.kleef-r.v:hoek
r.out-j,scheltens Leider dhr. N.Csse Samenkomst ,9.00 uur 
hoek Bouwlustlaan/Hengelölaan ( vem!et) 
DONDERDAG 7 mei HBS-A.klasse-Toernooi voor·Lens·2 aanv 1 
Lens 2·neemt deel aan dit toernooi met ADO, ASC, Victori, 
en HBS. Wedstrijdduur 2x 15 min. Bij gelijk eindigen be
slissen 3 strafscho-ori"n 
Lens 2 als"bekena Zie 5 mei; 
Leider dhr. A.Blok Samenkomst 9,15 uur Lens terrein. 
DONDERDAG 7 mei"VEHBURCH pupillen Toernooi voor Lens P1 
Aanvang 1 3. 00 uur -
Lens P1 neémt hieraan deel·en is ingedeeld in poule 1 me 
Verburch 1, HBs·1, RKAVV 1, Blauw Zwart 1. Wedstrijdduur 
2x 10 min. Bij gelijk eindigen beslist het doelgemiddeld 
is oök dit gelijk dan moeten 5 strafschoppen de beslissi 
brengen. · · 
LENS P1 als- békend · 2 mei, Leider dhr. Th.Hoefnagel 
Samenkomst 11.30 uur ingang Lensterrein. 

'DONDERDAG 7 mei DUNO pupillen en welpen toernooi. aanv11 
Hier gaan naar toe Lens P3 en P4 en Lens W1 en W2 om ge
zamelijk zoiree1··mogelijk punten te· verzamelen teneinde e 
verep_igingsprijs in de wacht te· slf!pen. Deelnemers zijn 
DUNO, · Lens, OSC, Westerkwartier. · 
Lens P3 als bekend zaterdag 2 mei. Samenkomst 10.15 uur 
Hengelolaan/Leyweg ( eurocinema) . 
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Lens P4 àls·záterdag 2 mei Leider dhr.-B.Lustenhouwer. 
Samenkomst -1 o. 1.5 uur Hengelolaan/Leywég ( eurocinema) ·· -· 
Leris W1 "àls zaterdag 2 mèi Léider dhr. C.Bon Samenkomst 
1 0. 00 uur ingang Lensterrein. · 
Leris w2·a1s zatèrdag·2mei.•1eider dhr. H.Dankers Samenkom 
10. 00 uur ingang LEn sterrein, · · · · · · · · · 
DCNDERDAG7 mei ADS TOERNOOI voor B-klassers Aanv 10.30uu 
Lens9 wordt hier verwacht·om te·$trijdén om· de· ADS-wissel 
beker; Deelnèmers- zijn.Velo, Duno, Lens, Gona en ADS. 
Wed strijd duur 2:ic 1 .5· min; · · · · 
Lens 9·a1s bekend rriet à:schneidér"Lèider dhr. J.Witting 
Eamenkomst 9, 1.5 uur )-lengl)lolaan/Bouwlustlàan { vendet·) 
DONDERDAG"7·mëi·s.V-.VOORBURG toernooi voor Lens 1 ,6,16 
aanvang 9.uo·uur , · · . 
Deelnemende veré~~gingèn: Graaf WillemII/Vac, Quick Steps, 
RAVA, Lens; vue; Voorburg· · - · · · - · · · 
Léhs 1 f;guitTr:v.hartingsitéldt.:.p.hop-w;kóuwènhoven.:.b.v. 
d.lahs-foraaff.:.c.sèhrover.:.g.v.a.velde-1.v:d;vèlde-p;de· 
vries-:-h;de zwart.:.o.kortekaas Samerykomst 8.30 uur ingang 
Voorburg terrein. · · · 
Lens 6 als bèkcnd-rriet a;jungschläger Leider dhr. F.Wubben 
Saménkomst 8. 00 uur l'!emgelölaan/Löevesteynláari · ·· · -
Léns 16· j:de greef.:.fu,kleiwegt.:.a.looyènstéin..-h.dèssihg · · 
r.bom-a.lióëfnagel.:.g:kèrkhof-f.willeyns.:.f.klos.:..j,krens-f, 
magnee.:.f.jonker-j:v.hoèk Lëiäer·dhr: h.bijsterveld 
Samenkomst 8. 00 uur Hengelolaan/Loevesteinlaan ..... . 
AFSCHRIJVINGEN· voor Toèrnoóièn ·Op· 7" mei; · woensdagavond 
bÏiiei tussen 6.30 en 7,30 uur tel. 398694, dhr. G.V.d,Stee1 

. ' TOERNOOIAGENDA 
2 mei Polio-toernooi 
3 mei DIOS 
.5 mei VIOS 

Spöorw; ;· . 
Loosduildi"l · 
Lens_ toernooi 

7 mei HBS· 
Voo'r~µ;rg 
ADS 1 ,,, 

DUNO 
Verburch 

16 mei Full Speed 
1 -~ mei Wilhelmus 

m,ü Wassenaar 
Delft 

Lens .5 
P1 
w•i-2-3 én 4 
Lens 7 en 8-
Lens 1 o· eh 1.5 
Lehs 2-3 en 4 
Lens 2 
Le-s 1-6 en 16 
Lens· 9 · : 
P3 en 4, W1 en 2 
P1 
A,B en C comb. 
Lens 10 
Leds 1 en 12 
Lern 6 
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0FFICIEEL 
Sekretariaat 
Alle· korrespàndèntie voór het sekrètariáat. dient·· gezonden 
te worden aan G.Halleen, Abeelstraat 37, tel. 324044 

NIEUWE LEDEN 
633-634..:635-636-637-638 zie vorige lensrevue onder 11 in 
ballotage" 
NIEUWE DONATEUR . 
176 D.J. van Eik, Westeinde 223 (t+l) 

ADRESWIJZIGING LEDENLIJST · 
/98 W.Douw naar p/a. Laakkade Bo 
~21 G;Kèmperman· naar Bèátrixstraat·1, Poeldijk 01749-63 
C ..,263 W.v.d.Laán naar v.Dijckstràat 219 
~--- C.B.Francke naar Wolweversgaarde 163 tel 660555 

STRAF' 
Wegens aanmerkingen óp de leiding in de wedstrijd 
Lens 1-·RAVA 1, is L.Rieinen door de KNVB'voorwaardelijk 
geschorst voor twee bindende wedstrijden, met een' proef
tijd van één jaar (tot 20 april 1971). De kosten van het 
onderzoek (f 15.--) komen voor rekening vah deze·spelero 
ALWEER·: DIEFSTAL!!. / 
J,l; zaterdag is·ons klubgèboûw wéér èoor 11 langvingerigè 11 

mensen ( of enkelvoud) be·zocht ·• Di tmàal · echter was men zo 
vriendelijk, bij'wijze van spreken om·geen vernielingeö 
äan"te ricl'ltèn doch "slèéhts" met dé geluid}'nstallatie, 
gloednieuw, en eén·z.g.a.n. bandrecorder genoegen te neme 
Gezien zijn/haar/hün binnenkomst móet men van de situatie 
bij.Lens op·de·hoógté·zijn geweest. Waarschijnlijk is mén 
eerst·terdege polshoogte komen·nemen. Uiteraard wordt doe 
de·recherche àl het mógelijke·gédaan de'dader(s) op te 
sporen, maar ook al wördeh zij gevól'lden, dan garandeert 
dat niet dat herhaling niet·meer voorR:ómt; Een alarminsta 
latïe (denk éens· aan de aaschafkosten.; ••• ) is voor Lens, 
gezien de regelmaat van de diefstallen, misschien de enig 
mogelijkheid om eraan te ontkomen. 
WAT 'KOMEN GAAT 
A:s. zondag speelt Lens 1 uit tegen Tonegido·,- dié 1 punt 
op Lens voorstaat. Het belang van deze wedstrijd, met het 
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oog op de o zo dreigende· degradatie, zal niemand ontgaan. · 
Wij·rekenen·e:r echter op,·ctat het eêrstë de lijn die ze nu 
volgt zal kunnen handhavêh. Dit hangt· natuu:rli jk niet ·alleE 
van de spelers"àf; ·mààr ookvan·de supporters; vandaar ons 
aloude Vè:rzoek.;;; .• ;.tot zoildag"bij Tonegido. · 
Lens 3 spêèlt a.s; z'?1;daé!: zijn ~aatste thuiswedst.r~jd9 Gêz: 
de stànd op de rangl1Jstt boven aan) met 3 theoretische pur 
ten·achte:rstand vàn Blauw Zwart, die een wedstrijd meer 
gespeeld heeft, wordt het ·uiteraard de ·moèïté waard dit· 
elftal te zien voetballen. Dus wederom •...... tot. zondag,. 

' 1 < :. 

PUPILLEN ATTENTIE: Voo:r·jullie is het eerstèevehemênt in 
het jubilëumjaar·georganisêefd door de juniorehraad, Hêt·· 
is eêil grootse pm.pillenkwis voor a1le·eJ.;ftallen; De dag die 
hiervoor Oestêmd is, is vrijdag· 8 mei; Het klubgebouw·is · 
open om 6,15"uurH.e;t, .zal ca. half tien afgelopen zijn~ Het 
gehè1e·e1fta1·möët·komen en dé.leiders worden ook verwacht· 
De vragen gaan over allerlei sporten en andëre dingen. Voor 
het winnende êlfta; is"eên zeer leuke prijs. De prijs is 
voor1 iede:rë spèler:apart, dus je hebt er altijd wat aan. 

• OOk ouders; broers, zi.lstërs en· andere familielêden zijn var 
harte welkom met vlàggen, ·toeters; enz •. In de jury· zitten 
enige 'prominente figuren van Lens. Wij hopen dat jullie 
allemaal komen JUNIORENRAAD. 
KONTAKTPU~'TJES 
:..A,s. vrijdag zal er geen prijs-klaverjasavond zijn. ·In 
plaats daarvan is èr een gewone ouderwetse c::li.lbavond·.· 
-16 Mei.is er na·de spektakel wedstrijd Utopia-Lens 11·een 
geweldige dansavond waarop tevens enige spelletjes Bingo 
gespeeld worden. · 
:..22 Mei is er weer ëen gràndioze beatavond met medewerking 
vàn the Midnigrit Spe,,ials, voor de A en B junioren en de 
jonge senioren, 
VAHIA·. 
Afgelopen zondag bmrn in de wedstrijd Quick-Steps-Lens 6 · ee 
Quick-Steps:..speler Rovers zo ongelukkig tën val, dat hij, 
met·inwëndige verwonding in het ziekenhuis moest worden op
genomen, Wij wensen hem een voorspoedig herstel, 
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weekblad van de voetbalvereniging Lenig eh Snel. 

43ste jaargang no. 34 6 mei 1970, 
MEDEDELINGEN VAN DE EKO. 

VETERANENTOURNOOI OP ZONDAG 17 MEI 1970 (le Pinksterdag) 
Tot heden zijn de volgende verenigingen bekend die aan 
ons tournooi zullen deelnemen. 
Alphia-H.V,V.-R.F.C.-Rijswijk-U,S.V,U.-Wassenaar-
Lenig en Snel. · 
Over een achtste deelnemer worden nog onderhande+ingen 
gevoerd. Aanvang van het tournoói ELF uur, · 
De volgende spelers worden voor deze wedstrijden. 
uitgenodigd· : J .brochard-h.haket-j.de hilster-a.hop.per.
brouwers~l, jan(1tiV:::h.kemper-c .kras-a. v J,.u.xemburg.:. j .rnicka 
c .•. peeters-h. se.hol ten-w_...s.uiker-Gui J : r..:m. su.y:ket'bu.y:ck-
j. willems. 4' /.4•·0 /4r 
Afschrijven voor deze wedstrijden uiterlijk vrijdag-
avond a.s. •· · . . 
PROGRAMMA VOOR ZONDAG, 10 MEI 1970 (SENIOREN) 
14,30 E.D.S. 1 - Lens 1 
12.-- B,E.C. 2 - Lens 2 
12.-- Zwart Blauw 2--Lens 3 
12.--.R.V.C,5 - Lens 4 
12.-- Lens 5 · -· 01:iveo 3 1.1.6-4. 
14,~- G.D.A.5 - Lens 6 
LIGGING VAN DE VELDEN 
E.D.S. Thurledeweg 200 (Spaanse Polder 
B.E.C. Brasserskade (Rotterdam) 
Zwart ·Blauw Kijkdilinsestraat · _ 
R. V .c. · Prinses Irenesportpark Rijswijk 
G,D.A, Loosduinen. 

H,Vos 
R.Broekman 
L.G.Veelen 

" J ,G.Humrnels 
J,H.v.Dijk 
J,Staffeleu 

-. SAMENKOMST 
13.- Klubgebouw 

ll.- Klubgebouw 
.-- ·- "' 

De wedstrijden van Lens 1 en Lens 3 zijn deze week 
bijzonder belangrijk. Wint. Lens 1 dan kunnen zïj nog 
behouden blijven voor de derde klasse. 
Wint Lens 3 dan zij zij kampioen. 
Wint Lens 6 dan is·de mogelijkheid voor het kampioen
schap nog aanwezig. 
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DE OPSTELLINGEN: 

LENf3 L 
o. vor:),;in\< . 
p. de, ·jongh · · 
w.hansen(a) 
g.kemporman 
l'-.rieinen 
g.verhaar. 

-- . ·. . . -LEN& 2:, .· ; 
-i..-, -1- ... (-, q' . 

c.v.d.beek~,,,; 
h. smi t skanr" 
r.roodbol · 

_ j. v .d .knàa:p 
j.colpa 
h.Qrandenburg 
th.brochard 
w.vènderbos 2x 

LENS ·3 ' ·· 
·· • ;·. bruggeinai1·~ 
" fr:straàthof. 

j.bijs~erve~d 

j: zoèt · 
a.hop . . . -· 

• • • ✓-~ 

~n "' .o~,~' .. 
w.keetman 
j.eriglebert 
RESERVE 

.a.verbarendse2x 
h.dietz.. .._ . 
h.brandenburg2x 
w.venderbos 2x 

: , ... -
• • • , ~ C 

·- h.brandenburg 2x 
g.benneker 
·rr.de zwart 
RESERVE 
l.brandenburg 

. f,r. v·. dijk _. 

... ' :,LENS 4. ~ ·. - . -·- , LENS 5 - --
a. verbarendse 2x a. vervaart .,,,,,,,,_,, 
w. verbarend-se . . , j . v. se haik 
a :v. egmontl ( a) · · ·· .• : .... ,. ··-1·. hendrichs 
r.smitskam a.v.essen· 
j.de waart g.v.d.akker 
h, r,iieuv,renhoven j. verhaar' · 
c. grinibergen ~" 1 Ënrinéi-Swaal 
w. eykelhof ·•·· . j. wi ttinf'. 

· f .wubben. • a.huis ; · 

-· o . v. êl 7àar 
r.brändènburg 
n.koot . 
th. hoe.fnagel 
e.bakkers 
d.groenendijk 
a.jansen 
j.heins 
RESERVE 
g.halleen 
e,v.bronckhorst 
r :·eykelhof 
j.g1~oenendijk 

LENS 6 
tl:. .•suykerbuyk 
m.zilfhout ·: 

·· a.rlïeü.wènhU:izen 
· c .peeters(-a) 

h ·kemper ·-' . h.de: sterke • 
j.de -boer• : 

_g. looyerrsteip. 
j ,,de hil·st·er 

j, sim ons. • c. vervaart ·· ·h.haket ·-• · 
· g.de hoogd ,; .. ,, n,drabbe , 
RESERVE - . RESERVE 

- - -"• ·· l "jaril'fsèn · · 
RESERVE · . 

j.verbarendse g·.duivestein , .. 
a;bildérbèèk .. _-h. suykerbuyk . 

,- . r -

w. burghouwt. -
h, v,. ,i,ei_z~n 

Allen die Lens èen goed hart toedragen weten "mar "zij 
a~s, zondag. verwacht worden. .. . · , _ - . - . 
De ._spele~s:·wens_en wij graag h·eel veel sukses •. 

. -~ :r-.· •. 

,.• ·" ' -- - ..... ·, 
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. Pli.O'GRAMMA' JÜNT.o'RE'N' '-' PUPILLEN - WELPEN . 

ZONDAG, 10 MEI 1970 JUNIOREN, 
12 /-- Len's 1 - Bláuw·zwart 1 
14.-- Lens 4· - Valkeniers 2 

Lens 3 vrij. 
ZATERDAG, 9 MEI 1970 JUNIOREN. 
Lens 2 - 6 - 8 - 12 - ·13·- 17 vrij. 
Lens 5 Finale Poliotournooi Verburchterrein, 
15.,45 Scheveningen 6 - Lens 7 Houtrust 
15,45 Lens 9 - H,B,S.6 
14,30 Lens 10 - B,T.C,3 
15,45 Ras 4 - Lens 11 
14,30 Cromvliet 5 - Lens 14 
15,45 Lens 15 - Velo 12 
14,30 Lens 16 - V,C,S.14 
14,30 Gona 6 - Lens 18 

13·,45 G.D.S,l 
13,45 O,D,B.l 
13,45 A.D.0,4 
13,45 A.D.0,5 
13,45 Lens 5 
13,45 Lens 6 

PUPILLEN 
- Lens 1 
- Lens 2 
- Lens 3 
- Lens 4 
- Duindorp·SV 3 

H,B.S,5 
WELPEN 

Albardastraat 
de Rederijkerstr, 

Beresteinlaan 

Erasm)lsweg ~, 
Albárdastraat 
Zuiderpark 
Zuiderpark 

12,-- Cromvliet 1 - Lens 1 de Rederijkerstr. 
r3,-- Concordia 2 - Lens 2 Brasserskade Delft 
12,-- Lens 4 - R,A.V.A.2 
12.-- Lens 5 · 0,D,B. 3 

Lens 3 en 6 vrij. 
·LENS 1 : b,v,d,lans-p,de vries-f.raaff-r.hartingsveldc,schrover-p.hop-g.v,d,velde-f.guyt-w.kouwenhoven
l,v.d.velde-h,de zwart. · 
Res: h,de jong. Leider dhr.j.hop. 
LENS 2 en 3 vrij. 
LENS 4: als vorige week met f.de vroege. 
Res: c.hoenderkamp-. Leider dhr,f.flumans. 
LENS 5 als vorige week, 
Leider dhr,J,B,Zoet. Samenkomst 12,30 klubgebouw Lens. 
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JENS 6 
. ENS 7 : 

,..... 
vriJ (zie overige elftallen) 
als be)<e.nd met a. juh,gschläger en Jl.,dé_.hilster 
res: m. v.d. horst. Leider dhr. j .,heynen., __ . . . 
samenkomst 1.5.- Hengelolaan/Leyweg (Eurocinema) 

~,ENS 8n: vrij. w.de hilster en m.v.d.horst ziè 7. · · 
g.lelieverd zie 9; fr. teunissen zie lQ. · · 

1ENS 9 : m.reuver-a.kuiters-a.schneider-a.castenmiller~ 
j.meuleman-b.hoefnagel-j.pronk-f.wilmer-b.de haas
p.steffen-f.hazebroek. 
Res:q.lelieveld-e.wohrrr.ann Leider dhr.j.witting. 

LENS 10 : fr.teunissen-p.berkelaar-j.meyers-r.mooyman
c.bakker-m.mulkens-j.ruyter-w.v.d.linden-r.v.d, 
linde-g.v.deelen-a.br.ouwer. 
Res: r.de vroege. Leider dhr.g.v.d.klèy 

L~NS 11 : als vorige week.. . 
· · Res: s. djerahian-h. v.d. broek Leider dhr. a .. nieuwenhuiz 

, Samenkomst:1.5.1.5 Hengelolaan!Leyweg (Eurocinema) 
LENS 12 - 13 -:;..l 7 vrij. . . 
LENS 14:·h.v~b~heemen-h.guit-j.piët-w.wils-p.herry-f.v.loon 

j.v,v$Jzen-a.de pagter-j.post-J.slabbers-e.de wit. 
• · ._ Res:j.;':;,cheltens-a.kleiwegt.Leder drh.N.Drabb.e. 

· - ~a.menJi:omst 13. 30 klubgebouw Lens. 
LENS 1.5·", h. ud:Lng;-e. castenmiller-j. hollink-h. ruyter-m. v. dijk 

. : -p. zalmé-j. v ,d. burgt-a. v .kleef-r. v. hoek-j. v. rosseum 
j.v.wijk. Res_:r.out. Leider dhr.N.0sse. 

LENS 16: j.de greef-h.kleywegt~a.looyenstein-h.dessing
r.bom-a.hoefnagel-g-kerkhof-f.willeyns-j.krens
j.v.hoek-f.magnee. Res:• f.klos.· 
Leider dhr. h. bijsterveld.. · . . 

LENS 18: h.prohk-w.brochard-a.mans-p.koevoets-r.kruisèl
bergen-r.hulsman.:..j.völlering-h.oosterveer-p..faas
r.wijsman-h,kouwenhoven: Res: h.v.d.graaf · 
Leider dhr.H.Verbarendse: 
Samenkomst 14.- hoek·hengelolaan/bereteine;laàn. 
P U P I L L É N. · . . . .• . . . _ _· 

LENS 1 : als bekend. Res :t .de \cok_.Leider, dhr. th·. hoefnagel. 
Samenkomst .. 13 .1.5 ingang Lensterrèin. · · 

LENS 2 als. be)<end 9 met o.borst en p,valkenburg. 
Res: r.v.d.meer; Leider dhr.w.kouwenhoven, 
Samenkomst 13.- Hengelolaan/Leyweg(Eurocinema) 

.. . ' 
._ ·,. . . . ·- . ~ 
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LENS 3 als vorige week, Res.h.lutterman;; 

Leider dhr. H. z·oun . 2x 
Samenkomst 13.1.5 ingang Zuiderpark Loevesteinl" 

LENS 4: rohoppenbrouwers-m.hoenderkamp-m.versteeg
r.waarsenburg-r.willems-m,schutte-h.heezius- ; 
m"prins.:.j. ter laare-r. nottet-m. hoogduin. . 

LENS .5 

LENS 6 

res: a,grimbergen-f.v.d.zel.Leider dhr,B';Lusten
houwer. lllimenkomst 13.1.5 ingang Zuiderpark -
Loevestinlaan. 
e.v.boheemen-e.v.d.hoven-a.koevoets-j.coli- · 
h.wubben-r.kleiwegt-p.bakvis-a.v.maren-q.v.d" 
meys-r,dessing.p.de haas. 
Res: j.klarenbeek.Leider dhr.F.de Vos. 
s.wilmer-j.bijnagte-j.v.heggelman-g.baidjo~~ 
h. v. d ,. broek-a. willems-p. dullaart- j .kies-· . 
w.frerichs-p.v.d"zee.ca.v.dorsen, · · ' 
Res:d.boin. t grimberg. Leider dhr:.~_.Fla~:ff. 
W E_L P E .N . ,. _-.. ~. ·- i~. • -~-~.~•- ~ -. 

LENS 1 :· g.appeldoorn:..r:v.aarle-p.v"d.burg.:.r.koévoets.: 
g. de keyzer-f. v. velzen-r. bon-r ;verst€E\is-c:.th: v,:.; •. : 
luxemburg-p.lucas-o"huis. · - .. ,-
Res: r:peeters. Leider dhr. C.Bon;, . , 

.. Samenkomst 11,1.5 ingang Lensterrè:f.n.; :, , ·. . . -
LENS 2 :. ·r.verbarendse-e.hofman-j,v.kleef-c.v •. r;[jk-s.v.d. 

meer-li. braak-p. de gier-h. hoppenbrouw'ers.:.f .'hàunian 
r.ruiterman-f .kerkhof. . . .. ., .. • ... · 

_. Res :r. noordeloos-'w. heynen, Lèider .dhr .h.dankers. 
Samenkomst 12. - . ingang Lensterrein. : · · 

Mogen wi ;i voor het vervoer per aut.o ,.op èn~ele vader·s 
rekenen. Bij voorbaat "dank. . . · ... ; "· ··. 
LENS. 3 : : vrij" Dhr .W. Kouwenhoven :zïè' _P. 2 ·_. . .. ._ . 
LENS 4. ~-,r. straver-r. sèhipaanboord-r.de haas-chr.geeve-

. r. blàks-s. teunissen-r. coli-g.teeuwisse-w. ter 
laare-h. vink-j. riemen, . · · 

· Res: r'.de jo~g. Leider dhr:ILv.d.Steen, ·_· 
LENS .5 : g,zwarts-a.kies-p.waldschmidt-r.v.eyken-p.bro

ëhard-p.lelieveld-g, bàon.:.f, schneiders-m,hoenderop 
· r.muskiet,j.prins. 

Res: t.v.d.tol. Leider dhr.H.Zoun 2x 
LENS 6 : vrij. 
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,_; Afschrijvingen: scriftelijk voor vrijdagavond 6. 30 uur bij 

' de heer G,v.d.Steen,Nunspeêtlaa;n 303,'n:e;I.ef,onisch uitslui-tend vrijdagvaond tussen 6,30 en 7,30~,l'el.66.13,14 klubgeböuw. In noodgevallen zaterdag tussen 10.- en 10.30 tel,39,86.94. Wij verzoeken de spelers die in het piBksterweekend afwezig zijn dit tijdig (voor 10 mei a.s.) op te geven. _ , , , , 
AFSCHRIJVINGEN: Pupillen en Welpen) Inf,ormeren(alleen bij uitwedstrijden) zaterdag tussen 10.38 en ll.- te,398694, Voor de thuiswedstrijden kunnen jullie kijken bij de junioren-elftallen 9 ,10,1.5 of 16. Zijn de.ze afgekeurd dan gaan ook jullie wedstrijden niet door. Bij goedkeuring altijd naa.r, v;eld, .of punt van samenkomst komen. , 
TRAININGEN: Keepers zaterdagachtend 10.- worden verwacht: j, b,orst-m,reuver-h .pronk. . 
Maandagavond 18 mei geen trainingen. Verdere trainingen al s-.normaal,.,. , • , , 
NIET OPKOMERS: r,ravestijn en a.ramakers van praagh worden wegens herhaald niet opkomen niet meer opgesteld. ''. .,., . .,._,. •-~ ~ • p ~. p.,.-·~·- t-··-·- --
K.N .• V.B. wat nu ?.???? 
Dit vragen wij ons met de Nederlandse Katholieke Sportbond inderdaad a,f n.a.v. de verhcging van de leeftijdsgrens voor de A.junioren, weikR verstrekkend besluit door de K.N.V,B. met'enkele regeltjes in Neerlands Voetbal wordt afgedaan~ , 
Volgens het N,K,S,nieuws van april zouden zelfs de KNVB afdelingen onvoldoende van dit besluit op de hoogte zijn geweest en zou de 13-fd ,den Haag met dit besJ.uii:; uarag .LLI de maag zitten.Wij kunnen ons dit voorstellen ! ! De bèzwaren die er aan kleven zijn talrijk. Zou de K,N.V,B. behalve met het zgn. Jeugdplan Nederland ook relming hebben gehouden met d2 belangen van de (amateur)verenigingen, , Als deze regling werkelijk wordt doorgevoerd zou dit betekenen dat elftallen kunnen worden geformeerd met · jongens van 1.5 t/m 19 jaar,immers een jongen die ná 1 september 19 wordt is gerechtigd om nog een jaar junior te gaan spelen. _ 
Het lijkt ons, dat ~eze verandering zeer nadelig is voor de opbouw v~n de A-e;tftallen en de daarin opgestelde spelers.Heeft de K.N.V.B.vergeten,dat er behalve enkele . . . 
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tientallen geselecteerden voor het jeugdplan ook riog' vele 
minder goede jeugdvoetballers zijn ? ..:.En.·.ctenk.t_ dë;;IÇ_]1'\fB;::. 
dat .een geselecteerde speler van 18/19 jaar werkelijk_ 
junior-blijft'? V9qr onze vèreniging·zóu'doorvoering van 

.dit besiuit. betekenen, dat wij zeker 7 A elftallen · 
krijgen.: Op zate_rdag kan er praki:,isch geen è}ftal: meer 
bij i.v.m,de velden,dus zouden er 6 elf~alleh op· zondag 
moéten spelen ! Waar halen wij de leiders v'oör dèzè • 
elftallen vandaan ? · . . . : . · '·· · · 
Wij nioetei1 hierbij uitdrukkel.ijk vermeldën; dat; deze · 
·KNVB maatregel in strijd is met· hetgeen in art_.9 van 
-onze statuten is vermeld. ·In dit art,staat nl.dat senio-
ren leden zijn, die vóór !.september van het lopende 
verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar. hebben berei_kt: 
of zullen bereiken. Het bestuur en Juko,die over dit 
onderwerp nog een definitief besluit m_oeten riemén,z·ullen 
hiermede 'rekening moeten houden. · · · ,; · ·· • · .- • 
Teneinde enig inzicht te verkrijgen hoe de: betrokken:_: 
A:junioren over-dit onderwerp denken·zull~n deze·week 

· enquet·e--formulièrén aan hen worden Uitgereikt"." 'W:(j v;èr.:. 
· zoeken de spelé:r;s. deze formulieren vóór 10 n\e::i:: á;s•.~:. .. : ~ . 

•. ., . aari ~ een ván '"de JUKO leden af te geven: '. Hièrnä·:.'.zäi, hèt' · 
' . :- ., -. • ~r-•.~ ... ,- ~- -..,~ .,. 

bestuur op kortè- termijn een beslissing··hemen .of-·het•:s 
omstreden KNVB besluit al of niet voor' onzè vereniging· 
van kracht zal worden. ., ... 

Junioren-kommissiè:·---.. :· 
·,r.,._~-,•-~--,.:~··,.,_,-<-t;· '..~ :"~l'!"i.- •_,,-.:· ··J.~/·1·._:·, ,-··•-

QFFICIEEL ... "· --; ,. ; . s... • : . ·. · · . , 
·- • \• - .. l,, 

SEKRETARIAAT. • . : ·i • ., ::•·' -., .•..• :. , 

, _, All·e korrespondentie voor het algemeen se_kretariaat, ~ 
die.nt gezonden te :worden aan G .Hall een, :Abeelstr_.37 · • · 
ADRESWI~ZIGING LEDENLIJST .: · : . \ ·• , · : •.: .. 

/467: A.v.Wasbeek naar Loevesteinlaan 899 c 
WIJZIGING LEDENLIJST -. 

·. 631: A.C.J .A.M.Kuypers voorletters zijn : J .H.P. 
,...- IN BALLOTAGE . c · 

...--639 Th,Mooijman, 22,3.59(p) Hoogveen 168 
.,.....640 E,F,v.d.Harst 24.4.62(w) Meppelweg 982 d 611799 
_...641 : J.A,Kruizinga 26.2,54(j) Rederijkerstr.193 657552 
__,642 : E.O.Gerritsen 5.l.6l(w) Drapeniersgaarde 15 666277 
.,.,643 : S.A.Schoop 2.8.43(s) Margarethaland 132 830947 
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VOTE FOR KOOT c.s. 

• 
Zondag a.s. spee;I.t onze derde editie zijn wedstrijd van 
het seizoen •. Onder de begeesterde leiding van Nico Koot 
gaat men trachten via tenminste een gelijkspel een promotie 
naar de hoofdklasse te verwezelijken •. Zwart Blauw is de 
tegenstander, dewelke zelf ook nog reëele kansen, via een 
overwinning op onze korenblauwe, op het kampioenschap 
hebben.Een thriller dus. Daarom de volgende oproep : 
Komt zondag allen naar Kijkduin om vanaf 12 uur aan dit 
spectaculaire gebeuren nog meer glans te geven. Uw aan
wezigheid kan men node missen. Komt allen!! O.Q 

r• •. • - - . 

LENS 1 
a.s,Zondag speelt het eerste weer zo'n zware wedstrijd 
Ditmaal tegen EDS .• Uit betrouwbare bron hebben wij vernomer 
dat er op het Lens terrein een echte Londense bus (dubbel
dekker) klaar staat om eventuele supporters naar Rotterdam 
te vervoeren.Waarschijnlijk zal die ene bus wel te weinig 
zij.n.Er zijn echter altijd nog supporters die met wagen 
gaan,waarmee U dan ook ongetwijfeld zult kunnen meerijd~n. 
Het veld van EDS ligt in de Spaansepolder te Rotterdam 
Dus een Spaans feestje. zit er wel in. 
VARIA 

Fons Roovers van Quick Steps maakt het naar omstandigheden 
redelijk. Wij wensen hem sterkte. De redaktie nodigt' hem 
uit voor ·een heildronk. 
De redaktie heeft de juko op ludieke wijze van dropveters 
voorzien, dit als dank voor de zorg ten opzichte van de 
junioren betreffende hun kleding op het veld. 
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Lenig en Snel 

13 mei 19 70. 

Lens ••.•••••• en zi.in laatste kans! 

A.s. maandag heeft Lens 1 zijn laatste kans om in de 3e 
klas te blijven. Er zal dan echter gewonnen moeten wor
den van V.O.C. Tevens zal Delft van Tonegido moeten ver
liezen. Indien alles aldus.naar wens zal verlopen, komt 
er een beslissingswedstrijd tussen Lens en Delft. U ziet 
een nogal gecompliceerde situatie. Wij wensen de spelers 
dan ook sudces toe en verzoeken U om voor een van de 
laatste malen van dit seizoen de rol van supporter te ver
vullen. 

A.s. zondag, 1e Pinksterdag. 
A.s. zondag kunt U op het Lensterrein botten horen kra:ken 
en gewrichten horen knarsen. Ofwel U kunt het door Lens 
georganiseerde veteranen-toernooi zien •. Uiteraard heeft 
een ieder belangstelling voor de oud\'ies, die hun.kunsten 
en trucs gedurende de gehele dag op 'dê gr,oene. mat ten 
toon zullen spreiden, .:Deelnemende verenigingen naast Lens 
zijn U.V.S.U., R.F.C., H.V.V., Wassenaar,· Alphia, O;D.S. 
en Rijswijk. 
Als extra attraktie is om 13.20 uur de pupillen wedstrijd 
Lèns - U.V.S.U. 

De Gigantenbokaal. 
A.s. zaterdag om 7 uur luit voor Utopia (Lens 8) en Lens 1 
het uur. der waarheid ... Utopia, ."spelend· in. een zwakke kom
petitie, liet dit jaar duidelijk zien dat het genoeg had 
van de halfzachte tegenstanders en besloot maar eens te 
promoveren, Als voorwedstrijd voor het komende seizoen 
hebben de heren van Lens 8.en Lens 11 besloten een ge
waagdè wedstrijd te spelen, waarbij' de palen zullen kra
ken. Inzet is de Gigantenbokaäl en enige vatten vocht 

• geiriiporteërd doór ,de Batavieren, Na afloop ';is er: .een ,ge
zëllïg :.samen -zijn ·vóor een iédèr die :w.ee·r 'eens :-een f.e·est je 
WlÎl.l bouwen. - -



' 
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KONTAKTPUNTJES: , 
A.s. zaterdag is er ter gelegenheid van d e officiële her
opening van het verfraaide Lens-gebouw een grootse dans
bingo-avond georganiseerd, •. Pr:-i jzel,i bij de Birigo-:avond zijn 
o.a. transistorradio's, stretchbedden etc"etc,, , 
Aanvang 8.30 uur. Tot a.s.zaterdagavond zullen we maar 
zeggen. Indien er nog mensen zijn die prijzen ter beschik
king willen, stellen, worden verzocht deze zaterdag bij 
binnenkomst af te geven. . 
A.s.vri,idag 22 mei-is er weer een grandioze beatavond met 
medewerking vari d.e Midnight-Special. Dit festijn wordt. weer 
tezamen met Kwiek Sport gevierd. De kaarten zijn a f2,-
aan de zaal verkrijgbaar, 

OFFICIEEL. 
SEKRETARIAAT . 
alle korrespondentie voor het algemeen sekretariaat dient 

· gezonden te worden aan g,halleen, abeelstraat 37,tel.324044 

BEDANKEN VOOR.LIDMAATSCHAP/OVERSCHRIJVINGEN 
voor de goede orde wijzen we erop dat bedanken voor het lid 
maatschap slechts kan geschieden nadat de kontributie over 
het GEHELE verenigingsjaar is voldaan, d.w.z. tot en met 
30 juni 1970. Zij die overschrijving naar een andere ver
eniging wensen aan te vragen dienen dit te doen uiterlijk 
vóór 31 mei 1970, daar de KNVB na die datum·geen toestem
ming voor overschrijvingen geeft. 

AFVOEREN LEDENLIJST : _ 
.,,,,- 3 T.F. v.d. Aardweg (j) 
/ 80 H..F.C.Charité (j) .. 

__,-101 W.J.M.Duijvestijn (j). 
/ 1 9 8 C • C • van Hulst ( j ) · . 
~99 J.C,S, van Hulst (j) 

NIEUWE LEDEN 

• 

De in de vorige Lensrevue gepubliceerde bal~ötanten 639-
640-641-642-64:3 zijn ais· niwuw lid aangenomen. · · 
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VRI JDAGAVOND GEEN KLUBAVOND •·· '" "- - . - •. ·. 
In verband met .d.e .pingo-avopd aanstaandè. zaterdag zal ·er 

· vrijdag geen klubavoiid zijn. Hét ·Iflubgeoouw is d~rr·ge-
sloten. .: '• ··· ·~ ;...., - -

,;· : . ~.-,-.,· - ' .. · .. ' 
VARIA ~ . ---= ., - •..• ':7" ..: '· C -

de ·redaktie reii•c:iteert Len.s 3 met h~:t · behaald,é .kapipioen-
schè.p en sj:)re·ekt''dif:wens- uit• dat :ae _"bqysn dit suc,ces'-· ' 
het volgend· seizoen zullen continueren.·. . • , : ... 

De pechvogel.·iran h;t jaár Rovers· yan Î~uick-Steps dankt 
de spelers- val). Lens· 6 voor de belangste}ling, die zij 
getoond hëbbé·n: na· zijn ongeval in de wedstrijd Quick-
steps - Lens. · . · 

Paul van der Steen heeft thuis moeilijkheden omtrent 
een vermist trainingsjack-verloren tijdens het goed ge-
organiseerde Voorburgtoernooi. ~. · . 
Zou de "eerlijke" vinder door het terugbezorgen van 
het verloren object deze huiselijke moeilijkheden willen 
oplossen? Namens Pa bedankt!! tel. 398694. . •'·- •· •·- 0 

Daan v.Lieshout heeft-er eeri hobby bij en wel een dochter 
Petronella:, Maria genaamd. Naar verluidt,· hebben-·Daan · en 
echtgenote het omleggen van de luier al aardig onder.de 
knie. Namens geheel Lens worden zij beide geluk gewenst 
met hun boreling. 

1e Pinksterdag- Lens veteranen-toernooi . 
~P.:,r~o~r!:amm=~a:....,;;s~e::.:n~i~o:::.r~ec!,na,· ~m~a:;;a~n~d:á::a:.E>.....!.1~8~m!.::e:.::i:.1-..=2a>ie:....1:~=~;=,.!:=• 
14.60 uur Lens 1 - V.O.C.1 
12.00 uur Lens 2 - Fort.Vl.3 
12.00 uur Lens 10- Quick 14 
12.00 uur Juventas 2 - Lens 3 
Zaterdagavond 16-5-1970 ' 

19.00 uur Lens 8 - Lens 11 . 1-1-6/4 
Donderdag 21 Mei ( escampbokaal) . . . 0 

18.45 uur V.C.S. 1 - Lens 1 . · .·: terrein.·V.c.s •. _ 
. opstel.ling. wordt .18 înei,.bekendgemaa,kt·, 

~ . - . - . 
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_ _. --..... -· 

. -
DE OPSTELLINGEN: 

Lens r · ·;, · 
opstelling 
wordt 
donderdag
avond na 

. "'1 .• ~~ ••.•• ~ 
Lens 2 , . · • 

"" ~ r . -.. :..;1..~~ ::..:.:.: ....... r; , .. -~- _: ~~~ {.:_: -~ 
·. -:-I;ens-3 •·, ... · .. ,: 

·. c.v.d.beèk(a) · 
f .veelbehr. 
h.smitskam 
j.v.d.knaap 

--: ··de training· : 
bekend · '·· '· 
gemaakt. 

j .é:ólpä · :: 
th.orochard 
a.rooduyn 

' ==_..__ ., v.,.... • • -
. · , r .bruggemans • ·'" : .. 

f .straathof · · . . . . · .. " . ·- . -, 

. j ,b:ijsterveld 
p. v .d~ aar , 

,. •· n"koot (.a) . ·. 
fr.de zwa~t 
th.hoefnagel 

. e .• bakker . . 

' 

-·· , . h. rooduyp..,.. .,. ,
·- ' .. -•._ .. · .. J· .• v .• diJ·k· : .. 

. , r. ·1· 

-· .i;:.:·r.róodb•l' .. 
r. brandenl;rnrg 

.d.groënendijk 
· · th.brandënburg 

RES: RES: 
a.verbarendsè ,a·.vërvaart ·_ 

-w. venderbos · w. vèrbarendse 
h.brandenburg w.eykelhof • 

a.jansen , 
R$S: ... -

. j .wi-tting 
th. suykerbuyk . : 
g.çle hoogd · 

t.êns 10 , 
r. oostvr.!en-K·~ · · · 

· b .lustenhóuwer· 
g.duyvesteijn, · 

Lens véteranen 
opste-J.:ling zie 
~ensrevue no.34 

· j • Verbar~md se .. 
a.jehee · .. 
c.beyer 
j.h.kuyper 
a.cox 
w.keereweer 

.:.:- _., met · · · · 
. ·. H.Jacobs 

p. ver bruggen -- · · - ---· -·• -·- -· •·. 
j.schouw 
RES: . 
f.feller 
n.osse. 

MEDEDELINGEN EKO. 
AFSCHRIJVINGEN :vrijdagavond tussen 7. 30 eri 8 i30 uur · 
tel".6"6·.13:14.klubgebouw •. · . . :'· • .. · • 
Afschrijvingen bij andere funktionarissèn, bestuursleden 
cantinebeheerder en dergelijke worden äls niet ontvangen 
beschouwd.· Ä 
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LIGGING DER VELDEN. SAMENKOMST. 

Juventas,achter de Hoornbrug 1 O. 4.5 klubgebouw 

rechtsaf. 

AANVOERDERS ATTENTIE: alle aanvoerders dienen er voor 

te zorgen, dat de wedstrijdrappoerten uiterlijk, maandag

avond volledig ingevuld bij de ·.Eko zi jh ingeleverd. 

Voor de uitspelende elftallen moe.ten ruilformulieren 

.en wedstrijdrapport vrijdagavond ·of zaterdagmiddag in 

de bestuurskamer worden afgehaald, 

DONDERDAGAVOND 8,00 uur damestraining. 
- ' '·- . ----- ··-•· ... ;. . 

Programma voor junioren, pupillen en welpen 

voor maandag 18 mei 1970, . 

Lens. 1 t/m 4 vrij; zie toernooien 
12.00 uur Lens 6 - Klum Bjoldklubben 

13,1.5 uur Lens w1- Duno w1 · 

Zaterdag 17 mei 1970 

junioren 

•'• 

1-1-.5/3 
1-1-5/3 
schr.H:e.Velt. 

Lens 5 t/m 7 vrij zie toernooien 
Lens 6 zie ook maandag 18 mei 
1,5.45 Juventas 2 - Lens 8 Hoornbrug,Rijswij 

14.30 Lens 9 - Kranênburg 2 vr. 
Lens 10 vrij 

15.45 Lens 11 - VCS 9 
Lens 12 t/m 14 vrij zie toernooien 

14,30 Lens 15 - Loosduinen 6 vr. · 
Lens 17 en 18 vrij. 

pupillen -A laatste competitie-wedstrijden 

1 3.4,5 Lens 1 - RVC 1 
13.45 Lens 2 - Quick 2 
1 3. 45 Leris. 3 - HMSH 3 
13.00 Vios 3 - Lens 4 Dedemsvaartweg 
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13.4.5 .Q~icf Qt;ep·; 3 - Lens .5 Ni jkêrklaän·· .. 
1 3. 00 Lens 6 - Quick Steps .5 

we:)_pen,laatste competitie-wedstrijd en. 
12. 00 Sche-iêningên f - ·Lens 1 zie ook 18/.5 
12.00 Lens 2 Vel6 2 

lioutrust-
. •· 

12.00 Lens 3 Or.Blauw 2 · 
12.00 Lens 4 - Cromvliet 4 
1 3. 00 Lens .5 - HBS 3 
13.00 Lens 6 Quici 6 vr. 

Opstellingen: 
Lens 1 t/m 7 vrij zie toernooien 

Lens 6 ;voor maandag :h" jochems-m. v. baggum-g. trommelen-p .heynen-r. zoun-f. veeren-p. v.d. steen-th. wilshaus-a .alber: f .disseldorp-j .v. rijn. .. 
RES :a. jungschlager .Leider:dhr.F .Wubben 

Le!n,_ §;fr. teunissen-h. straver-m. v.d. horst-p. booms-e. toom: c. v.d. aardweg-r, v .à. Gteen-r. woutertJ-w .de hil:;.t-er-r"mooymans-a. heynen 
RE;ö :h. niggebrugge. Leider :dhr. C ~Kraf, 
Sarr.enkomst: 14. 4.5 Hengelolaan/Loevestoynlaan 
Lens 9 ;m':reuver-t .hazebroek-a. schneider-j .meuleman-a. castenmill er-g.leli jveld-j .pronk-b :de haas-p. stef,fen-b. hoefnagel-p.wilmer · 
RES:a.kuiters. Leider:dhr,J.Wittine. : . : -, c;. ·, , 

"'l' 

Lens 1 O; vrij zie tp.ernooien 
Lens 11".ï. als vorige week met e~wohrmnn 

h.niggebrmf~e zie 8 
RES :f .hooghiemst'ra-r; overvest. Leider :dhr.A,Nieuwenhuyzeh 
Len§_ls __ 32Lm _ 14 vrij zie toernooj,erÏ 
Len's 1 .5; h. uding-e. ca.stenmiller-h. ruyter-m. v .dijk-a .kleiwegt2x-p. zálmé-j. v.d. burgt-r. v .hoek~a. v .kleef2x-r. out-j. s.cheltens. 
RES: j. hollink. Leider :dhr.N. o's se. 
ter:i's . i 6 . t /m_J§. vrij 



-374- • . 
Pupillen • . _ . 

. - Lens 1' ;i:l;.y; ve-l'zeri-r .leyn-r ,de· h:oogdTk .-schenkel s..:..r .kras"' 
p. v ."Cl ;nieuwehhu:i:z.en-r. v .d .kruk-a·. reesink:...t .de. kok-a ,çle · 
hoogd-r.peek, · . . · > · · ' · 
RES:r.hofman. ,Leider:dhr.Th.Hoe"fnagel •. ,· , -

• Lens· .2 j j .brongér..:.r. v .d.meer.:.r. v ,d-;boagaà.;rd ... p.dev;)i.lee=o ... " 
- p. v .d .burgt-:['r.li.op-f .kcfrtekaas-o~ borst--a .westeîrdµin-· : • 

r.micka-r.pereira. '· · • · • · '·· · · 
'HES: j :·v ;êi .nieuwenhuysén2x •. Leider :dhr .w·.Kouweriho'vi=ri2x 

·r:ens. 3 ;thoprlns.:.j .v ;_ri jn-r·.v .d0-:inburg-j"li.J.sj;enhouw.er,-C ~ir. 
bijsterveld::.:e ~ v·:1uxemburg-v~pouw:. j. br-ocliard-m.pëp~rkamp 
h.lutlterman-p •. blom · 
RES :a-. v ,dorssen.:s.knorr. Leide;l1:dhr.R:-v:·d .Steêri2x· ·. 

tèris 4:;r.hoppe~brouwers-f .v.d. Zèl-m.ver-steeg.:r-.wïlleq\s:-
-a. grimbergen-r ,waar senburg-h·. heezius-r.not1;et_-m; hoender-
kamp-j. ter laare-m.hoogduin .. · · · · • ·· 
RES:m·.prins..:.in.séhutte, Leider:dhr.B.-Lustenhouwer '' · 
SaIJ!.enkoll)st: 12_.15 uur_ ingang Lens-terrein ·,. 

M • •• , .... < •-·.'••• • 

Lehs 5; ë. v. boh~eme·n-a ,koevoetsc.j. coli-r;"kle'iwégt-h.wubben 
e. v .d .noven-p ,•bäkvis-a, v ,maren·-'j .klarenb·eek'..q, v:d .meys-
P ,de haas. ·: · ', ·· · · · · , : 
RES: r,dessing, Leider:dhr.F.de Vos .. . , 
Samenkomst :_ 1 3. 15 uur ingang. Zuid erpark/Loeve st.einlaan; __ _ 

Le~ff 6; ~ ,wilmer~j :·v ,heggel!llan-p. v ,d" zee~'t ~gimberg-h; V·.d. 
broek- j. bi jnagt'e-_g. baid j oe-a·. wi.llems-w. frerichs-p. dullaart 
J. ,ki·es, · ,, 
RES:d,boin,Leider:dhr.F.Raaff. 

welpen·. . • 
Lens 1 , ook voor maandag 18 mei,; g,appeldoorn-r.c;le keizer
p .1ucas-r,peeters-p. v.d. bur:g-'-p. valkenbû.rg-r. versteeg-
th.v.luxemburg~r.bon-f.v.ve;zen-o.huis. · 

, RES:r.:ijoevoets~ Leider:dhr,C.Bon · .. 
Sall)enkomst:11,15· uur ingang Lens-terrein· 

., ... - -· -i.: .. ·11.- . ' . 
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Lens 2 ;h ,braak-e,):1\);fman-f. vepb.ar~ndse-G. v. rijk,-p .dê gier
h.hoppenbrouwers-s. v. d .m_eer,-f .bauman-r.ruite·rman·-'r.;noor--
deioos--f .kerkhof; . - - - . - . . _, ... ' 
RES:j.v.kleef2x. J,eider:dhr,H.p§J-nkers 2x. ~ 

Lens 3 ;a .bJjnagte-r. v._aar_le,-.w .heynen.;.p. vroegop-p .peperkamp
r. v •. eijk,r. v. wijn,gaarden-11:planken-t .}l:ing-j .v .d ;nieuwen-
huysen 2x-f~v.d.poll. . - . _ . . ' -
RES :c .marselis2x~ j .• v: •. tuy2x.Leider:dhr~W.Kouwerihoverï 2x. 

. . . ·"" ,. . . . - , 

Lens- 4;r. straver;-r:,de_ jong-r_. bloks-:_r •. colï:-Ch ,gee_ve-r. schip
aanboord-h. vink-g.teeuwisse-s .teunissen-w. ter laare'-r;de 
haas. · · · · · · · · · · · · 
RES:j.riemen2x'-a.kies2x. Leider:dhr.R.v .• d-.Steen 2x· •. - -------- -· , ~ . . ' . 
Lens '3 ;g_.zwarts-,a .overgauw-r. v. eijken,-p.brochard-j..prins-
P .lelieveld-p-.wald.schmit-g.b_pon-t. schneiders-t. v .-d·. tol·-
h. v.d. winden. · · · _ . • - ·. _ - . -
RES :m.hoenderop_ 2x'-r,muskü~t 2x. Leider:dhr.H,:Zoun 

Lèns 6; wordt samengesteld· uit :b.v. amer.ongen~j ~engele-
w .frantzen-j .groen-r.de _gier-r.groen-1.janmaat-h.koren
romp::.q.michel s-r .notebaard-m Lschenkels-e ._san-dffort-' -- · -
a.siemons.· Leider:dhr.H.Dankers 2x. 

TOERNOOIEN : 
Diverse toernodiien·staan ons het a.s. Pinkster-weekend te 

-wachten. :Zowel op zaterdag, zondag al;, maandag zullen wij 
te gast zijn bij diverse verenigingen •. Alhoewel het pro
gramma de laatste tijd wat overladmis, hopen wij toch dat 
de d~verse spelers aan onze oproep gehoor zullen geven en 
zo min mogelijk afschrijven, 

Om te beginnen gaan wij zaterdag 16 mei a.s. met 3 elftallei 
naar Full Speed in Delft.Deelnemende verenigingen zijn: 
Full Speed, Naaldwijk, Neptunus, Xerxes, -de Musschen. 
Terrein :Brasserskade, Delft. aanvang 1 O. 00 uur . . 

. - ., 
Lens zal op dit toernoói · vertegenwoordigcl zijn me't een A-B 
en C-elftal. ·· · · · 
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Lens ·comb .A. B; a. bauman-h. rimmelzwaan-f. raaff-m. blok s
e. schrover-p. hop~g. v.d. velde-f .gui t-tf_1. booms-o ,kor-te-:= 
kaas-h.de zwart-th.v.rijn-

Lens B-comb. ;h. jóchems-a·. tschijf-p. heynen-g.·. trommelen-
k. v.d. voort-p. v.d. steen-chr. stapel-th. wilshaus-f .dissel
dorp-a. jungschlageer- j. v. rijn-r. zo,un. 

Lens C-comb .A ;g. v. gessel-h .guit-j. v. ro'ssUm..'. j. v. wijk-
w. wils-j .piët-j. v. velzen-a. de pagter-j.post-j.slabbers
.e.de' wit-p .perreyn. 

Samenkomst voor A-junioren: 9.30 uur ingang Full Speed 
terrein Leider:dhr.J.Hop 

Samenkomst voor B-juhioren:9.00 uur ingang Leris-terrein 
~ · . Leider:dhr •. J;B.ioet 

Samenkomst voor Lens C-comb: 9. 00 uur ingang Lens-terreir 
. ·- Leider:dhr .• N.Drabbe. 

Zondag 17 ·mei 1 e pinksterdag Wilhelmus toerhoo:b•, voor!Lené 
aanvang 11,00 uur. · ·· · 
11,15 uur Lens - Wilhelmus 
13,00 uur Lens·- St.Lod1=wijk (rotterdam)· 
14. 45 uur Lens - Animo t Hoogvliet) : . 
15.55 uur Lens - Tonegi8o 

·, 

Wedstrijdduur: 2 x 15 min. Elke deelnemer ontvangt van 
Wilhelmus een aandenken aan dit toernooi, Er ·zijn boven
dien 2 prijzen beschikbaar gesteld. 

·terréin Oosteinde-Voorburg. 
Lens 10;j.borst~c.bakker-p.berkelaar-a.brouwer-f.v. 

·- ·deelen-b.v,d.linde-w.v.d.linden-r.mooyman-m.mulkens-
j.meyers-j,ruyter-j.pronk. · · · 
Samenl<omst :9,45 uur ingang Lensterrein ie:i;ger:dl;l.r,G,v,d.l 

Maandag 18 mêi 2e pinksterdag Wassenaar-toernooi. 
vo_2!_Lens co_!!,19,1/2 en 12/1,h . . · . 
Aanvang 12.00 uur. Wedstrijdduur 2 x 10 min, Per poule 
zijn 3 prijzen beschikbaar, Dee1nemende verenigingen zijl 

Archipel-Blauw Zwart-RKAVV en Wassenaar, 
Terrein: Kerkehout,Wassenaar. 

-··- .,, ' 
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Lens A-comb.b.v.d.lans-h.de jong-r.v.hartingsveld-p.man
ders-p.de vries-r.hoefnagel-1.v.d.velde-a.tinnenbroek-h, 
bertens-w .kouwenhoven-j .disseldorp-a .hoek. 
Samenkomst:10.30 uur ingang Lens-terrein. Leider:dhr. 

J .Heynen. 
Lens comb .A ;H. V. boheemen-r. v.d. meer-m. heynen-r .micka-th., 
tijssen-j.de hilster-q.v,noort-g.ruygrok-e.hoefnagel
a.'s-gravendijk-p.herry-f.v.loon-h.lorsheyd-
Samenkomst : 1 4. 30 a.s. zaterdag op veld voor bespreking. 
Leider:dhr.H.de Groot. 
Maandag 18 mei Loosduinen-toernooi voor Lens 3 en 17. 
Lens 3;h.albers-e.bor-l.egberts-w.englebert-j.keetman
p.klein-breteler-f.de kleyn-d.de vries-j.zoun-a.vervaart 
f.de vos-p.de haan.Leider:dhr.C.Nieuwenhuysen. 
Samenkomst:9.00 uur ingang Lensterrein. 

1ens 17;r.hulsemans-f.wouters-a.burcksen-p.bakker-j.leniker 
r.guit-j.v.domburg-e.teunis-th.v.d.voort-m.v.wassem-c.lip
man-d.faas.Leider:dhr.H.Dankers. 
Smnenkomst:9,00 uur ingang Lens-terrein 
Afschrijvingen:voor vrijdagavond bij dhr.G,v.d.SteentNuns
peetlaan 303,tel.uitsl.vrijdaga,vond 6.30 -7-30 tel.6b,13.1' 
Noodgevallen zaterdag tussen 10 en 10. 30. tel. 39 8694 • 

. Afkeurimgen:informeren zaterdag tussen 10.30 en 11 uur. 
Tel. 398694 alleen voor uitwedstrijden pupillen en welpen •. 
Voor thuiswedstrijden op afkeuringslijsten kijken bij Lens1 
Zaterdagochtend geen keeperstraining.Maandagavond 18 mei 
geen trainingen.Verdere trainingen als normaal. 
Niet-opkomers: de volgende pupillen vonden het niet nodig c 
behoorlijk af te schrijven:S.Knorr-M.Prins-M.Schutte.De laé 
kompetitiewedstrijd worden _zij als re serve opgesteld. Hetzel 
geldt ook voor R.de Vroege. 
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voetbalvereniging 

nummer 36 
Lenig en Snel 

20 mei 1970~ 

Dit jaar zal voor de tweede maal het toernooi om de "Es
ce.mp-bokaal11 gespeeld worden. Hieraan wordt deelgenomen 
doór de eerste elftallen van de vier verenigingen, die 
het sportcomplex Escamp..:I voor vast bespelen, De bedoe
ling van het.toernooi is de goede onderlinge verstand
houding tussen de vier verenigingen tot uitdrukking te 
brengen. De voorzitters van d'e vier vereningen, die des
tijds het initiatief tot het toernooi hebben genomen,· 
meneri dat die goede verstandhouding niet tot de funktio

.narissen beperkt hoeft te blijven, maar dat die ook tus-
sen de spelers kan ontstaan. Vandaar dat zij alle deel
nemende spelers oproepen alle wedstrijden, die in .het
kader van het toernooi gespeeld worden, bij te wonen. Na 
afloop van de laatste wedstrijd van het toernooi zaL.de 
bokaal uitgereikt worden in het klubgebouw van VCS, welke 
klub ook de bokaal verdedigt. Dan zal er ook een "borrel" 
zijn voor alle deelnemènde spelers •. Dat de supporter..s bij 
de wedstrijden welkom zijn spreekt vanzelf; Het toernooi 
programma ziet er als volgt uit: . . . . . . 
woensdag 20 mei: Spoorwijk- BMT ,. donderdag 2·1 ·mei BMT'
Lens, dinsdag 26 mei BMT-Lens, · maandag,1 jurii Spoorwijk~ 
VCS, · maandag 8 juni Len s-Spoorwi jk, maandag 1 .5-'·juni. ·VCS-
BMT. . . " ,, 

LENS VETERANENTOEt·NOOI 1970, . . ' 
Lens·eerstè veteranentoernooi ligt weer achter.ons·in wij 
geloyen er in geslaagd te zijnr hier e~n wàarlijlf.'sportieJ 

.evênement.:gebracht te hebben •. Toeschouwers, ·zittend of · 
liggend· in.· eE:!.n h~èrlijk zonnetje,. waren getuige· van deze 
strijd. Een minder prettige kant aan dit toernooi w.edd 

. ons geleverd door de vereniging Wassenaar. doqr, slechts 
• -met ·.5 spelers te· verschijnen, Dat hierdoor de elftallen 

spe_lend in ,pou],e B zwaar werden gedupee·rd, valt zeer te 
betJ:'.'eurén. Toch vonden wij het prettig te zien dat juist 

. deze .5 spelers· gedurende dit toernQoi op onze ·velden 
aanwezig bleven, Van de vereniging 11 Alphia 11 mochten•wij 
een lere_n .voetbal in ontvangst nemerr;,::van RFC'. een•prachti1 
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vaantje, van de verenigingen ODS en Wassenaar bloemen, 
waarvoor wij hen.gaarne dank zeggen. Ook onze veteranen 
kwamen niet met lege handen, want; bij monde var. aanvoerder 
A.v.Luxerr.burg kregen wij een fraaie klok voor ons klubge
bouw aangebeden. Een geschenk dat niet praktischer uit 
had kunne komen, daar juist een klok ons nog ontbrak om 
tot een harmonisch geheel van ons kl ubgebouw te komen._ 
Heren veteranen ons aller dank. Een fraaie "gouden cup" 
als wisselprijs beschikbaar gesteld, ging naar de winnaar 
van dit toernooi ODS uit Dordrecht. 2e Werd de ver. USVU 
uit Oegstgeest, 3e werd de ver. RFC uit Rotterdam, 4e 
werd de ver. Alphia uit Alphen aan de Rijn, 5e werd de 
v·er. Lenig en Snel uit den Haag, 6e werd de ver·. Rijswijk 
uit- Rijswijk, 7e werd de ver. HVV uit den Haag. Dank 
willen wij brengen aan al de medewerkers (sters) die dit 
toernooi mogelijk hebben gemaakt en hebben doen slagen. 
- · ·. Namens de EKO, A.Bogisch. 
PROGRAMMA VOOR DONDERDAG 21 mei 1970. 
1 8. 45 uur VCS 1 - Lens 1 . Escampbokaal 
Le-ns 1 als bekerid. met. A, Verbarendse-h. Smi tskam~A. Jansen 

,,: VRIJDAG 22 mei 1970. 
19-.00 uur Lens 8 .- DOSR . 
Lens 8 L·.Brandenburg-F. v .Di jk-N. de Gruiter-M. v .Eysbergen
J .RiemeP.-C .Kuyper-G. v. d .Kley-J. Veldink-E-.-A. v. d .Acker-G. 
Halleen-C .Nieuwenhuizen-C. v .tl ·._Laan 

·ZATERDAG 23 mei 1970. ' 
~ Vertrek 8. 15 uur ban het rteri:sterrein haar dei v.v. 11SFÓrtief 11 

te Woerden Autobezitters deze meenemen, 
Lens comb. - deelnemende verenigignen aan dit jubilellllltoer
noci, Aan dit toernooi.wordt· aöor s·vereriigigrieri· uit Ver-
schillende streken_ me gedaan. ' 
Th.Suijkerbuijk-G.Hogetoorn-H.de Groot-F.Veelbehr-J.Verba
rendse-L.Boelhouwer-G.v.d:Kley-E.A.v.drAcker-J.dè Boer
J.Groenendij!f-A.Bilderbeék..:P.Speicher-J.de Waart.· 
ZONDAG 24 mei 19 70. . 
14.00 uur Lens 3 - Marathon 1 1-1-6/4 HVB-beker A.Knet, 
Lens 3 A.Verbarendse-F.Straathof-P.v.d.Aar-A.Janssen-N.Koot 
Th.Broch~r~-Th.Hoefnagel~~.Bijsterveld-E.Bakkers-D.Groene
di jk-R.Eykelhof Res. J ,Witting-R.Brandenburg-A.Nieuwenhuiz, 
DINBDAG 26 mei.1970. 
1 8. 45 uur BMT 1 - Lens 1 Escampbokaal 
wordt donderdag 21 mei bekend genmaakt. 
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VRIJDAG 29 mei 1970, 
19,00 uur speelt ons eerste·dameselftal.tegen de vereni
ging Kwieksport op ons veld. Indiend U niets te doen peeft 
kam dan deze dames aanmoedigen, het zal hun goed doenu 
mevr.M.Halleen-mej.T.Hillenaar-mej.M,v.d.Kruk-mej.C.Gode
mej.I,Straathof-mevr.L.v.d.Kruk-mevr,E.Tettero-mevr.Loyken: 
mej.F.Verstraten-mej.J,Reins 
19. 4.5 uur Lens_ comb. - Kwieksport 
Th.Suijkerbuijk-G.Hogetoorn-F.Veelbehr-A.v.Essen-H.de Boer 
L. Huis-C .Peeters-G .Looyenst eyn-J .de Hilster-A. v .d .Meiden
H.de Sterke-J.Groenendijk-
PROGRAMMA 'S JUNIOREN, PUPILLEN EN W. LPEN. 
Zondag 24 mei 1970. 

