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De Lensrevue r,. \ --- ---------

weekblad van de voetbalvereniging Len1
1
·g en Snel 

43ste jaargang nummer 53:: 6 september 1970 
~'1/ .. ' 
OFFICIEEL 
Secretariaat : 

/. 

Onze secretaris, de heer G.Halleen is tot 25 september 
op vakantie. Post kunt U blijven sturen naar de Abeel
straat 37, het telefoonnummer wordt tijd el ijk 250 .116. 
TYPISTE LÉNSREVUE 
Tot onze vreugde kunnen wij U meedelen, 
Os, moeder van een onzer junioren, zich 
verklaard dinsdags de Lensrevue te gaan 
wensen mevrouw van Os veel succes! 
WEDSTRIJD LENS 2-RKSVM-1 

dat mevrouw van 
bereid heeft 
typen. Wij 

Naar aanleiding van de gebeurtenissen bij de wedstrijd 
Lens 2-RKSVM 1, gespeeld op zondag 30 augustus jl., 
deelt het bestuur mede, dat na uitgebreid onderzoek 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 niejjwe trainingsindeling •. Het. bestuur 
fs er in•geslaagd ook voor de vrijdagavónd voor de 1 

senioren een trainer te vinden. 

;l -~~~u:d ~:EN R.M. 170560 
P.W. 270359 
B. J. 220657 
H.G. 201255 
L.P. 070362 
B ,A. 050659 
G.G. 2~0260 
F.Th.210660 

( p) 
( p) 
( J) 
( J) 
(W) 
( p) 
( p) 
(P) 

Valkenboskade 51 
Wolvenrade 145-673206 
Dedemsvaartweg 398 H-66507; 
Hertenrade 254-668062 
Wolvenrade 73-673205 
Wolweversgaarde 389-660313 
Drapeniersgaarde 92-669773 
M,Stokelaan 2268 

<:'.'; - 627 Herpertz 
'\' - 633 v.Veen 
,i _ 634 Slegtenhorst 
~ 629 Touw 

~:.. - 630 Vaske 
•. • - 631 Bruens 
j:\ - 632 Vogels 
:°,: IN BALLOTAGE •t- 635 Pomper 
;,-... 636 Vogels 
i ., 
'·~.,. 

'~., 

J. · 050458 (J) Regentesselaan 249 
M.A. 020562 (W) M.Stokelaan 2268 
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ADRESWIJZIGINGEN 
327 A.C. Loykens (S) naar: Abeelstraat 22,Monster 
404 H.M. Planken (W) naar: Beresteinlaan 106 
493 C.H.Trommelen (J) toevoegen: tel. 667409 
"JACHTSEIZOEN" VOOR LENS REDELIJK GOED BEGONNEN. . .. 
De start van het· seizoen is dusdanig verlopen, da_y' wij 
dit seizoen met optimisme tegemoet zien, Op de eerste_ 
plaats, vanzelfsprekend, de overwinning van ons 1e 
elftal, de eerste klap is een daalder waard. 
Wij hopen dat dit iedereen voortaan stimuleert, ons 
eerste elftal, beschaafd maar luidruchtig, naar een 
overwinning toe te schreeuwen. De resultaten van de 
overi~e senioren- en jeugdelftallen waren zeer behoor
lijk {zie uitslagen). 
U begrijpt, dat wij dit zo willen continueren of lie
ver nog, willen verbeteren en dat kan, maar dan zal er 
getraind moeten worden. Uw vereniging heeft zich dit 
jaar aanzienlijke financiële offers getroost om de 
training zo goed mogelijk te laten verlopen. We hebben 
twee betaalde trainers en een nieuwe verlichting, waar 
menig vereniging jaloers op zal zijn. Er zijn een aan
tal trainers, die gehee+ belangeloos een of meerdere 
trainingsgroepen zullen leiden, Zorg ervoor dat deze 
mensen dit met plezier blijven doen, het komt Uw wed
strijdprestaties alle'eh maar ten goede, 
Hieronder volgt het komplete trainingsschema voor 
senioren, junioren, pupillen en welpen, met ingang 
van maandag 14 september: 
Maandagavond: 18.30-20.00 C.selectie Jun. o.l.v. 

dhr van Leeuwen 
20,00-21 ,30 B.selectie Jun, o.l.v. 

.... 
D1änsdagavond: 

Woensdagmiddag: 

Woensdagavond: 

dhr van Leeuwen 
19,00~20,1.5 B.selectie Sen. o.l.v. 

dhr Huguenin 
20.30-22.00 A.selectie Sen. o.l.v. 

dhr Huguenin 
20.00-21.30 Jun. 8 en 9 o.l.v. dhr 

,Drabbe 

14.00-1.5.30 Welpen o.l.v. dhr Riemen 
1.5,30-16.30 Pupillen o.l.v. dhr Wubben 
18,30-20.00 A.selectie Jun, o.l.v. 

dhr van Leeuwen 
18.30-20.00 A4, A.5 en,A6 o.l.v. 

dhr Heynen 
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j:,-h •. nf~.uw:en-
huizen. 

12 .oo· lens, a'trg-.I rm,q~¾ui ven 6 2-2--5/3 g •. j •. middendorp 
1 2. 00 toofan trs;t:;,0 -;:; W!~ t 8 · w:. ~rant; 
15 :oo I.ens · a9r~rf ~<?f'9'11 3 1-2-.5/3 v; .J ,.,v • .d.~zee 
13.45 lens . Mhrf hi,W•~~- 4 1-1-6/4 f.fell.er 
1 3 45 '-- t · ·· r · • -i;- • '· 1 • ?· ? .? · • u. ~c:;;.. , _:,.it,D ~'/l.l}ê J' ~ • " • 
13.45 I.ens ir1Gf 1!]•~~1ngo'so '-2-.5/3 ? ? ?. 

LIGGING DER: V. i:JlDE,!;iJ ;-i:,n;:,,,T 1 Samenkomst . 
u,d.o. ri,ikswe.g~-é[J.Ur~Amsterd;:,_,r; 1.3:.00 klubgebouw 

óij oegstgé'ést af, re :hts-

r.k.a.v.v.. 

g. s.-c. 

v.v.o.·g~ 
toofan 
b ,·t. c., 

af en voorbij het rij:;_ ... 
Landlyce1.rn1 direkt lin •:saî, 
even doorrijden aan d ~: 
Linkerkant ( voskuiJ.)' 
:ie,,0 ,:a_i!,w;~€ll; spo;rtcomple :: 
L .,, d •.••. e:i.,~scr:en am 
aa:r1 de er-- ~.mu.swe .r ( o-~ ·f :-' ..,.)q.__,c-... ë •t.:,0 

houè. Gr J 0 

terre:i,H Gcl\icepburch . a • ""'. . ':! 
ter reJ.n n,-Q,g-1,s~r_,burgî; 
tetTein v./h !,o,1tweg, L3d 

Cl V • '-" • '-1 ._ 

1 O ,4.5 klubgebouw 

11 .,00- klübgebouw 

1T.OQ 
11 • 00 
12,00 

kl. ur, ,.,.,, ~o O' ,,,_, 
••. 1-.I:;:~...... '--•"~ 

klubgebouw 
klubg_Gbouw 
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DE OPSTELLINGEN j 

r • A. _,, 

Lens 1 en 2 worden donderdagavond na de training bek"end- · ·· j 
gemaakt. i 
Grensrechter voór lens 1 g.v.reenen res.j.colpa,j,borst ) 1 lens 2 a. loykens res.e,bakkers i 

H.H. AANVOERDERS: Wilt U,mij yóór 's-avonds 
uitslagen doorbellen zodat, wanneer ik word 
door de nieuwsdienst, deze mensen direkt de 
slagen kan doOrgevèn ? 22..,.52._5.5. -

6 uur de . 
opgebeld ' 
goede uit-

Lens 3 ___ ., ; _ Lens 4 · __ lens 5 
r. bruggemans ,·. __ . a. verbarendsEl_ a. vervaart __ ,\C. 
g. v. oostrom · -- ,- f. straathof·:- - f. veelbehr 
r.roodbol ~'v .d ,aar,,,-.. ~ l ,hendrichs ' 
a,nieuwenhuizen (a) j,ve.r:haa.~J_a,)_;_ · .. à.v.egmond (a) 
h. smit skam .. m. v. veen .. : . : .. -: w .kouwenhoven ": 

··r .de 'zwart.·.·_ . _. r.bràiidenbuig,·: c.grirribergèn. 
th. hoefnagel · .. ' , w. vèrbarend se ·_ :·~ 1. v:.d , velde .- - ':' 
j.v.luyken .. j .witting · · _ · -- w. eykelhof ._ ·" 
d ;groe·nendijk. ,. --:.· __ ,_; .g;de·'J:ioci'gd"' "-/~- · C: b .hendrichs ~., 
r. hartingsveld · . · . · g. benrièker . ~ : : e. a,.v .d ,'.aèker · 
w.venderbos _ .. · _; r.èykelhof . n,drabbe· · 

~~~i j·s·è~tJè~d" '~ - .. ' -~ ~~~{-~Lri -b-;J~;:{·:~ ~~~~ót"'~ :ai ·:; ~ t 
· · · ·· · e .foe"ndoe · · · ... _,,, . ., 

Lens 6 
f.de vos 
h.v.welzen 
n.de gruyter.(a) .· 
j, riemen , · · · .-:-.~-=
r, de groot •T 

" .; ... --- . ' 
Lens 7 lens 8 F·; .'. 
r.de bos .th.s-q.ykerhuyk·: 
l .hoogentoorn ( a) a. tirirïebróek · 

-- j .endlich ,·:c: - a:.v.èssen : " 
•.j ,:·simorîs> :. ~ :- ".··h.'tle :groot·-' 
j .de waart , .. ,. __ ,. J,verbar,en_çjse ,. 

-~ 
~ 

j 
~ 
:_-•1· __ .j k-
\ 

j 
j 
··1 

i 
1 

1 
J •• -; 

' . { 

i 
m. v. e.ysb e"i·gèn . 

: - j. groerierîdr jk ,' ·:- · '· 
. . . . . ·-· r 

j. kee tman ·- :..: .. -·F-~inand.ers.:.,::.i: .. ::.o:.a.'. 
·-r.feèkks · ,,:· =~'.-j;·bertens ,.,·sJ 
h.sU:ykerbuyk .·::'.:j.-schóhw .': .. ~.~ ' - - g.loqyerïstein - - ··-: 

: h.p."'v;ct·.spek .. 
-- g. v·: d. kl'éy' - ·,-:d 

j.veldink · ~- · ,. 
· Refs .. ·: .;~•.;.;_, ,,.,. ·l':J 1J-; ::·:~·--

w.voerman ,,,,.·, .. 
. . _, ·- ~ ~ 

~ :_!,. i.,~--1 

n de ·boer ---:-- f ·wubben'· ~ · f-! '-' . . . . ,... " ,._ 

. j.de'·boêr .,~'-r."j,"scholten-"· 2~ 

a. v ,\,;~:sbé.elF ','.::: :°~•·ta .b.,~erpeJ-k:;8 :.:_ 
Res . .' ,.._ ·- ·.· .~ ..... ,..REfs ."'·· .. ~~ ~ •J. ._, -~ - L 
---• - r• 0\ ,-; --:\ ~ ~- Î p.de··,tries • · ··. ·_. l,boelho.uwer/'· .. : 

_ .J:\ ?. ~ :<: ?~\t ~) .~et·ers··· ;, ;;~,;·_J 
.,,,.,. ~-~ 8 ~A~~~A~~ Of 2CTGll 

-~ -•· -• T 
' . 

,.... r':. 1- -iî or .. -.. '""-:fr,',?, - ~~ r 
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_ Lens 9 "'. . _ ... , Lens 10 . , .. Lens 1 l••··-~'· ~ · , 
· w.burghouwt,- ,:.~ h.douw · ·,·. 'm.v.oostveen Koeritze 

i
. h.suiker(,a) .•.. -~·w.douw=·'.\.• - .~ . w.suiker, ~- • ~ 

• ·, ~ ">:o/. .... t~,... !'!~'f!".•~~✓~~~~~,."t'.d- ........ ~ ... ~~--;M~~- ,.,~.: 1 ·"1· 11em·s •,,,_ .~"" · ~ .... ,.,.., fs...J 
~:;'"/C • pee erS~'4l11';j.! .. ;i't}i~'; ~ 01:U\ti{,~,~~J:~ J •. v~ __, • _ 

~!_ Rt?]tv. z'{lfho_Û~'.':)}'A[=U:rJ:îirr:.ipg {;~i~~~ \. h. s~liol ten _J .,,: .;,. 
~~~;,\lit:}<:§inI?~!':~:!~\~~~tfij~t; v:.~; ~~-!!:i~~:: , .~: h-9ppenbro,~w~ . . _-.;:~!·· · 
.' h.de sterke,'. \' l,duivenvoorçle p • .);mrghouwt: -· 

. a,v;d.meyden · .. :·j.briedee - a.v.luxemburg (a) 
!Lhaket ··a.jehee "··,. j.jager;,< .,,, .. , 
w .keereweer h. stuivingà · j ;brochárd · · 
j.de hilster .. , j.v.d.aar:· ... · "· ,, h.jakobs 
1. janssen·--·-" .. ··· n. osse_. .. -- j .micka 
Res .. . ., . ·- · ;, ... ·: ·· Res .. _;- - ··"/,.~-- .,!...:~ .,. , • Res. ''. ...... ' 

a.cfuivenvoorde r.§loer.. C.kras 

AFSCHRIJVlNGEN: 
• - ~ •• 

Lens 12 · · 
r.c.beyer.,w, · 
g.blankepoor 
p.de haan (a} · 
j:kuyper 
m.olthof 
a.j.vervaárt 
r.v.d.steen 
j.rientjes , ..... 
f.de winter . 
p.braun 
h.dankers 

Alleen vrijdagavond van 20.00 :t;ot .21.00 
uur met _opgave van reden, waárom mèn 
niet beschikbaar is. ------ ' • · , .. · --

. Ruilformulieren afhalen v.a. vrijdag~ 
·avond 22.00 of zaterdagmiddag v.a. 14.00 
uur aan Ji_et; klubgebouvr;,_. · · ·-'· · · ,; t~ .. ·. 
Uitslagen doorbellen: zondagavond tussen 
1 7. 00 __ en 18 "00; maar niet i!fater, aan het 
eko se<?_retariaa t_, tel~ 39 ; 5 2 • 5 .5 

,::~ 

.. Res. -· • 
r. V .d_ .b oog.áardt , 

: , .. .. ' 
·-·. 

·.~.:-, "..._. ,_,:,.r-:":.;,-:,-"" ..... - - • ,, . . - ....,... - 7-

Wilt 1J, ge ziel'). het aantaJ b).e:;;sures. en .het aantal· .te ~
spelen wedstri.jden op· dez._§ .ZQ.m!ag niet afschrijven? . 

-r • • •-• • '" • ;f•:::<-: ... ~i ·• -~•,_ .: • • •--••• • ••• :• - •., r·.• 

-UITSLAGÈN:. Junioren •v·.,•· .. , . • .. l'upillèn·.-·~:_;: _ 
Lens '·' y·_ Quick 1 > . .5-0 (vr) W'kwart.t~.L~t:s .~'. i, O-: 
D .E, V ;·J·;o .\ -: Lens ,· ;,;_ 2- :; cl-:3 _1 ; Lens •: ': 2,-RiJ sw. s 4-, 
D.H.B.R.-K.1 - ,Lens . 3 .• o:.:o. . Lens .-3~Tr:êlfJipgJ.3-1 
R.A.S. 2 .:.: Lens 4~-9 . ·L-e111s 4-:-Laakkw.4 1-C 
Lens,·,, .... 5t.: Dynamo•6.7.f .(}-3 ;"': Rijsw._ .5-L~riS:.5:', 0-; 
G.O.N.A": ··3·'.·.:.: Lens · 6 ·· 3.:1 · ·, Lens@, 6-Celêr • .5', 2-~ 
Lens .. · J':"::-·A.D.0.9 3-2·";=7 ::.;:~'i:,~~-:·:"-;-
D.E.V:J.0;4 :_ Lens 8. 3-1 ·· ., Welpën" 
Lens · ... ··9'':.. G.D .S. 8 4-3 R.V .C. 1-Lens 1 
Lens 10 - R.A.V.A. 8 9-0 Lens, 
Lens 11 - H.N.S.H. 4 3-0 Vios (if 
Lens 12 - Schev. 10 0-1 B.M.T. 

2-A.D.0.3 
2-Lens 3 
2-Lens 4 

Lens 13 - D.H.L. 12 8-1 
Lens 14 - D.H.C. 10 7-0 

0-~ 
r.:.c 
1-C 
3-C 
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P0stdui ven 4 - .Lens , ••. ·15 0-12 .. 
Lens • · • ,16 - Or .• Blauw ,., .. 6, .. 4-0 •.;_...;:;-; ,;;.,• ;_,,,,, i 

: . Lens -· ·.· 17 :- K • M •. D • : , . 6~ _1-,·3 ;,,:; .. i·. ~• ,, 2 . '. , • ., .• , 
·•J"t!...,"t:"H. _-;, /iif··s··· : ,;H·- - ·i, «it7·· ~~r;,,~:'.•L-,.-........... ,_';,;_: .. ··~-~~.~<t_,18-_.,._ 3· -~~2--:~~....t;:;-~ .. :t,..-.1~~.;~~1,.;.;,,,:-;~:-·,.... :.:,;~:,At~-t ,,- : 
~- ,,.,,;- •_._,.,!i·•.,,_ ... ..• ·~ .:u -__ ,:..·. _ens:...,_ :--;,~_-•,,':-.:-•;-~-·.=r·.-7 ,-!:...~"°.&;.."~-:!,·-Ófoe.-...,-::;;-.k-~ -,;.: .. ~·- ,:t-~.- .... --.... f .. ;..,:-., ..... ~ .. 

~--: .h::~~~-~\î-:·-!;i, ~: :~.;~~1;:f: t~•-:·I,. :\:,....-~ ~-.-~~ J ~t~~tl~ftJf t;f J{ttJ\~~t~i1.~t.·t4~-~i;:·::· tl-~~i '\;:·;.~;:~,;:{~:-~~_.: . _' ,'. 
:;:,. ,.~ PROGRAMMA' s;- JUNIOREN, ... PUPILLEN EN ~WELPEN,:l'.!•:f.?';~::-~,; •. ~~,:; .;,,,,. ''·' . 

.. :~.zondag_ ~O ·september 1970 .,,. ·'-· .... c .... • .. • _ 7 -,.:., 

J 
. ,,.,,,,;;·. -.;: ;.:.,. , ..... ;._. ·. t ~ 

un1oren: . ':"-<;•·,_~·:·-.·:-. -.. -----~·- "--":"--·.... .-.:,-.4
~, ; e••"'\l:,;.,.:;;":,' 

12. 00 uur Lens f..:: Wëstêrkw: f. .. V~ f G2 '16/4 · .. :.; .. ·· 
13,45 uur Lens 3- Vredenburch2 V.3 G2 L6/4 
15.00 uür Leris 5- LVSJ;;,1,.·_,. .. •,;,;.v.3 G2. L6/4 ., ... ::~;:·;-·· 

· · ·· ,.. ·-'• .-,... ·r'"·••- -· -· ... , .•. ,.. ·•· - -, ~ ,i...., .. '°'" •· . · .. ,. ----~c· .,. . .,. --
Zaterdai?;'.19':sépteriioer"1:970 ., .. ' ' ,. ·· ., w ..... ,, ..• ,.. 

Juni oren: · · ... - • · 
, --1: ._- :'. · .• · • .,_• .! 

15. 45 .uur Lens 2- Ceiëri.tas 1 . V 1.. . - · . --~ 
1 5 ., 4 5 . uur Lens 4- Duindor'i:i ..'.SV 3 Y3 ... ·: .. ' .·: ':!;·'.: ~ ~;· .. :. ' 
Lens 6 vrij .. ..: •. ~~---·· ·. . . :. · _· _·· , .: : ,.:..::: -~- .. ··-·· .•. 
1 6 .\5 uur GDS ,-6- Lens. 7., :: · .. -Erasniüsweg ~- :-:;"'-··'·.:,·.::,,., ·· 
l5.45uurLens .. 8.-RAVA.7; .. V2.· .•. - , ••..•. , .. , .. 
15.oo·uur Die H_aghe 5- Lens 9. Dedemsvaartweg· (VCSJ},r 
15. 00 uur Triomph 2 - Lens 10 .Zuiderpark .2e gêd ~-:.: ;·; 
1 2. 45 uur· Lens 11- Lei::is ... 12 . .. : > ;' ·' .... · ··' · '":'· ·;·., 
1.5. OQ 1.1ur~.YEL_O.J:1 :-J,ers ·:;~1 ? .. 6· .• H, Ji_ó~~~fif~fl.t, w~~.eringEm 
14.30 uur Lens 14- .Cro!Jlyl;i,et ,V;J,_,; , ..• ,, ... ::::· :.:.,,;,,,., 
14,3.Q_ u

6
.\!c:r: -~~n9"J5:::-_.Du:i,n,q._orpSV7 ~2 : .•..... • •· . : •r::; 

Lens 1 .. vri.J . . . .·. .. ·•· ·-------···-
13 .45 ÜÜr Ra~_a 14~. Lens 1J._,~;,. Zuiderpark > .. , ...... . 
14. 30 uur Lens 18- GDA 7 . .. V3 ;-,,;·: .... ;;;, .. '. . . . ...•. 
Pupillen (zaterdag 19-9.:.70) · . . . ·: · ··· ··•·· -
1 3. 45 uur .A:DO 1 :· · .:-·Lens''l .... · Zuid erpàrk _,.,;.... . '.: ~-• :: : 
1 3. 4 5 uür · Lens '2L~ ,v,ros· •2 ,. ,.. , •· 'V1 .: ,,.,:," ': ,·,s;. :·: .. · ,:, :. , ,. ·; .:•,. ~_-• 1 . j(" , ~· ..,.. •.. .., • 1: • • • ·n,; ; • ~-· -,·'\-,><_ ...... ,, ••• , : ,~_A_..., .... •-~- '•, ... ~,_.,, .,.;• 

··· · 3. -+c5 · uur Lens · 3"- ·'RJ. JSWJ. Jk ·. 3 · .. V:2 ······ · · ... ·•. '·'.' ·'·'.' '";.:. ; '.. ·• 
Leri~-- ·-~~ ~~~~~:r~-:-_ .. ~ _,.,_,~ .~ :-~-~- --:.-~~.~~·-.~,~- ~. ··, _-_ ~·. _..<-~ -·:. ;~. ·:Y~ :·~·;-;.-·:~ ·~-'~ ,;:-... ~;=-~·- _:_~~;·.:.;::~i 
1,3 .45.'uur~Lens '•5'';" •Scheven. 4: ,: · ·'V3·J h. • , c,, ·" ,,,,.'.:>,, •· • .' •: ""' 

, C,'"f ·1-3. 45 uûr«.Cr'omvli·et· '5 · ,'.:;'',l:.efi's·'.~' •Redëri:!jkerstraàf.' tF•- 1:;1 . 
·-. · 1 3. 00 üur Lens·:p. combi':::,•Le11s W'. c6mb::'V1•• ,. ' :• .~:,:)_?. ''0. _,,, . 

.. ::~.:. ~'-·_\ ·_.,;__-·r,-,;.:.:· ---~-~,._:- ;i ~JJ.:.t'\!' "\J~!<,l~'..j .: _;) ~m~-,:,·:t.: ... :.rrü(', 

~~:§~n u~~éll:ri~~r:·~9·v&s;1î':::~,t~~V1 ~:i::~~~ ':!i-1~ +l:_-,J;,ç,,·l!;; 
<. ••• -,., ........ , .•• -~ ...... ,s .•• "~--··,. ....... ,-,.. ~- . ...;·-~J.,._ ~_::,, _, ... ,)\.,: /f~o< ..... i 

:T1.2, 0_00 'l!u.r:. f!J:l,S;.~ .. :2 ;:-,;, J:..en,q 2 c,;;~ é,~,.:Q?-aJ .,en;_;.J3~rg_se).a?-n.:;:;:;.1 
12,00 uur Lens 3 - VCS 2 V2c:11r:·;.:".l.ti,'t •:;,rtb ·::·"~>.tr;1i 
12.00_,:uur HMSH 4;:;, Lens A >•nr ,Y:rec!e:rus½la?-n : ,;r ,•.,;;;.1 
1 3. 00 uur Lens W. comb-Lens ·P. c.omb. · V1 • ·•···.-•· ·• 

•••-· ., ·, '•~ ~-t-r:ic•" 1 •.i s):···•~ ... ,· ,.~· _,,5,~_,. -•~J.J;,.1 .,_,_.'., •. , . ..:!:••r ~ .J.;.,,,.·J...···-,.,.. 

LENS 1: m.bloks, th.booms, j,disseldorp, p.hop, f.raaff, 
t,resodihardjo; h.rimme],zwaan, c.scrirover:.cl?,r.stapel (2x 
- -- .J ___ ,...,_ ,_ -- _, ., ____ , __ , _______ _._ h 1r,.,,,,,,.,,..,,..,.!:1 
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LENS 2: a"hoek, j.v,d,heide, r.hce:l)1agel,_ h.de jong, 
f.guit, a.jungschläger;:a.schijf"p,v.d.~teen,j.v.d.voort, 
j:zièfun, th.wilshaus, chr.1:3tapel .(;2:;<:),I,eider:dhr H._:Ell_9m 
Ll!iNS 3 : c . b or, w. engel bert; p. heynen; a,.,v. d , meer I zeeme:yer ,L 
1.egberts f,teunissen,d,de vries.Leider: dhr" C,Nieuwen-
huizen, LJ. ja11m~~~ic~;i_o13c~-ei_::,_8c•?, ~:)SeEë:r:1j .,~e:et!lla.n, ! . de kley 
LENS 4: g. v .ardenne, a. castenm+l:Eer ;l),v_, dam, f. disselc.lorp, 
b .de haas, j. reuver, d .de vrieï3·;tn:·-v:·rijn~ p:·schoûtèn,·· 
j .meyers, j. v .d .ende.,. j.meulemaw,,;., a .bauman. Leider:dhr. 
J~Heyqen. :_\~-·-~~- ,:·~;.: :·_ ~-' ... -,--,-'~-~- <~:-~/:_:,~;;_: --~._i,.° >: .. :~- · _ . 
LENS 5: b. hoefnagel, c ~ v .deel en; a .kuitl!:-iffS, c .kuypers, · 
j ,lub out, j .luëás ,"' c. hoender kamp; r.wouters, w ,'pacqué-, 
w. dui verman, e.v. d. linde, a. pel st.er. · _Leider.: :dhr. 
F.Flumans -------•-- ---·--·-· ·-····· 
LENS 6 Vrij . . _ -- ----------
LENS 7 Als vorige week, Leider: dhr v.d·. K;t.ey · 
Samenkomst 1.5. 30 uur klubgebouw Lens·;- . . . 
LENS 8: r.v.d.steen,f.wilmters, g.heynen,g._lelieveld, 
h. straver, w. v:·d:.'iind-ên, a. v .mari s; f "hazebroek, w. de hilster 
a.br;quwer,j.piët,f.v,loon (2x) Leider:dhr A.Nieuwen
huizen. '.,,a;; -·--•· ,- __ '.:> .. · --- ': ' .:-.. · ·"' -: · ,_._-:, - . 
LENS·9:"b~ruitermari~' j.jánmaat; j.post, a;iodder, .. 

,g,._solpa_~ a ,:j.ooy_est~in, h, guit, j. s1;oeyers, j. slabbers, _ 
·r. verbarend·se, w. wils, c. bakker. Leid-er :dhrG. de Hoogd,. 
Samenkomst: 14. 30 klubgebouw Lens ... : .. ·: . . . 
LENS 10: f.v.os,h,v,d.broek",c.v.d.aardweg,e.booms," '. 
r,de\t~bege,p.berkelaar,r.v.d.linde,s.djeil;~"än, --
P ,mulder, f .willeyns·,m,magnee, h. v:-.d. graaf;· Leider: 
dhr C. Grimbergen. ,. •, . , 
Samenkomst 14. 30 uur Loevesteinlaan hoek Hengelolaan •. 
LENS 11 : . a. dE:!- pagter, J. v. rossum,. j .dessing_, w., srii jders, 
m. v .dijk, j. de greef, g.kerkhof, j. v .J10_ek, f .magnee, .. 
h.niggebrugge, j. oost erve en, f:,klos ~ _Leider:· J. Verbarendse 
LENS 12: j. ruyters, r. bom; l .leuiken, e .wahrman-, r. huis
man, f. jonker, j. vollering, . r. out ,d.taas, j. scheltens, , 
g. hoger'l('p~,st-ia .,mans, h. kouwe_nhoven. -Leider: dhr H. Dank ers. 
LENS 13: als vorige week. Leider. dhrd.de. Groot.- '- : 
Samenkomst: 14, 00 uür klubgebouw· Len"s. · · .... · .· · 
LENS 14: als vorige week zonder· è; schenkels : · .... : ~----· 
f.v.loon (2x lens 8) Leider: cl.hr w.keetman· .... ,,_ · · . ,. 
LENS'-1 .5 t·ars" vorige week met c. schenkels.· RéE)> P .ZalÎné 
Leid er: dhr n .drabbe · :. •"" ·· , ,.'. - •· ·:. ·. ·. • " - · 
LENS 16: vri}::(;trä.irièn vrijdag 1i,oo .~ :18.30 ;uur)· .. 
LENS 17: als vorige 'wèèk· met c.•lipman'en S.knörr -· 
Leider: dhr h. bijsterveld. Trainen vrijdag. 1 7. 0.0 -: .. " 
1 8, 30 uur) Samenkomst 1 3 .1.5 uur Hengelolaan hoek ·_ .. ·_ 
Loevesteinlaan, ingang Zuiderpark ..... _,,.,. ···--· ,,, ·~•· , 
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1 8: -:-d_:::; ·1tnc1.ge 1~;-2tjk met. R,v11-il1eme.,Leid.er- ·dhr'· 
::1 .b'ilderbt::?t~-:r" Tr,·=:d.ner: vrijda.g 1.T.,O:û -· l8 .. ,3:o 

1,,.l.,."' p· 1 · '1~ 1,~'··· ··d R -·~ lY" · " . · t-· • · ·! · · · ._ .. ~ •. .; • H ~ .;1.:,h'..:.L • E:0 •.• •"· .a.r-urg .... ,p.:c.e: ,g;ier ... 
T ·= ~t::-r cti~ -: -, .. ··.,:.....:- i' !::i • ·, 1"· "'ç:-. t..- ,...,.eo.;.. 1 ·:7 ·l'Ü ' i,,., ' · a: .we.!.~,;~:.. """'r, ,J,d.',.Û-v. ;._,.1 .. , ,.J.2,o!L.:;!l .... Q.1.:y1.., )·•···. UUr -•·•g•S:Uo~ 
Lens-te17rein 
1 1;!!'."C'I ;':J2 • •. C"I f,-.. ,,, • :l•~ . .., . r \ l-:1,·J_~>' •' T'I" ·•- ct· •0••1 • • 

1:s.1\1\.\ ... _ g •. app-..:.:..LC, ... orn, t .,bc. .. unc.n 1 r.,n .. ,ort.:tia oo . .s,.~·•·.;r:,._ .•. u.rg:,i 
t 'l-, M ·1 ---~::. ··~,. ·ri- ,... .... c·-·ec.• ._...,,._ "" -ri-••l 1-c:r;'-c.,r . r· -k·o·e"0·::::-._~~ .0 "'T" .1.J. • .\• ...... u .. ~~vffiO ,.l.r' 6, .. c !:' ·-~:: v f..;:..1. LJ , :J .- v.•;;t-h. ... ~U-~... g_. · .. -:v: · c.:l;,.'-'· ,.,1.., .• ,-· •. • ._ 

Vto';l z Gn , p ,.1 uca s, o ... huis •. R.es .•. f'·.;y·.:ci • pull ,.h./b:ap1Je11brcrut'.re:r.· •. 
Leider: dhr th.hoefnagel . ., 
l ,li']\''"' ·p~ · ó v t~h 'emr- r··" a~ •· 0 .; '"c- .. .1.· , 1·' C·ol·1· • ~ h) ). 1.•• , •. ,\J-.!e 1 ..... n., ..... ctLl. ...... ,.J•t:! .. 6€;. .t ... r...,.•,. - ,, 
• •• .v • t ' , t R ' ••1 . ' -• ..... --,,,,~ ...... -,"-•::::, 'fl'•- .. , , •~'t·• . t:•<".!• t S r.t ·• .. 1;_, • .v , .:.. ran zerJ.., J" er aare, s!: •~·• ~_;.l. r.h,oe:.e 5 _). ci.-. KO ..... } oe.J_..i,,)J .• ,~1.1.fü . .;.erg_e..l~r,l-.. , 
= ~er,~--+arr:o· h I·•<>e~' u 0 R""' -· ,..,,,,..e, r~· J·. 1 -y"shc.rr:r 1e.;·de1•· 1:..:. .. 1.J ~, .. r..... • ... , ., .,_,._. .e:.i..L. ...... ,_, ....... 1 -~.:: .......... _ ,~L. .c:; ... ,- ,-ct..a.·.:. ...... c·•·•- ............ 
dhr h •. zour, -~-
-LE!•i"" pt .. • . ., 1 ,., • . ,.. • - ·1-"+- 11 0 . ). .;...1,.. ~ - 'Ï· . o. 

•:, .n) 4 ,.• lrl. .. J \ . .iJ.e ove ... 16 e .. e- -J,.,.,a ... _.n.: 1.r.1"i. •• ,....,~ms .. z-.e~ .:... ... 
· c·omb .,_ . ~ 

L.,.j'j\'C: P.5'•·· -~ ··-r" 1 "l'"' ·•~·. l~ l 1.ri'"o· h n ·1 h 1 10·- • •~ "~ ,~,. ....., .. _ f:du .·- ..:: .,v.J._me_ ,v .... ,Ja_{.·_.::.,,,~ .... u'I .•. a .,i ... .rOe:K ,,R.,(._,__: 11.aa. .. ~ J;r .,.1,aa .... ~· 
S h ·rg ,· ,,. · Tru,1 r•,,· - +- ~-«-l· -,,, rn· .. ., ' tt·"· ,. · - d • ·.. a·· .. ... e~_.:Ju ,.'"' .,.1.Leg6.'.':': mci.!& ,.r ....... _...-;_~ .... -n~,. 1.,ücnu . t..-.:.,11. •• v ., ... 11i1.J.n en, 
p .dullaart ,,f •. v •. d •. Z8l ... R..,.,d: •. bc:i:n,r "'i;:ie.ters,.Leid:er dhr· 
f' _,. •~vos 
LENS IJb' • c c-1·m;.·"rg ; e•rc, ·h ,,.;,y,,. " ,,~=·~ -· ,..,;,1:7 ""'" 

& • 0 • .J •'1..";.'!. u,1.,.. . ~ ,_ .,;~•· J: ... ,; ... , •. ,,. -'"-~--•~ ~:o••!.. ~.J"\\J.l.-_;.~ ..,_\,...i.:......:..-.-~,iv:, 
t ·h o ~=an· · "'C'" ·t~· J" ' -: ·C,· • • "" 1 d · ,._.._d:t· ... " ·· +-. ,-~.m D"J..Ht & ,m.,1.1 .:.lffi1. ~.,, .K1.e.i).,.p.,, .. a:.1.. .. SC!.Ul!.1.:, ·,.1..1 .•• ~ .•. Lt:.,vo ..... ,_, 

. t . R' . r· h 1.. ·•· l " 1 d' .,,. ··a· db r" rur ernnan-., .es. ..sc. o 1.1.e s-.,:•r: •. J...e 1.,e_ve·~- · .•. ;..,.e_:1:: :er' .. f' .1.r: 

. t· <• k t 1 ·•· o O ·· i;- •• 1 • p.v.a •. s.. ~.en, .. ) i..)amen& oms ·:. J, •. :. uur -nc,.eh .rteng~e: .... 01.;.1an-, 
Lcev:esteinla.an'. · 
L-c;,·,,3 P ,~0•m • in • •1 - '·' ·· •· • ,.; l · · · - •• • · • · wl, - • v l~W ··: .:, .. • , ...... tt:i.Ker .,t -~ \ •. '.A ~ .adn ,;m,.,~. 0 'J.@.rs ,,r "van 
n•i'el0 '•f0 Yl·h111··,'"1"cl"'1 m· ,·,rin•· h· l"~Tl~'l""lt. •. ...,n, "'1: v-,, ... ,..erb--.1°-1

·- rn· ]"1,..,r.ir;,.:i·e·~co-..i.. .lw .-.,&,L.l • ,:,.,.,.., • .L' •:.1~• __ ._.:, ,, •·• •• \.C, .,!.Ja::; .•. ,·._;.e..--...L-::;.,.; _ .. ..1. , Ç~~..ti..,, ,,., ,.;..,,_,_,l,;,t -"-~ ._ ~ 

, .. ~r· eri· r,k· · p·" d· ~e~ eb · 0 -, . R~~· • !"· m,·•n, · t·e-e,· · ~~ 0 , ., •• .:t . s .- • ... S ,_ .. ," ., .. ·•·.J . . t:.: ,. ..r .,g.-::_e_\ e .• , -~E:o.,.Jf. •• ,1.8·✓, .. re .,,g;•• .... :,,;.UJ.._.:i...-_~ 
teide.r· dhr· th "'booms 

ï,~IBLPEN _: 38.tet:da.g ·19 s:eptembe,:r·• 197'0' · 

LENS Wl Als bekend .• Hes .. R .. de K.eijzr-?r~ Leid'er dhr C.Bon. 
LENS W2::: p'.,VrocgoJJ,.r ... d:0· Jong·:· c,.,marc:eJ.is}m.:lei.jn,a .... schip-
aanb o.o·rd· ,.:J .. riemen ,,a, •. ove.rga-u~-,, g ,._,z.w.~trt s:,:r •. cle=haa S:,.P ... l.elic
veld ,.f. swart. ReG.h .Jcorenromp,,J •. prins,. Leider dhr 
R\.,v· • .d •. Steen.,, Samenk:om.st· 11 .. _oo· uur- kl uhg,-.::.b 01...ï.v.r Le.us 
LEES 'Till3· :1 , .. ,jar1maa.t" ).r-•. bloks, p. schol üco::. ,.r ... v. vr-i.jng_a.arde_, 
0 v d l., .... ,...,,..+- +- 1-1.·110' ·• t"="il.

0 mo,...,~ a =-i ,...-1~ 0 T Q e <·a,-,·1 1.· -f'.o,._t·· ~ ... , .... _)..j.c;;._ .. -,v ,.v ,,r-..._ •0 ,_ç, .• ,...... -'-'"""J _ .• J,....,._._ .1. ... _,_..,_ ~, .•• o ..... 1..~ _._ _ ., 

J. ~chr1°1.· de,... D "erh•oar· u..,~ :t:' -·~--e,- ·1.,.:s r'-~~ rll>r T 1·'" ~}·c>l· Q •· >.J i ,_,._~ .. :.... '_ •· 'J • .J.1,.4 . • il.,., 0.. • tl.t. '--,' <'A; '"· ._;_~_J..t! . .a.. \,._....,,_ _ V 40,..•J..~ ~~-.-L :_... ,;) 

LT?-r-,rq ·1,r-4 -~ , .. c:,.,nei·der r::- ..,.. , .. ·ol·.; ,.,.,_ ; ... ; :'l. :::• v. . .,.i::.. r,--i, ~~r p, f"',.,."'n·1---(•rr:~ ... i1~,._,,, -~ _.v,,..;i- ,. ........ · .... ,,_. ............... ,C'/-•-"'--·l.:.,~1·,.t. .~.'\.t.,t:· t:,--~~ J. ~.1,-.1.v J.'-!--' ,'JJ, 

f. g.erri t seh', 1Y. gro-en, r ~ffii..t.ski et 1 m, sch,3:1kel s" p-. eys, p. b:r-oG·h-::1.rrt 
Res.p"de groot" Leider dh:r· f .. teunis:;je.:i. ·· 
Sa,menk.om2-t 11 .15 uur kl11bgebö1;,_~r Lens 
LENS w .COMB,.·: r .dr1 l-'.~~p,n _ r_ i.':ir'."1~·,Ç1~1 ; q'..-.hi~n,...~Y'c.r ,. ... h•_),..;:.,~~1 ...... 



5'2:1ll-J.E.1W=~I:. ~B.:.CI:'.;.J:r-.;_..:-'F .. :2::t:)'! · .. ;~::..·~ -~- ·: ~~.:· r: ... .- - -··-·· ... :~ :?'" ·_'f,·~- :, 

.. O:~a%Çm-:~g~;.;;'fiitv~nmaû1{h::7:ctydt;p\itèh\i 'L~ider dhr 
g,dui vesteijnT -' ·"''" ~ · · 
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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 LO\TE OP 2 OKTOBER met medewerking van de 
Midnight Specials. 

Stuur je ouders dinsdagavond maar naar de klaverjas
drive. Ze hebben het,;1,~iodig! 





De Lensrevue 
weekblad van de voetbalvereniging 
44ste jaargang nummer 2 

Lenig en Snel 
23 september 1970 

OFFICIEEL: 
Secretariaat. Deze week zal onze secretaris nog af
wezig zijno Het correspondentieadres blijft echter 
Abeelstraat 37, tel. nummer deze week 2.50116. 

SCHORSING 
W.Keetman is door het bestuur voor drie bindende wed- -
strijden van Lens 2 geschorst wegens natrappen tijdens 
de wedstrijd Lens 2 - VIOS 2. 
Het bestuur heeft geen aanleiding gezien J.Groenendijk 
te bestraffen, hoewel de scheidsrechter hem tijdens de 
wedstrijd Lens 6 - Westerkwartier .5 uit het veld zond. 

NIEUWE LEDEN · 
63.5 Pomper 
636 Vogels 
637 van Rijn 
628 Nijmeijer 

IN BALLOTAGE 
641 Zeeman _ 
642 Matthijsseri 
643 Rots 
644 Orta 
638 Jehee 
64.5 Orta 
639 v.Loon 
640 Kuipers 

J. 
M.A. 
J .w. 
J.G. 

0.504.58 (j) Regentesselaan 249,...--
020.562 (w) M.Stokelaan 2268 __. 
2803.59 (p) de Gaarde 6.5 -671283 ---
21 0661 (w)' Meppelweg 488-67840.5 / 

J. 2.50160 {p) Roldestraat 29-67394-1 
R.. 170662 ( w) Heilostraat 449-2.54810 
W.B. 3001.59 (p) Barbiersgaarde 9-2983.52 
F. 300160 (p) Berenrade .58-66.5.589 
G.R. 240739 (ns)Bentinckstraat 140 
R.Th.0809.57 (j) Berenrade .58-66.5.589 
R.G. 140361 {w) Hertenrade 17.5 . 
A. 071 0.58 ( p) Wolweversgaardê 3.5:J-, 

··- · . . 674798 

ADRESWIJZIGINGEN EN OVERIGE ·MUTATIES.· 
480 en 481 toevoegen: tel. 670.538 
492 tel. moet zijn 67.5247 
291 W. Kouwenhoven j. moet zijn .s. 
393 R.S.Peeters w. moet zijn p. 
389 toevoegen tel. 298282 
04.5 wordt Min. Talmalaan 12.5 Rijswijk 
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KRA:NTENACTIE . . . . . . Oc,k dit seizoen 'bèg:i'.nnen wi'j weer 'met' ile 'albni""békénde 
krantenactie. Het is de bedoeling, dat çleze actie gr'ootser wordt opgézet dan vorig seizë:ien. In verge
lijking met andere verenigingen is het resultait 
ve:rleden jaar nihil geweest. Hetgeen we hebben opgella$ld kwam steeds van dezelfde mensen, waarvoor onze hartelijke dank. Wij willen dit jaar alle leden erbij betrtikken. Het is de bedoeling, dat om d.s ·,;eertien dagen een container op ons veld wordt geplaatst, zodat allè'1eden zaterdags en zondags hun opgespaardPkranten kunnen meenemen en hier in de containers 
kunnen deponeren. 
Ook om de veertien dagen bestaa·t de mogelijkheid om de adressen af te rijden waar grote hoeveelheden kranten liggen. U kunt dus de kranten van de buren 

.en familieleden verzamelen. Wij verzekeren U, dat we om de veertien dagen de kranten komen halen, zodat U niet lang met grote hoeveelheden blijft zitten, zoals "vorig jaar wel eens gebeurde. Heeft U een mooie opslagruimte om de kranten van de mensen in Uw buurt 

, ' 

te verzamelen of heeft U een grote hoeveelheid kranten, die.wij met de wagen kunnen ophalen, belt U dan even P.v,d,Steen, tel. 398694 •. 
Wij hopen, dat wij op Uw medewerking kunnen rekenen en vooral de jongere leden •. 