JUNIOREN 
GEEN KOMPETITIE WEDSTRIJDEN. 
12,00 uur Bisschopsbekertoernooi Lens 1 
10.00 uur Delfttoernooi Lens 6 
10.00 uur Cromvliettoernooi Lens P4 en P6 
Zaterdag 23 mei 1970. 
12,00 uur PVC toernooi (Utrecht) Lens, 
Lens 6 zie zondag 
10.00 uur HMSH toernooi Lens 7 
10.00 uur HMSH toernooi Lens 12 
13.30 uur Lenstoernooi voor Lens 13 t/m. 18 
PUPILLEN - A 
10,00 uur DHL toernooi Lens 1 t/m. 3 
Lens 4 zie zondag 
11 ,00 uur Celeritas toernooi Lens .5 
Lens 6 zie zondag, 
WELPEN 
9,00 uur Lens welpentoernooi voor W1 t/m 6 
TOERNOOIEN, 
Lens 7 en 12 nemen a.s. zaterdag 23 mei deel aan het HMSH= 
jeugdtoernooi, wat gehouden wrnrdt aan de Vrederustlaan 117 
Aanvang 10.00 uur Wedstrijdduur 2 x 10 min. Deelnemers zijr 
O.D.B,-Quick Steps-Tedo-HMSH,De vereniging die -met haar 

· elftallen de neeste punten behaald is winnaar u-an de_. 
eerste prijs. LENS·7 : g.v.ardenne-j,borst-h.v.dam
d.v,d,delft-j,v,d,ende-a,heynen-c.v.hulst-j,janmaat
a.v.d,meer-w.zeemeyer-m.v.d.horst-g-lelieveld. 
Samenkomst 9 ,1.5 uur Lensterrein Leider dh:r. J ,Heynen. 
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LENS 12 : g,bloks-g,g,gessel-a. 's-gravendijk-m.heyne_~-: · 
j,de hilster-g,lorsheyd-r;v.luxemburg-q.v.noort-p.per
reyn-g.ruigrok-th.tijss~n. _ .. , __ , _ 
Samenkomst 9,15 uur Lens-terrein. Leider dhr.P,de Jongh, 
Een ware uittocht van Lens pupillen op zaterdag 23 mei 
a.s. Liefst 3 pupillen elftallen gaan naar Delft om ge
zamelijnzoveel punten te veroveren, dat de wisselbeker mee 
naar de Hengelolaan komt. Bovendien is er voor elk elftal 
een 1e of 2e prijs te winnen. Deze strijd zal plaats vin
den op het DHL-terrein in Delft (Brasserskade). Aanvang 
10.00 uur. Wedstrijdduur 2 x 8 min. Deelnemende verenigin
gen zirjn: Excelsior, Laakkwartier, RKAVV,SVV en DHl. Mogen 
wij een beroep doen op de vaders, die in het bezit zijn 
van een auto, om deze zwerm pupillen naar Delft te vervoer, 
Lens P1 a.de hoogd-r.de hoogd-t.de kok-f.kras-r.v.d.kruk
r.leyn-e.landman-p,v.d.nieuwenhuysen-r.peek-a.reesink
k.schenkels-a.v.velzen Samenkomst 9.00 uur ingang Lens
terrein Leider dhr. Th.Hoefnagel. 
Lens P2 r.v.d.boogaard-j.bronger-p.v.d.burgt-o.borst-p. 
devilee-r.hofman-p.hop-i,kortekaas-r,v.d.meer-r.micka-

1:r'.pere1.ra-a.west;eruu1.m- Samenkomst \LOO uur ingang Lens
terrein Leider dhr. J.Colpa 
LeBs P3 j.brochard-c.v.bijsterveld-p.blom-r.v.domburg
s.knörr-j.lustenhouwer-h,lutterman-e.v.luxemburg-m. 
peperkamp-v.pouw-t.prins-j.v.rijn-Samenkomst 9,00 uur in
gang Lensterrein Leider dhr. T.v.Essen-
Lens P5 is op zaterdag 23 mei te gast bij Celeritas aan 
de Leyweg om met Trioinph, Vredenburch en Celeritas deel 
te nemen aan hun pupillen toernooi. Aanvang 11 .00 uur. 
Wedstrijdduur 2 x 10 min, Elke deelnemer ontvangt een 
herinneringsvaantje. Bij gelijk eindigen op de eerste 
plaats beslissen 3 strafschoppen. 
Lens P5 e.v. boheemen-p,bakvis-g.baidjoe-j.coli-r.dessing 
p.de haas-e.v.d.hoven-a.koevsets-q.v.d.meys-a.v.maren 
j.wasserman-h.wubben-p.v.d.zee Samenkomst 10,15 uur Hen
gelolaan/hk. Leyweg Leider dhr. F.de Vos (2x) 
P. V. C. -toernooi in "Jt-recht vo-::>r A-junio1·en, 
Op zaterdag 23 ir.ei zal L.ens in Utrecht deelnemen aan het 
PVC-jeugdtoernooi m2t. een gecombineerd A/B elftal. Wij 
hebben tot op heden nog gs,en programma ontvangen. Opstel
ling is: Lens A.combir:at,i:i: a,bai,tman-h.rimmelzwaan-th,v. 
rijn-ch.bloks-k.v.d.voort~~-hoefnagel-c.stapel-h.bertens-
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th. booms- j. dis seldorp-w. kouwenhoven Samenkomst· to. 00 uur . , 
ingang Lensterrein Leider dhr. Th.v. Rijn, _ 

Op zondag 24 mei neemt Lans 6.deel·aan het toernooi van 
de v.v. "Delft", Gestreden wordt om de H.T.v.Zuijlen-wis
selbekér,·Deze beker gaat naar die vereniging die over • 
beide toernooien (zie C-klassers op 19 mei) de meeste,pun
ten heeft behaald. Bovendien .ie er een 1 e en 2e prijs be_..: 
schikbaar gesteld ·voor deze dag. De v.v .• Delft houdt haar 
toermo.oi aari de v.Leeuwenlaän;, te bereiken viä Rijswijk 
naar· Delft;, bij de eerste ·stoplichten in Delft direkt liriks · 
af. Aanvang toernooi: .10 ._00 uur Wedstrijdduur 2 x 15 mïn. 
Deelnemers· zijn Delft, 13lauw-Zwart, Stéeds Voórwaa:rts ··en 
-Bolnes:._),. · _ ~, ~-.-. i-

1 
• • • • ~ • .. _~- f' c ~-

Lens ,6 a .albérs-'m. v .b-aggum-f .disseldorp:..p .heyneii-h_,jöçhems 
. a. jungsèhläger'- j. v. rijn· ( 2x )-a. schi jf-g. tróriimelen-f. vee ren 

. -· th .wilshaus:..r.zoun, Samenkomst, 9. 00 uur ingáng ,LEln§terfein 
Leider dhr. F. Wubb.en . _ . , .. -~ . ;: ~.11:>Ï , ' ::~·,.. 
De .HVV l!Cromvliet'' o;.ganisèert, op zondag 2<l:~mei 'ëèîi:=Ip~p:tl..-

: lentoernc·oi wa.araah ".!"iS deelhemen met Lens '.p4·.,en ~1'6;,:;c.. :' .. 
Jammer.is echter dat oolj: dit töernooi réeds,om":10,00.µur 
bégint, wat voor . vele vaders .. en moeders wellicht )3xtra-,,- r 
bézwàarlijk .is o·p zondág, 'Een .mooie gelegenheid échter .. -
v9ór ;de J_uko .0111 op dez_e plaats'd,eriige kl"aarhe,id .te :b'rèngen;. 

· mp.trë'nt, het ·misnoegen .ov.er dè vroege aarivarigstijden, zoals 
· ·vernîe:1.d :·in·de' ,..'.l'ele'"'.'1Elns,. o·ok_ d:e ':_Juko i~ ,de mening'~toe~:... 

ge'd/!-an · ,·>cta,t, 10.00 uur ,voq_r .een t"o.ernooï,·op zondag erg,., · _ 
be:zwaa'rlijk .i·s, De progrruJ!!l!a '.s.ivoor de .di VElrse toerno,oieri_ 
zijn' eërst' tien dagen -voor een~toern·ooi in Ons be.zit,,, ter
wijl reeds in de wintermaanden '9P de t:;_oernooien wprdt · in 
g~~cl_ireveri "_e'n_da,!:.:.,vaq_ aaqy§l._!l:gstijd eq :verdere gegevens , 
nog niets bekend is. Ten onrechte werd de · Juko ·aan ook in : · 
de ·Telè:..Lens· .het. vi,r'l','ijt. gell)aakt,· als. z9uden deze ,hé.ren,,.~ ' .. , · 
_doelbewu:-;t i11sèhrijven ·op tóêrriö'oien, dié 'oni 10·:o.o uur · :0 

. 

. be•gipn'èn~Laat ons·· ZElggen: Gé't>rek aan cómmuniè:atie ,bij de 
· recfakt·ie :i:~: de :oorzaak j" ç\à~· de Ju\c':> als mede:3c~uld_ige ,we·ra 
aangewez·en. in de T.ele-,Len·s.<V9or d:i,,e ouders, die ondanks 

... het,_vroeg_~_ m;:r;, ·. hun zoop ,wi_llen z_ien :y:oe.t;ba:I,len, ;de ter.::-, 
.r r'éi:ner: vvg:i.î;r '.Cr;omyliet zijn_: ~-ge~c{geh a_.ari ,de'J(edez:ijk:ersst;r.3._at 

(nabi-, de --Troe-l·strakadeJ•· :. ·•"-l ·•~· , .• •· .-~·-'"· ... -~ ·- : · • · .. 
• 

0 Léns "p4 'ä '.~gri~bergen:..h .-heè zi ~J.2m ~ho;ndirkámp:..lJI, hoögd uin.:. " 
r ;r,öppenbrmtwers-j .ter_ laanr--r ,J?,~tte~..,m .prins':ém ._verst~~g . ~ 
r. waars~nburg-r,. willems-f .• v~d .. ze:J:-Samenkoip.st 9. 1 5 uur .. iri:-: .. 

,_--;_·. -·-=-~·-;:, ~,;,:,..•_ .. _J,_ ~· .- _, ...... , •••• <>- ~---' ...... : 
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Lens 4 r.straver-r.de jong- r.bloks-r.coli-ch,geeve-r, 
schipaanboord~h.vink-g,teeuwisse-s.teunis_,sen-w~ter· laar.e
r. de haas_-j.riemen-a,kies Leider dhr. R •. v.d .Steen .. , 

"Lens 5 g. zwart s-a. overgaauwe-r. v. eyken-p. brochard-j .prins
p. le lieveld-p .waldschmit-g. boon-t. schneiders-t·. v.d. tol-h. 
v.d.winden-m,hoenderop-r.muskiet- Leider dhr. H.Zoun 

Lfills 6 b.v,amerongen-j.engele-w.frantzen-j.groen-r.de gier 
r.groen-1.janmaat-h.korenromp-q.michels::-r,notebaard-m, 
schenkels-e,sandifort-a.siemons. Leider dhr,G,Duivesteyn 

IEDEREEN AANWEZIG OM 8.30 uur!!!!!!!! 

JUNIOREN -
Lens 13 g.colpa-a,hilderink-e.hoefnagel-j.janmaat-a, 
lodder-r.v.d.meer-r,micka-b.ruiterman-f.snoeyers,-r.verba, 
rendse-g.wouters Leider dhr. A.Hop 

Lens 14 h.v.boheemen-h.guit-p.herry-f.v.ilioon-a.de pagter 
j.post-j.piët-j,slabbers-j.v.velzen-w.wils-e,de wit-j, 
v.wijk Leider dhr. N.Drabbe 

Lens 15 j. v.d. burgt-e. castenmi ller-m. v. dijk-r .heemsker,k
r. v, hoek-j. hollink-a. v. kleef-a. kleiwegt-r. out-j. v. russum; 
h.ruyter,h.uding-p.zalmé Leider dhr •. N.Osse · 

LeBs 16 r.bom-j.dessing-j:de greef-a.hoefnagel-j.v.ho;k
f.jonker-g,kerkhof-h.kleiwegt-f.klos-j.krens-a.looyensteyn 
f.magnee-f.willeyns Leider dhr. H.Bijsterveld. 

Lens 17 p,bakker-a.bureksen-j.v.domburg-r.guit-'-r.hilseman 
c,lipman-j.leuiken-j.scheltens-e.teunis-th.v,d.voort
m.~.wassem-f.wouters Leider dhrl A.Poels 

Lens 18w.brochard-d,faas-h.v.d.graaf-r.huisman-p.koevoets 
r. v .kruiselbergen-w .kouwenhoven-a .mans-j. oosterveer-h. · 
pronk-j.vollering-r.wijsman Leider dhr. H.Verbarendse 

IEDEREr~N OM 1 • OQ_ __ uur AANWEZlQ. 

AFSCHRIJVINGEN: v66r vrijdagavond bij dhr. G.v.d,Steen, 
Nunspeetlaan 303. Tel. mitsluitend vrijdagavond 6.30 -
7. 30 uur tel. 66 .1J. 14 Deze_ week ui ter.aard niet op zater
dag naar dhr. G,v.d.Steen thuis bellen. Voor noodge:.,_ 

· ,vallen.zaterdagochtend tussen 8.15 en 8.45 uur. Tel. : 
.66.13,14.· - , . 
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TRAININGEN: geen keeperstrainingen, Trainingen op avonden 
normaal, 
PASFOTO'S. 
·De kompetitie is net ten einde en nu meteen moeten wij al
weer aan de voorbereidingen voor volgend seizoen gaan ·be.; 
ginnen. Niet alleen zullen aan de diverse toernóoian zovee: 
mogelijk combinaties van nieuwe elftallen deelnemen ook 
de keuringen zullen v6ór 30 juni moeten hebben plaatsge
vonden. De betreffende spelers krijgen hiervoor een af
zonderlijke aanschrijving, De volgende spelers moeten zo 
sneL mogelijk 2 pasfoto's inleveren bij de Juko of dhr. 
G.v.d.Steen, Nunspeetlaan 303, 
M.v.Baggum-E,Booms-W.de Hilster-M.v.d.Horst-H;Jochems-G. 
Lelieveld-W. v .d .Linden-.A. v .Maris-E ,Reesink-J, v. R,i jn-A" 
Schneiders-R. v.d. St_!len-H. Straver-G. Trommelen-F. V.eeren-
G .Wouters-R. ZounTG ., aidjoe-A .de Hoogd-F. Kras-!LLutterman
K .Schenkel s-J. v .Wijrigaarden-P .DullaRrt-W .Frantzen-Th. 
Mooyman-H.Vink-E.v.Gerritsen-R,de Gier-R,Groen-E.v.d. 
H~rst-A.Overgaauwe-E.Sandifort-L.Janmaat. 
A-JUNIOREN, 
Hst bestuur heeft besloten, dat de A-junioren die v6ór 
1 september a.s. de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt 
volgend seizoen naar de senioren zullen overgaan, 
De spelers, die naar hun mening tegen deze maatregel nog 
ernstige bezwaren hebben, kunnen maandagavond 2.5 mei a.s. 
deze bezwaren persoonlijk bij ,Tuko en Bestuur kenbaar ma
ken. 
Gaarne dan van te voren even opgeven aan een van.de Juko
leden of per telefoon 39.86.94, dhr. G.v,d.Steen, vrij
dagavond tussen 6.4.5 en 7,30 uur, 

• • 1,, ,, , .,,,., ,, 1 

KAMPEN 
No~aals een oproep voor onze sportkampen. Voor Amersfoort 
10/11 jarigen van .5 t/r., :1 j"uli, Borculo 12/13 jarigen 
van 12 t/m î 8 jul~- ei; Weert 14/1 .5 jarige1, ·rnn 12 t/m 
18 juli zijn nog ~mkele pla,1tsen open. • · 
Aanmelden bij dhr. G.v.d.Steen, tel 39,86.94 
Ook voor Terschweile1' kunnen z"ich nog enkele deelnemers 
opgeven. 
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Wi,lt U ook am-1 de betaling van de kampgelden denken. en 

voor de Terschweiler-gangers een tip: Zorg dat jullie;· 

tijdig in het bezit van de benodigde grenspapieren 
komen. · · 

Gironlmuner is: 7112 t.n.v. Algemene Bank Nederland N.V., 

den Haag en vergeet niet het nummer .51"28.11.261 te 
vermelden, 

• 

, . 

. . 



' 



DE LENSREVUE 

weekblad van de ·1oetbal vereni.ging Lenig en Snel , 

43ste jaarg~ng nummer 37 27 mei 1'970 

VARIA: 
-Twee gekneusde enkels: "Lo cal boys" bedankt! 
-Gezellig feesten: degradeer! 
-Rob Bruggemans zocht stad en land af naar zijn êénr1.J-
knopige bruine regenjas. Wie :S.an een einde maken aan dit 
voor hem zo tijdrovende gezoek? 
-Fred Jehee kan behalve het doel ook zijn voetbalschoenen 
niet vinden. Aan het eerste is nir:;ts te doen. aan het 
laatste wel 5 Wie ka:1 zijn schoeisel bj.j hem terugbezor
gen? (maat 4 1 ) • 
-Vrijdag a.s. bedenkt de heer Hoek het feit dat hij àcht
envijftig jaar geleden zijn eerste kreet over.deze wereld 
deed schallen. Wij wensen hem, met zijn gezin, nog v~le 
decenia in blakende gezondheid. 
-De Jvfo.astrichter Staer heeft zijn concurrent gevonden in 
Lens 3 met aanhang, alhoewel het repertoire van laatstge
noemde wat eenzijdiger is.(citroen etc ••.•.•. ) 
-Opdat enkele Haagse verenigingen veel profijt zullen 
trekken uit hun ex-Lensleden ••... De uittocht is begonnen 
Wat heet clubliefde????? 

DAMESVOETBAL: 
A.s.vri}dag-29 mei, 7 uur is het dan zover., Waar vele wel 
lustelingen jaren op hebben gewacht, wordt dan nu ein
delijk werkelijkheid. Kwiek-Sport is de tegenstander van 
ons uitgebalanceerde team, dat via een keiharde training 
de weg naar het succes beslist wel zal vinden, Scheids
rechter van deze tweekamp is de heer C. van der Laan,het
geen voor vele dames een reden moet zijn hun mooiste been 
tje voor te zetten. Heren, toeschouwers langs de lijn, 
laat uw stembanden vibreren, maar blijf verder rustig op 
uw plaats zitten. Na afloop van deze wedstrijd spelen 
onze Utopisten tegen de heren van Kwiek-Sport. Tegen 
9 uur hebben we dan het baltrappen wel gehad en wordt alle 
bezoekers en deelnemers een gezellige avond in ons klub-
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gebouw gebodeno Verkneukel u nu reede op deze allesbiedende 
avond4 

OPROEP: 
Kunnen er:'-cele junioren voor vri jdfl.g ri uur vo-,thal schoenen 
in de maten 38, 39 en 40 bezorgen op het veld, omde dames 
van dienst te zijn b:5.j hun te levere,1 krachtsinspanning, 

TRAINING: 
Verplicht nuimnertjrè voor de dames, die vrijdag a.s. voet
ballen: a.s.donderdéig om 8 uur wordt er een laatste trai
ning gehouden, Na afloop is er teven::; tactische en tech.'1ic
sche bespreking, t:ljdens welke het elftal wordt samenge
steld~ 

IN BALLOTAGE: 
_,.,- 644 H .C .A.M. Jonker, 3-1.0-52 ( j) Melis Stekel 2348 

674997 
645 W.Duiverman, 17-1-54 ( j} Regentessel.319 

/ 336818 
,,, 646 F.J.Scholtes,. 3-5-60 (p) Hcogveen 89 
_, 647 J.G,Schneider, 15-5-62 ( w) Meppelweg 1294 

- 668005 
.,.-648 M.A.Hoogewoning, 9-2-58 ( . ) Havelte straat 231 

' J ) /649 J.G.Lausberg, 22-3-59 IP de Gaarde 117 
674998 

,..- 650 J.W.P.v,Luyken, 18-5-51 (s) Beresteinlaan 60 

_,.,- 6 51 
671578 

J.C.v.d.Aar, 11-5-49 ( s} Beresteinlaan 56 

---652 
666366 

J.H.J.Endlich, 24-3-49 ( s) Joubertstraat 142 

.-653 ·G.Oostrom, 
642645 

14-12-40 (s) Bentinckstraat 38 

.,.-,654 J .Briedé; 10-6-51 (s) 
558298 

Gab.MetAusstraat 183 

KEURINGEN: Speodi[:; zal de eerste groep spelers een oproep 
:voor. d_e keuring ont.véi.ngèn. De spelers die vorige week in_ 
de L.Revue vermel,d stonden worden verzocht h:un pasfotc'>s 
uiterlijk bij deze kt:ur.~r,g i,1 te leveren.Houdt. hier rekenin, 
mee, zodat wij over di.t Gi.!dt:·;."o"er11 !"liet steeds r~.:.1:::•--t:':, tr: 
Zffvren. 
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i- Afv.oeren ledenli.jst: 

/250 R.J.J.Koster (j) 
/118 R.J,Fortman (s)· 

/ 395 R.J.Smitskam (s) 

Adreswi.jziging ledenli.jst: 
/ 346 M,B.Prins naar Rietveen 16 

OFFICIEEL: 
AFSCHEID VAN OUDE TRAINER ---BENOEMING NIE~NE TRAINER 
In verband met de grote afstand tussen zijn woonplaats 
(Amsterdam) en onze terreir.en heeft de heer K.ter Horst 
al enige tijd geleden besloten zijn kontrakt.met onie 
vereniging niet te verlengen. Het bestuur is de heer\ 
Ter Horst erkentelijk voor het enthousiasme waarmee. _,,,. 
hij zich in samenwerking met de spelers van het eerste 
elftal van zijn moeilijke taak heeft gekweten. De spelers, 
die al eerder van het besluit van de heer Ter Horst in 
kennis zijn gesteld, zullen op een nader te bepalen datum 
afscheid nemen van de heer Ter Horst en diens echtgenote. 

In de tussenliggende periode is het bestuur erin ge
slaagd een nieuwe trainer aan te trekken in de persoon 
van de heet G,Huguenin, die eerder gedurende drie jaar / 
trainer was van het Wateringse VELO en de laatste twee 
jaar van de tweedeklasser ODB. Het bestuur wenst de 
heer Huguenin veel succes bij zijn werkzaamheden voor 
onze vereniging, 
(spelers Lens 1 en Lens 3 zie programma maandag 1 juni). 

VELDVERHUUR: 
Alle belangstellenden maken wij erop attent, dat er van
af heden dit seizoen geen velden meer worden verhuurd. 
Ook na de reparatie-periode, nl.van 28 juni tot 8 aug. 
Horden géén velden meer verhuurd. 
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TttAININGEN: . . 
Mat.ingang van geden ZJ.Jn alle.trainingen, zowel voor 
senioren, alsook voor junioren, pupjllen en welpen stop
gezet. 
Zodra voor het nieuwe seizoe_n de trainingen zullen worden 
hervat krijgt men hierover bericht. 

KOMMISSIEAVOND: . 
Evenals vorige jaren wordt èe feestelijke slot-avond voor 
alle medewerkers van de vereniging ook dit ,jaar weer gehou
de,1 en wel op zaterdagavond 6 juni a. n. Alle betrokkenen 
zullen een uitnodiging van het bestuur ontvangen. Houdt 
U deze avond, altijd oer-gezellig, alvast vrij! 

ALGEMENE LEDENVERGADERING: 
De eerste volgens het Huishoudelijk reglement in juni te 
houden A.V. is vastgesteld op maandagavond 22 juni a.s. 
De :tweede vergadering op maandagavond 17 augustus, 
WIJ VERZOEKEN DE SECRETARISSEN VAN DE DIVERSE KOMMISSIES 
ER REKENING MEE TE HOUDEN'. DAT DE KOMMISSIE-JAARVER -
SLAGEN VOOR 20 juni a.s. ÎN HET BEZIT VAN ONZE SECRl!:
TARIS, DHR.G.HALLEEN MOETEN ZIJN!!!!! 

PROGRAMMA SENIOREN ,van 29 mei t/m 6 juni 1970 
VRIJDAG 29 mei: 
19;00 uur dames Lens - dames Kwiek-Sport 
19,45 uur heren Lens8- hP-ren Kwiek-Sport 

1-1-6/5 
1-1-3/.4 
2-2-6/4 Lens 11 - F .D .B. 1 

' ~ ' ' ' ' ,, ,-1 , ••• ' ' 

ZONDAG 31 mei: 
12,oo uur Lens 3 - Groen Wit 1 H.V.B.beker veld nog 

niet bekend. 
MAANDAG 1 ;iuni: 
19 ,00 uur Lens 1 - Le,1s 3 

DONDERDAG 4 ,ju.YJ.i : 
19,00 uur Lens 1 - Gom:, 1 terrein Vios 

(zilveren ooievaar). 



- j'j 1-

ZIJ\'l'r..J:1.IJ_'l.l., 0 • 1 U!I.L : 

11 • uu uur Lens como. - uee.LrH:lmeuu" v"L t:,H.L!!,.L!l~eu "'-""' 

Juu.L..1-c:u.m-vut:::::.r·uuu.1.. 1..,e Woeraen. 

OP0'l'~LLINGEN: 
Lens 8; 
l.brandenburg 
h,v.welzen
g',halleen 
m.v.eysbergen 
fr.v.dijk A 
c.kuyper 
g.v.d.kley 
c,nieuwenhuizen 
j.riemen 
p,schulten 
e,a.v.d.acker 
RES: 
C.v.d.laan 
scheidsrechter 

-H:de Groot 

Lens 11 ; 
p,haring 
f,de winter 
j. briedee 
h,douw 
w,douw 
1. duyvenvoorde 
r.soer 
r.pieters 
h.osse 
w.v.d.laan 
a,hoek 
RES: 
b,lustenhouwer 
j,schouw 
f.feller 

'· · L'en"ii -3· ;· , .. · 
r, bruggemans ' 
fr.straathof 
j .bijsterveld 
p.v.à.aar 
n.koot A 
th.brochard 
a. janssen 
e.bakkers 
d,groenendijk 
d.brandenburg 
r,eykelhof 
RES: 
a. verbarend se 
th.hoefnagel 
j.witting 

r· - rràm'ês: -
Mevr,m.halleen 

11 · t .hillenaar 
Mej. n.v.d.kruk 

" c.gode 
Mevr,i.straathof 

n l.v.d.kruk 
" e,tettcro 
u a.loykens 

Mej. t, verstraten 
" j .reyns 
11 w,bloks 

' 

Lens comb.6/6/70 '' 'S'AMENKO'MST:.' 

a; vervaart Len's -9 · =-10. 30 uur 
w.verbarendse klubgebouw 
h,groot Lens 3 ~ 11,00 uur 
a.nieuwenhuyzen klubgebouw, 
j. de waart daar wordt bekend gE 
1. huis maakt op welk terre: 
g,de hoogd er gespeeld wordt. 

.j.witting 
g.looyestein 
c.vervaart 
w .eykelhof 
RES: 
a.verbarendse 
a.v.egmond 
g.v.d.akker 

AFSCHRIJVINGEN: 
voor alle genoemde 
wedstrijden, vrijda, 
avond tussen 19.30 
20,00 uur. 
tel ,klubgebouw 
66.13,14 
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PROSHAMMA SE~:IOREN m•,andag 

1 9 . CJO nur Leri s 1 - I,r.·ns 3 

juni 

1-1-6/4 

Deze~ r:efcrn·11edctri~Jd ~.-·ordt georganl.secrd als 11 vo0r
bert;iding" op d3 kc•}n":i.i. smaking later or de avond met 
onz,, nü!u,;e trni r;e1·, de heer G lbgu·J;:j n, Du0 l::.0.fst geGn 
afscI'.!ri. ._ivi:1.ge:1 Die ]( Gnni srna.king zal na de vredst.1~-i jd plant[:;
vinden in onfi kJ.:·ubro>ouw 4 Alle opge~:l·,e.lde spelers E~n. r(:'
serves van het eerste en derde wordec l1ij deze uitgeno-
digd hierbj j aani•rezi.r; te zijn. De ovr•ri.ge spelers zullen 
op een nader te bep:iJm, datum met de :üeuwe trainer kun-
nen kennit.maken. DP-gEf,1en die moetc~n ~:)I!t~len cntl~r;.ngen 
nog een aanschri jviug. 

Tevens •,•rnrdt op deZl'l avond Lens 1 Sór.trmgesteld voor de 
wed s_trijd Lens 1 - Gcna j op donderdae;a vond 19. 00 uur 
terrein Vios. 

PROGRAMMA JUNIOREN • __ ViJPILLRN EN WELPï~:'J. 
-:; 

Vr:i,_jdag 29 meI~: 
19. 00 uur Lens 1 - L<'•iders junioren 

- . 
Zondag ··.31 mei: 

.1 2. 00 uur Lens 1 - GIJS toernooi 
1 3. 30 uur Lens 2 - Cromvliettoernooi 
12.00 uur. Lens 3 - 0,'3Ct C•arnooi 
11 . 30 uur Lens 5-6 e1:1 1 2 - Lens toer·nooi 
1 0 ., 00 uur Lens 1 3 - Cromvliettoernooi 

Zaterdag 30 mei: 
Lens 2 - 5 en 6 zie zondag 

1 3. 30 uur Lens 7 t/m 11 Lenstoernooi • -·.t 
·Lens 12 1 3 zie zondag uur en 

1 3, 30 uur Lens 14 - cromvliettoernooi 
12.00 µur Lens 15 - rijswijktoernooi 
1 3. 30 uur Lens 16 - cromvliettoemooi 
12,00 uv.r Lens 17 - rijswijktoernooi 
10.00 uur Lens 18 - cromvliettoernooi 
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Donderd-ag 4 iuni: 

·19, 00 uur Lens 5 - St. PaulussehÓol -( kampioen Paastoerrwoi) 

Zaterdag 30 me:;_: 
9"00 uur Lens 1 

Wol.pen: 

Pupillen -A 
t/m 6 Lenstoemnoi 

9.30 uur Lens 1 - GDA toernooi 
10.15 uur Lens 2 ën 3 - Mart:i.n:i.ttoernooi (Schiedam) 

Lens 1 ( iun) - Leiders iunioren: ---~..!....J-:...--- -------~~-~~-
Op vrijdag 29 mei a-s. om 19. 00 uur speelt het ·eErste 
juniorenelftal tegen een elftal, samengesteld uit junio
renleiders" Deze wedstrijd is al enkele weken onderwerp 
van gesprek geweest, waarbij A-1 ;:ils favori.et is get).pt" 
Alle junioren en pupillen worden uitgenodigd deze wed
strijd bij t e wonen om' hun leiders aan ·-"te moedigen . 
(of juist A-1) ! ! ! ! ! ! _ ... --»·· ..• 

Oostell:i:.ngen :,. .. . ... .. .. .... . 
Leiders :g. duyvestein-p. de jont:;h-a. nieuwenhu,;i.zen=-h .l,li_j.fj:;: 
terveld-g.colpa-f.hoefnagel-a hop~j.zoet-t.t.essén-f 
wubben-n.drabbe.Leider:dhr.G,v.d.!iiteen· · ' · ·' 

Lens 1: b.v.d.lans-p.de vries-r.v.hartingsveld-f.:raaff~ 
c.schrover-p.hop-g.v.d.velde-o.kortekaas-1.v.d.velde
h.de zwart. Leider:dhr.J.Heynen. 

TOERNOOIEN: 
Dank zij de medewerking van onze Juniorenraad is afge
lopen weekeinde ons welpen- en C-klasse toemooi·vlékke
loos verlopen"De opkomst van de spelers was goed, het weer 
was ideaal en spanning was er volop, 
Hel.aas waren er nogal veel leiders, die verstek hegben 
moeten laten gaan, maar wij zijn er in geslaagè om .elk 
elftal toch kompleet met leider te laten aantreden. Voor 
de elftallen, die naar andere verenigingen moesten, was 
dit wel eens moeilijk, doch ook nu weer hébben wij niet 
tevergeefs een beroep op A-junioren en Enkele ouders ge
daan. Dank aan allen die hieraan hebben medegeholpen, 
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ook voor de leden, die zaterdagochtend vroeg aanwezig 
waren om als scheidsrechter bij de welpenwedstrijden te 
fungeren, Onze speciale dank gaat naar de vaders, die weer 
zo bereidwillig waren voor het benodigde vervoer zorg 
te dragen. 
Ook komend weekeind weer een "zwaar" toernooiprogramma,· 
bijna alle elftallen moeten weer aantreden. Wij vragen 
alle medewerking van spelers en leiders om toch vooral niet 
onnodig af te sc.hri jven. 
Een topdrukte in de toernooien zullen wij het komende 
weekend beleven. Zo waar is het geen eenvoudige opgave voo! 
de Juko geweest om alles op papier rond te krijgen. De Jukc 
hoopt dan ook dat zij op de medewerking mag rekenen van al] 
Leqsers, die bij de a.s. toernooien betrokken zijn. Zo min 
mogelijk afschrijven is ons devies, wat zowel geldt voor 
de ,spelers als voor de leiders van de diverse elftallen. 

- .. • . ... . ' ' f ~ 'I ,' ~ • 

CROMVLIET-TOERNOOI aan de Rederijkerstraat (nabij de 
Troelstrakade op zaterdag en zondag 30 en 31 mei voor A
en C-klassers. 
Lens 18 start met dit toernooi op zaterdag.30 mei.om 10 u. 

Lens 18;w.brochard-d.faas-h.v.d,graaf-r.huisman-p.koe
voets-r.kruiselbergen-h.kouwenhoven-a.mans-j.oosterveer
h.pronk-j.vollering-r.wijsman.Leider:dhr.H.Verbarendse 
Samenkomst:9.00 uur ingang Lens-terrein. 
Om 13.30 uur wordt dit toermooi voortgezet met Lens 14 en 
Lens 14;h.v.bohemmen-h,guit-p,herry-f.v,loon-a,de pagter
j .post-j .piët-j. v. rossurn-j. slabbers( 2x )-w .wils-e .de wit 
j.v.wijk-j.v,velzen(2x), Leider:dhr.N.Drabbe. 
Samenkomst:12.45 uur klubgebotr.r Lens. 
Lens 16:r.bom-j.dessing-j.îe greef-a.hoefnagel-j,v.hoek
f. jonker-g.kerkhof-h. kJ eil-iegt-f .klos-j .krens-a ,looyestein
f .magnee-f .willeyns-Leider :dhr,H .Bijsterveld 
Samenkomst:12.45 1.i.,1r klul:gebouvi Lens. 
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0p zondag 31 mei gaan naar het Bromvliet-toernooi Lens 13 
en Lens 2 • Aanvang resp. om 10,00 en om 13,30 uur. 
Lens 13: G.colpa-a.hilderink-j.janmaat-a.lodder-r.v,d. 
meer-r.micka-b.ruiterman-f.snoeyers-r.verbarendse-g,wouterr 
j,v.velzen(2x)-j.slabbers(2x). Samenkomst 9,00 uur klub-
gebouw Lens Leider dhr. A.Hop . 
Lens 2: · j. bertens-j. v.d. heiden-r. hoefnagel-a, hoek-j. v. 
hulst-h. de jong-a. v .d .keer-w .kouwenhoven-p .rr,anders-ro schol
ten-a. tinnenbroek-r. peet ers Samenkomst 12.45 uur klubge
bouw Lens Leider dhr. A.Blok, 

v.v."RIJSWIJK"-toerncoi op het sportpark "Prinses Irene" 
aan de Schaapweg te Rijswijk voor Lens 15 en Lens 17. op 
zaterdag 30 mei, Aanvang 12.00 uur, Deelnemers zijn: De 
Ooievaars, Lens, DUNO, HMSH, Vredenburch, Rijm-lijk. . 
Lens 15: j.v.d.burgt-e.castenmiller-m.v.dijk-r,heemskerk
r, v. hoek-j. holtink-a. v .kleef-a. kleiwegt-r. out-h. ruyte.r-

~ -Jr h.uding-p.zalme Samenkomst: 11 ,00 uur klubgebouw Lens·' 
Leider dhr- N.Osse .-
Lens 1 7: p. bakker-a. burcicsen-,i. v. domburg-r .guit-r .hulsemant: 
c, lipman-j. leuiken-j. schel tens-e. teunis-th. v.d. voort-m •. · 
v.wassem-f.wouters Samenkomst 11.00 uur klubgebouw Lens 
Leider dhr. v.d. Voort · 

G.D.A.-toernooi op zaterdag 30 mei voor welpen. Het G.D.A. 
terrein is gelegen aan de Looaduinse Hoofdstraat te Loos
duinen. Aanvang toernooi 9,30 uur. Lens is ingedeeld in 
poule 2 met Cromvliet, 's-Gravenzande, Postdtii ven en GDA. 
Einde toernooi 13.30 uur 
Lens Welpen 1: g.appeldoorn-r.de keizer-p.lucas-r.peeters 
p.v.d.burg-p.valkenburg-r.versteeg-th.v.luxemburg-r,bon
f.v,velzen-o.huis-r.koevoets Samenkomst 8.45 uur klubge
bouw Lens Leider dhr. C.Bon 
MARTINIT-toernooi te Schiedam voor Lens Welpen 2 en 3 op 
zaterdag 30 mei. Aanvang 10,15 uur. Deelnemers zijn: TSB, 
Lens, Martinit, Laakkwartier. Einde toèrnooi ca. 15,30 uur 
Lens Welpen 2: H.Braak-e,hofman-f.verharendse-c,v.rijk-p. 
de gier-h. hoppenbrouwers-s ._v. d .meer-f. bauman.:p. ruiterman-
r .noordeloos-f. kerkhof-j. v .kleef Samenkomst 8.45 uur ingang 
Lensterrein Leider dhr. H.Danker. 
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Lens Welpen 3: a.bijnagte-r.v.aarle-w.heynen-p.vroegop-p. 
peperkamp-r.v.eyk-r-v-wijngaarden-h.planken-j.v.d.nieuwen, 
huyzen-f.v.d.poll-c.marselis-j.v.tuyl-t.king Samenkomst 
8,4.5 uur ingang Lensterrein Leider dhr. W.Kcm,enhoven. 
Wij doen wederom een beroep op de autobezitters, waarvoor 
bij vcorbaat dank! 

G.D.S.-teernooi aan de Erasmusweg voor Lens 1 op zondag 
31 mei. Aanvang 12.00 uur Deelnemers zijn: Lens, RAVA, Velo 
Vredenburch en G.D.S. Nedstrijdduur ?x 12 min. 
Lens 1: f.guit-r.v.hartingsveldt-p.hop-b.v.d.J.ans-f.raaff 
c.schrover-g.v.d.veld0-l,v.d.velde-p.de vries-j.de zwart 
Samenkomst 11 ,30 uur GDS terrein Leider dhr. G.v.d.Velde. 

. . 
O.S.C.-toèrnooi voor Lens 3 o zonda~ 31 mei, Aanvang 
12.00 uur, O.S.C.-terrein: Vlamenburg Mariahoeve). Deel
nemers zijn: Lens, NIVO, VVP, Wassenaar en O.S.C. 
Len'S 3: h .e).bers-e. bor-1. egberts-w. engelbert-j .keetman-p. 
~lein breteler-f.de kleyn-p.de vries-f.de vos-a.vervaart
J. zoun-h. dan kers. Samenkomst 11 . 00 uur kl ubgebcuw Lens. 
Leider dhr. C.Nieuwenhuizen 

LENS-JUBILEUM-TOER~_QOI voor PUPILLEN, B-KLASSERS en LENS 1 2 
op zaterdag 30 mei en zondag 31 mei. 
Op zaterdagmorgen 30 mei wordt om 9 ,oo uu:~ ons_ ,jubileumtoer
nooi "Jong Lens" voortgezet voor alle pupillerr. De leiders 
en spelers worden verzocht om 8. 30 uur aam-:ezig te zijn, 
zodat de pupillen zich direkt bij hun leider kunnen melden. 
Lens 1: PUPILLEN: a.hoogd-r.de hoogd-t.de kok-f.kras-r,v.d, 
kruk-r.leyn-e,landman-p.v.d.nieuwenhuizen-r.peck-a.reesink 
k.schenkels-a.v.eelzen. Leider dhr. Th.Hoefnagel 
Lens 2: T.v.d.boogaard-j,bronger-p.v.d.buggt-d.borst
p.devilee-r,hofinan-p.hop-f.kortekaas-r.v.d.meer-r.micka
r,pe.reira-a.westerduin Leider dhr. J.Colpa 
Lens 3: j.brochard-c.v.2ijsterveld-p.blom-r.v.domburg-s, 
knê>rr-j. lustenhouwer-h, luttermim-e. v. luxemburg-m. peper, 
kamp-v.pcuw-t.prins-:.v.rijn Leider dhr. A.v.Essen 
Len 1'?.~.:. a. grimber.c-:c,1:-·~1. :,eezi us- n,. hoenderkamp-m. h0ogduin
r .hoppenbrouwers-j. te,, :a&.'l re-r .nottet-m. prins-m. verst eeg-
r .waarsenburg-r. wil !.ems-i. v.d. z,,l Leider dhr .B .Lu:.;tenhouwer 
Lens .5 : e.v. boheeme~1-p. -;..~ .. '<\' is-j. ccJ..i-r. de ssing-r .kJ.eiwegt 
a. koevoets-q. v.d. r!:ey.~"'.-t."f.. \ . l~JC.:i.t'l:.:"i.- J .1·i:a~3serman-h. wubben 
Leider dhr. F.Je Vcs · 
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Lcns 6: d.bom-j.bijnagte-h.v.d.broek-g.baidjoe-p.dullaart

w.frerichs-t.gimberg-j.heggelman-j.kies-a.willems-s.wilmer 

p.v.d.zee Leider dhr- F.Raaff 

ZATERDAGMIDDAG 30 mei wordt or:i, toernooi vervolgd r1eb de 

B-kJ.assers (Lens 7 t/m 11 ) Aanvang_ 1 3. 30 uur" 

Î:(~ns 7: g, v .o..r:t 1sn~l ~--j. 1: ::·~- .- t -·L ~ ,, ~ .~L~u•1-~d :· v ~ delft- j" v .è" enrle-

:-1 s l:üyr1or.l-C Il"',[. h1 il s'L-, j ... ~ctnm;a ;yt; -B" V. d . IL€.~~r. w I z,eemey et'-:; p. :leyner~ 

( r-•y) -m. v. bagg::eu ( 2:x) Leid or d}~r, Eeynt"!n J ~ 

L~n_f';_ f1 c. 1!. d .. ;;.ardv-1eg-E";. boor1t~-p. booms-w. de hiJ ster--m "v "d ~ 

hor,:;t-a. t'!.chneidr~r-h. strr"ver,-r. v, d. ,•?toen~f. teunisscn-•r .wouter 

g.lclieveld Leider dhr. C.Kras 

Lonr; 9: f.bamm-a,castenmill.er-j.v.d.gr«;,f-b.de haas-f.hazé, 

brcek-b. hoefnagel-Et. ku:i terë,-r .rJuoµméln- j .meuleman-j. reuver 

· p.steffen-p-wil~er Leider dhr. J.Witting 

Lens 1 0 : c. bakker-p. ber·ke la ar-h. v.d. broek-a. brouwer-g. v. 

deelen-r.v.d.linde-w.v.d.linde-j.megers-r.de vrcege-m.mul, 

kenn-j.ruyters-j.pronk Leider dhr. G.v.d.Kley 

Len:cs 11: r.coenen-s.djerabian-f .hooghiemstra-h.keyner-a" 

V. rr.ari s-m. magnee-h .niggebrugge-f. V. os-r. v. overvest-e. !"eesinl 

w.snijders-e.wc,hrman-p.woltfJrG Leider dhr. A.Nieuwenhuizen 

IEDEREJ,;N OM 1 3. 00 UUR AANWEZIG . 

Voor het pupillen en B-klaase toernooi op iaterdag 3o·mei 

zijn mog een beperkt aantal programm,sboekjes verkrijgbaar 

A f0,25 bij oom Niko. · 

LENS JUBILEUMTOERN!DOI OP ZONDAG 31 mei v.ior Lens 5 6 en 1? 

Aanvang 11.30 uur. Er zijn die dag 3 poules. Poule 1 speelt 

op het hoofd veld. Poule ? en 3 afwisselend op ,reld 2 en 3 

De poules zijn ingedeeld als volgt: Po:µJ.e_l: Lens 5, Quik 

Steps, Spartab.n '20(R6dam), de Musschen \R'dam), Wilhc• l

mina 'OR (Weert;). Poule 2: Lens 6, Quick, Rijswijk, ADS, 

WjJhelr.üna•oS. Poulè 3: Lens 12, Westerkwartier,ESTO(Bode

graven), DHL( Delft), Wilhelmus 

Uiteraard zijn cok voor dit toernooi programma's vérkrijg

baar. Tot slot. wensen wij alle toernooi-deelnemers, zowel 

bij de thuis als dè uit-v,edstrijden, een sportieve en suk

sesvolle strijd toe en hopen dat de vele toeschouwers een 

genoeglijke en zonnige dag zullen beloven. 

Lens 5: a. bauman-m. bloks-th. booms- j. disseldorp-o .kortekaa~; 

h. rin~nel zwaan-th .v. ri jn-a. schi jf-c. stapel-j. v.d. voort-.a. 

jungschläger Leider dhr. ,T.B. Zoet 
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L " t • , ~ ··, 't "N• " ,, 1, ~ o-rr .,., f ') ,, 1 -r c' 1.' , , ,, ,-l (""')- n l• e·11r·· es· ( ?T,• \ 
er1~·1 r} . ._.:_.cl .. 1e:-;..,,;n1, •• ~ .,_1c.c.:0t.u,,,,_J-j ....... :,, , .. -il .}-'"'-·'., .. : c.,.t;,J 1:.~ j"ë,(~8rn~.i-:j~ v .·r·:i jr-:-p. v .d .stecn--g~ Lrc;rr·,cl <~n-f'. voPrPn-th wil s1-::_11J~.--r. ZOG:'.'!-· L2~.dt~r dhr. F. t•iubl-_,c · 

~ LE1ris 12: g.bJ.oks-g. v .get:f1ol-A. .. '~;-gr:.:: 1 "•..::nctijk-m"hE-ynenE:-j. · de 1iTI st<-,r-e. hce fr è gcl-g. lorsheyd-r., . luxembur;;-(]. v. no ort 1 p. perrcyn-g.ruip.;rc,0;-th. tijssen Lei.dr:r dhr. P .de Jcng IEDEPT•;m,~ OM 11 . 00 uur AAl''i'"\1/EZIG --- ---- ------~-·-' - ----- ---
AF;3CtïîiIJVIl!GF.i\:vó6r :Jrijdag,g\-onde ',7 • .-~C uur' bij dhr. G.v"d. Steen, Nun.::.pGet.lct-~c:.n 3D3 ~ Telefc.:ni scll n:: "~. :::.~J ui t.t=;nd vrijdn[~Rvor"d 6 7 0 7 "" 11·1r f-n] ''17.14 Deze '"'e--1r .• ;,-r,y,nar" I''et- op Z'l-

.:) - I • _,.•l.! , ...,,;,_ • Y)(') ) , • ,, V'l ,;.,r. ..1.. ,,,, C ~"' ...!:!,____:::_ J<.. terdarocht,end rJ.~!· r cl} c.v.d.Stl;en tht1 i~~ bolJen~ Voor nvodgevalfen zat.och~end tus~eD 8.15 em R.45 uur tel.661314, IN vmrnP.ND JVIBT HET Ul TGEBREJJE TCF,R~;Ç:"IPRCGGIIAMJ\~!, L IEF!"-\T 30 WEJNJG ~-10GELIJ1, A?SCHRT,TVINGEK. 
TRAININGEN: vano.f ·: j11ni a.s. worden ,Jl]e trE·iningen op de avonden S'tc,pgezet "De, ·woen~Jdagmiddagt. r·~;i i rïing gaat normc:i.al rlcc,r. Er Zéi.l ook geen keeperstroinin;, worden gegeven. AA~'VCERDERSB.1-.NDEN: Dr, a2;;voerders of leiders van de ,jun. elftallem, die neg aé'nvcerdersb:rden .in hun br,zit, hebben worde11 verzocht dE:zt; ,,r" r,poedig mogelijk bi.j de JUKO ir: te leveren. 
I.Eimms: Met het oog op dP. voorbereidingen voor het komenàe seizoen ~,lil de JUYC graag een ove.rzfcht · hebben vaL de heschikbare leiderB. Het is ver~euger:d, dat wij steeds voor het leidersch&.p van onze 30 elfté:llen een beroep op veel jonge élenioren c,n A-jmüoren ku,,nen doen. Ook komend seizoen hepen wij weer op rnin medewerl1 ing te mogen rekenen. Wij vragen ons echter af of er in de vereniging behalve het kleine aantal trouwe. "oudere" leiders nog niet een aan 1;a; oudere leden zijn, die zich met dit leiderschap speciaal uoor de .1-. en B elftallen, wiJlen belasten. Indien U zich hetzij op zondag of op zaterdag een paar uurtjes kunt vrij ma.ker1 voor on:;e vereniging dan homi er. 1vi j ons gaarne aanbevolen. U k\;nt zich telefonisch aanmelden bij dhr. G.v.d.Steen, tcl.398694 of bij een van de NUKO-leden zate;rd/3.gS, op het veld. 

KAMPEN: Nog steeds zijn er voor alle kampen plaatsen c>pen. Als je nog fileewilt: zate,·dag is het absuluut de laatste dag cm in te schrijven. 
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"Ji~en openbaring" ! ! Deze uitdrukking ·overheerste na het 
zien van de wedstrijd van onze Lens-dames.Waar het 
tactische en technische kunnen te kort schoot; was een 
zo hartverwarmende inzet dat menig toeschom•rer,. en dat 
waren er velen, op zijn bank zat te wippen van opwinding. 
Wat kan het aloude voetbalspel boeiend zijn. Dat onze. 
dames met 4-1 de boot ingingen was mede te danken aan 
het feit dat hun tegenstanders ietwat robuuster waren. 
uitgevallen en zodoende hun weg naar het doel wisten te 
vinden. Met een nog intensievere train:j.ng en een uit
breiding van de kerngroep zien wij onze dames nog tot 
grotere alles overtreffende prestaties komen. De heer 
v.d.Laan had deze wedstrijd volledig.in handen, waarop 
menig toeschouwer jaloers was, Dames, tot de, laten ,,'{e 
hopen spoedig te spelen, volgende wedstrijd. :-.;:·-· 

VARIA . 
. Zou diegene die vrijdag jl. de verkeerde tas heeft mee
genomen in plaats van zijn eigen tas, deze per omgaande 
aan de bar terug willen bezorgen,opdat de rechtmatige 
eigenaar F.Wubben, zijn voetbal onkunde ten spoedigste 
weer ten toon kan spreiden .. 

-Hoe het mogelijk is dat de junioren zo goed voetballen 
zal wel altijd een raadsel blijven. Een ding is zeker. 
Zij voetballen nooit volgens de aanwijzigingen van 
hun leider,anders zouden zij iedere wedstrijd tebminste 
met 6-2 verliezen, 

-Denkertje : Polio-patient, 

LENS J. ' - LENS 3 
Heet van de naa.J.d een korte analyse van de 0 etalage"
wedstrijd tussen· het huidige. eerste en derde el.ftal, . 
Aanwezig was tevens de heer Huguenin, wat de wedstrijd 
het z.g.etalage-cachet gaf. Gevestigde reputaties 
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werden op deze avond toch wel min of meer doorbroken door 
overtuigende en technische knappe spel van enkele 
"coming-man" Een te kort aan fysiek.e kracht bij de derde 
editie bepaalde de einèstand op 2-1- Een melange van deze 
twee elftallen zou ons inziens tot een ideaal eerste 
elftal kunnen leiden. Mijnheer Huguenin wij wensen u 
veel sukses het komend seizoen en met dat be.etje geluk 

· dat ieder kampioenselftal nog heeft. (sic).• · , 
; ; 11 > • 1 1 H / 

OFFICIEEL 
IN BALLO'.l'AG;E , .. 
6.55 M~W .• J .• Schmitz 20.3;59(p(. Bouwlustlaan 89 
6.56' J ,P .• Schmitz 10.11 • .5·6( j), idem 
6.57·w.P.Pacquè 6.4 • .5.5(j) Hertenrade 1.51 
6.58, P.!{.,j',1uld~r-. . , 17,1 • .56( j) Scheepersstr, 3 
AFVOEREN LEDENLIJST 

,.,,.- '7.5 C.A.v,Bijsterveld (p) .. 
~ 67 A.M.Burcksen (p) per 1 juli· 

,,. .574 A.v.Dorssen (w). per 1 juli 
/40.5 P.U.Steffen (j) 
/480 P. c .. )'-1. Wil!ller,. . ( j), per 1 juli 

ADRESWIJZIGING LEDENLIJST · 
280 naar Sijpestein .5 Leiderdorp 
iden no .• 171. r:J.ona:teµ;rslijst. 
AFVOEREN DONATEURSLIJST 
1.59 B.van Dorssen 
SPECIAAL. . 
Onder deze titel br.engt de redaktie u het komend jaar 
een nieuwe rubriek, waar wij om de veertiep dagen een 
persoon11die wat met Lens te maken heeft" voor U inter
vieuwen. Als voorproefje bieden wij U in een van de ko
mende Lensrevue•s·een vraaggesprek met onze nieuwe 
trainer de heer-G.M,Eugaerán, Speciaal voor u"SPEGIAAL" 
DE ZILVEREN 00IEVf,!H( 

A.s,Donderdag spes:lt- Le:..s 1-iju ê:<~1~ste wedstrijd om deze 
jaarlijks te beka.r:1p,-·,i è_iokaal. De tegenstander i G GOi':A 
en begtnt om ·7 uur Gp het. ··rïc~,-t2:r·rein. Concurrerr'.;er:i. 

. . Q . ' " '. ..• fl ,. . "k B M T ' Z_1 J11 0. F.i • Ul. C,;,<:, il.. ih • ,'.,:, • o , 0 pC.>Or'\'Jl .J , • .1.v. 0 ' en .net 
Organiserende V.IOS. · 

' . 
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AANKONDIGING VAN DE ALGEN':ENE VERGADERING. 

:Maaüdag 22 juni vindt de algemene vergadering plaats, 
waarover u een dezer dagen een circulaire ontvanat. 
Behandeld worden o.a. het bestuursbeleid, de(her)ver
kie~ing van het be~,tuur, de begroting voor het komend 
seizoen ende voordracht voor de kommissieleden. 
U vindt er alles over in deze te verscl:ijnen circulaire. 

JUNIOREN SPORTDAG 

Zondag 14 juni ·a., s. is er. eer de traditionele sportdag 
voor de A-B en C klassers, pupillen en welpen. 
De atletische vermogens van onze jeugd zullen dan weer 
op een sportieve ma.niet getest worden. Gezien de orga
nis.atie en de opkomst van vorig jaar zal dit weer een 
van de hoogtepunten van het na-seizoen worden. de deel-
nemers worden voer uur verwacht. Na dit.uur 
zal de inschrijftig gesloten zijn. Voor ouders,fami-

lieleden en .~nde.ce belangstellenden staat het veld 
zoals v•m m, :s open. De bar kent dan ook zijn roem
ruchtir; gewe,r·den gastvrijheid. 

ESCAMP-BOKAAL. 

Afgelopen maandag heeft VCS van Spoorwijk gewonnen met 
3-0,terwijl Lens vorige week Dinsdag met 1-1 gelijk 
speelde tegen BMT. Komende maandag speelt Lens tegen 
Spoorwijk en bij een overwinning is Lens al verzekerd 
van d e Escampbokaal, ongeacht de uit slag van de dan nog 
te spelen (laatste wedstrijd) VCS-BMT, op maandag 
15 juni. Na afloop van die wedstrijd zal de beker 
uitgereikt worden door de heer D.P.Lindhout, hoofd 
van het bureau ontspanning en sport van de gemeente 
den Haag. 

KA - KA - NIEUWS. 
a.sVrijdag is er weer·clubavond, zoals altijd bent U 
weer van harte welkom. Nu we het nieuwe klubgebouw , 
hebben is er· genoeg vertier te beleven, dus tot vrijdag a . 

. KAKA. 
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MEDEDELINGSN VAN DF~ EKO. 
Een fout in de adminsitratie van uw elftal-sekretaris is 
er de .oo-rzaak Yalê geweest dat op vr'i.jder, ::,9 mei verschil
lende spelers nao.r het lensterrein z.ijn gekc:nen om daar 
te voetballen. Aan deze spelers mijn verontschuldigingen, 
'lffiDSTRIJD?ROGR.1tMJ1{11. VOOR DE WEEK VAI1] .:4 t/m 13 JUNI 1970 
DONDERDAG 4 Juni 19.- Lens 1 - GONh l terrein Vios. 
ZATERDAG 6 Juni ll.- Lenscomb. - deelnemende vereniginger 

aan jubileumtournooi te Woerden. 
Vertrek 9,30 uur klubgebouw. 

Deelnemers: a.vervèl:trt-w.verbarendsc-h.groot-a.nieuwen
huizen-j .de waart-1., huis-a. verbarendse-g. de hoogd-
j .wi tting-g. looijestein-c. vervaart-c. grimbergen-a, v. egmonc 
g.l.v.d.akker. 
Willen de bezitters van een auto deze meenemen. 

ZONDAG 7 JUNI 
13,- NIVO 6 - Lens 10 Princes Irene Sportpark 
14.- NIVO 7 - Lens 11 idem 

r. oost veen koentze ( a }-b·.lustenhouwer-j. verbarendse-
f. feller-a. jehee-c. beyer-th.kuyper-a. cox- j. schouw
w.keereweer-a.bilderbeek-p,speicher. 

h.douw-w,v.d.laan-n.osse-p.haring-f.peters(a)-r.v,d.boo
gaardt-c.blok-f.de winter-r.soer-s.douw-j.briedee;,. 
w.douw. · 

MA.lllNDAG, 8 JUNI 
18.45 Lens 1 
19.-- Lenscomd. 
19,-~ Lenscomb. 

- Spoorwijk 
- DEYJO 1 
- DEVJO 2 

1.1.6-4 Escampbokaal 
·2.2.6-4 
3,2.5-3. 

· 'Comb'~i'!.: a .verbarendse-j. bij storv~ld-a .nieuwenhuizen
r. roodbol-j. v.d. kn:·ar,-j. witting-h. rooduyn-a. rooduyn
e. bakkers-h. luyksn-g. -r. oostrum-
reserve: r.bos-a.v.wasbeek-1.huis. 
Comb ;B: th. suykerbuyk-in. :v·. ziifhoat-c ;peèters-1.'hen
drichs-j .• endlich-w .·,enderbos-j. verhaar-g. looijestein
e.a. foendoe-n .dral::;)e. 
Reserve: h.de groot. - w.burghouvrc. 
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DIND!lDAG,. 9 JUNI 
19. -.- Lens comb. - Schoof 1 
20.iO Lens comb. - Schoof 2 

1.1.6-4 
1.1.5-3 

· · · Coinb A ·: c. v.d. beek-e; v. bronckhorst-a. nieu,•;enl:uizen

j. colpa-p. v.d. aar-d. groenendijk-a. jansen-w. eykelhof-, 

j,v.dijk-g.de hoogd-r.eykelhof. 
Reserve: j.v.d.aar-h.de sterke-p.speicher. 

COMB B : b.v.d.lans-f.veelbehr-a.v.egmond-a.v.essen

j.berbarendse-j.de boer-h.de boer-e.a.v.acker-j.siemons

j.de hilster-a.v.d.meiden. 
Reserve: j.v.d.aar-h.de sterke-p,speicher. 

DONDERDAG 11 JUNI 
19.- Lens 1 (indien winnaar van 4 Juni) tegen winnaar 

Quick-Rijswijk. Terrein Vios 
ZATERDAG 13 JUNI 
1.1. - Lens KNVB elftal - tegen deelnemende verenigingen 

aan jubileum tournooi te Woerden. 

r.bruggemans-h.smitskam-r.roodbol-j.v..d.knaap-g.kem

perman-h.rooduyn-a.rooduyn-h.luyken-j.v.dijk-j.engle

bert-th.brandenburg. 
reserve; c.cil.d,beek-g.v.oostrum-f.de• zwart-n.koot. 

VRIJDAG, ,5 JUNI . 

19,- Lenscomb - BVS 
1. brandenburg-f. v .dijk-h. v. welzen-r. kuppers-n .de gruyter

m. v. eysbergen-j. riemen-g. v.d. kley-g. duyvesteyn-g. hoo

gentoorn-p.schulten-e.a.v,d.acker. 
AFSCHRIJVINGEN VOOR ALLE GENOEMDE WEDSTR'IJDEN ; 

vrijdagavond tussen 20,30 en 21.- uur tel.klubgebouw 

66.13,14, behalve voor de wedstrijd van ,5 juni. 

PROGRAW~ JUNIOREN ZONDAG 7 JUNI 1970 

10,- Lens comb.l - Dunotoernooi Mgr.Nolenslaan BEKER 

10,- Lens comb.2 - Celeritastoernooi Leyweg 

10.--Lens comb,3 - Celeritastoernooi Leyweg. 

PROa.RAMMA. JUNIOREN ZATERDAG 6 JU!H 1970 

13, 30 Lens 13 - Den tioorn toernooi. Woudseweg 

13,30 Lens 12 - Celeritastoernooi Leyweg 

10.-- A1Gxandria - Lens 14 Rotterdam 

TOERNoonm: Deze we3k nog enkele toernooien waaraan 

•7.0'·•~l I B· e·~ -~ 1~1~<'sse=~ deelnemen 
-J -:,;;. .... ,.,. J l :. .. \_; .... ....._ ...... ,,,_ 1. .:, • -. " 
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- · ZATE2.DAG 6, JUNI : Lfi:NS 12 gaat naar Celeri tas, waar de 

tegE:!nstanders z.~.jn -: Velo-DHC-F:ibcr-r:~:(~ Boys en Cclcritas" 
Aan.v,g_ng 1.3. .. 3.Q .. uur. . 
O?STELLING: g .. v, gessel-g. bloks-p. pei:--r,:-yn-r. v .luxemburg-
t h. t.L j ssen-q. v. i10crt-a-' s-gra vendi jk-:, . '.ie hil st er-m .heyne:1-
g. ruygrok-g. lorsh(,yd-a, v ,klee:f.'. Lei~l•~r dhr.P,de Jong, 
Sammikomst 12.4.5 u11r ingang Lenstterroin. 
LEN3 13 gaat naar DK'I HOORN. Tegenstanders :OSC-VVP-\•Jest-
landia-den Hoorn. Aanvang 13,30 uur. 
OPSTELLING:. g. colpa-:1. hilderink-o. hoe.fnagel-j. janmaat
a. lodder-r. v.d. 'lleer-r. micka-b, ruiterman-f. snoeyers
r.verbarendse-g.wuuters-a.kleiwegt. Leider dhr,A,Hop, 
Samenkomst 12.30 uur ingang Lensterrein-
ZONDAG 7 JUNI 
Lens comb,l : DUNO toernooi. Tegenstnnders:celeritas
Donar-Oost ArnhemGe Boys-Westerkwartier. Aanvang 10.,- uur. 
OPSTELLING: th. boomfr-f. guit-p. hop-a. hoek-f. raaff-
h, rimmelzwaan-c :sch;-over-th. v. rijn-:n. bloks-g. v. d, velde
h.de zwart-h.kruisinga. 1eider dhr.J.Zoet. 
Samenkomst 9,30 IJ.Ur DUNO terrein Mgr.Nolenslaan. 
LENS COMB 2: Celeritastoernooi.Tegenstanders:celeritas
de Hollandiaan-gouda. Aanvang 10.- uur. 
OPSTELLING: j,bertens-j.v.d.heiden-r.hoefnagel-h.de jong
a.v.d.keer-w.kouwenhoven-p,manders-r.scholten-aotinnen
broek-p.klein breteler-f.de kleyn-p.heynen. 
Leider. dhr. J. Heynen .Samenkomst 9. 30 Celeritasterrein Ley,,i-ei 
LENS COMB 3: Celeritastoernooi, Tegenstanders:celeritas
Eibergse boys-DHC. Aanvang 10,- uur. 
OPSTELLING: h.jochems-a.schijf-g.trommelen-k.v.d,voort
r.zoun-c.stapel-p.v.d.steen-a.jungschlager-f.disseldorp
j.v.rijn-j.disseldorp-th.wilshaus, 
Leider dhr. F .Wubpen. . 
8amenkomst 9.30 uur ingang Celeritasterrein Leyweg. 
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LENS 14: dit seizoen viervoudig toernooiwinnaar, 

is door de vereniging Alexandria uit 
Alexanderpolder, uitgenodigd a.s. zaterdag een demon..: 

stratiewedstrijd te komen spelen, 
De te verwachten tactiek zal waarschijnlijk het : 
"bakkie - tikkie - de likkie" systeem zijn, waar onze 

spelers zowel binnen als.buiten het veld ongemeen 
geraffineerd in zijn. Onze keeper Hubert van Boheemen -

moet dan ook op minstens 3 terlilgspeelballen rekenen~ 
Er wordt ook nog .gefluisterd dat er al tekeningen - · 
zijn voor een speciale Lens 14 - prijzenkast~ -
OPSTELLING: h.v.hoheemen-h.guit-j.post-p,herry
j,v.wijk-h,v.rossum-h.piët-j.slabbers-h.v.velzen-
e,de wit-w.wils-a.de pagter-f.v.loon, 
Verzamelen: 8.45 uur Klubgebouw Lens. 

AFSCHRIJVINGEN : voor vrijdagavond 7.30 uur bij 
de heer G.v.d.Steen, Nunspeetlaan· 303; telefonisch 
uitsluitend vrijdagavond tussen 6.30 en 7,30 tel. 
66.13,14. In noodgevallen zaterdagoc~tend tussen 
10.30 en ll.- bij de heer G,v.d.Steen,Tel.39.86.94 

TRAININGEN : Alle trainingen zijn stopgezet. 

AANVOERDERSBANDEN: s.v.p. zaterdag a.s. inleveren 
bij de juko. 
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jg LENSRÉVUE. 

. ._,._ .... , 

. , . ~. ~ ~ ' . .-
weekblad van de -voetb&l vereniging 

- -
Lenig' èri Sn0l ... ; 

· 4 3 ste ·jaargang numii:e:r 39 10-: junt 1970 •. · · 
ESK.lu~PBOKAAL~ . · .· .. 
Qns. eerste elftal heeft na •enerverende strijd en. een laa1 
ste overwinning van ·1-0 op Spoorwijk dit kleinood, de .. 
Eskar::pbokaal, · in de wàcht• weten' \78 · slepen. Een ·goede re
vanche _ op de d~ç:!')pt,ie-·va_n;:: het.•. afgel_open; seiza'e!Y~ De-· star1 

· v'an een nieuw begi:-:_?,: l;atf)n wè.:hopl:lri dat in ie'der ·.gev.al:;'.n)E 
deze ove:rwinningsr~e:;lqi _de ·weg- naar' het betere :rès_ultäat". 
is gevonden. Het:•vel9 spel'• i:;- nog:· voor'verbeter-ing va:tbaai 

. _ maar dat ïs bet altijd~· .dus h13:rd \1erken hèt volgend séi
zoen- èn gewcon zo doorgaan, dan kunnen we met .':n beetje-. 
gelï:tk het volgend s_eizoe_n de kampioensv;lag weer hijsen •• , 

_: a~s da:tr zou kW1nén ~-• •·• •.• -~.!.! ?·!"1:" · - · .- .-• . · ... · · - · - ·. ~ ' 
•~·-:, -~ ·,.· .r···_. ___ - - .•. -~ ·- --~---~<--.~ ... -- .. _·_,-.1 .·.-_ -_. '._--~·: _._ : ·: _.· 

. _ · , · ;_ De E:;k~pb~)ca;:i:1·:.za:). .;.an:;taapde ,ma>?,nllatayj!od -15 . Jvni -·offi" 
~ ... ,,; cieril :uit gel'éikt.; ,1enden~·na·t~1:fl'ê>o)î.;vanjd e'.: wei:! st.rijd ,.YCS.;m 

: -,;)t\ _·dbllr~lf~;;· -D:~i.:tîndh<iutr: h~tff d~Näii:;}fet, d;;µre'aµ/Orit spá:n~l'ig. 
· - 't'\!:ln °Sport· ;v.:ir/:d:e•..-g1m1liente-;qerrJ-Iaag;'··in;het '.'ld:)A~Ze"hinn-i, .vlm 

~· - · VCS ( ongèireèr•.om half, nege_nl .• ··. · · ·-

VARIA 
,.. De vakanties naderen en daarmee'" het ·goede· weer. Een: 

• .prettige tijd OP uw rug in als 4et even kan de zon-toege
·wenst namens de redaktie.,_ 

· -Wat i.s er aan de hand me.t onze kèrènblauwe shirt jes?' 
· Zijn '"ii j een onderafdeling van Ajax geworden? Veel, té 

.veel volgens vel(;n worden de· shirtjes van laatstgenoemde 
:< vereniging gedragei;i,. · Laten we het_ in de toekomst zo veel' 

._, -· :/:mogélijk blauw~wit houden-;·,.~-.-.--.···.· · :'· ··:> .· ·._·.:. ::: '--:: 
' .. '.: -, ;~. '-'"De damës funèt.ioner'ei'J.,·in:··d,tve1~sé .com!liissies; 'Een. goed-·.ti 
:. :-: · '.::want dit;' a<J,l1trekkelijk;dé~Î:''vÏ.l.'n' d·e· menshé'id ·•was iü :veêl -
< .-- ,': te lang; passio:f-;' Hun~ aktîvitèiten· zullen_. zich .voor:lopj:g;' 

. • ;:· _;1ooral' richten; op ·àe n:dàkt/i~ ·:en de- KaKa•.:: E!~n .waardig_·.ne: 
_' / - i..;'gir, 'da.çh~en i.ri f zó," à~t\ iri. _'::::~ :t,,çiel-:óms:~-:v Ób~: . u.i::;;uÎ.'b.i.u.i.(,g ;\ 

< •L---~?•v,1:1~~?,?3-~.~·:J:.L:¼~•.,::,.:.~~•~•• + •••• •,;~/;.'.•:-~•,:•; '._-:\•:._:-.\.-:·.:••,, •• •. ·••· ,::?_;•_\•/ 
-_ ATTENT1K:. ·14 JUNI SPORTDAG -,, - , · · ·0

• ' . ' ·' ·. • ' :i· -· ~ ·. 't ~ -.., ..•• 

:--Lichti.r{stailatie: - '. -·. :>::·:·•:"'·'>:- ... , -:: >:,; .... _ , - ,. ,:' •· ... 
\' 0teeds· ·aanhoudiendé- ber:lé:hten·',willén•àat·.Le"ris. het. volgend 

<-i ,S'eiZ,OéB' onder éeri st'è1 -rÎieiHte;, lampen'· za:). ga;cû1 "tràine_n :_ 
... ---·en mis'schie·n--zijn die'.1ar.1pEm-;wel. zp :3terk dat-_ér_daad-·· 

. ·.•• ,: .. ·;· "' ; .. -._. ,: ·" . <·· .. ·-- :., ; .. :· . ,- .. ---~- ;,' . : ;,•. ---~ . -
. ·-:-: . .:: 
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werkelijk lichtvoetbal gespeeld kan' worden .. ·Dit zou; naast 
ons yernieuwd clubgebouw een tweede aanwiJ1\3t van ,belang.·· 
zijn. Hopend dat dit evenement zal doorgaan/ ki·jkèn wé, nu 
reeds reikhalzend uit naar de te spelen liÇ:_Jif!_v,,.~_~tr,.!'jg_ • 

. · ATTENTIE: ;14·\ÎUNI . SPÓRTDAëf: . ~. :: •· .. ~~ , . : • ·• 
•c < ,.,... 

.. ·MEDEriL'rt'GEN, V..AN ·nE. E ,K ;"o. ·. -· : : ·. . ' . . ... 
•. :î;n verll.and ;;.ll)et, te pia:ken af:spraken ;(oor ·de· maanden-augustus 

, : ~!1 -septell)b.e:r 1;?.ot het spelen· van oefenwedstrijden{'· stelt 
• j:l~ :E.·.X.O·. h,et•,zeer,Qp_ prijq·wanneer.spelërs met .vakentie. 
, i-n d.e-perJqde·-yan .. 8 a,ugustus: t/m.; .1.3· september, di.1; me~t. · 
_ ·spoed "wil:).en .. Q.oorge_ve_n aan de. E .K .,o :sekreta.rïs tel. 395255 

of. schrrftelijk•Meidoornstra_at: 6 te 'den Haag:· .. i'J • .., 

.~ .i'eu;ingskaarten~ : __ ... pa'.sfotQ•,s>*en/ of 1·egitimatie·b~ijs moeten 
uiterlijk 15 juli in mijn ·b-e-zit· •zi•jn van· onderstaande . 

• . 'f • ' .. -~-··_p~rson~ :-~_., -.-, 1\-~·- .·,·-. .,.-~ :..;. .. :--. -.;.~ ï.. -~- ... -·-_, 1; ;.:.;~ --~ ~ .... _. 
~;; J/1:;·y:~Èysp ~J"gE!JJf.J:!~:d e.·,.grop.:_t;;::,111;g e·. gI"uy;teië-,-W·. ke e;reyrn:er"'in"o o:oms,
, ;J:i.W:i ll em s;:-J,;• h~~,-j. v. ct_:_@AI}:;-·::j;.,.e1_1d).ich~g ;cm,st.rom..-h/;beçii jn- · .: r.- V-jd_. V!')Jde, lÇ,a§.rte1;1 ~a..:J.5.._;jW,_i~ in.111:i;;jp bezit., wor~èn. per . 

september naar.de K.N.V.B._o__pgestuu.rd, ~od;,r~.,pas eind sep
tember gespeeld kan worden, Adres· zie boven. · 
Alphia · Veteranentoerrnboi ! .. _ . : -- ·. -:,-·~,-·;: 

., Voor _zondag 21 juni zijn çnze vetB:rar.ten weer· uitgenodigd 
~m deel. te nemen aan dit jaarl;j,jk,,festijn, welk toernooi· 
verl~den· jaar om tragi.et:,he e(.,è•,nen gestaakt moest· worden, 
J~tg~nodigçl worden; m.·.si,,;.iker-bu.yt_--G, kras-j .willems-h,'_ ·. · 
scholtep-h. suo.ker-w .·sui~er-a .hoppenbrouwers-a.lµxemburg
:1..haket-h. jacobs_--,j .micki3---l. janssen-j_,brochard, h ;kemper-

. c ;peeters-m. zilfhout, ·yerg;9rg~r: j, bom. Bierdrager :.j, jag_'!!r. 
' 1ILVEREN OOIEVAARS TOERNOOI;' . • . 

.:.ens 1 heèft · kans "gezien. ook in dit toernooi €~oed' voor de 
jág te komen' en "moet op donq.erdag 11 ·juni op ·het terrein · 
ran · VIOS :spelen, voor 'de· k\1.art:finale tegen Quick Óm 19 ~00 

.;Ûr-. •jra11ne~r .pok dè.z.e ;_iÏeds~rijd wcrdt _gewonnèn m<;iet en ztj )IJ donderdag 18 juni spelen vóor·de halve finale en op 
.aterdag 20 juni de finale. • · • ·,· . . 
.epstelling: c. v.d. bèek-p. de jongh-w .hansen-g.kemperman-
.riemen-j. engl,e,b,.ert-a. jansen-a .hop-j. zoet-h .die-tz- ·· 
.verhaar RES: b.v.d.lans-r.hartingsveld~c.vervaart, ' ' ' 
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DIN's'riA'G · .16 · .juni 
t9.QO_uur.Lens comb.-Engels gastenteam 
c.v.d.beek~g.oostrom-r.roodbol-h.smitskam-j.v.d.knaap
w.venderbos-j.v.dijk-a.rooduyn-h.dietz-d.groenendijk-g. 
verhaar ·RES: th.suykerbuylt-n.koot-h.rooduyn-g.benneker · 
ZÁTERDAê-.-1 3 JUNI ~·· 
11 .00 uur Lens K.N.V.B. comb-tegen deelnemende verenigingen 
aan jubileumtoernooi te Woerden, 
r.bruggemans-à.. smitskam-r.roodbol-e. bronckhorst-j .luyken-.. • 
r.brandenburg-c. vervaart-r.hartingsveld-a .kortekaas-g: · · 
benneker-a.jansen. Vertrek 9.30 uur. klubgebouw. Willen 
de bezitters van auto's deze meenemen. 
Afschrijven voor genoémde wedstrijden vrijdagavond tussen 
20.30 en 21 .00 uur tel. klubgebouw 66.13.14 
KENNISMAKING NIEUWE TRAINER.· '· 
Op korte termijn zal gezocht worden naar een datum waarop.' 
de overige spelers gelegenheid krijgen om met dhr. Huegeinin 
kennis te maken. 
SPORTDAG - SPORTDAG - SPORTDAG ·- SPORTDAG··-• SPORTDAG 
A.s. zondag 14 juni is het dan.weer zover. Op deze dag 
wordt onze jaarlijkse sportdrag gehouden. Wij rekenen"op 
een geweldige opkomst van onze junioren, '•pupillen en wel
pen. Met de junioren bedoelen wij niet alleen de B+C klas
sers die aan desportdag meedoen, maar ook de a-klassers 
die ons kunnen a;3sisteren door toszicht te houden bij de 
onderdelen, Deze hulp hebben wij hard nodig, we rekenen 
dan ook op jullie steun en hopen dat we jullie op zondag 
14 juni om 11 . 00 uur iri ons klubgeb ouw aantreffen.· Van te 
voren vragen wij jullie om je even op te geven, schrifte
lijk voor zondag ·14 juni a.s. bij Paul v.d. Steen, Nun
speetlaan 303 of telefonisch op donderdagavond tussen 7,30 
en: 8. 30 uur, tel. 66 .1 3 .14 klubgebouw Lens). Aan het . . 
eind van· de sportdag zal er een leiders wedstrijd ·zijn • 

. Wij r:ek(;<n.en op alle deelnemers en de vele toe scl)..i:mwer.s dat. 
het een gezellige dag zal worden•: In elke poel zijn· drie 
prijzen. Er.kan gekozen worden tussen.een voetbalbroekje
kousen -shirtje of eventueel een plastic bal voor de 
pupillen en welpen. Bus allemaal tot.zondag 14 juni; De 
inschrijving is van 11.00 uur tot 11.30 uur. Het festijn 
begint om 12.00 uur Ook verwachten wij de ouders die dit 
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ceer fungeren als leider om 11:00 uur in het.kluógeb~uw.c: ·· 

)FFICIEEL 
3EKRETARIAAT · 

· ·.de Jutiiorenraad. 

tlle korrespondentie voor het algemeen sekretariaat dient. 
5ezonden te ,worden aan g.h. c. halleen 1 abeel straat yr, · 
;el. 324044 

.LGÉMÈNE . VERGADERING. ' 
[nmiddels is aan alle senioren een uitnodiging voor de op 
aaandag 22 januàri te houden algemene vergadering ver
~onden. Zoals gebruikelijk tijdens zo'n vergadering, wordt 
Jeslist óver de gang van zaken in de vereniging voor het 
romende verenigingsjaar, Voor de leden is het bij uitstek 
Ie gelegenheid om van het bij Lenig en Snel reeds lang 

'Jestaande "recht op inspraak" gebruik te maken. 

lFVOEREN LEDENIJJST , , .. 
,...- S5 6- 1; j .·remîilerswaal ~ s) · 
,A43 l.p.g.veroruggen \S/1 •>-

./'-'IÏ p,J,nuls (ns) zie ciónateursibijst 
IIEÜ1'm 7:10NÁ"i'EillR . . . 

.,,;77 'p,j.huis, hengelolaan 'JCJ45 (t). 
178 mevr. a,oostrorn, ben"Ginekstraat 38 (t) 
··79 e.r. klomp, caen van neck];:,an 28 rijswijk (t_;+l) 
:N BALLOTAGE , ' 
;59 c·,gode 9,8.:51 (n-,l groe:;;, ,,jj•'e 17 6'/2393 
i60 m.a.c.halleen 8.4.45 (cs) abee:Atreat 37 324044 
;61 r.a,peverelli. 18.12,59 (p) ruimzicht 75 679805 
;62 p.j.schouten 13.2:53 (j) nieuwersluisstraat 113 

:ELANGRIJKE PUNTEN VOOR DE DEELNEMERS ZIJN: 
Je westrijdeh beginnen om 12.00 uur. De inschrijvreng 
.s van 11.00 totç11.30,uur, Zorg ervoor. op tijd te zijn. 
e inschrijving wordt verzÓrgd door de leider van je ·,: 

;r'bèp, me1d je dus direkt .hlj aankomst ~bij hem, in het ae~-1., 
;ew00an kleedlokaal. Neem behalve je normale voetbal
itrusting .bok je gymschoenen mee. Onthoud zelf je kleed- -

•• 
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lokaal war je moet ZlJn en blijf in de huDrt van ,je leider 
niet dat ze ~e moeten gaan zmeken. 
Nieuwe leden en leden in bal] otage en jcngens die niet -
vast in een elfta.l gestaan hebben, moet en zich melden in 
de bestuur skemer. Zi ~ zullen in een passende"0 groep worden 
ingedeeld. In geval van twijfelachtige wcsré;omstardigheden 
kan worden geinforme~rd naar het al of niet docrgaan 
vàn de sportdag or.der nummer 66 .1 3 .14 klubgebouw vanaf 
10.00 uur. 
VOCH DE HEREN LEIDEHS EN A-KLASSEHS. 
1. Heren, neem zelf uw Lensrevue mee zedat u niet steeds 
behoeft te vragen naar het een of ander, 
2. I.v.m. het noodzakelijke overleg om tot eer. vlot lopen
de organisatie te komen, verzoeken wij u om 11 .00 uur in 
de b8btuurskamer aanwezig te zijn. Tevens maken wij u 
nogmaals attent op de leideráwedstrijd. 
REGLEMENT: 
1. 100m - Som. - 6am. hardlopen. 
Er wordt hardgelopen op tijd, dus niet op plaats. 
2. Doelkoppen 

J.' 

[oor pupillen is de afstand 5m. en voor b-c junioren 6m. 
v1en mag zelf de bal opgooien achter een voo::ë .het doel ge
spannen touw dat mag worden aangeraakt, ook na de kopstoot 
Niet toegestaan is, dat de bal via de grond het doel in
rolt of stuit, De bal moet er dus gelijk in. Lukt dit niet 
dan mag hij niet worden overgenomen. Ballen die via het 
lint terugstuiten mogen echter wel worden overgenomen. Er 
1·rordt 4 keer gekopt. De punten worden opgeteld. 
3.Hinkstapsprong 
Er wordt drie keer gesprongen; de beste sprong daarvan 
telt. Wie ze alle drie fout springt mag NIET nog een sprong 
doen_. 
4. Doel schieten _ ·. 
Dit gebeurt 2 keer van de penalty-stip, 1 keer vanaf schuin 
rechts en tevens 1 keer vanaf schuin links. 
5. Hoogspringen 
Telkens mag een foutsprong .-iorden overgedaan. De zg. 
duiksprong is absoluut verbode,_n. Degene die dit toch doet 
wordt voor het hoogspringen gediskwalificeerd. Mocht het 
veld eventueel niet in orde zijn kan het nurnr.1er komen te 
vervallen (gymschoenen) 
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,. Eaaltjesschieten 
fijf .. paaltjes naast elkaar op onderlinge afstand van .50 cm. 
~r wordt geschoten vanaf een lijn op 11 m. afstand. Het 
"aken van het middelste paaltje geeft 5 punten. Voor de 
~est zie tekening. Gaat de bal tussen twee paaltjes door 
,n raakt hij een paaltje dan wordt dit in het voordeel 
van de schutter gerekend. Er wordt driP. keer geschoten en 
1et resulta.at opgeteld. 
, • Verspringen als hinkstapsprong. 
3. Baldribbelen. 
)peen uitgezet pareours van paaltjes en poortjes. De 
,nelste van de twee beurten telt, Het oversl,.an van een 
)aaltje of poortje levert 5 strafseconden op, 

lTTENTIE: 14 JUNI SPORTDAG. 

·1. Ingooien 
1en· krijgt 4 beurten waarvan de beste telt, Er mag geen 
:outieve worpen worden overgedaan. 
· 0. Hindernisloop 
lit is voor pupillen en welpen. Verrassing. 
'1 • Stra.fschoppen. 
Jit is voor pupillen en welpen. Op 2 bekende keepers van 
;ens worden 3 penalties. genomen, 
2 •. Veldloop 

'oor de veldloop wordt een parcours uitgezet op en langs 
,nze te.rreinen, Voor ieder c:: g1 :;ep guldt dat de veldloop 
iet laatste onderdeel moet zijn op het programma. OP 
'OETBALSCHOENEN. 

1NDERSCHRIFT 

·oor alle r:iurnmers moet ~eh naar keuze lopen op gym- of 
·oetbalschoenen, bebal ve: hoogspringen op gym-scboene'n en 
ieloloop op voetbalschoenen, 

,.·. .. 
'NDELINGj 
.roep A Lens 
roep_ B Lens 
roep C Lens 
X'OJ:lP D Lens 
roep E Lens 

5-6--7-
8-9 
1 0-11 
12-13 
14-15 

-Gebouw 1 lokaal 3 
··sebouw· 1 lo,l{aal 4 
,Gebouw 1 lokaal 4 

, Gebouw 1 lokaal 5 
Gebouw·1x1okaal 5 

.. 1. 
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Groep F Lens 1 6-1 7-1 8 Gebouw 1 lokaal p 
Groep G Lens p1-p2 Gebowu 2 lokaal 3 
Groep H lens p3-p4 Gebouw 2 lokaal 3 
Groep I Lens p5-p6 Gebouw 2 lokaal 4 

· Groep J Lens w1 -w2 Gebouw 2 lokall 4 
Groep K Lens w3-w4 Gebouw 2 lokaal 5 
Groep L Lens w5-w6 Gebouw 2 lokaal 5 
Lokaal 6 van het 2e gebouw is bestemd voor de heren leiders 
en A-klasserso Zij ku.rmen zich daar omkleden in hun sport
kleren als ze dat willen, 
Na afloop van deze dag zullen twee J.eiderseTftallen 
tegen elkaar strijden. 

Junioren raad. 

DE ZILVEREN OOIEVAAR. 

Ons eerste elftal is de eerste ronde van he.t dfuor VIOS · ,, 
georganiseerde t'oernooi om de "Zilveren Ooievaar" heelhuïds 
goorgekomen, .Ondànks vele invallers in de voorhoede, . 
won het met :3-1 van de vierde klasser GONA. Aa:-istaande. ' 
donderdag 11 · juni ontmoet ons eerste elftal in de tweede' 
ronde Quick, dat Rijswijk uitschakelde. De wedstrijd wordt 
om zeven uu·r gespeeld op het ~errein van VIOS. 

ATTENTIE: 14 JUNI SPORTDAG, 

CENTRAAL SPORTKANTOOR. 

De toekomst voor- sekretaJSiss en "an voet bàl verenigingen 
ziet: er weer wat; rooskleuriger·111t. In de notulen vàD de 
vorige algemene vergadering heeft·u al kunnen lezen, dat 
ondergetekende van mening was dat er hoognodig maàtregelen 
genomen moesten worden om de administratieve beslommeringe'n 
die verband houden met het besturen van een voetbal vereni
gir,rg, te beperken. Twee instanties hebben nû vrijwel te
gelijk het plan opgevat daar iets ·aan tie doen. Dat zijn 
onze eigen K.N.V.B. en de gemeenteli,jke Adviesraad voor 
Ontspanning en Sport. De eerste gaat nog vóór.het komen-
de seizoen de ledenadministraties van de verenigingen 
centraal beheren en de tweede heeft de verenigingèn ge
vraagd of ze eventueel bereid zijn mee te werken aan het 
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;ot i,tRnd komen van een ce1~traa1 sport>:-ritcor i:1 den Haag,. 
iat ledene.dmini:;traties gaat bijhouder., l~ontrihuties innen 
'.lnancii!le administraties gaat bijhoudë•n, gaat helpen hij 
iet verzenden van klubbladen etc. Het bestuur staat uiter-' 
IBrd positief tegenover deze initiatie,en, maar is wel 
Jenieuvrd naar de kosten die uit de pla,~nen zullen voort
rlocien. De centrale ledenadministratie van de K.N.V.B. 
;eschiedt met behulp van een computer, die voorlopig 
1elaas alleen maar namen kan· onthouder,; de sekretarissen -
nog.en de adressen en telefoonnummers dué, zelf invullen. 
)p deze manier beteken het zeker geen tijdsbesparing; zo
;er is het pas als de computer een groter geheugen heeft 
:et zaJ verder nog wel even duren voordat het centraal 
,portkantoor opgericht wordt. Als de Adviesraad alle 
;eaktie s van verenigingen binnen heeft, dan moet er een 

,1dvief. aan het gemeentebestuur komer., Daarna moeten de 
?laanen uitgewerkt worden em ten«7 .-tte ûe gemeente-
raa_d erover te laten beslissen, 

G.H. 
JAMESVCETBAL. 

krils- velen van U al zullen weten, is er afgeloper. sei
?.oen, damesvoetbal opgericht. Wij hopen dit het komend 
;eizoen voort te ;;etten, Alleen de grote moeilijkheid is 
leze: te weinig dames. 
-!eis jes, verloofden en echtgerwt0,s van. spelers u kunt 
~och wel een avondje in de wee.k mistJer., voor een gezel
lig tra.iningsuurtje, donderdagavond van 8-9 uur. 
:let is dan de bedoeline;, om meer wedstrijden te gaan 
Jrganieeren. Heeft u belangst, elling. kom dan eens kijken 
}f meedoen op dender-dag 18 juni , half. 8. 
Je tra.inir::g ste.at onder leiding van de heer A,Bogisch 0 

l.s. donderdag geen training. . ..... · . 

een der dames •. 

\TT'El\ TIE: · 14 JUNI' SPOPcl'DAG"., . 
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PROGRAMMA JUNIOREN, PUPILLEN EN WJ<~LPEN. 

vrijdag 12 juni 197Q, 
19. 00 uur Lens 1 2 :- _Len·s 1 3 

zaterdag 13 juni 1970. 
11,00'uur Lens A comb.- P.D.K.toernooi Duinlaan 
11 .00 uur Lens B comb. P.D.K.toernooi Duinlaan 
13.30 uur Lens P1 Rijswijktoernooi Prinses Irenespvrt-
1 3 ,30 uur _Lenf' P_2_ Rijswj_ jktue rnooi park, · Schaapweg, Rsw. 

zondag 14 juni 1970. 

SPORTDAG voor alle B-C klassers, pupillen en welpen. 
Wij verzoeken alle A-klassers en de heren leiders om 
zondag a.s. om 11.00 uur aanwezig te zijn om de jm1ioren 
raad bij te staan om deze dag goed te laten verlopen, Zie 
voor uitgeb:eeid programma elders in deze Lens:r:evue. 

dori.derdàg î 1 juni 1970. 
19.00 uur-V.V.P. - Lens 3 (seizoen68/69) Zuiderpark' !'. > • 

• 
vrijdag 19 juni 1970. 
19.00 uur Lens 3 - Lens 4 
opstellingen volgende weelc. 

TOERNOOIEN: , 
A, s. zaterdag 13 .iuni zullen vier Lens-elftallen het . 
voetbalseizoen 19b9-197ó àfsluit,;n-door deefu te· n8men aru1 
twee tornooi er.. l'Ja deze datum künnen wij dan de balarl:-3 
opmaken en vast ':tellen wat de 01:rervloed:i.ge deelnam aan 
t01ernooien •1,,,·c- onze prijzenkast heeft opgeleverd, di.r. 
naar genoegc,r: van ons bestunrslid C,v.d,Laan. 

De ,r,v. "Rijswijk" organiseert op zaterdag· 13 juni een 
pupillentoer!"looi op haar veld·en in het Sportpark Pr. Irene 
aan de Schaapweg. · 
Hieraan zal worden deelgenomen door Lens P1 en P2. 
Aanvang toernooi 13.30 uur Verdere deelnemers zijn: Vre
denburch, Semper Altius-Flamingo's-R.ijswijk, 
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Lens P1 : 
a. de hocgd-r.de hoogd-t.de kok-f .kras-r.v.d .kruk-r.leyn -· 
e_, landman-p. v. d .nieuwenhuyzen-r .peek-a .reesink-k. schenkels 
a7v.velzen- . • 
Leider dhr. Th.Hoefnagel Samenkomst _12.45 uur ingeng Lens 
terrein. · 
Lens P2: . 
r. v.d. boogaard-j. bronger-p. v. d .burgt-a. borst-p .devilee-r·. 
hofman-p.hop-f.kortekaas-r.v.d.meer-r.micka-r.pereira-
a .westera·1~ n. 
Leider dhr. J.Colpa Samenkomst•.12.45 uur ingang Lens..
t;errein 

P.D.K.tcernooi voor A-enB elftal. AAn dit toernooi, dat 
gehouden wordt aan de Duinlaan (achter de Marva-kazer
'.le), wordt door L_ens deelgenomen met een Lens corr.b.A en 

. eeb comb.B. In tegestelling met de gepublicee"de tcer
no:oiagenda wordt dit dus geen toernooi voor Lens 1 en 
Lers 5 • 
De

0 

JUKC heeft aan deze foutieve berichtgevmng echter 
geen schuld, daar in eerste instantie door P.D.K. 
Lens 1 en 5 werd gevraagd, doch sinds 28 mei j .1. werd 
1oor hen verzocht een zwakker A- P.r1 B-elftal deel te laten 
·:emen. 
Aanvang toernooi: 11 ,$10 uur. Beelnemers net een A-en 
3 elftal zijn: P.D.K.-Spocrwijk-H.M.S.H.-Gona en Loos
iuinen, 
ê.er,s A comb. : 
j. bert;ens-j. v.d. heiden-r, hoefnagel-h.de jong-a. v. d .keer
t .kouwenhoven~p .manders-h. zoun-a. tinnenbroek-p .kleim 
5reteler-f .de kleyn-f .de vos 
~eider dhr. A.Blok ·· Samenkomst 11.00 uLtr ingang P.D?K. 
~ens B comb. : 

•• 

j ;bcrst-j. v,.dam-j. janmaat-j. v.d. ende-a. heynen-a-schneider,_. 
i-;v.delft..:a,;\, .. d .meer-w.zeemeyer-w.de hilster-m.v.d ;horst·, 

~~{ci!~?~~t:·::r·.1-1:ynen 'saîiienkomst fo. 45···uur ingang Lens-'·, :., 
errein-
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Lens 3 (seizoen 1968/69) 
,,, , , • _ , _ - i~ • ' . , " • ~ : . , _, f; . '\'". , 

ä .hoeij,.'.'p .klein. 'breteler-g.dui vestèin'..,a .v ,essen-a. jehee 
r,scholten-w.kouwenhoven-b.lustenhouwer-h.bertens-1. 
daivenvoorde-a,bilderbeek-h,zoun · 
Leider dhr. C.Nieuwenhuizen 

·' 

f" 
Samenkomst 18.4.5 uur ingang V.V.P.terrein; , • - ': 

. AFSCHRIJVINGEN. . ,"'" 
v66r vrijdagavond 7.30 uur bij dhr. G.v.d.Steen, Nunspeet<:..: 
laan 303. Telefonisch uitslmitend vrijdagavond tussen · 
6.30 en 7,30 uur Tel. 66.13,14 In noodgevallen zaterdag 
ochterid tusren 1 0. 00 en 1 0. 30 uur bij dhr. G. v.d. Steen • 
tel .. 398694 ~ 

• 
AANVOERDERSBANDEN: 
Nogmaals een beroep·op alle leiders 
de aanvoerdersbanden in te leveren. 

1 en aanvoerders om- · ·-.-

A.s. zondag is er ruimschoots gelegenheid 
~ .. '. • 1 . ~ -•: 
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DE LENSREVUE 

weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel 
4 3 ste jaargang numrrer 40 1 7 juni 1970. 

TERUGBLIK OP HEI' SEIZOEN 1969/1970, 
Na de succesvolle sportdag van afgelopen zondag resten 
ons alleen nog cle sportkampen in juli, waarvoor overigens 
de belangstelling dermate sleci1t te noBmen is, dat váj 
vrezen er het volgende jaFtr ni.et meer aan deel te kunnen 
nemen. Da afgelopen kompetitie is ovei' het algemeen goed 
verlopen. Eén juniorenelftal, Lens 13, werd kampioen en 
de beruchte elft:;al; en 5 en î 4 misten net de boot. Tijdemi 
de voetballoze wintermaanden heeft onze juniorencommis
sie zich vooral bezig ge'.;ouden met het organiser.en van 
de jubileumtoernooien. N;.iar de reakties van de diverse 
bezoekende verenigigr:;gen te oordelen, zijn deze toer
nooien zeer geslaagd, niet alleen wat betreft cte sp ortie
ve prestaties, dcch vooral dankzij de uitGtekende orga
nisatie. Door de toernooj_commissie, bestaande uit de. 
heren Hop, v.d.Velde en Zoet zijn bergen werk verzet, De 
leiding van de pupillen- en welpentoernooien was in. 
handen van oni.e juniorenraad. De geweldige akti vit ei ten 
van dit stel jongens, 1.ullen hcpelijk een stimulans zijn 
voor méér junioren, volgend seizoen wat meer aktiviteiten 

·. voor de vereniging te ontplooi.en. Ook de organisatie 
van de sportdag was weer.zeer goed verzorgd, dankzij onze 
on volprezen juniorenraad, die op zeer enthousiaste wijze 
werd bijgestaan door Gerard Duivesteyn. Al deze aktivi
teiten zouden ondanks de goede organisatie niet hebben 
kunnen slagen zonder de geweldige medewerking van de 
leiders,van onze dertig elftallen, die altijd bereid warer 
om ook bij minder goede weersomstandigheden met hun elfta] 
op pad.te gaan, Ook applaus voor de vaders op wie wij zo 
dikwijkls, blj een verre uitwedstrijd, een beropp hebben 
mogen doen voor wat het vervoer betrof. Aan alle vaders 
en allen die bij de voorbereidingen van toernooien,sport
dag etc. hebben medegewerkt, mijn welgemeer:de dank voor 
alles wat zij hebben gedaan. Ik hoop cok het _komende sei
zoen weer op hun medewerking te mogen rekenen,,:odat all.es 
weer zo vlot zal kunnen verlopen. 

G.B.v.d.Steen 
Juko-sekretaris. 
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c·[,:.,,\ :> VARIA · " --- ·~•-
,·_ -André en Jeanette ',van Wasbeek dankeî/.de spelers van· Lens.5 ·r vcor de belangstelling die ze op hun''i,uwelijksdag heb-
\ ben ondervonden. "Mede daardoor werdJ:iet een onvergetelijkE w, ~ ' -•. . dag", aldus het cltche. · · : , . 

-Ze.terdag 4 juli slmiten Annemiek Zwfnkel en Dick Groenen
.:, dijk hun levenscontract. De kerkdien si:; wordt om 14. 30 uur 
· gehouden in de kapel "l\'laria--Burgh" arin de Trcelstrakade 
.·· te den Haag ,m ?.ij rec<épieren van 1?. 00-1 8. 00 uur in hotel 

;::,-' 11westlandia", Dijkweg 7 te Naaldwijk. Laten we hopen dat 
.· zij ,ien gelukkige toekomst tegPrnoet vaan en dat Dick nog 

verscheidene malen zal scoren met als resultaat een krij-
send gel nid •........ ! . . . 
-"Eigenlijk, too r1uch, weet je wel", om maar eens in ka
bcutertaal te spreken. We doelen hierbij op de sfeer die 
heerste·. op de la:>.tste Iéomrnissie-avond. Een wat verlate 
reç1ctie; dat wel, maar komend rechtuit het h,~rt van vele 

· genodigden, die J angs deze weg de vereniging voor haar 
gastvrijheid en wwardering wil d1mken. 
-Nico Koot moet naar de kapper ..•... 
-Vrijdag a.=i.nstaande is het weer klubavond: laten we er 
een gezelljge avond van maken. 
_De tegems zijn gearriveerd, alleen de toestemming ont
breekt om er een gezellig terras van te maken. Weer een 
niemv project, dat vele Lensleden zullen toejuichen. 
-Aan de bar is het op het' ogenblik VElX'Schrikkelijk moei
lijk keus te maken. Bier, koffie en gevulde koekP.11 zijn 
de mogelijkheden, die keus te over waarborgen. Het 
seizoen loopt ten einde ••..... -
SPORTDAG 1970. 
Ja hoor, afgejbopen zondag waren ze er allemaal weer: de 
welpen, pupillen, junioren, ouders, juniorenraad, tellers 
in de rekenkamer, leiders etc. De jaarlijkse traditie 
is bij mjnder aaniokkelijk weet als de dagen ervoor, doch_ 
toch nog alleszins ru spa c:tabel, voortgezet. De opkomst was 
•,red erom groot. Liefst 140 Len sers spanden zich in om een 
optimaal resultaat tr: bereiken. Dat dit niet iédereen 
lukte is rninder van hela·ng. Voor sommigen was het een dag 
van louter sportieve prestaties, voor anderen waren de 
prijzen het belangri),ste, En de prijzen waren er, Shirt-, 
jes, kcusen in de ov:_ rbekende korenölauwe kleur, broekjes· 
en niet te vergeten ·.en bal die voor de kleinere leden 
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het .meest aantrekkelijk leek. Maar toch was è.it sportge
noegen niet mog,,lijk geweest zender de hilp :.ran al die . 

naamlozen, die de dag: tevoren de verschil] .end!'< onderdelen 

haddan klaargema kt; paaltjes slaan, lijnen trekken enz. 

Ook kor1den we tot cns groet genoegen talloze vaders vinden 

die rr:et soms nog meer enthousiasme als hui, .zonen de .di ver

se groepen leidden. Ook de A-klassers verdienen een extra 

vermelding. Na de sportdag werd er· in de .rekenkamer ge

·zwoegd op op tijd de resultaten gereed te hebben, en om 

voor de toeschouwers deze tijd op te vullen was er een 

l~:iderswedst'rijd georganiseerd waarbij wij vele promi

nente figuren herkenden. Een wat ,minder leuke noot was 

,dat dhr .. van Luxemburg het veld moest verlaten met een, 

naar later bleek., gebroken enkel. 'De wed.strijd werd door 

dhr.H.Bijsterveld naar een voor ieder bevredigd 3-'.3 resul

taat geleid, Hierna volgde de pri jsuj_treiking er'i kon ieder 

terugz:l.en op een bi "zr.nder goed geslaagde dag, die op 

bewonderingswP.ardige wÎjze door de Juniorenraaçl' was geor

ganisE,erd. Uiteraa.rd wensen wij .dhr .. v .Luxemburg snel be

terschap toe, .hoewel hij door dit· mis stapje wel ,enige we

ken in het gips zal moet en vertoeven. 

OFFICIEEL 
SEKRETARIAAT 
alle kor:respondentie voor het sèkretariaat ·dient gezon

den te worden aan g.h.c.hal1een, abeelstraat 37, teL.3240! 

ALGEMENE VERGADERING 
aanstaande maandagavond 22 juni om .acht uur begint in ons 

.klubgebouw de algemene vergadering. ,alle senioren ·zijn 

inmiddels uitgenodigd deze vergad:ering :bij te wonen" 

DEKLARATIES 
in verband met het af·sluiten van ·d.e "boeken" worden de 

funktmonarissen, die eventueel deklarat'ies nog ·niet heb

ben ingediend, verzocht dit op kort.e termijn bij onze 

penningmeester te doen. · 
KCNTRIBUTIES 
eveneeens in verband met het afsluiten van de boeken 

worden de leden of ouders van leden, die hun kontributie 
over het huidij;e verenigingsjaar nog niet volledig .heb

ben betae:ld verzocht dit op korte te.rmijn te doen. het 
verenigingsjaar eindigt op 30 juni en moet toch 1bekend 

zijn dat de kontributie vooruit dient te worden voldaan,. 

het gironummer van onze pennin,,.rneester is 336'711 • 
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,JAARVER~:I:AGEN · 

. ·~ri ,. 
-•. •·. 

de 'rietrckk:en fuktïonarissen worden 
slagê[l ni~f. vêàr het .e_inde' :,an deze 

'· 
v;,;,;:.7.ocht h1;n 
m2o;Jid bij de 

~~ ··ris in te leve re r.. ·. · -- · '. · 
ZOMERD:tr:NST KLUBGmiOUVl · . · .. ---

ja2,rver- · 
·sékreta-

. rnet ingang van maandag 22 juni zal I-wJ'.··klubgebouw tot 
riá.dêr~ ~rde:r· i'.îit slui tènd-· op maandagavond geopend zijn. 

·vanaovnd(dondBrdarZ 18 juni) ;:;al o's klubgeböüw niét toe::. .. 
gäl'.l!'i.~l~jk_ ~ijn, omdat het is. verhuurd. ~B.~stö.ande zaterdag 
20-·Juni zi,1n,onze velden de gehel dD;-u.itoesteed; het.klub 
gebom; ial echtër overdag ,:el geopend :njn:voèr onze le
der:. Aánsta·nde vr·ij,1Rgavond 19 juni'.. zal·.de' ]a'l;ste .... 

·, kJ uhävond van dit sej-zoen worden gehouden, däa.r hét k1 ub 
,i°èbou,,v.np vrijdag· 26 juni is ·vertuurd, · Vanaf dÎe datliin
:rnl len 'onz-e velden bovendien -tot begir: a.ugustus ni-Gt meer 
bespëeJ d kunnen· worden in vérband met re11ariltiev;erkzaam-.,.. heden. - ::-·~- . - ·-- -~- ' .. , 

· · AFSèHElD"VAN DE FAI,'.ItTE HOEK; ... " ,. 
de heer Hoelc-en zijn gezinsleden, die ·1têdurende ruim·· 
een Ealf jaf'r onze natjes en dre:ogjes achter do bar in 
de kantine hebben verzorgd, zullen de~rn werb-;aambaden 
per· 30 juni stcpzett,3n. met name de af'.giilcpen • aariden 

--iR"door hen in verband met de toernooien veel.werk ver-
~-·-- Z\)t en het· bestuur is hen dan. ook zeer erkentelijk voor.· 

hun inzet. daar er op dinsdag 30 juni geen aktiviteieten 
zijni__zal de .familie Hoek op maandaga.vonê! 29 juni .,(oór 
het laatst de inmiddels ve,rJ;rouwde plaats achter de bar . 
inl")_emeli. per. L áu_gus(us~ziülen de heër~ en i:;evroûw Hi<J kek, 
vooral voor onze' oudere· leden--zi jn à;-ft· geen:· onbekenden, 

.. onzé:-.kan+;ine -gaan beheren. het bestuur wenst hen al vast 
_.v_eet,-succes bi_j•Le11ig en Sn~l- --in de maand juli, als hêt • 

!d,ubgebouw ui~:_,luit:ind • iop maaridagavc··d_geoper,_d is, zal 
de bar op eigen krachten "drijveri" ··- - • · ·- . · , •. : NIEUWE LEDEN •• . . ··- ,;.;;;::; ... :.;i~;.:~.' 

,......i;.59 c.gode . 9.8.51 (ns) groenezijde 17. 672393 .. 
,,.6(-0 m.a.c.halJeen .8.4.45 (ns) abeelstra9 t 37 324044 

661 r.a. peverelli 1 8. î 2. 59 ( p) ruimzicht 7 5 679805 
::::,ó62 p.j. schouten·-· 13. 2. 53 ( j) niel:lwers~ûisstraat 113 

1 ·-----, 
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IN .BALLCTAGE , 
......-663e.h.a.fliers 1.5.12.,57,(j) jac.v.d.doesstraat 19 64379! 

,.,.-664 p.w.h.de groot 29.9.62 (w) m.stokelaan 2446.6664.50 
,,,,. 66,5 l·.de bruin 11 .'.} . .5.5 ( j) .dedemsvaartweg 8.50 674832· 
,,.-666 j.a.c.lubout 1û.7.53 (j) genem1.1idenstr;:i;:it. 42:, 661"294 
,...,.,661 b.a.l.:n.he.:1ctricl1s_ë'/.b.41 \s) akeJ.eistraai; 9 .... ~~--•" 

AFVOEREN I,F,DENLI,JST - - . __ ., ~:.. 

· · 7 230 a.-j.kJ.ein breteler ( s) _
0 

•• 

- 0 .. UITREIKING ESC.lf,ZP-BO[AAL 

J~l. riaandagàvó:Îd vond Óp het V.C.S. terrein de uitreiking 
_ t.,J./ia ts·' v·an. cl e E scamp-,bók0à_l .. Dit klei nood, ter beschikking 

· gesteiê. dcïor de verenigi".1gen,' die ,het,·Escampsportpark be-
--- spelen, b1am dit. jall.r in het 1Je,1it van Lenig en Smd. · 

Hoewel de bedoeling va.:1· dit toernooi is'" de onder.lingè '.. 
verstandhouding. te verbeterèi1 is h&t er dit .jaar niet·· 
helema 1 van· gekomen: De vol' rzittel'· · van .v. es. b.ena,'.rukte 

dit dan ook in zijn speech. Laten wij hopen dat !~t zich 
· - volgend· jaar in 'n sportievere· geest · zal· voltrelél:er'l··.· 

ALGEMENE VERGADERING 

Zoals U reeds-.enkele malen yernomen kunt hebuen",'vindt' 
a.s. rraandag 22. juni d_e Alg'°rnp.o_c_3_ Vergadering ;plaats.,,-·- ·-c

Dan. wordt ... er een stukje .democratie. gepleegd,· dat:u.· zèker. 

niet mag missen. Nw steur} ~n .r,oq:çd kunne_ri )1e~. koll)!?n,él, ver-
'."'êhïg:iiigsjaár beïn,lloed.en en (toen Vèrlopen .naar .Uw idëëën · 

Hopend dá~ u van deze verenigingsplicbt gehruik,-zult. 0 ,... 

m11ken, vertrouwt het bestuur, op eqn oye:p;iil\:\:i-;1z~n_clt <;~: 
1',:Qm::\t u,~erzijds .. · ·.; ·--c .. : . .:.;::.~·-··'. _·. ··"""·· 

~.-,, - . 

DE ~TLVEREN OOIEVAAR 
. ~ ,)! ,, 

... ~ ., -· ,u 

Afgelope~ donderdag. l1eeft ~Lens 1 tegÊ3n Quick gespeeld ~en 
met 0-2 verloren. A.s.·donàerdag op het~· VIOS terrein 
tegen H.M.S.H.<om"3e ên 4e.·plaàts.'Wij-rèkeiieri'•opiéëfP 

.. beter resultàat. • - :' · '-' - --· · ·· .,.. ·0 .. ~. 



-42i-

lJ.EDEDELH'GEN VAN DE E.E .0. 
h'ERHALING 
In verband met te mali:en afspraken voor de ma,mden augus
tus en september ;tot het spelen van oefenw,,dstrijden, 
stelt de E.K.O. het zeer op prijs, wan:aeer _de spelers met 

. vakantie in de periode van 8 augustus t/m 1,3 ,september., 
dit met speed willen doorgeven aan de E.K.O. sekretaris 
tel. 395255 oi' schrif,telijk Meidoornstr'aat 6 
Keuringskaarten-pasfoto's en/ of legitimatiebwi jzen moet em 
uiterlijk 15 juli in mijn bezi1~ 7,.ijn, van: 
m.v.eysbergen-h.de groot-n.de gruyter-w.keereweer~m.ooms 
j .willems-1. h•i:l s-j. v .. d .aar-j. endlich-g .,oostrom-h. bedijn
r. v.d. velde. 
Kaarten na 15 j1Jlt in mijn bezit, worden per :septen:ber 
naar de K.N .V .P. opgestuurd, zodat. pas per eind sept.em
bE:: gespeeld kan worden'. Adres, zie boven. 

Al phia v,eteranen-toernooi. 
zondag 21 juni vertrek 10,00 uur klubgebouw met eigen ver
voer. 
De volgende spelers worden dan verwac:\>lt: 
m. suykerbuyk-c. kras-j .willems-h. scholten-h. suiker-w. suiker 
h .haket-a .hoppenbrouwers-a. v .lmrnmburg-.h. jacobs-j .mie ka 
l. ja.YJ sen-j. brochard-h.kemper-c .peeters-m. v. zilfhout 
verzorger: j. bom Bierdrager j. jager 
Er wordt voor een lunchpakket gezorgd door de onvangende 
vereniging. 

ZILVEREN OOIEVAAR-TOERNOOI. 
Donderdag 18 juni speelt Lens 1 tegen H.M.S'.lH. 1 om de 
derde en vierde pla-".ts op het terrein van VIOS aanvang 19 .1 
De volgende spelers worden dan verwacht. o.vorkink-p. 
de jongh-w .hansen-g.kempermah-1. riemen-e. bronckho,r.st-j. 
engelbert-a.hop-e.bakkers-a.jansen-g.verha~r-RES th.suy
kerbuyk-c. vervaij.rt-j.bi jsterveld-r. bartingsveld .. 
Daa.r genoemde opstellingen gelijkluidens zijn als vermeld 
in Lensrevue nr •. 3.9 en daar ge0n afschr,ijvingen op zijn 
ontvangen, is er 0eze week geen [.K.O. lid beschikbaar 
om voor á'.fschrijvinr-en in het klubgebouw aanwezig te 
zijn. 

VRIJDAG 1 9 JUNI . 
Kenr;ismaking met d~". Huegenin na afloop van de wedstrijd 
Lens 2-Lens"3 om 19.;00 uur 
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Lens 2 c.v.d.beek-g,oostrom-r.roodbol-h.smitskam-j.colpa 

h. rooduyn-a, rooduyn-j. ibuyker- j. 'l. dijk-j. v .d . knaap-r. v. 

harbingsveld 
Lens 3 o. vorkinlë-fr. straathof-p. v.d. aar-a .nüiuwenhuizen
n .koot-r. brandenburg-th .hoefna6 el-e. bakkers-d. groenendijk 
a. jan sen-j. bi .jsterveld-
Algemeen reserve6: b.v.d.land-g.de hoogd-c.grimbergen. 

EINDSTANDEN VAN ONZE ELFTALLEN GESPEELD IN HET 8RD30EN 
1969-19;0. 

Lens 1 
W_i_lhelmus 
Quick 
v.o.c. 
RAVA 
Celeritas 
RKAVV 
EDS 
Tonegido 
RFC 

,,- .. re·n'; 2° . - ·: 
22-37 Fort.Vlaard. 
22-27 · VFC 3' 
22-26 Kra:1.enburg 2 
22-24 ADS 2 

Delft 
Lens 
./>,.rchipel 

Lens4 

22-23 
22-22 
22-22 
22-20 
22-17 
22.,.17 
22-1,5 
22-14 

Verburch 3 22-36 
.Concordia 2 2?-35 

HDV 2 22-30 
Lens 4 · 2?-25 
Kranenburg 3 ,:12-23 
El.Zwart 4 22-21 
RVC 5 22-1 0 
'Ziw.Blauw 2l 22-18 
Crornvliet'3 22-16 
Spoorwijk 3 22-16 
BMT 3 22-15 
DHL 4 22- 0 

Lonr, 2 
Verburgh 2 
RAVA 2 
BEG 2 
Quick 4 
HMSH 2 
Lakwa. 4 
VDL 2 

Lens 5 
Rijswijk 5 
Lens 5 

· Scheveningen 
Or.Blauw 3 
Rava 5 
Gr.Wil.Vac 4 
Oliveo 3 
VVP 4 
vue 6 
Vei"burch .5 
HMSH 4 

·vros 5 
Lens 8 LENS 7 

GDA 7 
Vj os 6 
Velo 8 
LVSJ 2 

1 h-29 LEms 8 

-,· Lens ,7->-·,· 

1 6-27 . HDV 8 
16-27 Celeritas 9 
16-21 RobinHood 2 
t 6.:.::h:>, GRVC 2 

22-- 3'2 
22-30 
22-27 
22"26 
22-2.5 
22-25 
22-21 
22-19 
2:;'-19 
22-17 
22-17 
22- 6 

Leri,s 3 
Zw.Blauw 2 
Wit Blauw 2 
Naaldwi.:;k ·3 
HVV 3 
Juventas 2 
Westerkw: 4 
1/lulck 6 
Delfia 3 
VDS? 
Cromvliet 4 
Te Werve 2 

Lens 6 
22-40 El.Zwart 6 
22-3.5 Len 1, 6 
4 22-30 Marathon 2 
22-21 Celeritas .5 
22-20 HBS 6 
~:2.-20 vcs El 
22-19 Gona 4 
22-18 GDA 5 
22-17 Quick-Steps 
22-16 DHL 6 
22-1 6 -Delft 4 
22-i2 vue 8 

18-34 
18-2(, 
18-24 
·18-24 
18-21 

Lens 9 
BTC .5 
'lMS" 8 • l n 
Triomph 7 
Lens 9 
vue 13 

22-38 
22-35 
22-29 
22-28 
22-22 
2?-21 
22-20 
22-17 
22-17 
22-1 6 
22-14 
22- 7 

22-37 
· 22-36 

22-29 
22-2.5 
22-24 
22-23 
22-22 
22-22 

.5 22-18 
22-14 
22-13 
22- ·1 

14-21 
14-17 
14-16 
13-15 
14-14 
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Du.i nd ::irpSV 4 
·Naaldwijk b 
WeGtland. 7 

· G-SG 5 

Lens 10 
DHBRK 4 
ADC 1 A 

L~n.s 1 0 
D-.:,,1c (, 
Ooj_e va.B..rs 8 
FC .denlfa.ag ,: ., 
Gona 7. 

7 

' . 
. $," 

1G-20 -';Velo 
îG-14 > We sterk. 
16-9 :;:svH 5 
16- 0 • Or.BJ am, 

•· GDCPH 2 

Lens 1 1 
. , 8-30 QH'D 

i~•.;.J l 7 
1 8-2(, vcs 11 
1 8-?5 /\DS 8 
18-1 8 garathon 

.~1~ 
·-~{-,:· 

8 1 8-1 6 .,:nwo 
1 o 1 R-1 ~'~bso 

1 8- 9 .:_i~.ti t 
7 î 8- 7 ,;,, 

i8- 5 

1" "6 . , 0-c.. .-

18-24 
1 8-23 

8 1 8-23 
18-17 B,rnkerEoy' s 2 1 8-'.' 1 

1 f:-1 6 î 8-15 BTC 7 
1 8-14 Len-.s 1 1 18-14 
18-î 3 Triompb 8 1 8-1 î 

h 1 3-1? 
{1 ·, 3- 8 
BJ.e.uw 7 13-7 

Flamingo's 
HWS 4 18-12 Postduiven 9 1 8-11 
Q11:i.~:k: 1 ,i. 18-10 Juventan 

, 
1 8-11 r-, 

JUNT0'0~!lPR OS RAMMA 
Vrijd,~g 19-h-70 19.3C ui;.r Lens 3-Len," 4 
LET OP VERANDF.HDE AAN7ANGSTIJDEN 

· Opstel1 i ngen: 
Lens 3 h. a J ber~.1-e. tor-1. egbert s-w. engl ebtertsj. keetrna.n-p. 
klein br-stele:c-f .de kleyn-d.de vries-.f .de von-a.vervaort h. zou:1 Leider dhr. a .Nj euwenl1uyzen 
Len:cc; 4 r. bos-h. dankers-w.. v. deelen-j . v. cl ornlJu rg-p. è.e liaan 
c. hoenderkamp-e. v. d .1inde-j. luca s-r. p-:,ters-j. rient jes
r. v.d. steer1-f .de vroege 
Leider dh:r. F.FlumF.tns 

Afschrj ·iv .Î.ll'"'en: donderdagavond tussen 7. 00 en 7. 30 uur tel bij dhr. G.v.d.Steen tel. 398694, 
KAMPEN: A.s. dondflrdng zijn voor dn Lleelnerners van /uners
foort-Borculo en Weert kampbijeenkon1st.en. Aanschrijvingen hiervoor zijn inmiddels verzo::.den, 



DE LENSREVUE 

· ~reekblad van d," voetbalvereniging Lenig en Snel 
43 ste jaargang nummer 41 24 juni 1970. ,:,,-_-,-J 

HET KL :JBGEBOUW. 
We kunnen er geen genoeg van krijgen, •••• Nog steeds gaat 
de uitbreiding van ons klubg'ebouw door, Er zaJ: een in-= · 
.stallat.ie. komen, waarin een televisietoestel zal worden 
geplaatst, zodat bepaalde figuren mooit meer thui.s komen. 
Ook_de klok (een gc.;schenk van de veteranen!) zal op korte . 

. 'termijn geplaatst worden. Een vePfraaiing, -die het kluö-=- • 
ge-bouw nod.ig behoefde. ne· keuken r:;chijnt in ruimte niet · 
te voldoen en dus wordt gedacht aan een _ruimte achter ons· 
gebouw om lege flessen e.d. op ... te slaan. Het lijkt '"ons een 

·- verlichting voor het werk van de beheerder. In de höek 
naast de bar komt een opslagplaats voor o.a. de barkrukken 
indien niet in gebruik. Dit•was het laatste nieu:1,s wat - · 
betreft het klubgebouw laten we hopen dat er nog meer zal 
volgen. , • , • 
Brazilië kwam, zag en overwon. . 
Zo scheP.n het althans voor d(" meeste T.V. -kijkers maar 
de werkelijkheid was é,ven anders. Dit is niet alleen be-' 
reikt door fenmminaal technisch kunnen en een onbep\;rkte 
conditie, maar het belangrijkste om tot een zo'n grote 
prestatie te kunnen komen en waarvan Brazilië een d~idelij 
voorbeeld gaf, is het bewust zijn van eigen kunnen, zàn
der ook maar één tegenstander te onderschatten. Veel 
mensen zullen zich geërgerd hebben aan het hooghartig 
lijkende spel van enkele Brazilianen, maar indien men de 
speler weet, dat je conditie en technische kwaliteiten 
door intensieve training, een ten opzichte van de tegen-
stander, zeer hoog peil heeft bereikt, je met een bepaald 
rustig gevoel het veld instapt. Dat dit voor ieder spelend 
Lens-lid een tip moge zijn. 
VARIA 
-Fra.nk Straathof heeft zijn debuut gemaakt als hoofdrole 
·speler in het dr.:i.ma "De verwijderde man". Die rol lag 
hem niet zo goed mede door het feit dat men daarbij niet 
behoort te-lachen. Frank hou het bij dit debuut, want dit 
kost je klanten •.••• 
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· -Het einde is nabij, .. FamiJ ie Hoek.'i)iede namens. a];J,e,_:)_eden 
van L,ms 011.d erschd'jven wij de woorg~~van he~ be~tuur. 
uit de vorige Lens-Revue en danken vt_LJ u van harce voor 
alle gedane,moeite ••..•. Tot ziens, &ls t:onsument. 

·-Het beloofde.artikel, waarin de rèdaktie eèn gesprek zal 
hebhen met de nieuw"' trainer de heer'Huguenin, ,moet nog 
ev,m uitblijven i.v.m: de gplande vakanties. Het zal zo 
spoedig mogelijk in de Lensrevue verschijnen. 
-Nico Koot is niet geweest..... : 
-AJs nieuwe lichtinstallatie wordt gedacht aan 4 lampen 
aan beide ka,nten van het tweede vele!·. met een zee,c hoog 
voltage. Ook het trainingsveld wordt van nieuwe lampen 
voorzien. Wij zijn benieuwd ••••• 
-A.s. vrijdag 26 juni treden Koos Keetman en Christien 
Groenenwegen in de echt, Lens wenst hem in zijn huwelijk 

/ evenveel succes alt, op het veld. Receptie: .5. 00 - 18. 30 uur 
in ons klubgebouw. 
-A.s. vrijdag geen klubavond, 
DE ALGEMENE VERGADERING, 
Heet,. van de naald een kort verslag van de Algemene V erge-

. rlering, die afgelopen maandag gehouden werd. Een uit-ge
breid verslag over de besproken zaken kunt u in de vol
gende Lensrevue ver-,;achten. Even een korte indruk, dus,' 
De opkomst was goed, doch niet overv,Eüdigend te noemen, 
ijj_tgezonderd dhr. Don was er aanvankelijk weinig anj,mo 
tot discusiüe en vei·liep de vergadering als een monoloog 
van het bestuur, waarvétn ·ae toehoorders nota namen, En
kele punten uitgezonderd werden de ideeën van het bestuur 
gevTillig onthaald, waarbij we hopen dat deze voor het 
grootste deel gerealiseerd zullen worden. De vergadering 
werd, zoals gewoonlijk, laat op de avond afgesloten • 

. Volgende week .zult u er meer van horen. 
;•, ....... •·.".~ .... ~ .. ~.-.~·1•-,'-1• ' 

KRANTEN ACTIE 
Nu het seizoen afgelopen is willen wij alle mensen. 
bedanken die aan de krantenactie meegewerkt hebben, of 
wel door ze te sparen of door hun kelder beschikbaar 
te stellen. ZoW§J. u als.wij weten dat het niet altijd 
even vlot Yerliep.Vooral de laats'tie keer moest u lang 
met de kranten blijven zitten. Wij hopen dat u begrip; 
heeft voor onze moeilijkheden om elke keer maar weer· ' 
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een chauffeur in een sutc te krijgen. Volgend jaar zal 

het welli.cht beter gaan. Wij hebben dan de 'se5chikking 

over een e.uto e:1 een cha,,ffeur. Gok hopen w.i j dut. er nu 

nog meer kranter. bij elkae.r gehaald (öok dóor de jeugd) 

zullen worden. Nu de vakantif s beginnen stoppen v1j_j 

voorlopig met deze aktie .. Omstreeks half augus·;.us zal 

deze weer ga::n begin,ien. Wij reker.en op alle n,ensen d::.e 

dit jaar hu,1 kelder besc~d.khaar gestold hebben en op de 

jongens die ons geholper. hebben. 

OFFICIEEL 
SEKRETARIAAT 

de Ji:nic]'.'.enraad. 

Alle· korrespondentie voor het· algemeen sekretariaat 

dient gez,onden te worden aan G .H .C .Halleen, Abe1:lstraat37 

tet. 3::>4044 
NIEU'\IIB LEDEN 
De ballotanten 644- t/r,1 6.58 en 663 zijn als nieuw lid 

a11ngenomen. 
AFVOEREN LEDENLIJST 

_;,,,. 446 P. Ve.t'heesen ( j) 
.. IN BALLOTAGE 

._,,, 668 J .G.Eijs 18-8-60 (p) Goudenregrrntr. 208 tel 395836 

ALGEMENE VERGAD:::RING 
Tijdens de alg. vergaèering var. ma:=indag22 juni j.l. 

is het··bestuur als volgt .gekozen. 
voorzitter: J.M.v.d.Kley, sekretaris:G.H.C.H:=illeen, _ 

penningmeester: C .N .Nieuvrnn,huizen, kommissaris: S .A .P .de 

Bruyn, komissaris: C.T.W.v.d.Laan. . · . _ 

In het financieel kontrole orgaan zijn de volgende per

sonèn gekozen: J.Frijters, H.Naastepad en H.Dietz. · · · 

· De vergadering ging akkoord met de.door het· bestuur(on

f,ewi jgd. l voorgestelde kontrmb1Jtie s, donaties erY inleg..: 

geld·en: senioren;f 60. -- per jaar·, juni bren J 36. -- per· jaa 

2upillen en wèlpen J 30.--·per jaar, niet spelende.lede~ 

;f 25.-- per jaar. Donaties uj_tslui·,end Lènsrevlie f12,-

uitsluitend toegangsbewi~:c;_j-12.-- Lensrevue .. ep.tçeg~n_gs-:-

bewijs {18.-- Inleggeld· ~2,50.- . · . - .·· 

Voorts ging de Algemene Vergadering akkoord met het ' 

bestuursvom' stel het militair kcntributie-tarie.f af te 

schaffen. D~~ geztnt;korting werd gehandhaafd op een max. 

van S- 1 08, . . per gezin per jaar. De begroting voor het. ver 
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enigingsja,:tr 1970;1971 werd ongewijzigcf goedgekeurd. 
TCETINOOIEN - . _ . . . . . . . 
Onlangs werd· door de ,Juko ;-·ae afspraaK gemaalêf., dat Ler:s 
zou deelrn,• eri aan liet· @DB,-jeue;dto·errjooi. ··l•îer·st nu kwam het· 
pr_cgrarmna in· ons bezit, waaruit blijkt· d'ät ODB haar toer.T 
nooi op zaterdag 27 en -zondag 28 juni zal: ·houden. AJ.hoe-. 
wel he_t tegen de principes van de J-uko-.i~ cm:zo laat .in 
het seizoen nof aa.c. toernooien deel-:te J10men, .• m_eenden zij. 
toch aan de uitnodiging gehoor te moeten.gev:en. Vorig·-
jaar k.:mm n .1. definitief in het bezit va.n hun wisselbeker 
en ODB stelt het bijzonder op J.,'1'ijs,-"-wanneer wij ook aan· 
dit toernooi zouden deelnemen. Zes-èlft,i;} J.'m van Lens· dus 
naar. ODB ·e~ wel .27 jüni, .2 pupillen· en· ·l· W-comb., zond. 28jun 

•' · Lens. a-b-en •. C-comb ... Tegenstanders zijn Wit-BlauwRK ,Kraneil ,-· 
burg,· VOB eh· ODB. De nie1;we wisselbeker is voor die. vereni

· ging die met ziijn 6 elftallen de meeste-punten heeft behaal 
... Bovendien is er per afdeling ee· 1e en 2e prijs hescbik

ba-a:r geste1d, ter.wijl de meest sprotieve vere:1.iging.ook -
in her bezit van eEin beker komt. Dus her.en junioren, pupil
len en welpen, de Juko (en in het bijzonder onze_prijze:1-
jager dP. heer C.v.d.Laan) rekent op 7 bekers. Dit ter de-

. finitieve af::;_1,uiting van het seizmen 1969-1970. . -- · 
Aanvang ODB toernooi voor P1 , P2 -en W1 op zat. 27 jun, 1:!. 15 

. · · .... ·.,. uur 
A~uvang ODB-toern. voor A1,B1 en C1 zond. 28 jun; 9.45 uur 
D.e terreirnim van ODB zijn gelegen aan de, Alba;rdastraat, 
een ,z;i..j.s,tra,a,t .. v:an de. Thorbeckelaan. 
OPSTELLINGEN. 
Lens Acomb. m.bloks-th. booms-f,guit~p.hQp-j.kruizinga
ï:raaf.f-h.rimmelzwaan-th.v.rijn-c.scbrover-g.v.d.veJde
j.de .zwart-f.de vos LP.ider N.N.Sam. 9.3!) uur :i.,,:,;,l'.1{' i'.l:OB 
Lens Bcomb ffi V baggum--" d·'i·=•·'>] u~••"--b·' '"i" '·c1•'>>;,.,,_-.:.n',·~-d F-'---".,...CC.-,'--"~· • • • ,) .l., .. _,..i .. , ••. ··•J.1:-1 ~-,~ J... ,~ ............ - ~,~~,, •• 
horst-h.jochems-g,lelieveld-j.v.rijn-r.v,d.steen-g. 
trornrnelen-f. veeren;-g .wouters-r. zcun· Leid.er-·dhr-. J. v .d .Kley 
Sa• enkomst . 9. 15 uur Hengelolaan/Le.yweg-- . .,_ . 
Lens C. corr.b_. : g .v .• ge.:;;se:ib-g. ruygrol-th 0;ati jssen.-r .micloë1.-r,,.,.;, 
v .d .meer-q. v_.noort-a. • s-Gra ,·endi jk-m ,h-eynen-g.l o.r:sheyd-e 
hoefnagP-1--j. de hilster-.f. v. loon-p.-pérreyn Leider dhr. 
H.de 0Groot Samenkcmst 9 .15 uur Henge'lola3.n/LeyE-reg 
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Lens Pcomb,A.r.v.d.bóogaard-o.bor~t:-j.br_onger,--p.v.d.burg 
p .devilee-r, hofman-p. hop-f ,kortekaaB-r .m:icka-r. v .d .meer 
r~ pereira-j. we,sterduin.Leider :dhr, ,J, Col pa, · 
Samenkomst: 11 , 4.5 uur Heng,=üólaan/Leyweg. 
Lens Pcomb.B:g.appeldoorn-p.v.d,burgt-w.heynen-o.hu;i:s-r. 
koevoet s-p .lucas-th. v .luxeq1burg-r .noordeloos-p. valken-
burg-f. v. velzen-r .peeters-r .dessing. . 
Leider:dhr,Th.Hoefnagel.Samenkomst:11.4.5 Hehgeloln/Leyweg 
LensW, comb. :r. bon-r. v. aarle-e. hofma.'1-r,de keyzér-t. king 
w. ter laare-s-v. d ,meer-j. v .d .nieuwenhuysen:..h, planken-
c. v, ri jk-j, v. tuyl-r. versteeg. Leider :dhr. C .Bon. 
Samenkomst:11.4.5 uur ingang Lensterrein, 

Vri .jdag 2 6 .juni : 
19,00 uur Se]ectie-elftal Gouda - Lens comb. 