JUNIORENRAAD • . ' 
ZO ZIEN DE STERREN DIT VOETBALSEIZOEN 
RAM: 21 maart tot en met 20 april 

Zij moeten vooral oppassen, dat ze niet teveel over hun eigen benen struikelen. 
De doelpalen willen ook nog wel eens in de weg staan. 

STIER: 21 april tot en met 20 mei 
In het bijzonder de witte stieren in Lens moeten zichzelf niet overschatten. Een ongeluk zit in 
een klein hoekje; vooral de hoekvlaggen niet voorbij lopen, 
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TWfil:LINGEN:21 mei tot_ en met 21 juni 

KREEFT: 

LEEUW: 

MAAGD: 

- Probeer Uw eigenzinnigheid te overwinnen. 
Vooral talentvolle spelers moeten op hun 
enkels passen; laat het linkerbeen eens weten 
wat het rechter doet. 

22 juni tot tPen met 22 juli 

Met energie en wilskracht kunt· U het gestelde 
doel bereiken. Uw tegenstanders zullen U graag 
in het gras laten bijten. 

23 juli tot en met 23 augu3tus 

De keepers moeten dit seizoen geen bokkespron
gen maken. Zij die liever met beide benen op 
de grond blijven staan, kunnen beter gaan 
dammen, 

24. augustus tot en met 23 september 

Streef het doel niet voorbij, er ligt vaak'een 
sloot a'chter. Vooral na de training en de'·wed
strijd goed·wassen, Doet Uw sterrenbeeld eer aan, 

WEEGSCHAAL:24 september tot en met 23 oktober 

Laat de scores naar de goede .kant doorslaan. Doe 
niet te gewichtig, het seizoen is al zwaar ge
noeg. 

SCHORPIOEN :24 oktober tot en met 22 november 

Na.geestelijke .inspannin€:P.11 kan training een 
prima ontspanning voor U zijn, Wordt no0it 
hoogmoedig, anders valt U. zo hard, 

BOO~~GHUTTER:23 november tot en met 21 december 

Zij zullen het ook dit seizoen weer van.de 
kromme ballen moeten hebben. Speel vooral n~et 
te zoet. Misschien zit er dan een kampioen
schap in. 
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STEENBOK: · ~2 december tot en met 20 januari 

,_,, De "st'êen11bokken moeten niet te veel hooi op hun vork willen nemen, laat iemand anders zièh dit jaar maar eens de 

WATERMAN: 

VISSEN: 

VARIA: 

blaren werken. 

21 januari tot en met 19 februari 
De onverbeterlijke bierdrinkers. Profiteer echter wel van de natte velden. Ploeteren ligt in Uw lijn, 

20 februari tot en met 20 maart 
Dit zijn vóora;t.. de "mooi we·er" voetballers Kom mens~n, laat Uw makkers niet in de kou staan. U zou dan wel eens achter het net kunnén vissen. 

~ Er mag tijdens de wedstrijden van ons eerste elftal ni~t meer langs het veld gerookt worden. Er is nl. té veel "brandhout••. 
- Lens 5 (sen.) kan alles! Zou er van ruilen werkelijk huilen komen? 

' - Aad Verbarendse heeft in nauwe samenwerking met z'n vrouw aan de toekomst van Lens gedacht. Marcel Jeroen heet hun zoon, hij spartelt nu al tegen. Proficiat luitjes! 
·- Vrijdagavond 2 oktober, jèlweet wel ••••• recht voor z'n raap•••••• oeh! The Midnight Specials zijn al in training. 
·- Zondag speelt ons 11keurteam 11 uit tegen Odi. 'Aangezien dit een uitwedstrijd is, mag er gerookt worden, :nabl' het hoeft niet. De bus vertrekt om 13.00 uur. 
- Onze secretaris Guido Halleen en echtgenote laten zich momenteel bruin bakken op Ibiza. Het is te hopen dat de zon hem niet te veel verblindt. · 

: - Het correspondentieadres vap. ~e redactie is momenteel Apeldoornselaan 201 t.a.v. N.Drabbe, 
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UITSLAGEN-SENIOREN ZONDAG 20 SEPTEMBER1970 

U.D.O. f)_ . - Lens 1 3-0 
Lens 2· ·'\:' ·-:.. V .I.O.S.2 1-0 
R.K.A.V.V.~ - Lens 3 . 2-3 
G. S • C .tij , - Lens 4 - sch. n, o. 
V.V.O.G. 1 622 - Lens 5 . 0-8 
Lens 6 ~ - W'kwart,5. 4~1 
Lens 7 - Postd.6 3-3 
Toofan 2 - Lens 8 0-2· 
Lens 9 - Toofan 3 3-2 
Lens 10 - H.W.S.4 3-1 
B. T • C • 1 6 - Lens 11 6-1 
Lens 12 "· · Flamingo 12 0..:1 

KEURINGSKAARTEN 
Voor 1 november 1970 moeten in mijn bezit ziJn keurings _ 
kaarten met 1 pasfoto van de volgende spelers: ...... _ 
F .v.Boheemen - Th,v,Brandenburg - G.v,d.Kley - J~v.d,· 
Knaap - L.P.Riemen - C.P.Nieuwenhuizen - F,Straathof 
H.A. Suijkerbuijk, 

De volgende spelers worden maandagavond 28 september 1970 
om 21,oo uur:in het klubgebouw verwacht voor een bespre-
king met de ë.k.o~: · · :· ; , . Je. • .. ·· • 

F.A.v.d,Berg:;c. c;T·;Blók - A,Huis -. C.T.Kuyper - F.A.Peters
B,Lustenhouwfr - Th.F.v.Rijn_:- W,Scl}ri>Qnenbeek:-- W,Voer-. __ 
man - A,Luykens:.:: R:v,id.Boogaardt -":P:,Braun, :·: :•;,_:, ,' __ ·. _·_:- :._ .:.:.~;,_, .. _ .. ~ .. , -- _ ... - ~- -~:,y·:.:~- ·<::.;..~-: 
PROGRAMMA VOOR' ZOND~~-27 SEPTEMBE~ 19?,0 ,~ , ·,", ___ ., ·' ,"?i':-;if __ 
14;30 uû:r:Q.D;T•;::1 :,t,;:.::' Lens 1 :' . .'~"::c<:.'"~' · .:":K,v.Noord · ,, 
12.00 uur'.G;D,A-.~2:·~ • ..: L~ns '2'')',C, ;;_;:;,.;..,.·, A.'J.Ammer,laan'. 
12,00 uur Lens 3 - Den Hoorn 2 1-1-6/4 H,Vel\l}1û:l:Jz'~n 
15,00 uur Lens 4p, ,.,><·.• 7 Texas 2 ·,· ;;;1s-::1l-6/4 C.v,BEl:i;:.k.ûîiP::\ 
12.00 uur ):,_~!1~,5:; .. ~· :'{: Oranje Blauw~4..'. 1,"':1-5/3 J,de~Lijster 
12.00 uur W.as_s,J:inaar.,-5,. Le_ns :P;o::,;;r:E•:,êê'•'.'.•t<~;:; A,Jans,?n 
1 2. oo uur R .-v- ~.9,·.- 9; .· ·-:i Lens 710w1ro,ü,x,S:, c1 , ,:, ; •Jl.,.Ui:1rë-rdl jk 
14,00 uur Lens:']"·-""'..:;_ H.D.V. 6 .·î-2-5/3 C.v.d,Burg 
14,00 uurQuick-·12 ··.-- Lens 9 -•· · H.Klooster 
13 ,45 uur Lens 10 , - Ooievaars 7 Aahschri jving volgt 
13,45 uur N .r.-y_;O, __ 7.,- Lens 12 . . ? . ? ? · - · 

·/" 

• 
' . 
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LIGGING DER VELDEN SAMENKOMST 
O.D.I. Toepad t/o Mariniers

kazerne te R1dam 
Emmastraat Loosduinen 
Mariastraat Kerkehout 
Sportpark Pr.Irene,Rsw 
Sav.Lohmanlaan 
Sportpark Pr.Irene,Rsw 

G.D.A. 
Wassenaar 
R.V.C. 
Quick 
N.I.V.O. 

13 .oo 
11 • 00 
11 , 00 
11 • 00 
1 3.00 
13 .00 

klubgebouw 
" 
tl 

n 
tl 

tt 

DENK AAN HET DOELPUNTENFONDS 

DE OPSTELLINGEN 
.• 

Lens 1 en 2 worden donderdagavond na de training bekend gemaakt. 
Grensrechter voor .Jlens 1 g.v.reenen res. -

1.ENS 3 
R,.Bruggemans · 
G.v.Oostrom 
R.Roodbol (a) 

'. R,Hartingsveldt 
H.Smitskam 
F.de Zwart 
J .Bijsterveld 
E.Bakkers 
D.Groenendijk 
W.1"enderbos , 
R.Eyke:J.hof 
Res. 
M. van Veen . ( 2x) 
G.Benneker((2x) 
J .Borst 
Lens 6 ' 

Lens 2 j.v.d.aard res.L.brandenburg 

Lens 4 Lens 5 
A.Verbarendse A.Vervaart 
W.Verbarendse F.Veelvehr 
P.v.d.Aard (a) L.Hendrichs 
J,Verhaar A,v.Egmond (a) 
M,van Veen (2x) C.Grimbergen 
R.Brandenburg W.Kouwenhovèn 
N.Koot L.v.d,Velde 
G.de Hoogd W.Eykelhof 
Fr,Straathof B.Hendrichs 
C.Vervaart E.A.v.d.Acker 
G,Benneker (2x) N.Drabbe 
Res. ·Res. 
E.Foendoe J-H.de Groot (2x) P,Klein Bretelen, J.Schouw (2x) 
-
Lens 7 
R. Bos 

Lens 8 F.de Vos 
H.v,Welzen 

_ N ,de Gruyter 
J,Riemen 
R.de Groot 

· G,Hoogentoorn 
( à ) · L. Boelhouwer 
' · A,Cox 

Th. Suykerbuyk 
(a) A.Tinnebroek 

A.v .Essen 
H.de Groot (a) 
J.Verbarendse M. v .Eysbergen 

J.Groenendijk 
,. 

. J ,de Waart · 
J,Keetman 

·· R,Feekes 
' P .Mand ers· 

'J .Bertens · ' · 
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G.Looyenstein 
H.P.v.d.Spek 
G.v.d.Kley 
J.Veldink 
Res. 
A.Duivenvoorde 
L.Duivenvoorde 

Lens 9 
W .Burghouwt 
H.Suiker (al 
C.Peeters 
M.v,Zilfhout 
H.Kemper 
H.de Sterke 
A.v.d.Meyden 
H.Haket 
J.Simons 
J .de Hilster 
L.Janssen 
Res, 
S.Douw 
J.Briedée 

H.Suykerbuyk 
N.de Boer 
J .de $'oer 
A;v.Wasbeek 
Res. 
J.Endlich 
P.de Vries 

muw (2x) 
• ubben 

R.J .Schol ten 
A.Bilderbeek 

· Res. 
v.Duijvestein 
N.Osse 
H.Douw 

Lèns 12 
R,Oostveen-Koentze 
G.Blankenspoor 
P.de Haan (a) 
F.de Winter 
M,Olthof 
A.J.Vervaart 
R.v.d.Steen 
J .Rientjes, 
R.J.Peters 
A.Jehee 
H,Dankers 
Res. 
J • .Kuyper 

AFSCHRIJVINGEN Alleen·vrijdagavond van 20.00 tot 21,00 
uur, met.opgave van reden, waarom men niet beschikbaar 
is. . 
RUILFORMULIEREN Afhalen v.a. vrijdagavond 22,00 uur of 
zaterdagmiddag v.a. 14.00 uur aan het klubgebouw. 
UITSLAGEN TIOORBELLEN Zondagavond tussen 17.00 en 18.00 
uur, maar niet later, aan het EKO secretariaat, tel .• 
39 .,5.2 • .5.5 .• 

PROGRAMMA'S JUNfilOREN, PUPILLEN EN WELPEN 
Zondag 27 .september 1970 

Junioren 
14.30 uur El.Zwart 1 Lens 1 

1 2. 00 uur Rijswijk 2 Lens 3 
1 3.1.5 uur Quick Steps 4 -- Lens .5 

DENK AAN KRANTENACTIE ! ! ! 

Dr,Mansveltkade, 
Wassenaar 
Schaapweg,Rijsw, 
Nijkerklaan 

,· 
~· 

j 
• 

' ., 
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"!:?.:.:..~- •~~., .. ,.. -~- ·, "->-•H ._..,. ~.,.,. JUNIOREN n' T > ',G-r-,' ~-::.· -,:U,.:;.·•.' Zaterdag 26 sepfember 1970~,.,-,~,,,,,,: . . . .;.-:::··::,·0

•1 ~ 
1 .. ' ' . ... 

. . • '~ ! 
16.1.5 uur HMSH 1 ·:;-.Lens 2, . ,,,,-Vrederustlaan __ -~: 16. 1.5 uur Lens 4 . - HBS 3' ·" ,: .. ~ ·V2 ·· ~ :...~- ' .• ' -~-., ..... 16.1.5 uur Lens 6 - WIK 1- - ·""V3 .. ".:''!;::.,:,~:.:... --.~----16.1.5 uur Lens 7 - GDS 6 .V1 16. 1.5 uur VELO 7 - L~ns 8 . H .Hoekstr ,Water, ~~:gg ~~~ t:g: ~O ~Üfcra~he.f'.='s~·1 _._-__:;;;;..: 1.5,00 uµr Lens 11 - A.D,.,0,24· . VJ 1 3. 4 .5 uµr Lens 1 2 Ooievaars, .5 · V3 - ;_ - ~- :; ~ - ,. -13.4.5 uur Lens 13 - RVC 10 V1 1.5. 00 uur Flamingos 6 - Lens 14 S.chaapweg, .Rijswijk 1 4. 30 uur Duind • SV7 - Len·s 1.5 - -Ockenburgh · · . · · 13.4.5uurLens16 -DieHaghe9 V2 -· ··:~ 14.30 uur Te Werve 4 - Lens 17 v.Vredenburchweg~ -

Rijswijk l:iens 18 vrij 

PUPILLEN 
Z.aterdag 

' 13;00 uµr 

26 september 1970 
Lens 1 . - VCS. 1 V1 ,; 

~ ... ~, .... ::..~ ;;• 

13.4.5 uur 
13,00 uµr 
13.00 uur 
13,00 uµr 
12, 1.5. uur 

Cromvliet 2,."'iLens 2: · •· Rêäërijke.r,,stpaa-t.---.:..:.. Lens·, 3:, ë .•" •. :..,:=BMl'-::1:.:>Ê.,. , > 0• •• V2 ·,·; ·': .: ::, ; :. .. -: , · . .;: Lens 4 - KMD 2 V3 ... .. .... - .... . ... . ::.:' ·: BMI'.l; ........ ,;21el).s·,:5 _,. ".·Heiigeloläan·~. •:.:· >: . Lens- 6 ·'u.L" '"·,-Rij:s-w:ijkL6' .. ::c.v'3 •. .::,.: r2.:."'.2~,,- ·_n,,_ .. , .. 
. :-~ ;;,. ;~-.;. :- , :.~::. :. :; ;- 1 ~- f-.,; r- '·i c, ~ _.~ ,: !.:"'~.; ~ .~.-:.~•;=_.• .. ~~;·.-.·.·.·.: ~.~'·:~ :'.>_·:.;:_._~--~r-~: .. ~ ~~~~~,~~=· :·~~~ ~-:. WELPEN - - _ .. ~!"~~ •. ~~:~.;;; i)~~-r'.I ~~:·:--~ r-s ... , -=--=- _ -. _ -•_ Zaterdag 26 september 1970 ~"!.~ .. e::•:._,.o;;:_ 

WELPEN 
Lens 1 
HBS 2 

(uitslagen) 
- vue 1 

·::. Lens 2 

~ }}7: .Ë.tti:~ .:.3 'Tl:l,ii."' !,J'..! .. ...1,.11"'." - .... ,_ ,._ ... ·.--. ~ .... ~ 

0-2 
0-1 

• .,. l,I, .... ,. 

• 
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Lens t:m.bloks,th.booms,j.disseldorp,p.hop,f.raaff, 
t.resodihardjo,h.rimmelzwaan,c.schrover,g.v.d.velde, 
b.v.d,lans,h.de zwart,h.kruizinga,f.guit (2x). 
Samenkomst 13.30 uur ingang Lens terrein. 
Lens 2: a .hoek, j. v.d. heide, Chr. st;:ipel., r .hoefnagel, 
h.de jong,a.jungschläger, ·a.schijf 1 p.v.d.steen, . " 
j. v.d. voort, t·h.wilshaus, th. v .rijn \ 2x), j. zoun,f .guit '( 2x) 
Leider dhr a.blok. . . 
Samenkomst 15.45 uur ingàng HMSH terrein. 
-Lens' 3 :c.bor,l.egberts,wi.,engelbert,th.v.rij~. (2x), j.jan.:. ·. 
maat, h •. jonker, a. v .d ,keer, j. keetman, f .de kleyn,a. v ,d ,meer, 
f,teunissen,d.de vries,w.zeemeyer. 
-Leider dhr c .nieuwenhuizen 
S~menkomst 11.00 uur klubgebouw Lens 
Lens 4:g,v.ardenne, a,bauman,a.castenmiller,f.disselçlorp, 
j. v ,d. ende, b .de haas, j .meuleman, j ,meyers, p ,heynen,: 
p.schoutsen,a,pelster 
Leider dhr j.heynen. 
-Lens 5: c. v .deelen, w .dui verman, b. hoefnagel, c .hoenderkamp, 
a .kuiters ,.c .kuypers, e.v .d .linde, j .lub out, j .lucas, ~ 
w .pacqué ,P .proost, r. wouters · · 
Leider dhr f.flumans 
Samenkomst: 12.45 uur ingang Quick Steps Terrein. 
,Lens 6:r.cbenen,g.v,deelen,f.hooghiemstra,h.keyner, 
m,mulkens,p.óvervest,e.reesink,j.reuver,j,staffel~n~ 
f.devroege,p.wolters . 
Leider dhr f.feller . ,. 

DENK "OM KRANTENACTIE ! ! ! ! ! 

Lens 7:Als vorige week 
Leider dhr j.v.d.kley. 
Lens 8:r.v.d,steen,a.de pagter,f.wouters,g.heynen,g;lelieT 
veld,a.v.maris,f.hazabroek,w,v.d.linden,w.de hilster, 
h. straver, a. brouwer, j. piet·,·c. b~kker · · 
samenkomst 15. 30 uur klubgebouw Lens.Leider dhr. c ,nieuwen-" 
Lens 9:als vorige week c.bakker· zie 8 huizen 
Leider dhr g,de hoogd 
Lens 10:f.v,os,p.berkelaar,h.v.d.broek,c.v.d,aardweg, 
p.mulder,s.djeharian,h.v.d,graaf,r.v.d.linde,e.booms, 
r.de vroege,f.willeyns,m,magnee. 
Leider dhr c.grimbergen 

DENK CM KRANTENACTIE 
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Lell~· 11 : j. ruyters( 2x), j. scheltens, j. v; rossum, j .dessing, w.snijders,m.v.dijk,f.klos,g.kerkhof,j.oosterveen, 
f.magnee,h.niggebrugge,j.v-.hoek 
Leider: dhr j .• verbarendse _ 
Lens 12: j ,ruyters ( 2x) ,r.bom, j .leuiken,e .wohrman, 
r.huisman,r.out,j.vollering,j.de greef,h.kouwen
hoven,g.hogervorst,d~faas,a.mans,f,jonker. 
Leider dhr h,dankers 
Lens 13:Als bekend. 
leider dhr h.de groot 
Lens 14:h.v.boheemen,j.hollink,r.v.luxemburg,a.kleiwegt f.v.loon,j.v,hoek,r.v.d.meer,g.bloks,e,de wit,j.v.d, 
burgt,a.v.kleef,h.ruyter.res. H.v.velzen. · 
leider dhr w.keetman 
Samenkomst 14.f)O uur ingang lens terrein. 
Lens 15:j.v.velzen,r.v.d,kruk,r.de hoogd,e.landm~n, f,kras,p.v.d.nieuwenhuyzen,r.leyn,e.reesink,a.de 
i'loogd,e.v.luxemburg,r.peek,c,schenkels,f,de kok, 
p.zalmé . 
Leider dhr n,drabbe 
~amenkomst: 13,30 uur klubgebouw, 
Lens 16:t.prins,g.baidjoe,t,hulselmans,r.heemskerk, 
1. v. domburg, w. brochard, j. brochard, h.pronk,p. blom, 
v.pouw,e,castenmiller,h.lutterman.h.lustenhouwer, g.mahieu. · · 
Leider dhr a.v.essen . 
Lens' 17:h,uding,a,hoefnagel,f.wouters,j,krens,r.guit, 
e.teunis,c.lipman,j,schmitz,r.weisman,m.v,wassem, . th.v.d.voort,s,knörr,e,v.hoven, 
Leider dhr h.bijsterveld 

_Samenkomst 13,30 uur ingang Lens terrein, 
Lens 18: Vrij. 