Opstelling Lens comb,:g.v.gessel-g.ruygrok-th,tijssen-
. r .micka-r. v ,d .meer-q. v. noort-a .• • s-gravendi jk-m. heynen 
g,lorsheyd-e. hoefnagel- j. de hiH,ter;..h. v. bcheemen-
p. perreyn,Leider :dhr, H,de @root. 
Sa.~enkomst:17,30 uur ingang Lens-terrein, 
Om ca.21.00 uur worden de spelers ,teer op ons terrein 
terug verwacht. • . 

KEURINGEN: a,s.dinsdagavond vanaf 19.15 uur vindt er weer 
een keuring plaats voor 30 spelers. Oproepen hiervoor~ 
zijn inmiddels verzonden. Bij verhindering 0 gaarne vrij
dagavond tussen 6,30 en 7,30 uur hierover bericht aan 
dhr.G.v.d.Steen, tel,398694, 

AFSCHRIJVINGEN: voor vrijdagavond 7,30 uur bij dhr.G.v,d. 
Steen, Nunspeetlaan 303. 
Telefonisch uitsluitend vrijdagavond tussen 7,00 en 7,30 
tel,661314 (klubgebouw), 

KAWIP FERSCHWEIL'lm :a .• s. donderdagavond is er een kampbij
eenkomst :i.n het klubgebouw voor kamp Ferschweiler, aan
vang 20.00 uur, 
Aparte oproepen worden niet verzonden. Aller aanwezig
heid is dringend gewenGt. 

' 
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KAMPEN ,,- ' ·' ,:-~ 1: ~. _:__ . ·;.: ~---· ~-•• . - .. ·., , ='n::.:o;;.:n=-d=e::.:r"'""ciàg j .1; zi Jn de karnpbi jeënkoririiten voor de groepen:> 
Amersfoort, Borculo en Weert gehoud,e,,n~ Daar er nog -· 
jongens waren, die hierbij niet aa~;f~zig konden zijn, willen wij nog-enige belangrijke pu~1,en onder hun aan- .-
dacht brengen: :,'"':': 
vervoer :nog steeds zijn er nog niet ~yoldoende>auto' s be- - ·· schikbaar voor het vervoer van cè kampgroepen·naar Amersfoort en-Weert. Wij verzoeken U nogmaals zich beschik-
baar te willen stellen, ·- -

.'' > • 

zwemverklaring: wij vestigen er nogmaals de aandacht op, .. , dat de jongens die nog geen zwemverklaring hebben ingeleverd onder geen voorwaarde in het, .zwembad komen, 
Vul dit biljet dus in en lever het, ondertekend door een van je ouders, in bij dhr,G.v.d.Steen, 

baga.ge :· voer de karnpgroep Amersfoort· moet de bagage 
zaterdag .5 juli voor 9,30 uur ingeleverd worden, 

.Voor Weert np zaterdag 11 juli, eveneens voor 9. 30 uur. 

kampcirculaire: op de kampbijeenkomst zijn circulaires uitgereikt, De jonge'.'.ls die niet -op de kamp bijeenkomst waren, kunnen deze circulaire bij dhr,G,Y.d,Steen verki,\ijgen. 

iriifchtirigen: dhr .G, v .d .Steen, Nunspeetlaa:1 303, tel. 398694. 

··-. 
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vakanties, 

Voor hen die daar.prijs op stellen, volgen hier de 
vakantiedata van enkele vooraanstaande. lensers,om 
wier aanwezigheid in het àlgemeen geschreeuwd wordt, 
de heer c:v.d,laan,commissarf:s,van 3/7 - .±: 1.5-8 . • 
. - '- a,bógisch , sekr.eco. 'vari 12~7 - ± '8-8 

- g,v.d.steen,sekr.j~co ,van)-~ - 1.5-8 
j,groenendijk,redacteur van 3-7 / ±2D-7 

- f.straathof,contactco1m1issie van 3-7 ~· ·±· 20,7 
Gedurende bovengenoemde· dat~ behoeft u het. niet 
eens· ·te proberen de betreffende· personen t·e 
bereiken!!! 
REKLAMESCHILDERS GEVRAAGD, 
In ver·band met het aanbrengen langs ons eerste veld 
van een aantal reklamebordeh, zoekt h~t bestuur 
één of meerdere lensers; die bereid Em in staat zijn· 
het reklameschilderwerk voor hun rekening te·ner.1en. 
Belangstellenden worden verzocht kontakt op te nemen 
,11et dhr.g,h,c.halleen, abeel straat 37, tel, 32 ,40.44 
TEGELS.GEVRAAGD, 
Gebleken is dat het aantal tegels, dat achter or;is 
klubgebouw klaar ligt om gebruikt te worden bi,j de 
aanleg van het terras, niet voldoende i,s. Zij, die 
tegels beschikbaar kunnen stellen,worden verzocht 
kontakt op te.nemen met dhr,g,h.c.halleen,ab.eels~r. 
37,·tel,32.40.4~ , · 
OFFICIEEL 

. ffEKRETARÏAAT. 
Alle korrespondentie voor het al.gemeen sekretariaat 
dient· gezonden te worden aan g.h,c,halleen,abeelstr. 
37, tel,32,40,44 ' · 
AFVOEREN LEDENLIJST : 

,.-,-3.56 l.j.remmerswaal (s) ....-612 b,j.p.v,amerongen (w) 
__,..341 a.g,poels (s) · ,...,.-21:g,c,b~nneker (s~. 
,230 a,j.klein breteler. //9 p.l;castenmiller (s) 

,.... 197 p.j.huis (ns) naar donateurslijst, 
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/398 p.h;speicher (s) 
/ 474 a.e;westhoff (s) 
,.....185. m.c.n.hoogduyn (p) 
,,...-487 r.de wit (w) . 
,......144 r.harnas (j) 
/350 a.ravestein (j) 

~44 3 1. p; verbruggen ( s) 
· /462 r.g.vuurens (j) 

_,Ä52" j;j.m.helvënsteyn (j) 
/448 p.verschoor (j) 
.,,..,.369 e.v.royen (p) 

ADRESWIJZIGING LEDENLIJST. 
/519 f. e; feller naar zonneoórd 158 . 
_,, 129 d.m.groenendijk'naar L.v.Meerderv.299 a tel.647482 

NIEUWE D!ilNATRICE ' . -
178 mevr.-a.oostrom bentinckstr. ·38 (tl··. 
IN BALLOTAGE ' . . . 

./ 669 j.f.staffeleu 8;5.53 (j) Gen'emuidens'tr.111 
.,,,..670 g.blankcspoor_2~.4.50 (s) Dr.Schaepmanstr.41 

Wateringen 0174?.3068 

/ 671 m.j.t.olthoM 2.12.5l(s) v.Swietenstr.43 

VARIA: 
-met de verbetering van de ·velden is e'èn begin 

gemaakt .Na. een lang voetbalseizoen en. de. grote 
droogte was het wel nodig. Zelfs een spuitwagen van 
de B.B. (Bescherming Bevolking)·werd ingezet,om de 
velden nat t_e houden.Kunt u nagaan hçie ,l}odig het was. 

-Over de komende veldverlichting 'ook meer nieuws! 
In september zal de nieuwe verlicht1ng om het 2e veld 
en de trainingsstrook naar alle waarschijnlijkheid 
gereed komen. . , .· ' · .. - ···· 

-Op het eerste veld-aan de lange zijde langs d~ sloot
kant komen nu reklameborden_te staan;qok achter een 
van de do'elen worden borden· geplaatst; . 

-Dé Lensrevue 'krijgt ·een nieuwe· omslag.Zijn er. nog 
kreatieve. figuren 'die ''n leuk idee hebben ? Laten zij 
dit dan opsturen naar de redaktie: Redacteur J .Groe
nendijk1~faartensdijklaan 153, den haag. 

-Ons juniorlid hans janmaat is vrijdag 19 juni zijn 
voetbalschoenen verloren.Wil çiegene die ze gevonden 
heeft dit aan hans kenbaar maken, Zijn adres is 
'Plantenoord 140 tel.67.88.38 
-de heer v.d.Velde is dan eindelijk opa geworden •••• 

Van harte proficiat. · 
-het huis van c.v:kóesveld op de bezuidenhout.seweg is 
afgebrokeh,maar .hij schijnt nog steeds dakloos te zijn, 

. . ' . . . -
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want de sekretaris heeft nog geen adreswijziging 

ontvangen. Waar blijft c.v .• koesveld ?? 

EK0-NIEUWS 

Vrijdagavond 7 augustus om 6,30 uur speelt Lens 
zijn eerste oefenwedstrijd tegen Holland Sport, 

Nadere bijzonderheden over dit evenement volgen, 

KWIJTGERAAKT 

de heer g.v.d.steen heeft een horloge in ziJn 

bezit, dat is afgegeven aan hans kruizinga tijdens 

het 0.D,B,toernooi, De verliezer wordt verzocht 

dit te melden bij bovengenoemde sekretaris van 

de juko. 

Rob v.d.steen is zijn voetbalschoenen kwijtgeraakt 

op het 0.D.B.toernooi. Wil de eerlijke vinder ze 

bij hem terug bezorgen. 

KAMPEN FERSCHWEILER EN AMERSFOORT. 

Volgende week beginnen wederom de traditionele 

sportkampen. De groepen voor Ferschweiler en 

Amersfoort bijten in deze de spits af. 
Ten overvloede geven wij nog enkele mededelingen 

om het geheel zo soepel mogelijk te doen verlopen. 

FERSCHWEILER. De jongens worden om 8.15 uur verwacht 

voor het station Staatspoor (Rijnstraat) 
Vooral dient, buiten de bagage, paspoort en E 6 

formulier, niet vergeten te worden om het zakgeld 

in duits geld om te wisselen. 
Ook dient er een lunchpakket meegenomen te worden 

daar men pas laat in Ferschweiler zal aankomen •. 

AMERSFC0RT: De bagage van deze groep moet op 
4 juli voor 9,30 uur op het lenste~rein ingeleverd 

worden, Degenen, die geen luchtbed hebben en door 

Lens van i,d, voorzien worden, moeten alsnog de 

verschuldigde f.2.50 betalen. 
Op zondag 5 juli worden de jongens om 10.30 uur 
op het Lensterrein verwacht, terwijl het vertrek

sein wordt gegeven om 10.45 uur precies. 
Ook deze groep dient een lunchpakket mee ~e nemen, 

omdat van NKS-zijde op zondag geen eten wordt verstrekt. 
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OVER DE TERUGKEER VOLGEN IN DE VOLGEîfQÉ LENSREVUE 
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DONATIES EN SEIZOENKAARTEN 1970-1971 , /:'':-
Binnenk~rt zullen !bnze'.· donateurs, ·e~\ionatrices en ziJ, die 

- in voorgaande jaren bij onze verë11~gi_rig,,qet,rokken waren, 
een rondscl}rijvën\ontvangen ó~el",c,çlé ga:pi;.'iç'ê'.);; z_aken in 
het komende. jaar-?•.Het Bestuur••.ziet· ziéhîn:·l'._.ngénoodzaakt 

. enige wi jzigingëh aan te brengen iri de têi_~;;fHt•toe gevolgde 
· procedure, Ih de toekomst• kunnen seizöenkaärtem aart on§__ 

· kaartverkoop'-loket. word~n·jg~)$\pcht tegen de prijs van ;f1 2, = 
Donateurs en donatrices; dîè naast de seiz.oenkae.rt ook de 
Lens Revue wensen te ontvangen,·. dienen het verschuldigde 
bedrag van J 1 8, = bij vooruitbetaling te voldoen. Ook · 
diegenen die uitsluitend de Lens Revue wensen te ontvangen 
zullen het volledige bedrag van ;f12.= bij vooruitbetaling 
moeten voldoen. Het is uiteraard prettig en tevens nood
zakelijk, dat onze · vereniging een groot aanta,1.,. ondersteune 
de leden heeft. Helaas blijkt echter, dat d'?'·oetäling van 
de donaties dermate traag verloopt, · dat deze"nieuwe, maat
regel onvermijdelijk is. De begroting voor het.nieuwe- · 
seizoen laat zien, dat de Lensrevue de vere0iging per lid 
f8.-- per jaar kost. Hat zal U dan ook duidelijk zijn, , 
dat het niet verantwoord is, het risico van niet-betalende 
donateurs te laten drukken op llte· overige leden. Hèt 
Bestuu~ vertrouwt er op, dat eenieder hieraan zal meewerke 
Overigêhs is onze sekretaris maar al te graag bereid nieuw 
donateurs in te schrijven:. Wie meldt U aan? .. 
KO].V;KOVJéERTI JD. 
Bij afwezigheid· van .de redakt.ie ditmaal een kleine Leris
Revue slechts wat .:affici.eel en kampnieuws. Toch kondigt·. 
de niw,e kompetitié •zich a;i. vo9rzichtig aan. -Deze week ' 
zijn aan de spelers van d~ · tw.~·§ .. trainingsgroepen senioren, 

· d.e uitnodigingen verzonden," rle.t; · is daarbij de. bedoeling· · 
dat .aanstaande. :maandag a1,.:met;:,qe training begonBen wordt• 

-1· · Tenmïns,te.;· al.s de t.7rreinpf;\\~:l:_~m:1n_. -- de meeste haagse • 
sporfi:v'élden zijh iri'·_'rc(lpa:i;;at~iif,,-· ,én"de tijdèlijke voor
zïening \\in de ·afwez:i:gheict;?'\if1 ,sie,:~0t,e trainerc5_na<l.-r 

:•:-· . . 
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6 1 7 0 . h .. r~'1k d tussen· 1- . 0.0 en _ . O uur, missc ies/: ur.nen wi .1 .a_n een .. 
definitief tijdstip opgeven. De meg~1fi.jkheid _is niet uit-::·" 
geslç,ten, dat de speler;s die nacht 1it1_ons klubgebo.uw blij'
ven ·.overnachten. Zo nie\., -"dán wordm')'_:; zij naar huis glebracht 

- •• ~ ,._,. - lif:.,,'• .~; 

AMERSF.OORT. . · . ,;,,· , , . - .:"'{. . . :J. . 
Onze jongs.:te deelnemers ,wáfêh ·om 1 ?,'-:~1.5 uur al in •het;fJ,<amp 
en namensriel bezit van dé ·treste teilt en !;;let voetbalYéld. 
Het belooft-een lei:i.k kamp te worden.fen wij wensen de beide 

. leiders, .pe,rard Du{vesteyn en Theo,!-[9ef-agel, veel sterkt.e • 
. ~. . - ' , . "' ;.~ ~ . . . •;.;.- . . 

Terugkomst: per ,.blls zaterdag 11 julg:' tussen 1 3. 1.5 en 1 3. 4.5 
uur op het_Lerjsterrein. De bagage.kan worden opgehaald. 
op maandagavond 1} •'juli na 20. 00 uur. · · 

BORCULO: deze groep vertrekt zondag 12 juli om 11.30 uur 
vanaf het Lensterrein. S.v.p. om 11.1.5 uur aanwezig zijn, 
De qüs gaél_t "per bus. Brood voor de hele dag meene,i:en. 
Ll3_id'ers de, heren.: A.v. Egmond, J. Col pa en R. v.d. Steen. 

JiAGAdJi:'INLÊVEREN ZATERDAG 11 JULI TUSSEN ;·6. 00 en 1 7. 00 UUR 
OP HËT'LENSTERREIN 

. De bagage .moet zijn ,yoor.zien van een label, waarop de naam 

. vàn de' deelriemér -en"'"heèf duidelijk 11BORCUL011 moet worden 
vermeld. . 

•' . ' ~ .. ' 

-. WEERT: vertrek zondag 1 2 jul' om 11 . 00 uur· vanaf het Lens
terrein. S.v.p. om 10.4.5 uur aanwezig zijn. De reis gaat 
per auto. Brood voor de hele dag meenemen. Leiders:· F.·v. 
Boheemen en. J,.,Zpet. · 
BAGAGEINLEV'EHEN zaterdag 11 juli tussen 1.5.00 en 16.00 uur 
op het Lensterrei"n·:::·.~·.) :.. · 

-De bagage moet voorzien zijn van een label waarop de naam 
van de deelnemer en héèl ... duir1.elijk II WEERT" moet wordèn -· 
vermeld. · · ::· · 
Inlichtipgen omtrent de kampen kunt·u verkrijgen bij 

· G.v.d .Steerhii:?~l. 398694, uitsluitend· 1·s avond·s.-na 19.00 
uur of zaterdagm.i,ddag µa 1 3. 00 uur. op het terrein. 

~~_?_,_.::,)t,~ 
_,. . ...,. __ - .• ':. . 

.. 
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DE LENSREVUE 

weekblad van de voetbal vereniging Lenig é11 Snel· '. ~ ., ,. 
43 ste jaargang nummer 44 . / 15 juli 1970. 

Zon, zee{?) en geen voetbal. 

Bij afwezigheid van het grootste deel Uwer redakteuren 
en bovendien, dat is belangrijker, gebrek aan stof om 
over te schrijven, deze week wederom een zeer dunne Lens
revue. Je zou natuurlijk kunnen gaan schrijven over die 
vervelende Tour de France, waarin 11de keizer" vanwege 
een vliegje in hey oog huilend over de finish kwam 
{belangrijk, vindt U niet?), Of over het W.K.-damesvoet
bal dat op het ogenblik in Italië verspeeld wordt. Hoe 
is het toch mogelijk, dat mannen zo'n sport aantrekkelijk 
vinden, terwijl er vele andere sporten zijn, die beter 
aansluiten bij de bouw van het vrouwelijk lichaam. Toch 
vond de redaktie van het personeelsblad van Verolme 
het een z6 geinig onderwerp, dat er een prijsvraag over 
werd uitgeschreven {die scheepsbouwers toch!). Volgende 
week in ieder geval enige kampverslageh die vaak druipen 
van de meest excentrieke voorvallen. Laten we het hopen! 

VARIA. 
-Van Otto Kortekaas ontvangen een ansichtkaart, die een. 
stukje van New York toont. De poststempel is overigens 
van Cura9ao, Otto heeft{tijdelijk?) het voetballen verge
ten omwille van het zeemansleven, 

OFFICIEEL. 
SEKRETARIAAT 
alle korrespondentie voor het algemeen sekretariaat dient 
gezonden te worden aan g.h.c.halleen, abeelstraat 37, . , 
tel. 324044 
WEDEROM OPVOEREN LEDENLIJST, 

..,..,...-320 r,j.nottet (p) ,, 

FINANCIERING INVESTERINGEN. · ·, 
Zoals bekend mag worden verondersteld, heeft inmiddels dè 
aanbesteding plaatsgevonden van de levering e0 plaatsing, 
van een verlichting rondom het twéede veld en van een ·--~ 
trainingsverlichting op de trainingsstrook. Het bestuur··: 
zal aanvullende leningen aangaan, uiteraard met inachtn1~ 
ming van het door het Firnnciëel Kontrole Orgaan vast- · : 
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gestelde maximum-bedrag. Vooruitlopend hierop wenst het . 
Bestuur reeds nu in kontakt., . .komen met- leden en donateurs, 
die op nader overeen te komen voorwaarden bereid zijn, 
geld aan de vereniging te lenen. Geinteresseerden wordt 
verzocht kontakt op te nemen met één van de bestuursleden. 
Ook indien U niet tot deze geinteresseerden behoort, kunt 
U meewerken. Teneinde het bedrag der leningen zo laag mo
gelijk te houden, doet het bestuur een beroep op alle . 
spelende en niet-spelende leden en op de ouders van onze 
junioren, pupillen en welpen indien enigszins mogelijk het 
volledige bedrag van de kontributie over het komende sei
zoen reeds nu over te maken. Door Uw vloote betaling 
geeft U het bestuur de gelegenheid, zonder extra kosten 
voor rente e.d. de geplande aktivitei.ten snel af te han
delen. 
ACHTERSTALLIGE KONTRIBUTIES. 

Maar liefst 275 spelende senioren, junioren, pupillen en 
welpen hadden .per 30 juni .. 1970 een gemiddelde kontri
butie-achterstand van f12,-. Over dit onderwerp zijn reeds 
vele verhalen-geschreven. Het mag zo langzamerhand als 
bekend worden verondersteld, dat kontributie dient te wor
den voldaan bij vooruitbetaling van minimaal drie maanden 
Andere -en waarschijnlijk meer doeltreffende maatregelen
zullen de leden die kontribûtie-achterstand hebben konsta
teien, zodra het voetbalseizoen weer start. 
~óMPETrTIE-rNDELING' LENs'1~.N · 
ns eerste elf.tal zal de komende kompetitie uitkomen in 

de 4e klas D en i.s inged'eeld met de volgende verenigingen 
Alphia (Alphen) dit team speelde vorig jaar in 4C en ein
digde met 14 uit 20 mp de onderste plaats samen met Schoon 
hoven; dé beslissingswedstrijd werd door alphia met 5-2 
gewonnen. 
Archipel degradeerde met Lens naar de vierde klas; een 
noud,e~• bekende dus. 
BEG (delft) gooide ·vorig· jaar höge, ogen':irL!J.E~ maar inoest 
scheveningen voor laten gaan; bec haalde 27 punten uit 
2Q w.ed,str..:Ljden .. , .. ~ ., . 
Full Speed (delft) ir:; nieuw _in· de .4e kJas., want het 
;pr9rn_oveerde" u;it_ de _r.q;:if:dklasse. .ë' : !' , , ----------~ ---· -·-· --- -. . . 
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HMSH speelde.vorig jaar in 4B en haalde 20 uit 20; het 
kwam daarmee:? punten tekort om te promoveren en had er 9 
teveel om te degra_d,_eren. 
ODI (rotterdam)speelde in 4F en behaalde 18 uit 20; dat 
was 6 teveel om te degrad~ren en 14 te weinig om te promo
veren. 
RIJSWIJK speelds ook in 4F en behaalde 1 punt meer dan Odi 
VREDENBURCH ook al uit 4F, waarin het lange tijd onder 
aan stond., maar door een formidabele eindspurt de dans 
ontsprong ten koste van Wit blaüw; vredenburch behaalde 
18 uit 20, . 
WADDINXVEEN speelde in 4C, de afdeling waarin ook alphia 
uitkwam; waddinxveen had met 18 uit 20 viet punten meer 
dan alphia en eindigde dus net boven deze klub. 

_WIPPOLDER (delft) een hele oude bekende uit de tijd dat 
Lens naar de 3e klas promoveerde; het vocht toen met 
duindorp em de onderste plaats en won; vorig jaar speelde 
dit team in 4C en behaalde 17 uit 20. 
KOMPETITIE INDELING LENS 2. 
Ons tweede elftal zal de komende kompetitie uitkomen in de 
res. 3e klas Ben is ingedeeld met; 
alphen 2 dit team speelde in 3c en behaalde 25 uit 20; daa 
mee kwam het 2 punten tekort voor de bovenclte plaats, . 
docos 2 ( leiden J vorig jaar in 3b en behaalde 16 uit 20, 
daarmee kwam het 1 6 punten tekort vcor de bovenste ei;t ~ 
had 6 punten teveel voor de onderste plaats, 
gda 2 vorig jaar in 3A en behaalde 19 uit 20 een midderuJ!o 
ter dus; 
hbs 3 vorig jaar in 3B en bereikte met 25 uit 20 een 
tweecle plaats. 
HMSH 2 vorig jaar in de afdeling van ons tweede en eindig 
de met 17 uit 22(Lens 25 uit 22) 
lfc 2 vorig jaar.in 3B en behaalde 18 uit 20 
paraat 2 vorig jaar in 3D en eindigde met 27 uit 20, 
sportclub lisse 3 vorig jaar in 3B en behaalde 15 uit 20, 
waarmee het op de één na onderste plaats kwam net .. bpvE:Jn_ 
docos 2 
vios 2 gedegradeerd uit 2A waar het met _16 uit 22 op de. 
één na onderst.e plaats eindigde,· -·•··•·cc~---· _· '----'--'-
westerkwartier 2 vorig jac'±r ·op- de· d~rde plaat-~'ih 3n::met 
24 uit 20, 
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NB: zowel wat het ee~ste als het tweede betrëft is het 
Jeuk om te weten, wat de tegenstanders het vorig seizoen 
!-iebben gedaan, maar dat rechtvaardigt nog geen konklusies. 

het is en blijft oppassen geblazen, hard. trainen en vanaf 
de eerste kompetit~ewedstrijd serieus en gekoncentreerd 
het veld ingaan. Sterkte allemaal. 

MEDEDELINGEN VAN DE EKO. 
Hoe moeilijk is het om op tijd datgene in order te krijgen 
wat beslist moet gebeuren. ffinderstaande seniorenleden we
ten niet, of willen het niet weten wat dit betekend.h.de 
groot-n.de gruyterTa.huis-w.keereweer-j.v.d.aar-f.v.dijk 
waar blijven jullie keuringskaarten en pasfoto's? beslist 
volgende week bij mij inleveren, anders voor 1 okt. voor 
jullie geen voetballen. wil dhr. h.p.v.d.spek er voor 
zorgen dat ik van hem nog een pasfoto ontvang? onderstaande 
junioren, komend naar de senioren worden verzocht voor 15 
aug. hun keuringskaart en pasfoto bij mij in te leveren, 
;J;.p.v.duivenvcorde-p . .f.de haan-r.hartingsveldt-p.g.manders, 
p.a.klein breteler-j.rientjes-r.j.scholten-p.m.de vries 
Hun medisch sportkeuringsbewijs hebben zij inmiddels per 
post ontvangen. Alle koreespondentie betreffende senioren 
opzenden naar A,Bogisch,Meidoornstraat 6, den Haag • 

. OEFENWEDTSRIJDEN Zoals gepubliceerd in Lensrevue nr 43 · · 
wacl:;lten ons voor de maand aug. veel oefenwedstrijden. Ge
zi~n het aantal afschrijvingen voor deze maand, kunnen.wij 
ge·lukkig, op 4 spelers na, over alle spelers beschikken. 
W'ilt U er rekening mee houden, dat spelers die bij deze 
wedstrijden niet opkomen zonder meer voor de eerste twée 
kompetitiewedstrijden niet worden opgesteld, Deze wedstrij
den moeten ons een juist beeld gaan geven hoe wij de elf
tallen voor het nieuwe seizoen gaan samenstellen. 
KJ1JVIPNIEUWS: De deelnemers aan de Kampen Borculo zijn netjes 
oo tijd te bestemder plaats aangekomen. Zaterdag a.s. ver
trekt de groep Borculo om ca. 14,00 uur zodat zij om ca. 
16.30 uur op ons veld kunnen worden terug verwacht. 
U kunt zaterdag na 15.00 uur bellen over de definitieve 
terugkomst tel 661314. Bagagè afhalen maandagavond a.s. 
tussen 20.00 en 21 .00 uur. De deelnemers uit WEERT.worden 
tusF,en 16. 00 en 17. 00 uur op het Len ster rein verwacht. U 
kunt zaterdag na 15, ().;: uur. bellen over de de:finitiêve 
terugkomst tel 661314. Bagage afhalen maandagavond tussen 
20.00 en 21 .00 uur. 
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OEFENWEDSTRIJD 
Aanstaande maandagavond 27 juli wordt gespeeld: ., 

· ·19. 00 · uur OSC 1 ,,. Lens konibihatie Hoekwaterstraat .. · 

Het elftal wordt sèmengesteld uit de spelers, die afge
lopen maandagavond (20 .. juli) .. op de training aanwezig ... ,· 

. waren. Zij worden uiterlijk om.18.4.5 uur aan ,de,Hoek--:;; . 
·· waterstraat verwacht •. De overige spe, ers van de trai.,. .:.; . 

ningsgroepen zullen de komende weken in oefenwedstrijden. 
worden opgesteld. · 
TRAINING ... 

·, .. 
De training op maandagavond 27 juli begint Öm half 8. Dit 
geldt voor de spelers van zowel trainingsgroep I als. II. 
Deze training wordt ook op de Hoekwaterstraat gehoudeni 

..... · Helaas we.rd de trainingsge:J.egenheid aan ·de Hoekwaterstraat
afgelopen maandagavond op het l~atste moment als gevolg 
van de zware regenval·afgeke:urd, waardoor een aantal spe

':.~: · lers .een tever:geefse reis hebben gemaakt; hiervoor onze 
excuses. 

':, 
OFFICIEEL' •·• ". .. ... ·· ... ;.C"S 

\\ -~ 'w/ 

; · SEKRETARIAAT . . . · y: 
.-~ alle·· kçirrespondentie voor het algemeen sekretariaat tjient 
'·.·:gezonden te worden aan g. h.c. ha;I.lee_n, abeel straat 37,: ., 

tel .. :324044 ' . ""' é,E.· 
•· · ADRESWIJZIGING DONATEURSLIJST '" · · """ 
.•. '· 128 w~ van westing naar j f l;cennedyp:J.antsoen 49; v99r§çhote1 

NIEUWE LEDEN · ... . . . . . ... .. ....... 
664 groot de p w 290962 w me.lis stokelaan~-2446,.6664!.;ö.~~ 

:c:c•;METSELAAR"GEVRAAdiJ•', . ..:~ < ·' > • ·· · 'c.,L , .. ,,,._;''.',, ,T 
·< W'iè .. van 9nze 1EJ~éri1 Q{Îdéf s _ vari led én of do~~t eui:~\ts' l?e,'- · 

r<:lid het b~stµ_ur b:i,j;\;'ê s.t~aJ1 :i,n het !Îlè1:;seleq.:vatf'.E3e!};: .. 
. ~r~ak,:v:r;±j~_:ta.s.t. Ï)X,d~,'pë st.1,1.ur_ skam<:r. t :b~ y. -~e ··g~l~f~:§:'"; 
ins~.a,.:p,:é!,~:J,e ~-- Gsi,êfQe,,,~.~!'1 .,te;);.1rfoont Je ( t.el~~ ~.e.Jt,r7t~;r;:1,s;;~2~044 ""'-""'\.i"~•-~--- ,...-,.1., -•··.,,--·~- -;-•-'·- -· ., ...... -:1. ••· __ -;r. ____ ...... ~, _,,;;.-•u-; 

SAME NSTELLING KOMMISSÏES is:;i:J 0!.Jl,:, i'i':.:, ~.;:, .fr:;:;;.-- - r,:,,:,·r:.:,.; 
,'1,:::,:-lle:t\be stulll'è heeft-~fie.:5reeds1ti jd§US sj.e · jongstes.3.lg<:lmm•e:J . 

vergadering aangekondigde benoemingen in de diverse kom
missies bekrachtigd. De samenstelling van -de kommissies 
ziet er als volgt uit : 
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. J' . ~-~---, - .. ·, -· .,. •• - , ... ~ ·~·~~ - - ~-, .n_ •• •. · .:ELFTALK"".,11· ',I·SSIE_ ,_·----~-- ,-... ~•~•-· •· -~- , .. ,. ,.,... '· • ·· ·· 

\,..'lVl.1' - . ~ 1, .'. .. ~ • ,-_ .._,. . , · ,,. . •• ''. . _ • " 

.a. bcgiséh' (sekretaris), g. éoomans:; · h·.-,jacobi., : h. v.d. steen, 
. p .de zwart : -: ·:';;' t :'.': ··:,:r::: 
.JUNI0ElENK0M!'flISSIE ~: ,. ·,,.· •·-- .,.•·:•~·. ~7-:~·-:-:~~;-:.,,7 
. g. V; d ;steen.: (s~kretà;i,s) j:g~ c!ll_i v~ steyn:,, . j. P.PP'; n: o~~~; g. 
v.d.vel~e en __ j.Ezoet,_, ... ,., ... ,,.fl•~··•···~"'·,: ·'·'=··-- .·•:·''_._'..·_,.· _·_.,,•, 
KANTINEK0MMISSI, , · ·;~- ··. :~ ""·-. _·· •· · '· - · 

-~ •. ' •. _ - c-,- . ',• ,.. ' ' ••. . ~ 1c )_ ·••••• ..,_ •.• 

j.veeren,c;j.visser .. en a.de winter. · · ..... 
·K0NTAKTK0MMISSIE ,. ''•· .. : :.,. :-.·, ... ,. . , ....• ,·,·: .. 
:me;j; c !goc\e, "mevr:m. haileen ;n .hoefnagel~ en f. straä.thóf 
·REDAKTIE C ..• :.:· ,. : ,,., .• : ... . • .. •• .'·'• :· •• ,:.C'.,' ;"'>cè.:,'" ,, •; 

mevr .a. groenendi jk ,d. grd>enendijk, j, groen éndijk; c. grii)l:-.·· 
bergen en n.drabbe · · · , .. : · 

'~~AKK0MODATIEK0ll™ISSIE .• : .. ,.. •. '.·; . ., . ~: 
•p;de · jongh en a;ve:rbarendse·:. . . . ·• 
T0T0K0MMISSIE'' · ·• ·. : · ; : . >.• . . • ·: '", : . •; ; .. ,· ,~-:: 

•, j; jagë:r ( sekretaris) , r. blok; j ,br.oëhard; 'j. bom, a:hoppehb_rouwer 
.g.kemperman,a;van luxemburg en g.van·r.eenen ·. ·• .. ,.·:•-: 

·· '· JUBILEUMK0MMISSIE · . . 
h. houkes ( sekretaris), à. hoéfnagel, n. hoefnagel en w.verhegg, 

KEURING EN PASF0T~S 
Ook j.n verband met- het samenstellen van de elft11llen·is 
l:Jet van belang dat de spelers, Ean wie het keuringsbewijs 
verlèpén:is,· zich met· spóed latèn keuren; De spelerslijst 
moet namelijk tijdig voor het bègin van de korrtpetitie bij 
de KNVB worden ingediend. Spe],ers,die te tr§J.ag zijm m13t 
het zich laten keuren, lcpèri-de-kans pas in•oktober in een 
elftàl opgenomen te'. worden. - · 

- -- --- . - " . ' 
KINK· IN DE, KABEL · . •. . 
In verband met de '·'aanleg van de lichtinstallat:ie 'ontvingen 

_ we telE:urstell~nde bericht en van de gemeent·e:. De behànde
ling;yan ·'onzë aanvraa·g om officiële toestëmming :i,s bij 
ggmeentEJwe~k,en ~ls __ ge)rolg -van: vakanties :vertraagd.Yoor-

.• - ))ereidE!nde. wEJrkzaàmh-:Jen,: :;;oal s · he~ ·graven· van' de, sleuf. 
iroó1i fiët leggen -van de kabèls; · mogen niet· uitgevóérd . 
worden totdat de officiële toest~l!!!11.fa1g.::i,::i __ VE.JXJ.?eng • .,:~Z.i 
Het_"was 1de1bedoél'ing nog'.v66r: het'begin"van de bouwvakvakan 

-··.,;:::~ -;; .. =":.,Y:~··~L- --..,r· :;J: ::.:-,·:.::~~~LL::,:.>::-.:::::t ::.,;:~.·,~~·: _ _.·.~.,_.2 -.:::-::··:_::··i ~--·~~- .. ~.:. :-~-- ... ,::,·.· 
-,,:.,~·--:·!.-: .. ;,i:< .. 1· ... :';<. ~-~,:-"; ·::~_.t;-..,:,.-z:·:-:-_~1~·-_;_::.. -.IJ·<:.-:·'"'i..,.l .:::'·!.. . •• 

~. .. 
•',) ,...,. \ . •'- ~-
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tie die slellf .( 60 cm. diep) te laten trekken. Het bestttllr. 
hoopt dat een en ander. geen kqnsebventies zal hebben. voor, 

: de termijn, waarbinnen ·de"aanleg van de nieuv;e 'verlichting 
gerealiseerd zou worden.· "•····-· ......... -: ··· · ··:."-:,•,· 

.. REKLAMEBORDEN 
Tijdens de vakntie zijn een·aantal·reklameborden ver
vaardigd, zodat belangstellenden in de gelegenheid zijn 
reklameruimte te huren. De borden zullen langs·ons eerste 
veld worden geplaatst. De afmeting per bord is 3,66 mtr 
bij 90 cm. Belangstellenden worden verzocht kontakt op 
te nemen met het sekretariaat: g,halleen, abeelstraat 37 
tel 324044, 

. VARIA 
-Jan van Luxemburg dankt mede namens :i;i·jP.~cechtgenote 
voor de fruitmand die hij heeft ontvangE!JlÎJ.qer verzachting 
van het leed na zijn ongelukkige enkelbr:eµk tijdens de . .,,,
onderlinge leiderswedstr:-ijd op de sportdag,' r 
-Frank Straathof is terug uit Denemarken gekomen. Hij 
kent nog maar één woord: ~le. , .. 
-De groeten uit New York van bestm.urslid Karel van der 
Laan. 
VOORBEREIDING NIEUW SEIZOEN • 
Zondag 2.augustus is er een mogelijkheid dat een A--elftal 
om 10.00 uur een wedstrijd sp?elt op het terrein aàn de 
Hoekwaterstraat. De volgende spelers kunnen hiervoor'~n 
aa.nmerking komen: m.bloks-th. booms-f ,guit-a.hoek-r.hoef, 
nagel:..p.hop-j.kruizinga-f.raaff-t.resodihard_jo-h.rimmel, 
zwaan-th.v.rijn-c.schrover-a.schijf-c.atapel-j.de zwart. 
Willen de.betrokken splers vrijdagavond 24:juli a.s. tus
sen 19. 00 ;en 19. 30 uur de heer G. v .d;;'Steen, t tel39 8694) 
bellen indien zij op de bewuste zondag bepchikbaar zijn. 
KEURINGEN . 
De volgende spelers moeten voor het nieuwe seizoen alsnog 
worden gekeurd: e.bor-p.proost-j".staffelen-1.de bruin-
j. sl abbers-h. straver-j. v .rijn-g .wouters-r. zoun-m. hogewo, 
ning-j.lausberg-r.peverelli-r.fromberg-p.verhaar. De . 

. _ betreffende spe:j.ers kunnen vóór 15 aug. zelf voor keuring 
zorgen.Zij moeten dan hun keuringsbewijze11{de, kaart+for
ll'ulier) vóór die datum bij dhr. g. v.d. steen,· nunspeetl. 30.3 

·"-:Jll];~yerefï. Hebben wij op die datum niet zelf "l[OOf de - ... 
:r(kf!D,ring~zox·ggedragen, dan .. zal gezameLijke kEmring ·tussen· 
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15 en 31 augustus plaatsvinden. 
KAMPVERSLAG AMERSFOORT (,5-11 juli pupillen) 
Wij waren als eersten op het· kamp en we gingen meteen onze,· 
spullen uitpakken. Omstreeks 8 uur was de opening en werden 
alle clubs voorgesteld, Om kwart voor tien moesten· we' sla
pen, maar dat gebeurde niet meteen, pas .om .twaalf uur .. 
sliep iedereen. De volgende morgen begon niet zo goed, 
want we verloren van Kampen met hàndbal, slagbal en voet
·bal. Alleen van. VDO wonnen we met handbal. De volgende· 
morgen werd.en er onderdelen van de vijfkamp gedaan. Paul 
Hop won het verspringen, doelschieten en hardlopen. Harry 
Lutterman het steengooien en Rob bie v .d .Kruk het ingooien. 
Dinssagmiddag gingen we naar het zwembad. Iedereen werd 
het water ingegooid, wat wel eens tot boze gezichten leidde 
'sWbensdágs gJngen we weer zwemmen, maar er kond en geen· 
wedl',trijden worden gezwommen, ·daar was het te druk voor. 
Donderdags moesten we een wedstrijd spelen tegen Willibror 
qus. Als wij deze zouden winnen werd Kampen kampioen, als 
wij sie zouden verliezen werd Willibrordus kampioen. De 
scheidsrechter was de leider van Kampen(!) en wij hadden 
liver dat Kampen kampioen werd. Wij namen. al gauw een 1-0 
voorsprong en later werd het zelfs 2-0. Willibrordus maakte 
2-1 m~ar daar bleef het bij, Maar teen zeiden ze van Wil
librordus dat de scheidsrechter partijdig was geweest en 
en.·de wedstrijd overgespeeld moest worden. Na veel ge- . 
praat en geklets, werd.de wedstrijd overgespeeld.tLens 
nam een 1-0 voorsprong, maar in de laatste minuut werd het 
1-1. Tenslotte was•Kampen toch eerste door een beter doel
gemiddelde. Bij het afscheid kregen we een.spannende film 
Na deze week, waarin het weer erg goed was, v.erliep de 
terugreis goed. Lei.Jk 'Has dat· op het kamp ook jongens uit 
Rijpwetering waren, fi,lle supporters van Joop Zqetemelk, 
Als laatste bedank ik de kampleiding en de leiders Gerard 
Duivestein en Theo Hc,,,fnagal. 

,Bart Grimbergen, 
KAÏ-1P WEERT .. ' 
''lij kunnen terugzien op een geslaagde kampweek. Al haéld en 
we.het weer een beetje tegen, toch hebben we geprobeerd· 
er het beste van te makèn. · En ik geloof dàt ons dat wel 
gelukt is. Over de·. geleverde prestaties kunnen de leiders 
en wij ook wel tevreden zijn als we nagaan dat we. bij het 

,. 
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v_oet_ballen 9 punten uit 5 ,,;ed stri iden haalden ( in dë~ ;óule) 

Dez~ pu.i;-itert werdên' ill s'"' volgt' Vèi"iäinÉiÎd: :~ 1:: _J:: : ,.. . _ ·" ,:,',;t, 
:_ 1$ns:..Neà 2.:..0 ,: Leri'i,:,.'.HeJ_,voirt. r-:1 î :t_ens .-Blauw.'a Zwart .6.,.o.t" 
·Lens-Oss ·t-O,'.>Lens:..-sv1v-'"4.::2;1<'.,,; ';• 0 2:L ,'l:"·.:··"'f:'2 "-:r.~,:<Y 

.. _Hierdoor_ gingen wê na·f r· de,fi_naJèpöul:e, \,raarin,.we0 met:. x.:o 
verloren van· Rohda. (de •li:,tere;:,dnriàar), eritmet' 1 ~:O.iwcnriE,·n 

vari W~st'larrdip:: 'Theo <Bo"omfÏ' \\fa):/ mèt 9 van: de· 15 doel punten 

de_ pr.oduktiefste speler.·· Bij het•·hàndbal:renbehaálderi wè 

8 punten _uit' 5 wèdst·rijdeh, 'hetgeen hièt, Vo1doehde-:was ·voor 

een ,fina;Lepl:aat·s. Bij hët vo;[leybà:llên -werden we' door Rhoda 

an de .aaimoezenier}- die 'ä'h,· ëèn dolgëwor·a·e·n· pupil• stond' 

te fluiten\ uitgesèhakelj:l, 'HiJ floot riànielijk'--5x- àf voor 

verkeerd blokken ( vÖlgen's zi jri vïsiè dan) . Láter, erkende 

hij ,k;i jn fout, en gaf tèrwi-jl wij ons verdrïêt met aä:r-d

appelsp~tte17· ·weg probeerdeb te krijgen i 'ófis snijkoek~ ·Met 

atlettek'$n •girig .het niet m:i,nder slecht, Lr :w~rden :dóor 0·de 

di:v:erse. knapen goede 'j:frestatie s •gèlevér;i, zoal,s: :- ' •"~ 

Een tweede plaats bij .het' .verspringen van Pieter Booms·c:•. 

( 5rntr.). (Willem de" l:lilst'ér·kwám· mèt éen twijfè1achtige· fout 

sprong tot 5', 50 nitr. ) . Eeii' gedeelde eerste plaats bJJ het 

_hoogspringe_n (Theo Booms);Een·vijfde plaats bi:j·de .hink-" 

stap sprong van Pieter Boóins; Willem de Hilstér was· wegens 

eeTl.spierblessurff uitgeva:llen: Een derde ·plaats ,bij de : 

spriht·, (Theo Booms en Pieter Booms _a,llebei 10,9 sec; op 

de 8O'meter.). Een_ dérde :plaats bij de estafette (The·o 'ep. 
Pietèr Booms,· Cees l;lakker'èn Hermfen Straver) .. Ee eh:i;ge· 

eer:,te plaats was bij de' Droppirig;waa:r de leiders erg op 

tegen waren. De. jongens stemden éch_ter voor, ·zodat· ze• wel 

mee 'm9esten; Wè w,etdén door ·een gesloten vrachtautb ergens 

··midden in een bos a_fgezet en moe sten de weg proberen te 

_yinden, We. nebben dit .:;lim"aangepakt door de .. Grote Beer 

. te volgen (Fabian liep ·voorop) .Dwars door korè,j~• en aàtd

. appel velden vonden we de kortste weg naa·r· het .,T,ra:nchee, 

· waar het··kamp gelegen· was .. Op .c:1e ··'Tran'chée.:reg bègohhen ,de 

moeilijkheden pas. Op·aandringen van Hans Zoet gingen we 

, sp:r'i_nt·eno over de _Spoor):Ja.ap en dat bleek .achteraf m?,ar .,, 

·goêd 'ook,' wa11t rrog'géeri''50-.'neter verderop kwafoeri er: drîe 

wagens van dë 'kàmpstáf aan.' Er was nadrukkelijk''gezegd :_, 

dat je niet .door de kampstaf gezien mocht worden. Daarom 
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~-~d~ke~ we met' ~":Ï.jrÎ ~],lem de berm in w;;?achter een bred~ 
. sloot lag. Iedereen h~d zic.h goed ve·j:,:~cholen behalve 
• Hermien Straver, die in meer.dere c!ingJ~h vrij Jangza,am was 
fHij nam .. een noo.dspr.Cing de_ berm in boyt)nop Fabian"van. 
·.· Boheemefi,-'. die :daar -t.o~valligc:lag ~ · H~t~ [,l;evolg ,,ms; 9at; 'Her
l'mien•.: öp:äe; plaats.:._ van fabian lqqam te liggen en -Fabian 
: in de sloot• ters!çh~kwam. •Tijdens_ de dropping·wer-d Elen 

::c':poesje:gevohélen,-·P:i,t -beestje bleek de .. volgende dàg van• 
:-: .. • iedereen, te .z;i.,Jn. .• De poes werd oni,e mascotte ·en .werd 

- tijdens · een indrukwekkens ritueel door. Fabian "Flap" . 
gedoopt.• Dit boa est_ werd __ later door de vereniging Oss 
aîgepikt ~ Dit we~d· nat~urlijk niet geacce!)te.erd en_-- ~. 
Robbie van der Steen deponeerde een stinkbommetje inde 

: tent van Oss. Dit tafereel herlîa/:ldé ,sich in dé tent .. 
_ van .Nea en de laatste stinkbom werd ih de .. tent van VNL · 
geplaatst. 09k .wirden ·er zakjës jeukpoeder in de slaap~ 
zakken• van Cees Bakker en Wim van der Linde gèdaan. · rk ·. 

:. vind;-•· en àat zullen er ongetwi.jfeld '.velen met mi.j eens· 
· zijn, dat we met de lei_ders erg goed uit waren·, D 'een· 
wàs wat minder sterk dan de _ander,· want Fabian werd 

: d.09r. Willem de __ Hilster eventjes in elkaar .geslagen. Daar 
het. vaak regen_de _werd er veel gekaart en moe:,t er zelfs 
e~n .•. fiif.elte.nni. sto.ern_ ooi __ georga.nisee. r_d_ wo·.·.rd.· .en .. j··. waar_ in, · .. _.·.· 
Rini .:van der Horst ( de hele week strafc.orvee . de .tweede 
pr_ijs wox1. Ook wèr:_d. er .dirisda,gàvónd • een . .film gegeven, ·;: 

,:.ct:te ver::icJ1TikkeJijk _tegemviel .. ~ De 'afscheidsfilni waä,c,-:,.,: .. :_ 
:-.stuk.!<e.n _))eter.; _Zater-dag·wer:d er in ·cte .. oèhtenduren ·nog ••· 

:x e!c)n wedstri-jd .t\:)gen YN.L geprganiseerd ;· die we'. met .3-2 .~: 
wonnen-,-.waaroij. vermeld moet viordenidàt.· d.è·· Scheidsrechter 
erg.pa;r:tij:di;g .-ra(>:.: (H1.j·d~elde; twee··stráf(>cl:Îoppéh 'uit ; 

-::en: .. i-rel :v.olkgmen. on_ter:echt) ,- Jk. ki jl<: .met , pllizier ._uï t naar 
de , :ir:Olge_n.dE! :kamp;,:eek,,,""· ;.:., ;"'· -l • ,. ;.7 .. · :· ::- . ·•···: ·. . .. ~·.: 

:l!it_;:alles. werd, gesclïreven t.cit- meerdêr èer" en Glöriè ·'vari: 

,n,,-.!~i:èt~~f ;\~~-:-.; .L~ : ,~_ ~·::'" •::~~?!1:02ms~_!i:::· ::: \ }:;i:·::~tts0;:i~: 
Ret.: k?!DPY-~ti}ag 'F.ëi:1o:c.hi:i~\l.ér. -w:oé'ti dqor:Jtebr_e~ aan·'ru.imte 
tot,.de.,,volgénê!é .-1ërtsré.vue .:wordèh' ûit·O'e"steld .• ' · .. ··--"",'• c::,:.•l''' :fr;;;;~;;:-~ ~~:;:r: ~-~:;,:_:._:-~_-.· ~ :.,t_,_ .. _,~_._._:_:.:_~-:~.-'.··'-· · .... ,-, -:, ~-... _, , •.. .:..::... - :.:_ . .:.. . ..:: ... ~:._,. -1-:-::.:: -.:'2:~ _:~r:;I;..' · .-~-~: _!:~:1. · ;· ., 

. . ,.. :.t.:::·~::.t:.::~.·.:_; __ ::..1.;;-71 __ :c ,:;_·_;,., ·.<.··:.· ,_-•.• ·.-. __,_ r - •• ,,:::--.... , --~ ... -::;,:;,.U• 
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VERSLAG KAMP FERSCHWEILER (4-11 Juli) 

. ZATERDAG. 4 juii;· ·PI.;AATS· VAN VERTREK·: STATION STAATSSPOOR. 

Nadat alle deelnemers gearriveerd waren werd.de bagage 
ingeladen en kon de reis beginnen. Na 'n uur of 5 rijden 
door het nederlands 1!pl_at1' werd er voor het eerst gestopt, 
niet om iets te eten, maar om degenen die op·springen 
stonden in de gelegenheid te stellen 'n onprettig gevoel 
in de blaas kwijt te raken. De eerste -echte st·opplaats 
was Horn. 'n Café-Restaurant, waar enige versterkende. 
middelen gebruikt konden worden. 
Toen de reis voortgezet werd, bleek de caféhouder de . 
zorg over het bordje "volledige vergunningn ont~omen te_ 
zijn. Wat op het kamp onze buren werden,bleken zich 
hierover ontfermd te hebben. We waren de grens nog niet 
gepasseerd of het landschap_begon plotseling te glooien. 
Het werd steeds.hoger. _ 
Even voorbij het schitter.ende plaatsje Monschau werd{Jer 
bij 'n Fritetent gestopt, om de eerste Duitse Marken · 
uit te geven. Een detail van dit oponthoud : ons aller 
Theo Booms (sluw!) meeDde genoeg kracht in de benen te 
hebben om tegen •:n berg op te lopen als hij met ±_30 KM/u 
van 'n andere afkwam. Helaas mislukte dit zodat hij in 
z'n volle lengte tegen het schitterende landschap aan
kwakte. Maar goed, de reis werd voortgezet en om ±_6 uur 
kwamen we in Ferschweiler aan. De koffers werden uitge
laden en er werd 'n tent gekraakt. Onze in allerijl 
gekozen aanvoerder, hans zoun kon, gewapend met 'n 
levensechte schop de achtergebleven r!:lsten ~eievla 
verwijderen. Nadat iedereen z'n slaapplaatsje had gevon
den werd met algemene stemmen-aangenomen naar het dorp 
te gaan. Hiervoor __ kregen we wel .de nodige instructies 
van de_ kàn!pleider, dhr.dijkmans, die ons allerlei · 
dingen pp. het hart drukte, die vanzelfsprekend waren,· 
o.a. dat w·e de auto's op het parkeerpleintje met rust 
gelaten dienden te worden. 
Ons vertrek naar.het dorp werd om half elf gevolgd door 
de terugkeèr •. Toch wel vermoeid van de reis sliep 
ïedereen om ongeveer half twaalf • 

. .. .; 

· ... : " , .. . {!,: . 
".°' ._ .. ~·· ' (' 



448 
· , 11,'"Jl' J• lt •• f' "" 

.' -zoNDAG 
. . ~ . . . 

.. Van' de zondag va:Lt eigeniijk wejnig.te vertel;I.J:m. ·. 
· Vanaf. 7 uur tot + half negen kwam de hèë:r Dijkmans om 
't half uur in een keûrige kamerjas·ons vriendelijk 
vertellen hoe laat het al 1\fa·s. · · · · 
Om 9 uur kwam er leven ;i.n de brouwerij en daar het 
regende werd er in 1n leegstaande tent ontbeten.Er werd 
uitgemaa:kt wat er gedaan zou worden en. het resultaa:t 
hiervan was dat w~ tegen de middag •n, stukje gingen 
wandelen (l'ees:'n flii;L'k: stuk lopen).we kwamen op.'n 
gegev·en moment in Irrel aan wa,3-r tot~ on.ze grote 
verbazing de zon dDoDbrak. He,t was toen ook meteen 
bloedheet.Op de terugweg begori.' het. weer te gieten. We 
hebben toen de waitervallëh ( valletj.es, het stelde weinig, 
vèor ,maar het was toep. wel möoi.1). bezocht er,, boden · 
enkele waaghalzen 'n pilsje aan als zï'j 'n zeer· · 
moeilijk te bereiken rpts konden bereikeh;En natuurlijk 
höopte :j_.edereen pprr, 'n nat pak, eh ZOWEil, Pierre Heynen . 
a:Ls Frank aè Vos kwamen nat terug·. Niet van de. water-

. vallen maar van d13, regen wel te verstaan •. Op de terug
weg kwamen ~Î'e 1n lf:linketklimpartij tl;)gen,die door de 
fanatiekelingen bijna in looppas werd genomen.· . 
Fred de Kleyn en ondergetekepde moesten toen afhaken, 
maar we vonden het kamp'1terug. • , 
1 savonds wa:s-~e• WJ=..er de gebrµ.i·keli jke~ dorpgang, waarbij 
het cafê "Zütn Wilden Hann" tot §tamcafê voor de verdere 
weel;C werd. gekozen. · 
De heren leiders hadden ven,racht,dat. we van de wandeling 
zó moe zouden worden,dat we direkt zouden slapen,maar 
diec,lPl~gµnden we ze niet. 
MAANDAG . , 
's-Morgens begon Jllen na het ontbijt weer met 'n wandeling 
door het bo's., TK ,·r•3et niet wat de bedoeling hiervan was, 
maar ik geloof dat ~e OJ;lS loops wilde hebbeh·. Het was 
tusser. tw~_e baakje.'3 •n pracj;t:tige wandeling-. Het ging 
langs Ernzen, waar twee Nederlanders hard met elkaar 
in aanraking gekomen waren. Iedereen verwonderde ziel: 
erover hoe het mogelijk wa13· dat er in deze streek, 
waar je nauwelijks auto's.zag toch ongelukken konrîrm 
gebeuren. 
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Na de terugkeer begonnen he volleybal wedstrijden .. 
Het A team won beide weds!rijden, onder meer door het 
sluwe spel van grote uitblinker theo booms. 
Het B team speelde slechts één wedstrijd en verloor die 
jaIJllllerli jk. . . · 
Na de warme prak, de dorpgang; Op last van de kampstaf. 
moest de hele horde om half elf-binnen zijn. Uit protest 
tegen deze verordening ging men na de terugkeer uit het 
dorp rond de v.:~ast zitten (men.= Lens+buren(NVL) 
en men maakte·~ dolle boel van. Er.werd gezonden, 
(nou ja} zakdoekje gelegd en de vuurpijlen waren niet 
van de lucht. Er waren zelfs enkele levensechte rot jes, 
En zowaar, we mochter. doorgaan van dhr.dijkmans.!! 
Tot half twaalf, maar toen was het afnokken geblazen, 
En weer gunden we de leiders de lol niet. 

DINSDAG. 

Zoals gebruikelijk kwam de heer dijkmans ons wekken, 
hoewel tt elke dag later werd. Na tt ontbijt : 11piepers 
jassen"-Deze, op kubussen gelijkende projectielen(er 
was zelfs 'n zeszijdige pyr~ide bij!) werden met grote 
kracht in 1n enorme teil water gegooid zodat de spetters 
(water} op-de pitters neerdaalden. Toch waren het niet 
alleen de piepers die in de teil belandden,nietwaar 
Frank de Vos?? 
Na het jassen werd er besloten naar Echternach te gaan. 
Het kostte zweet en blaren, maar we kwam er. Daar ging 
ieder zijnsweegs. 
Ons aller Pierre Heynen dacht 'n duitse lelijkerd voor 
zich te hebben en vertelde haar dat ze spuuglelijk was, 
waarop hij in •n voortreffelijk nederlands ten antwoord 
kreeg, dat hij-al net zo~"ilelijk was. Hier ging Pierre 
af als 1n kanon, . · . ..& 
Het was -inmidders redelijk mooi weer geworden én wa~~ 
Er werd besloten te proberen 'n lift te krijgen in re ·· 
richting van Ferschweiler. Ik-weet niet hoe dit allemaal 
gelopen is, maar om+ 6 uur was de hele club weer. op het 
kamp. Na het eten weer de gebruikelijke dorpgang •. 
Toen we teTugkwamen en onze tent opzcohtten kwamen onze 

\ ., 

.. - ~~ 

,. 
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, buren buurten. De drankvoorraad was in 'n ommezien ver
. dwenen. Er werd.gekeuveld.tot 1 snaé:r.ts half twëë ! 
r Het beviel kermelijk best, want er wèrd besloten het de vol 
'· nacht in hun tent te herhalen onder het genot van •n 
.fles bier. 
p.s, de piepers waren lekker. 
WOENSDAG: DE SPORTDAG, . 
'sMorgens vertrokken we naar het voetbalveld,dat enkele 
kilometers van het kamp verwijderd lag. ·· 
Onderweg waren het de getrainden(lees:lensers) die fors 
demarreerden, wat resulteerde in 'n aankomst aldaar met 
'n ruime voorsprong op het achteropkomende peloton. 
Op een met doe'jlpalen getooud stuk weiland moest de strijd 
ontbranden. De eerste wedstrijd werd door ons .. verdiend 
verloren (0-2) Er werd nl. niet met de voeten, maar met 
de mond gevoetbald, Hoe meer de wedstrijd vorderde, des te 
onprettiger werd de sfeer in het weiland. De scheidsrechter 

·scl'ieen· zulke dikke glazen te hebben dat"hij de vuilste 
ovèrtredingen (van weerskanten) niet zag. 
In µe tweede wedstrijd hebben we ons gerevancheerd, 
Met., 6-1 werd dE. tegenstander aan de zegekar gebonden. 
Een derde wedstrijd, .bleek onnodig daar DSS alles gewonnen 
had. Zevenkamp. Twee kamprecords sneuvelden, 
Pierre Heynen liep de veldloop in 2.08 min,6 sec.sneller 
dan het oud,e record. 
Fred de Kl.eyn, onze wandelaar, sprong maar liefst 1. 7 5 hoog! 
Om 12.30 uur werd de terugtocht aanvaard, Op het kamp 
aangekomen, .. rotzooide iedereen maar wat aan tot de etensbel 
Na het eten, het ligt voor de hand, de dorpgang, 
Op de terugweg werd, naar ik me heb laten vertellen volgens 
oude traditie, 'n heg flink besproeid en toen schoot ons 
plots te binnen, dat. we nog •n feestje bij de buren tegoed 
hadden, Men liet· 1n kratje pils aanrukken en er werd weer 
tot diep in de·n,a.Ght geklets over zeer uiteenlopende 
onderwerpen. Toen0 het ui,teindelijk tijd was om te gaan 
pitten, blee)< Pierr·e Heypen lichteli.jk zwaar aangeschoten 
te zijn. Er werd hem 1n kratje pils aangeboden, als hij 
met z'n ogen dicht pp-êén been'kon staan, Dit lukte natuur
lijk niet en ha •n vijftal pogingen zat iedereneen z6 
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ondêr d.e. blauwe plekken, da.t hij met vereende krachten 
o'p z'n luchtbed werd gewo,rpen. Dit kostte hem enige 
blauwe plekken omda't z 1n luchtbed verdwenen bleek te 
zijn, doch dit werd spoedig teruggevonden en na+ 'n 
half uur was de tent in diepe rust, 

DONDERDAG 
Deze 6e etappedag leidde ons naar de wijnkelders van 
St.YJartien en naar Vianden. 
Na 1t gebruikelijke ontbijt belandden we op de parkeer
plaats van Ferschweiler, waarop de buren gewacht werd, 
We vertrokkEm met 'n mistig zonnetje, maar zo gauw 
we in Luxemburg war-en kwam de regen met bakken tegelijk 
uit.de hemel, 
De wijnkelders vielen mij persoonlijk tegen. We werden 
rondgeleid door enkele onderaardse gangen, waarvan .. 
de atmosfeer met wijngeur was doordrenkt, Een gids 
vertelde ons in 1n verschrikkelijk en~els (the top 
of the bottel - ze top of ze bozzel)-en in 1n uitst@kend 
te volgen duits het wel en wee van de kelder-s. 
Hij zei, dat we de waren konden proeven en dat wel _ 
allemaal een glaasje champagne kregen, Nou, VElrgeet •t 
maar, doodgewone appelsap, 
Na St.Martin werd de reis voortgezet naar Vianderi, 
1n schitterend:e stadje, waar ieder zijns weegs_ ging. 
Me~ diende om 5 uur weer bij de bussen aanwezig te 
zijn. De terugweg leidde ons nog langs •n enorm 
waterbassin, dat •n onderdeel was van de krachtcentrale 

aldaar. Om+ 7 uur.waren we weer op het kamp. 
Na het eten volgde 1 n volleybalwe_dstrijd tussen de 
buren (VNL) en één lenser ( sluwe Booms) tegen de 
kampstaf + leiders. Deze wedstrijd werd wegens de 
invallende.duisternis _gestaakt bij de stahd 1 - i

Men kwam overeen de wedstrijd de volgende dag uit te 
spelen. Dit was nog niet afgesproken of· dhr.Dijkm~ns 
kwam voorzichtig inforemererf of het niet beter was 
de wedstrijd de volgende dag uit te spelen. 
Deze dag eindigde met - - je raad •tal - de dorpgang. 

VRIJDAG 
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Jlam deze dag valt zeer weinig te vertèllen. 
?.' s-Morgens uitslapen met ontbijt ?P bed ( ! ) 
;Voor de rest van de ochtend deed iedereen waar hij_ zelf 
• .. · · had • s-Morgens werd door de meesten de voet.bal-zin in , · · • t d t, 
.wedstrijd VNL - DSS. bezocht en men hoop e a onze 
·sympathieke buren deze mensen klopmzouden geven, 
Uit gebeurde dan ook ( 1 -0) · 
, s--i''1:i.ddags •n enorme klaver jasdri ve en 'n enorme 
regenbui. 
De inzet : le prijs 1n fles duits: witte wijn. 

2e prijs ; niet aan~ez~g. . ~ 
troostprijs : een pilsJe van de winnaar~, 

Na twee uur verwoed klaverjassen en schelden kwamen 
Haqs~aat en Jos Keetman als.overwinnaars uit de bus. 
En toén: etenstijd : Kip (sorry, haan) met patat en 
appelmoes. 
Leqs was natuurlijk weer het laatste aan de beurt 
maar dit had wel z'n voordelen. Er werden 2 schalen patat 
en 3 schalen appelmoes bemachtigd (rantsoen resp.één 
en één scheà.) . . 
Na het eten de "pig-matehes" Tafeltennis tegen de 
Ferschweiler Boys waaraan onze bloedeigen Paul van 
der Steen deelnam in het dubbelspel met ene Wilbert (VNL) 
Ze werden helaas

0
verslagen met 2-1. Toch kwamen de 

Ferschweiler Boys er in de tweede set haast niet aan 
te pas. 
Na deze toch wel grandioze wedstrijd de dorpgang. 
Een ieder poogde z'n kleingeld kwijt te raken in de 
gokautomaten, maar-sommige pechvogels kwamen met nog 
meer kleingeld te zitten. Terug op het kamp werd 
geprobeer'i;I 1n koe op het kampterrein te krijgen 
maar deze viervoeters bleken door de duisterni§ 
ver.zwolgen te zijn. · 
Er werd hier en. daar nog wat gefeest maar op dat moment 
zocht,. uw toch wel vermoeide kampverslàgschrijver 
z'n sl,9.apzak op zodat iku niet·meer over·verdere 
gebeurtenissen kan inl_ichten. , ·· 

,• 
.. 
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ZATERDAG 
,. Na· het ontpijt werden de koffers gepakt en lunchpakketten 

geformeerd, . , . . 
De tent werd helemaal opéngell)aakt om eventuele Lens-
lucht jes te laten ontsnappen. . . . , . . . .. . 

·_Deze dag we,rd 1 n dag van wachten, wachten, wachten. · · 
·.• Iedereen doddde z'n tijd met.klaverjassen, volleyballen 
·mopperen of pitten. · 
Toen ·om half zes eindelijk de bussen arrfveerden ging 
er 1 n zucht van verlichting op. , 
Om 6 uur.vertrokken we voor de Jaatstè maal naar 
het dorp,- nu per bus. 
Het eerste deel van de terugreis was bijzonder saai, 
Er gebeurde niets. 
Rond middernacht echter werd het wel leuk, Den Hoorn 

- n.l. begon de :soezende menigte nachtmerries te bezorgen 
do.or hun ,kampioen,slied te i;?;aan zingen, De in hun slll.ap 
gestoorden namen dit niet en kraakten de jongens van 
Den Hoorn zó af, 'dat ze de rest van de reis hun, mond 
dicht hielden. In Horn was er weer ge stopt. Er was • 
veel besteld·, maar weinig betaald. 
Omstreeks 2 uur I snachts kwamen we op het Lensterrein 
aan. IedErreen bleek nog behoorlijk fit •. 
Aan de bar werd nog 'n uurtje nagekaart,maar toen 
werden de mee;5ten naar huis gebracht. 
En hiermee-wareh'we aan het eind gekomen van 1 n zeer 
geslaagde karnpwee_k, ondanks het niet zo bijster 
mooie weer. ' ,-, 
Rest'mij nog de.leiders hartelijk.te bedanken voor 
de fijne manier, waarop zij de za!l,k in de hand hielden. 
Ton en Pet·er : hardstikke bedankt. 

Uw verslaggever 
Fr.Teunissen. 
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.: DE LENSREVUE : 

, weekblad .van de voetbalvereniging .Lenig en Snel ' 1 

' : 43 ste. jaargang nummer. 46 .,_ . . 29, lcjuli 19 70. 1' 

_._. NOG .. EVEN • 

• . :_:. ;, '"'··· .•• En·_ dan. is het ,wee·r .. ·zover~ Allereerst: natuurlijk 

~~ .. _,.de v:9orbéreidehde trainingen .. ,en oef~nwe,dstrijden,~ dit alles 

. 'rd,t~er meerdere' :eer' en .glorie .van, dé~ daaropvolgende compe-

' ;;,-\.titie; ·,Wat ·betreft het: eerste eri twe.'e_de .. ·elftal;·, die komen 

_uc;·<wat :,:boirerigeno_efüde· betreft·,:gènoeg;raari.hun1,tr,eklêen': en zullen· 

.n ï·daar:van ;in het.,;v:erloop ::van>d'e'.,compe,titie.:blijk moeten . 

,,s:'gev:en: ·Gezien.de. plannen irän-.orize:'El\'O'-.s,ekr.etaris, dhr. 

· .. ,; ·:A ;.Bcigisch,,. .zal ,dit. jaar·'.ook· het··belang ;yan) de~-:lagere elf~ 

.è t·allen: bënadrukt:: Het.-v:i;_er -jaren .pl_an·rdat., h:i:j;,heeft opge-

, ·,; st·e1d;·waarin 'Lens als ·tota).e :ye"réniging,}("dusl ·de. elftallen 

, : 1 .1 t/m1· 11) enkele .klassen 'hoger'. gaat·:'.spëlen, ;ve·rdient alle 

;c,:-::belangstelling: eh·.ee_n v·olledige inzet .:van1:alle in onze 

• 3i: vereniging ·voetballensê -J.eo:en,. :U:' àllen,i. of ·U; nu in ,het 

, S 3e," 6e,, Be :of :10e voetbalelftal::bént1oetj'okkef!lbij dit plar 

:•c- en. ·als. 'zodanig !staat., er.,,iede·r:e· wed.str:ijd ·'.wat:J op. het spel. 

: l, Gezien>de· ·kapa-citeiten ·en•;decte:;ver,wachtén:·.inzet moeten 

· er. U:it'~ 11, elftallen ·.toch fainsteils. :4..kaillpi:oen·en geboren . 

;, kunneri .worden:.,Te'. .optimistisch?. Met :wát,;mèer:.geluk hadden 

:.2ë. we. er~ h;et afgel:open.êsêïzoènc'v:ijfl'.gehad.L Mi:sschien dat 

.> FcVrouwes Fcirtuha :zïch 'dit•,seiz·oen '.over ,ons~· ontfermt l 
J ~·,, < • J 'Gé 

t:ut_~ • ~ : e • 

,~rc:,_RECTIFICATIE': .. 1Eni"ge: cweken· .geled·en .rs :'er,'in,'de Lensrevue 

,.::.r~c gepubliceerd ,·e:dat,ons~. eerste elftaJ:uop,.6 ·augustus tegen 

1d S;Holland i1Sp'ort:Jspeelt~ ,'Dit,:: berust" op·,ee'n,:mi.svèrstand. De 

<"~ 
0
:.:: wedstrijd Iteg en· :d·e ·Houtr-ustbewönersi he·eft''precies . 24 

, ter -q,ûr Tater.tplaat s,;· :snel,.óJl}gèrëkend.,::;,de'.; 7e _ :augûatus dus·l · 

: VARIA: i 

:-er, .. :.;Dick' .. én Annemiek' Groènèndi jk.adariken"álle ?Lens-leden, 

.i .~:.::· die .. tijdens· hun: hu,.i:eli,jksdag,".blijken 'van·belangstelling 

r. r~chebbèri'.get'oónd;In· bijzond:er het:· der.de.' .élft'á.l:;· :•dat vrijwel 

eet kompleet aanJ,tezig··",as; ~.hée'.:f'.t;rve-el'. bi jge'dra-gen•:tot'· de feest-

_de i=, .vreugde en"t·ot0·de :d;rankrékening~:i'Eh terecht l 1 

cht~·-Géruchten gaan·T dat, ene ,ll' •. s::;rrée:ds·•,jaJr-en·,gewaardeerd Lens 

:cc•:· lid :ctoor d·e. Déense ·:ye·reniging :B..;K :Skol"za:ili':worden aan~ 

·.• getr'okken., Heimwee naar :e·en·,v.roéger' vakant'ieland schijnt 

_,r,. ct·e voornaamsté reden 't:ot' deze i:;och wel' opvallende· transfer 

ij- mogelijkhêid te ziljn •. 
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• __ : ~.- • .:.'" -_, .i. • •. , u:._,_-_ • •. ~·...;: .;. __ ,..;.;i:,. • __ ·;~.ic; .. L·_."",. .• ~. 

-We leven ir. een .bureaur:ratisch land •.;,;De _,heer K. v .d .Laan 
heè'ft dit reeds eens. ondervonden met een·door hem.yervaar-
digd bord: "Lenig en Snel 11 ( Schooriheidscommissiec!) .- . .;.:;.;: 

,. :Ni1.d'reigt de gemeente \1eer ~eri__kinl<: Jn _de ka.bel .i?E! .~e,gg;en , :~· .door: een. vlott·e, afhandeling ;va_n dè. plaatf):j.ng, van. de licht
. -·. installatie,· in··de·weg te staanr~'·We leven: in. een ,vr:i j land 

;-, Ach, wat .heët . vrijhaeid? _, ,·.: "· :,,.- , . ·. . . J ,; ,_,·:.· :·,IJ ,ir- > ; -; . -- :. ; .. r-.,, .·-Will.en ·all.e•:adverte_erders·_ va,n; het,_ lçomen_çl" seizcier;t · (Lens
revue) hun ori:tvangen .. afschri_ft _zo :::inel moge:J.ijk; bij dhr • 

. J.Groenendijk·b~zor,-g~n!·-Adr<?s: Jvlç.artensdJjklaan·1~3 • , 
- (674516). .· ....... . ·"'·:óFF.-r.ètÊÉL:.·_:_:~-~.- - :~- 1 -·: ":.::_ :r· -~:.:-i .,._J·_ .. _:.-•:1:...;;•::: 11 j .. ~: ~ ;~-

SEKRETARIAAT - - . . . ·· - '- . . . . . . . 
. Alle korrèspÖridentië v;oor 1le,t, A,lp;emeen seJ<tètàriaat. dient . gez'onderi te worden aan'•G'.lf.C.Halleen,'Abeelstráat 37,· tel. 32 4A,44 •;• , _ . _ - _, _ ,.. .. . _ ~ - · .. · . 

NIEUWE LEDEN · · . . . -
,..535 Fromberg r.p. 290362 (w) het';oord 13 '" · 
.---586 ·velde v.ff;· r.g. 190346 (s) hertenradè 161 361433 

,.,,/287 feekes r,; 110250 (s) j.v.beerstraflt 25_980030 ~_,..,588 stuivenga h.w. 150648 (s) j.gillestraat 27 541974 
:,,,589 zwart de p.h. 070521 (ns·t loevesteinlaan 829 

·_,,.59b veeren j. 180917 (ns) drapeniersgaarde 71 660717. 
IN BALLOTAGE 
591 s_-gravendijk a. j .. ;;_59327 (ns) postbus 6108_ 631.640 -592 _schout.en ,n: (ns) _jonckblpetplein 62 · ·--::-~--:---·-"'--; ·· .. -:.;· 
593-boogaardt y,d.·l; (ns)_·g.i:.v.pr:i,_l}st.Brerlaçc1n 7-voorburg 
REKTIFIKATIË ' ·' ·: ~,:- :"! ._ .,-,, !''~ -::-· ~-~· ·, '' C' • - ,"' ',: ,~ .. .. c, ... _ -
Bij de publikàtiè vorige wëëk' van c:Hr benoemingen in de · 
kommissies heeft één kommissie per ongeluk een verkeerde 
naam gekregen.: :d!l :.kantiriekgmmJ,s sie,,_,·'.f,oal.s·;,op, de. vorige': , 

,·algemeneff.c,vergader:Lng ,st,;J.ngf;!k;oodigçl ;-,Z,öll deze_ kolll))lissie -
-in het_ vervolg· "klullgebouwkomrrü.ss:Le~ het êl).; Want .,wie zou · 
. het· klubgebouw •ns1, de _iffr,endige ,:vernieµwing nog 11kantinell 
durven noe'niei;? ,. re•• .... ' ;:-·'.· .. ' .. •. 

OEFÉNP.Rbdfunii;fMA SËNÎORËN. ZONDAG ,·2 'àugustus 1970. ·· · 
1 O. 00 uur Lens· B-Valkêniers- terrein Hoekwater straat .· fo. oà uur' Lens-' c:..valkeniers tcrrei ..:,· Höek\,raterstraat 
1?.. 00 uur Lens A-Valkeniers terrein Hoekwater stra.at 
De opstellingen voor de drie kombinaties zullen na·de 
training van donderdagavond 30 juli bekand ,·:orden ge,na::ikt. Afschrijvingen donderdag tijd:ens de training. 
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TRAINING SENIOREN, 

• Ilé'.'training' 'i.roor d~ _twee ~sé'1ectiegroepen .senioren begint 

donderdagavond 30 juli om half acht en staat onder leiding 

van de heer Huguenin • In verband met de oefenwedstrijqgn 

·.van· aanstaande zondag :i,_s ieders aanwezigheid zeer gewenst 

dus half acht ingang Lens terrein. -De opkomst tijdens . 

de' trainingen vorige week was bevredigend; gezien het ç,•· 
aantal spelers dat nog met vakantie was. Opvallend was',': 

dat vooral de "_ouwetjes" het wat de training betreft c,.;; 

nog best doen. Het zal de spelers duidelijk zijn, dat.•;, 

hun aanwezigheid tijdens de training invloed heeft Öphét 

samenstellen van de vier hoogste elftallèn. De 'voor. de .:.~ 

~- training 11itgenodigde spelers, die wegens vakantie nóg Al 

niet in de gelegenheid waren bekend te ma)<en of zij 

in· de. komende weken beschikbaar zijn~ worden ver zocht .';i 

het betreffende formulier mee te nemen en in te leveren:; 

bij de trainer of één van .. de bestuursleden, of op te " 

zenden aan dhr. A.Bogisch,Meidoornstraat 6. 
" . . - . 

LEl\1? :..Ho~AND SPORT. . . de . . --~· -- .' ·. . 

We ,.he·rinneren nog even aan vriJdagavond 7 augustus 

om half zeven te spelen wedtsrijd Lenig en Snel 1-Hollan~ 

Sport,, Slechts de ·1eden en donateurs, die in het bezit •. 

zijn van een. nieuw (blauw) doorlopendctoegangsbewijs." .. -

he bben. gratis toega.ng, Deze_ toegangskaarten zijn iriniîd:... -

dels verzonden àan alle .leden en aan de donateurs,· die· 

hun donatie voor·· het. komend seizoen hebben· v·óldaan: 
< ~ ••• -, .,, ... -. ~ 

- KA't>-'IPEN-: . . ·, ~ .. .'.': .,-. '·• 

Bij de bagage, welke van de diverse kampen· is terugge.::.-:" 

komen bevonden zich twee.blauwe trainingspr:Oeken en een 

pukkel, waarin een donkerblauw zwembroekje en witte hand

doek. Deze spullen zijn nog steeds niet afgehaald. 

René v.d. Steen, een van de leiders va.n Borculo, heeft 

zijn Lensshirtje voor een tP- klein model geruild, Wie 

een verkeerd shirtje in zijn bezit heeft wordt verzocht 

di.t vrijdagavond even telefonisch mede te delen (tel. 

398694). 
JUNIOREN-SEKRETARIAAT. 
I.V.M. vakantie van dhr. G.v.d.Steen zal vauaf zaterdag 

1 a1;.gustus a.s. het juniorP-n sekretàriaat tijdelijk 
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, worden waargenomen, door. dhr.· G . .v.d. Vei!:d.e;. H'èrt,~nrade161·; 
1 tèi. 361433 . 
; JUNIOREN RAAD 
~V:oor · de; nieuwe:•.Ju.'üorenr_a,ad' is Q.Og pla-áts voor één B
! kläs-serl.en;,jr:C.,..klas.~er.~,. ·J:ongens /: die p'f!reid zijn om 
1 in"<de;':Juni·o're'nra;.ad:; zitting ,te nemen en .. o.ok ·aa.ädwerkeli jk · iets, v,oo~.ohJ:Ên_yererïiging.w-l).len doen~ kunnen zich na . 1.5 ·august:1.g;c,•a,.rs .',1 '.oj>gêveh 'biti. :PauLy ;'d. Steen:.,- Nunspeet; :làan,.'.30'}J:.0ï'ó(ti.eJiel's:m:i!s:ch '.bi,d. dhri; .. G •. v .d ~Yelde, tel. 
361433. 

'PASFOTO'S. 
·oe :v;ol!gende:::sp.el:ensJ mq_eteh' ;g:ö:.~poed.ig mqgel•ijk 2 pas-. f:oto·•rs1 inièvere_n.:~ne-.·b0r-p,.prdost-'1-,:de · bru:i;rr.:..h. straver. j.;.v.:T<:i!:jn.;..gi 1-io1.r\;:ers.;.in ~:hogewoning,:. j,:-lànsbèrg.;..;r-·. frombe rg-. p .1v:è1rl!aam,,1 Ini§!vënen bij. dhr .• G .,v .'.d •. Steen/ Nunspeetlaan 
303. 

, WEDST-RIJrDdiENS:,;.A'.,c.ombinatie. 
• Helaa·s'. Jiebb:enJwij nqg·:ge.en°.,tegenstander:'. voor, de A comb. ; op éZQJ)daig.: :2 mugustus1ra, s.~i,klmnen••v:inden:- Deze wed-,. stri<jdL :isi'lJ.edoelldl ,a:ls·:kE\iJ.n±smaking lmet'. onze trainer " dhr1,•G .. Huguem;t;e.:1:De SJ20l'gend ènspele ns ,k_û.nnen vri j dag-a:vmrîd;! t"ûssen '.1;9"00 ·.err 1;9.-,5:0:mruu:furr:forineren:lof- deze wed-- st::çjqjd, doorgaat. · ~ · · .. · 
m.:,t'.lióltt,:::tri'~hàÓ!lls;ia,:1'1.oJ,k:sp:i;nö.p::. ;j :-k'ruizinga ::.r. raarr-· · tr:i'Ji:s dèl :bl:fä. 'l'!d :fo',;fu.:r::i:nini elizwaaj1 ::-th,. ·v.~'ri j n "-:c-.' s.c hrove r-a • s·cb,:if.j'.f.::.é. stapël i · ·· · - · · ' .. , ·· ·· 
D.~: ;w:ëást'rijd'l:w.öridtl èji:èti_t.iJ.e"é:l · :gè spë e ld·, mp• .het terre in Hoekwat'enstxajlt1 :Aán'.:vang:•.12. 00 uur. 

. 
' 

\ 

C 

t 



DE. LENSREVUE 

weekbladVàn'de voetbalvereniging Lenig en Snel 
43.ste .jaargang nummer 47.. --5 augustus 1970. 
Zo is hét toeV-àllig"ook rtög èèns· een· keèr. · 
In een voetbalwedstrijd schijnt het·soms,·of de duivel er 
méë speelt:·de mooiste·aanvallen mislukken; voor open doel 
wo~~t · er· gemist,· inworpen kömen· tere.cht voor de voeten van 
de. tegenstander· ert perfect geplaatste voorzetten worden 
•Verknoeid; "Een voetbalveld heeft niets gemeen met een 
schaakbord·. Hoe· meesterlijk het· spel· vé.n · dè voetballers 
van internàtiOna.le:klàsse ook inag zijn,·toch kan het Onmo
gelijk de preciese, berekende nauwkeurigheid bezitten, 
die mën enkel kà.hVèrkrijgen ars·het toeirä.luitgèschakeld 
wórdt·,vanzelfsj)rël<::ënd·zal irieh nooit èen· goed resultaat 
kunnehberèiken; wartrtèer ihën alles·aan·het toeval overlaat; 
met•èeh.goedè-voorberèiding·echter,·is er een behoorlijke 
kàns·om· de volmaaktheict·te·benàderen~ In voetbal vereist 
zelfs de meest eenvoudige aktiè als' het trappen van de bal 
zo'n uitgekiende timing, dat niet'éért speler· op volmaakt
hèid kan bógen. Nu is dat irobr eèn goed getraind.elftal ook 
niet· nodig,· indien· èr voldóendë teamgee·st ·heerst, kan men 
elkanders fouten voor eefn groot gedeelte corrigeren. Hèt 
heèft:ons eerste èlftäl hèt àfgèlopen·seizoènrtiet meege
zeten, maar dit moet juist, vooral voor de jongere spelers' 
jtinioren·en pupillen èen· stimulans zijn er de komende jaren 
keihard tègen·aan tè gann·om zö'n bloeiende en gezonde 
vereniging a1s·Lehs,· zo snèlmogèlijk.uit die 4e klasse 
te halen, Er zullen hu Lensers bij zichzelf denken, dat 
het wel eeuwig vallen· en· opstaan· bij Lens zal· blijven,· want 
Lens·is nu eenmaal een·feestvereniging~ De Juco·heeft echter 
dit· ja.ar al het·goède vóorbeeld gegeven door inplaats van 
"ranja ·met e·en rietje" të · serveren, uitstekende jubileum
toernooien te 'organiseren.We zullen het vart onze jeugd 
möetèh hebben· en dat kan; èr is· genöeg·talent én de training 
ëh coaching zal hog beter wörden;zodat we de toekomst toch 
wel met optimisme tegemoet mogen zien, 
OEFENPROGRAMMA SENIOREN lf.lAANDAG 10 augustus. 
1 $;3·0 Lens B:..H.W:S. terrein Hoekwatèrstraat 
19.30 training voor ovèrige·spelers, terrein Hoekwaterstr. 
OpS~êlling: o:vorkink-p.dé jongh-j.bijsterveld~r.roodbol
m.smitskam-th.hoefnagel-r.eykelhof-e.foendoe-j.zoet-a.hop-
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r.brandenburg. RES: b.v.d.lans-j.v.luiken-e.v.bronckhorst 
(alle spelers dienen te zorgen voor een korrekte wed
strijd-uitrusting") · · · 
SENIOREN DINSDAG 11 augustus, 
~o LensC-HWs·terrein Hoekwaterstráat 
Opstell'.i/ng:b.v:d.lahs-g.oóstrom~p.v.d;aar-j.v.d:Rnaap-

. e. broncli!horst-j. verhaár-w. verbarerd,se-j. wiiting-p:klein 
bretelér-h.v.dijk-j.v.luiken RES: a.verbarendse-g.de 
hoogd-n. koot · · · · · · 
(alle spelers dienen te zorgen voor een korrekte wedstrijd 
uitrusting) ·. _- _. · · · · -
SENIOREN DONDERDAG 1 3 augustus: . . . . 
19.30 Training: beide groepen verzamelen Hengelolaan. 

' , 
OFFICIEEL. 
SEKRETARIAAT. -. 
alle korrespondentie voor hét algemeen sekretariaat dient 
gezonden te worden aan g.h.c.halleen, abeelstraat 37, 
tel. 324044 ' 
NIEUWE LEDEN , 

.,,,,- 591 s.::.gravendijk a. j. · ·(ns) 250327 postbus 6108 636140 
,..--'592 schouten n. (ns) jonckbloetplein 62 · -' · · · 
.,,,,-593 boogaardt vd. h.a.m. (ns) gr.v.prinstererlaan 7 voor-

IN BALLOTAGE . , . . . burg 
594 schouten p;ä. 170348 (s) spakenburgsestraat 150 392829 

/595 voermanw.j. 260452 (s)·westeinde 57b 394379 
ADRESWIJZIGING.LEDENLIJST .. 

,.,., 138 feller f.e. naar 2e schuytstraat 254 
AFVOEREN LEDENLIJST 

.,,,- 401 peverelli r. a. ( p) 
DONATIES 
Er zijn al vele·reaktiésbinnengekomenop het schri°jven 
dat wij hebben gezonden aan al onze donateurs en dona
trices en aan äegenen, die äat dè afgelopen jaren geweest 
zijn. De eerste serL., · toegangsbewijzen is reeds verzonden 
aan hen van wie het jonatiebedrag inmiddèls is ontvangen 

_Wij wijzen er n6gmac:.-1s ·op dat het tóegangsbewijs slechts 
~· 'verzonden wordt, indien het volledige donatiegeld is ont

vangen.· De donateurs; die er vroeg bij ·waren kunnen al ten 
volle van hl.in toegangsbewijs pröfiterèn voor·de aanstaan
de vrijdagavond 7 augustus te spelen wedstrijd Lenig en 
Snel-Holland Sport. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Dèze. weèk zijn ~~n alle senior-leden de uitnodigingen ver 

zonden voor de·maandagavond 17 augustus te hcuden algeme

ne vergadering. Zoals het huishoudelijk règlement voor
schrijft zijn bijgevoegd de jaarverslagen, het financieel 
overzicht, een verklaring van·net financieel kontrole·or

gaan en de nctulen van de vori·ge algemene vergadering. 
NIEUWE KLUBGEBOUWBEHEERDER 
Afgelopen·maandag hebben onze nieuwe kiubgebouwbeheerde:e 
de heer J.Hierck en zijn echtgenote de eerste pilsjes 
geschonken, nadat zij zaterdag al de bar en omgeving 
hadden verkend .. Het bestuur wenst· de heer en mevrouw Hierck 

veel sukses bij hun werkzaamheden. 
VRIJDAGAVOND: Lens 1-Hölland SDort! 
Deze wedstrijd begint om 18.30 uur. We raden een ieder 
aan tijdig aanwezig te zijn in verband met de eventuele 
drukte. 

VARIA 
-Cees had wedèrom geen pen bij zich ... : .... !!! 
'-Als Lens in december 2020 n9g bestaat, vieren we ons 
100 jarig bestaan.· Wie van ons zal dat feest meevieren. 

· Een griezelige gedachte! 
-Nieuw gehoorde aanmoedigingskreet voor het komend seizoe~ 
"Hup Lenig en Snel"· . 
-De fam. Hierck·is gearriveerd. Iv,et een professióneel 
élan worden de gevraagde consumpties overhandigd. Wij wen
sen hen een plezièrige tijd achter·de bar toe! 
-De spelers van Holland Sport worden'voor hun te spelen 

wedstrijd tegen Lens wel degelijk betaald. U kunt als 
toeschouwer van deze "profs" dus meer'eisen dan een show
·voorstelling. 

UITSLAGEN OEFENPROGRAMMA SENIOREN. 
O.S.C. 1 - Lens A 1-3 · · 
Valkeniers 1 - Lens A î-5 

FOUTJE. 
Nauwelijks is de nieuwe rèdäktie in functie getreden, of 
het noodlot slaat reeds toe. Een Ferschweilerganger, 
Frank Temnissen, lèverdè·enige weken geleden zijn verslag 
in v~n het in dat plaatsje gehouden kamp (u weet wel, 
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"dat kamp.dat zoveel geestrijk vócht in de· kelen -der deel: 
-nemers do-et vloeien).' Doo:t<eeh--téchnisch înahkeiiiéht a:arr de 
stencilmachine,· werd het gèsèh.rëven w;erk niet goëd. af.ge

·drükt, · tê:rwijY óok· h~t 11mánuscr1î:pt" reeds iri de prüllen
.bak was verdwenen_:-· Réêds··vëordàt U dit' leest hebben wij 
_Frank· Teunissen ëèn persoonlijke èxcüusbrièf _ gezonden, 
·maar ook· in• het openbaár moet l<'rànk -nog eens· extra be- -
dankt worden; Zijn•uitgebreidë, origineel gèschrèveh ver
slag; kwam echt voor plaatsing in·aanmèrking· (wij zweren· 
:het J. Als kleine· pleister- op dé wonde ·stellen: wij Frank 
alsnog in dé' gelegehhëid een vèrsläg te schrijvéh en 
bovendien staat er een pilsje op hem te wachten. RED, ,, 
JUNIOREW~ ~-înverband met de nog stèëds · voortdurende ·vacanties · voor 
aans;taande zaterdag·en zondag·nog geeh'pfogramma's-· 
Wel·staan lhet·ingang van 1.5 augustus enige·belangrijkè 
programma's voor alle elftällen te wachten. Ook.hebben 
wij nog enige tournooien in pettoen wel op de volgende data:· ·· 
1b augustus: H.B.G.töernooi vëor B1 
23 augustus: H.B.C;toernooi·voor Al . 
30 augustus:Celeri;ta~. töèrnoöï voor:A2,B2 en·c2 
30 augustus': T.S.C.toernooi voor A1 ,B1 en C1. 
JUNIOREN-SEKRETARIAAT · .. · . 
I.v.m.· vakantie van dhr. G.v.d·.steën zal vanäf zaterdag 
1 · ïi.ugustus · het· junioren· sékretariáat· tijdelijk worden· ·. 
waargenomen door dhr. G,v.d,Velde, Hertenrade 161, tel, 
361433 

PASFOTO'S 
IJë volgende· spelers ïnóeten· zó spoedig mogelijk 2 pas-. 
fóto's inleveren: ë.b.,r.:.p.'proöst.;.l.de br11in.:.h:straver:.· 
g .wouters-m·. hogewónint·,.:. j: lans]:Jérg"r ;frömberg-p; verha11r ;'. __ 
Inleveren bij. dhr.· G·;v.a.Velde; ·Hertèhrade 161 ;-·op achter 
tant foto's naam en g,boortedatum vermelden s.v.p.' - · 

··-.!. - •. 

.. . • .,._, ,--_, : -· 
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JAARVERSLAG JUKO 0EIZOF;N 1969-1970. 

·' P'-- ... ---·---------······ 

Deze week is het· jaärverslag vän het verenigingsjaar 1969 
1970 uitgereikt c.q. verstuurd, Naar de mening van dé 
Jukö is het niet anders dan normaal om enige interessàn
te punten uit dit jaarverslag \ram de Juko aan de junio
ren mee te delèn; De juniorènkömmissie bèstor'ld dit jaar 
uit.dé heren G.Duivesteyn-J.Hop-N.Koot-G.v.d.Stéen
G.v.d.Velde en J.B.Zoet. In februari deelde dhr. Koot 
mède dat hij wegens werkzaamheden en uitstedigheid zich 
moest terugtrekken uit de Juko. Dhr. N.Drabbe werd be
reid gevónden vcor het lopende seizoen zijn plaats in 
te nemen. Het.totaal aantal leden bedroeg aan het eind 
van'.het seizoen 378, verdèeld in 4a-7b-7c-6p én 6w-elftal-

.~: leh. ·De trainingen verliepen over het algemeen bevredi~ 
gehd ,. De opkomst was goed· en met een enkele uitzondering 
werd enthousiast getraind. Onzè dank gaat uit naar de 
heren die deze trainingen verzorgden! · 
Slechts 1 elftal wist het kampioenschap te veroveren nl. 
Lens 13 (C2) vermeldingswäardig is nog dat A1 de 3e en 
B1 de 2é plaats behaalden. Lens 14 was zeer dicht bij 
een kampioenschap, ·doch kon·de race om de 1e plaats nat 
niet winnen- I.v.m. de matige berichtgeving van uitsla7 
gén in het officieël orgaan van de KNVB, was het niet 
mogelijk om voor alle elftallen de juiste eindresultaten' 
tè bèpalen- Bij de pupillen deden P3 en P5 het zeer 
goed, terwijl de andere P eh W-élftallen met wisselend 
succes. het veld betraden. Ee.n. tataal overzicht. volgt hier-
0nder. gesp gew gel verl pnt, v-t · wedstr.gem. 
a-jun. ·65 30 10 25 ·70 115-103 1;08 
b-jun 125 56 16 51 128 293-243 1 :o4 
c.:.jun 111 45 11 55 101 288-308 0;91 
pup·.· 101 44 16 41 104 164-159 1 ;03 
wèlb. 84 45 18 · 21 1 08 1 60- 80 1 ; 2t 
totaal 484 220 71 193 511 1020-893 1.0 
SPORT KAMPEN 
De Juko heeft de groötste moèite géhad om de kampdeel
neming te ,:t; imuleren: · Ondanks matige intèrecse zijn de 
kampen djt· jaär een groot succes geweest, getuige de 
J,.~_mpverslagen. 



' 
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SPORTDAG. 

Een· record aantal deelnemer·s· ( 140) bracht Ons een on
vergetèli jke dag. De juhiOrehraaa;·aie deze dag örgani-

-sèerp._e, :verdi,ept zeer zeker een groot kompliment. 
JUNIORENRAAD. - . .. . .. - . . . -- . - · -. ' -

Dit orgaan heeft ohs ·allen· weer töt grote tevreden
heid· g;e·stemd; · Het enthousiasme van· dezè ·jongens· was er 
de oorzaak van dät dîversë àktiës"op touw werden gezet, 
,Onze dank is zeker op zijn plaats. ___ .. _ _ · 

Den Haag, -augü:stus 1970. 
' JUKO .,.' LENS. -

• 

._ 
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·'. .. ;VOEDING~:VCOK·S:PORTMENSEN .~•~1;;.,: ···••.· • ... ' ; .· , · ·. ,,:,<:··/\1,tff\-,-.,I;:i'-,,~'f; . 
-·.·_ondanks:;g~dègen w-êtenscl].aj'rpelijk. onderzoek 111:àii,:ti,-d.'.è•wa9-r.dÈV/: 

. vari ·voèdJng\:§tóffen<.g'.~;3taat' nog stdeds b.ij. merisèn' de;'; . ~.-;:;:·-' 
m.enihg; aa.t b. '(. ::grot,_é,,;h,ó_è v$élhéden bi e_fst ukkén_' ~:C ;rgl_o;::\{ . .,-·:~ 

, · spinr-z.::i:e-1 ~ '\J,11 ?:f~!p,E} _,01j'".'.oorstel7?~re kraèht ~ah ~d&J-tè.r .j,1-.- J.:'." 
ven, - en da.t•, s_uiker en, in. het bi Jzonder honing van .cJ;e, koJ· A :t 
ninginn$b;i.f;qo'k.., zo 'goeG is. Zo zijn er~voorbeelderl'' te 1-'10e,\ ·: 
men vari _yo·ed-irigsmidgelèri --ç!ie. tot bijzónderè. spo_r:trp_restà~; ~~, 
,ties in';sta,at .,zçîûden ''Steileh .. , De Nederlandse topspor_tter,s;".- -
trainérs,~eri .'.§;pó.ft;;,j:1;-s_èn·'~i jn dit echter al lang, vergeten,',- -, 
aldus 'dr:r.J .f::de,'Wijii/'verboridén aan het Centr:: a], • Irist,i~;J :··, 

· tuut ·vo9r,;Yóe_d~Î}fsoi:id,evzoi;lk...:.;r .N.o.- in Zeist. Eejl_.,sp_qï;,1;,1~tj:>m 
.. _moet _als_ ~ed~r;_~e:1 d;i.y·· gE/en; sport b~oefent·,goed_.cet,~n_;-:;H1J,-.,;, 

zal, ste:).l7g_.:me.er; .~t,en(:~al) .ieJ?and äie _ ~een sport -peoefy.py/,.• : 
maar,het is,):iepaal.d pie_t,nodig dat hiJ a_nder,s,eet . .-H'et::,. :/
is wel /verdr::aàid~JièlarigfiJk, dat hij zilih houdt -aari •vist~., _ 

· tijderr; --diè. ,echt;er wel •aángepast zijn aan de .trainirigs~•:··:-•". 
_; -tijden.;;.D;i,:tf,g~e.f.t nat,üurifjk vooral voor de jeugdspfièr:~:--;r\ 

. wel. eenihmóeiJ'.Ï·Jkhe_den-,: da.ar de ouders dikwijls ook rèJ<:~::: .. 
, ning me,t è!e -~ndère~~kincierèn moeten houden, maar îeder:·een:~, 
weet 'wel: d~t,; jè, _n:Let· moet. zwemmen met een volle" maag,:,,ên ·.c· 
zo kan: -ö,ok ,vq_etbálie·rr niet goed· tá:{'inen of een wedstrijr;l/ ' 
spèlen ha eer:('.'m_aEJ,l'tijd', Hèt gebeurd_e het afgelopeh se_izóEm:,_· 

-,nog règèlmatig: dat· er jongelui., voor de· training· of d_e , ,:: : ,
. wedstrijd/' rustig. ine't.· éen · grote zak patat het· kleedgebo\.nv· 

binnen kwamen wandèlen. Veel jongens• begrijpen blijkbaar.· 
niet dat zoiets·:.ongèzond is. Willen ze iets bereiken dan 
zullen er·opófferîngen·aan te pas móeten komen, maar dàar 
dienen· voor'E!l. onze · jeugdige spelers,· regelmatig door•.• .. 
ouders, trainers en'leiders op gewezen te worden; Dat kari. 
onze. sportprestaties alleen maar ten goede komen. •. · · · 
OFiICIEEL - .· . -,,, -,,,_ 
Sekretariaat , _ . _ . __ - · 
alle korrespondéntie voor het algemeèn sekretariaat dient· 
gezonden te worden.aan g.h.c.halleen, abeelstraat 37,-tel. 
324~44 · · .. . · ' .' . . .·· . 
DCNATIES . . 
no,ë steeds stromen de aanmeldingen van oude en nieuwe do
nateurs binnen. oudèrs van junioren, pupillen en welpen 
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wijzen wij norr eens op ere mogeli_jkheft e:en doórlopend toe
gangsbewijs aan te schaffen ( dat kof't~ f1 2. - ) , waarmee zij 
het gehele jaar onze velden ljunner'l bnzoeken; niet alleen 
om hun zoon te kunnen zien spelèn, m'-.ar: cok op zondag als 
ons eerste elftal binnen de l' jnen ki,n.t. Zo staat er aan-

-staande zc.ridap.: alweer een aantrekkel,ijke 11edstrijd op hec 
Programma tussen Lens1 en de ADO-ama;:ieurs. 
LENS. - HCLLAND SPORT 
Zeker zo'n 1000 toeschouwers heljben 'r_;e, afgelopen vrijdag 
gespeelde wedstrijd Lens~Holland Spci't · b_ijgewoond. Dat 
is éer:i- veel groter aantal bezo.ekers dan\ wij gewend zijn 
te ontvangen. Dankzij de medewei;'king·van een flink aan
tel leden en doriateurs die hun steurî hebben verleend aan 

, Ome Nico bij het hek en ·de· heren De Winter en Hierok (en 
·• mevrcuw !-"ie rok· natuurli .ik} in het kJubgebouw o.f, daar-
• buiten bij de verkoop van dr,,nk · én w(:rst ··verliep allès 
·- vlot en_ soepel. Zij aller;t'worden; èv<'>nals-d~- jongens, die 
:. tevoren hebben geholpen bij het gere·eqmaken v·an de stands 
· en vocral ook dhr. Jungman c ,.s. bij het. speelklaar maken 
· van hèt veld, -i·rorclen namens ,de verer;tiging hartelijk be-

-- dankt . · · · : _ , · · 
ALGEMENE VERGJ~DERING 
aànstaande maandagavond.17 augustus· om negen uur zal, 
zoals al e~rder is P'"ngekondigd, in mns klubgebouw - -
.een algemene vergadering worden gehouden. Alle· senioren 
worden uitgenod.igd hierbij ae.nwezig te'. zijn. 
AFVOEREN -LEDENLIJST • 

;-006 g.l.v.d.akker (s} 
IN BALLOTAGE 
596 driessen p:a: 310155 (j} de rade 35 
597 driesse.n r.,o. 22076_1 (w} de rade 35 · 
ADRESWIJZIGING 'LEDENLIJST , 

.,, 213 hofman r.w. nap~ ~eopelrade.146 672853 
MUTATIES LEDENL!JST · · · · · · - -.. 
188 toevoegen tel. p/a • 860805 · 517· toevóei,:èn tel. 689625-
324 tel; gèwijzigd in 01742-2559 551 toevoegen tel 334211 
304 toevoegen tel; 335353 
421 toe•oegen tel: G5~298 
516 toevoegen tel. (,53208 
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·•- -. • _. .... ~.. ~\. . 

~-VARIA-~. '•• -.· t-~~~ .~:., (. " ·- _) .. t"' .. ,,. \;";~,· 

-Vrijdag.ga ~ug1;l-s.tµs_'.é\.ST:z1,1.llé,n•Wim Eykelhof --en Elly . 
, Reymarr.i z_ich_· în dé. èch:t, -irernind.en,., De "closed-foreverll ,rnrd 
. geslóten in.:0de ]fi-1-l .Apt:onius .eri,' Lodè1-tijk Leyweg/Ccisterhes-
, selen~"t:ifiá:t_, '-dérr. Hé\ag/ ,U'allen- krijgt gelegerihe;:i;_d_ tot. fe~. 
· ,licit,erèn·,:;_dezelJdé. d0g 'v~nze~fspreke nd in het _·,rëstaurant,. 
-"Oos.tér:park" BuitènhQf '"1'9B;: -. ••·. ·; • ·"' 

·i _ _., -önno·i·geei~ in({' aë:,_vijl·-~ -~-;"~;·/~<: ;. ! - . ,. _ . ,:'.-.: ..• _ -4:: ;-_-~ -~ 
-'- "Een pa'rd,enierkér' Oj). ei e: achtergrond li' .is, het meë st -~kern.'.: 

·• ~chtig1:J/èli~:}1é .'bP.: s'Jhr.'. __ ·,r;i:wn.a[i :'J' ,vt.:1. toepàS'.3in~., ·A,:~: Z.~!lt!ag 
is· de_ze ~-vasye ,werk,;;r vqor ';çle. weei; .:.ik-hoeveelste-maal_,· J/l-!.. '. · 
rig. Opdat' .we. op,-<die dag .allen eyen_ in gedachte. sti],: b]Jjve 
staan bîf dCi•t '.uniek /figuur: :G.eiegenheid tot .feliciteren .' 

-maandägaovnd/i:n:,..orîs~klubgeb,ouw. l[ weet wel ,'.met· Flû Jneer' . 
..._ ... -., m_árys:; l-'!·,·. ·,:~;~·•:~~_ti~-\-~) .. ;_:f::1\2 ~.:f;._;-/ ··.;. · ~·,...~- A. • • '"'~./ ·, ·\,_.,;•: ·t \~:~·~.-:,_:-
. c : ,..,A.s: vrijdag'r•is,~èr-,ieer:" ••.. •:klul:lavdmd. ! . :,•;,_ r--:· .. • : --': 
· : -:Ons ó_i~Jiwè ljl:Ï11~li~d;(i/'9°0:( hèt. kome:nd •seiz;oen;t' àtil l!}àit; ,·. 

wacht ·rta::r:;- al;le s R9IJ1t•: goed", .ë... · _ • : , • •.. -: • • · ·, ,. •1>,• .'. ?_ -:~::~ _;-,.J,'·1. 
-Oh ja\.\ä}sf;.vrijqa);~ii:,er·w~er'klubá-vond! !f!. ~-t'/·5:,-;{ ... .: ~-

' - -Wij ,r-ûikèh'öp·_yri·jH{ç,rtë' termi•jn;' een barbecue,,.avond. ">l'Je. : · 
·. KaKa ,1'Óppt'.--rrietê'gr<5:6t_se'",plarinen/ rond;_ dni, de -vijf<le._s_ep'-i :·· - • 
. tembe,:'·•eeh d:ergelijk'd'rà.nk~:: en',eetgelag te .organiseren;-.:. 
·Houdt n\l :î·é'éds· deze datum vrij :voor deze orgie (nelê) 'avond 
-VrijQ.ág,a.S~"-.z-~:t:aî:.t,. dè'~ "toto Weer"·~ --.t· ~- ,. ·,. t.•'!' "'t""~..:- __ :-j.-.~ 

-Herha],:d-ng::"'Vr;ijda,g a_.·s, .· stayt de toto weer.-~--.- -• ~,,;,. · 
"OP ·nE J<Jl.AN,ÀF7:'jei,~de-lijk{ :· . . .. . ..• · ; .',: , 

.. Pers_onal_i.i :j:iaJ1.1n·car;la Goog,": ·1~efti-jd: 9.:.-8-19 ,?f {;nóg· gefe
lici teerdl', ·hobbY'·s:;'ünno;·yoet.bal, mode, favoriete t.v . 

. pr()gramma '_s·:''.Hfdimas.;,a;.,,- tannix,. sport' . fàv. fcleurén: blau,w 
wit 0 ,(norfiJé\aJ, f); functie:• .lid <•ran de kaka' titel::. mis_s .. ;'.,J .. 

... C§i!'na.v~.!-~~-~ ... ::,--:~·-_ ..... _t·--~~-· _._:_.·, · _ \'~ 1.r .... _., -~ .;- .. -·· -::. ·-~,;·: ,·-~\._~"'·-~{. - i.,~ _· 
Intervieuwer's· JeGe ·en EnBè-,::· .· . · .: _.:,.-• ... 
EhlJe: Hoe Ïaat sbä~'je •-s morge~s ,'op?

0 

7 uur/·-"/:; .. "';_,:~:_,,_-_:': 
JEGE: VV:aaruit bestàat dan vervolgens jé çl.agtél-ï,t? Ik;'ifä,siéf 
teer êën tandabbs. · • _ · .. · _:· : --~--~ -, · .,:---'""'.:-'.'.:'•c·,,,,•:· 

· . ENDE :Hoe voel 'jé je als eérste vrouwëïi-jk,iid vän'L'EÎn.'.°3?,:;: 
Thu.i§'·~t! i!<. _poóp> d~ : ér:'ri)f,!J;ll'.: dgme s -toe -~ve.r-·zulle-n:,gàar-i..t.:s 
aktief li'.i·van gé.:veré~iging··te wcirdèn·;· " · . -,, •./ •;,•,:-<' .. 
JEGE: Hoe. staat Onno t.o.v. je lidmaatschap? Zèer·positief 

·en hij s.tîmuléert me voortdurend. \'::·.'. · 
' . --~ 

·r 
. :r·. , 

~' -_: ' . 

- . 

:;.__,·· 

. - .... ' ,t 
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' ENDE: Je hebt al e' ns gevoêtbald in It;c;t dames elftal! Hoe 

is dat dartelen in de weide je beVàl 1 ,-m? Het dartelen is 
me bijzonder goed hevallen en de voetbalschoenen lopen in 
ieder geval pretti_ger dan de tegenwocrdige schoenen, · 
JEGF: Hoe bevalt Je werk in de kaka?.llet werk schept meer 
problemen dan ik dacht.· We; en ik sp:r;éek nu namens de Kaka. 
zcuden bijvoorbeeld graag een keer in·de maand zaterdags· . 
een fèest geven, doch dit"stu;ï..t· op;nogal;wat moeilijk- '• 
heden, Die zijn ér óm te ove.rwinnep, hoewel ik het in deze · 
zaak duister in zie.' Voor: de rest •hebben ·we ·aen uitgebreide 

"planning gemae kt voor liet kömepd · s_e2,zç,èn, · die echter nçig . ·. 
:_met' het bestuur:.mcet worden doorgesproken., .• ·:·.::---~.). 

ENDE; Verwacht je veel' sainenwérkip.i( b:innèn"de kmmmissiès?'< ' .. 
·•Tn dézé kan ikmènog riiceilijk"i;fitsprëkehi-gezien mijn er-.••': 
, varing. Ik hoop echter· çiàt deze· samenwerking tot· stana zal,._· 

.-· korren; omdat het '.de basi,s is yoo!? 'éJm ·dynamiséh verenig1ngs-::· 
! -1 even,. : ~-, ,._~ ...... ~ ' . ' ·-'"': :: . .. .. _ .;~_ ·'• .. ~: 
"JEGE: Wil je' nog wat· zeggen,? Neef-_àank: U. . . , 
,--JEGE en ENDE (in koor): Niets te danken, miss Carnaval.•·--~·· ... ~ ,..,_ ' ... ~ '-:. .., -: . . ~ - . 

NIEUW ORGAP.N AfDELING.·-DEN_ HAAG'KNVB'. _. . ··.• "· . ·,· 
Yorige week is ,.het eerste nummet<verschenen van het nieüwe .. 
offic_;i.ële orgaan van d_e afdelirig"den haag knvb "vöetbal west" 
Onze afdeling moest he'fi' tot. vàor. kort doen• met enkele : : : . ; · 
geJ.eende pagina·.' s in het knVb-blad 11neerlands voetbal",· '··., 

·hef.geen doór ruimte.:.georek de kommunikatie niét altijd.·,_ · 
bevorderde. Het :is goed.· dat er nu· eën' blad is, ·waarin alle 
Haagse voetbalzaken aan'.d\l. orcle wor.dèn -gesteld. "Wij wensen . 
hoofdredakteur Frans Bersch daarbij veel sukses, daarbij'. .. , 
de hoop uit sprekend dat. hi;j niet . zoals in het eerste num- ~-. 
mer gedwongen zal zijn ,de ruimte'pp.te vullen met uit de 
klubbladen geknipte aardigheidjes. Hij wordt hierbij gaar-
ne uitgenodigd.bij Lenig.en Snel.wat schrijfstof te komen 
opdoen. g.h. · 

' MEDEDELINGEN VAN DE EKO:. 
Lens oefencampagne 1:170,· . 
Zoals uit bi jgaamd programma blijkt, · iigt het in onze· be
doeling alle elftállen zoveel mogelijk in oefenwedstrijden 
te laten uitkom\'m. De· aard ven onze. tegenstanders is voor 
ons reden geweest_om verschillende·combinaties in het veld 
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· te brengen, ·waardoor een SPELERSWISSELING tijdens. de wedstrijden, onvermi.jdelijk zal zijn... , 
. A+s eis .hepben wij- ge/itèld. dat mèh ~iihstens· 20 minuten :,~ • • tot· 1 :5. minuten voor aanvang· vän ae·_•te spelen W!=!dstrijd , _'.-1 _ ; , aa11w,ezi~ J'?_é)~~- :d Jn;;_ :p,e. à'.'z1}v98f.d~r heëft het.· :'e.ëh~ eèn~Jari -~ ·'.·,de· aanwez:i.ge reserve' s op" de, Juiste· plaats te_,cloen op.:.· :· :.;; . , . stellen, ·wanneer: :i!ëmä,nd ,niet op· tï_jd' aanwezig' is. · ·•- , • ·>· • .· i1 .. : Om deze. wedstrijden •tè' q'oen slagen is Uw medewerking riood~:1· -.: zàkeli:]k;·daár w_ ij_ door deze' wed_ str;ijden ww.· n juist beeld .. : . , . kurinèn .,krijgen lloor de. sanienst ell~ng in de komende kom- · · · petitié,, ' · . ; ' · · · · · . · . · ·· · · · · · . · . . :i Gezien ·detoeständ van· onze·velden zijn wij genood

1
zaakt• · • '

1

:. verschillende wedstrijden óp andere velden te spe en èn ! 1 . wel öp''de velden Hóèkwatèr.straat eh op Cckenburg.h. · ' Gèltegen.heid · tot afsc.hrijtlen is alleèn · op vrijdagaond , , ·•tussen20.00 en 20.30üUr.inhèt klubgeböuw, tel. 6613.14·maar dan alleen in uiterste·no.odzàak. Wij.nopen met U '. getmige te kunnen zijn. van prett;i'ge. en. sportieve wedst,rijdè , . 
. '••. . ,. -. ·, .. _ . 

( PROGRAMMA VOOR ZONDAG· 16 augustus. 19CJ0i;::-lo~v _ leiding · · '' 14:30 uur Lens èómb: 1 -·ado èbmb: 1 1-674'--1 J.ras 1 · 12;30 uur lens cöinb. 2- m:ivo comb.1 1-.5/3-1 r:de .hartogh 12:00.uur lens cömb 7 - nivo comb 3· 1-.5/3-3 m:v • .heesch · · 14; 30 uur lens comb· 4- äe' adelaars 1 2-4/3-2 . a :kneteman 12.30 uur lens. comb12;,,,é:le·adelaars·7 2-4/3-2 a.v.zanèn , dezé weds;t'rijden worden gespeeld op de velden aan de · hengelolaan 
11_;00 uur lens _ç:ömb:10-stéed~ voorwaarts 7. jp.v. zijl. 12:30 uur lens cómb: .5~ steeds·voorwaärts 2 j:ouist 14.30· uur lens comb.3 ;,,,steeäs voorwaarts1r' · a.stevens deze·wedstrijdenworden·gespeeld op äe velden aan de Hoek-waterstraat, naast het·oude vue terrein. 
12:00 uur de adelaars 4 - lens cömb: 8 
14.00 uur de·adeläars 2 ~ lèhs comb. 6 

' ' 

de·ze wedstrijden worden gespeeld op de velden aan de gunter'. steihweg terrein de adelaars. 
De ops~éllingen ·vp,n .het:· èerst e en tweede elftal worden na afloop van de tra in4ng op d e_nderdaga vond bekend gemaakt. 
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·; DE cPsTELLIÎ\TGEN · ~. - .,~_,.~_,-, 
•~ Lèns 3 . , Léns 4 Léri's':.5: · . ·· 
~¼ r:.bruggemai;is .: .. b :v,.ii;J..ans . · a:vè.;r;\r<:iar:t •: ; . , 
JAg; có_ it,r.ó __ m · :f: s;tr~athof . - f: v:e'.if,Ûl:lèhr , :. : l, . . ' , :~ 
~ . ( ) - . . ( ) .... ~--!i-~-~li l (·-' ') '. . . . ~ 
f.j:v.qkaaap a ~:~f~f; _a .. ··. : a:v.f{~ll)Ond ç,; •: . .'. • 1 . 
~: r :-bra:hdenburg J. vétfuaar . j :deif,~äart ,.:}; ·· , ·· · · ,. 

1
. ·_w./ven_dêrbos ·, .· .· e ;~ __ i:b,')1-onc¼:h_orst j ;,ehtlint:i!ch·'.· / ~. ·. 

· ;,.· c.: ve_rvaart ·:· · n\; v iv:èen -.. .- , l: hÊitiÊr1"ii.clis .f, -
1

: · ' · '.. c:; 
t,,w:ve':rbarei;idsè: 'g;a~:höogcl;, ·. : w:è.yk'è:lhof c';[ :.: . ,;,,:,:.· 
~::' g,;bëfineker : -~ ·: :· 5 :Wi_tting · \; :b :hén-dI'ichs:··•~:;_· :'. ·: L 

~; j:y".diijk. · · e;fóej:Jdoe . , . ·e:atv(ä. .. acker i._ 
fr.èykelhof j':v;ru:yken p:kleiil'I bre,te],er 
tl; :th,hoefnagel f ;ere "zyrart n.drabbe , ·• ·. · : ' • 
··RES'• · . REB ·•.· · RES.'~/. : • f '· . î a: v~;vaart : tli.. suykerthyk .· . ,W: burgnouwt'. _;_ 
tf:v:eelbehr a:bilderbêék' . m:z±lihout .... 
!.!1-•d'rabbe . •. r.ha,rt_ingsveldt . j.de,hil9tér. ,.': 
Î; i.Êiis' 6 ·, , · I; Let'i'~'.7 i::,· · ·_ 1 Lén'i?.è . ' 
·:. a; verbarendse ( a )' tli. :suykerbüyk · · l:bràndehburg 

g :hoge toorn a: tinnènbroek n::v:. welzen· 
j :bridee · ä.. v'·.·essen · n-~de gruyter' 
l;b.öelhouwer p:de vries . j:riemèn , . . ' . . . 
j: v. schaik b: luàtenho,uwer, , , ni: v .• eysbergen 

:, j:de bqer h:dé. groot (a) g:hàlleen · ·· 
'n:de boer g;duyvesteyn g;v:d:klèy(a) 
g:löoyesteyn j;verbar:-ndse h;p.v.d.spek 

# a: v. was beek ,,~ j: sc,höuw· · · j ;,grqenendi jk 
"a :huis - w :kouwenhoVen p; schi.llten 

"j:, 
. ' 

.; 

h.suvkerbuyk a.bilderbeek j.veldink 
RES · RES ·, RES . 
g;v.dkley p:manders r:de groot 
j:groéhendijk j:bertens c:kuyper 
g.v.,:l..akker j.simons a.cox · 

w:v.d;laan w:doi.lw 
Lèns 1 O · 
r,costveen k .. (a) 
f;petèrs 

p:-aring 
j:v.d.aar 
f:feller 
s:douw 

r. soer g. blan){e~spoor . 
RES' 

· h:douw 
n.osse 

f .wubben 
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Lens 12: r .. v.d.boogaardt -h.dankers-à.vervaart jr-j. Î 
rientjes-p.de haan (a)-j.l\f.domburg-f.v,d.berg-f.de winter; 

p.braun-a.jehee-c.blok RES w,schoonebeek-r.v,d.steen-< . 
i 

h. stuivinga 

'I'RAINING SENIOREN 
• • ' f ,• 

,Met''ingang v2n vrijdag·,21 'augustus 19ï0 gaat de'voorlo

pige ,2e' tráiningsgroep tráiri'en ó; l .v,. dhr. Th.,v. Leeuwen 

,,met uitzondering v'an d,e{,speler~.,. d~e aangeze,gq .zullen 

, war.den bij: de voorlcpïge 1 e tráiningsgroep te blijven ~ 

• tra_inen{ Eind augustus zullen da:'1 'de. definitieve trai- · t 

'·· 1 .·;ningsgr"oep en worden' sámen 1sest'elcti·. Al'han,keJtjk van de op- 'i 
·";· l<:ó~~~- bij d~ tramning_ ~11:de:pr_estati.\');kurpey; dezEt groepen ;j 

:al:tiJd nog worden gewi;Jz;i.g9-, , .• -, · ·,.i -. · • ,,,._;· .. · .. ·~ 
.· . Dondet·dag · 13 augustus.zi;tl er na cte·'training een, bespre- ,. ei 

.;· ~.-Jkin!): zijn,' waarit:- een .beg:j.fr ·gemáäkt' wgpdt · met de behan- ,'J . 
•• . ,.,deling :van .het' spel systeem-.,; Allè spelert, word,en verzocht ,, 
.... • · ..• ,,.µ •• - .• _.',;."<; --'-•i ; . ~,., ... .., ~ ., -~---". --<! • ·; 

•'",: a~nW~ZJ.g<vt ZlJp. .. -~ .· .. ·;,'.,:·<.:: -~• --.--":'.°,, - . ,:, _.·_ ...... ,... -18:,. . •- 1 

.• · PROGRAMl'4A 'S JUNIOREN 1 . PUPILLEN, EN WELREN zondag 1 6. aug"' 70) 

•.c' JUNIOREN •· · · . ·;_,;,i O •, .:: ·:. · '"'' -' • ·· • •· • · ·i 
.. -·-~'14;30 uur.Lens 1-·-Vcs.}1·::-:Ï-IBC::'.i;'o~r::noói.v~or Lens.'ï (Bl)' ,; 

' · -,, 14',,00 uur. VCS .. 2-· Lens-•2 :'., ~~·-'. .·: -,~--: . , :·;, ... · · · >§ 

. ". ,ZATERDAG 15 augustus 1,;)0 '.l _,,-' · .. / · .. : . , ) 
, ·~' ,1.5;1.5 uur VCS 3 -'· Lens' 3\-;,.i_ . ',;,· .. ·,,,,:, i 
· i: 15 ;,15 uur VCS 4 - Lens,, 4 • .- ::c··; <- • · • · · il 

":14v;OO uur VCS Lens· 8'•.-,,;·,,;>, :,,ó•~ ;,._•-b : ,~; , • ~ 
~ :-;,...- , . " • ,.:~- , • . . : ., - t. .. . ,,;, 

. ,.14,00 uur VCS Lens 9 ... ·· ., .· .. · · • · ; 

''. .. 13, 4.5 ,uur VCS Lens 1 3,~:•: /: : '.: .. ·.;; • , ' . .•. ·, 

'.13.45uurVCS Lens14,~•:·.: ; ·:; 

PUPll'LLEN -A ' V 

, 12;00 uur.VOS 1 Leni1···:·· 
12;00 uur VCS 2 .- Lens 2' 
1..1 .30 uur VCS 3 - Lens 3· 

·'\'!ELPEN . . 

' , 1 'I ; 00 u:ur VCS 1 - Lens· 1. '· 
11 ;Do uur VCS 2- Lens 2 
11 .,o uur VCS 3 -Lens 3 
JUNIOREN. 
Lé_r:,Ll a.hoek-h:rimr.elzwaan-fr.ra?ff-c.stapel-e.schrover

. p,hop~m.bloks-f.guit-j.kruizinga-th.booms-j.de zwart 



~~---- ·.:"· . -;,._.' .-,"~- '-· 1~.. . ·- --~ •. , 

.·-,,'./'~.-,j·:-•:;. :"·-.·~ ... ~•-.•~' ,,,_ ..... ~ -_.~•--~ d• 
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!!:~ ,>• .•• ~:· • • ,,• • ·'~A:"'""I ~ ,. . ~ ..... 
f'· RES. fr, resodihardlj9 ,.Leider dhr .. th .. v :J:ee1,1i"E/!1 .. ,. . , , . . . 
~:.sam!ê!rikcrnst _1 3,.4..5, u,vr• klubgébcuw Lent .. :;;; .: · : · • .. , , : .. : ... ; . 
t,:r,~m,.:,2:~ á. baumi'i-ii-á .;scl1ij.f_.,,,r.:hc.e.fnag~¾;~"ji. v,. d .. hèy,:d§l"l-J, v. ;,d. ~,.' 
~; vçèr.t-'j; zcun:-f. v:d'.. )i:ee:r:-th. wilshau~-;;J,.?.t jC2._l;gh-P<fî~d. •. •;-
il,j. stnçn.:.j.disseldorp· ·'i; · · · . · •-/::: , "I•·· • ·, • .. -, "::- ,, . 
~- ,RES a_. jungschliiger ( 2x) Leider dhr. '.n',nieu}'fenh'uysen . --, 
~\~amenkorilst 13·;.30. 1,m.r klubgebóuw Lemf:~.:,;· ~ . i .. ·. ::--: .... 
,t,.'téiis .3f,. vos-e. bor-p: heynen-h. janma ·t-·a/.Jh,gschläg'èr( 2x)'.:-:\. -.,.=-::.:.:..:c"---"C- ~....... ' ·- . , ,. . - ~- ' '·· , .. " 
;?fl. ep-bert s-f; de ,1,1 eyrJ-e" jonker-w; engl.Pbert:;; j. këç'trnan;c_çl. de 
ft/yri~_s. RES ~. z.éefüé\;er: Leid8r dhr •. j,,h_ciyxîen•.;, : , · ":_,/;/,\ .·. 
1,:sarrçnko st.·"1.4.4§;.uur ~lubgebcuw Lens , ,_.,: ·•-,,:_;.,;3,,;,-:.· •. _ 
ll~Lèns ·· 4 fr: t·eunissen-e: ·v :.d: lit,de-a.. caF>t énmf-ller-;a. v.;,d"i]ieer
~>J,.,r·. ,dà,1!1~~,. d tiyvermp,n.:.. ~ , v. d . ènçiè-h-...al b'c,:rs·-:-,a,:aJqè_;:;·s_.:. J:::t,t,~,.'. 
), meul·e:ran-):)sde · haas RI•,S f-. v. ardenne Leider· hdJo.- -a-.blok . -... ,,.., 
[;; SaJr,~ri~cmst 1~(~ 4.5 ."llµr. klubgebouw·Lens''.': ··.·t .<~.: ",,'.:/.f;~ ,,; ·_ ) ,: 
,; '-I,;ërisw j'. :1'). j9chems-m. v .baggurn.:.m; v: d ;ho.rs"ë;g:tr0mn;éJerî..:.a />'.t·· 
§ $o_1;U1-'t'r ;.êî.issêl(jèÎrp-f .veeren-f. ba veri.,.d. 1- .'delf'.t;:;w.,~ c1e;]1i_l:c,_ter-' 
8:-t-v:.,rJ jn_ .RES J5. booms Leider dhr~- .· j .v';l ~'½lèy ·/. _, -. -:'~;,. '~è". ,t,-:_ , 
,;~ Sá1P.,enkomst .1,0. 1.5 \ uur 'in§".an g ·Lenst èrréiw;:··1;·'·~t"""·•_ t· "r.'!:-":','-',"·, ·., 
,, LeYJS '8', r. v·. d_. steen~a; schneider.-p. b_dOJ11s-r-._m,o,6ymà1t-a i'v·; _,: ~·. · 
't rfà ris-:f; ha'zë_ç,roek-w. v.d. linde-g. lelièveld-g"; hêyneP,':-'J.'piët · ih. ';tr~ ver RES · p; be rkelaar Lei?~r dhr: {,tt~;ft\~·§-i~;>/;;;;.\;-": · ·'. 
._, ,SamenKqmst T 3, 30 uur klubgeboUT~ Le.ns .. _. , ,.-.- . .:. . .-., ", .. -'·, . 
;t,•LéYJ$ ·13' .. tz v;gessel-th.thijssen-r.rilÏckà~p.per,r.e'yn'.:p'.;herry '' 
:\:i:: .'v .noort-m. heynen- j . dé h lster-ä. 's~gravëndi jk;-i,: :t,,-·. :·-~'> . . 
.•ho.:2fnagel-'g, lorsheyd-g .ruygrok-r. v. d .meer;,:ç.e±clé;r·. dhr, h:,_de., 

;1.gr(ót .:;. __ ,. .: .. · · __ ~-•- -~~-~- ~.::_ · },~~;-:_, ___ ·~ ·.,:_;"\~ --~~/;1: _-, ,_~-- .~ 
i;~-Samênkèmst: 13. 1 .5 .utn'· klubgebouw ·.Lens.·:,_;.-:_ .-·: <:: ;:·;~:., '/· -,~>.- :,: :' ··
f Lens· 9· b. rui terma:-i, j; janmaat. j :past~a, :lodder :g:. cdlpä"'[/i • . 
i cl,, hildE>.i-ink-h. gui t-,,a:, s119,.eyer:3.-a .d~,Jl?~)?.é:t;':,:,~, :'§+~9~~~~,--), ··•!, 
.,.verbarend:';e RES f ~wouters Leider a •. r.· a,,hop._. • .·, , ,. ...... . 

·. Bamenkcmst; 1 3. 30 uu1 kJ. uligeb ouvr ·Lens, .. '."•; . ~' : · ':· '· ·. · ·• · ' · · 
fLêns ·. 14 ·h; v; böheemér; .• f. v. lcón-j, hÏ;,llink-r; v .luxémBui:-g;.;_,: · 
·; g :b1oks~r. v; hoek-h .. 1 uytGr.:.a; kleiwegt-e .de •wit-j: v_:·vélzên- · 
. a:v.kJ.e·ef R];'3·p.za:J.rrê-j .v.d .burgt Le,ïqércdh,·r: ~::Qr-ábtîê."-: .. 
":..Samenkomst 13.1.5 uu., klubgebc-:w Lens;-,· ·.,·J.:, .·:h'·:c":'.:;..··.,,,·.r. ,:. 
~-- - - · : · ~--_.:.,. .. ,;: ,,~-.-._ .. . -·1-·.···,t· ·,; .... ,-,· 
,PUPILLEN.EN WELPEN · · :: ·~, ::,-,·:·· -•.:,;,'·,:·:·:r.·, 
,: Lën'~~-pf-3:1;,~onge r-f. k~r't~!1'!äa ;_;_r. v ~d .'irtèer..:p :' a'e.y:l.1~Ei-":'y .d·r .· 
•:b'ocigaardt-"î); v '.d: bÛ:rg.t-p. hop-o .• borst -·r .·nq'fma.n::r .mi,cfo:to:a;: .: · · 
:\\{; :~\·: ~:,/ .·' ~-. .. , • • ;/ ,, ,,·. ;_,, o·· . •. , 

~t-.: :.- ~· ---~'.-~ ::: ··•:i-:"·~ ·_,~(\;>:·, -,. ~ .·}·- .· ;· ~~ 
.-·/· .. t':--i -~ ;,. :.:~ ·+- ·" -· ~... . ; ~-- ., 

·'.\t~···· .. .,. -~:..,: ~::: ·, 
•: ., ,;: ., _,_ ,•4 
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westerduir;RES r.pereira Leider dhr. j.micka 
Samenk·omst n.30 uur klû.bgebouw·Lens · 
Lens p2g. àppeldoorn-r. v; aarle-p. v. dburg--p. valkenburg--r. 
pèters.th. v. luxemburg-r. Roevoet s-f, v. velzen..:p. lucas-o. huis 
h.hoppEJnbrouwers RES f.v.d.poll Leider dhr. tb.hoefnagel 
Samenkomst .. 11 . 30 · uur klubgebouw Lens . · . 