DENK OM KRANTENACTIE !!!! 

. PUPILLEN ZATERDAG 27 SEPTEMBER. 
Lens p1 : j. bronger; r. v ,d-,meer, a .westerduin, r,micka, 
r.v.d.boogaard,p.hop,j.v.rijn,p,v.d,burgt,p,devilee, 
r.hofm~n,o,borst.Res.f.kortekaas, 
Leider N.N. 



. __ ...... ~- ~ , •-. ·•,,; ... , -~, r• t._ ... ~ .• ,, 'I"" ,..., ,,., •~u•• '_ ..,1 __ ,,.- ,~ • -~ '-~ 

:-"~e:iTS·'pE:g,..ap12,~Jcd.9,C?rr; f ~ J;>'ayrri~ri,'t~ri~ór~§l~öos, p: v ;Qi;,burg 
r.peeters·,t·rtv·.luxemburg,p. va:lkenburg, r .koevoets, 
r.v·. vil zen, p .-lucas ,'ó. hÜis. Res: f. v~'él'. pool, h~ heèzius 
Lèidêir dhr. 'th. hoefnagel , 
Samenkomst 1.3 .• 00 uur ingang Len's terrein. . 
Lens p3: e.v. boheemen, r.v .aarle ,.h,hoppenbrouwers, r. 
pereira,j.coli,a.koevoets,j.ter laare;w.frantzen,. 
m.versteeg,b.grimbergen,m.peperkamp,Res. j.engele, 
chr. geeve. · 
Leider dhr h.zoun 
Lens Pt:h,braak,p.de gier, j.lausberg,a.bijnagte, 
w,heynen;f.kerkhof,p.peperkamp,r.straver,s,teunissen, 
g,teeuwissen,m,prins,Res. r,eyk, p.bakvis. 
Leider: dhr th.booms -DENK OM KRANTENAC:tll;E !!!! 

Lens P5:v;d,zel,p,dullaart,m.schutte,s.wilmer,p.boin1, 
r.pieters, r.waarsenburg,r,dessing,j.heggelman,h.v.d. 
winden,p.de haas. Res. h.v.d,broek,t.gimberg 
Leider dhr f.vos 
Samenijomst: 12,30 uur klubgebouw Lens 
Lens P6:j.Kies,g.boon,f,scholtes,r.lelieveld,p.wald
schmidt,a.willems,w,frerichs,f.v.d.tol,r.ruiterman, 
j.eys,j,klarenbeek. Res. m.schmitx,th.mooyman 
Leider: p.v.d,steen 

'WELPEN 
Zaterdag 26 september 1970 
Lens w1: vrij _ 
Lens w2: p.vroegop, c,marcellis,m.leijn,a.schipaanboord 
j.riemen,g.zwarts,r.de haas,p.lelieveld,e,swart,h.koren
romp,j.prins, Res, r.de jong,a.overgauw 
Leider dhr r.v.d,steen 
Lens w3:l.janmaat,r.coli,r,groen,p.scholtes,r.v,wijngaar
de,e.v.d.harst,f.king,a.simons,a.michels,j.schneider, 
p,verhaar. Res. r,bloks,e,sandifort 
Leider dhr w.michels 
Samenkomst: 10.15 uur klubgebouw Lens 
Lens w4:f.schneiders,a,kies,r.de gier,p.fromberg,f,gerrit 
sen,r.muskiet,m.schnkels,p,eys,p.brochard,p.de groot, 
r.v.eyken,Res,b,groen,r.notebaard.Leider dhr f,teunissen 

\ 
; 
' , 

' ., 
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Lens W.5:p.krol.a.v.d.burg,r.badoux,h.v.dijk,r.driessen, r.duijndam,j.franken,f.grood,r.j~pssen,n.noord,m.rutgers,m.wind,j.schipperen,m.veenman.Leider dhr g.duyvesteyn. 
GROOT TAFELTENNISTOURNOOI JUNIOREN op dinsdag 13 oktober kunnen er weer klappen vallen. Aanvang is 19e00 uur beginnend met de C-klassers, zodat het voor deze jongens niet te laat wordt. Aanmelden vóór vrijdag 9 oktober bij Ton Hoek,tel.6?.02.36. 
AFSCHRIJVINGEN:Schriftelijk vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr G.B.v.d.Steen,Nunspeetlaan 303, telefonisch uitsluitend yrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur, tel. 66.13.14 klubgebouw. In noodgevallen kan zaterdagmchtend tussen 10.00 en 10.30 uur bij dhr G.v.d.Steen tel.39.86.94. Afschrijvingen op andere tijden kunnen niet worden geaceepteerd • 

. KEEPERSTRAINING 
A.s. zaterdag worden om 10.00 uur verwacht de volgende keepers: b.ruiterman, a. de pagter. Bij evt. verhin-dering afschrijven op vrijdagavond. 
TRAININGEN Lens 10,11 en 12 kunnen vanaf dinsdag 29 september a.s. ook starten met de training. Dhr J. Brochard wil zich hiermede belastéfo. Aanvang 18. 30 uur. 
Per abuis is er vorig& ¼~trt. ee-!1 tr2t~1.lr 1t-- ,,;:!roep niet irPrmiüà. i.iit betre.ft o.e e.lita.L.len 14 e:-, 1::,, é'l.e ctinsd11gs vt:i._;-·1 !6.3G tot 1tl"OC' ü.U!"' trainen Ql7;. cthr v.u~Beek 

NIET-OPKOMERS: Wegens niet opkomen afgelopen weekend krijgt H.van Dam 2 extra reserve-beurten. 
Junioren UITSLAGEN 
Lens 1 - Westerkw.1 1-2 Lens 1 1 - Lens 1 2 Lens 2 - Celeritas1 3-0 VELO 1 1 - Lens 13 Lens 3 - Vredenb.2 2-1 Lens 14 - Cromvl.6 Lens 4 - Duindorp3 1-3 Lens 1 .5 - Duind.SV7 Lens 5 - L.V.S.J.1 0-4 RAVA 14 • -Lens 1 7 -K.MD ( vr. ) - Lens 6 0-1 Lens 18 - GDA 7 GDS 6 - Lens 7 .5-2 Pu2illen Lens 8 - RAVA 7 "2-1 ADO 1 ' - Lens 1 Die Haghe.5 - Lens 9 1-0 Lens 2 - VIOS 2 Triomph 2 - Lens 1 0 4-1 Lens 3 -Rsw 3 

Wel2en Lens .5 - Sch.4 
zie blz • .531 Cromvl .. 5 - Lens 6 

Lenfi Pcomh. -T,pn,-,Wrr-.mh 

4-0 vr 
0-3 
6-1 
2-0 
0-7 
2-.5 

1-1 · 
3-0 
4-2 
.5-1 
4-.5 
-:.:: J) .......... 
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OFFICIELE ME:DEDELINGEN 

SEKRETARIAAT 

Lenig en Snel 
30 september 1970 

Alle korrespondentie voor het algemeen sekretariaat 
dient gezonden te worden aan G.H.C,Halleen, Abeel
straat 37, tel. 324044, 
NIEUWE LEDEN 
641 Zeemän J, 
642 Matthijssen 
643 Rots W.B. 
644 Orta F, 
645 Orta R.T. 

250160 
R. 170662 

3001.59 
300160 
080957 

( p) 
( w) 
( p) 
( p) 
( j) 

Roldestraat 29-673941.,; 
Heilostraat 449-254810-
Barbiersgaarde 9-298352-
Berenrade .58-665589 ..
Berenrade .58-665589 _..., 

MUTATIES LEDENDIJST 
049 moet zijn De Rade 7 
050 naar Park Vronesteyn 30, Voorburg, 861246 
593 naar Park Vronesteyn 30, Voorburg, 861246 
212 naar Meppelrade 112 
494 naar Oudelandhof 24, 's-Gravenzande, 01748-4997 
577 naar Bunschotensestraat 61 (per 3 oktober) 
AFVOEREN LEDENLIJST 

..,..--343 Mans, A,A. (j) 
-211 M,Hoenderop (p) 

_.583 Zwarts, G, (w) 
SAMENSTELLING REDAKTIE LENSREVUE ' 
Redakteur J.Groenendijk heeft gemeend zich uit de redak
tie te moeten terugtrekken, omdat het bestuur zich niet 
heeft kunnen verenigen met een kommentaar van de redaktie 
op een ingezonden brief van enkele spelers van het tweede 
elftal; dit kommentaar werd niet gepubliceerd. Het bestuur 
kan niet anders dan het besluit van de heer Groenendijk 
accepteren en hem dankzeggen voor het werk, dat hij als 
redakteur heeft verricht. 
Het bestuur is er intussen in geslaagd in de ortstane vaka
ture te voorzien. Ton van Egmond bleek namelijk bereid in 
de redaktie zitting te nemen. Ook Jaap Colpa werd bereid 
gevonden het redaktie-team te versterken, De samenstelling 
van de redaktie is thans als volgt: Jaap Colpa, Nico 
Drabbe, Ton van Egmond en Cees Grimbergen, 
IN BALLOTAGE 
646 v,d,Hoek, M,J, 
647 Martinus; E; 

040862,(w) Schaarsbergenstraat 192 
080961 (w) M,Stokelaan 1932-673953 
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648 Schipper-,J .• G •. 100459 {p,l--M.St.okelaan 1932-6739.53 
649 van Berlo,R.G.091150 {s) Mosveen 18-676668 

4 • ,, ' ' ~ ~ - -~ ., _,,~ .. ~ -~· .,,, •.. , -~ :,· ..z _,_,;;~:,..,•~ • 

. . KONTRIBUTIE-ACHTERSTANDEN .. 
Na de publikatie van enige weken geleden betreffende 
spelers, die, gezien hun kontributie-achterstand niet 
meer werden opgesteld, is van een aantal van deze leden 
de betaling ontvangen,Deze spelers zijn inmiddels weer 
opgesteld. 
Onderstaand volgen de namen van wederom een groot aan
tal leden, die hun kçmtribut;ie over het seizoen 1969-
1970 nog niet hebben voldaan. Deze spelers zullen m.i.v. 
19 oktober 1970 niet meer worden opgesteld, tenzij de 
betaling t/m december 1970 op uiterlijk 17 oktober in 
ons bezit is. Indien betaling op dat moment niet is ont
vangen houdt dit in, dat mogelijk één of meerdere elf
tallen uit de kompetitie moeten worden teruggetrokken, 
De desbetreffende leden wordt gewezen op de mogelijk
heid, dat zij daardoor dit aei:isoen niet meer zullen 
worden opgesteld. Betaling dient te geschieden door ove! 
schrijving naar giro-rekening nr. 336711 t.h.v, Penning
meester Lenig en Snel - Den Haag. 
Senioren 
R.v.d,Boogaardt 
G.Benneker 
L.JJuivenvoorde 
H,.Haket 
P.Kleinbreteler 
A.v.d.Meijden · 
J .Rientjes 
W.Schoonebeek 
H.Smitskam 
T .. Suykerbuyk 
A.F.Vervaart 
F.de Zwart 

Junioren 
G.Baidjoe 
P,Berkelaar 
G,Bloks 
M,Bloks 
H;v,Boheemen 
D,Faas 
G.van Gessel 
M. v .d , Horst 
S.Knörr 
R.Mooyman 
M.Mulkens 
J ,Piët •· 
H.Pronk 
J,Pronk 
C,Stapel 
E .de Wit 
J,de Zwart 

Pupillen 
R,Bloks 
M,Schutte 
E.van Boheemen 



, 

~ '.\"'."~: ,- ,.,;;- ~-

Zoali3"U onder 11 Officiëèl 11 ·kunt lezen, is er een gedeel-
,- teli jk nîeuw redaktie-team geformeerd. 

Uit~ de lJi-.vroeg!)r t;i.jden beruc)'l.te "Groenendijk-,-school 11 

zijn Nico_Drabbe (Coco) en Cees·Grimbergen (E.Terrible) 
{).fkótnstig'. D!), niew,e · redakt'iàuren Ton van Egmond (AVE) 
eh Jaap·colpa (Yo:..Yo) zi'ji:r 11 self-made 11 • Op Jaap zal de 
zware taak ruspen er zorg· 'voor te dragen, dat ook 
andere zaken/dan_ Lens .5 aan de orde komen. Of dit in
houdt dat nu Lens 2 _11 gepubt 11 gaat worden, moeten wij 
afwachten; , · . . . ·, ; .. , , . 7 

. u. mag> geachte Lênsers; ,y_erwachten dat mèt de gedeelte
'li'jk nieuwe gezichten,.in'.Ji.et.. reda~tie-team ook het ge-. 
zicht _van. de Lens-revue .gedeeltelijk za1·verander,en. 
Ondanks het feit, dat de "schrijfsels pers9\mlijk''onder
tekend _zullen worden,, za;:t. de gehele redaktie ervoor 
veräntwoordeli:jk zijn. ,.;.:_. ·: _.·_·_, ,,_,_:; . .:. :: , ,>~ .. , -· 

·•':. :1·,-~~'':''•_,·:-~ ;· ·• ; ·.·· · _ . ' _ _,.; " 7 , . .., ;- ; _ ·.: _ '• j ,-. · • ~--.• ~- , .... \r .. ,-'.-
1 )\Teri•;eiJ'.lde de .te verwachten brainstorming ook:b'yer de 

__ ,;,,jongêre· Lepsers ·te latEÜ') komen" is ·er eén ::;ipeçiale 
.. "'junioren· -:..· pupillen.:-~ _vrei!,peri:_· -"'~r.uJ;irie_k. ~n:, :2_1:_lty.ff p. 

2) ,W;Lj :,zullep. .. nie~ nalaten .te pogen ,Uw, opinie, te\· . 
~'"·~::möp_;i;tt·s:erên. ih, d·e· ruhrïe.Jè,.· i:U,e- ,.1:i.ov.engè1:1Oerridê," t;i. tel 

. "";,~.:äfi,i.~gt'\'.Jlit;.'.:V-óoral'. i.11 ·virbanq'. met-:dirig'èri;•···d,i.\"i°;;.'. ·· 
~:..;;/iîfoge'l,i'.,J](''.::i1,·l'dËl'?i.é~ireriig,ing t'ë,'=-gebetir.èri :•i,'t_ê.a__ii.\~:; --~ .. ' .. 
•-""••~-'>,/•M•'•''••••--:;;•, -~••- '-'•~•----•"'•••• •••·•--'"' •• •• ..... __ .., ... ),:; ,r '•• ..J... .p- ....... , ,:.,~;.,~. S • .,., .. _••• ~-v•~•-•" 

. .r:3:) ''Üö]é;_:_;:-zl:i1:l e.h'iwi''j}: è';1tërfeén~Psi~if, tliét';:kà_êre'r-ï ,và'f.i'l dëtYo"pinte.:: .· 
· vorming, regelmat'Yg::mïrr'{)fl,fueér-' nfark'ànte, 'et'f~ci'nt·ë- · : 

",.,.,..,,,-re,ssa,pj;; e,.,.leden-,.en, ;he,t--Y;'.okkenel'.(, ,ya,n ,Leni:b;i.nt el'.',y:i e11wen. 
J_,.,..,,.,.:ál;,,.;,-.:,.."..u··"'· ,._.,.,_..,._..,.. ,...,_,--''-"<-~- •·&··' ......... :...v.f(; .. • ----~~i t .. , • .;.;;,,_-t1,.,, ~..t.: ,__,;;::1..,.1,.11 i:J..,1IT 

4) De rubriek "Varia", vaak steen des aanstoot-sgrI,ziil in·: 
de huidig~,dT.QJ'.'ITIAüijy.!Jn~.J:Le.staa.11,.,,.,,~-c,, ..• ,,=...,,, ,..,,,; :.:,;,.,,·,,;:-

,. ~-- .......... _:..1,;,,_,;.( .. -..1-~_.i._ .. _,._i":t.J_,_:,J;:, ... .s_,v_. .. , ;;.,i.:i,;,1._v ~.1....,.1= 

.5) Ten slotte za.l er .,r-1fiirîté3-kofuën 5/-oor de öngetwijfelä , . 
vele ingezonden stukken en rea¼'t{g:--s"' va.'t-FriJ1flL"ëi'l's'érs; · 
en van U, betrokkenen, 

f' ffVEJ: - .• I.. cr. O 
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- Vanuit ons raam zien wij het tweede veld langzaam 
naar de knoppen gaan •••• 
- Zoet in de doelmond houdt Lens gezond! 

- Er is nu ook een vaste regel omtrent de consump-
ties! Maandagavond konden de kommissieleden het · 
al dan niet geestrijk vocht op kosten van het 
bestuur naar binnen gieten. U begrijpt, dat dit 
wat betreft de ~edaktie alleen het geestrijk vocht 
betrof. Dit alleen met het oogmerk om n6g geinspi
reerder Uw Lens-revue vol te schrijven. 
- Tijdens de wedstrijd HMSH 1 - Lens 2 botste een 
HMSH spel_er op dusdanige wijze tegen. Theo van Rijn 
aan, dat Theo nu thuis ligt met een hersenschudding 
We wensen Theo een spoedig herstel toe en hopen 
hem weer even monter als voorheen in de Lens-wei 
aan te treffen. 
- Bericht uit het ziekenhuis: Leo Riemen, die van
wege een keeloperatie in het ziekenhuis vertoeft, · 
feliciteert vandaar uit zijn teamgenoten van Lens 1 
met de 1-0 overwinning op O.D.I., waarbij de redak-
tie zich van harte aansluit, · 
- Wist U, dat de trainer van Vrijd~vond (senioren) 
blij was met zijn nieuwe sokken, maar diep teleurge
steld, toen na afloop.van de training deze sokken 
verdwenen waren? Hij, die hiermee loopt te pronken 
wordt vriendelijk verzocht deze sokken, gewassen en 
verpakt, aan de bar af te geven. 
- Het vlees is zwak, zei Sophia en kocht een ijzeren 
Beha, ' 

- Van onze wetenschappelijke medewerker: 
de bal is rond, 

Meer nieuws volgt, 

O.D.I. - LENS 1 0-1 

Ja, U leest het goed! Wederom een overwinning van 
ons eerste elftal. Ondanks het feit, dat het Rott:er-• 
damse 0,D.I. niet tot imponerend voetbal kwam, 
doet dit toch niets af aan de glans van de over
winning. 
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We hebben elf hardwerkende Lensers gezien, die dit 

.. wer~en bekroond hebben gezien met een 1-0 overwinning. 
' De eerste helft gaf een vaak aanvallend Lens te zien, 

maar verder dan een om duistere redenen afgekeurd 
doelpunt van Hans Zoet kwam men niet. De tweede helft 
gaf hetzelfde beeld. De verwoede Lens-aanvallen lever
den ten slotte een gave tttor II op van onze gevreesde 
aanvalsleider Hans Zoet na goed voorbereidend werk 
van de alom geduchte vierkante-meter-dribbelaar Dick 
Brandenburg. 
Lens dus 4 punten uit twee wedstrijden; de goede weg 
is ingeslagen en of deze weg ook vervolgd zal worden 
kunt U a.s. Zondag zien, wanneer Dens tegen Rijswijk 
aantreedt. Oproep om hen te komen steunen lijkt over
bodig, maar voor diegenen die zich nog niet hebben over
tuigd van Lens' kunnen, kunnen dit dan a.s. Zondag doen! 
Wij wensen Lens 1 veel succes. 

Yo-Yo 

UITSLAGEN SENIOREN ZONDAG 27 SEPTEMBER,/:HI 
0,D.I. 1 
G.D.A. 2 
Lens 3 
Lens 4 
Wassenaar .5 
R.v.c. 9 
Lens 8 
Quick 12 
Lens 1 O 
N.I.V.0.7 
Lens .5 

AFWEZIG 

-Lens 1 
-Lens 2 
-Den Hoorn 2 
-Texas 2 
-Lens 6 
- Lens 7 
-H .D.V. 6 
-Lens 9 
-Ooievaars 7 
-Lens 12 
-Or.Blauw 4 

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

Doelgemiddelde 

voor 111 tegen .56 

is de E.K.O. sekretaris van 1 t/m .5oktober. Alleen in 
uiterste noodzaak kan de heer C.Coomans U van dienst 
zijn. Tel. 392720, 
Het doorgeven van de uitslagen kan op Zondagavond tussen 
17.00 en 18.00 uur aan het U bekende telefoonadres worden 
doorgebeld. tel. 39,52,55, 

Wegens geen gehoor geven aan onze oproep om op Maandag
avond 28 september in ons klubgebouw aanwezig te zijn, 
worden de volgende spelers tot nader bericht niet meer 
opgesteld: W. Schoonenbeek en W.Voerman. 
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PROGRAMMA VOOR ZONDAG 4 OKTOBER 1210 
14. 30 uur Lens 1 . - Rijswijk 
12. 00 uur Lens 2 - Paraat 
12.00 uur Concord.2 - Lens 3 
12.00 uur Oranjepl,2 - Lens 4 
12.00 uur B .M. T. 4 - Lens 5 
12.00 uur Lens 6 - O.D.B. 
15.00 uur Lens 7 - HMSH 6 
14. 00 uur H.B.S. 12 - Lens 8 
12.00 uur VVOG 62/3 - Lens 9 
13. 45 uur Lens 10 - HMSH 7 ., 3.00 uur Wit-Bl.8 - Lens 11 

DENK AAN HET DOELPUNTENFONDS • 

. LIGGING DÊR VELDEN 

2 

5 

1 

Concordia 

Oranjeplei.p 

H.B.S. 
v.v.o.G. 
Wit Blauw 

aan de Brasserskade 
te Delft 
Verl,Waalsdorperlaan/ 
Buurtweg · 
Daal en Bergselaan 
TerrP.in Ockenburg 
Naast Park Drievliet 

~ K AAN HET DOELPUNTENFONDS 

DE OPSTELLINGEN 

1-1-6/4 P.v/d Toufl 
1-1-5/3 S.Scheffer 

B. Ri jnsburge1 
F.Wagner 
P.de Hilster 

2-2-5/3 J,Bremer 
1-2-5/3 W.Verbeek 

J.Hendriksen 
A.v.Etten 

2-2-5/3 ? 

SAMENKOMST 
10.45 klubgebouw 

10 .45 

13.00 

11 • 30 

Il 

Il 

" 

Lens 1 er, 2 worden donderdag na de training bekendgemaakt. 
grensrechter voor lens 1 : G,van Reenen 

LENS 3 
R.Bruggemans 
G.v.costrom 
r.roodo'Öl(AJ 
h.smitskam 
j,bijsterveld 
f.de zwart 

lens 1 : H .Dari_kers - Res. R.Bos 

LENS 4 
A.verbarendse 
w.verbarendse 
p.klein breteler 
j,witting 
j. verhaar 
m.v,..veen 

LENS-2_ 
L. brandenburg 
f.veelbehr 
l,hendrichs 
a,v.egmoiîèl'îA) 
w.kouwenhoven 
c.grimbergen 
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LENS 3 I vervolg) . Lens 4'" ( vervblg) 
r ; hart ing sveld --ri::-.-, l;JFal'!Q~n burg

1 e,bakkers g.de hopgd j 
d.groeriendijk c.vervaart 
w. vend erb os e. foendoe 
e.eykelhof g,benneker 
Res. Res, 
e.v.bronckhorst p.v.d.aar 
n.de boer c.beyer 
p,de haan j,kuyper 

LENS 6 
f,de vos 
h.v.welzen 
p.schulten 
j,riemen 
g.halleen 
m.v,eijsbergen 
j,groenendijk 
g.looyenstein 
h.p.v,d,spek(A) 
g.v.d,kley 
j. veldink 
Res. 
n.de gruyter 
r,de groot 

LENS 9 
w. burghouwt 
h,suiker (al 
c,peeters 
m.v.zilfhout 
h.kemper 

. h,de sterke 
a.v.d.meyden 
h,haket 
j;simons 
j.de hilster 
l.janssen 
Res. 
a • j • vervaart 
r.peters 

LENS 7 
r,bos (2x) 
g.hogentoorn (A) 
l,boelhouwer 
A,Cox 
j.de waart 
j,keetman 
h,suykerbuyk 
j.endlich 
j,de boer 
c.kuyper 
p,de vries 
Res. 
r.feekes 
a. v .wasbeek 
f.v.d.berg 

Lens 10 
j.borst 
j .briedee 
s.douw (a) 
p.haring 
w.v.d,laan 
l,duivenvoorde 
r.soer 
a.jehee 
h.stuivinga 
j,v.d.aar 
a,duivenvoorde 
Res, 
h.douw 
w.douw 

LENS ;! (vervolg) . 
l ,v ,d. velde 
w.eykelhof 
b .hendrichs 
e.a.v.d ,acker 
n.drabbe 
Res. 
r.bos ( 2x) 
n.osse 
lustenhouwer 

LENS 8 
th, suykerbuyk 
a.tinnebroek 
a,v,essen 
h.de groot (a) 
g.duijvestein 
p.manders 
j ,bertens 
j.verbarendse 
f ,wubben " 
r. j. schdlten 
a. bilderbeek • 
Res, 
j.schouw 
f.peters 

LENS 11 
m.v.oostHveen-koentze 
w.suiker 

" j ,willems 
h,scholten · 
a,hoppenbrouwer 
·p, burghouwt 
a.van luxemburg (a) 
w,keereweer 
j. jager 
j ,brochard 
h,jacobs 
Res, 
c,Kras 
g,blankenspoor 
a,loykens 

' 
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PROGRAMMA'S JUNIGREN'~.:. PUPILLEN -E!f WELPEN 
• F • ~ '-"-,.,._, 'o!:,,.. ,.,..-.; S:~~f"",..-.."i- , ,-..,. 

Zondàg 4 oktoOer 1970 
Junioren 
12.00 UU+ ADO 2 
12,00 uur Lens 3 
1 3. 15 uur Lens 5 
13.45 uur Lens W1 

,\,Lens 1 
~ ADO 6 
,.. Verburch 3 
- Rijswijk W1 

Junioren 3 oktober 1970 
1f.15 uur Lens 2 - Scheveningen 3 
Lens 4 Vrij 
Lens 6 Vrij· 
15.45 uur Wilhelmus 4 ··- Lens 7" 

15.45 uur Lens 8 
15.00 uur Scheven,8 
13.45 uur DUNO 6 
15 .oo uur Celeritas 6 
15.00 uur Vredenb.9 

15.45 uur DHC 9 

15.00 uur Lens 14 
15.00 uur Lens 15 
14. 30 uur Lens 16 
13.45 uur Lens 17 
13.45 uur Lens 18 

-.:7R:Plîiei'.:i ~-3~ 'Okt öb êir' 19 7 0 

13.00 uur Laakkw.1 
13.00 uur Lens 2 
13~00 uur GONA f1 
11 ; 00 uur ADO 6 · 
13,00 uur Lens 5 
13,00 uur Lens 6 
12,00 uur HBS 6 

- ADO 11 
- Lens 9· 
- Lens 10 
- Lens 11 
- Lens 12 

- Lens 13 

VIOS 7 
- VVP 10 
- Vros 9 
- Vredenburch 
- ADO 23 

- Lens 1 
-.Celeritas 2 

Lens 3 , 
- Lens 4 
- RVC 4 
- Or.Blauw 3 
- Lens 7 

17 

.. Ligging 
"terrein 
Zuiderpark 
v3 
V3 
V1 

V1 

Westvlietweg 
Leidschendam 
V2 
Houtrust 
Mgr,Nolensla 
Leyweg. 
Vredenburch
weg,Rijswijk 
Brasserskade 
Delft 
V1 
V3 
V2 
V1 
V3 

Jansoniusstr 
V1 
Vrederustlaa1 
Zuiderpark 
V2 
v3 
Daal en Berg
selaan 
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Wel:Qen 2 oktober 1970 
12.00 uur Lens .1 - Celeritas. - V1 1 

(zie ook Zondag) 
12 .oo uur Flamingo's 1 - Lens 2 Schaapweg, Rsw. 
12,00 uur vcs 2 - Lens 3 Dedemsvaartweg 
11 • 00 uur Celeritas 4 - Lens 4 Leyweg 
12 ,00 uur Lens .5 - TEDO 2 V2 

· Lens ,I 
Als vorige week zonder h,kruizinga. met chr.stapel 
(2x), th,boots 
samenkomst 10,30 uur klubgebouw Lens 
Lens· 2: a.hoek-j,v,d,heide-r,hoefnagel-h,de jong
a, jungschläger-a, schijf-p ,v.d. steen-j .v ,d, voort
th ,wildhaus-j, zoun-chr, stapel (2x)-j.janmaat (2x). 
Leider dhr a,blok 
Lens 2: als vorige week ( janmaat 2x). zonder th, van 
rijn, met f. disseldorp · 
Leider dhr c,nieuwenhuizen 
Lens 4: Vrij 
Lens ,5: als vorige week zonder w,duiverman, met j,v.d, 
graaf, a,castenmiller, f,de vroege (2x) res. a.kuiters 
Leider dhr f,flumans 
Lens 6: Vrij 
Lens 7: als vorige week 
Leider dhr J,v,d,kley 
Samenkomst: 15.00 uur klubgebouw Lens 
Lens 8: als vorige week, A, de pagter zie 11 
Leider dhr j.colpa ..... -
Lens 9: b. ruiterman-j. janmaat-j .post-a ~lodd.er-g. colpa
h ,guit-a .looyestein-w.wils-fr. snoeyers-f ,willeyns- ·· 
r,verbarendse-j.slabbers 
Leider dhr g,de hoogd 
Samenkomst:, 14.15 uur Hengelolaan hoek Leyweg 
(Eurocinema) · · · · . 
Lens.10: f.v.os-p.berkelaar-h.v.d,broek-c,v.d.aardweg
p.mulder-s,djeharian-r.v.d,linde-e,booms-r.de vroege
m,magnee-j,v,hoek-j.oosterveer 
Leider dhr c.grimbergen 
Samenkomst: 13.00 uur Hengelolaan hoex Leyweg (Eurocinema) 
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Lens 11: a.de pagter-j.v.rossum-w-snijders-j.dessing-m.v.dijk-f.klos-j.scheltens-g.kerkhof-f.magnee- · h.niggebrugge-j.vollering-p,zeitgen-j.v.wijk, Leider:, dhr j. verba:c.end se . , Samenkomst: 14,30 uur Hengelolaan hoek Leyweg Lens 12: j.ruyters-r.bo~-j.leuiken-e.wohrmanT h.kouwenhoven-p.v.d.acker-j.de greef-r.outd,faas-g.hogervorst-f,jonker-r.huisman-p.driessen, Leider dhr h.danckers 
Samenkomst: 14 .1.5 uur Hengelolaan hoek Loevesteynlaan, 
Lens 13: als bekend met g.ruygrok i,p.v, h.v,velzen Leider dpr h.de groot 

, Samenkomst: 14.4.5 uur Klubgebouw Lens Lens 14: Als vorige week met h.v.velzen, Leider dhr w.keetman 
Leris 15: als vorige week zonder p.zalmé en l.reesink, 

.Leider dhr n.drabbe 
Lens 16: als vorige week met g,mahieu .. Leider dhr a.v.essen. 
Lens 17: als vorige week meta.hoefnagel .Leider dhr h.bijsterveld 
Lens 18: p.bakker-r.v.kruiselbergen-r.willemsp.koevoets-j.wijngaarde-e.flieus-q.v.d.meysr,nottet-j,wasserman-a.v.maren-m,hoenderkampr .kleiwegt. 
Leider dhr a,bilderbeek 

Pupillen 
Lens p1: als vorige week Res. r.micka, Leider·N.N, 
Samenkomst. 1e.oo uur hoek Hengelolaan-Loevesteinlaan, 

· Lens p2: als vorige week, res. f.v.d.poll ,Leider dhr tb.hoefnagel 
Lens p3: e.v,boheemen-h,heezius-r.v.aarle-r,pereiraj.coli~j.lansberg-j,e11gele-j.ter laare-w.frantzen-" m,verste~~b.grirnberge, Res, m.peperkamp ,...,. Leider dhr H .Zoun ,.. 
Samenkomst 12. 30 uur ingang Lens terrein 
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Lens p4: h.braak-h.hoppenbrouwer-r.eyk-chr.geere
p.de gier-w,heijnen-f,terkhof-p.peperkamp-r.straver
s. teunissen-g. teeuwisse .Res. a .kcevoets, 
Leider dhr th. booms 
Samenkomst: 10,30 uur ingang Zuiderpark-Loevestein
laan. 
Lens p5: f.v.d,zee-p.bakvis-h,v.d,broek-p.dullaart
m;sèhutte-p.boin-r.waarsenburg-r.dessing-j.heggelman~ 
h.v.d.winden-p.de haas, Res. a,bijnagte. 
Leider dhr f. vos 
Lens p6: j,kies-t.gimberg-m,schmitz-th.mooyman
f'.scholtes-r.lelieveld-p.waldschmidt-a.willems
t,v.d.tol-r.ruiterman-j.eys. Res, M,prins. 
Leider dhr p.v.d.steen 
Lens p7: h.vink-h,wubben-p.v.d.zee-m.v.d.akker-r.v.d. 
laan-m.rovers-r.nieuwenhuizen-j.klarenbeek-s.wilmer
r.pieters-g.boon, Res. w, f'rerichs 
Samenkomst: 11,00 uur klubgebouw Lens 

Welpen 
Lens w1: als bekend. Zie ook zondag 
res. s.v.d,meer 
Leider dhr c,bon 
Lens w2 : i'• vroegop-c .marceli s-a. schipaanboord- j. riemen
r. de haas-p.lelieveld-e.swart-r,klijberg-a,overgauw
h,korenromp,j.prins, Res. t,king. 
Leider dhr r.v.d,steen 
Samenkomst: 11.15 uur !clubgebouw Lens 
Lens w3: l,janmaat-r,coli-r.bloks-p,brochard-r.groen
p.scholtes-r,v,wijngaarde-a.simons-Q.michels
j,schneider-p.verhaar. Res. e,v.d,harst 
Leider dhr w.michels 
Samenkomst: 1.1,30-uur klubgebouw Lens. --- . 
Lens w4: t.schr.Ei.der-e.sandifort-f.gerritsen-r.muskiet
m,schenkels-p,eijs-p.de groot-r.v.eijken-b,groen
r.notebaard-m,rutgers. Res. r.de gier-p,fromberg 
Leider dhr f.teunissen 
Samenkomst: 10,15 uur klubgebouw Lens 
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Lens w5: p.krol-a.v.d.burg-r.badoux-h.v.dijck
r.driessen-r.duyndam-=-;i.franken-r.janssen-n.noort
m,wind-m.veenman. Res. F.grood-j.schipperen. 
Leider dhr g.duivesteijn 

AFSCHRIJVINGEN: 

Schriftelijk vóór Vrijdagavond 
g.v.d.steen, nunspeetlaan 303, 
tend vrijdagavond tussen 18.30 
tel. 661314 (klubgebouw), 

·18. 30 uur bij dhr 
Telefonisch uitslui
uur en 19.30 uur, 

In noodgevallen kan zaterdagochtend tussen 10.00 
en 10,30 uur bij dhr g,v,d,steen, tel. 398694. 

AFKEURINGEN: 

Naar eventuele terreinafkeuringen kan alleen door 
de Pupillen en Welpen worden geinformeerd. Bij zeer 
slechte weersomstandigheden kan zaterdag's tussen 
10.30 uur en 11.00 uur worden gebeld naar het klub~ 
gebouw, tel, 661314. 

KEEPERSTRAINING . 

A.S. Zaterdag worden verwacht om 10.00 uur de volgen
de keepers: 

a.van velzen - th,prins 
Bij eventuele verhindering afschrijven op vrijdag
avond. . .. 
NIET-OPKOMERS 

De vorige week vermelde straf van h.van dam is ten 
onrechte opgelegd. 
Wegens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgen 
a.kuiterp, m.prins en f.v.d.pol 2 extra reserve
beurten. 

VERVOER PÛPILLEN EN WELPEN 

Vorige week zijn er naar alle ouders van onze pupillen 
en welpen brieven verzonden met het verzoek medewer-
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king te willen verlenen bij het vervoer van onze 
jongste spelers bij uitwedstrijden, Er zijn al enkele 
reakties hierop bij,de JUKO binnengekomen, waarvoor 
onze hartelijke dank. Mogen wij de ouders, die nog 
niet gereageerd hebben er nog even aan herinneren. 
Het strookje kunt U opzenden naar dhr G.v.d,Steen, 
Nunspeetlaan 303, of a.s" Zaterdag aan de leider of 
één van de JUKO-leden afgeven,. 

AID.Il LENS 6 
Afgelopen Zaterdag moest ons zesde elftal aantreden te
gen het standaardelftal van WIK, dat in een hogere 
afdeling volgens ons geen slecht figuur g;al slaan, ~at 
het voor onze. spelers een debacle zou worden, stond . 
al bij voorbaat vast, maar wij begrijpen niet, dat 
de tegenstanders voldoening kur>-~en vinden in een 16-1 
overwinning" Ook Te Werve, 1 speelt in dezelfde afdeling~ 
Ook dit elftal behaalt grot.e overv,inningen en wij 
kunnen begri.jpen.,. dat onze. spelers met am:ist ook deze, 
wedstrijd tegemoet zien,. Wij hopen, dat de KNVB naar 
aanleiding van onz.e. klacht-. hierover maatregelen zal 
nemen en bei.die elftallen hoger za'l indelen. 

HARSTIKKK GEHEK .!: .!: !. 

_BEATA-VOND: SEEGJEA:[t, 

Ja boys" Yr.i:jp:a-g§l.:v:ond: is; he.t, dan, eindelijk zo ver. 
".The :Mianfügl;i::t~ :s.'.f1.ec:iia:[s0' gaan j'ullie. een erg fijne 
ha,ppeni:ng; :be:z~i,n:" dat· ïs; no:rma:aill. •. 

Om :':I: :20.;o:o~ ·um:r ilronnen: aite, J=i.or.en. vanaf :B .• klasse, . 
Sen±o:r:em,, :en: ,ov;emge• beJlang;,t"eJl]:en:d'en., -- met· ,of ·zonder· 
-v.nouweli;j}{i: :sclin:on;,, een, to:f.:E'e, a:wond tregemoe:t gaan. 
We ;ztil1em:z:or;g~rr v;o:or· .eem e±gentdLjdise verlichting. 
We ,re:r:w:a•cli.·trem,, :dat, ;jjüJ;;ie, z:eJ!.:f• -v;oor .de nodige sfeer 
.zorg :d;z-a~.. _ _ 

De .toega,nfiljJ:J:rfrj:s: ±.s ;f' 2,,-· p, •. p, .. ,, d·e, 'kwaliteit ·van 
de banat ·•lte'miend'e,,, .öeslist: niet: té; duur. ' ·· • 

Je d:oet er·v.erstanctig aan het toegangsknBrtje te be-

:~ 
' ., 
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B.M.T. 2 
Lens 6 

WELPEN. 

Lens 2 
H.P.S.V. 1 
Lens 4 

VERSLAGEN 

LENS P2 

- Lens .5 
- Rijswijk 6 

4-1 
3-2 

- Ooievaars 1 0-1 
- Lens 3 3-0 
- R.A.V.A. 2 0-3 

Dit elftal heeft in een zeer goede en snel gepeelde 
wedstrijd zeer verdiend met 4-0 van Cromvliet gewonnen. 
Door het goede samenspel, al beginnend in de achter
hoede, werd Cromvliet de hele wedstrijd in de ver
dediging gedrongen. De doelpunten werden gescoord 
na goed voorbereidend werk via de vleugelspelers en 
afgerond door Peter Valkenburg, Theo van Luxemburg en 
Peter Lucas (2x) 

LENS W3 
Een veel sterker Lens heeft de gehele wedstrijd gedomi
neerd. De aanvallen werden redelijk opgezet, maar meHde 
doordat het hele H.P.S.V. elftal zich in het straf
schopgebied te~ugtrok, was het moeilijk een doelpunt 
te maken. 
Na een kwartier echter werd een goede pass van Janmaat 
door Michels in een doelpunt omgezet 1-0. Dit was ook 
de ruststand, Na de rust hetzelfde beeld. Er werd nu 
wat meer geschoten en zo konden van Wijngaarde en 
wederom Michels de eindstand tot 3-0 opvoeren, 
Zo doorgaan jongens 

KRANTENACTIE 

Afgelopen weekend is de eerste container op ons ter
rein geplaatst. Een bekend spreekwoord zegt: 11Een 

' 

• 

• 



• 

' 
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... ~ ~- ' goed begin is het halve werk 11 • Als dit waar is, 

zien wij een goede toekomst voor onze kranten-actie, 
want de container was geheel gevuld, wat betekent 
dat we over enkele maanden twee containers nodig 
hebben. 
Dit is heus niet nodig, maar wij hopen wel dat 
we om de 14 dagen een container vol hebben, In het 
week-end van 9 en JO oktober komt de tweede con
tainer op ons veld. Wij hopen, dat deze ook weer 
geheel wordt gevuld. 
Zaterdag 9 oktober rijden wij weer de adressen 
af waar grote hoeveelheden kranten liggen. 
Spaar de komende weken jullie kranten op en breng 
ze naar_het veld m~e of laat ze halen, Bel dan 
even naar Paul v.d. Steen, tel. 39.86,94. 

JUll!IORENRAAD, 

.-~-1-·•,t (' i , ~- ~ - • 

KLAVERJASSEN 

Dinsdagavond 6 oktober wederom grootse klaverjas
avond! 
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SËKRETARIAAT 

Lenig en Snel 
7 oktober 1970 

Älle korrespondentie voor het algemeen sekretariaat 
dient te worden gezonden aan G.H.C. Halleen, Abeel
straat 37, tel, 324044. 
NIEUWE LEDEN 

449 van Berlo,R.G. 
----638 JeheEjl,G,R. 

IN BALLOTAGE 

091150 
240739 

650 van Houwelinge,R.251059 
651 de Wolf,P.A. · 260959 
652 Lo-Ten-Foe,J,R. 220251 

AFVOEREN LEDENLIJST 
/031 C.T. Blok (s) 
.....-109 J,van Domburg (s) 

MUTATIES LEDENLIJST 

( s) 
(ns) 

( p) 
( p) 
( s) 

Mosveen 18 - 676668 
Bentinckstraat 140 

Zonneoord 91-668084 
Berenrade 5d-672331 
Fahrenheitstr,574-

321059 

037 toevoegen tel. 298395 
498 toevoegen tel. 837180 

~443 J.C. van Schaik naar Tuinzijde 67 (per 16 oktober) 
_ 538 R.A. Waarsenburg naar Meppelrade 106 (per 14 oktober) 

AFKEURINGEN. 
Het afgelopen weekeinde hebben de telefoon van de sekre
taris en de telefoon in het klubgebouw roodgloeiend ge
staan, do9rdat een groot aantal leden wenste te infor
meren naar het al of niet doorgaan van wedstrijden. De 
sekretaris stelt er prijs op te verklaren, dat zi;jn huis 
geen keuringsbureau is en dat informeren naar de toestand 
van de velden slechts dient te ~eschieden bij de bekèhde 
afkeuringsadressen. Hetzelfde geldt t.a.v. het klubgebouw, 

DOELTRAPPEN 
Nu de weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven, ves
tigen wij er de aandacht op, dat doeltrappen is verboden. 
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Wij verzoeken alle spelers, zowel junioren als seniorei 
de doe±en zoveel mogelijk te spare~i. Het is in Uw eigei 

· belang,. 