. . . Le'ns o3 e; v. boheemen.:. j. terlaàd-j. v. rijn,-f. v ,d. zell-h, 
'· hèezius-a .koevoet s-b. grmmbergen--r. waFrsenl:iurg-m. peper kamp • 
• • r :'pieters-m. prins RES m. versteeg-f. bau:·. an Leid r dhr.: · ·. 

j. zoun Sàri:tenkomst 11 . 00 · uur klubgebouw Le:ès. . 
.Lens ,;,1 f. verbarendse-r:bon.:.j. v .kleef-Il". v .rijk-e,hofman-

. ,,.~ 
f .,,.s; v ·2. meèr-r. Y!:l rsteeg-h. v.d. nieliwenhyuze-h. planken- · 

t r, de keyzer-w. ter lanre RES j. v'. tuyl-j. schneidt?r''Leider 
;• .. dhr .• •J. bon .saménkomst 1 o. 30 <1ur ingang., Lens:-terrein , · 

: Lens w2 g._zwarts-r.de ·jong-'-r.schipaànboord-h;korénrómp
p /+elieveli;J-c .marselis-r. v. eyckèn-,j. rièmen-t. schne.iders:

.._.; p; vroegop~r. v.wijngaarden-RES a. kies..:m: schenkels Leider 
dhr ;'· h. dankers ··Samenkomst· 1 O; 30 uur ·ingàng Lensterrein 
Lens w3 ér •. blolts-r.groen-r.de hàas.!.e.v.d .hörst-t.king-

·. q~iilichels::~t. sîrnons-:Jl:: janmaat-p .de: groot-e. sandifört-
j. schneide:r' RES r.coli-p.brochard Leiàer dhr. w.kouwenhove1 

· . Samenkomst 11 . oei:. uur ingang Len sterrein · 
H .B. C . ..:~-ö~rnboi, '.. • 

. f\.anstaariäë -zoncfag z~llen wij met. ons nieuwe eerste B-elf 
,t'al weer deelnemen aan het traditionele H.B'.C.toernooi'~te· 
_Haàrlem. De reis zal worden gemaakt per auto: Vërzamelen 
10: 1 .5 uur :i_ngang· Lens-terrain. .. ., 
1'rögramma · · 

··12;00 u~r VDO-Lens 
13:10 uur Lens-DHL 

. 14; 20 uur Stö:r·mvogels - Lens 
15. 45 uur nr: 3 · puule a - nr. · 3 poule b 

nr; 4 poul:e a - nr. 4·poule b 
1 6. 1.5 uur nr: 1 poule a- nr. 1 poulè b · 

nr. a poule a - nr. 2 pouile b 

';, ., .. 

De spelers, die verwacht worden vinden hun namen onder 
Le"'s 7. 
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Lit:!!c{~ill~iit;:;: ::{r .;.: -,.: .::: : __ :- ·--_ :• ·-1t)P.,<-:-;,t~r, ;-· .: .. ·._ · :,,.;::~; ~:--: -f· .Aanetaànde 7 zaterdag, j;us1;,en; 1 2; oo· ,en=i,1.4,:,00}·üu:r k1.1nrsin ,dqpr f :iju,1:i:~P,iri';~ pup'ill è,n : \_ln 'weipén; $hir~sI\~t~l::fQ&k) e-s ?:k.OU~?n ;,\t. d' '. 
~i.a#if,iffe §'èh~ft} w,oi"derl , ; !lièrvoór _;~unnen~f~J j :,~:il:_~_ 'i)J·i_J:i.e\ ,Kl ?b~: [,·gebouw biJ•dhr-:··Hop melden.- ,, .:· ,.,.-, .. ,.,,.:,-·. -"· ,•,.•.- ·.• , .. ·, -, :;?ÀF:só1\~;;rv1N6Ê~i~-:'. ;· .... >. .·· -- - _)1:~/-':;~."_··-.r .. :.~~?::.:_'./,:": 
:r;.schJ:"j:fteli•jk ·yoor. v'rijdagavorid. 6. :,p uÜl"; 'bî j_;-0}1.r;: G ·• v",'.d:._:'. ,;; 
/,;'.\:è]ide ;.'.. He:rt"riradé; 1 61.- Telefonisch: u'it sl utter,cl ·vrijd~ga:vorlc l1 J;;i,lfise,n 6. 30'.eri 7-3.0' uur tel 661314 J<:'.Lu~geö_oui:t: Ip, p_o9"d_ge-'., :;,val1eri· zaterdagochtend tussen 1 0. 00 en" 1 O. 3.0 m.::r tel .,. •·, . 
t-)'6_.~11_:-'.P5,: ",_, .. , _ · _ .. _; __ . _--: :- -.. ,,. - :- .. :: " ~:_'. 
,-:,Tfl AININGEN. _· ::;:, -i _ · .. _ ·. • '. . ; 1 • ,.. , ... · -, - •• • • ;l,-V.oor de trainingen van de seJ.ektiegrqep o.l .. v;. ·cte lieren 1!_,Hû.guehin. en:1,Van Leeuwep., wëlke · op· l1'.aµgustus ;'¼an-::, ~. • · • , ~~·:vangen, $:i,jn_ inmiddels· de bètreffend~ ci,rc.u.lairès a2~i:i-cle · ; ~:'.bétroJ<lièn spelers verzonden., Voor· de· a,nqeren .trainings.::. • ••r grcepein ;· welRe .. ook. zo snel .. mogel;i. jlç ~zûllèn staM,e~·,•;volgen' {)pirmêrrkort :11ededelinge11 ih de Lens-:tevue .;'_": ...... : ·_ • · ' , , • ·• :J ~ '. - •. 1 ... ~· • ' ; ' . 

. " ". • é\'·PASFOT0 1S ' ' --.-~ .. '' , , .. f ~Jog .steed~ }Ïebben• de· volgende spelers qndanks herhaald~ '.:;- oproepen nagelaten. hun pàsf_cto• s iri _te leveren:_ .. Wij ·_. -- ·• \·:stellen hen·deze·wèek alimog'in-:stéja.t dit tè doen·en ,· we1 bij dhr·., G. v. d . ~elde; lfortenradè · 161 • · Op aêhte r- ·. 
,i zi. jde foto's 'naam -en. géboortedatüm v~rme1a·eh. s. V. p; 

·•;i,·;ae bruin-h, straver.,g, wouters-m.hogewoning~j .lans berg ---.. p. verhaar · · .. . ·, 
PRCGRAKMA . .- .. .. . . -· Docrdat onze· eigen velden a.s. zaterdag nog niet bespeeld 'rhogen worden; moeten·wij het dezè .week nog·met een be-' perkt aantal wedstrijden doen .. Voor de· volgende. weken 
hopen'wij, dat alle elftallen zoveel mogelijk aan bod · komen.· 

' 



. DE LENSREVUE , 

. . weekblad van de vgetbal verenig~ng Lenig en Snel. 
· , , 'ff3 ste 'jaargang nummer 49 , , 19 augustus 1970. 

: :DE TEGENSTANDERS VAN LÊNS 1/. ·:· . , . 
. ,Behoude\1s'de erediv.i.sie blijft een:·voetba1kolnpetitie· . 
. 'altijd vpl ·.verra'ssinger:.· .Met name het doen van prognoses 

: voor het'irerloop v'an cre·'ko!llpet.i.tie, van ons e.erste lijkt , 
·.''i zin'rèio/.: ';l{e 'mog~n. echter ·wél hop'ep. o_p een k,impioenschàfi 
·, .·.van ons' éérste; · dat zal bij de ·andere k!:ubs in dé: 4e, ': ... 
:. · k:).ass~ ·,n .. wel niet anders zijn., Het. uitei'ndelijke ·streven' · 
' ,. b\j ;.de "sport is' immers, het · overtreffen van de tegenstatidër 

. : . 'Enké'.le. wèken geleden hebben.:. .tben de indeling ·van· het •· .. ,· ' 
.. _ '.,; eerste·, be.kend werd- vermeld,. welke resultaten d'e andere. 1-:. 

klubs. jn 4D•vorig jaar hebben behaald. Nïet dat we' ons .. , 
daar·op blih? moetirn staren, maar.'t is toch leuk .·om te . :· 
we·ten •. Inmiddels zijn èr wat meer ;gegevens over die\andere 
klubr,' bekend, dankzij de voetbalkrant van het binnenhof. 
Da,arin is ç:mder meer uitvoerig ingegaan op de 11 transferf: 
op de ii,ma:~uer-;-voetbalmarkt- Overigens •moeten daaruit. bij 

, voorbaat geen a;l te zware, kohklusies getrokken wordèn, 
· want het_t~jh juist vaak de ."minder,god;en", d~e te~eur-· . 

:.·:. •gestel~'doór een :terugplaatsing naar: 1 n· lager elftal hun . 
f. , geluk ·~J.deJ:?,S zoeken, om ,dan waars'chijnli jk wederom; te- . · 

· 1.eurgesteld te worden. Maar goed; laten we het. ,eens per 
kJ.ub bekijken. · . . . ··• . 
Lenig en Snel :opmerkelijke feiten zijn het ve_ttrek 'van·. 
R,uud For_tman naar T,exas (ook t.oevallig???), de komst van 
een nieuwe trainer,· het áantrekken van· een tweede trainer .· 
,en de aanleg van een nieuwe lichtinstallatie. 
Archipel:verliest 'n speler àan BMT en krijgt er een bij 
van DUNO; voor de rest alles bij 't · oude •. 

· Full Speed: twee spelers ve:r:trokken naar resp. Wippólder 
· en DHC • HMM. . · 
Vredenburch: trainer Cas Franke,, ( ex-LensJ. d1eeft z'n hoop 
gevestigd op dr.i:e jeugdspelers uit eigen.kweek. 
BEG: één speler overgekomen van DGl!ia .. 
Wii:ïpolder·: kreeg 'n nieuwè trainer en zes nieuwe spelers 
terwijl er maar twee weggingen. 
Ri,iswijk: een andere trainer en 'n helP.boel mutat:i.es in 
de lagere regionen. 
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\ HMSH: · verloor een aantal jeugdspelers aan VCS, :naar kreeg 
'' een· goede kracht terug van Laakkwartier. . .. 
•v Over ODI, Alphia en Waddinxveen zi;jn we niet ingelicht, 
,': maar missc:üen knmt daar nog verandering'in._ Temeer daa.r 
.• Waddinxveen de eerst.e tegen.stander is (uit) en ODI de 
.-.,tweede (ook uit) met daartussenin (dus de tweede. kompeti
>:tiezcndag). 'n vrije dag. 

'.DE. ALGEMENR 'VERG . .'IDERING" VAN' ~A,'.NDAD ,T .J,; · . 
. ·. Vooral de financiële positie van onze vereniging was het 
i. ·hete hangijzer tijdens de vergadering. De schuldvergroting 

,die het bestuur zich.optimaal voorstelde werd deor de 
·,.A.V.' aangenomen. Gezien de. toekomstplannen die het bestuur 
· ten berde bracht, wacht de vereniging een sterke moderni-
., satie · zowel in· organisatorisch als in materialistisch op-

zic:1t. Ook werd er iets bekend gemaakt ·over de eventuele 
aà:1kleding vam de jubileumavond; Al bij al een avond·die 
zich kenmerkde dr or een' vlot verloop _en een goede verstand~ 

· houding tussen bestuur en st.emgerechtigàe leden. 

g S~ptember 1970. Smickelaers en Smulpaepen,verzamelt U! 
Dankzij het g·randioze sukses van vorig jaar, heeft dmze 
Ka-Ka besloten, wed.erom een Barbecue te houden, die alle 
andere ( vr) eetfest,i jnen in een armetierige picknick zullen 
doen.verbleken. Gezien de.te verwachten,toelopp zullen.wij 
gaarne met spoed vernemen, wie er voor dit evenement een 
barbecue te leen heeft··. Er is een kleine v,~rgoeding van 
fl. 6, ~- p.p. ve rschu.ldigd, die niet in verhouding staa.t · 
tot de te verwachten gei:ieugteh van deze avond. U kunt zich 
voor dit typische Lens ::'esstje t;;/m 31 augustus opgeven bij 
M.Halleen tel. 32404,4, N .Hoefnagel tel 680138 of op het 
veilid bij één van de leden van de kontaktkomrmilssj e. Mocht-

1 de weersgeGteldheid te slecht zijh, dan wordt deze avond 
verplaatst. naar 12 september. · 

VARIA 
-door een oneffenheidje in ons tweede veld verstapte 
connie. van der hoek van adelaars· 2 ( tegenstander van ons 
4-e) zich afge1cpEèln zondag, hetgeen hem op een gebroken 
enkel li:warn te staan. · dezelfde enkel, die hij al eens eerder 
tijdens een voetbalwedstrijd liad gebroken, wij wensen -conni, 
van dèr hoek een voor spoedig herstel toe. 
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-Dick groent>ndijk kwam afgelopen zondag in de wedstrijd 

/ Lens1 :-Ado3 dermate ongeJ mkkig j,r, ontmoeting met; de keepei 

./ ve.n la9_tstg2.noemde kJ.ub, dat· hij zijn bekken kneusde. wij 

wensen hem het beste en een 'sp0èdig herstel toe! 

'.-Utopia is zijn voûrbère:lding ÓfJ de kompetitie met een 

monsteroverii1irining _begi:mnen. met een klinkende 10-1 over:

wirrning werd adelaars 4 onder de_ voeten gelopen. wordt· 

·het.geen tijd,:.l;'Je'ren van de' eco, d;:,t er nu ej_ndelijk eens 

een ec9-te tegenstarider voor deze. here!'! wordt-· gezocht? · 

-"He; '.!Jlan ,.too _much,, weet. je wel. 11 , ,ras nu niet. bepaald de · 

reaktie · van. de ka,-.ka .betr:effende de opkomst. op de kl ubavo: 

vanv1~ijdag j.l. We.hopen dat.U in de tof'komst een beter 

·steentje tot·het.fferenigingsleven wilt bijdragen. 
. . , ' . ' ' 

OFFICIEEL 
SEKRETARIAAT ·_,. , . 

· alle kor.réspOndentie voor !:et algemeen sek:cetariê,a t dient 

te word.en gezonde;::i ,aan, g.h:c.halleen, abeelstra.~t Y/, 
tel •. 324044 .'.,~ ~- ": ______ :'- -- -----·· ...... · .. , ... -- -·-·· 

· . OPVOEREN LÈDE.NLIJST · . _ · . , ·, : , _ : , . . 

·. ,/598 "'.sifupns j.p. 110646 s fe'de1"ijkèrstráat i45 3?.2778 
_·. AFVOEREN LEDENLIJST · · · .... · · · . ·· . . " · .. 

·:;:;:;-- 089 êasténmfll er: j. t.; ( s) ' .. . .·'' -. - . è""'': 

. i', MUTATIE LEDENLIJST.. . , ,. : '· . 1 it. 
' 23S naar ro.bijnhorst 173 ,. · · . ·' •·-. -· ~-

·D_ONAr~URS_ ·· ... --~•-:, . A •• _. -. • • •• ••• .--- •• • , ,.. 

'.·· deze we_ek J •• s het .verzenden van·.de· Lensrevu,~ · isestaakt aan 

.. alle _( q1~de ),, cl'onateurs(-:trices,) , die- door midè'.e]. van het. · 

; , hur_1 toe'gezonden formÛlie;r fl:iet· te 'kermen: hebben .gegeven 
prij_s te_•stellen.·op.toezending ervan.de ·do_nateurs, ·die 

.-. : wel: prijs stellen op toezending van· de lensreyüe ·en· van 

;,;.wie irnr.;iddels de verschuldi·gde donatie i.s ontvangen, zul

lein-· ons klubblad uiteraard b-lijven ontvangen.· 
. ·TERRAS.·. . . · '"· 

zij, die het afgelopen weekeinde onze. terreinen hebben.· 

bezocht, zullen hebben. gezien -0at. het terras naast óns 

klübgebou1;, is gerliedgekotneh~ · dit dankzij de inspanningen 

váh · Ome Nico Collëé; enkele stevige junioren:·, de heer de 

jongh, enkele be·stuursleden en gedeèltelijk"ten koste var 

hèt terras dat· de sekretaris ván plan was in de tuin·· 
achter zijn huis aan te léggèh, een windsèherm en·terras

meubelen zullen het terras nog moeten kompleteren. 
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t: TRAININGSVERLICilTING . .';:}:_.. . .. , . · ti",,. e. f!!elopen maandag. zijn de, werkaaamh'Gden in· verband met de: ~;:: te >1laetsen lîchti>Jstal1a·tie · gesta:rf.: rond ons tweede 
~~:- veitd. is een 60 cm. diepe,:,sleuf get~èkken, waarin de benolff di~d~ kabels zijn, gè~egcj. ,het vrach~f~n is nu nog op acht 1f ze~~ien rr.eter hog_e ~ichtma·sten·. al s3d_e werkzaa'!lhed~n · zo · ~;bli_Jven vorderen,· ziet het ernaar u~.t da.t de l1cht1nstal~/-latié binnen de ges.~élde ·termijn (begin september) ·gereed. 
"f'• zal komen · · ' · ·· · ·· · (". IN BALLOTÄGE . . . , . , . . . . . . . . 
-;'?{ . .599 duivenvoordè''á.g. 071149 ( s) kon.emmakade .57-.58 633637 :; 600· acker van p.j. -l606,56 ( j) · leyweg 420 663.571 , · ~:. 601 scholtos·p:h. 061161· (w) vàlkenbtslaan· 17.5 330378. · ~- 602 jan sen ·r.f. 180!]61 (w) máagdepalmstr. 2a 32~678 · f 603 akker V.d." m:.m. ;1701.59 (:p) ~e gaarde 2.57 673240 t( 604 laan v.d. r.j, 1412,58 (p) de gaärde 21.5 67002.5 · 
':;, ' • ~ : ' ·_ -~ ' ~ , .. ~ ' ' _"! ~ • • .. ' ;· . ' _., ,: •• ' ' " ' • ' • ; .PROGRAffiMA LENS 1 EERSTE HELFT KCMPETITIE . . ..- . . . , 
{·. 13 sepetember waddinxveen-lens,20 september vrije' dag, .. . 27- ~ept_ember odi-=-lens, 4 oktober lens-=-rijswijk,18 oktober· •. vredenburch-lens. 2.5 oktober ibens-wippolcler, 1 november t_' full speèd-lens; 1 .5', november lens""alphia, 22 novell}l:ler , .· bec-lens, 29, november archipel-lenË\, 6 december" lens-hmsh 
l, PROGRAMMA VOOR ZONDAG 23 -~ugustus 197oi Sel).iO:rén ~t .·· ·, 1'4:30 lens comb:1-,-kranenburg comb·.r 1..:6/4-1 g:boutnan 

1?: 30 • lens comb: 2-:kraliétiburg èomb. 2 ,i -6/ 4-1 p :hab errne.hl. 14:30 lens comb:3-d:z:s; comb; 1 1-.5/3-2 h:de roo · · '' 12. 30 iens êomb .B-d. z: s ~ · èomb. 2 1 -.5/3..:2 a .heemsk~rk deze·'Wedstrijden worden géspeéld op de hengelólaan 
14; 30 ltEanenburg. 3- lens cöinb: 4 · 1: hëndrikseh 12;30 kranenburg 4- lens comb . .5 l.p.v.d.laas 11.00 kranenburg 9 - lens comb 12 g.degenhardt · 
deze wedstrijden worden· gespeeld. aan de kijltduinsestraat r4:oo lens comb. 7 - d.z.s. comö 3 s:geldrop 1,5.0,5 lens comb 9 .:. d.z.s. ëömb. 4 c.kauderer 
deze wedstri_iden worden gespeeld aan de hoekwaterstraat te voorburg 
Gelegenheid tot afschrijven is alleen op vrijdagavond· . tussen 20.00 en 20.30 uur aan het klû.bgebouw tel661314 · maar dan alleen in uit.erste noodzaak •. , . , . 
De 0psteJ:lingen · var het• eei;::ste en, tweede elftal ,;rórden: na de t~ai~ing van donderdagavond bekend gemaakt. 



'. ~~:~~-};/C':.-:,::J.:·:_ -:-);; ;;:: >:-,~,:;/:t.;1\i.:i_, --~---·: __ :_(,~< :~;._ ::-•::··::T~-/: ;,_;, ,:,: . .. )~ 
,,ip~- . siJ1.~er s, .. vap' :~,ent-:1 ;, 2 ;;3';/1/~g.z.5,,kt~)g~,~ :ri.9[5,'.1ed •• l;a/)13.:, ~:r'j; /} 
: . i ving •l.!l ct e, loop, van d e:::w,wee.K,. •·. · ·-,_ .. · , -.: .. • "·· ";···· , .. , - :;· · .;:·· · --. ,.,.:, i./i 

': ~"tEws"9 ;~_}.r,·1,'.'<: LEN$i8: :· :·::.i·,:::··~~î'c:LENS: ,9,,-/ r:;-(.LENS ·,;:ei:~'}.'-/;;•,:·:,:;~·~ 
·J2 tl.1 .'~,uy'jçerhuy~i::+: ! b/'?:ndëp~,y-;~ +f :· · \f;P\?{is!'iêifw~ f P,;11arit:~1

_ /'.':,' /."'';'.1û 
; :'J :bertens ; :> : " h.;v: ;wel zen-._·,:: , ;J'J..su:i,,ker a ;n_,_osse\ >~. ;'' ·t,,;1:,ll 
'., a';;v,;·éf:isen: ~" , :\' n :a'.ègp,iyter. i'r·, ::m.,zflfhou.t;L•;,h; doufr ;a '":·:t _. ,; :·iit 
:-~ '. ti':'dèyfîès~ • , ', '.r: ;~êgroot., ':;'.):•:·.alfv:;d.~Iri?Y:i;l'enh, st.uiiringa•~ •·: •,,C:,j 

' ; . f: vèir.bärend:se.' in :·:v.: èy:~be:rgen·.; h:):cempêt :, ,. ' r,; sóe r , ' S,';:: .. "c -'., jÏ 
·.'. h-:.de ;grç,6t. a,' / j ;_ri(illlen:· t,•;'::··•r: h:;de sterket',f,;c--\r_:d:.~.ä_r.: ._ ';;, '.:: :f; 

... · è.1 · · '"' · · ·t· -'" r· · ' '• · h '·haket · · · '· ·· · br · d· e - ·· ·' •.·. J_.·en l_Cu <s. _:· . m_.V., •...• uO, ·_ ··;.,.·:-·~."- ~.' •: · ·. 1' ,,;J.,_ ._ 1_ e ,_' ',•-"~: -·_:·.·._,·, ~·~ 

··j:schcm•t·-._ .. a:.cox: ·. ·: · g:looyesteynf:wubben.::- ···."1 
· a:b:j.lder:beek·., ·h~p .. v:-:d.spek '.-···•j:de· hilster.L~duive_nvoordë ·.; 
. g:duivesteyn·• j:groenen~ij]ç:a w:keereweer:·s:douw:·, .. : ·'j 

.. ; w~Jcouwenho_ve·n ·. ·j, veldinjf , . :· . _1·. jan sen : ·, f .fell~r•_. :-~ ·. ''. _:j 
-: RES ·, · · _ ·· RES ! · - . '. : _· :- RES , , . RES , < : . . i. :! 

a:tifinenbr.oek g:hálleen·,· ···(. · j:micka.- ., · w:;douw .;,, · . -1 
· ;g. hogimtoorn , g.v .d.;,klE;yc'.. ::~ n:de beer.: ·:,a--.loykem:;:: <•- · \ 

· "' • _ • · • · ' • • ;1, • • • - , s ~ schoop.. ;, ; 1 • _ ~--:.~ • : 1 

. •: Lens '12; · r: oo~:t-veen. kÖentze--h.dantêi's-"a:.yérv'aá;t~gib:tánlceri) 

. :. spoor:...a •. jehee-,,è.:öeïjei'"-j:.kuiper_--,,j·,'V ;döliib:ûrg~r;.sch0]:ten-·-- ,· ~-~ 

r·.a:';peters-T~de winter RES r.v.d.steen--j:rie·ntjes-p.de: · ', 
·_: ha_?-.n~•- · _. -~P _.- - .. - · . _ · ·_. ~.:.-..·~l(;, . . ~~ ~ -- : 

Voor Lens_ 1 O :8,al: :alsnog· .eerr~tegenstander_ji;ezocht worden. . 
Ihlichtingeh fiierover-"vrijdagav:ond; nff 20 •. oo;:uur:: ·- r :· , -, 
NIET 0PK0MEtl-:: . . .. . -· .... · . , :. <_ -, __ .. -- . '.,- ·; ·. ':, ··~ .· - . ~ ,-. ~. ..,~ . . .. '· _1 

Wegens niét .opkoineh t1.jélèh!'.) de .oefenwedstrijdéh ,o'p· .zondag '•:; 
1 t, augustus worderL de·,\ yo:tgende. spelè r.s .t/114-:s.epte.rriber niet.;.'.~ 

: . , méèr opgeste-J.d,: · b~ •. lu.:3tenhou,:rer",:wa;75éhoof1ebéekaa:p .mántn.irs-' ~ ·: i 
j. simons-'p . .:s.chult~ri-'"f.:peter s'"f.,•:v .. d-.. berg-c .• olok-c,;J<:u.y_:per, · ,, 

, MATERIALEN ·. -. , ·· -· : . ·.: ·_ , . . , · • _ -. _· _, ._ , _ .. :: 
. Een oefen,zoridag :heef.t.',éms ,gelet:rd dat ,~r. met·;de "mat!.lrialen,:~ 
onverschi-1:1':i:g iwordt· '.ol!lgega,an •. ZGestart "met '5 ';).i'i!euw:e óball:en _ Oi 
en· 1. oude ·,bal_, •na. :a'.EloóP:\nog:ó'i.ër ·:4 nieuwe .:bà'le'en' en .'.1 ·,:oude.~ 

· ::Resultaat, e.én ,,veTliëspost --vän T1.'., '35 ;-- We.Ik ,,eTf;téil.·-is 'be-.-?, 
rèid deze. schade te betalen? Wat, gaat" er ·nu:,ge,beU:ren? ::. _ ~ , 

; VOo-r.-taan ,ontvangt de .aanvoerd é r :of ~l èid.ér' .een:,nêt,:,mè:t · twee .. '. 
. speelballen en ,twee _.gr~n~rè6J1t.ef:v;laggeq, '1¾!~,2~m::;:zo:.wordt , : ?,'. 

·: het voortaan".oo,k wger iqgei.e_veI'.d,: ·-·< · -: · · " .. :.: _· , •: l 
THEEYCORZIENING ·, ,, S -- .. : ·•· . ·_._ ,i ., ·. · , : _:, ./:'i 
Bli j.ft -U pr.ijs '.Stel 1 en .cp ·thée ,tijdens '.dê _rust., :zàrgt ~dan .,.'.: 

· dat vóort3.an ae,'legé theepot~. voor dat U weer gàat ,beginnèr1J 
wordt terug[ebracht.. · · · 
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Lens 3 · c. bor--1·, egberts-w; englebért-p .heynen-j. janmaàt
h'. jonker-j. keetman-f. de kleyn-,f.de v~s-j.de vrie_s-w • 

. -zeemeyer RES 'p; pröost Leider, dhr.. c .rüeuwenhuyzen -· · 
, . : Samenkomst 14. 00 · ûur'· ingang ,Yrèdenburchterreiri • · · 
- ··Lens 4 ·a.albérs-h,albets.:.g;v,árdehne.:.a:castenrtüller--h.v.tjai 

j; v·.ct. ende'-b. de· haas-e ;·v .d . lind e-a. v :d •.riieer,,-f. teuni ssen2x· 
p.schouten RES j.mèulemàn Leicler dh'r. j,heyÈèn_ · . · 
Samenkomst _15 .45 ·uur ingang·Vred'ehburèn terrein.~- · 
Lens 5 · j .borst, r. coenén-c·. v .deélen-j. v :d :gra.af-.15 :hoefnagel 
a;kuitêrs:..c.kuypers..:j.lubout.,.j:1ucas-j.meyers;,.p,mulder 
RES r.woûtérs· L'eider f,flumàris.. . . . .. 

·\··· •Léns 6' g. y .deelen-è .hoElnderkarhp-f .h.ooghiëmstra.:.m.rilulkéns .. · 
.. _ J: pronk-j.. reuver'-f. de. vroége-p. wolters-'h,keyneri-m.magnee 

w. progué ·.RES p. overvest-e. réepink · . . · . . . . 
Lens ,7-- r :y:.ct steen.:.p. booms-m .. y. d .. flc:irst-'g:trommelén.:.r •. 

/ .. zóun.:.m.v:bagguril-f .disseldorp-f; vèereri-f. ba:ven-d. v .de_lft- · · 
., j;v.rijn.RES w.d~ hilster Leider j.v.dkley Same11kom:3t' 

/ · 14.15. uur Loevestèynlaan hoek ·Fleggelolaari. - , il> '-·. '. • •· 
Lens 8• á. schneidèr-r ,inoóyman-"a; v .maris-g. lelièveld-w. v .. d. · 
linde.:.g. heynen-f. hazebroek-j. p_iët-h, straVElp-w .wils· , . 

_"RES g.woûters leider·a.nieuwenhuyzèri · · ·i, · · . , 
Lens· 9 b. ruiterman,:. j .janmaat-j .post,a. loadE:ir'-g. colpa.:.a. · • · 
hilderihk-h. gui t..:.a. snc:ieyers-a .dé· pagtèr-J:~labbers-j. ver, 
bareridse RES w.snïjders leider, a.hop -/~ · .,.. 

. Samenkomst 14.15 ·uur ·Herigelolaan hoek'·Leywêg, · · ·· .. 
, Lens 10 f:v.os-h:v:d .broek.:.l.de bruïn-,-r.de ,vroegé-è.v.d. 

aárdweg-j.ruyter-.è.booms:-s,djeràhian,-a.brouwer-r,v.dlindè 
• p, berkelaár _ RES j. séhélleken,3-h .niggebrûgge. Leider c_.kras 

'.'l:'. Léns 11 j.dessing-m.v:dijk-j.dé•greef..:j.v.hoeki-g.kerkhof
f; klos..ca .looyestein.::f .magnee.:Cj. oóster,uen-j. v. rossum-
e. wobrrilan HES· f. wm.lleyns Leider j. verbarendse Samenkomst 
14. 15 uur "Hengélolaan hoek Leyweg · .. ·. · . .. 
Lèns 12 r.bóm-j.v.domburg-d.faas-h.de graaf-g.hogevorst
r:huisman-f:jonkers-h.kouwenhoven-j.reuskens-a.mans-
r. out RES · j; vollering ·Leider h. danckers · · .. · 
1éns 1 3 g. v :gessel-th. tij ssen-r .micka.:.p. perreyn-p·; herry- · 
q. v .nóort'-m.heynén.C:.j .dé hilster-a. 's-gravendijk-e .hoefna, 
gel-g.lorshèyd-g.ruygrók.:.r.v.dmèer Leider h.de groot · 
Lens 14 h.v.bohèemen-f.v.lóon-r.v.luxémburg.:.g.bloks-r.v. 
hóek-h. ruyter-a: kleiwegt:.e .de wit-j. v.d. burgt-j. v. vélzen 

·· a.v.kleef RES j.hollink-p.zalrné-w.brochard Leider w. · 
jl:e_etman Samenkcmst 1 3. 00 uur Hengelólaan hoek Ley,\Teg( Euro) 

..• ' ... ~ 
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w'Lens 15 a.v. velzen-r. v. dkruk-r :de 'hóogd-c ."schenliels.:..t :de 
f kok-f .kras.:.r, leyn-e. v ;luxemburg.:.p. v.d. r\ieuwenhuyzen ... a·; 
't, de höogd-a:peek RES a.reesink,-e.landmän Leid r n.drabbe 
?I LenF 1 b th.pr:i,ns 7p.bloin-r.y;_dorilburg-j.lustenhouwer-r; ·; · 
;}- heerr.ske rk.:.e .c?-stei:imilJ.er,-v .pouw-j. broáhard-j .knörr:..g". · 
:~. báigjoe-h. lutté ryia,n' !_l~S. r :hu:),semäns-c: liprilan L._éid:er a. · 
fü v. essen· Sämenkbmst .. 1 3. 00 ·uu:r<Hengelól. · hk. Lèy.;reg ( éuro). 
g-; Lens 17 h .uding-r. giiit"-:'P :köévoets-j: krens-h. pronk-è. ·. 
:i. teû.t]i;';-:r .kruiselöèrgen.:..f. wóuters.::m. v. wassem.:.a .hoefnagel-· 
i- th.v.voort RES·r.wi'jsman:Cj.schinitz Leider h;bijstèrveld 
{Léns 18 p. bajcker.:..j; öijnágte-m: hci'enélerkamp.:..m.hoogewóning- 1 , 

/.r. hoppénbro,uwe:r..:e, v.d .. hoven-r. klëiwegt-a: v .maréh-q; v.d./· 
:' méys-r.nottet-j.wàssermán RE.S r.willems..:j;wijngaarde-· ·\. 
a e. fliers _Leidér h .. bert(êps "S~men_komst 1 3. 00 uur Hengelol ,, . 
:· hoek.Leyweg f:'uroirinema . . ,:.,,. .. . . _·· . -· \ • 
:.PUPILLEN··.•·•.•·····.•:··.· .. ·; .. ·.· .. --··:···. __ .·::·:\ 
• Lens p1 ·. j.brongers.:.r·.v.:dmeer.:..f.mick<?,i-w.weste:rduin-r:v.d·. · .. 
,. bóogaärçlt-p .hóp-r. P<:lreirä..:.p: v; d-. bµrgt-r. l)öfman-p. devielee • · . 

·· o. J;>órst RES :f .. kortekaa s-:.,p,.v ,d. zée Léïdér 'j ,niicka Samen:.. 
.. komst 12.oo·uur Hengelöl'. hk: Loévésteynlaan· · · · - , :.· ·: 

.:. Lens p2 g .áppeldocrn-p .péèEe,r<J-p. v,d. burg~f; v :dpolF-th; 'v; : 
·. lû.xemburg-p .. iralkenbu:r:g..:r :koèvoets.:.p ,lucäs-f. v .velzen:..·o .huis 
. h,hoppênbrouwers RES r.v .. aarihe-h.v.d:winden Leider th; .. 
: hoefnägel SárilepkClmst ... 12: 00 uur Hengélól/Loevesteinlaán·. · 
Lens p3 ·· e ;_v .• qoheel)len;-j. ter laa_ré7 j. v.:ri jn~m. versteeg..:.r. • · 
waàrsenburg-à. koevoets=-b. grililbergen-:-h,_hee.zius-r .pieters · 
m, pJ:i'.-iris.:..in; pèperkafup :RES r. sträver · Leiqer · h,'. zouri. · i · ' 

'. Léns p4 a".bijnagt_e.:..g~t.èeu~iss_e~r;v:eyk-w;héynen-p;peperkamp 
f :kerkhof-h "braak-..f ;baumán.:..r. rûiterman :..r .nóordel'óos.::·, .. :' 
c,geeve RES s.tèuniSsen-m'.sèhutte Leider·w.ko·uwenhovéh' 

· Lens· p5 wordt samengesteld uit de volgende spelers p.bäkvis 
, d ;boin-a. v.d. bróek-j; cbli.:..r,dè.ssing-_p .dullaár:t;-p .frerichs 
p .de h~a·s:.. j .heggelman..:.j .kies-j. klarenbeek-s. wilmés-ff;--·,. 
wubben:..f.eys Leider f.vos .. · ·, ;, ,: ;.· . : ·. :· ···_ · , ·· • · 

, Lén's p6 wordt il§lmengest eld uit de volgende' spelers· g .bóon 
j. engéle-w. frantzen-t .girhberg-m. hoehderop-j. lari sbérg..:r • 

. lélièveld:.'.th .mooyir)an-m; schmitz-f; scholtens-t. v.d. tol- .· · : 
h. vink-p. 11aJ.dschmidt..:a :wilLems.:.p id.e gier ·Leide_r b. lusten, 
houwer Samenkomst 12. 00 uur. Lens terrein... , ... ··- ·-··· 

/' WELPEN ,,, · 
L~n_s w1 f. verbarendse-r:bon.:.j. v: kleef-c. v. ri jk-e. hüfman 
s.v.d.meer-r.versteeg-h.v.d.nieuwenhuysen-r.de keyzer-
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. w, ter laare:-j. v. tuyl RES n. plankén Leid et· c. bón 
L"éns w2·g.zwàrtS'-à,kies'-t,de gong.:.r.v.èy-ken~h:korenromp
r:l~lieveld-;è,marselïs-j;riemen.:.p.vroegop~r.v.wijngaarden 
r. schipaari.boórd ·Leider. h .dari.kers· -. _ . • . . . . 
Léns w3 'l,jàn111aat-r:bloks'--r.gröéri'-r.de haàs-e.v.d.horst 
t ;king-E!;michels.:.e; sändifort.:. j. sèl'mèider'-p .de groot
p·;verhaar RES · a ~ simons Léider· r. v.d. steen· 

.- Sälnénkomst'. 11 . 00 uur· Lènstetféin · · . : . 
Léns w4 p.bróchard-r,èóli-è:gèrritsen~r:dé gier-b .. groen 

. r:mu.skiet-ä. overgàuw-j .prinS-p.fromqètg-r.notebaard-: · · 
m.schenkéls RES t.Sèhneiders·Leidcr f.teunissen Samen~ 

; komst 11 • 00 uur Lens terrein. • · 
, · AFSCHRIJVINGEN. . 

sèhriftelijk vóór vri,idägavond 18;30 uur bij dhr. G.v .• d 
Ste·en; · Nunspeetlaari 30 3. Telefonisch uit sluitend vrij-. 
dägävónd tussen 18.·30 en 19.30 Uur tel 661314 klubgebouw 
In noodgevalleri"zaterdagöchterid tussen.10.00 en 10.}0 
uur bij" dhr. G.v.d.Steen, tel; 398694 . · • · 
JUNIORENRAAD . . . 
Pàul v.d.Stèèh tël" 398694 zit nog met smacht te waénten 
op·aanmeldingen van B·en C klassers voor·de juniorenraad 

· Hij is ook zaterdag op het veld aanwezig. ' · 
·;..PASFOTO'S' · · •- ' • · · _- . - - • · -- · .. - . 
~L ;de bruin-g',wouterS-m. hogewoning-j .-lausberg moéten ri%g 

stèe_ds hun_·pa·sfotö's inleveren. De kompetitie nadert snel 
èh · als ·wij geen fóto' s· hebben kan_ er öoli: niet worderi · 
gé speeld'. ·Uiterlijk deze week dus inleveren bij dhr. G. 
v.d.· St.ëeh, · NUnspeètla:an 303. ··Dank U en denk eraan de 

, . _ naam achterop· de foto te· plaatsen. 
H.B .c.· toernooi · · 
Aahstaahde zondag zullen wij met een selectie A junioren· 
deelnemen aan·het·traditionéle HBC toernooi te Heemstede. 
Dè"rëis zal worden gemaakt per auto. verzamelen 10.15 uur 
ingang· Lens - terrein. · · : · 
Prograliulna.::12'.25 uur Quick Stéps-Lens; 13.15 uur Lens-

. D.C;O.; 14,05 uur D.-R:M.-Lens, 14,55 uur Lèns-D.H.L., 
15:45 uüt Lens-R.C.H., 16.45 uur finale nr.1 poule A-nr.1 
poule B. · 

BIJ DE· AANVti.NG VAN 1-JET NIEUWE SEIZOEN 
Afgelopen weekend zijn enkele elftallen met het oefenpro-



"! •.• ... ... . ~ . , ' ,; -4 7o-
~:grammà voor de· komende kompetitie bégon:-nen: Gelillkkig zijn 
-~•::);·ue.velden a;s. '?,:aterdag beschikba,a~;imkur'11;1en d;.is ook. EF de overige· elftàl1erf' binrieri de lijnf,~1,,kórf1en ,-.·Een· volledig lî: oefenprogamma VOOP het al'.[,; 'weekèind·:dus, Kijkt goed uit 
n·•~n ,;,elk elftal je .~"lt,ciat cpgest;e:(.d. D'<f..,A-junicreh:.( spelers: 
~,gebór'en tussen ï-9-52 en 1.-9-54) mo,,pf-D kï jkèn naar. de'···. ,; elftallen 1 t/m .:6,, waarvan :h·et 6e .e]ftaJ. eèn ·ccmbinati.e ~;,van: A er! B klasser·s'i;s.:·rfi: de. komtiëtiide zullen.· de' elftal'-; ,,, lèh"1 ;3 en 5 o'o zondag gaan·· spelen;'De efltàllën 2,4 en 6. ~' . . _. i. ', ' : -· ' ' ' ' ' . . : f:: op zaterdag. Aange,,:i.en· hèt ons ni.et· bekend iR welke. spe->:. lërs. op· zaterdag werken· verzoëkéh wij; de betrokkênen· dit · 
'i;·'a. à.· vr-ijdàgavqnc\ e,;•eh op te geven Ctel"6G 1314· ti.J.sséh ,; ··. 
,. ·18. 30 en 19_;.30 uui:J: 'De öefètiwed.stri.jderi vóói! a ~ s. week:.: . ;; ·,end,· vó,qr Lens 2; ,i.s 'op z öridag. · Let·· daar· wel· c::p·r : ·· · : · , · 

•: Dé B. juriiöreh ( spele"rs ·gebor('!n .tussen,·1 /9-54 ;en 1 /9'-56) . . . móeten kijl,en · häar de eift'àllèn· 7 t/m .12. Uiteraard • · · · 
: spelen dez,ë wlft;.11?/1- pp zàterdag~pkeI e B" /f,lassers. zijl) 
' ingedeeld' bi J de· ,A/B: có~\binatie 'f.,,eri'i, .. 6. 'Kijl{t dus· _ook'• .. · · '. naar dat elftäl! DeC juni'oren(spele'rs 'gèb. tussen 1/9-56 

,em~,1.j.9-58·zu.llèrt uitkomen in·de elft1,.llen 13 t/m Hl; De• ... 
•pi.fpilTén(gebot·en tüssëri 1/9/58· ën 1/9/60·) zullen, vöbrtaan. '::• mee stàl öm•'"1,3. 00 . üUr ·gaän~ sp,elèh . en ue' we1p~n ( gebörën .. 

: na: î /9Ï 60 J.· ;9m 1 2·. oo· uur·.· Ip ver15and · met het· grote a_ant.al . ·: 'elftallen· d.p zat.erdàg · zijfÏ dé aä11vartgstijûen· vä.n dè ju- · • 
;niorenwedstri.'jdèn gewijzigd_. Het 'juniorenprogra.inma zal reep 
om ;1-3.45 uur·aanvangen. Dit zullen over het algemeen- dë' · · Cklassers'zijn: 'De volgende·wedsti'ijden bègifmen olil 1_5'.00 

. uur•ën 16.1·5 uur,·De·traihi.rigen voor de'·selèèitieg1·oepen: 
: zi jri déze ;,reek· begonnen· ae· overige groepen zulleri sj.1öèdig 
volgen.Er· is· trainirigsinogèlijk.héi.,d voldoende hti er een · 
hiëûwe·liëhtinstaalàtie·komt:Ook·cte·pupi11ert ehwëlpen·trai 

. nirig op wöehsfüi.gmiddä.g zal spèedig van start gaan. "Zor·gt 
.dàt'bij de·àanvà;ngvan het·seîzöeh jullie voètbalspullen 

i11 ord.e .zijn.Kijk álles nog eéhs"goed ha! Tehslótte rt·og 
dit:'De wèdstrijdeh voor de kömende··2·weken zijn bedoeld 

•. • 1 r 1 als oere·nwed·strijden, aan de hand waarvàh de· J'UKO dè · · 
definitieve elftallen· vöor de· nie_ifürë · kompetitiê, die op 
5 /6 sëptéinber a.s.· begint, kan samens,t,e,llen; Doe dus 

. je best en speel zo· goed mogeli'jk!'!? ! ! · 
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.INTRODUCTIE 
Al het nieuws begint weer een beetje te wennen; de lekker 
sappig groene velden (oók de trainingsstrook), de tegels , 
voor een nieuw terrasje, nieuwe trainers, Eko en Juko die 
weer driftig aan het gcochelen zijn om·zo sterk mogelijke 
elftallen+ 45! in het veld te'brengen, e'tc. Ook de com
missie die-ervoor zorg:moet dragen dat de communicatie 
tussen leden enderling, bestuur en commissies tegenover 
leden en leden t.o. bestuur en commissies in juiste banen 
wordt geleid, de redaktie, is zowel wat betreft 3amenstel
ling als de te varen koers grondig gewijzigd. Wat betreft 
samenstelling: Gerard v.d.Kley en Frans Wubben namen af
scheid; Cees Grimbergen blijft en newcomers zijn Nico 
Drabbe, Jacques en Dick Groenendijk. Het aanvankelijke 
streven ook 2 dames aan de redaktie toe te·voegen zal niet 
dccrgaan door andere bezigheden van beiden. Nieuw redak
tieadres (schrijf het op in Uw agenda):lfJaartensdijkl,1.53 
Wat de te varen koers betreft: Tele~ehs zal o.a. door -
een ·ontstellend gebrek aan medewerking van de lezers wor
den opgeheven; Van nu af aan dus nog slecht een weekblaM 
in de bus, Dat eerdergenoemde gebrek aan medewerking vàn 
de ledèn is öok voor de huidige redaktie een probleem, 
dat opgelost moet worden. Daarom zal de redaktie trachten 
ieder lid bij de redaktionele produkten te betrekken door 
ze een nog ''kritieser instelling« bij te brengen. Het af
gelopen seizoen werden 3! ingezonden stukken ontvangen, 
Ook zal getracht worden het contact met het bestuur te ver
stevigen, zodat misverstanden zoals hèt afgelopen seizoen 
vaak zijn voorgekomen verleden tijd zullen zijn. Wij 
verwachten U hiermee enigszins wegwijs te hebben gemaakt 
in de bedoelingen·van de redaktie en hopen voor uit
voering·van deze plannen op Uw aller medewerking te kunnen 
rekenen, En wanneer er vragen mochten zijn: De brievenbus 
heeft een heel erg grote sp~eet. 

OFFICIEEL 
SEKRETARIAAT 
alle korrespondentie voor het algemeen sekreaariaat dient 
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" te worden gezonden aan g.h.c.halleen, Etbeelstraat 37, 

tel. 324044 
fIEUWE LF;DEN 

,.,599 duivenvoordé à.g. 071149 (s) kon.emmakade ,...(,oo acker van· p.j. · 1 606,56 ( j) l,eyweg 420 
.,.f01 scholtes·p;h. 061161 (wJ ;valkenboslaan 175 
.,.f02 jansen:·r.f. -180761 (w) ·maagdepalmstraat 2a 
.,.603 akker ~.d. m.m. 1701.59 (p), de gaarde 2.57 
.,-604 laan v.d. ·r;j. 1412.58 (pi de gaarde 21.5 
✓.596 driessen p;a; 3101.5.5 (j) de, rade 3.5 
/597 driessén-·r.o. 220761 ,(w) de rade 35 
,,.,13.5 èijs j.g; ·1~08'60 (p) goudenregenstraat 208 
~518 vèrhaar p.h. 200761 (~) mient 294· 
,..-414proost p. 0210.52 (j) oësts,traat 91 · 
.,....58.5 fromberg r.p. 290362 (w) het oord 13 
. 594 p.a. 170348 · ( s) · spakenburgsestraat 1.50 

_,.,59.5 voerman w.j. 2604.52 (s) westeinde .57b 
! :.-~ ' 

IN· BALLOTAGE· · , , 

.5 7 633637 
6635 71 
330378 
320678 
673240 
67002.5 

395836 
683539 
.5.59943 

392829 
394379 

667295 60-5 mähieu g. c. 2309 57 ( j) meppelweg, 1,208 
606 nieuwenhuizén van- b. 2202b,0 (p) wolvenrade 
607 zeitzen·p;p; 16115.5 (j) b~resteinlaan 109 
6013 leijn m.h. 07016,2· (w) · de rad,e 121 

14 3 672023 

609 s·chipperén"j.a:.1.50961 (wJ steenwijklaan 320 
610 badoux r;ä. 100761 (w), v,alkenboslaan· 51 
Ó11 swàrt e.p. ·100162·(w) hengelolaan 12.54 
,12 rovers m:j: 0209.59 (p) .de, gaàrde 147 
51 3 pelser a; à. · 1 7065.3 ( J) wpl)tlèversgaarde 623 
S14 franken j.n. 160361 (w) meppelweg 264 

~ ' • ,. ,. ~ ·1 • 

6765pt 
678398 

672376 
670767 
362878 
672208 

TAKANTIE VOC];l.ZITTER 
mze·vc-orzitter, de heér j.m. v.d.klèy'is· tot 4 september 
iet vamantie en derhalve tot die datum hiet bereikbaar, 1 j ,, • ' 1 

'!UT-,A.TIES LED;ENLIJS.T . 
54 möet zijp seni.or 
91 moet ziJi'l ien'ï'.or 

;03 moet zijn ~enior 
' ' FVOE REN LEDENLIJST 

_,;77 h .kleiwegt · ( j) · · ··, 
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GRENSRECHTER EERSTE ELFTAL 
het best.uur heeft de heèr g. van réenen bereid gevonden 
tijdens de wedstrijden van ons eerste elftal als grensrech
ter op te treden, 
WOENSDAG 2_ september AANVOER.DERSBIJEENKOMST. 
Volgende week woensdag 2 september zal om acht uur 's avond: 
in ons klubgebouw een bijeenkomst gehouden worden voor 
alle aanvoerders van seniorenelftallen. 

VARIA 
-A.s. vrijdag klaverjassen! 
-Verloofd op 22 augustus:· Loulou Joolen en Ton v .Essen· 
-Jàck·de Hilster heeft afgelopen zaterdag zijn shirtje ver-
loren; Heeft iemand van Lens 13 (kunnen we dat voortaan 
niet Lens 12A noemen?) een tweede shirtje in zijn bagage 
aangetroffen? Gaarne terug te bezorgen aan bovengenoemde 
telg uit het geslacht de Hilster! 
-Kommissie leden betalen op de avond dat ze voor Lens zich 
"ins blaue hinein" werken nog steeds de volle prijs voor 
een konsumptie (behalve kóffie). Ideetje voor het bestu,ur 
kunnen deze noeste werkers niet op een wat minder zake];ijke 
manier benaderd worden, tijdens hun werkavond( en)? ;: 
-Wij hebben een aspirànt redaktielid! Frank de Vos begint 
reeds goed, Brutaalweg aan·de redaktitafel gaan zitten, 
om toe te kijken hoe wij ons uitsloven, om u enig lees-
vermaak te.bieden, · 
~H.Ruyters, Coevordenstraat 77, tel. 663229 heeft één paar 
prima voetbalschoenen te koop. Maat 36 · 
-H;v.d.Broek, gcudreinetstraat 594, tel 682875 heeft te 
koop voetbalschoenen maat 40-41 of wil deze ruilen voor 
maat 42-43. · · 
-Hans:van Domburg was dezé week de grote pechvogel, hij 

/' -brak n.l. z'n sleutelbeen. Beterschap Hans! 
BARBECUE. .. . : _;~ --~ 

Heeft U h!:lt nu nog niet genoteerd? Schaamt U zich diep,·_ 
..,.,;:wart,1;,.de_v.ijfdê,septémber·moet U beslist vrij houden voor 

•-..c,' die·geweldigè'barbecue~ávond, U kunt zich alsnóg opgeven 
bij de heèr"•'N}Hóêf'.fLàKéT;_;]i,g.;'.ffo}i_"1,_.Van de,.KascKa,,_ die. u_w:: 
naàm· gaarne::zaL:rröteren'. :Tegen('dé' betà0l-:i:ng: van"'b~gulden. 
( én wat is dat;,.vári.dáag·pe~d~g) k'llr!tclLng,a:r. beJieiei:i ~-;~-; 
séh:tansen en z'Uï;":·:·~: ..... : .d-rink:en; ,. 4

" ~.-1-"~"' _. ~._,..,.;.J. ....... ,,.~ v·._ ""' 

A;s. vrijdag klubavond.Deze avond is voor iedereen, het 
is beslist niet noodzakelijk dat U kunt klaverjassen. 
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0pen klaverjasavond met ,vele prijzen. 

BEATFEEST MET DE 11MIDNIGHT SPECIAL". 
De tweed_e oktober van dit jaar wordt èr doör dé KàKa ·weder
om zo'n bij-voorbaat-geslaagde-beat..:.avond gegeven, Junioren 
en jeugdige senioren nu reeds even noteren, weet je wel! 

KWESTIE 'KNVB-NOS 
Tijdens de vorige·week maandag gehouden algemene vergade
ring heeft dhr. A. Bogisoh gevraagd om het standpunt van 
het bestuur in de kwestie·tussèn NOS en KNVB: Het bestuur 
zegde·toèn töe haar standpunt op korte termijn bekend te 
maken; hier volgt het: 

Het' bestuur bètreurt, dat bij de publikaties·over deze 
kwestie niet vold_oende duidelijk is geworden, dat het hier 
gaat om een. kbnflikt tussen ,de ,11 sektie betàald voetbal 
van d'e KNVB" en d

1

e NOS. n·e,· 11 sektle amateurvoetbal" stónd· 
geheel buiten· het konflikt·. Ook betreurt het "bestuur vooral 
dat·de·amamteürverènigingen çle dupe zijn geworden van he:t 
mi.svers,tand·a1s·zöu 11de KNVB" hetzelfde zijn als de 11 sport
tpto1•. · Sommige groepen deelnemers äàrt de sport toto meenden 
namelijk.uit protest tegen·de houdci!ng van de(sektie b_ètaald 
voètbaI:van) de KNVB de Sporttoto tè riloètèh"böycötten. Zij 
dupèerdèndàardror vooral de amamteurverènigihgen,-die· 
door zelfwèrkaaamheid inkomsten uit de toto verkrijgen~· 
''lat het konflikt ,z,elf betreft meent het bestuur dat beta
ling· door dè NOS aàh de bètaalde·vöetbalklubs voor faci
liteiten bij hêt opnemen vah tv-fiitsën rèdèiiJk·geacht· 
noet wordêh. Die bètälirig dient dan··wel" ö\rèrèën ·te komen 
1et dë verleende faciliteiten, Bij de betaling mag d:e · NOS 
rekening houden met·het·reit.·ctat doör het uitzenden·van 
~v..:.flitsen de ·belangstelling vah dè · réklamèinàkèrs vöör · · 
iet· plààtsen · Vari rèklamebordeh ibangs vöetbäl vèldèri is toe-
5enomeh, ·waaruit voör de· betaalde· verènigihg;en extra ·in
:bmsten voortvloeien, Betaling Voör·het öphemeh van tv..:.· 
'litsen als zoµanig ,i.ëht het bestuur strijdîg·met hét"ih · · 
,et verdrag van Rome neergelegde recht op vrije.nieuwsgaring, 

'RÓGRAMMA SENI,OREN VCOR
1 

ZONDÁG 30 ¼UGUSTUS 'f970. 
2.00 uur Gona 2 - Lens 1.terrein.VreG!erustlaan --------- . , -· . , . ,_ . -~ 
4.30 uur Lens 2 -' RKSVM 1 1-1-6/4 J,Renooy 
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1 2; 00 uur Lens 7 
:12 .oo uur Lens l1 

14:30 uur Lens 3 ~· 

12;30 uur Lens 9 -· 
:11 .00 uur Lens 8 -

DHL 7 
- DHL 

Quick 
Qü.iëk 
Quick 

10 

4 
8 
6 

2-1-5/3 
2-3-5/3 

1-2-5/3 
1 ~2~5/3 
1-2~5/3 

A,P,Geurten 
Ph,de Heer 

J;Kruidenberg 
H;J;Wäldsmit"jr, 
T,v.d.Bosch jr, 

14;30 û.û.r Veló 3 Lens 4· 
:12,00 uur Velo. 9 - Lens. 10 

terrein Wáteringen 
samenkomst 11.15 uur klubgeb, 

14;00 uur DHL 5 ~ Lens 5 
12,00 uur DHD 8 -.Lens 6. Brasserskade te Delft 

13,1"5 uur NIVO 6 -·Leris 12 Pr,Irenesportpark,Rijswijk 
Zoals dit prograrbmá."laat zièn komen allè elftallen déze 
week in het veld; wät tevens inhoud dat,·gezien blessure's 
én." nog enkele vàhäntïegängers, wij deze week geen afschrij-
vingen· kû.rinen gebruiken.· ·· · · · · · · · 
A.s. zondag 6 · september stàrt óok· voór dé afdelingseiftal
lèh. dè kompetitie·, waardoor wij na zöndag·een juist oëèld 
ilióètèn gaah krijgen; hoe de elftallen definitief moeten 
worden samengesteld •.. 

Dè" opstëllingen vah het· eerste· en tweede elftal worden ' 
donderdagavond

0
~pa. de. ftra"iningc.t-~e_nd _gemaakt,---------~-

LENS 3 · ·· · · • r t;EI1§, r4:····· ·rc-LEN'sc y······ , 
o;v,d,Lans a:vèrbarendse a;vervaart 
j;bijstervela r;straätliof :r;V!i!èlbëhr· 
r:fü1.rtingsveilid · g;ööstruin 1 ;hendriëhs • 
a:rtieuwehhilizèh p;v.d.aar ··' a;v.ëgiilönd· 
t :klèin breteler r; branderiburg j; · dè wàar.t · 
r; eykelhof j; vërhaär·. · · g ;looye·stèih 
r:roödool · w:verbarëndse ·c:gri!hbèrgen· 
h:smitskain j;wittihg e;a;v;a,acker 
j:V.luykeh iLfOendoe· j;:simons 2x · 
g;bënneker w:vènélèrl5os tLde vries -2x 
f.de zwart g,de hoogd n.drabbe 
RES , RES. . . RES 
j:dè"HiTstèr 2x a;huïs· l:boèlhouwer 2x 
h. suiker 2x ·· 'J;'. j. pe~er,s .. · _ g .hogetoorn 2x 

LENS" 6 
r:bos· · · · · 
g;hogetöörn 
j .de boer 

-------------------- ~~ l;bóëlhOuwer 2x ·j;v;d,aar ·· • RES ..•• .:. ... - .. -· .... -
a:v.wäsbeëk -J·; simons 2:ic j:v.schaik 

2x n:de hoer r:schóltën' p.de vries 2x 
h.suykerbuyk· j.keetman·· 
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:é.ENS 7 
th.suykerbuyk 
a: tinnenbroek 
a:v.essèn 

LENS 8 '' LENS 9 
l:brandeburf w:burghouwt 
h;v.welzen h:suiker A 
r:de groot m:zilfhout 

h:de groot 
j:verbarendse 
g;duivesteyn2x 
j;bertens 
j:endlich 
j:schouw 
w:kouwenhoven 
a.bilderbeek 
RES 

m:v.eysbergen c:peeters 
g;hàlleen h:kemper 
g;v;dkléy h;dé sterke 
h;p.v.d.spek a:v.d.meyden 
j:groenendijk w:keereweer 
j:riemen j;de hilster 
j:veldink h:haket 
p.manders l.jansen 
RES. . RES. 

a:loyken s w:v.d.laan h:v:wèlzen 2x 
r.de groot 2x g;duivesteyn 2xg.v.d.kley 2x 

j . ve rbarend se 2x 
' ' ZATERDAG 5 sept_emoer 

10.30 uur RÄS vet.- Lens vet. 
LENS 10 LENS 11 
h:douw m:suykerbuyk 
n:osse c:kras 
s:douw j:willems 
p;haring h:scholten 
r:soer j;micka 

1 LEJii's. 12 
f:de winter 
h:danker,s 
p:de haan A 
j: rientje s 

l:duivenvoorde a:hoppenbrouwers 
r:v.dsteen 
g:beijer 
j;kuiper r:wubben j:jager 

r:feller p;burghouwt 
j:bridee a;v.luxembyrg a 

a; jehèe 
a:vèrvaart 
r:v.d.boogaardt 5:blankënspoor j:brochard 

h.s,:tuivinga h.ja.cobs 
IBS RES 
,r.douw w.suiker 
• ~~ 'll' 1. ,- ·-· l ·,.;:",,,.~, ' ' 

'HET, CPKCJ\IBN : · 

. p .br,aun 
'i RES 

m.olthof 

'egens niet opkomen tijdens de oefenwedstrijden op zondag 
.3 àugustus îtordt,"p.,è ,v,olgende speler t/m september niet 
1eer opgesteld.:. S.Schoop. 
. . r. 1 • 1 , _ , 1• • 

.F:èCHRIJVEN: alleen op. vrijdagavond tussen 20-. 00 uur en 
>0.30 uur klubgebouw.tel. 661314. 

' . ' ' 1 1 ' : ,. ". . , ' ' 

'RO.GRAJVJMA.' S JUNIOREN,, PUPILLEN EN WELPEN 
JUNIOREN. ZONDAG 30 augustltls 1970. 
3. 45 uur Lens 3 - Quick St.eps 3 
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12: 00 uur 
15.eo uur 

Lens 4 - Quick Steps 4 
Lens 5 - Quick Steps 5 
T,S.C. - LENS 1 Oosterhout 
T.S.C. - LENS 7 {zie ook zaterdag) Oosterhout 
T.S.C. - LENS 13-zie ook.zaterdag Costerhout 

JUNIOREN ZATERDAG 29 augustus 1970, 
Lens 2 - Celeritàstoernooi 
Lens 4 zie zondag 
Lens .6 - OSC 3 

Leyweg 

1 6: 1 5 
15.45 

uur 
uur OSC 4 - Lens 7 zie ook zondag Vlamenburg,Maria

höeve 

1 6; 15 
1 6; 15 
15:00 
15;00 
15.00 

Lens 8 - Celeriatstoernooi 
uur Lens 9 - Quick Steps 
uur Lens 10 - Quick Steps 
uur Lens 11 - Quick Steps 
uur Lens 12 - Quick Steps 
uur Lens 13 - OSC 6 zie ook zondag 

Leyweg 

Lens 14 - Celeritas toernooi · Leyweg 
1 4; 30 uur OSC 7 - Lens 15 Vlamenburg, Mariahoeve 
13;45 uur Lens 16 - OSC 8 
13;45 uur Lens 17 - OSC 9 
13.45 uur Lens 18 - osc·10 
PUPILLEN zaterdag 29 augustus 1970. 
1 3; 00 uur Lens 1 - HBS 1 
13;00 uur Lens 2 - HBS 2 
13:00 uur Lens 3 - HBS 3 
13;00 uur ODB - Lens 4 Albär.dastraat 
10:30 uur DUNO - Lens 5 Mgr:Nolenslaab 
10.30 uur DUNO - Lens 6 Mgr;Nolenslaan 
WELPEN zaterdag 29 augustus 1970. 
12.00 uur Lens 1 - HBS 1 
12:00 uur Lens 2 - HBS 2 
12:00 uur Lens 3 - HBS 3 
12.00 uur ODB -.Lens 4 Albardastraat .. 

' 

LENS 1 a~hoek-h.rimmelzwaan-f.raaff-g.v.d:veldé-m.bloks 
p.hop'-chr.stapél-h.kruizinga-t:resódihardjo-th.booms-h. 
de zwart RES"f.guit Leider dhr. th.v.leeuwen 
Samenkomst S.15 uur ingang Lens terrein 
LENS2 a.15auman-j.disseldorp-j.v.d.heyde-r.hoefnagel-h, 
dé jong-à. jungschläger.:.à. schijf-p. v.d. steen-th. wilshaus 
h. zoun- j. keE-f.man RES w. zel!meyer Leider dhr. a. blok 

. Samepkomst 9. _30 uür ingang Celerita s terrein · 
1. LENS. 3 f; t:;,misr,er.. · 2x-c. bor.:.1; egberts-w. englebert.:.p. 

hcynr. . - : • 5-·1:"' me~t- î' • jC'Ylker .:r ;v .a .keer-.f II de kléyn..:.d Ode 
• ·• n • ~ • • 

. . . . ,, -~- - , 
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vries-a.v.d.meer RES f,v.d.linde Leider dhr. c.nieuwen, 
huizen · · · · · ·· · · · · · · 
LENS 4 g; v. árdenne-a. Cà$tei11lli1ler:.h. v. dam-j; v: d: ende-· · 
b.dè-haa$-b:hoefnagel-j.meµ~einàh-j,mèyers-p.schóuteh:...p, 
proo,st-f ;teunisseri 2x REs· j.lucàs Leider dhr; · j.heyhen 
LENS 5 · a. al bers-h ;albers-j. borst:.r·. ëbé nen=-è. v .deeleri.-
j. v. d ,graaf-a,:)tuiters-c .kuypers-j .lüboü.t-p .mulderTr, 
w9µ1;;,ers )'(ES p. woltërs Leider dhr: · r; flufuans · · · ·· - ·· 
LENS- 6 g. v ,deelen-c·,nöèhdérkamp..:f ;höóghiemst;ra-h:keyri.èr 
m:mu1kéns-m.magri.ee-p.öVéi."velt-j.pronR:-w;proque=-j.reuver 
f. re.ej;Jin)t· RES · f :de· vroege ·Leider· dhr. · j :witting · · · 
LENS' 7 n ;n • ..:a; scfmëider:..g; trortuileleri:...m. v. êL hór·st;:.r. zöûn 
r:moöyman-J11t.v:baggum.:.f;baven-f,dissèldorp-f.Veeren-j, 
v.r,ijn.RES d;v.delft, vOór·zondàg w,êfë hilstèr 2x· 
Samenkomst ·14;4y Uur·Loëvèstéyhlàafi klk.Hengèlolàah· ·- · - ·· 
LÈNS·@·r.v.d.steeh.:.p:boóms-g.héyneri.:.a.v.iilàris-g.lelieveld 
w;v.d;linde=-,h.sti!!a,v,ër<.f.hazeb'roék:.w;dè.hllster 2:ic..: · -
j.piët:..w:wils· RES · g.wöuters · Lèider·,dhr;· à ,nieuwenhuyzen 
Samenkomst 9,30 uur·Leyweg hk: ·Hengelólaarï · - ·· · 
LENS 9·b.ruitërman.:.j:janmàat:..j,pöst:..a.Iöddèr:.g.colpa:.à, 
hilderink-p.guitr~,snOeyèrs-a.rooyesteyn-j.slabbers-j, 
verb,g.rend sè · HES 1 : de · bruin · · ·· · · · · - · · · · · · ·· · · · · · · · 
LENS 1v·- f .v. ös-h·. v. d ·• broek':..m;rnagfièe;..è. v; d; aàrdwèg-e. booms 
r: v.d. linde-s,: djërahianc..f .willeyns-r: dèvröège-p. berkelaar 
j. ru,yter ·RES · g:hogervoisst· Leider· dhr; è .kràs · · · 
LENS· 11a: de · págtër-j; de grëef-j; ;,;-_ rössürn=-fl7ri.iggebruggè· · · 
j ;aessing:...m_.;v. di j;tt,:.g. kè rkhof-w. sni jdè:i's~ j.V. hoek-f .magnee 
j,oo.sti:lrveer RES j.klos Leider dhr. j.verbarendse 
:l.ES it'·,bom,· - .... _, - ............... - .. . . 
LENS ·i 2 1··.huisman..:fi :kouwënhovèn:.: J; sènél tèns-=-f. jónker.s:.,_· :- .. 
r; out

1
:.1. leu.sH:eh~ J", vóllerîng.:..a .mari.á:.'. j ;·v·. rossum-e. wohrman-

L ;fa,j.s'. RES · h;ae· graäf Leidë;t' dhr. 'h·.aank'ers. ·. ·• , 
:..ENs··13 als vörigè ·week( vóOi." zaterdag eri. :°ondag) . 
'let e,de wit i;p.v. ·r.v.éLmèer ·(ziè·Lens,;14)· ··, 
.,ëiäer dhr ;- h ~·cte·· i?;i:.9ot Samenkomst voor zond'ag: 8 .15 uur· 
~ng11-il').g:Le.ri.sterrein·. •·· ··.- ·····-·: _· ···········---····-
-~ENS -,.14 · h .v .bohèème.n-:Z'. V;·lóón-'-r .v·. Iuxèmbü.rg.:;.g;blOk$.:.r. v •. 

oek:..:n .rûyter:...a·.klëiwègt:..:r; v :ct. meer:..:j. v: d. burgt:..:J. v; ·· 
vèlzen-a,v.kleef-j.hollink-p.zalmé-w,brochard Leider dhr 
1·.l:i,Gèk. . - · . · .. - ........... ··•-· • . ... -- . - ··· ··------

3amenkomst 9 .30 uur Hengelolaän hk. Leyweg, 



-485-
LENS 15 a.v.velzeri-r.v.d'.kruk-r.de hoogd.:.e;reesink -
t;de·kok-j.kras-r.leyn-:e.v;:l:uxemburg-p;v.d.nieuwenhuyzèn 

a;de hoogd-e.landman RES c.schenkels-r.peek Leider dhr. 

n.drabbe · · 
Samenkomst·13,30 uür ingang"Lèns terrein 
LENS 1 6 th. prins-c. lipman-'-r: v. doiriöurg-j. lusténhouwer.:.r, 

heemskerk.:.e.castenmiller-'-v.póuw-j.brochard-j.knörr-g, · 

bàidjoe-c.hulsemans RES p.blom-h.lutterman Leider dhr. a. 
. . . . . . . 

v.essen 
LENS 17 h.uding-r;guit~r.wijsman-j.krens-h.pronk-e;teunis 

r.kruiselbergen-f.wouters.:.h:v.wassem-a.hoefnagel-j.schmitz 

RES p·.koevoets Leider dhr. h.l:5ijsterveld· · · 

LENS 18 p.bakker.:.j;bijnagte.:.m.Jjoènderkämp-r.willêms-r. 

hóppenbrouwers-e;v.dhoven-r.klèiwegt-a.v.maren-q.v.d.meys· 

r:nottet-j.wasserman RES j.wiöngaarde-e,fliers Leider d~r. 

a. bilderbeek 
,,., 

PUPILLEN ZATERDAG 29.augustus 1970 

LENS P1 j,brongers-'-r.v.dmeér-r.mickà-a.westerduin-r:v.d. 

boögà.ardt.:.p.höp-r.peréira-p.v.d.burgt-f.kortekäà.s-p, 
devilee-,-ó ;borst RES r~hófman-d. öoin · Leider dhr. j ,rhicka'. 

LENS P2 g. ä.ppeldoorti.-'-j. v; ri jri-f. v .d poll-p. v.d. bu.rg-r, .' . 

peeters-th;v.luxerhburg:..p.valkênöurg-r,köévoets-h-.hoppè'n, 

brouwers-p;lucàs-'-o;huis RES f.v.velzen-p.dullart • 
Leid er dhr; · th. hoe gnag él · · · · 
LENs·p3·e,b'.bohèemen.:.r.v.aarle-j,éngele-r:stráver-a.köey 

vöets-r;noordeloos-j; ter laáre-m.versteeg- b,grimbergen 

. h;hèezius-m.peperkamp · RES r.pieters-j ,eys Leider ·dhr. 
h. zoun · " ·· · · · · · 

LENS P4·h,braak-'-g;teeuwisse-w.heynen-p.de gier-chrgreeve 

f.li:erkhof.:.s.tèui1issen:..p.peperkamp-j,u-oli-f.bàuman-r. 
eyk RES a.bijr'lagtè-m.);rnefiderop Leidêr dhr. ·w.kouwenhoven 

Samenkomst 12.15 uur Hehgelölaan hk. Leyweg·eurocinema 

LENS P5 wordt sà.Ihengésteld uit de volgende· spel ers:· · 

p. öakvi·s.:.a: v. dbroek:..r. dessing-w. frerichs~p ;de häas-j. 

hêggelinà.n- j. klärenbèek.:.m :prihs-m. schutte-r. waarseti.burg

s. 'wilmer-h. v :dwi hd èn-p. v. dzee-f. v .d zel Leider dhr. f,vos 

Samenkomst 9,45 uur·Hèngelolaan hk. Lèyweg eurocinema 

· LENs·'p6·,wordt -samengësteld uit de volgende spelers: 
g. boon-w. frantzen~t _. gimberg-j. lansberg-r. lelieveld-th. 
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móoyman-r .• rüiterman-m. schmi tz-T; scholtes-t. v.d. tol-h. vink a.willems-h.wubben-j.kies RES p.waldschmit Leider .dht, 
th,booms 
Samenkomst 9,30 uur ingang Lensterrein. 
WELPEN ZATERDAG 29 augustus.1970 •. 
LENS W1 f. verbarendsé-s, v .d .meer-e. hofri:tàli.-r. keyzér-u-. v.· rijk-w.ter laare-h,v.d:nieuwenhuysen-j.v:tuyl-m.versteeg h.planken.:.,r.bon RES"h.v.kleef"Lëider dhr. c.bon · · _LENS w2·p.vroegop-r.de· jong-r.v.é],ken-h.korenromp-j. 
prins-a.schipaanboord-j.rieme.n-a.overgaauw-p.lelieveld-r. v.wijn~a,t,dPn-r.de haas RES·g.zwarts Leider dhr. h.dankers LENS W3 l;janmaat-r.óloks-r.groen.:.e.v.dharst.:.t.kingà;simons-q.inichels-e:saridifórt-j.schneider-p.de groot-p.ve,rbaa.n·J.eider dhr: · r.v.d:steen · · 
LENS W4 p.órochard.:.r.coli-a.Ries-c,rrarselis-r.de gier-p. fromberg-b.groen,.:.,r.muskiet-r.notebaard-m:schenkels-t. schneiders RES f.gerritsen Leider dhr. f.teunissen Sàriienkomst 11.00 uur:ingang Lensterrein. 
TRrif\i'AAR Öos'iER'i-l'ou'T'.' -,~: 
De. 'jûniorenkommissie. heef't: van. TSC 

0

in ··oostérhout een 
ui~nodiging .o~tvangen om op zondag 30 augustus mèt ons hoogste A ,B en c;:.e1fta.l een ·wrdstrijd te komen spel en. Wij hebb,E,n besloten deze invitatie te· aanvaarden, hetgE!en U réeds in_de;Lens .revue van 5 àugustus __ hebt _ijunnen vërnërhen. Dé rèis i,rorctt· -p"er · autobus gemaakt; _·Vertrek · · 8. 30 ulir'ingang;· Len··s · tè:ri•ein". · Thüiskomst' ong. 18. 00 uur. Na het voetballen zal bij giinstige _.,weersomstandigheden _n9.g ~ een· bezoek worae.n· ge:tJracht aa11 het natuurgäd 11De Waránda!', waar. g;élegenhe_ict· is· om tE,. zwemmen, )'oefeI?-, waterfiets_en. · en ,lcä,i1,0/hi.·, ~pm· t i j/}ig Lrl,. O.o,st;.e.rhout , aanwezig ·te · zi jr\ ·wordt U ·alléh'.drihgend. verzocht ·· optijd· aam~è~ig te zijn,.·. voor,.. zien van. voetl:lalspu,lJ...Gn en _lunchpakket'~--_ . · · ·· · -- · - ·• - · 
.ifË1f,'; 1efp'jfd~'ii's';~f'g~l~P~IL: ;,~~;k'einci ~~ ~-ê; · wij ge c ~·~f:r~;tiè èaf«r _net. èéfl ··( te V· grbot äic\D:té!l_ niet,:e:opkpi;ne_rs-,.Gedèel_telijk we_rd iit .o,:i:; ::;y-eróorz.aä]st ,aoor niét: al_ te-'.duidelijk programrha: i.n· de Lens:revue ,;_ tërwijl,.er_ .voorts n,bg .verschilleridé ··spé·ler:s '.:op . vakantie. bibeli:eflc,,te zijn. N:a publicatie . vari:-vö"fîge ·-'leeR over de indeling van de elftàllèn ( 1; 3 en 5 op ·.zoniag, ·· de :rest dus ook pupillen wn welpen, op zaterdag; tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) en de nu toch wel zo 



-487-
lang~amerhand afgel0pen vakanties, nemen WlJ aan, dat 
alle spelers doordróngen zijn van het feit dat de voetbal 
weer is gaan rollen, en wanneer zij op het vèld worden 
verwacht voor het spelen van hun wedstrijden, Vanaf a.s. 
weekeind zullwn wij dan ook weev het niet.opkomen gaan 
bestraffen met de gebruikelijke twee extra reservebeurten. 
TRAININGEN C-KLASSERS 
Vanaf dinsdag 1 september a.s. zal dé heer 6,v.d.Beek een 
groep C-klasse junioren gáan trainen. De áamvàng van·deze 
training is gesteld om 1 6. 30 uur einde: ca. 1 8. 00 uur. 
Hoewel deze training niet verplicht is, zal speciaal voor 
de spelers van Lens 15- het niet regelmátig bezoeken van 
deze taaining gevolgen hebben voor de opstelling in hun 
elftal, Meteem beetje goedè wil kan·het huiswerk voor 
woensdag ook na de training worden gemaakt. Mochten er des
ondanks spel ers zijn, die· absoluut niet: kunnen komen trai
nen, dan dienen zij dtt,via hun ouders, op te geven a.s. 
vrijdag tussen 17,30 en 18.30 uur aan de heer G.v.d.Steen 
tel·.·398694. De volgendè spelers wordèn op·1 septe!hl:ier óm 
16;15 uur verwaéht: j.höllinx:-r·.v.d.hoèk-h.ruytèr-j.v.d. 
bûrgt-p;zalm~-h.v.velzen-'-á.v.kleef-á,v.velzen-è.landman
r~de hoogd-á.de hoógd-c.schenkéls-t.de kok-r.v.d.kruR:- • 
à,reesink.r.leyn-e.v.luxemburgTp,v.d.nieuwenhuyzen-r. 
peek-a. kleiwegt. · 
Denk erom: train Intensief-luister goed naar· jullie trai
ner-er wordt streng opgetreden tegen herrieschoppers. 
TRAININGEN WELPEN EN PUPILLEN •. 
Vanaf woensdag 2 september a;s. gaat ook de pupillen en 
welpentraining weèr van start, · 

-WELPEN.aanvang 14.00 uur· einde ca. 15.30 uur niét vroeger 
maar ook niet later dan 13,45·uur aanwezig zijn. De 
leiding van dezè tráining 1:ierust bij dhr. J.Riemen 
PU?ILLEN aanvang 15. 30 uur.· niet vroeger maar ook ni'et 
laterc".dan 15.15 uur aanwezig zijn. 
DE training is ·voor de volgende ·,spelers verplicht: 
j :brbngérs-'-r. v·.a ·.meèr.:.r,!hicka.:.a. westerduin-r. v .d; boogaardt 
p.hop-r.pereira-p.v.d.burgt-r.hofman-p.devilee-o.bor~t 

• 
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f.kortekaas-g.appeldoorn-r.peeters·+p.v.d.burg-f.v.d,· 
ooll-th.v.luxemburg-p.valkenburg.:.p.koevoèts-p.lucas-f.v. 
vel7,en-o.huis;-h,hoppènbrouwers-r.v.aarle • 

. De heer F.Wubben zal, in afwachting Vëtn- de komst van de 
"beide trainers van vorig jaar, de training alleen ver
zorgen 
TRAil'HNGEN overige junioren volgt zo. Dpoedig mogelijk. 

t, ,, ' , 

AFSCHRIJVINGEN: voor vrijdagavond 18.30 uur bij de heer 
G.v.d.Stèen, Nunspeetláan 303, ·Telefonisch uitsluitend 
vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur telefoon klubgebouw 
661,314. . 
rn·dringende gevallen zaterdagochtend tussen 10,00 en 
10.30 uur bij dhr. G.v.d.Steen tel 398694. 

1, . \ l 

TOERNOOI: 
Voor Lens 2,8 en 14 organiseert Celeritas a.s. zaterdag 
een toërnooi, waarin per èlftal 4 wed~,trijden van 2x 
1 0 min. moet en worden gespeeld, 
Tegenstanders: Celèritas-DUNO-A.D.S.en Vredenburch 
Aanvang: 10.00 uur. Samenkomst zoals bij de elftallen 
staat aangegeven. · · · · 
Efnde van het toernooi ca. 17.00 uur. 

' ' 

JUNIORENRAAD -
Wij hebben nog ènll:èlè Ben C klassers nodig voor het 
komende seizoen. A, s. zat er.dag kuh je je aanmelden bij 
eén·van de'leden van de Juniorencommissie of bij Paul 
v.d. Steen. 

; t • - f ' ,' . .., ' • • ' • • --~ 

UITSLAGEN SENIOREN 

Lens 1 - Kra11enburg 
Len.s 2 - Kranenburg 
Len,s 3 - DZS 1 · . 
Kranenburg - Lens 4 

4-4-
1-4 
4-4 
2-14 

' 
' 

Kranenburg - Lens 5 
Len·s 7 - Kranenburg 
Lens 8 - DZS' 2 
Len's 9 - DZS 3 

3-3 
6-0 
6-4 
2-1 

' 
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Vbörál rond· dè' reälisätië··van de Lensrevue dreigt een për:Sönê.ël"steRört· te· öfltstäah :· ·· · · · · · · . 1.met· ·spoed worden·vöor de wöënsdägairönd (itàrï Ttöt + 9) 2 hülpen bij' het vöuwëri' ·van dè · LensreVüe · gèVraagd; · Naàst dhr. en rneur. Van Leeuwen èn·· Jo·s-Wîttîn1f zïjh · er to·ch nog wèl · 2· junioren die 2· uurtjes· per· wëek· voor hun· vereriigin vri'j willên Iilakeh? Mèhserï", · Iáat eens zien dat je iets voor de· verèniging· över hebt. · · · · · ... · · · 2,Eeh nog grbter·próblee!il·aán het bovengerioemde: De redak tie heeft•·geen typistë·meer, · · · · · ·· · · · · Welke· manheli jke or··vröuwëlijke, · 6.5+:..èr: of jeugdige· Len·ser öf" hiet-Lehsèr; tràgè · of snelle· persoon·; die ·wel eehs een · typèmachine·onder ·zijn· of haar··handen· héëft· gëhad en dinsdag overdag éhige uren·vri'j hèeft"wir zich ter beschikking stellen om .de Lensrevue vol .. te. typen?. . ..... . . Alstublieft mensen; bel· even· naär of haar een- van de bëstïi\Jrsl'etlèh-~ Anders zitten wij met onze handen 
OFFICIEEL: • 
SEKRETARIAAT' 

Nico Drabbe,tel,3366.52 

in het haar!!!!!!! 

álle· korréspbfläehtie· Voör het· àlgemëen· ·sek:rètäriäat dient'· ,/tezóhden·tè worden aan g.h.c.halleen, abeelstraat 37, "'· tel.324044. 
MUTATIES LEDENLIJST' ·· · · · · ·· ·· · · · _.,..478 h; ·dê sterke naar ihëïOoórnsträät· 62· ."546 h:vah welzen· naar· schälkbürgërstraat · 176 ,..,.-.542 a; · van wasbëe!Ctöevoëgen· telefoon 669737 __....2.5.5 a. v .d .keer naar cathar.inaland .5 3 ( per 1 0 sept.) , NIEUWE LEDEN· .. · 

-,,.- .594 p;a:schouten· 170348 (s) spakêhburgsestraat 1.50 392829 ,,,-60.5 g; c :mahi'ê\X 2309.57 (j') meppt:ilwêg 1208 . · •·. 66729 .5 ,,.-696 n:v:nieuwenhuizen220260 {w) wolvënrade·143 .. ,. 672023.· .,,;601 p;p.zeitzen î 61'1 .5.5 (J) · béi-ièsteinlaan J 09 - ·• -'-:'-~'--;-~·-,;:;-, ~28 lûbóüt j.a."(zie lederilïjst) · · -,,. ' --~ . ..-471 j.f.staffeleu (zie ledenlijst) ---
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_, 508 rn;h:léyn· 070162· (w) de rade 121 . 
..-.509 ·j:a:schipper~n 150961 (w}'stèenWijklaan 320 · 
..,..611 e;p;swárt 100162 (w) hehgèlOlaan·1254 . 
.,..512 m:j:rovërs 020959 (p) dé gaárde·147 · · 

~513 a;a;pelser 170653 ( j) wolwèvèrsgaarde 623 
~614 j .n.franken 160361 (w) rneppelweg 264 .. · 

. ' . 
[N· BALLOTAGE. · · .... ' ... 
:i15 eijs p;j; 161261 · (w) 1J;ÖUdèhreg~hstr·.2oêl 
616 burg·v·;d.a~c·. 150962:t;w)· fàhrenheitstr. 675. 
517 iiöört h'. 290t'i"62 (w) vredeöörd 2r· ·· .. 
518 gróöd-·de f.p_, 060362 be,re,steirilàäh ·.517 
$19 duyndáin r:c. 2.51060·· (yr). kèrketliinènweg 8 
5?9 rutgers·m. · 221061 _ {w) dë gaarde 69 

39 .5836 
609771 
676021 
676319 
679751 

5?1 wihd m.w; 0~0962. (wl hertenracte·93 · 
S22 leedeh v.d. r;a. 2708,58· (j),-dè gaarde 79·· · 3333.54 
S?3 veenrnan m. 270362 (wl hofzicht 8 Wateringen · · 

..... --····01142-· 3617· 
;24 dijck·vàn· h·. J :- 2.51260· (w)· wolweversg~arde 387 664306 
;2.5krol p.a. 281261 (w) westkapellelaan 23 kijkduin · · 

687127 

4UTATIE'. DONATEUR.SL'.fJST . ' 
ihr.Bruinsrna naar Meppelrade 138 

,.t·, . .,. j. , 1 ', , , 

öntribi.itie:..acht·er stàhderi. · · ·· · · ·· ·· 
Jhderstàartde leden ·wordèn ïri~t inga:ng van deze week niet • 
ièer opgestéld. iµ· verband met aahziehlijke · contributie:.. 
chtérstahd. · Dé· élftalkonirnissie· end ë ji.iniorënkominissi·e 
:ar· väh het· bé·stuur· èerst"toesteinming ·krijgen deze· spe- -
erïs· wèer ·op· te ·"stellen·, nadat·· de ·achterstallige kontri
titie · is öhtvahgen · en:d é' règ;'.\:ërnentaire vooruitbetaling 
·?I5i:.4tt•$- m~•àhdeh is-·oritVáflgen·~ · · · - · · · · · ··· - ··• 
éniöreh: :p: h·. bèdi jrt~à ;,.f, cox:..f. feller-j ;c; v. schaik
;,Y/.êl•i'J:ia~r.:.~.; verv~a.rt,:..j'.dè waärt:..m. suy!éerbuyk. · · · 
fuiiórerï/pupillén: a·. albers:..h; albers.:.ä; castenrnillër- · · · 
·. ,r;d. graaf-j. v .d .graaf-f .wouters-r. wouters-t. f. schnei-
ers. . .. . .. 

• 1. l. t. l;. l,. • , 11 Q 11 .. , 1 . . . . . 

lEil~BELTNG,.:Th" ~erband._met z~jn ?P~rëdeh tijdens ae· wëd~ 
triJd Lens 2 - RKS'vM 1 wordt C.v·.d.Beek,verzoè]:J.t; aän-,. 

· .taähde·rnaandàgävond 'om hal-f negen in het :klubgebouw · · · 
anwezig te zijn•~ . -.. , :-~:-
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ZATERDAGMORGEN""OPERATIE-LICHTMitST"" 
Wij" hebl5en - ori"zë "oüdè- Iiçhtinstallätie"· àaii" ae· v·.-v:Ri'jp
weterirtg ki.innen verkopén.·Nu züllen··er·eëhter ëen··paar·· 
,,.jöhgèhs vah Jan· dé Wit" nun· spièren· kuhhèn · ·stalen· doör 
zateri:läg eëh ·flinke· l'land te· helpen 1net het· vë:rwijdèren · · · 
Väh ··d"ezè ihstallätie·;· Er l'lëbbën· zich al" 'jöngelui opgegeven · 
maar·wi'j vèrwächteh ·meer· sportieve· 1ièderï:· · · ··· ·----- ''. 
Iedëreëri ·wordt - zo -inogëli jk" met· -sèhöj:ï. öf- àanverwante ar
tikel en om 9 uur op ons terrein verwacht. .. ~ 

NIEUWE. VERLICHTING-•.. ---.. - . -. . 
Deze· week i s:·men · bëgönn·ei:i· met het· leggen väh de funäëring 
èïï"hët plaatsen· vaîïd e masten· vo·or· ae· nièuwè veld-· eh 
training·sverlièhtin[{: ·· Ars ·a:Ilës iilèer· zit, zal er komende 
wèek· ortder·•nièûw""licnt··geträind wo:ti:lei'i'. · · ··· ·-· · 
Hopelijk krijgt nu ieder Lens-lid.de gelegenheid om te 
trainen. 

Barbë'-Cüe• 1970 ;· · · · · · · ·· · · · · · 
Zäterèlag·;:,··septëmbër a:s. ·is· het·weer zover. ·Het succes' 
väh"d"ë öarbe-'-·cuë vàfl vorig-jäàr heeft het aantal deel-
nemers ··opgëvoërd · tot··7y stuks·; · -- . 
Wij"·verwäcl'ltèfl' älleèh i:le aangemelde smikkelaars om 8 uur 
eh wel· in vrijëtijdsR:ledihg. · · · ··---·· · · · · · · · · · · 
Ihfórmatie naar·wel·of niet doorgaan tussen 5 en 6 uur, 
tël. "661314. klubgelSöû.1,f, - - - · ·. - - - - ·• · . · · · · ·· · · - ··· 
Attëhtiè-:Door de ·grote· toélööp hebben wij een· tekort· aan 
bárbe-ëlies· en· ënkelë--pärasolt;", Indien· il déze voor ""één 
ävöna·ter beschikking wilt·stellen, dan e:ven. een telefoon
tje aan Niek Hoefnagel, 680138. Ka-ka. 

Bëätà\röhd, -- . -- .. . .. - .......... . 
Vrijdagävorid · 2· oktober- is het - äan·•mrer· hèlëmäar hët einde. 
Thè-Miänight Spëciäls züllen ons klubgebouw weer op z'n 
grondvesten doen trillen. 
NIET VERGE'J:El-I ! ! ! ! 
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VARIA·: .. ·.· 
-ne· groëtëh Van· onze Voorzittër· uit Bre·st·. ·- · - ·· ·- ----
-Wîj wen·seh alle èlftallen··ontzéttënd ·veel sliëce·s ·toe· in·· ·· 
de köiliënde zondag te beginnen koinpeti tîe; · Aan· liet· éinël. van 
liet "sëïz·oen· hoópt· de reël.àktië Veel kainpiàen·s:.:recepties· te 
möètéit bezoeken en dit echt niet alléén om het geestrijk 
-vöCht:··•·· .. -·· -· . . . .. -- .... - . - . 

-Nog stëéds· betalen· de koiiirrri.-·ssië-leden· äe völlë prij's voor c. 
een konsuinptie - op· ·hun ·werk-avond.· Graa):,;"ï,ioû.äen· wïj eèh · 
reà.Rtie· .vän liët· bë"stuû.r omtrent· ·deze· gang van zaken ont-
và.iigen· aarï het· adres vah--de·reäàktië; ·- ·· · ·•·· · 

-Dîck·GróehéndijlCdankt läng·s deze· weg· dié lëden· van Lenig 
eii Snel; die "zijn ziekbed hébbëfi te·zöcht ;· Vah onze· kant 
de·optëëhte wens dat hij spoedig weer acte de présance 
kah" geven.· · · · · -· ·· · · · · · · · · ·· · · · · · · 

-Len·s ·2 "heeft iJ ziJn wedstrijä tegen RKSVM èJ.e·•grenzert äer 
sportivit~it ·overtreaert;Zondër namerï te· nóëiiiëh ·valt äezè 
gehele· gahg ·van saRen· toch wèl öfiäe ·r äe Vërah'twö"ordelijk
neia· váh enkele figuren ·1ri- bovengertoémd · Léhs"-ëlftal, · äie · 
a1- eerder· bli."jk hëobëh gëgeVén niet··voor--ae spórtivtt·eits 
priJs· ih · ààt'uherking te komen. Voetbal bestaat uit geven 
eÎl nemen··.-~--"··.-. - - - - .. -·~ - - . - - . - ·- .. -·· -· . -· -·-·-· - -· .. 
Ojï"dezë inaniër zou je~je voor je eigen klubgenoten diep 

·gaan· scharrtëri". - ··- · ···· ·: ·--- ··· -- ·· · · · ·· · -- ···· 
-Bel,àngr;i.jkste uitslagen van· de··a:_rgelopën· zönäag·:· · 
Lën;s?· (utopi,a)· -QU;Lck 6 3-2 (wähhèer wordt;· er een, tegen
Leh.s 1 · -- Gonä 1 - 3~ 1 ... · · - · · · stander ï',;évönden? J · 

-Lehs"iY hëëft··uit · 2 wedstri"jdè11··i3 vóór, o tegen. 
wie- a.ë jèügd heeft,, - heeft· de toekomst·.) ·. 

- Zelfs voor de Eco is•Delft een uithoek. 
" " ., . . . '' . ',,. . . . . . . . . ' . . . ' . : . . 1 i • 1 

PROGRA]l'J[l1JA VC0R ZGNDAG·6 SEPTEMBER 1970, 
·14;30 û.û.r Velo 1 ~ Lens 1 · 
12:00 uur Vèlö 2·::. Lens 2 
12:00 uur Spóorwïjk 2 - Lens·3 J;Farla 
i3:0o uur Archipel 3 .. Lens 4 . D:Brerillhër 
·12: 00 û.û.r Marathon 3 - Lens· :5 · -· A: J: Horstiiian 
; ? : oo uur LenS (; - CWP i · · 1-6/4-2" W .c .Radder · 
'i4:oo uur Lens 7 " Spoórwijk 5 1-6/3-1 · H.-J.Waldsmit jr. 
12:00 û.û.r Duno·4·_ Lens 8 · ,P:L:Bleeker 

· · 14:30-û.ur Vërbürch 9 - Len·s 9- W.C.v.Del,ft 
l0.00 uur Tonegido 9 - Lens 10 
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ZATERDAG 5 September 1970 
10,30 uur RAS vet. - Lens vet. Terrein Albardastraat 

DE OPSTELLJiN'GEN _ 
Lens 1 èn 2 worden donderdagavofld·na dé training bekend 
gèmaakt, reserve voor Lens 2 r.j.peters-w.verbarendse-
w.venderbos, LEGITilfillTIEBEWIJS 

Léhs 3 i - - LEN's 4- · - 1 

r:bruggemans a:verbarenäse 
g:oostrom· r:stràathof 
j:bijsterveld p:v.d.aar 
a:nieuwenhüizen j:verhaar· 
e;bronckhorst p:klèin breteler 
h:smitskam g;behhekér 
r; röodbol j :witting -
è:bakkers 'j:v;luyken 
r:hartîngsveldt e:fOendoe· 
f:öe zwart g:de hobgd' 
r.eyckelhof r,brandenburg 
RES RES 
p,de haan a~loykens 

_ th.hoefnagel n:kööt 
r.borst 

Lén's 5 
a; ve·rvaart 
r:veelbehr 
l:hèhdriths 
a:v:egmond 
l:v:d;velde 
w:kouwenhovèn 
ä:grimbergen 
w:eykelhof 
b:héndrichs 
e:a.v.d.ackre 
n .drab be 
REs· 
r: c .beyer 
j:kuyper 
h-. jacobi 

Léns 6 Lën's 7 
r:bos· 
g;hoogetoorn 
j : endlièh ' --
1: bbelhouwer 
a: j'eheè· 

l Leri'fi · 8 _-

1; brand en burg 
h:v.welzen 
n:dé gruytèr 
m: v, eysbergen 
j:riemen 
g;hàlleen 
g:v.d,kley 
r:de groot 
j:gróènéndijk 
n:p.v.d,spek 
j.veldink 
RES · 
j:rientjes 
p. braun 

j:de böèr 
n:de boer -
h:suykerbuyk 
a;v;wasbeek 
j;v.d.aar 
j.keetman 
RES 
f;feekes 
a:huis 
w.v.d.laan 

DENKAÄN-ÛW LEGIT_I,IJ\ATIEBEWIJZEN 

th; suykerouyk 
a;tinhebroek 
a:v.essèn · 
h:cte groot 
j :bertens · 
p:de vries 
p;manders 
j; verbarend se 
j:schouw 
r:j.scholten 
a:bilderbeek 
f .wubben 
REs· 
r:v.d.steen 
f .de winter 
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Lèns 9 
w:burghouwt 
h:suiker 
a:pëetèrs· 
m: v·. zilfhout 
l<i:këmper 
a:v.d.meyden 
j: simohs · ·· 
g:looyesteyn 
w :keereweer · 
j:dè hilster 
h.haket 

,,,, 
L:ens 10. • • 1 , Lën's· 1'1 vciór :oater 

' r:v:oostveen 
b:osse 
s:douw 
p.haring· -

koentze b I dagj, }. sept.· terrein 
. Alblir_dastraat 

RES' 
p:burghouwt 
j .micka 

a.:dui ïrenïroörde . · 
l:duivenvöörde 
h: st ui vfnga 
j:brideè 
f :wubben 
r:soer 
w:voerman 
h.douw 
RES 
g:blankenspocr • 
m.olthof 

Samenkomst 

w: burghçmwt
c: pe eters 
h:Suiker 
-j :willems 
h;schólten 
j:rnitkä 
j:jager 
w: suiker 
j:bórh 
j :hop 
j :ctë hilster 
rn:v:zilfhout 
a:v;a:meyden 
a;höppehbrouwers 
a.bogisch 

Lig,1:ring der velden 
Velo,· Watèringen · · ·· 
SpóOrwijk, Hengelölaan 11 ;oo uur klübgebouw 
Archipel; Buurtweg·begin Wassèh:'ar 12.3o·uur klubgebOû.w 
Marathon, ·oostersportpark·Wassehaär 11 :oo üur klübgeboüw 
Duno; Mgr.Nolenslaan-Thorbèckèlè.an 11 ;oo uur klubg;èbèmw 
Verbürch; Waterihgsewèg; t/ö nr.79 13.00 uur klubgebouw 
Töhegido, Rödèlaan Vöcirburg -
Willen de· spelers, ·spelend ih de afdeling, erbrn denken· hun 
legitimatiebewijs inee te nemen. Zonder deze kaart mag er 
niet gespeeld wordèn, 
- .. 1 .. 
PROQ.Ml:!'l-&:.~·JUNIOREN;·pupr1LEN EN WELPEN 
Zoridag-i;-·september 1970 •. JUNIOREN'.:_ 
12; 00 üür Lens _ 1 ~ Scheveningen 1 ïr1 
14:oo uur Lens 3 - NIV0· 1 · · · · ,;r3-
14 '; o,o. Uur; G))A: 2 ,-: L~n:s; 5 · . .. Oc)cf"ppu.rg)1 
Zaterdag 5 sèpt~ember 19'1,0,, i JUNIOREN-· 
16: 1.5 üür Lens 2 :~• DSO ,1, .. v1 
15 : 4 .5 uur Lens,, 4 :. ' ODE: 2 · . v2 
16;1.5 uür Velo .5 - Lens, 7 H.Hoekstraat Wateringen 
1 6: 15 uur Lens 8 Quick 6 ·· ··· - v-3 
15. 00 uur Lens 9 - Scheveningen 8 " v3 

-·~-: , .. 
- . , . -:_

. ' - ... --- ----·· 



-495-. 
Lens·1o·vr1J 
15;00 uur Valkeniers~-.:. Lens 11 
14;30 üur Lens 12·- Rava·9 
15.00·uur Lens 13 - GDS 11 
Lens 14 vrij 
14;30 uur Westerkwartier 10 - Lens 
13;~5 uur Lens· 16 - Ooievàars 8 
14;30 uur Rvc 15 - Lens 17 
13.45 uur Lens 18·-·Laakkwartier 12 
PUPILLEN · zaterdag 5 september,1970 
13;45 uur Lens 1 - DHL 1 
13;45 uur GDS 2 - Lens 2 
13;00 uur Lens 3 - Ooievaars 2 
13;00 uur Rava 4 - Lens 4 
13;00 uur Lens 5 - Ooievaars 3 
13;45 uur Cohèordia 3 - Lens 6 
1 2 • 00 uur• Leás · 7 · - · JtDO ( vi'. ) 
WELPEN·zaterdag·5 sept'ember 1970, 

Hoornpark, 
v2 

Rijswijk 

v1 

15 Duinlaan 
v1 
Schaapweg, Rijswijk 

v3 

v2 
Erasmusweg 
v2 
Zuiderpark 
v3 
Brasserkade, 
v3 

Delft 

12:00 uur Lens 1 - VCS 1 v1 
12;00 uur Gona 1 - Lens 2 Vrederustlaan 
1 2: 00 uur Lens 3.:. Cromvliet 2 ·· v2 
12.00_uur die Haghe 2 ~.Lens 4 .. Dedemsvaartweg •. );-

LENS 1·h.rimmelzwaan.:.f,ráaff.:.g.v.d.velde.:.m.bloks.:.p.hop-· 
chr.stápél-h.krû.izinga-t,resodihardjo-th.booms-j.dissel, 
dorp-n.n. RES f.guit 2x-c,schrover Leider dhr. th.v. 
leeuwen;· · · · · · 
LENS 2 j. v .d ·. neide.:.r :hoefnagel-a. jungschläget-a. schijf
p: v.d. stéen-j. v. d: voört-th. ,.:1ilshaus-f. guit-w. zéeméyer.
j. zöun-n: n. RES à.bàumann-h:de jong·Leider dhr: a.blok 
Léns· 3 c.tór.:.1;egberts-w.englebèrt-p.heynen-j.janmaat
h: jonket·-a. v. d :keer-j. keetman-f :de kleyn-a. v.d. m·eer- · · 
f ,de vos· REs· d .de· vrieéi-ä. albers "Leider dhr. c ,nie.uwenhuizE 
Lëns 4 f. teuniAsén.:.g. v .ardërine.:.a·. castènmiller-h: v :aam-
w :dui verînan-f .disseldorp-j. v :d. endè-b. de· haas-e. v: d. linde 
j,m._,uleman.:.b:noefhagél RES f .de vroege-g.v.deelèn. 
Leider. dhr:- j.heynen.· · · _ 

-Len·s 5 r. cóenen:...o; v·.deéleh-a .kuiters-c .kuypers-j .luhout 
j :meyers:..r. ?i:ulderi'1-p. schouten.:.r. wouters-p .proost RES j; 
v.d.gràaf-h.albers Leiàer dhr,·f.flumans Samenkomst 13,30 
uur ingm1g GDA terrein' ( Ock-enburgh) ... . ~ . _ , ... 
Lens 6 vri .j zie oî:erige e.!..fte.llen · 
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Lens 7 h .. iocherhs-a. schneidér-g. trommel en-r .mooymali.-r. zoun
a .hi•lderit'lk-m. v. bai,,g'um-j. v. rijn-p. booms-f. baven-f. vee ren 
RESi m;v.d.horst1; Samenkomst 15 .DO uur B'eresteynlaan hoek 
Hengeloláàn Leider dhr. j.v.d:kley · · · · · · 
Lens 8 r.v.d;steeri-g.heynen-a;v:maris-r:lelievéld-w.v.d. 
linde-h.straver.:.f:hazebröek-d.;r.delft-j:piët-g.wouters-
e. bOC/Jl,S,-):'l.;ES c. v.d. aa1'dweg Leider· dhr·. · a: nieuwèli.hüyzen 
Léns 9 b; rüi terman;__ j. janmààt-·j. post-à: lodder-g. colpà-
h .guit-a. snoeyer,s,w. wils;__j. slabbers-j. vèrbarend sè-a. 
looye,st,e;Lp, RES f. willeyns Leider dhr. g. de_ he cgd. 
Lens. 1.0 ,vt.;Lj zie· overige· elftallèli. · · ·- · · 
Lens 11 a: de pagter.:.j.ir.rossum:.:j.dessing-w.sriijdèrs.:.g; - : 
kerkhof-j .de greef-j .klos-f .magnee-h .• niggebrugge7.j. ooster, 
veer-c. bakker .REs·. tl·. faas7m .. v .dijk Leider dhr .. j. verbarendse 

j • • 1 • ' Samép.kp,n,s,t, 1 4. 00 uur Löéve stejnl hk: · Hengelolàan · 
e:ti.s' 12 h .R:ouwenhove:ti.-j. sd:'!eltens;__f. jor::kers-r. öüt;__ j. lèiiliken 
• v,o;L;I.,ering;.._à .mans-r. bom.:.e .wohrman.:.1 .de bruin-j. ruyters 

RES ;r,.)1µ;i.;èman·Leider dhr. h,;pankers · , , · · ·· · · 
Lens, .1,3, .àl,s·vorige week !zonder e.de wit) Leider h.de groot Lens, ,1 4, ;vr;i. j · · ·-· . . . . . - ·- -- -- - . - . 
Lehf1 15 àls·vorige week met r:peék;__c.·sohenkels·REs e.v.· 
lux,emburg-t .de "kok Leider dhr. n.drabbe Samenkomst 13.45uur He. ___ ;J,.p;J...a,ari . hk. Leyweg; ' '· . · - . · . · · · · · 
Le~16 th.prins-h.prónkTr.v:äomburg-h;luttermàri-r.heèms, 
kérk-è. cast,enmil;J.,é,r-P. blom.:.j .brcchärd-j .knörr-g. öaidjóe 
c .hl.Jil.S,epl.B.p,s RES v. póûw.:. j .lustenhouwer · Leider dhr. a; v. essen 
Léns 1 T h .üding-th. v.d. voort;__r. gui t.:.r. wijsma·,-j. krens- · 
c .lipman-r. kru;L,s,èlbergen-f. wóuters-j. séhmitz-r; teunis-t. 
hoe;fnagel RES · h·. v. wàssèrii• Leider dhr. h. bi Jsterveld 
sarn,e.nk,omst, 1 3. 45 uür · ingang· Lens· terrein · · · · 
Lens 18 p. bäRkër;__e·. v.d. hoven-in; hoeriderkfimP-r .willéms- · 
p 'koëvoets.:.j. wïjngaàrde-,e.,f;).iers-r .klèiwegt-g: v. d .meys-· · 
r.nottet-j.wasserman.HES a .• v.maren.Leider dhr. a.bilderbeek 

• - r f I - , . J • • "-, - , , ' f l ,- • , t- 1· , 
?UPJLLEN: zàtèrdll.g 15· seotémber 1970: - · ··· · · 
·:.-eni'r p1 j .1:irongers'-r ~ <;.d: meèr-p. hop-a. westerduin.:.r. v.d.·, 
:iöogàardt-r.nµ,é)kà-j.v.rijn-o.borst-f.körtèkàas-p.devilee 
:--. hofman - RES- -p-. v. d . burgt · Leider dhr; J .• mi cka · · · ·· · · 1 ,_ , ,, ' 

:;èri"s· p2 g.àppeldoorn-f.v:d:poll.:.p."(r:d.bürg-'-r.pE:éteJ'.'s-:-th,v _ 
Iuxemburg;__p; valkenburg-p,.;Lµcas-o .huis-r .• v. velzen-r. 
,oordelocs-f,bauman RES r.Jcoevoets Leider dhr. th.hc.efnagel 
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Lens p2 sàrhénkomst 13.oo·uur Hengélolaan hk. Vrederustlaan 
•Lèns p3··è.v: ·bohéemen.:.t:v.äarle-j.ehgelè-a;koèvoets-j. 
téfr laare-rh. vèrstéeg-r. pereirä-h. hèèzius-h. hoppenbrouwërs 
m:pepèrkärhp-r.piètérs·RES·b.gtimbergen·Lèider dhr; h.zoun 
Lens·p4 h.btaak-g.teèû.wisse-w.heynèn-j.lû.isberg-r.sttaver 
chr.géèvè-f.kerkhof-s.teunissen-j.coli-r.eyk-a.bijnagte 
RES p:peperkamp Leider dhr. th.bóoms Samenkomst 12.30 uur 
ingang zuiderpark-Löèvèstèynlaán. · · 
Lens p5 p.bàkyis-a.v.d.broek-r:dèssing-p.de·hàas-j. 
heggelmàn-m.schutte-s;wilrher-h.v:d,winden-f.v.d:zel-p.de 
gier-p.dullaart-RES·r.waarsenburg Leider dhr.,F.Vos 
Lèhs p6 t.girhberg-j.eys-th;móoyman-r:ruitermanTrh,schmitz 
f.scholtes;p:waldschinidt-t.v:d.tol-'j.kies RES a.willems 
Leidèr dhr. p.v.d·.steen Sainènkomst 13,00 uur klubgebouw 
Lens. Wij doen eèn beroep·op·de vaders, die in het bezit 
zijn·van een auto,· om de jangens veilig naar Delft te 
brengèn. Bij voorbaat hartelijk dank. · · 
Lèns P7 rh.prins-j:klärenbeèk-w.frerichs.:.m.v.d;akker-r.v. 
d:laän-m:rovers-r.v.nieuwenhuizèn-p.v.d.zee-m.hoenderop
h •. vink-r .lelieveld RES d. boin-:-h. wubben 

,. 
WELPEN· zaterdag 5 sèptèrhbèr·1970, · . ;_ 
Lèns w1 · f; vèrbarendse-s·. v. d :méer-e ,höfman-r .keyzet-w. ter 
láäre.:.h.v.d;nièuwenhuysèn-j.v.tuyl-m.verstèeg.:.h.v.kle~f-
h·. planken.:.r .bon RES · c. v: rijk Leider dhr. c. bon · 
Lèns w2 p:vroegop-r:de jöng-c.märsèlius.:.h.korèriromp
j:ptins.:.a.schipàänböord-j.rièmèn.:.a.ovérgaauw-p.lelieveld 
r,v.wijngaarden-.-g.zwatts·RES r.ae·haas Keider dhr. h. 
dankers Sárilenkomst·11.15·uut·ingang·Lènsterrein; 
Lèns w3 · 1: janrhäat.:.r·. oloks-r; groen.:.è. v .d .harst.:.t .king.:. 
a:sirilons-q.michèls-e:sandifórt-j.schneiders-p.de groot-
p.verhaar·Leider dhr. r.v.d.steen · · · 
Lèns·w4 t.schneiders.:.r.cóli-a.kies-r:v.eyken.:.r.de gier
p;frörhberg-f.gerritsen-r.notebaard-b.gtoen-m.schenkels
p.brochard RES·r.muskiet Leider dhr. f.tèunissen 
SamE'nkomst 11 .15 uur ingang Lens terrein. 
AFSC!!RI,JVEN: · vóór vri jdàgavond 1 8. 30 · uû.r schriftelijk 
bij dhr. G,v:c:·.3tèèn, Nunspeetláan 303-. Telefonisch uit
sluitend _vri,:;dae;avond tussen·1S.30 en 19.30 uur. Telefoon 
6E.; 13".14· 11:lubge_l::m.;,. · In noodgevallen· zaterdagochtend .. 
tussen 1-0.00 en 19.30 uur bij dhr. G.v.d.Steen tel. 398694 
HET J'Jt:IOFCól•. SEKRETARIAAT. · 
Het is kennelijk niet iedereen bekend dat onze sekretaris 
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-498~·- ----·-·····--··· ········- -·· .. ,. . -- . _ .. vánidei Jt1n~1~:re~kblnfuii.13s!Ïë·1Hler heb:ri G,;},d.Ste~n, naast zijn hobby ook neg e·en ·werk~ring heeft teneinde· in· zijn; äagelijk brood ··te· voorzièn: Regèlinätig· wordt"tnëvr·:-· v. d; · Steen· gè-'. '· durende de dag· opgebeld ··en ,vbrden ·haar alle mogelijke· vra. gen óver Léns aangelegenheden· g·esteld· ... Gelukkig· ïs ·zij" · · · Van veel Juko zaken"·op de.hoogte en kan zij zodoende vëelal eer1 àfdoende · antwoord ·geven·. Dit· j_s ëc]iter hiet · de be-' doel ing.· Onze·· Juko:::sekrétàris is voor· dringende aànge- · legenheden altfüjd.bereid•jullië te·woord te staan,·maar · dit moet dan·wel·nä 18,3o·uur g·eoeur•èh·.ook·zaterdàgsrhbrgeh·s · komen er no" wei- eens· op een öhmehséli jk vroeg· uûr telefoontjes: B'er·ailëêfl op cte·in de Lensrevuë gepubli.:..· · céerde· tijd· (mmesta1· tussen 1 o·:oo en· 1 o .30· uur) en schrijf op vrijdap-avond op het _juiste. adres af. Bij voorbaat dank! .• - 1 I I t . ·. f. 1 I. 1 1. , f f. 1· i- /. - f · t 1 1 ' 1 1 1 INVALLERSBEPALENGEN· JUNIOP.EN · · · · - ·· ·· · · 

:NI;i. v.·· het seizoen 1970-71 is het· bok ih hét · junioren voétbal·toegëstàan gedurende.de gehel·wedstrijd.per èlftàl 2· spelers (waàróhêler· de.keeper îS begrepen) te vervangen, · ook zonder dàt van·verwOnding sprake.is; Uiteraard dient de scheidsrechter van de verwisseling in kennis te worden gesteld. 
' , •• j , , 1 ,· RUILFQRMJ.ILIEREN ... · . · . 

De. KNVB heeft gêineend· het"vèle wèrk· van· dé 11amateur 11 kom~ missieledeh extra·te·oelon·en; door bi"j ëen onjuiste ih-'Vulling vàn de ruilförinülieren, · de gebruikelijke boetes aànmérkëli"jk·t·e · verhógèn. Willen· de· heren• leiders onze· formülië:ëeri goea · cöhtrclerert .:voordat deze"/'J.ah· de tegen..: partij woi:'dèh .. àfgegèven-.- ·E,èn vè,rgèteh' 11A!.' achter· de ·naam van dé· aanvoerder ·kost· n-.-1·. · f1 ;25. Dé• hándtekehing van de leiëler is n"óg kostbaarder h.1; f2;50, ·tenminste·a1·s · deze niet· bJ'J" het· forinülîér · staat ~--Wij-weten ·niet hoe;veel hët, ){ost ihdiën e;r";eeü pµn1: ,of, /{,omma is vergeten? In ieder geval:. Bedankt KNVB!. .. . . .... . . . . . ... . 'i t:;"~~'i-"'-:..-;,a.~~ 1 , t , 

AANVOERDERS: Wil'lèh.de hèren·leiders·bij deze eerste· kàmp·etitiewédstri'jëlèn de "i3.àiivoerdérs· vap· hun elfätéllen op· het·weästri'jèlrappàrt · üerméldèn; Uiteraard· zijn de leiders en spelers volkomen vrij om die aanvoeder-te kie-
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zen, die volgens hen·het meest daarvoor in aanmerking komt, 

Wel· dient· er· rekening mee te vrnrdetî· gehouden, dat het · 

aahvoerderssc~ap niet alleen een kwestie· is' van een · . · 

handje geven aan de scheidsrechter vóór eh nà•de·wedstrijd 

Tijdens de wedstrijd is er in het veld slechte één spéler 

die het voor het zeggen· heeft en dit is de aanvoerder. (;' 

Ook bij onze junioren moet de àànvoerder het centrale punt 

Van het elftal zijn en iedere speler moet zich·aan de 
aanwijzingen vàn hem Of Vàn zijn leider houden. Willen 
de leidèrs ervoor zorgen, àat de·aanvoerdersbanden na· 
afloop van de wedstrijd in het mapje worden opgeborgen, 

WELPENVERVOER 
Mogen wij de Vaders met auto's ook dit·seizoen hun mede
werking·vragen om vóor het vervoer van onze jongste voet
bällertjes bij uitwedstrijd~n zorg te dragen. Het is voor 
Onze leiders· ondoenlijk om· goed het oog te· houd,en op 1 2 . 
à· 1 3 jongens, dié· per fiets een druk kruispunt· moeten , . 

oversteken. Bij voorbaat onze dank! 

KEEPERSTRAININGEN: · a; s; zaterdag worden óm 1 O. 00 uur ver

wacht: b.ri.üterman.f.v.os en a.de pagter. Trainer dhr. 
J :de· Hilster .·_ Indiéh · verhinderd afschrijven vrijdagavond 
tussén 18,30 en 19,30.uur. telefoon 661314, · 

. TRAININGEN: dé trainingen voor alle· overige .junioren 21ul
len · starten m.i.v. 14:september a.s. Tijden en namen in 
de volgende Lensrevue, ... 

DOÈLPUNTENFONDS •. '. 'senioren 
Zoals u·op de jaarvergadering heeft vernomen hebben wij 
beslóten·de vereniging aan te bieden een NIEUW SCORINGS= 
BORD, liêfst met een uurwerk, erin:verwerkt. Dit uurwerk 
gaan wij, ·via ons doelpuntenfonds, maar dan met alle .. 
èlftällen, voor ieder doelpunt gemaakt, met 10 èent be
talen·. Dus allè doelpunten zowel voor als tegen. De aan
voerders zullen·deze bijdrage via het bekende envelopje 
van U in ontvangst nemen. 

, ,. MEDEDELINGEN VAN DE· EKO senioren 
Vah de·· volgende_ spelers zijn· nog steeds hiet ingeleverd 
hun·keuringskaart mét pasfoto: . 
Fl:ir.Hi3-rtirig,sveldt-P .Manders-J. Rièht je s-R.Scfwlten-P·.de · 
Vries:..cs.Scboop.•Uiterlijk maandagavond 7.september1970 

dieneri·cteze te· worden ingeleverd bij de ·EKO .in _het klub
gebouw, ,·rillen zij per 1 3 september. wo:rde:p: opgesteld._. 
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Gézi;Eën• liet)- äähtail.· beschikbare spelers voor dit seizoen, 
zullen• wij weer gelijk ·het· vorige seïzöen·;: ihet · 13 spelers· 
gaan ·spelen. Gezièn"hèt · grote aantal --spelers voor êlè laag-

" ste ·elftallen. züllen per week· een ae.htäl spelèrs als · 
grensrechters bij.de. hogere elftallen worden opgesteld. 

' - . . . 
Als eis hebben wij gestèld,' minstens 20 tot 15 minuten·· 

. voor àànvang; van dè te s 1elen wedstrijd aanwezig te zijn 
De· àanvoe.rder krijgt het recht eeh vàn de aan-v.ezige re
serve •s· op dè'juiste pläats·àe doeh öpstellèn, wanneer 
iemand niet op tijd aanwezig is. Dè telaatkcmer krijgt 
tevens een reservebeurt toegewezen ... 
reserve-s2elèrs:· genoemd· als' zijnde nr.· 1-2-3:.wil niet· 
zeggën-àät-zI3-als· zodanig ook· zullen invallen. Naar ge
lang va'l plaatsbezetting zal·hierover·ctoör de aànvoerder 
worden beslist·. Wanneer·men· als· reserve· staat opgèsteld, 
en töch de· ·h01e· wedstrijd Iileespèelr·, vervalt natuurlijk 
dè. toegèkénde reservebeurt. ·valt ihen· echter·reéds na 1 
minµüt in, dan·heert·men zijn reservèbeurt"vervuld; 
De·als num~er·1 geplaatste· reserve is tevens grensrechter 
~enzi.j he_t el-ftal een vaste grensrechter heeft .... 
-~ ' ~ ··• - ' . . f 

materialen:·· ieder Lenslid. is verantwoordelijk• voor de· aàn 
nën-uitgereikt0 materialen èn zij dienen er ook zorg voor 
te dragèh dat het. ook ·weer· wordt ing,e;I.èite:td zoals het äàn 
hen is uitgereikt •. Leden.van de.EKO.zijn geen.ballenjongens. 

' straffen:'bij het mn ontvangst nemen·van·een·officiële 
wäärs.ënuwing, drie wedstrijden schorsing. Bij het uit het 
veld zenden, zes wedstrijden schorsing. 

• '·· 1 - • I J I l ~ J · • . · ·· AFSCHRIJVEN: àlleen op vrijdagavond van·20.oo tot 20.30 
üur · 15estaat er ge~ell:enheid tot afscli~ijv~1Y äan hèt kl ub
gebouw Henge];olaan· 660, tèl. 661314, met O!Jgave van 
reden"wa_arom·men niet beschikbäar is. Ingeval er zich· la
ter, ziekte vciJrdöet dàn kan- mèn nog altijd het EKO se-
kretariaat bellen-tel. 395255 •• ~ ..... . 
aanvoerlders _ bi~eenkomst: tj.onderdaga\rönd, _ aanvang 9·. 00 uur 
zal er een bespreking~·zijn'mét·:aeaànvoerders van·a11e· 
elftallen. Uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels ver-zonden. · · 

.• r.,' .. 

~ .. .... -~·~- -~ . 
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INGEZONDEN STUK. 

Als aanvoerder van Lens 2 wil 
ik met klem protesteren tegen het stukje over Lens 2 
in de laatste Lensrevue afd.Varia. In de eerste plaats 
is het een ver*e van onsportieve wedstrijd geweest. 
Dat er enkele opmerkingen aan het adres van de .scheids
~echter gemaakt zijn bij het toekennen van een zeer 
dubieus RKSVM doelpunt is logisch in de hitte van de stri,'. 
Maar gescholden is er niet, zeker niet tegen de scheids
rechter. Indien deze van mening is geweest dat er veel 
gepraat werd in 4e~ veld, dan had hij toch minstens even 
kontakt op kunnen nemen met de beide aanvoerders.In de 
tweede plaats is hèt niet juist, hier direct conclusies 
aan te gaan verbinden van: "Dat zijn altjjd weer diezelfde 
onsportievelingen", welke st;~ekking de betreffende zinner 
zeker hadden.Dit ~fkatten van eigen leden is natuurl~k 
verre van spo~tief aangezien het tot op heden nog beslist 
niet zeker mg of er wel gescholden, laat staan onsportief 
gespeeld is. En als het zo is, door wïe dan? 
Ook op dit punt is er wel wat aan te merken, omdat alleer 
het verhaal van beide scheidsrechters wordt geloofd, zond 
dat de spelers hun woordje mogen doen en dit is onjuist. 
Wil men de spelers van alle senioren elftallen waarschuwe 
tegen onsportief spel doe dit dan in het algemeen en meerr 

:;~.geen dubieus voorbeeld. Gaarne rehabilitatie in deze rem: 
Namens dit elftal:A.Janssen,H.Brandenburg,C.Vervaart.H.Di 
H.Dietz H.Dietz, H.van Dijk, A.Rooduyn. 
NAWOORD VAN HET BESTVUR: 

Op deze ingezonden brief is door de redactie een. kommentE 
geschreven. Met de inhoud hiervan heeft het Bestuur zich 
niet kunnen verenigen. Derhalve ·wordt dit kommentaar niet 
gepubliceerd. Het Bestuiµ- is van mening, dat noch het 2e 
elftal noch en}cele. spelers daarvan beticht kunnen worden 
van onsportiviteit. , 

NAGEKOMEN BERICHT: 
Wij vernamen dat maandag j .1. de . .familie van Dijk ui tbreié 
ding onderging. Ria en Hans zijn hiervoor verantwoorde~~' 
Proficiat en dat jullie veel (vqetÏ))al) plezier aan Marco 
zullen beleven. · 
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Wie heeft zaterdagavond 
Dhr.A.Bogisch gevonden? 

j.l. de Ronson aansteker van 
Gaarne tërugbezorgen in het Klub-

OFFICIEEL .. · . ge~o=! 
SEKRETARIAAT: Alle korrespondentie voor het algemeen 
sekretariaat dient gezonden te worden aan:g.h.c.halleen, 
abeelstraat 37, Tel. 324044 

. -.· ,c .. ·._: •. 

NIEUWE LEDEN: 
,,610 badoux r.a. 
,- 615 eij s p. j • 
.,.,.616 v.d.burg a.c. 
,....6t'li';I' noort n. 
_,,,618 de grood f.p. 
,,-619 duyndam r.c. 
- 620 rutgers m. 

.,. 621 wf,nd 1Il. w. 
__.,.62~ VEèP~Sft ID, 

.,,. 62ël" 
- 624 
,.. 625 

" . ". ~ r . i\.. 
veènihanJ.en dl. 
v.dijck h.j. 
krol p.a. 

IN BALLOTAGE: 
626 badoux r.ill. 
627· -herpërtz p.w. 
628 nijm.e~er j.g. 
629 touw l.p. 
630 vaske b.a. 
631 bruens s.j, 
532 vogels f.t. 
633 v.veen b.j. 
534 slegtenhorst h 
AFVOEREN LEDENLIJST: 

_...-J$5 j.btj~agte_. j 
_,...-176 l.de bruin j) 

't.OYEMENTEN: 

100761 (w) 
161261 (w) 
150962 (w) 
290662 (w) 
060362 (w) 
251060 (w) 
221061 (w) 
080992 (w) 
27ü}giia ( -& ) 

270UG,_ tw) 
251260 (w) 
281261 (w) 

170560 (p) 
270359 (p) 
210661 (w) 
070362 (w) 
050659 (p) 
260260 (p) 
210660 (p2 
220657 (j) 
201255 (j) 

valkenboskade 51 
goudenregenstr.208-3958B6 
fahrenheitstr. 675-609771 
vrede oord 21 676021 
beresteinlaan 517-676319 
kerketuinenweg 8 679751 
de gaarde 69 
hertenrade 93 
hofzicht 8 Wateringen 

01742-3617 
de gaarde 79 333354 
wolweversgaarde 38?-6Bll306 
westkapelleln.23 Kijkduin 

687127 

. 673206 
678405 
673205 
660313 

valkenboskade 51 
wolvenrade 145 
meppelweg 488 
wolvenrade 73 
wolweversg. 389 
drapeniersgaarde 92 
m.stokelaan 2268 
dedemsvaartw.398-h 
hertenrade 254 

665075 
668062 

110 · j.g.van domburg (j) 
215 m.a.hogewoning (j) 

~et Bestuur heeft besloten om de volgende personen te 
roye;r:-en, 01D.dat ziJ ondanks herhaalde aaiu:naningen niet.aan 
1un financiële verplichtingen hebben ·voldaan:P.L,ll'I.: 

< Jastellilliller(S) en A.H.P,Limbeek(S) Hiervan zal_aan de ,.... LN. V.B. mededeling gedaan worden._ 
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V.AXATURES BIJ DE Il LENS-REVUE Il 

De· noodkreet· van-de reda.ktie in de lensrevue van vorige 
··week naar aanleiding van een dreigend tJ, .rsoneelstekort" 

rond de realisatie van de lensrevue he~ft een aantal 
positieve rea.kties opgeleverd, Helaas echter stond niet 
ver.meld waarom er 'n"personeelstekort" dreigde te ontstaan. 
José Houkes, die stng.s enige jaren el~e dinsdagavond trouw 
achte~ de schr~f.machmne kruipt o.m de stencils voor ons 
klubblad te typen, heeft aangekondigd binnenkort in het 
huwelijk te gaan treden. Zij zal zich .met haar aanstaande 
echtgenoot buiten Den Haag vestigen en derhalve niet meer 
in de gelegenheid ~~n ~aar vrije tijd voor Lenig en Snel. 
beschikbaar te stellen. José heeft deze arb~idsintensïeve 
taak destijds overgenomen van Elly van Leeuwen-Houkes, die 
nu als echtgenote van Hans- van Leeuwen 13-ssisteert b~ het 
vervaardigen van de Lensrevue. ~uize van Leeuwen aan de 
DacCostastraat 133 k;;m beschouwçl. worden als ·de "LenS-druk
k,erij". Rans bedient de daar opgestelde apparati;tµr, · t,erwij: 
Elly,~Jo~ Witting en de Heer en Mevrouw Houkes Sr. de.sten
cils tqt een klubblad grpeperen en verzendklaar te .ma.ken. 
De Heer en ·Mevrouw Houkes Sr.hebben de wens te kennen gege• 
yen.na zoveel jaren.hun woensdagavond op een andere wijze 
te willen besteden, vandaar de noodkreet van de reda.ktie 
om twee vervangende hulpkrachten. 
Lenig en Snel is José, als.mede haar ouders, dankbaar voor· 
g.e vele vrije -uren, die zij in het belang ·van de vereniginf 
beschikbaar hebben willen stellen. G,Halleen, sekret'aris. · 

KLAVERJASAVOND MET VELE PRIJZEN: 
Op -22--september--a.-s.,. -w0rd-t · ee:a-- 1! open klaverjas avond " 

.... ,.. 

georganiseerd met vele ,aantrekk~lijke prijzen. . , , 
Het is de bedoeling dat ook de ouders van Lensleden en 
puurtgenoten verwacht worden. 
Inschrijfgeld_[ 2~50_per_Eaar. 

Op 2 október.a.s. komen" The Midnight Specials 11 

Ze staan al in de startblokken richtin~ Hengelolstan, 
Don't forget it 

·-
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ll.G, OUDE VERLICHTING ...•• 
et vereende krachten, dat wil zeggen een stuk of twintig 
ensers bijgestaan door een stw.k of tien potige en flinf.1 

it de kluiten gewassen leden van de voetbalvereniging 
~pwetering(u weet wel de geboorteplaats van Joop Zoetemelk) 
s onze oud$ trainingsverlichting afgelopen zaterdag 
erwijderd.de heer P de Jongh Sr.had vrijdagmiddag al hier 
n daar de 70 cm. onder 4e grond zittende kabel blootgelegd 
arel v.d.Laan deed hetzelfde zaterdagmorgen in alle 
roegte,terwijl A.Verbarendse kabels en masten loskoppelde 
aarna moest er flink wat graafwerk aan te pas komen om de 
abel uit de grond ·te kunnen wurmen.om half elf zaterdag
orgeÏI{ was dit deel van het karwei gefikst. het uitgraven 
n neerhalen van de masten leverde meer problemen op, 
aar om half twee lagen de masten op de gereedstaande 
rachtwa~en. de sterke mannen uit Rijpwetering hadden 
lechts eén mast kromgetrokken('t is maar goed dat we die 
iet bij ons•in de competitie h~bben zitten).tenslotte 
oest natuurlijk de grond weer geëgaliseerd worden,waarna 
e gracizoden hun.normale ligplaats konden innemen, 
ijpwetering gelukgewenst met de trainingsverlichting en 
at die z'n sportie~ vruchten maar mag afwerpen. 

IJK, DE NIEUWE VERLICHTING. 
~~- is_dez$ week wat_b~~$lpen geweest met de training in 
e avonduren, omdat de aanleg van de nieuwe verlichting 
al\\ vertraagd was. als u dit leest is het werk echter 
oeddeels gereed en kunnen we erover gaan denken op 
·elke wijze de verlichting ingewijd kan worden.vrijdag
.vond tijdens de klubavond hopen we alvast het licht in de 
.uisternis te laten schijnen(met enig voorbehoud voor 
,nverhoedse omstandig11eden) _ 

'.eakties .•.•.... Reak~ies.•••·••o Reakties. 
n de Lens..:revue van de afgelopen twee weken heeft u van 
nig onbehagen kunnen lezen betrffende de konsumptie-
,rij zen op de kommiss Le-avonden. in de Lens-revue van 
orige week heeft de redaktie om reaktie van het bestuur 
evraagd, waarvan schijnbaar geen nota is genomenaangezien 
.oor ons niets is vernomen daaromtrent! enkele kommissies 
:et name de Juko en de redaktie(wat u misschien reeds 
,egrepen heeft) uiten over deze gang van zaken h~n on
;evredenheid en vragen het bestuur op korte ter~ijn 
'.uidelijkheid in deze zaak te geven. 