GEBRUIK TWEEDE VELD EN TRAININGSSTROOK 
Om het tweede veld zoveel mogelijk te sparen ~iJn de 
volgende richtlijnen voor het gebruik van het tweede 
veld bij de training van kracht: 

- De strafschopgebieden mogen ti.jdens de training niet 
gebruikt worden, noch voor doelschietoefeningen, noch 
voor keeperstrainingen. Hiertoe dient het oefend.oel op 
de trainingsstrDok of kunnen twee losse palen op het 
veld gezet worden. Afgelopen Zondag hebt U kunnen kon
stateren, dat het tweede veld met overleg gebruikt 
dient te worden, willen wij het maximaal kunnen benut
ten, zonder dat het een modderpeol wordt, 

- Als op het buitenhek het bordje "afgekeurd" hangt, m, 
het tweede veld niet worden gebruikt, doch kan de se
J.ectiegroep( en) gebruik :naken van de tra1.nü1gsstrook. 
Voor de overige groepen vervalt dan de. training, 

Het bestuur doet een dringend beroep op alle spelers 
en trainers om zich aan bovenstaande te houden, want 
mocht het tweede veld te slecht werden, dan zal het 
in het geheel niet meer gebruikt kunnen 1-rorden voor 
training of lichtwedstrijden. 

SCHORSINGEN 

- DP. laatste weken ziJn enkele Lens-·spelers betrokken 
bij onregelmatigheden ti.idens de wedstrijden. Het be
stuur zal niet nalaten, zo nodig, tot straffe :naat
regeler:i over te gaan. 

- Het bestuur heeft aan J, Groenendijk een schorsing 
opgelegd van vier bindende wedstrijden van Lens 6 · 
i.,·.m. hst uit het veld zenden tijdens de wedstrijd 

Lens 6 - O.D.B. 5, wegens het aannemen van een dreigend, 
houding tegencver de tegenstander" 
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- Het bestuur heeft D.Groenendijk een schorsing opgelegd 
van drie bindende wedstrijden van Lens 3 i.v.m. met de 
officiiHe waarschuwing, opgelopen tijdens de wedstrijd 
Concordia 2 - Lens 3, wegens het natrappen van een tegen
stander. 
- Het bestuur heeft A.Kortekaas een officiële berisping 
gegeven i.v.m. de officiële waarschuwing, gekregen tij
dens de wedstrijd Lens 1 - Rijswijk 1, omdat betrokken 
speler het veld verliet zonder zich bij de scheids
rechter af te melden, 

INGEBRUIKNEMING VELD- EN TRAININGSVERLICHTING 
De officiële datum van ingebruikneming van de nieuwe ver-
lichting is vastgesteld op dornl erdag 29 oktober a.s. 
Het programma zal nader worden bekendgemaakt. 

VAN HET REDAKTIVIST!SCHE FRONT 
Heeft het voetbalspel, dat wij beoefenen, bij U ook wel 
eens bevreemding gewekt? Het voetbalspel, waarbij de bal 
met het gehele lichaam gespeeld mag worden; zelfs met het. 
kwetsbare hoofd, behalve met de hand. 
Is het niet werkwaardig dat wij mensen, die geneigd zijn 
alles met onze handen aan te vatten, massaal een spel be
oefenen dat de hand verbiedt, waarbij de hand taboe is? 
Maar de keeper mag de bftl met de hand aanraken, zult U 
terecht tegenwerpen. De keeper echter moet de bal weren, 
is in feit de vijand van de bal, Bomaus beschrijft in 
"kopstukken" hoe een keeper de bal meeneemt naar zijn 
kelder en hem daar in stukjes hakt. Dit is natuurlijk 
geen noodzaak, maar het stempelt de mentaliteit! 
Zo kunnen wij achteloos jarenlang een spel beoefenen, 
dat in feite tegen onze gewoonten indruist, namelijk een 
spel dat de hand verbiedt, dat zelfè de hand ontkent. 
Toch vormt dit spel volkssport nummer één! 
Wij kennen filosofen en theoretici die zich met het ont
staan van dit spel hebben beziggehouden en die daarover 
een theorie ontwikkeld hebben. Wij zouden hierover kunnen 
schrijven, maar wij vragen ons af of onze vraagstelling 
U aanspreekt. 
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Indien U zich ooit dezelfde vragen gesteld heeft en 
indien U hierover een eigen zi.enswijze ontwikkeld 
heeft, of indüm U verdere publikaties hierover met 
belangstelling tegemoet ziet, laat U dit de.n eens 
weten. 

Het. adres van het redaktiosekretariaat 

Apeldoornselaan 201 

GEWELDIGE PRESTATIE TOTOKOMMISSIE 

l
. ~. 

c,, 

AVE. 

Dat onze totokormnissie het afgelopen verenigingsjaar 
uitstekend werk heeft verricht, :i.s al gememoreerd in 
ons jnarverslag en op onze algemene v,e;rgaderi.ng. Nu 
het jaarverslae: van de afdeling Den Haag van de KNVB 
uit is, kunnen we onze waardering nog een extra dimen
sie geven .. In het hoofdstuk 11 sporttoto" lezen wi.i or:de 
merJr: "Ondanks de verminderde inleg bij de voetbrJl ver
enigingen van 6-///o slaagde Lenig en Snel er in haar om
zet met 22.267 zegels te verhogen. Een geweldige pres
tatie. 
Daar behoeft weinig kommentaar aan toegevoegd te worde 
Behalve dan, dat Lenig en Snel van de totaal 160 deel
nemende voetbalverenigingen nu de tweede plaats in
n8emt achter ADO. Vorig jaar stond Lens nog op de vijf 
totoplaats. Opmerkelijk is verder, dat Leni.g en Snel v 
de koploper:" de enige is, die de toto-ournet wist te ve 
hogen. Lens kwam dan ook dichter hj j 1toploper ADO. 
Uit het jaarverslag van de afdeling Den Haag blijkt ve 
der, dat den Haag 160 voetbal vercniging,~n ( zaterdag en 
zondag) telt. De belangstelling voor de voetbalsport 
neemt toe; er namen het afgelopen jaar 271 elftallen 
méér aan de kompetitie deel,.Er waren in den Haag het 
afgelopen jaar totaal 44.525 voetballers. (Den Haag 
wil zeggen incl. randgerneer.ten, Vlietstreek en Westlan 
Heel Nederland telt totaal 5730 verenigingen met 
31.426 elftallen. 

G,H. 
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VARIA 
- Gerard Kemperman en c-!chte;enote geven met grote vreug
de kennis van de geboorte van hun dochter Jolanda_, op 
20 septelj1ber. 

- Op 23 septenber werd geboren Nina Sarolea, de vierde 
spruit van Eugène Sarolea en echtgenote. 

- Nog steeds zijn wij verbJ ind door de schoonheid van 
het doelpunt vari Lens ·J • 

- Over ambtelij~e molens en zo: deze week kregen wij de 
officiële toe5temming binnen om onG klubgebouw in ge
bruik te nemen, dat in augustus reeds aan de geldende 
voorschriften bleek te voldoen. Laat er feest zijn. 
- Wij krijg,m de indruk dat Lens 9 wil poger. Lens 5 
naar de kroon te steken wat. het doelgemiddelde betref~ 
(35 - 5 in 5 wedst:cijden). Heren van Lens 9, Uw pogen 
heeft de schijn van overmoed, doch dient niet bij voor
baat cntmoedigd te worden. 

- Onno tussen de palen doet iedere tegenstander fale.n! 
- Prerr:ier de Jong heeft verklaa.rd dat de regering begrip 
heeft voor Lens 10. 
- Onno-zel. 

- Gerrit Hogervorst, Hobbemastraat 132, tel., 39.19.78 
heeft afgelopen dinsdag zijn trainingsschoenen laten 
liggen. Wie bezorgt ze hem terug?· 
- Denkertje: hoe dikker de Lensrevue, hoe groter de 
oude krantenopbrengst. 

: De beruchte 11 Groenendijk-school 11 maakt weer opgang. 
- Het vergrijsde biljart in de garderobe is afkomstig 
uit een opgeheven bejaardensociëteit. Zoals de ouden 
zongen, moeten de jongen nog leren piepen. 

- Van onze moderedaktrice: de knie is fini, ook op het 
voetbalveld. Denk eraan heren, in de komende wedstrijden. 
- Deze week geen bericht uit het ziekenhuis. 
- Dick. Hans. Dick. 



> 
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- Van onze wetenschappelijke med.ewerker: 
de bal kan vreemd rollen. 

Meer nieuws volgt, 
UITSLAGEN SENIOREN ZONDEG 4 OKTOBER 19?0 

Lens 1 
Lens 2 
Concordia 2 
Oranjeplein 2 
B .M. T. 4 
Lens 6 
Lens 7 
H.B.S. 12 
V. V, 0. G, 1 62 
Lens 10 
Wit Blauw 8 

:AFKEURINGEN 

- Rijswijk 1 
- Paraat 2 
- Lens 3 
- Lens 4 -
- L1,ns 5 
- O.D.B. 5 
- H.M.S.H. 6 
- Lens 8 
- Lens 9 
- H.M.S.H. 7 
- Lens 11 

1-0 
4-0 
1-3 
1-1 
AFG. 
.5-4 
AFG. 
3-4 
1-9 
AFG. 
AFG. 

Nu de mogelijkheid aanwezig is, dat wij met terreinaf
keuringen te maken krijgen, willen wij nog even wijzen 
hoe U dit te weten kan komen. 
Via A.N.P. of Radio: Vrijdagavond 18.00 uur via A.N.P. 
Zaterdagmorgen VARA 10.15 uur; Zaterdagavond A.N.P. 
18.00 uur; Zondagmorgen A.N.P. 8.00 uur en VARA 9.00 
uur; verder via de U bekende adressen, waar afkeurings
lijsten hangen. Wilt U er rekening mee houden dat er 
telefonisch geen mededelingen worden verstrekt voor 
leden uit den Haag en omgeving. Spelers wonend buiten 
den Haag (dus kengetal 070) kunnen.zondagmorgen tussen 
10,00 en 10.30 uur via het e.k,o, sekretariaat 070-
39.52.55 nader worden ingelicht. 
UITNODIGING • ----·--~-·--
Van de Haagsche Cricket en Voetbalvereniging "H.V.V." 
mochten wij eeri uitnodiging ontvangen om met bet 1 î e 
elftal deel te nemen aan .een door hen te orgànisêren 
toernooi op zondag 11 okt ober a. s, De volgende spelers 
worden uitgenodigd uiterlijk 1 0. 00 uur aanw-ezig te 
zijn op hun terreipen aan,de v,Hogenhoucklaan 41.· 
F,.v.Oostl!een-Koentze-C.Kras;-J,Willems-H.Scholten-

' A. Hoppenbrouwers-W .Suiker-cT. Brr.~]-,;:, rd-A. v. Luxemburg
p .Burghouwt-J .Jagc 0 -H. Jacobs-W. Kc,-0 r•eweer-A ,Loykens
J .Bem-A,Bogisch, 
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)ENK AAN HET DOELPUNTEN-FONDS 

''RoCfä~l~vóoR--- z..Q'NDA"G"î~-rOK'f@~)r~f 9 7 o 
4; 30 uur Lens 1 ~ Tegen·stander nog niet bekend. 
2.00 uur Lens 3 -·vue 3 1-î-5/3 J;v,Oijen 
2.00 uur Lens 4 GDS 2 1-2-.5/3::C,de Rooij 
4. 00 uur Lens 5 Westlandia .5 1-1-6/ 4 Th. v ,Galen 
2.00 uur Verburch 4 Lens 6 A.v.Driel 
2,00 uur Quick 10 Lens 7 H,v.d.Vlist 
4.00 Ullr Lens 8 - Fl~mt:Q.gQ}.s.5 • . ?::-.?.-;.5.13 R.Bishoen 
2. 00 uur Naaldwijk 8 - Lens 9 GAÄT Nl'ËT DÓOR A. J .Hoornweg 
3.4.5 uur Kranenb.6 - Lens 10 ? 
u.uü . ' "T Tf 

... :• . l .. "'I ·"'·., : : ~ .. 

,IGGING DER VELDEN SAMENKOMST 

·erburch 

fuick 
raaldwijk 

Wat.eringse-weg t/o no 79 ·11 .oo uur kl1.,_bgeb. 

:ranenburg 

Poeldijk 
Sav.Lohmanlaan 21.5 11,00 
Sportcomplex "de hoge bomen" 10,30 
(Galgenweg) 
Kijkduinsestraat 12.4.5 

:EN~} -LENS 4 LENS 5 
'..Bruggemans A. Verbarendse AJTërvaart 
.Nieuwenhuizen F,Straathof F.Veelbehr 

: , RoóhoJ. ( e.) W. Verbarendse L .Hendrichs 

" 
lf 

" 

',Hart.ingsveld J,Verhaar (a) A,v.Egmond (a) , 
[.v,VeEm P,Kleinh-rF!teler W.Konwenhoven r 
·.Bijst:-PrVë,ld G.de Höógd '. C,Grimbergen _-::, 
:,Smit,slrn.rn E.~randenburg _L.v.d.Veldf ,. ,):;' 
, v. J;;uyken ,T. Wi..t tine; W. Eyke1 r.of·' . >. '.'; 
,Vervaart E,BakkerLê B,Hendrtc_l_li.i".,''-~·'

1 
'; 

',dei Zwart F.Foendoe E,A.v.d/Aêker · '·' 
·.vende.r-bo,'3 R,Eykelhp.f, è-.-"'" N,Dr1J.bb_:'l ~ ., .c: 1-1 
.e;.:;,. Re~. · ...... ·· ·.··.-· ~Res;·--' ___ . ._ __ ... __ ..... .,, ·· ..... 
"v Q o:ostTU.Ill_' - n •• [., ~: P :.~ .• d ol'iar.lt . · ;i: [': ;"'. l?,.LUst.e;n'hotr~rer·.:~ · 2 
h,Hoe:fhagel.:_:'.:_ G,B-enp.èker-· ':,,_: , é,' N.;Ossf, ê • '' .- · · , 

;:.;.;i·, .': -· ::(,.: ·-:uc-1· f-··1::-::c:1•:r ;.,{c;:·;:i.::i;J •:·-~ ~i. ~T ·::L,1 ~:}·"'f(")"f 

~:a ... i~:-,5 __ ;;,1.:·"--__ ·1~:~, ,·r:.:r" ;·;;":;;:\(1r: .,::./·,-,-J -i>z:_; __ -~~:·.:_'.:.::.· ~j(J!'! r;-,._·;,:,J 
-'\o H:J:!{1_~.i•;:_ ::t/ ;/,:.J-'.1 -··r:~_' . .1 •• Ji~1J_;_r::,"..-..;J•1ËiJ •<-: ,:~ t:'".:.:l.I ~,.TJ"1h 
-

11.-:)::--;; J _7!) n.,· D-·( fif:;1.r fv·~s . .t:;~J~·-:·:--::. r::.:ir~ ;:h::.,·.- sf;~--..['t.:,1. '1:9.f.ar:n1· 

• .. , 

. ' 
' 



- 'i~9 -
-✓ 

. LENS 7 .... LENS 6 
L.Brandebure; 
H. Y ..• Welzen 

. ,JLBos . ~-=-
. G. HogentO!.;,rn ( a )., 
. L, B.qe),f!OUW&r-.R .de .Qroot 

J.RiP.men 
M" v. .. "Eysbergen 
G.v.d.Kley 
P.Schut.ten 
G.Looyenstein 
H.P.v.d.Spr-,k (a) 
G.HalJ.een 
J.Vcldink 
Res. 
<T .de Boer 
N.de Gruyter 
F.de Vos 

r ... ; ~ ~~- ~ 

... LENS 9 GAAT NIET 
W.Burghouwt· DOOR 
H.Suiker (a) -
C.Peeters 
M.v.:Zilfkout 
H,Kemper 
R,de Sterke 
E,.v.d.Meyden 
H.Haket 
J,Simons 
J ,de Hi] ster 
L,Janssen 
Res, 
J.Kuypers 
M,Olthof 
A. J. Verveal'.'t, 

A. Cox • 
J ,de Waart 
J,Keetman 
H.Suykerbuyk 
J,Endlich 
N .de Boer 
C"Kuyper 
P.de Vries 
Res. 
A, v ,We.Bbeek 
R.Feekes 

LENS 10 
J.Borst 
J.Briedee 
S.Douw- (a) 
?.Haring 
W ,v .d ,Laan 
L,Duivenvoorde 
R.Soer 
A.Jehee 
H,St1.ävinga 
J.v.d,Aar 
A.Duivenvoorde 
Res, 
H.Dotfür 
W.Douvi 

H.B.S. 12 - LENS 8 (Senioren) 

LENS 8 
.. Th.Suykerbuyk · 
A.Tinnebroek 
A. v .Essen _ 
H.de Grcnt (a) 
G.Duyvestein 
J,Schouw 
J.Bertens 
J.Verbarendse 
F,Wubben 
R. J .Schol ten 
A. BiJ.d erbeek 
Res. 
P.Manders 
F.Peters 

·- Lenig én. Snel 8 speE,lde zondag zijn 4e uitwed~strijd 
tegen H.B,$,,.dat.een behoorlijke plaats had op de 

,,- ranglijst. H.B.S., geinspireerd door het feit, dat 
Len$.nog ongeslagen was, opende met een. offensief .en 
drong Lens in de verdediging. Het niet te stuiten of
fensief leidde tot een ruststand van 3-0 in het voor-
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deel van H.B.S,. In de r1,st werden door Lens spijkers 
met koppen geslagen. Er moest aanvallender worden ge
speeld en met eer: va-rsterkte halflinie ging lens van 
meet af in de aanval. Een ware golf van schoten regende 

neer op het H.B.S. doel en ·voor zi.i goed en wel bekomen 
waren,lag de eerste treffer van de voet van Bilderbeek 
al in de to-.iwen. Na ·] O minuten was het Koos Schouw, die 
een vrije trap onbeschaamd hard in de touwen joeg en met 
nog 10 minuten te spelen schoot Hans Bertens de gelijk
maker in. Maar zelfs inet een gelijkspel nam Lens geen 
genoegen en na een golf van aanvallen schoot Háns Bertem, 
de winnende goal langs de H.B.S. goalie. 5 wedstrijden 
10 punten voor een elftal dat zelfs bij 3-0 nog nif!t 

verslagen is. 

PROGRAMMA'S ,JUNIOREN, PUPILLE.N EN WELPEN 

Zondag 11 ·oktober 19'70 

Junioren 

12.00 uur Lens 1 - DHC 1 
12.00 uur GDS 2 - Lens 3 
14. 00 uur Valkeniers 2 - Lens 5 
10.00 uur H.V.V.Pup. - Lens P2 

KRANTEN!!!!! 

Zaterdag 10 oktober 1910 

Julhioren 

·15 045 uur DSO 1 - Lens 2 

1 6. 15 uur Lens 4 - 's-Gra venz·., 
sv 3 

·j 5, 00 uur vcs 7 - Lens 6 
15, 45 uur· Lens 7 - We,stl.6 
1 6.15 uur .Quick 6 - Lens 8 
16.-15 uur Lens 9 - BTC 2 
15.üO uur Lens '!0 - V.VP 7 
14,.30 uur Lens 11 - Laakkw,8 

_Ligging_terrein 

V1 
Erasmusweg 
Hoo:;."!1park-Ri j swijR: 
Hogenhoucklaan · 

vd ,Hagens.tr °' 
Zoetermeer. 

v-1 
Dedemsvaartweg 
V2 
De Sav.:E.ohmanlaan 
v3 
V1 
V2 

15 .oo uur 'Lens 12 Ile Adelaars 2 V3 
13.45 uur 1Lens 1 3 - ADO 17 V1 
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13.45 •. uur VIOS 7 
Lens 1 5 . .Vri.j. 
1 4. 30 uur VVP 11 
Lens 17 Vrij, 
13.45 uur Quick 13 

Pupillen. 

13.00 uur' Lens 1 
: l3.00 uur VVP 2 

1 3; oo uu,r · Lens 3 
13.00 uur Lens 4 
12.00 uur Vredenb.9 

13.45 uur Lens 6 
13.45 uur Lens 7 

Welpen 

12,00 .. UUl'.' Lens . 1 
12. 00 uur Lens 2 
12.00 uur Lens· 3 
11. 00 uur Lens 4 
11 • 00 uur Lens 5 

- Lens 14 

- Lens 1 6 

- Lens 18 

KRANTEN ! ! ! ! ! 

-·vue 1 
-Lens 2 (zie ook 

Triomph 1 
H.M.S.H.4' 

- Lens 5 ( vr. ) 

GDS 4 .. 

Dedemsvaartwet 

Zuiderpark 

de Sav.Lohmanlaan 

V1 
Zondag) Zuiderp. 
V2 
v3 
v. Vred.er:b .weg, 
Rijswijk 
V2. . . . •. . , 

·-----~--- .. , .. :., --Quick 1$ -·-:. ·: ; ,,, • ~ •. 1 --·------- __ , -·-··. 
KRANTEN!!!!! 

RAVA 1 .. 
CeJ.eritas·? 
HDV 2 .. 

·; ...... 

- Rijswijk 3 •· . 
VIOS· -3 · , ... .: .. -··· 

V1 ., :~.:. 
V2 ·.' · - . 
V3 
V1 
V2 
- -~ ; --~ ... - ~ 

KRANTEN ! ! ! ! ! . • . . 

Lens 1: m.bloks~th.booms-p,hop-•f.raaff-t.resodihardjo-, · 
h.rimmelzwaan-c.schrover-g.v.d.velde-b.v.d,lans-h.de 
ZWél.rt-f .g1;.it~-chr,stapel •. Ris.· j,v.rijn ( 2x) : ~ • 
Samenkomst 1 î .15 uur klubgebouw 
Lens 2: · j.disseldórp-a, hoek-,-J.v. d. heide-r .hóèfnageJ..:: '" ' 
h .de jong-a. jungsér:Jäger-a:. i;:chi jf-p. v.d. steen.::·j. v ;.d ó'. t . 
voort:..t,h.wilsháus.::j.zoun-h.kn.::i~:;:inga. , :;:.a::< ·,,:r: '.:',.:): 

, Leider dhr a.blom' ;::, .·- .. · ,. (!.c:• 
• , 5am~vkomst 14. 30 uur ingang Léns. terrein. : · , : · ,,, r ,.-, .r: : 

Lens 3: c.bor-1.è.fgberts~w.oeenglCeber-t-\j.janmaa:t~,.·:: ,J\, ê, 
h. jonker5- j. keetn:iár1".:::f;,de ikle:i. jrf-,a. v. d .m·eer.c"f' •. ·teuniS'Cei\-' 
d,de vries-w.zeemëyer-p.heyi1enJ2-x) Re13:;a,v.ä.·keer.:;1,.<;. t· 
Leider 9Jir c.nieuwenhuizen • 
Samenkomst: 11 ,00 n'Jr klubgebom•; Lens 
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Lens 4: g.v.ardenne-a.baurnan-a.castenmiller-f.clissel
dorl?-j.v.d.ende~b.de haas-j.meulernan,j.meyers-p.heynen 
(2x)-p.schouten-a.pelger,h.v.dam. 
Leider dhr J.Heynen 
Lens 5: c.van deelen-b.hoefnagel-g.hoenderkamp-c.kuy
pers-e.v.d.linde-j.lubout-j.lucas-w.pacqué-p.proost
r.wouters-j.pronk-j,staffelen Res.A.kuiters 
Leider dhr f.flumans (2x) 
Samenkomst 13.30 uu111 ingang Valkeniersterrein. 
Lens 6: r.coenen-g.v.deelen-f.hooghiemstra-h.keyner
rn.mulkens-p.overvest-e.reesinj-j.reuver-f.de vroege
p.wolters-w.ciuiverman1j.v.d.graaf 
Leider dhr f.flumans \2x) 
Samenkomst 14.30 uur ingang VCS terrein, 
Lens 7: als vorige week J.v.rijn (2x) · 
Leider dhr j.v.d.kley 
Lens 8: r. v. tl. steen--f .wouters-a .Rheynen-g.lelieveld
a. v .maris-f .hazebroek-w. v .d .linden-c. bakker-a. brouwer
w.de hilster-h.piët-h.straver. 
Leider dhr j.colpa 
Samenkomst 15.30 uur Hengelolaan hoek Leyweg CEurocinema) 
Lens 9: Als vorige week · 
Leider dhr g.de hoogd. 
Lens_j_Q: f.v.os-p.mu.lder-h.v.d.broek-c.v.d,aardweg
j.oosterireer-e.bcoms-r.de vroege-r.v.d.ljnde-p,berkelaar
m.magnee-j.v.hoek-h.v.d.graaf Res. s.djeharian 
Leider dhr c .gri::nbergen .. 
Lens ·11: j.ruyters (2x)-j;v.rossum-jodessing-w.snijders
m.v.dijk-j.vollering~f.klos-g,kerkhof-f.magnee-h.nigge-
brugge-j,scheltens-j.v,wijk-p.zeitzen . . 
Leid er dhr j. ver barend se · · ·· · · · · • . · ... 
Lens 12: j.ruyters (2x)-r.bom-j.leuiken--e.wohrman-"'-. 
h.kouwerthoven.:.p.v~d.acker-j.de greef-r,out-'-d.faas-g,hoger
vorst-f.jonkèr-r.huisman-p.driessen. - . : :''.:' ,'' .... 
Lejder' dhr h,dankers .: - .. -·, · ',.. ·~ - ,., 

J,ens 1 3: alREkend ,_ 
Leider dhr h.de· groot :,-, .... ,· . _ · •, · ·- • 
Lens 14: h. v. boheernen-j .hollink-r. v ;lu:icemburg-a ;klëiwegt
f. v .loon-r. v .hoek-r. v .d ,meer-g. bloks-e .de wit-j.v.d. 
burgt-a. v .kleef-h. ruyter-h. v. vel zen ·' · ·· .. 
Leide,r dhr w. keetman 
Samenkomst13,15 _uur ingang Len~'terrein.' '· -~·'.'.::: 

. :. ,-. l. ; .,,~J ·::. ·:·;,_:.- -· 
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·--I.€n:c;...15: vrij 

Lens 16: t.prins-g.baidjoe-t.hulselmans-r.heemskerk
w. brochard-j. brochard-h. pronk-p. blon:-v. pouw-e .. casten
mi.ller-h.lutterman-h. lustenhonw€r-g.mahieu-l. v. dombm 
Leirler dhr a.v.essen 
Samenkomst- 14.00 uur Hfmgelolaan hoek Lceve:3teinlaan 
Lens 17: vrij 
Lens 18: p. bakker-r. v .krui.selbergen-r. wi.llems-p. koe
voets-j. wi jngar.,rde-ê. fljers-g. v .d ,meys-r .nottet-
a. v .maren-j. wasserman-m. hoenderkamp-r .kleiwegt 
Leider dhr a.bilderbeek 
SamerJ<omst 1 3. 00 uur Hengelolaan hoek Leyweg 

KRAN1'EN ! ! ! ! ! 

Pupillen 

Le~1s p1 : j. bronger-r. v. d "meer-p. hop-r ,m::.ckA.-p .devileE 
j. v .rijn-f .kortekaas-o. borst-j. lan sberg-r. hofman--a. 
westerdn:i.n, Res. r. v.d. bogaard-p. v .cl. burgt 
Leider dhr Hofman 
Lens p 2: g.appeldoorn-f.bauman-r.noordeloos-r.koevoE 
th,v.luxembure;-p.valkenburg-f.v.volzen-r.peeters-
p .1.l,ç:a s-o. hui 1:s-w. frant zen Re s. p. v. d . burg 
Leider: dhr th.hoefnagel 
Samenkomst 1?. 30 uur inga.ng Zuid erpark honk Hengelo
laan-Loevesteinlaan 

, , Zo:;:d..Qg, samenkomst: 9. ·15 uur ingang Lens terrei~1 
Lens p 3 : e.v.boheemen-r.pereini-j.coli-j.engele
j.ter laare-m.versteef-b.grimbergen-m.peperkamp-

, a.koevoets-j.eys-r.pieters Res. a.bijnagte 
Leiàer dhr h. zoun 
Lec1s p4: h,braak,h.hoppenb~ouwers-r.eyk-chr.geeve
p.de gier-w .heynen·-h,heezius-p. peperkamp-r. straver
s. teunissen-g.teeuwj sse Res. f.kerkhof 
Leider dhr th.bocms 
Lens p5: p. bakvis-p ., boin-h. v.d. broek-r .dessing
p .dullaart-m. schutte-r. waarsenburg-h. v.d. winden
f .v .d .zel-h.wub:Jen-p.v.d .zee Res. j.heggelman 
Lei~er dhr f.vos 

, Sarnentomst 11. GO uur Klubgebouw Lens 
Lens p6: j.kies-m,schmitz-t.v.d.tol-f.scholtes-
t. gimberg-g. boo,1-w. frericb s-rh. ~coyman--r. ruit erman,. m.rovers,p.wald;,cJlmj_dt Res, p.de 11a"d,-·h,vink 
Lrd der dhr p. v.d. steen 
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Lens p7: m. v.d. akker-,:, willems-r. leli!->Veld-w. rots-
a. raske-f. orta-r. v. d, laan-•r. v. nieuwenhu.izen-f. vogels-• 
p.herpetz-r.badou.x-j.reemàa Res,j.klarenbeek-
s .wilmer 
Leider dhr g.du.yvestei n · 

KRANTEN ! ! ! ! ! 

Lens W1: AJ.s bekend 
Leider dhr c.bon 
Lens ·w2: p. vroegop-c .r.iarcelis-a. schipaanboord-j .riemen
r. de haa r,-p, lelieveld-e. swart.-r .klijberg-a. overgauw-
h. korenr,,mp-j .prins Res. t.. king-r. de gier 
Leider dhr r.v.d. steen 
Lens W3: 1. janmaat-r. coli-m. leij,,-p. brochard-r. groen-
p. schol t.es--r .v. wijngaarde-a. simons-a.michels-;j. sch:ieider
p. verhaa.r Res. e.v.d.harst-m.sd1enkels 
Leider dhr w. michels 
Lens W 4: p.fromberg-t.h.schneiders-e,sandifort-f.gerrit
sen-p.eys-p.de groot-r.v.eijken-b.groen-a.kies-r.note
baard-m,rutgers Res. r. muskiet, l.touw 
Leider dhr f.t.eunissen 
Lens W5: p.krol-a.v.d.burg-r.badoux-r,duyndam-j.franken
r.janssen-n.noort-m.wind-m.veenman-f.grood-j.schipperen 
Ree. h.v.dyck-r.driessen 
Leider dhr n.osse 

KRANTEN ! ! 1 ! ! 

UITSLAGEN 
Junioren Puï2illen 
Lens 2 Scheven. 3 3-0 Laakkw.1 - Lens 1 1 -1 
Lens 3 ADO 6 1-2 Lens 2 - Celer.2 .5-0 
Lens 5 Verhurch 3 1-2 GONA 1 - Lens 3 1 .,,o 
Wilh.4 Lens 7 1-3 Lens 5 - RVC 4 3-2 
Lens 8 ADO 11 3-2 Lens 6 - Or,Bl,3 4-1 
DUNO 6 Lens 1 0 2-4 HBS 6 - Lens 7 0-3 
Celerit.as 6 - Lens 11 0-3 
DHC 9 - Lens 1 3 2-1 Wel2en 
Lens 15 VVP 10 4-1 Lens 1 - Celer.1 4-1 
Lens 16 VIOS 1-4 Celerit,4 - Lens 4 2-2 
Lens 17 Vredenb, 17 1 0-1 Lens 5 - TEDO 2 0-0 
Lens 18 - ADO 23 3-2 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
,. ---~ .. ,. --·-·· 
LENS -2 
Met 'n sterke tegenwind werd begonnen, waardoor het leek dat SchP.veningen sterk voor de dag zou komen, Maar al gauw werd het spel door onze spelers overgenomen en ontstonden diverse gcede kansen. Stapel lanceerde goede passes en wist voor verwarring bij de tegenstander te zorgen. Na 15 min. werd de bal door v.d. Voert goed voorgetrokken wn de Jong doelpuntte beheerst. Van hetzelfde laken een pak was het 2e doelpunt, v.d.voort speelde de bal keurig.vrij, maar zijn schot op het doel belandde op de paal, maar een goed meegekomen de Jong kon het afronden 2-0-. 
Na de rust een wat rommeliger spelbeeld en diverse keren liepen de onzen in een buitenspelvak, daardoor kregen we toch ongekende kansen tegen lat en paal. Na een doorbraak van Wilshaus werd de keeper orr.speeld en met een simpele beweging gedoelpunt 3-0. Goede inzet van de ·spelers waarborgt ook een goed elftal. 
LENS 17 

-Een oppermacht.ig 1 7e heeft zijn 3e overwinning in successie behaald. Dit elftal draait zonder meer erg goed • . De tegenstander was deze keer Vredenburch, 
~ Lens startte met storm tegen, maar toch wist van Wassem Lens al spoedig een 1-0 voorsprong te bezorgen. In dezelfde rrri nuut werd het do~or slecht wegwerken van onze verdediging echter gelijk. Daarna was het alles Lens wat de klok sloeg.Achtereenvolgens zorgden th.v.d.voort, m.v.wassem en s.knörr voor een 4-1 ruststand, 

In de 2e helft werd Vredenburgch totaal weggegpeeld.Lens bouwde gestadig door aan et,m monsterzege. Door middel van doelpunten van achtereenvolgens s.knörr (2x) r.guit (2x) en r.wijsman(2:x:) bepaalde Lens de eindstand op î0-1. Dit elftal heeft nu uit 5 wedstri.jden 7 punten verzameld met een doelgemiddelde van 26-6. Doorgaan zo jongens! 
AFSCHRIJVINGEN 
Schriftelijk voor vrijdagavond 18.30 uur bij dhr G.v.d. Steen, Nunspeetlaan 303. Telefonisçh uitsluitend vrij
daga v:ond, t1lll,;l\.l);).., J 8, 30 en 1 9 , 30 uur. Tel • 661 31 4 kl ubgeb ouw. In noodgevallenzaterdago~htend tussen 10.üO en 1 C. 30 uur bij dbr r , ; • d. ~ L.een, L-"i.. ;9 8694. 
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Ar,KEURINGEN 
Door Pupi_].len en Welpen kan, bij slechte weersomstandig
heden, worden geinforrne~rd naar eventuele afkeuring, 
echter uitsluitend voor uitwedstrijden en als op de af-
keuringsadressen bij Pupillen en Welpen s·:;,:w.t nzie af
keuringsli.ist" ,, Voor de thuiswedstri.jden moet de .juniorer:i= 
li.ist worden geraadoleegd. Gaan de wedstri,1den van Lens 4,._ 
7 en 13 niet door, dan zi.jn ook .jullie wedstrijden afge
last. 
Het informatieadres is klubgebouw, zaterdagochtend tussen 
10.30 uur en 11.00 uur. tel. 661314. 

KEEPERSTRAINING 
A.s. zaterdag worden om 10.00 uur de volgende keepers 
verwacht : H. Uding en P. Bakker" Bij evt. verhindering 
afschrijven op vrijdagavond. 
NIET-OPKOMERS 
Wegens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgen a.v.d.keer
s. d jeharian-a. bi jnagte-h, vink-r .degier--b .muskiet en • 
m.sche11kels 2 extr·a reservebeurten. 
M.Prins wordt wege11s herhaald niet-opkomen dit seizoen 
niet meer opgesteld. 
TRAININGEN C--KLASSE 
Het blijkt, dat veel jongens die dinsdag om half vijf 
moeten trainen ook op vrijdagavond komen. Dit is niet 
toegestaan zonder toestemming van de Juko. Du& h.omt al
leen dinsdags. Mocht dit niet mogelijk zijn dan moet de 
Juko worden ingelicht. 

De training op dor.è.erdagavond wordt zeer slecht bezocht. 
De spelers van Lens 2 - 3 en 4 worden dringend verzocht 
deze training te bezoeken, ar,der<', zullen wij ons genood
zaakt zien deze training stop te zetten. 
DE JUNIORENRAAD 
Beste Jongens> 
AangPzien er een collecte wordt gehouden voor het Henry 
Dunant fonds, doen wij hierbij een oproep voor jongr:-,rw 
_,_;_e, willen collecteren voor een goed doel. Lens heeft meer 
meegedaon en twee jaar gelegen het meeste opgehaald.Zorg 
ervoor dat oo'.{. dit ju.1.c dit vrner wordt waargemaakt .• 
Tr staan aller·lei activtteiten te gebeuren b.v. een collec
te, die leden van sportverenigingen tussen 3 en 14 oktober 
op tern:iinen en sporthallen onder hun mede:leden zulle:n 
hoc:.den ,. 



-· ';,6? .. 
E;en grootscheepse huis aan huis irnllecte wordt gehouden op 14 oktober . Dan zal ook P.en groots T.V. pro-, gramrna word~n u;i.tgezonden, ,.j/at de·ielfd.e opzet heeft. als de akties Mgr,BAkkers en Open het Dorp. 
De jongens, die mee willen doen kunnen zich opgeven bij: Frans Disseldorp 

Hertenrade 2.52 
Tt-.:., ,Sb.566ö of bij een yar. de andere leden van de juniorenraad of bij de heer G,Duivesteijn. 

' ~ '>! ........ ,·· ...... ~ ,: ~ ..... a.; ..... '< • .,. ~ • ... . . . ' PINGELAARS EN GOOCHELA/1RS OPGELET 
Zoals jullie allemaal wel wet.en is op het ogenblik een groots spel aan de gang Telesport-Adidas. De spelregels: Er is alleen een bal nodig. Deelnemen ,. kunnen jongens die in OLna 19.54 zijn geboren. Hoe moet het worden gedaan? Ju moet de bal zoveel mogelijk keren met de voet achj;er elkaar hoogh0ud,~n, daarna hetzelfde met het hoofd, Beiden moeten apart worden afgew<,rkt. De bal mag eveneens met de krüe, de borst of de schouders W•)rcbn gesp~·,,ld (handen, armen verboden) maar daarvoor mogen geen punten worden toegekend. Als je genoeg geoefend hebt, ga je naar je trainer of leider en vraag of hij je wil controleren. De resultaten moeten w_orden opgestuun1naar 

. Telesport Adidasspel 
Postbus 236 
Rotterdam 

Iedereen die 30x op de voet en 10x op het hoofd kan spelen krijgt een bronzen speld. Zij die het met hoofd en voet meer kunnen dan .500x krijgen een zilveren speld Wie het meer als . .500x kan krijgt de verdere opgäven thuisgestuurd en de best.en gaan naar de finale in het KNVB centrum. Voor de besten zijn mooie prijzen, o.a. een interlandwedstrijd, europacupwedstrijden en de cupfinale plus iedere finalist een voetbaluitrusting. Onder alle deelnemers worden drie uitrustingen verloot. 
De kaarten,pienen te worden aangevraagd bij een van de leden van de Juco of Juniorenraad. 
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KLAVERJASSEN 
Op een nog.te bepalen avond is er weer een klaverjas
avond. De A.B. en C,klassers zullen in verschillende 
pools spelen. Verdere gegevens hierover in de volgende 
Lensrevue, 
Zoek vast een partner op en ga maar vast oefenen, 
want het belooft een spannende avond te worden, 

KRANT_ENACTIE 
Zoals we vorige week al hebben gemeld, komt er het 
komende weekeind weer een container. Het resultaat 
van de eer.ste container is al bekend. Het bedrag 
was f 87,--. Wij hopen dat jullie de afgelopen 
14 dagen veel kranten hebben opgespaard, zodat wij 
weer een volle container hebben. Wij rijden Zater
dag ook de adrep~en af, van de mensen die hun naam 
hebben opgegeven. Heeft U grote hoeveelheden kranten 
bel dan even naar Paul v.d. Steen, tel. 39&;.94: 

,, .. •.,r·,\•,·~-a;"!•"" ~ 

'•' 

IMPRESSIE ENER BEATAVOND 
Aangetrokken door de visioenen van alcoholdampen bover 
het.iens-klubgebouw, de te verwachten geluidssterkte 
van de ''lif.idnight Specials" en de aanwe;;igà.eid van kwie} 
vrouwelijk schoon, spoedden zich een groot aantal 
prominente Lens en Kwiek sportfiguren naar de bovenge
noemde plaats des onheils, om aldaar het gevoel van 
"all-together" een extra dimensie te €'.',ven, Kortom, 
alle ingrediënten waren aanwezig om er een dolle 
avond van te maken. 
De band was duidelijk "shocking" en diverse figuren 
voelden zich onmiskenbaar "blue". Dat alle visioenen 
bewaarheid werclen is overbodig te bevestigen. Traditie 
getrouw werd ,'€1'àk deze avond weer onvergetelijk, 

Jacowisz (v/h Yo-Yo) 

TAFELTENNISTQgRNOOI 
Zoals vor:i :;r-i week al werd vermeld in de Lens--revue 
wordt op ciinodag 1 :; uktobe1·· eer, taf El tennis-avond 

.~ georganiseer~ •roor alle ,imnorleden van Lens en Kwiek 
Sport. De laat.ste kans om je op te geven is tot Zonda~ 
avond 8 uur bij Ton Hoek, tel. 67,02.36 



,--
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Het slaggeweld begint om ?uur. Einde om+ 10 uur 
voor de C-klassers, terwijl de slaglustigën orn,er 
de B. en A-klassers de bal nog tot een wat later 
tijdstip l<unnen laten springen. 
Neem wel eigen bats mee, voorzien van je naam, 
De finale-avond vindt plaats o;:, 27 oktober met als 
extra attraktie een demonstJ•9.tie van Veronique v .cl. 
Laan. 

Ka-Ka, 



De Lensrevue 
weekblad van de vcetbalvereniging 
44ste jaargang nummer 5 

• •• •I •· d .-. -• ••· ·:·-r,' 

--·"'-AN"HEI.I'' REDÀKTIVISTISCHE FRONT 

Het roinrnelt in.den lande! 

Lenig en Snel 
14 oktober 1970. 

Het rommelt althans in veel voetbalklubs in den lande. 
Het rommelt met name daar waar verenigingen overstroomd 
worden door nieuwe, meestal zeer jonge leden. En het 
zijn veel verenigingen, die een dergelijke grote toe
loop kennen. Lens is daar één van. 
Indien U reeds op rijpere leeftijd bent, kunt U zich 
herinneren hoe U zich vroeger op straat met voetballen 
vermaakte. Door woonkazernes en auto's is dit voor de 
huidige jeugd nauwelijks nog mogelijk. Dus stroomt de 
jeugd in groten getale naar de voetbalklubs, met name 
naar de klubs in de buurt van de woonwijken. Lens is 
zo'n klub. 
Momenteel telt Lens 19 junioren-elftallen, 7 pupillen
elftallen en 6 welpen-elftallen, een aantal dat op 
korte termijn uitgebreid kan worden. Op Woensdagmiddag 
draaft een zestigtal jonge talenten over onze velden, 
waarvan een deel nog geen lid is maar het spoedig zal 
worden. Lens heeft echter slechts de beschikking over 
drie velden. 
U begrijpt, geachte Lenser en geachte betrokkene, dat 
dit problemen schept, problemen waarvan brede lagen 
in Lens reeds doordrongen zijn. · 
Het onderkennen van problemen biedt echter nog lang 
geen oplossing ervan. Het behoeft geen betoog, dat de 
oplossing ervan een zaak is van de gehele vereniging. 
Kreten, die wij opvangen, zijn: ledenstop, strengere 
selektie, fusie, multi-sportverenig;i.ng (meerdere tak
ken van sport in één vereniging ondergebracht), uit
breiding van de akkomodatie, enz. 
Wij willen als redaktie bij voorbaat stellen dat zo
wel een ledenstop als strengere selektie van nieuwe 
leden paardemiddelen zijn, waar wij ons v~erkant tegen 
zullen keren. Uitbreiding van akkomodatie is nauwelijks 
mogelijk. De overige middelen zullen mogelijk op weer
stand stuiten. 
Ziet U het probleem? 
Eens zult U allen in deze Uw stem moeten laten horen. 
Wij zullen niet nalaten via het orgaan dat "Lensrevue" 
heet daarop te hameren. U hoort meer van ons! 