:e)npioen in spé: Lens 5. Na de "12-C overwi1: •. lie_: -:-:;, 
MAî'"+i-,,._,.., ,; 
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UitsJ:gen senioren zo®ag 6 september 1970. 
Y~:\-Cl. 1 ..... -:JeJ:!-~1 . . . . . 3-:1 . 
velo 2 - lens . 2 3-0 
spoorwijk2~ lens 3 · 3-4 
archipel 3- lens· 4 2-5 
m,ll'athon 3'-, lens 5 0-12 
lens 6-_c.w.p2 0-1 
lens 7- spöorwijk 5 2'-6 

.. dµno 4-:- lens 8 1-3 
verburch 9- lens 9 0-2 

· to:negido10::- lens 10 3-0 

·,<:--.-

.--t --~ 

.... ,._ . 

·:;. 

PROGRAMMA VOOR ZO$:>AG f$3SEPTEMBER 1970. 
14. 30 _uur waddinxveen 1 - lens 1 C .Mus· _ ··----~:._: 

·····12.00 uur docos ·· · 2·- lens 2· P.Oldeman 
12.00 uur lens··-· 3 - vios 31-1-6/4 C.A.Orré .. ,;,,/9 . 

···15.00_ uµr_,lens 4 - o.s-.c.2 1'-1-6/4 H.Schilperoórt 
12.00 uur·h.v.holranèf•4'- lens 5 L.Kanbier· 

··· 12.00~_11ur:::r .• k:ä.v.v. 5 -. lens 6 P.L.Molier 
·· 14,00":uur..lens .. 7 - c.w.p.3 1'-1-5/3 A.de Visser 3":r:::: 

12.00''ûür:.a:d;s, 6~- lens 8 ockenburg L.Mosfes . -::"'·;--
12,00 uur"lens; .; 9 - s.v.h.4 1'-1-5/3 Y{.J.GCJ~I'R~rgh:: 
12.00 ui.g·,postduiven 8 - lens 10 .. : -~ ~'°::---_•J"~·-·s .• ; -
13~5 µµr 11~tLê ,· .: 11-.wit-blauw81-1-6/4 F,Fell_ere·, 
12.00 ï.îi:ir;:gfq~!'.t;;w:ï:t' 58 5- leµs 12 . . . ~ : ~-~'::_:.: ~·: 

.... --· -~ ·- ........... "" :iz - - • : . ~ ,.. ,,,.. -~---.. -.J..:::~=4.: 
:::.·LIGGIN"G-'i.'DER::.-YELDEN. - ---- · .; .... - _ ~ . SAMENKOMB'I':;,,_.: ;;,,:,~.-,,_.. · 

y,addinxveen,oraiîg:e. wijk ingang w.de_.Jl.ijkln. 12.30 klul;i@b, 
-do cos, ,2~.:-5:V,;>§,, g.,maredijk ingang-hoJ.J.tln. ____ jO ,.2S/..,i:~;l:µ1:>g~. 
h. v ,holland., •. r.~kJ{eweg einde pr .hendrikstr. · 11 .00 _,Iµu]:i_g~b • 
.r.k.a.v:_v. << ~~lweg spo~tcomp-lex...::~ds, n. 10.,-,;f-? ~~?· 
a. d. s •. ~~- ... ,~ t,s:j?.j!1'.end terrein oc~enb~gh '", ~'; 11;~·oo'.l-~:j;E;l?. 'e'b. 
postdu11:e'.ic;:;.JP;.9;ii-'s;t~rseweg t/ o :qF;!:, }O;~ , ____ .., 11";Dó1:~~ · _, •. 
grOJ!Jt;;:-,i:(~. ~ .~;~_1·r;,e1n d .h. •· bU.1,1,!'1/W};'lg",!'assenaar J9:i:3'0'kî; tig. e 

.... ~. ~h,..: .. )._i.,_~---:.l":"~ ,:,.,..fJ,.,,, .. , _.. -c3.:.....i..':L.,..__.,. '-,!. ::t .1..1\..!Ll.IT.i.s "V ".n 
DE OPST:E!D1:I:-NGEN° • .s. ~s.sS • .t · 7 · '·7 'Iegme:;.!:,I 

;~'.~l.t,;;,;.~~~LJ~ CT .. ;':-;>;!X!:DL:3.:tz:~~i:,..J:,::.T: ....... -· ·~ ... .;~·::l-x-e;¼a ·5.D ... .. 
Il1~n~':""i1:.r:;l'!IB:6J.F.P.FJ:k.én donderda,~.:y;q_nd p:~ 0-de·. tra~pg,p,~_0:,i;1.<1 
gemaakt. g-:r~~.e~hter, g. v .r':',l\7&~JJ!.;.~eserve voor~ ~ 1? .. , 
go ~e --=~gd,,~ ... .-rt:n-f..,. f: . . ._ ,.:.,-~;'~::{ .. ~·.·.-:-:.:.""".;:.~~SW'E:.î:':Z;il.~··_ 

•• ~:. _,r.,.:r..,..,._,..,-,.. =-:! --- _,_ ·- ..... ~-
~ 'î ~s·?s:!:. · · nsaa:cr.s'l:; • .c 

•• . ·--'~( .. . -,~,, 

• 
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~ns 3 ·. · Lens.:4 , .. .... ·.·:::..'. 

b "-~ b • v -'d; lans-•· -- __ ,_., .:i., ver_ arei;iµse. _ .... _ _ . 
5 ;·v ~qost~Óm(2x) . . . f ~ straathof (2x) :.,
~ .r.oöd'ÖoI• , . . . ··· p .'v.d. aar : ·' . . 
:i..nieuwenhu:izen(A) j. verhaar (A·)• 

Lens 5 . . . •c 
si• v. egmond(AY:;; :.>,, 
f. veelbehr ·-··· , i:o. -, 
l.hen&ichs'-'.' -

~.v.bronckhorst r.brandenburg 
1.smitskäm. w.verbarendse 
th.hoefnagel p.klein breteler · 
~ • de zwart j • wi tting ( 2x) 
l.groenendijk · e.foendoe _ 
".venderbos g.benneker 
j. bij sterveld e. bakkers 
IBS.. RES. 
f.straathof g.v.oostrom(2x) 
Jens 6 wge~ 
Ç.de vos r.bos 
j.simons .g~hoogetoorn=A 
~.de gruyter=A j.endlich 
j.ri~men l.boelhouwer 
~.dei:groot -~, j .de boer 
.5.v.g..kley · '! :r .• wubben 
~-lQpijenstein·i . , :q..de poer (2x). 

, j .groenendijk ;;. r.feekes _ 
1.p. v.d. spek · h. suykerbu.ijk 

-j .veldink j .v.u.aar 
:•.eykelhof ' a.v.wasbeek 
.,.ES.-,, ._, RES .... 
,t.voerman W h.a.suiker (2x) 

m.v.veen 
l.v.d.velde-
w .kouwenhoven · 

· c. grimbergen 
w.eykelhof 
b.hendrichs 
n.drabbe 
e.a.v.d.acker 
RES; 
j.witting(2x) 

Lens 8 
j.borst 
a.tinnebroek 
a.v.essen 

_h.de groot =A 
j .verbarendse 
p.manders· 

· ,P •. de· vries 
· ';j • schouw · 
r.j.scholten 
-j.bertens 
a. bilderbeek ··_.·. · 
llS . . · 
r .• j .peters . 
L~~ •1;1·· Lens 99 Lens 10 

~-burghouwt ~.douw ç.Ja:as 
ei.suiker =A (2x) w.douw j .,willems 
.;.peeters s.douw h.scholten 
:n.v.zilfhout · .p.ha:bÎng_ ,.,.. . a.h_opp~:n.1:>rouwer 
1.kemper w.v.d.:\.aan · a.loykens ... 
1.de sterke l.duivenvoorde p. burghouwt 
i.v .d.meijden j. briedee · f:• ~ .luxemburg =A · 
1.haket a.jehee : ,. . J.Jager 
.·1.keerewe.er:,s.êr·;.;:.,-f-.'r.áoer.-.>·----,, - · - j.brochard' 
j·;,dê"'Jii'ls't_é;é,'r}) ::?: ~ :;n-~_stûiring~;t::)/··:_. : . h'.'jàcobs· ... 
l~jansserio· _r.:<-··:·_ h;osse' .. ':;:- ;:., .... ·· · keeper-:.?•::: 
lm.n~de boer·· (2x) ·· ·· R:ÈE. a.duiveii.voorde -RE3'-;;.w.-stftlmr: 

j.mica 

' . 



.-:-,.5.0.6::-. . :. 
Lens· 12.. · ··• ..... ,. :· : · · .... ·· ·· ·· · •. · · · · 
"-'==..b---.a.... · , ..... ,.,,.,:~ .AFSCHRIJVINGEN:. . . .· ... ;. ::,l: 
r.c. eJJer·.:.·: .. , ..... :.·;-.,··. ·., . . •·· ,. . ., _ .... .. 

-- · g. blankespoo:ii .:,.: " .• i · Al:1eeD,7 VJ:?.ijd~avónd w:an ,2q .• 1oç,:.:~dt ~2'1 i•oo 

p .de haan.,~: A • ,<'.. : ,uur:k:Lubgebóuw :Htfü.ge]:ólaah ·.Tel~·661314 

· j .kuyper · · · met o:pgave :van .~eden w~,Ol!l,:I!le:r,t . .JP::et · 

,n;olthof beschikbaar .ïs. ·:RUILFOilM!JtIEREN:: 

··: _a.j.ve:t'va:art allialen v .• a.mjdagavond ;22 .•. 00 uur ,of 

· '.I';v.d.steen · .zaterdagmiddag v-.a. 'j4.,:oo illur aan ·· 

·j .r:i:entjes' · ~e:\;..~b.o~,~'-·'·"·'·"· · 
f .de winter UITSLAGEN .DOORRECJ,El'f: ;zonilagavond 

p. braun · • . tussen 1,7.•oo ,en 18 .. :ooz;uur :a:an. het 

·r_;v. ü. bo"ogaardt :-- e.k. o. $ekretar:i:a:at "tel. '39 '52. 55 

Wilt U ,gezifen .het :aantal blessures ,en .het ,aantal te :speJJen 

· wedstrijden ,op ,deze :zondag .NIET :af.scbrijzv:en. ·e~_k._2._ 
- . . ·- -

UITSiiAGEN.: ,J'u.Iiioren, pu_pi1.len, ·we1.peri ·van ·5 en 6 septèmèer" 

. Junioren:· ._ . .I\upi.lTuen: 
Lens 1 .:... :Scliev.. -:i 2--1 Lens 1 - !D.R."L. 1 :2-'O 

Lens :.2 •-"n .• ·s",o,. · 1 3-'2 GDS :2 ··- Lens · 2- ·2-4-

tens. 3 .:... Jfi,-yo. 1 .2-'2 ft~ns · :3 - .gó1ews2 · 9--1 
~ens .4- -. :o .• JJ .• :B. •• :2 ,0~5 ~ava ,4. ·- ,1Lens ·. - .4 ".3"."1 

Çi-.• Jl .• !A.~2 - :r.aj;L-sc · '5 !6-1 . JLens '5 _; J~ofuev:à@s _i0-1 · ·. 

Veto •5 .:.,;J.ë:Ö.s.>. ''] ·•-::0-'O· . •Çonèor3 · ·-•'1Lens>' ''6 :1..t6 

Lens !8 ·- (_Ç.ufuë;Ii: .. (6 ·11-1 .,..,
1 

e'i'=o~- .. _ :: - ·;; ;;; . . 1;'.. 

:;i::iens '9 -;)Scnev- .. 8. '5-'2 '"· '"'x-~ 
Và1ken4'-:., :iLen:s -'=-:1':1 ' 1--6 Lens ·':J - W • .'C-'S • ·.1- . 5:.:.ro • 
Lei:L? ·-12 :=-··:~aiva :;.~'9 3...i5 · lGalü. .. 1 _ JLens ;2 5,;;,0> 
~ens -13 c:-.•G.ïD.:S.·-:11 ·-:1-:0 .. 
Westerk10~:Irei;:i.s:-.•-1:5...:· ·14~ · :;Lens . -3~ •- ie~mvJ.:t?~~ b,.;2-· · -

Len:s..,.,~r6 -· (9.oi:ev.r.s8 . '1-'5 ·· · · -
1{.~iJl'~•.C~:5·- _;r,ê:zi.s~-''il:7 1 ...i:l llfuéHa_gb.'e/2~ JL'ens -4 ":1:..-:1·'-

.'!.en-s 'f\8 :"'.'·.Wa:àlfiléw.i:2 -:t~,7 , ,-
. . 

_iFR0GRAMMA ,JiON1110REN :z·on:aag --:13 ,sepitemb:er 

13.45 -uur 11:,fili.S ·"() - tQ'!ii,c'k{-:vtleiiàs),;i W 3 

--14!, .. 30 m~ IDHBR.JL.,.:-:1 :;;.-füenS . :3 - {Qfüt-e~'lJtiI'.gh 

•1:2.:.100 :uur :U:r-enS · '5 - Jlizyi::i:Blllo~ 67 . . •· 2 W 3 
:·· _ _. ·_ ... ---~ .... 

. - . 
!' . --r::: -~-;~ ~; 

··· ._;·1?2:;;[~0~:· ;:~-;r ... CTE 
}!& .~ l:.;; ... i 
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LENS 4 g.v.ardenne, a.castenmilier, h.v.dam, f.disseldorp 

p.de haas, f.teunissen, d.de vries, th.v.rijn, p.schouten, 

j.meyers, j.v.d.ende, j.meuleman.Leider;Dhr.J.Heynen. 

Samenkomst 15,45 uur ingang RAS-t?rr. Algardastraat 

LENS 5 b.hoefnagel, c.v.deelen, a.kuiters, c.kuypers, 

j.lubout, j.lucas, c.hofnderkamp, p.proost, r.wouters, 

w.pacqué, w.juiverman, e.v.d.linde.RES, r.coenen. 

Leider: Dhr.F.Flumans. 
LENS 6 g.v,deelen, f.hooghiemstra, h.keynen, j.pronk, 

n.:mulkens, n.magnee, p.overvest, j.reuver, e,reesink, . 

f.de vrmege, p.wolters, j.staffelen,Leider:Dhr,J.Witting. 

Samenkomst 14,30 uur ing.G0NA-terr. Yrederu9tlaan. 

LENS 7 als vorige week met M.v.d.Horst,Leider Dm.J .v.d.I<, 

LENS 8 als vorige weeh met w.de hilster; Kley, 

~eider: C.Grimbergen. Samenko:mst:12,30 uur Hengelolaan 

hoek Loevesteinlaan, 
LENS.9 qls vorige week met f.willeyns. Leider G.de Höogd. 

LENS 10 f.v.os, h.v.d.broek, m,magnee, c.v.aardweg, 

~.booms, c.bakker, r.de vroege, p,berkelaar, r.v.d.linde, 

s.djerçthian, p,mulder, a.brouwer,Leider,Dhr.G,v.d.Velde. 

LENS ·11 a,de pachter, j.v.rossum, __ j. de greef, h.nigge

prugge, j. dessing, m. v. djjk, g.kerkhof, w. s:o.Ji4i.èers ,r. bom~ 

j .v.·hoek, f .magnee, j ,oosterveer, f.klos. 
Leider: Dhr. (LVerbarendse. • ,. 

LENS 12 j.ruyi;,ers, r.huisman, e.bohrman, h.kouwenhoven;t 

t,lonkers, r.bom, l.leuiken, j.vollering, r.out,a.mans, 

j,scheltens, d.faas, g.hogervorst,Leider:Dhr.H,Danckers. 

LENS 13 als vorige week. Leider H.de Groot. 
LENS 14 h.v.boheemen, j.h9llink, r.v.luxemburg, h.ruyter, 

r,v.d.meer, r.v.hoek, a.kleywegt, j.v.velzen, f.v.loon, 

a.v. kleef, e. de wit, g. bloks, j • v.d. burgt .Leider :W .Keetm1 

LENS 15 a,v.velzen, r.v.d,kruk, r.de hoogd, e.landman, 

p.v.d.nieuwenhuyzen, r.peek, r.leyn, a.reesink, f.kras, 

e,v.luxemburg, t.de kok, a,de hoogd, p,zalmé. 
LeidPr~ Dhr.N,Drabbe. Samenkomst 13,oo uur Klubgebw LENS, 

LENS 16 . th,prins, h.pronk, r.v.domburg, h.lutterman, 

f'.heemskerk, p.blom, w.brochard, g.baidjoe, v.pouw, 

c .hulsemans, -~. lustenhouwer, j. brochard, e, castenmiller, 

Leider: Dh,·. J,. .v."Essen. 
LENS 17 _l:.,i;.d.inc, f.wouters, t,hoefnagel, j.krGns·, r.guit 

n.v.wassem,. e,the,_mis, c, ~i.pman, th.v.d.voort, j.schmit:o, 

r,wijsman, ·0 .knÖr_·, ,·,v.è,;uiselbergen.Leid: H,Bijsterveld. 

LEN§_:'18 J> r,,;kker, e.v. d.~ov;c,n, r. willems, p .koevoets, 

j .wi._ir.:J.'·.:rd.;:;, e.fl:: e.·s, q,'',d,meys, r,nottet, j .wasserman, 

a,y,,~ .:.: ~- ·, i •- ~:.: .. OP"'lt.:.~erkamp9 r~k-...e:vwegt,9Samen.l"o,.. +oOC UUT LEN, 

l<" · :: Dhr. A.Bilderbeek. 
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~!!!'.!~~~: zaterdag __ 12_september_'70 

Len.8-·p 1- als vorige week. Res. p;v,d burgt.Leider:J.Micka 
Samenkost 11.15 uur EUROcinema, Hengelolaan_Hk.Le;yweg 
LenS p 2 g,appeldoorn, _f,bÖumE!cil,. f.v.d.poll,_p.y.d.b~g, 
i,noordeloos, r.peeters, r.koevoets, p.valkenburg,o.huis, 
f.v~velzen, p.lucas, Res.th.v.luxemburg.Leid:Th,Hoefnagel. 
LEDS p 3 e.v.boheemen, r.v.aarle, j.eng~le, ~.k_oevoets, 
~.pereira, m.versteeg, h.hoppenbrouwers, b.grimbergen, 
h.hêesius, m.peperkamp, r.pmeters, Leider: H.Zoun. 
RES. J,Terlaare en R,Lel~m~d. _ . 
LenS p 4 h.braak, g,teew:wisse, w.hhynen; a.bijnagte, 
i.straver, s.teunissen, p.peperkamp, chr.greeve, r.e~k, 
m.rövers, j.lansberg 1 .RES: F.Kerkhof en J,Coli, 
Leider: Th.Booms. · 
Len.8 p 5 p.bakvis, h:v:d.brÜek, r.waarseriburg, p.de haas 
:J;laas , j . heggelman, m. schutte ,. s. wilmer , h. v.d. winden, 
f.v:·d.ze1, p. de gier, p.dullaart.Leider: F.Vos 
RES. r.dessing, d. bain. . _ 
Le.r:18 p 6 t.grimberg, j,eijs, h.vink, g.boon, a.willems, 
w.frantzen, th.mooyma.~, m. schmitz, f.scholtes, j.kies, 
p.waldschmidt.RES:T.v.d.Tol, R.Ruiterman.Leid:P.v.d.Steen. 
LerlS p 7 vrij.,. z.~(;) over~ge elftallen(M.R9~. zie P 4) 

WEBPEN: zaterdag_12_september_1970 

LenS w-1 f. verbarendse, s.v. d.meer, .. ë. v ,rijk~ r,keyzer, 
w.terlaare, h;v.-d.nieuwenhuysen, j.v.tuyl, r.versteeg, ·· 
h.v:·kleef, h.planken, r. bon,RES. e,hofman. Leider:C .Bon, 
Samenkomst 10,45 uur Hengelolaan hoek Loevs3steinlaa;n. 
LenS w 2 .· p. vroegop, ;r;·. de jolig; c .marcs3lis; h.korenromp, 
J.prins, a 9 schipaanborj:•i, j.riemen, a.overgauw, g.zwarts, 
r.dê haas. . . . 
LenS w 3 1. janmaat, r. bloks, r. groen, e, v. d.harst, t .king, 
9-,simons, q.mi.chels, e.sandifort, j.schneiders, p.de groot, 
p.verhaar. RES.r. v.w.~ngaardem. Leider:R. v .d.Steen. 
Samenkomst 11.oo um· klL1bgebouw_LENS. . 
LenS w 4 t.sèhneiders, r.coli, 9-,kies, r.v.èiken, r.de gie: 
p.brochard, p.frombe1.'g·, e.gerritseri.; r.notebaard, b~groen, . 
r.muskiet, m.schenkels. Res: r.notebaard.Leider:F.Teunmssen 
Samenkomst 11,30 uur klubgebouw LENS. 
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iisèirn.IJVINGEN: ~chrNiftelij_kvv6ór vrljdagavond _ 18. 30 _ uur 
bij Dhr,G.v.d.Steen, unspeetlaan 303 
Telefonisch_uitsluitend_~~dagavond t~s2~n-~8,30_uur_en 
19, 30 uur. Tel. 66 13 14 \Klubgebouw .ue.u.e:i;,._1" 

In noodgevallen zaterdagochtend tussep. 10.90 uur en 
10.30 uur bij Dhr.G.v.d.Steen, Tel. 398694 
Het gebeurt d(;) laatste tijä herhalldelijk dat er wordt 
afgebeld op andere tijden, dan hierboven vermeld en wel 
speciaal op vrijdagavond. Nogmaals verzoeken wij onze 
junioren dringend op deze avond vó6r 19,30 uun te bellen. 
In het vervolg worden afschrijvingen, die te laat binnen 
komen niet meer geaccepteerd en zullen worden bestraft met 

1 extra strafreservebeurt.!!! 

NIET-OPKOMERS: 
A+g~lop~n weekeind zijn onderstaande spelers ZONDER BERICH~ 

WEGGEBLEVEN bij hun elftallen:R.Coenen, D.Boin,_P.v.d,Burg 
R.Lelieveld. Als straf wordt hen 2 extra reservebeurten 

ÖÉg~le~d; hetgeen inhoud dat zij alleen bij blessures mager 
InvaIIen en dus niet t:ijdens de wedstrijd voor een ni$t-
geblesseerde speler mogen worden verwisseld. · 
Dit is een nieuwe K.N.V.B. bepaling. . 
Ç.Schenkels wordt ~egens_herhaald niet~opkomen dit s-eizoer 
niet meer opgesteld. · · · 
KEEPERSTRAINING: 
a.s.zaterd~g_worden om 10.oo uur verwacht de volgende kee1 
keepers: A.v.Velzen, Th.Prins. 
Bij evt. verhindering_afschrijven op vrijdagavond. 

TRAININGEN: 
~u de.verlichting gereed is, starten ook de overige 

trainingsgroepen en wel als volgt: 
A-klasse: Op donderdagavond alle overige spelers van A 2 

:älsiiiëiië-het complete elftal A 3. AANVANG: 20.-15 uür:----
Trainer:-Dhr. -~.BioR. -teers~e-avond 17 september a.s.) 
Qp Wcüilsö.i;j.gavona_ de sp(;)lers van A 4, A 5, en A 6. 
llNV!NG:-~8:-30-üür:--Trälnër:-DE.r:-J:Rëyiiën:-(i6-sept.begin: 

B-klasse: --------Op dinsdagr•vond alle niet onder de selectiegro'ep vallen d, 
de spelers van LenS 8 en LenS 9. AANVANG: 20.oo uur · 
TràlÏl.ner: Dh:.>N ,Pr8D06. -c eers'Bë- avond 16 september 1 70) 
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Voor de spelBtls van LenS 10, 11 en 12 is helaas.nog geen 
trainer gevonden. De_Jul_{:o zoekt naarstig naar een geschikt 
per.soon. hiervoor. . . -· 
C-klasse: Op vr~dagavond de spelers van LenS 16 t/m. 18 .AANVANG: 18.30 uur. Trainer: Dhr.N .Drabbe.(begint 19 sept.) 
Alle junioren krijgen dus de gelegenheid om aan de training deel te nemen. Maak daar dus gebruik van en train zo 
intensief mogelijk. 
OPSTELLINGEN: 
In verband met de nieuwe K.N.V.B.-bepalingen.zullen in het vervolg de junioren teams_ best~an uit 12 of 13 spelers. De Leiders moeten voor de wédstrijd bepalen, wie er reserve ~oet staan, uiteraard met de mogelijkheid van wisselen gedurende de gehele wedstrijd. Indien er spelers zijn, 
die een extra strafreservebeurt.moeten ver·mllen, dan 
wordt zijn naam voortaan als 11 reserve 11 b~ de opstelling vermeld. _ _ 
~:\;OREN.RAAD: -: ·. voor he'!,; komende seizoen hebben ~ weer de nodige 
enthousiaste·jongens gevonden, die zich d.m.v. deze 
juniorenraad willen inzetten om de ·band tussen de 
junioren+pupillen afdeling met de overige afdelingen te verstevigen. De vele acties die verleden seizoen zijn opgezet, waren ee~ enorm sucèes: De Raad zal bestaan uit: ärnold Brouwer, Frans en Jos Diss~ldprp, Vincent Pouw, 2aul en. Rob v.d.~teen, Fr:i,ts Wouters ·en Hams Zoun. 
Nij hopen dat deze· jong~ns zich met dez_elfde geestdrift à.an hun taak zullen wijden al·s--hun voorgangers en 
vensen hun veel sukses. De eerste bijeenkomst is op 
ionderdagavond 17 séptemger om 19.30 uur (Klubgebouw) 
3ARBECUE 1970 was rec~t voor z!,jn raai2, weet_,ie_!el??? Oeh ..• 
)p de eBBste plaats een woord v-an dank aan Mevr.v.d.Laan, di 1amen met haar zoon Karel de"vl~e•spotten v.d. Hengel9laan," ~eVJÏl.ld heeft. Voord~± 80 e~thousiaste Lens-l~den waren e~ ~venveel carbonades,.hamburgers en 350 s~té's met 2 grote ,chalen saté~säus van-uitstekende kwaliteit, Er is geen .ens-p.appening denkbaar zonder geestrijk vocht en men houdt 1et niet voor mogelijk maar de 72 .flssen" vin rouge et blanc' 
1aren verdacht snel leeg, U begrijpt dat~dit de stemming wel. ;en goede kwam. Tussen al deze lavenissen door, werd de k.noti sekke barbecue-film 1969 getoond, die een aantasting van de 
_achspieren veroorzaakte. (Lees volgende week hierov,èr meer: 
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OFFICIEEL 
Secretariaat: . . 
Onze secretaris, de heer G.Halleen is tot 25 septémber 
op vakantie; Post kunt U blijven sturen naar de Abeel
straat 37, het telefoonnummer wordt tijd el ijk 250 .116. 
TYPISTE LENSREVUE . 
Tot onze vreugde kunnen wij.U meedelen, dat mevrouw van 
Os, moeder van.een onzer junioren, zich bereid heeft 
verklaard dinsdags de Lensrevue te.gaan ·typen. Wij 
wensen mevrouw van Os veel suc½es! · 
WEDSTRIJD LENS 2:..RKSVM-1 
_Naar aanleiding van de gebeurtenissen bij de wedstrijd 
Lens 2-RKSVM: .1 ; gespeeld. op• zondag 30 augu_stus jl., 
deelt het bestuur mede, dat na uitgebreid onderz.oek en 

-· na overleg met de betrokken scheidsrechter en grensrech
· .. ter, is gebleken, dat_ er geen aanleiding is tot straf-

.. maatregelen over te gaan. Wel meent het bestuur de be-
trokken toeschouwer dhr C.v.d.Beek te moeten berispen 
voor de manier waarop hij.meende de grensrechter te 

·· moeten vervangen. 
TRAINING SENIOREN 
Deze. week zijn uitgereikt.of worden toegezonden de cir
culaires met de nietj.we trainingsindeling. Het bestuur 
is er in geslaagd ook voor de vrijdagavond voor 9e · 
senïoren een trainer te vinden. 
NIEUWE LEDEN 

,..- 626 Badoux 
- 627 Herpertz 
- 633 'ïr.Veeh 
, 634 Slegtenhorst 
.. 629 · Touw ·· 
,.,-630 Vaske 
,..-631 Bruens 
,....-632 Vogels 

IN BALLOTAGE 
635 Pomper 
636 Vogels 

R.M. 170560 (P) Valkenboskade 51 
. P.W. 270359 (P) Wolvenrade 145-673206 
B.J. 220657 (J) 'Dederrisvaartweg 398 H-66507. 
H.G. 201~55 (J) Hertenrade 254~668062 
L.P. '070362 (W) Wolvenrade 73-'673205 
B ,A. 050'659 ( P) Wolweversgaarde 389-660313 
G.G. 2~0260 (P) Drapeniersgaarde 92-669773 
F.Th •. 210660 (P) M,Stokelaan 2268 

J. 050458 (J) Regentesselaan 249 
· M.A. 020562 (W). M.Stcikelaà11 2268 
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ADRESWIJZIGINGEN 
___ .327 A.C.• Loykens: (S) naár: Abèelstraät 22,Monster 

404·:11.M. Planken (W) naar: Beresteinlaán :106 · - -· 
493 C.H.Trommelen (J) toevoegen: tel, 667409 
11 JACHTSEIZOEN11 VOOR LENS REDELIJK GOED BEGÖNNEN;'·- . 

-,::· De. start. van het seizoe_n i_s dusdanig verlöpèn,-· day wij 
.: .. dit seizoen met optimisme tegemoet. zien, Op ,de e.erste 
-~plaats,. vanzelfsprekend:,"d'.e overwinning van · ons 1 e . 

~,.elftal, · de·· eerste· kl'ap iièï een"daalde;r: waard. ____ _ 
Wij hopen_dat dit iedereen voortaan.stimuleert,.ons 

: ... · èerst·é elftal; beschaafd maar luidruclitig;· rtáar een 
o:iférwinriing toe te schreeuwen. De resultaten van de 
overige· senioren- ,eri jeugd·elftalleh waren zeer béhóor-
lijk (zie uitslagen), · ·· ·· · •. ·- · , ... ·'" ·· ·• · 
U begrijpt, dat wij dit zo wil-len continueren of :;lie-

, .. ver nog,_ willen.,verbE/teren ,en:dat··kan;··maar_ dan·.zal er 
. getraind moeten'worder1. 'Uw vereniging heeft zich "dit 
~- jàar"'.~ahzîenlïjke.'f'.inànci.ële 'offers getróost öm de ~-

. ,- .: •. ,.tra:!-_ning zo. goed mogelijk.,tè ,l'.a@en yerlopen:· We ;hebben 
· ~ .. twee betaalde trainers ·en .een J:1ieuwè verlièhting, waar' 
:menig.vereniging jaloer·s·cp zal zijn;: Er zijn_een aan
.:;t_~r:.trainers,. die gelie_<Q :telarigeloos: een· o.f. meerdere 

trainirigsgr.oëpen _ zull~n' 'leiden~· Zorg ervoor dat··deze __ _ 
mensen dit· met ·plezier blijven doen, .. he)i .. ,]s:_omt )Jw wed
strijdprestaties allé.$1 maar ten goêde·;·~··•-'-'•· ... · ···-

. Hieronder volgt het kompl ete training:ci~_cJ::lellla .,}!'_qor_ ~-
·-""t.Lsenior.eff;-•--jun:i:orerr:1 :-pupilJ,:en ·err•·welpen,;:· met ... ingang.·•· 

· ---~·van. maandag.14 .·se.ptembcr:':·-: ::: .. ':-- : .. _:·.-_2':··. - .' .. 

. Mfi.àrictà.gàvónd::"": ·:1-s; 30-20 •. ó&. c .!,le;t.et(iè'~ J@, . o. ::i,:; v; -•· 
,_,, .- ... · . dhr van ·tèeuweh ·· · • ~,.c, .. 

20.00-21 ,30 B,selectie Jun{.o~l.v,. . 
>•~ ~ .. ;;::-.:è.:: •.. .;.:z:::-~.:~< · · ·· · ·· ·db.r:. van Leeuwen.,;,., .. ,. · : · 

· : ~'.;f ,-~j'~-~~~f; ~;o~~:;~~~?9:~-d o'-2 o·:'.·~:·~h~~~~~~!~,~gé~ ~:~~~ 1:~ v: ;: :.·: 
- ;::.~'.::~: .. '.·; " - · ~"_' • .. 20. 30-22 .• oo A; sélè.ctie' Seh,"'. o·.1. v. · 

~ ~ -~- -·, :~·.: .,;~~:~r>·· ':~:-~~,·:>' ... _:;·::~f;:_~~~~'-? :~' ~. _-'.:_ ' -~: . .· .. :,:._:·. \ dhr J-ruguenin ·i·· --~~/; ___ ~ ·T:~: 
·, .. :.c- · '·~- :· .. -~··;;: ,,,- ',20.00-21.30, Jun.· 8. en 9 o.l;v-;: dhr 

· , " ·-·· •, · •· · Drab be' ·. · · 

Woensdagmiddag: 14.00-15,30 
, . 1.5.30-16.30 

., 

Welpen o.l.v. dhr Riemen 
Pupillen o.l..v, dl,J.r Wubben 

· Woensd~g~;.Önd'i~: 18-~30:.20.00 A,selet:tie Jun.~· o.l.v. 
dhr vah Leeuwen 

•i 8.30-20,00 A4, A.5 èia1>A6 
dhr Heynen 
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Donderdagavond: 18,30-19,4.5 Individuele training opge-" 
roepen spelers A.sèlectie,,, 

19,4.5-22,00 A.s:!lectie Senioren o.l.v. 
dhr Huguenin .. 

20.1.5-22,00 Jun,A2 en A3 o.l.v. dhr ,'.{ 
Blok . · - - F 

Vri.jdagavond: 17,00-18.30 Jun, 16 t/mx:18 o,l.v, dhr..'. 
Drabbe 1 

18. 30-20. 1.5 A. selectie Junioren o .1, v·, , . 
dhr van Leeuwen 

20,1.5-22.00 B.selectie, Senioren en 
overige, niet tot de selec
tiegroepen behorende 
senioren, 

Wij wensen U een prettige en_ vruchtbare_ training toe. 

VARIA 

-' Bij het dagblad_ 1!Hét 'Binnenhof" s.ch;jnt mJè. _te denken, 
· dat onze sekre~~.Halleeri de man is waarop het ge

hele verenigingsleven' zich toespitst. l'.De jongens van 
Halle en wonnen met 1~.0", is e eri ei ta:a t uit b ovElngenoemde 

. krant waarmee, dachten wi.j, toch wel enige nog prominen
tere figuren gepasseerd worden,·· Enige redaktie],eden, ·met· 
name de heren J. en B. Groenendïjk hebben zich genood- .. 
zaakt- gezien hun funktie als·Tedakteur neer te leggen. 

· Een meningsverschil met het bestuur heeft tot~'deze .. breuk 
geleid, Het bestuur zoekt op zeer korte termijn een · 
enigszins redelijk schrijvende figuur om in ,fil.'èze vakature -
te _;Toorzieri, , .·, :- ,_ ''. ,. _ '. ·. I · ·· _ 

•""·De kompetitiestart is vrij redelijk verlopen;·,vr:ï,jwel 
alle elftallen heqben wel één of meer punten in de wacht_ 
gesleept. Tevens bedankt de Eco.alle spelers voor hun 
medewerking, gezien het 'feit, dat .. er. slechts twee af
schrijvingen zijn ontvangen:. Wij hopen, dat dit geen een-

,. mal_ige zaak is, doch dat_ deze tendenS''Wórdt voortgezet. 

- Op een bijzonder ludieke wijze h~eft ,,het bestuur gerèa-
.,,geerd op de oproepen van· zowel .. de Juko als de ~ëäaktie 
·betreffende de kon_sUinpt:i,é,-prijzeri op de commissie.:. 
avond(en). Heel·spontaan (?) werd aan alle kommissie
leden de afgelopen máandagavond een k6nsumptie aangeboden. 
Hoezeer wij dit gebaar ook kunnen waarderen, hoperi wij 
toch op een vaste regeling in deze, geldend voor alle 

. kommissie-avon~en, 
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- Dinsdag a.s. klaverjassen. Ouders, broers of zusters 
van al onze leden zijn van harte welkom. Breng·desnoods 

je schoÓnmoede_r mee. " 

UITSLAGEN SENIOREN ZONDAG 13 SEPTEMBER 1970 
Waddinxveen î - lens 1 0-1 
Docos 2 - léns 2 1-1 
lens 3 v.i.o.s. 3 .4-1 
lens 4 - o.s.c. 2 - 0-3 
h.v.holland 4 - lens 5 0-8 -

" ·~~c-~ r.k.a.v.v. 5 - lens ,J 3-3 
lens 7 - c,w.p. (~ - 2-5 
a.d.s. 6 - lens ·.· 8 2-3 -
lens 9 - s.v.h, 4 15-1 -
postduiven 8 lens 1 0 - 1-0 
lens 11 - wit blauw 8 0-0 
groen wit 5 lens t;î~ 12 1-2 

PROGRAMMA VOOR ZONDAG .20 SEPJ'EMBER ~170. 
14,30 u.d.o. 1 - lens 1 
12.00 lens 2 - v.i.o.s 2 î.:.1-6/4 
12.00 r.k.a,v.v. 3 lens 3 
12.00 g.s.c~ 2 - lens 4 
12.00 v.v.o.g. 1 62/2 lens ·5 
15.00 lens.• 6 - w'kwartier5 1-1-6/4 

12. 00 
12. 00 
15 .oo 
13. 45 
13.45 
13.45 

lens 
toofan 
lens 
lens 
b.t.c. 
lens 

7 postduiven 6 2-2-5/3 
2 - lens 8 
9 toofan 3 1-2-5/3 

10 - h.w.s. 4 1~1-6/4 
6 - lens 11 

12 flamingo•s8 1-2-5/3 

LIGGING DER VELDEN 

j.m. crusio 
d.bremmer 
f.j.siegmeijer 

· r.w.v.leeuwen 
j.h.nieuwen-

huizen 
g.j.middendorp 
w.brant 
w. j. v .'.d. zee 
f.feller 

? ? ? 
? ? ? 

u.d.o. 
Samenkomst 

klubgebouw rijksweg naar Amsterdam 13.00 
bij oegstgeest af, rechts-

g"s.c. 

v.v"o.g. 
toofan 
b.t.c. 

af en voorbij het rijn
landlyceum direkt linksaf, 
even doorrijden aan de 
linkerkant (voskuil) · 
heuvelweg sportcomplex 
Leidschendam 
aan de erasmusweg ( gas.:.. 
houder) .· 
terrein ockenburch · 
terrein ockenburgh · :: · · · 
terrein v/h houtweg, Lsd 

10,45 klubgebouw 

11.00 klubgebouw 

11', 00 
11 • 00 
12.00 

' 

klubgebouw 
klubgebouw 
klubgebouw 
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DE OPSTELLINGEN Lens·-î en 2 worden donderdagavond na de training bekendgemaakt" 
Grensrechter voor lens'! g.v.reenen res.j.colpa,j.borst lens 2 a. loykens res.e.bakkers 
H.H. AANVOERDERS: Wilt U mij vóór 's-avonds 6 uur de uitslagen doorbellen zodat, wanneer ik word opgebeld door de nieuwsdienst, deze mensen direkt de goede uitslagen kan doorgeven? 39.52.55. 
Lens 3 
r.bruggemans 
g.v.oostrom 
r,roodbol 
a, ni euwenhui zen ( a ) · h .. smit skam 
f .de zwart 
th.hoefnagel j.v,luyken 
d .. groenendi jk r. hartj_ngsveld 
w.venderbos Jr.e !"~ ,, 

j "bij st erveld 

Lens 6 
f-:-de vos 
h.v.welzen 
n.de gruyter {a) j ,riemen 
r .. de groot 
m. v. eysbergen 
j.groenendijk 
g "looyenst,ein h.p.v.d.spek 
g.v.d.kley 
j.veldink 

_R~§:... 
w .,v,Je.rman 

Lens ,i 
a.verbarendse f,straathof 
p.v.d,aar ·. 
j.verhaar (a) m. v. veen 
r.brandenburg 
i:r. verbarend se 
j .wj_tting 
g.de hoogd 
g.benneker 
r.eykelhof 
Res. 

lens '.i 
a. vervaart 
f.veelbehr· 
1.hendrichs 

·.a,v.egmond (a) vr ,, k ouwenhoven 
c ,. grimbergen 
l.v,d.velde 
w, eykelhof 
b. hendricl1s 
e.a. v,.d. acker 
n,.drabbe 

p":"klein bretel.er e. foendoe 

Re.s_. 
n.koot 

Lens? 
r,.de bos 
l"hoogentoorn j.endlich 
j, simons 
j ,de waart 
j,keetman 
r"feekes 
h. suykerbuyk 
n.de boer 
j .de boer 
a. v, wasbeel/. 

'liêS.. . 
p .. d.e vries 

lens 8 
th. i:mykerbuyk (a) a.tinnebroek 
a.'tv "essen 
h.de groot 
j. verbarend se 
p.manders 
j.bertens 
j. schov,r 
f.wubben 
r" j. schol ten a. b_i,lderbeek 
Rt:S ~ 
I:-Goelhouwm'.' 
r·, j .peters • 

, 
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Lens 9 
w. burghouwt,- •. • 
h.suiker(a) 
c.peeters 
m.v.zilfhout 
h.kemper 
h.de sterke 
a.v.d.meyden 
h,haket 
w.keereweer 
j.de hilster 
l.janssen 
Res. 
a .d.ui venvoorde 

Lens 10 
h.douw 
w.douw 
s.douw 
p.haring 

· w.v.d.laan 
l,duivenvoorde 
j,briedee 
a.jehee 
h.stuivinga 
j.v.d.aar 
n.osse 
Ren" 
r,$oer 

AFSCHRIJVINGEN: 

Lrcms 11 
m.v:oostveen Koentze 
w. suiker 
j.willems 
h.scholten 
a.hoppenbrouwe 
p.burghouwt 
a.v.luxemburg (a) 
j.jager 
j.brochard 
h.jakobs 
j .micka 
Res. 
C.kras 

Lens 12 
r.c.beyer 
g.blankapoor 
p.de haan (a) 
j.kuyper 
m.olthof 
a.j.vervaart 
r. v.d. steen 
j.rientjes 
f.de winter 
p.braun 
h.dankers 

All een vri ,jdaga vond van 20. 0 0 tot 21 • 00 
uur met opgave van reden, waarom men 
niet beschikbaar is. 
Ruilformulieren afhalen v.a. vrijdag
avond 22,00 of zaterdagmiddag v.a. 14,00 
uur aan het klubgebouw. 
Uitslagen doorbellen: zondagavond tussen 
17.00 en 18.00, maar niet~~ter, aan het 
eko secretariaat, tel, 39,52,55 

Res.. , r. V .d • boogaardt 
Wilt u, gezien het aantal blessures en het aantal te :3pelen wedstrijden op deze zondag niet afschrijven? 

UITSLAGEN: Junj_oren Pu];!illen 
Lens 1 - Quick 1 .5-0 (vr) W'kwart.1-Lens Î . 0-1 
D.E.V.J.0.1 - Lens 2 1-3 Lens 2-Rijsw .2 4-2 
D.H.B.R.K.1 - Lens 3 0-0 Lens 3-Tr:f@hph 1 3-1 
R.A.S. 2 - Lens 4~-9 LerDs 4-Laakkw.4 1-0 
Lens 5 - Dynamo 1 67 2 0-3 Rijsw. 5-Lens 5 0-5 ~, ..... 

6-Celer.5 G.O.N.A. 3 - Lens 6 3-1 Lens(~ 2-4 
Lens 7 A.D.0.9 3-2 
D.E.V.J.0.4 - Lens 8 3-1 Welr2en 
Lens 9 - G.D.S. 8 4-3 R.V.C. 1-Lens 1 0-2 Lens 10 - R.A.V.A. 8 9-0 Lens .. , 2-A .D .O .3 1-0 Lens • 11 - H.N.S.H. 4 3-0 Vios {&J' 2-Lens 3 1-0 Lens 12 - Schev. 10 0-1 B .M. T. 2-Lens 4 3-0 Lens 13 - D.H.L. 12 · 8-1 ' T.ànc- 1 A 

T\ " 
r, ·~ 
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Postduiven 4 •· Lens 
Or.Blauw Lens 16 

Lens 17 - K .M.D. 
H .'!if.S .H. 7 - Lens 

1.5 0-12 
6 4-0 
6 1-3 

18 3-2 

PROGRAMMA.'S JUNIOREN, PUPILLEN ·EN WELPEN 
Zondag 20 september 1970 
Junioren: 
12.00 uur Lens 1- Westerkw.1 V,3 G2 16/4 
13,4-.5 uur Lens 3- Vredenburch2 V .3 G2 16/4 
1,5.00 uur Lens .5- LVSJ 1 V.3 G2 16/4 
Zaterdag 19 september 191Q 

Junior.en: 
1.5,4.5 uur Lens 2- Celeritas 1 V 1 
1.5.4.5 uur Lens 4- Duindorp SV 3 V3 
Lens 6 vrij 
16.1.5 uur GDS 6- Lens 7 
1,5.4.5 uur Lens 8- RAVA 7 

, 1.5,00 uur Die Haghe .5- Lens 9 
1.5.00 uur Triomph 2 - Lens 10 
12.4.5 uur Lens 11- Lens 12 

Erasmusweg 
V2 
Dedemsvaartweg (VC5ft,-. 
Zuiderpark 2e ged. 

1.5,00 uur VELO 11-Lens 13 H.Hoekstraat,Wateringe~ 
14. 30 uur Lens 14- Cromvliet 6 V1 
14. 30 uur Lens 1.5- DuindorpSV7 V2 
Lens 16 vrij 
13.4.5 uur Rava 14- Lens 17 
14.30 uur Lens 18-· GDA 7 
Pupillen (zaterdag 19-9-70) 
13.4.5 uur ADO 1 - Lens 1 
13.4.5 uur Lens 2 - VIOS 2 
13.4.5 uur Lens 3 - Rijswijk 3 
Lens 4 vrij 

Zuiderpark 
V3 

Zuiderpark 
V1 
V2 

13.4.5 uur Lens 5 - Scheven.4 V3 
13.4.5 uur Cromvliet 5 - Lens 6 Rederijkerstraat 
13.00 üur Lens P,comb - Lens W.comb V1 
Welpen (zaterdag 19-9-70) 
12,00 uur Lens 1 - VUS 1 
12.00 uur HBS 2 - Lens 2 
12.oo·uur Lens 3 - VCS 2 
12,00 uur HMSH 4 - Lens 4 
13.00 uur Lens.W,comb-Lens 

V1 
Daal en Bergselaan 
V2 
Vrederustlaan 

P.comb. V1 

LENS 1: m.bloks, tb.booms, j.disseldorp, p.hop, f.raaff, 
t resodihard io; h.rimmF>l?.w.<a.<an. ".,,..,;,.,..mm,..._ l"h,... _ ,at_,,,..,.,7 / ,;,,.,. 



:,m·;s è: a,hoek, j.v.d,.heide, r.l,ccfnagel, h.de jong, :·.r.:üit, a,junpschlëger, a.r.chijf,p.v.d,,sts:en,j.v.d.voor 
,:.zoun, th.wilé,haus, chr.stapel · ( 2x) Leidcr:dhr H.Blom' I~NS 3: c.bor,w.engelbert,p.heynen,a.v.d.mecr.zeemeyerJ 
J ,,cgherts,f ,teunisncn,d ,de vries. Leider: dhr C.Nieuv;enLuizcn, Lj. ,janmaïJ.t. a, jonker~ a. v, d, ke:er, j, keetman, f. cle kle 
LENS 4: g.v.ardenne,a.castenmillar,h,v.dam.f.dlsseldorp. 
b ,de haaf·}: j. rcuver ~ d "de· vrj f:!~.J. tl., v ~rijn: p. ~:;cf.1.outen, J .nK;yr::r~). j" v .d ~ (:nde, j ,meulenv:n,. ~1 .. bDuman~ LeJdCt'~di1r 
1 lt~y- .. 1,1 , lJ, dC 1:(~. ~ 

LJt\\i!: ~ t,. hoe1'nagt:1l ~ c ,/\r. d c~elen .. :i. kui t,e~r--.·. c .kuyp~;_1~s:, j lub out, j. 1 uca s, c. hcenderb;,rnp, r. ,1outers, w. pacquë, w,chüvermcm, e.v.,d.linde, a,peL.ter,, Leider: dhr F'.F.iurnanEi 
!f~;},-~ Vri J bl,NS ! lil~; vorige week,, Leider; dhr v.d. Kiey Samenkomst 15. 30 uur klubgebonw Lens, LENS 8: r. v.d. st,een, f. wil,uter!c', g. heynen, g" l(üieveld, h. 3traver, w. v.d. linden, a, v .mari ,, , l', hezebroei<, w. de hilster 
a,r;rcuwer,_j,,piët ,f..v,loon (2x) Lcdder:dhr A.Nieuwer,t
h11·!.z~•n, 
_L~~li:':l 9: b.ruiterraan, J. janmaat, j.post, a.lodder, ,g .. ,~olpa ,a.looyestein, h.guit. j.·:.moeyers,j,slabl1ers, r, verbarend se, w, wlls .. c ,, bakker" Leid er ;dhrG. de Hoogd" 
Sé\r1c:,nkomct.: T 4 .. 30 klubgebouw Len:.,. ·LErs îQ_,;_ f, v,os,11.v,d.bro,,k,c.v.d.aardweg,e.booms,, r. de, ·,roe ge, p. berkel&a r ,, r. v. d, linde,, s, d je't:á/,,,f~n, 'p. rrulder, f. willeyns ,,m.magnee, h. v.d. graa.f. Lc,ider: dhr C"Grjmbergen. 2wr:::nkomst ! 4. 30 uu,:- Loevestsüllaan hoek HengeloJaan. 11';!':!i._lJ.·. a.de p,,,gter,, j. v.ro::;sJm, j,,dessing.w"snijdtirs,, 

rn.v.di,ik.j.de greef, g.kerkhof,,.j,v.hoek,f.magnee, h ,. n .f,geb:rugge, j. ocffl,erveen, f .klos. Leider: J. Verbarend,se 
, · J~N;, 1?.; j, ruyters, r .bom,,1.1Eiuik8n, e. wabrman, r. huis

mur, f ,, jonker, j,, vollering, r.ou',,d.,,tao?.s, j.scheltens, g, hogervor ~,t, a "m-1:rn, h, kouwenhri•1 en. Leid er :dhr H "llankers, 
lEKt_11: als vor,i.ge week. Leidf:,r dhr \':H ,de Groot Sumenk.omst: 14" 00 uur klubgebouw Lens. :h~~'.3,.J,±.;_ als vor1.ge week zonder c, schenkels f, v, loon ( 2x ,l ,:;r s 8) L,3i der: àlèr· w. k r:ietm.,n. :1=:g_NS-1,i: a.lc, ,,· ·lge ,reek met c.schenkels. Hiet:,. P.Za.lmé 
Le id ,r : d hr r1,, ,:i. '.1 iJ be hli~~ 1 E,: vrij ( trainen vrijdag 1 7, 00 - 1 8. 30 tl'Llr) ;p:N~ 17: als vorige week met c. l·ipman en S,.knörr Leid ir: dhr h.bijsterveld. Trainen vrijdag 17.00 -
1 8. ,3t, uur) Samenkom:it 1 3, 15 uur Hengelolaan hook Loevesteinlaan, ingang Z1üderperk 
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Postduiven 4 
Lens 16 
Lens 17 
H.M".S .H. 7 

•· Lens 
Or.Blauw 

- K.M.D. 
- Lens 

15 0-12 
6 4-0 
6 1-3 

18 3-2 

PROGRAMMA'S JUNIOREN, PUPILLEN EN WELPEN 
Zondag 20 september 1970 
Junioren: 
12.00 uur Lens 1- Westerkw.1 v.3 G2 16/4 
1 3. 4-5 uur Lens 3- Vredenburch 2 V. 3 G2 L6/ 4 
15,00 uur Lens 5- LVSJ 1 V.3 G2 16/4 
Zaterdag 19 september 191Q 
Junior.en: 
15.45 uur Lens 2- Celeritas 1 V 1 
15,45 uur Lens 4- Duindorp SV 3 V3 
Lens 6 vrij 
16.15 uur GDS 6~ Lens 7 
15,45 uur Lens 8- RAVA 7 

., 15.00 uur Die Haghe 5- Lens 9 
15,00 uur Triomph 2 - Lens 10 
12.45 uur Lens 11- Lens 12 

Erasmusweg 
V2 
Dedemsvaartweg (vcs-;}\ , 
Zuiderpark 2e ged. 

15.00 uur VELO 11-Lens 13 H,Hoekstraat,WateringeP; 
14. 30 uur Lens 14- Cromvliet 6 V1 
14. 30 uur Lens 15- Duindorp SV7 V2 
Lens 16 vrij 
13,45 uur Rava 14- Lens 17 
14. 30 uur Lens 1 8-· GDA 7 
Pupillen (zaterdag 19-9-70) 
13.45 uur ADO 1 - Lens 1 
13.45 uur Lens 2 - VIOS 2 
13,45 uur Lens 3 - Rijswijk 3 
Lens 4 vrij 

Zuiderpark 
V3 

Zuiderpark 
V1 
V2 

13,45 uur Lens 5 - Scheven,4 V3 
13.45 uur Cromvliet 5 - Lens 6 Rederijkerstraat 
13.00 üur Lens P.comb - Lens W.comb V1 
Welpen (zaterdag 19-9-70) 
12.00 uur Lens 1 - VUS 1 
12.00 uur HBS 2 - Lens 2 
12.oo·uur Lens 3 - VCS 2 
12.00 uur HMSH 4 - Lens 4 
13.00 uur Lens W.comb-Lens 

V1 
Daal en Bergselaan 
V2 
Vrederustlaan 

P.comb. V1 

LENS 1: m.bloks, th.booms, j,disseldorp, p.hop, f.raaff, 
t resodihardio: h.rimmp]o,w;:,.:,n_ r,_S,C,t"\Y'l"l1TP1" ,-.h.,.._s,t-.,,n-.7 /?v 



: 0 Er;s c:: a,hoek, j.v.d.helde, r.bccfnagel, h:de jong, :- .p:Üit, a. jung::,chUtger, a. schijf, p. v.d,.steen, j. v.d. voor 
,:.zoun, th.·,,ilshaus, chr.stapel (2x) Leidcr:dhr H.Blam· IENS 3: c.tor.w.engelbert,p.heynen,a.v.d.meer.zeemeyerJ 
1.,cgberts,f,téuni:.rnen,d.de vrictl Leider: dhr C.NieuwenLuizen, Lj,. ,janrna13-t, a. jonker., a. v, d, k1:;;r, j" keetman, f. cle klE 
1[NS _4: g. v. ardenne ,a. castenmil l c,r, h, v. dam. f .disr,eldorp. 
b,de haa~1

1 j~rouve.r~d:,de· vr-jt~s.t1',,F4rij11:P• ~1ch.outen, J . nic y·sr t:: . .i ~ v .d ~ r.!nde, j . rl]eul ern.:i..n . ;1_ ~ bD umr:1 n ~ LoJ.d G r ~ d !1r J. Heyq(~rL · LEN~-: ··: b"hocfr"agel~c,; v "deel en,:~ ~kuit-~fr··.- .c .~uypt:!ri~, j. 1 ub out.) j. luc8 ~ .:- c" hoer.1.derkr::tm1J, r ~ ·~vout8r~-= w. pacqué 1 
,·;,cluiverméln, c,-v.cl.linde, a,peL,ter" Leider: dhr F'.F.tumans 
1!;N3 G IJ ri J 
LFNS / Al,: vorige week,, Leider; dhr v.d. Kley S&mE:nkomst 15. 30 uur klubgebouw Lens. LENS 8: r. v.d.steen,f .w?uuten;, g.heynen,g,,lelieveld, h. straver, w. v, d .linden, a ,. v .ms.:ri ~,, i'. ha ze broek, \'1 .de hilster 
a,r;rouwcr,j.,piët;f.-v,.loon (2x) L•:cider:dl1r A.Nieuwen-bu 1.z12,n. 
LE:.;sL ·b.ruiterraan, :j_.ja:1maat, j.post, a.lodder, .g .. ,~01 pa, a. looyG:,tein, h. guit, j .·;;noeyers, j, ,üabbers, r, •.:erbarendse, w. wiL,, c ,.bakker. Le id er :clhrG. de Hoogd" 
Smienkcmc:,t: 14. 30 ldubgebotM Lern,;. ·LF:tëi> 10.~ f, v,os,h. 1',-d.broek, c .. v. d.aa:rdweg, <= .booms, 
r d " • ;,.,- ~ ~f~ r) ·berk"l"'" ''V d -1•; r1d ~ " •1 ·'e··t,,,.,, '""11 

, -"'. ✓ ... U-..:-g~~ ..... -..,r .... ~.J.-:.i.• .. ,,. 1:"1:,,•-',...._J,.~ ... n.llo'.'~ ~ 
'p. rrulder, f .willeyns ,,m, magnee, h. v.d. graaf. Lûider: dhr C"Grjmbergen. é~air,,nkomsl 1 4, 30 utl".' Loevest."üilaan hoek HengeloJ.aan. 
lJ-;]f!..._.i_]_·, a.de pagt.er':,j.v,.rossu.m, j,.dessing.w .. ~;nijd,irs,. 
m.v.di,jk.j.de greef, g.kerkbof,,j,•1,hoek,f.magnee, h. n .r.gebrugge, j. oc·,rt.erveen, [.klos. Leider: J. Verbarend.se 
J.,E;~:!......1_2: j. ruyters, r .bom,. l .le•lik en, e .wahrrr.an, r. huis
mai, f" j onlHJr, j. vollering, r. mr .. , d ~ taas, j. schel tens, g, hogervor 1,t, a "ma:rn, h. kouwenhoven. Lei.der :dh1· H "Dankers, 
LEI::-: 1 J: Dls vorige weck. Leide,r dhr(:H •. de Groot SwnË:nkomst: 14,.00 uur klubgebouw Lens. !}f_t!~; 14: als vorige wE:ek zonder c,schenkels f.v.loon (2x .J,:::r:,; 8) L,ider: àhr- ·.-1,krc:etrn.i.n. ff;NS_l z: a.L c •: · "lge ~:0ek met c. sehenkels. Hes. P .Zo.'i.mé 
Laicl-,r: dhr n".:i.·,Jl,be L~!ill 1 G: vrij ( tra1nen vrijdag 1 7 ,. 00 - 18. 30 uur) 1RN:, .17: als vorige week met c. 1·1pman en S. knörr· Lc-:1d !r: dhr h.bijst.erveld. Trainen vrijdag ·17.00 -
l 8. 3t; uur) Samenkomtit ·1 3, 15 uur Hengelolaan hook Loeve'3teinlaan, ingang Z,üderr,ark 



LENS· 18: als vorige week met R.willems.Le,1caer• anr 

a.bilderbeek. Trainen vrijdag 17;00 - 18.30 

uur. 1 
PUPILLEN: Zaterdag 19 september 1970 l·.· .. 

LENS P1: Als bekend. Res. P.v.d.Burgt,p.de giér, 

Leider dhr j.zoet (a.i.) Samenkomst 13.00 uur ingang .l., 

Lens-terrein · j 

LENS P2: g.appeldoorn,f.bauman~r.noordeloos,p.v,d.burg, .. J 

th.v.luxemburg,r.peeters,p.valkenburg.r,koevoets,f.v. 1 

vel zen, p .lucas, o ,huis. Res. f. v.d. poll, h,hoppenbrouwer. ·1.u·.t 

Leider: dhr th.hoefnagel, 
LENS P3: e.v,boheemen,r.v.aarle,j.engele,j.coli, 

w.frantzen,j.ter laare,m.versteeg,a.koevoets,b.grimbergen, ~ 

m.peperkamp,h,heezius. Res.r.pereira,j.lansberg. Leider 

dhr h.zoun · ~- · 

LENS P4: vrij (zie overige elftallen) th.~ms zie P. 

comb. · · 

·LENS P5: s.wilmer,p.bakvis,h.v.d.broek,p.de haas,r.waar

s~nburg, j. heggglman, r. dessing,m. s.chutte, h. v .d .:winden, 

. p.dullaart,f.v,d.zel.R-e, d,boin,r.pieters.Leider dhr 

f .vos . 
. 

LENS P6: t.gimberg, j.eys,h.vink,g.boon,a.willems,. 

th.mooyman,m.schmitz,j.kies,p.waldschmidt,t.v.d,tol, 

r.ruiterman.Res.f.scholtes,r.lelieveld.Leider dhr 

p.v.d.steen. Samenkomst: 13.00 uur hoek Hengelolaan

Lcevesteinlaan. ? 

LENS ·p .COMB. : .. m. v ,d .akker. r. v .d .laan,m. rovers, r. van 

nieuwenhuizen,m.prins,h.wubben,j.klarenbeek,m;hoenderop 

w.frericks,p,v.d,zee,chr.geeve. Res.w.heynen,g,teeunisse 

Leider dhr th,booms 

WELPEN: Zaterdag 19 september 1970 

LENS W1 Als bekend. Res. R,de Keijzer. Leider dhr C.Bon 

LENS W2: p.vroegop,r.de jong, c.marcelis,m.leijn,a.schip

aanboord,j.riemen,a,overgauw,g,zwarts,r.dehaas,p.lelie

veld,f,swart. Res.h.korenromp,j,prins. Leider dhr 

R.v.d.Steen. Samenkomst 11.00 uur klubgebouw Lens 

LENS W3:l,janmaat,r.bloks,p.scholtes,r.v.wijngaarde, 

e. v .• d .harst, t ,king, a. simons, q,michels, e. sandifort, 

j.schneider,p.verhaar. Res. r.groen. Leider dhr J,Michels 

LENS W4:t.schneiders,r.coli,a.kies,r.de gier, p:fromberg, 

f.gerritsen,b.groen,r.muskiet,m.schenkels,p.eys,p.brochard 

Res.p.de groot. Leider dhr' f •. teunissen. . 

Samenkomst 11 .15 uur klubgebouw Lens. 

LENS W.COMB.: r.driessen,r.j'ansen,,j.,schipperen,: r,.bad:oux, 

i .franken. a.v. d. burg•. n. n<'l<'lrt., r·~a.re- QCrood, m. wind•, r·, rlnyn-. 

,j 
' . ' 

.. ~ 
1 
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_o:;,,2 ... 1 t --: 00. \ î -~.sbt J:·1v f!9ni.G·-rT . ?:~;ed"I9b.I..t{f ~ B 
dam,m.rutgers,m.veenman,h.v.dyck,p.krol. Leider dhr 
g,duivesteijnT 

AFSCHRIJVINGEN: . · . .ài 
Schriftelijk v66r vrijdagavond 18;30 uur bij de ~eer 
G,B.v.d.Steen, Nunspeetlaan 303, Telefönisch_uit-

. sluitend vrijdagavond tussen 1 8. 30 en 19. 30 ~ür . 
tel, 661314 Klubgeboqw, . . · 
.In Noodgevallen kan zaterdagochtend tussen 10,00 en 
10,30 uur bij dhr G.v.d.Steen, tel, 398694, 

· Afschrijvingen op andere tijden kunnen niet worden 
geaccepteerd. 

NIET-OPKOMERS: 
~gelopen weekeind is P .Zalmé zonder bericht van ·· 
verhindering weggebleven bij zijn elftal. J.Pronk. 
krijgt 1 reservebeurt i.v.m. te laat afschri_jven. 
De straf aan C .S·chenkels opgelegd is na overl·eg 
met zijn ouders. ingetr_okk~n. 

KEEPERSTRAINING: 
. ~~ 

A.s. zaterdag worden oni 10,00 uur verwacht de· vól-
gende keepers: H.Uding, P.~akker. , 
Bi.j evt. verhinde'ring afschrijven op .vri jçlagavond. 

. . . 
. ,·" .. _~ .. , -:~:- "'"-"". TRAININGEN: . . . . : , . 

i 'J5è A-sele'ct.iegroep moet•. vanaf hedeti' bij _;~rhindering ;?
uitsluitend afschrijven bij dhr Th.v.Leeuwen, t'èlefoon 
2,5.1,5.8,5 en wel op woensdag..,; en vrijdagavond tussen· 
17,00 en 18.00 uur.. . .. Onthoudt dit nu eens goed.Afschrijvingen bij 'andere 
functionarissen worden niet geaçc~pteerd,, 
Voor alle trainingsgroepen geldt; dat' er niet mag . 
worden geinformeerd naaf terreinafkeuringen, De · · selectie-trainingen gaan altijd door en de overi·gea,: .:;.•-· 
groepen moeten afgaan .op het bord, dat aàn de ingang van het terrein hangt. 

JUNIORENRAAD: 
Als negende lid voor onze juniorenràad · heeft zich · · -~ 
aangemeld Ton 's-Gravendijk. De aanvangstijd van de eerste bijeenkomst is gewijzigd en is nu 8 uur 
donderdagavond. Wij verwachten spoedig iets omtrent. de activiteit te vernemen. 
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AFKEURINGEN: Alleen pupi+len en welpen mogen zater
dag's bij slechte weersomstandigheden tussen 10.30 
en 11.00 uur telefonisch informeren of hun wedstrijd 
doorgaat. Tel. 661314 klubgebouw 

BEAT EN LOVE OP 2 OKTOBER met medewerking van de 
Midnight Specials. 

Stuur je ouders dinsdagavond maar naar de klaverjas
dri ve.. Ze hebben hetö.@;Zodig ! 
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