A.V.E. 
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-~~~Èw· · ·~· 
:: 'SEKRETA.ITTAAT. . .. 

Alle korrespondentie voor ®.i;~lgw,men sek~tariaat 
dient gezonden te worden aèn G.H.C. Halleen, Abeel
straat 37, tel, 324044. 

NIEUWE. LEDJJ;N _ 
,......- 6~ van LO,ÇJn' R,G. 
_...... 640 Kuipers A. 

,..., - -_.....64.6 v.d. Hoek.,M.J, 
✓ 647 Schipper,E.M. 
__, 648 _Schipper J ,.Ç,, 
,--6:;i.D Y~,Ho1,lWeni1;1~ R. 
_.-652 Lo-Ten-F~~.J.R. 
,......-657 Verheesen P,H, 

P-.f~~--~-,e,-,o/--7"",-,f".i'"'}:.-,-tl 

IN BALLOTAGE 
65~ Koning,_, ,.9, 
654 H.outman.J:!, J. 
65.5 de Waal. J ,ki, 
65~ Heemskerk T,C. 
658 Zomer S.R. 

, •• , ; ,. ! r- . t • 

~~,.- ... 
040862 (w) 
080961 (w) 
100459 (p) 
25105$1 (p) 
22025j ( sJ 
140454 ( j) 

02036pJwJ 
05076,j • (wJ 
011 25 ~ ( j) 
19025..5 ( j) 
130162 (w) 

~ SCBORSING . . 

Hertenrade 175 
Wolweversgaarde 357-

674798 
Schaarsbergenstr. ·192 
M,Stokelaan 1932-673953 
M,Stokelaan 1932-673953 
Zonneoord 91-668084 
F.ahrenheit str,574-321059 
De Rade 27 

Plantenoord 56-666767 
Hoogveen 203-298580 
Schipborgstraat 53 
Lijsterbesstr,133-639480 
Meppel weg 1 31 2--662455 

.De KNVB heeft W.Keetman, spe_ler van Lens 2, i.v.m. diens 
optreden tijdens de wedstrijd Lens 2 - VIOS 2 op 20 sep
tember met ingang van 25 september een straf opgelegd 

. bestaande uit een verbod deel te nemen aan bindende 
wedstrijden, t_otdat door het 2e elftal drie achtereen
volgende bindende wedstrijden zijn gespeeld. Voorts een 
voorwaardelijke straf mqn twee.bindende wedstrijden met 

., een proeftijd van één jaar, dus tot 25 september 1971. 
De kosten van het onderzoek (f 15,--) komen voor reke-
ning van betrokken speler~ · 

":"',., ~--'" 
N.B. 
Voor d~~e orde wijst het bestuur erop, dat.het vol
gens het KNVB-reglemei;it toegest,<1an is, .•spelers, die 
voor een bepaald é•3ntal. "bindenr':;" wedstrijden zijn ge
T.-hor:it.l''.in vri_e-,_ ,.,J,8.IJp:,li5ke · ·:•r: "trijdëcs, .:,p i;e '.d;, ".l ·n, 
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Bij schorsingen voor een bepaalde vaste periode mogen 
betrokken spelers voor geen enkele wedstrijd opgesteld 
worden, 

AFVOEREN LEDENLIJST 
,,,573 P,J.Zalmé (j) 

MUTATIES LEDENLIJST 
~43.5 J.Ruijters naar Meppelrade 86 (per 1 nov.) 

539 toevoegen tel. 997445 

OFFICIELE INGEBRUIKSTELLING LICHTINSTALLATIE 
Op Donderdagavond 29 oktober zal onze nieuwe veld- en 
trainingsverlichting officieel in gebruik worden genomen. 
Ons eerste eiliftal speelt op die avond een lichtwedstrijd 
tegen het eerste van H.B.S.; aanvang 20.15 uur. Om half 
acht begint een ontvangst voor een aantalafficiële ge
nodigden. Uitgenodigd zijn onder meer de Haagse wethouder 
voor Sport en Recreatie, de heer P. Vink, het bestuur van 
de afdeling Den Haag van de KNVB en vertegenwoordigers 
van enkele gemeentelijke instanties. Voorts worden alle 
buurtbewoners via een folder attent gemaakt op deze voor 
Lenig en Snel zo heuglijke gebeurtenis, 

UITSLAGEN ZONDAG 11 OKTOBER 1970 
Lens 1 
Lens 3 
Lens 4 
Lens 5 
Verburch 4 
Quick 10 
Lens 8 
Kranenburg 6 

- A.S.C. 1 
- V.U.rir. 3 
- G.D.S. 2 
- Westlandia 5 
- Lens 6 
- Lens 7 
- Flamingo's .5 
- Lens 10 

SENIOREN 
2-1 
2-1 
3-2 
3-0 
4-3 
2-2 
.5-0 
2-4-

Wegens herhaald niet-opkomen en geen gehoor geven aan 
onze uitnodiging om in ons klubgebouw aanwezig te zijn 
wordt de heer A.Loykens tot nader bericht niet meer op
gesteld. 
P. Burghouwt, G.Benneker en P.de Vries mogen rekenen op 
2 extra reservebeurten wegens niet opkomen, of te laat 
komen en zich te vroeg verwijderen, 
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Programma voor Zondag'18 oktober 1970 Senioren. 

14. 30 uur Vredenburch f:: Lens 1 
... ., ™" 

J ,Honsbeek 
12.00 uur Verburch 2 - Lens 2 
12.00 uu:r Lens 3 - Ooievaars 2 1-1-6/4E.J.de Vo 
15.00 uur Lens 4 - Ooievaars 2 1-1-6/4 H.J,Gille 
12,00 uur Len~,5 ., Duno 2 2-2-5/3 A.Jansen 
12. 00 uµ;r Quick Éi 7 ___ Lens 6 H.Heuzen 
12.00 uur Ooievaars 5 - Lens 7 G,Middend 
15.00 uur.Lens 8 - WIK 4 1-1-6/4 W.Hendrik 
13.00 uur LVSJ 4 - Lens 9 · J.Beij 
13.45 uur Lens 10, Flamingo's? 1-1-5/3 ? 
13.45 uur Triomph 8 - Lens 11 ? 
13.45 uur Lens 12 - Bunker Boy's 4 2-2-5/3 R.Fell, 
DENK AAN HET DOELPUNTENFONDS 

LIGGING DER VELDEN SAMENKOMST 
Vredenburch Aan de Vredenburchweg 
Verburch Wateringseweg t/o no 79 

13.00 uur klubgel 

Poeldijk 11 • 00 uur " Ooievaars Zuiderpark 2e gedeelte 11 0 00 uur tl 

Quick Sav.Lohmanlaan 11 • 00 uur tl 

L.V.S.J. Kanaalweg te De Lier t/o 
Heulbrug 11 .45 uur " > 

Trimmph Zuiderpark 2e gedeelte 13. 00 uur tl 

, . ..:; .• , 
DENK AAN HET DÓELPUNTENFONDS 

Volgende week zullen wij publiceren het bedrag, dat wij 
nog te vorderen hebben van verschillende elftallen, die 
nog niets betaald hebben, 

-•~-· ...... .....,~,,.~,?'~ • 

DE OPSTELLINGEN 

Lens 1 en 2 worden donderdagavond na de training bekend• 
,..,. gemaakt. ·~ 

Grensrecht~r Lens 1 A.van Reenen 
Lens 2- M.vän Veen (2x) 
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,J.ens 3 
·R.B:ciggemans 
. .G. van Oostrom 
R.Hartingsveldt 
H.Smitskam 

.;f. v .Broi;u:tJ1orst 
,Jt,Roodbol (a) 
-~-Bijsterveld 
W.Venderbos 
F.de Zwart 
C.Vervaart 
E,Bakkers 
Res. 
J ,Witting ( 2x) 
F.Straathof (2x) 

Lens 6 
L.Brandenburg 
H.v.Welzen 
R,de Groot 
J.de Waart 
C,Grimbergen 
J .Riemen 
G.v.d.Kley (a) 
G.Looijensteijn 
P.Schulten 
G,Halleen 
J. Vel dink 
Res. 
M.van Eijsbergen 

Lens 9 
W.Burghouwt 
H.Suiker (a) 
C.Peeters 
M.Zilfhout 
H.Kemper 
H.de Sterke 
A • v, d • Me.yd en 

_,.,,,,,.'1':;Nl.;, • _. . T 
-~ :_Leris 4 --· ,_ - • ~ens 5 

A. Verbarend s13 ( a1 ,Jl. Vervaart 
F ,Straathof ( 2x) · ·F .Veelb(:lhr 
P.v.d.Aar A.v.E@îlondéa) 
P,Kleinbreteler L.Hendrichs 
M,van Veen (2x) J,Verhaar 
W,Verbarendse W.Kouwenhoven 
A.de Hoogd L.v.d.Velde 
R,Brandenburg (2x) W.Eykelhof 
J.Witting B,Hendrichs 
E,Foendoe E,A.v.d.Acker 
R.Eykelhof N.Drabbe 
Res. Res, 
A,Benneker P.Kleinbreteler 
F.Veelbehr (2x) 

. "" Lens 7 
F.de Vos 
A.Jehee 
L.Boelhouwer 
G,Kuypers 
N.de Boer (2x) 
J,de Boer 
B.Lustenhouwer 
A.Cox 
A.van Wasbeek 
J,Endlich 
H.Suijkerbuijk 
Res, 
G.Hogetoorn 
P.Braun 
EKO A,Bogisch 
Lens 10 
N,Osse 
S,Douw (a) 
P,Haring 
W.Douw 
F .Peters 
F.v.d •. Berg 
J.v.d. Aar 

~êns 8 
~• _Th,Suijkerbuijk 
· ·A. Tinne broek 

A.van Essen 
H,de Groot (a) 
J. Verbarendse 
P .Mand ers 
G.Duijvestein 
J.Schouw 
F,Wubben 
R.Scholten 
A ,Bild erbeek 
Res, J, Bertens 

. Lens 11 
R.v,Oostveen Koentze 
C.Kras 
P.Burghouwt 
H.Scholten 
W.Suiker 
A.Hoppenbrouwers 
J,Brochard 
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J,en;:_:9._ .. ( vervOîg):;. Lèn\l,,' 1 0 (vervolg),,,, _..bens. 11 ( verve: 
H.H~ket .,_ L.vq.U Duivenvoordt,_ J/.Keereweer 

.,.: ~J .de Hilster .-- ,1,.. van Duivenvoorde. J ,..Jage.r ,_ ,, 
~,.J.Simons ~·JI.Douw ,_.)L.v.Luxemburg 
<,.,L_.Janssen ,.,.JJ.,Soer ,,,,H.Jacobs 

Res. • .. ,.Ees. Res. 
::.w.v,.~.Laan ~.,ll.Stuivinga N.de Boer (2x) 
. EKO H,Jacobi J.Briedee 
~ ~ ' . ,~ .... 

Lens 12 
J.Borst 
H.Dankers 
P,de Haan(a) 
R.Feekes 
A.Vervaart 
J,Rientjes 
R.Peters 
R.v.d.Steen 
C.Beijer 
J.Kuijper 
M.Olthof 
Res. 
G.Blankenspoor 

AFSCHRIJVINGEN 
Alleen Vrijdagavond tussen 20.00 u, 
en 20.30 uur, met opgave van reden 
waarom men niet beschikbaar is, aai 
het klubgebouw of telefonisch 66.1 
RUILF'ORMULIEREN 
Afhalen vanaf Vrijdagavond 22.00 u, 
of Zaterdagmiddag v.a. 14.00 uur ai 
het klubgebouw. 
UITSLAGEN DOORBELLEN 
Zondagavond tussen 17.00 uur en 17 
uur MAAR DAN OOK NIET LATER·aan he1 
E.K.O. sekretariaat tel. 39,52.55 F. de Winter 

Scheidsrechter:E.Feller. 

VARIA 
- Lens 5, Lens 5 let op Uw saeck; 

dit keer schoot Ge slechts 3 .keer raeck ! 

- In de kantine is aangebracht een Ding, althans een 1 
werp met een dingmatig karakter. Ze zegge dat 't voc 
de TeeVee is, 

- Onze penningmeester, de beer • • • . • eh • • • • . U weet ~ 
is zijn ledenlijst kwijt, waarop voor hem onmisbare 
tekeningen voorkomen, U kent vast wel het verhaal Vé 

de eerlijke vinder en zo ••.•• 
- Na de regelmatige 4-2 overwinning van Zondag jl. sh 

Lens 10 op "kousevoeten" naar de top toe. De voorbet 
dingen op eer; eventueel kampioenschap zijn al in vol 
gang. 
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De voetballer is een edel dier. 
Desondanks zijn termen als "kopbal" en "koppen" ge
bruikelijke termen in het voetbaljargon. 
Dit moet Uw gevoel van eigenwaarde toch aantasten. 
Laten wij ons onder de edelen scharen en voortaan 
de termen 11hoofbal" en "hoofden" bezigen. 

- Wij menen alle tegenstanders van Lens 5 erop te moe
ten wijzen, dat dit elftal een p~nalty-specialist 
in zijn midden heeft. Zijn stráfschoppen zijn niet 
mooi, maar wel ontzettend hard, vooral in derde in
stantie. 

- Liever naakt dan namaak ••••• 
en zij lachte haar tanden bloot. 

- Redaktiesekretaressen gevraagd. Sollicitatiebrieven 
graag met foto aan het redaktieadres. H.n.u, 
Wordt wederverkoper van dit blad. Indien U zich op
geeft, zult U ongetwijfeld de eerste en de laatste 
zijn. 

- Van onze wetenschappelijke medewerker: 
Wie d'r 't meeste maakt, die wint 

Meer nieuws volgt. 

HET JUBILEUM 
Van de jubileum-kommissie kregen wiJ in grote lijnen 
de plannen voor het 50-jarig jubileum. Een wat meer .... 
gedetailleerd overzicht kan in de komende weken ver-·· 
wacht worden. 
Op Woensdag 16 december zal in het klubgebouw·een zogê~ 
naamde. Vl_aamse Kermis gehouden worden,. speciaal bedoeld 
voor onze welpen, pupillen en· jonge C-klassers, dié 
's-middag;s zal beginnen' en 's:.ávorids zal voortduren. · · 

~ Zaterdàgmiddag 19 deéèmbèr ·~ai. •be~temd zijn voor 
een receptie· t.b.v. de zusterverenigingen, KNVB
officials enz. 

Zaterdagavond 19 december barst het gewe,ld los. De 
Radio Veronica Drive-in Show zal Ami•citia. bezetten, . ·• 
speciaal ·voc,r Leps le.den · en aanha,ng. Dit. __ alle .. s begint . 
om 8 uu:·. · 
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Om 8.30 uur zal in de bovenzalen van Amicitia een 
Cabaret-Dansant beginnen, dat tot 2 uur zal voort
duren. 

De volgende Zondr.g kan men over dit alles nog eens 
naprat~n, terwijl gekeken kan worden naar een attrac
tieve wedstrijd, waarover nog definitieve plannen 
moeten komen. 

Dit zijn summier de plannen van de Jubileum-commissie, 
bedoeld om U alvast lekker te maken en U in te stellen 
op het grof geschut dat komen gaat. 

De volgende weker: zult U nog meer kunnen smullen als, 
de plannen wat meer gedetailleerd ter tafel komen. 

NIEUWS VAN DE KA-KA 
TAFELTENNIS 

Dinsdag 27 oktober. 
Finale-avond tafeltennissen. 

Jacowicz. 

Finale-wedstrijden met prijsuitreiken;~oor iedere 
poule is een beker beschikbaar. 
Extra attractie: 
Demonstratiewedstrijd van Veronique v.d. Laan. 

BINGO 

Zaterdagavond 31 oktober, 
Grootse Bingoavond met grandioze prijzen. 

KLAVERJASDRIVES 

Op Dinsdag 22 september namen 14 koppels met als 
winnaressen Mevr. van Doorn en Mevr. Jansen aan 
de klaverjasavond deel. Op 6 oktober werd deze 
avond nog slechter bezocht n.l. door 10 koppels 
met als winnaars Mevr. Franke - Hr.C.Peeters. 
Speciale dank toch aan de toto kommissie, die bijna 
als enigen aanwezig waren. 

"Peyton Place" en "De klop op de deur" vinden wij 
geen excuse, daar bij 11Rava11 op dezelfde avond 80 à 
90 enthousiaste kaarters :aanwe•z,ig zijn. 
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Wij rekenen er echter op, dat iedereen bij de kerstdrive 
"acte de présence" geeft. Wilt U hiervoor de volgende 
avonden vrij houden: 

6 november start - 20 november - 27 november - 11 december -
18 december slotavond. 

Omtrent het te volgen systeem zullen wij U in de volgen
de Lensrevue nader inlichten. 
Maak nu reeds een afspraak met Uw kennissen of buren, 

De kontaktcorruilissie. 

KLAVERJASAVOND VOOR JUNIOREN 

Op Donderdagavond 22 oktober a.s. om 8 uur organiseren 
wij weer een klaverjasdrive voor de A- B- en C-klassers. 
Wij hebben het expres op 22 oktober gezet, daar de meeste 
jongens dan herfstvakantie hebben. De inschrijving is 
van 7 .15 uur tot 8 uur. De A- B- en C-klassers worden in 
aparte poules ingedeeld en zullen strijden om een cadeau
bon, Het inleggeld is voor de A ;f1.--, B ;f 0.75 en de C 
;f 0,50 per persoon. Wij verwachten er veel. Het is om 
ongeveer 11 uur afgelopen. Neem wel per paar een pen of 
potlood mee. Als je nog geen partner hebt, kom dan gerust· 
naar Lens, daar staan nog wel een paar jongens zonder 
partner, 

DE JUlllIORENRAAD. 

KRANTENAKTIE 

De krantenaktie loop;àe laatste tijd zeer goed. Ook nu 
hebben we weer een volle container bij elkaar gehaald. 
Op Zaterdag 24 oktober rijden wij weer alle adressen af. 
Als U kranten heeft belt U dan even naar Paul v.d.Steen 
(39,86,94) en hij zorgt er dan voor dat Uw kranten 
worden opgehaald. 

DE JUNIORENRAAD. 

GEVRAAGD 

Enkele jonge Lensers, die in hun buurt folders in verband 
met de feestelijkheden op 29 oktober, waarover U elders 
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in deze Lensrevue iets kunt lezen, huis aan huis willen 
bezorgen. Op te geven bij iemand van de Juco ofJUnio
renraad. Het liefst .. vó6r Zaterdagavond 24 oktober. 
Het is de bedoeling, dat de folders op dinsdag 
27 oktober.verspreid worden. 

DE JUNIORENRAAD. 

DAMESTRAINING 
Ja dames, donderdag 22 oktober kunt U er.weer tegen
aan. Waar tegenaan, zult U zich afvragen, misschien 
tegen de grassprieten of tegen de doelpalen. U hoeft 
niet bang te zijn, er zijn voldoende verzorgers aan
wezig is. En niemand minder dan Gerard Duyvestein 
zal er voor zorgen, dat U zich na de nodige inspan
ningen helemaal 11 je dat" voelt. Alle dames, incl. 
vriendinnen of andere belangstellenden kunnen van 
deze unieke training gebruik maken om hun sluimenrm
de talenten naar voren te brengen. De aanvang is 
20.30 uur, 

PROGRAMMA'S JUNIOREN, PUPILLEN EN WELPEN 

ZONDAG 18 OKTOBER 1970 
Junioren 
1 2 • 30 uur DHL 1 

· 1 2. 00 uur Lens 3 
1 3. 15 uur Lens 5 

- Lens 1 
Vrij 

- GDA 2 

ZATERDAG 17 OKTOBER 1970· 
Junioren · 

Ligging terrein 
Brasserskade,Delft 

V3 

16.15 .uur Lens 2 .. - Voorburg ·t · . V1 .. · • · 
Lens 4 Vrij_· 
15,00 uur Lens 6 
14.45 uur ADO 9. · 
15.00 uur Lens 8 
14.45 uur ADO 13 
14.45 uur Schev,9 
14.45 uur TEDO 4 
16.oo uur GONA c; 
0 4-. 30 uur GDS 
·; • I> _,..,o uur Len.s 

Te Werve 1 
-: Lens 7 
- DHL 7 
- Lens 9 
--Lens 10 
- Lens 11 
- Lens 12 

V3 
Zuiderpark 
V1 
Zuiderpark 
Hout rust . 

·. v.Vredenburchweg,Rsw 
Vn,ëler,.1:stlaan · 
·.E.r -'.l ,:7:111"'.}.Si<te g 
V? 
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13.45 uur Lens 15 - Westerkw,19 V1 
1 3.45 uur Lens 16 - Quick St .14 V2 
14. 30 uur KMD 6 - Lens 17 Hofpark,Wateringen, 
13.45 uur Lens 18 - Westerkw.12 V3 Heulweg 

Pu:Qillen 
1 3, 00 uur Lens 1 - GDS 1 V1 
12. 00 uur Lens 2 - RVC 2 V2 
1 3.00 uur Lens 3 - Celeritas 1 v3 
1 3, 00 uur Rijswijk 4 - Lens 4 Schaapweg,Rijswijk 
12,00 uur Triomph 2 - Lens 5 Zuiderpark 2e ged. 
12 .45 uur RAVA 5 - Lens 6 Zuiderpark 
12. 00 uur Lens 7 - DUNO 5 V2 

WELPEN 
1 2. 00 uur RKSVM 1 - Lens 1 Duyvenvoordestraat, 
1 2, 00 uur Lens 2 - BMT 1 V1 Monster 
11 , 00 uur HMSH 3 - Lens 13 Vrederustlaan 
1 2. 00 uur ADO 7 - Lens 4 Zuiderpark 
12.00 uur Scheven.3 - Lens 5 Houtrust 
12 .45 uur Lens 6 - Vredenb. ( vr) V3 

Lens 1: als vorige week zonder J.van rijn. met j.dissel
dorp. 
leider dhr j,hop 
samenkomst 11 ,15 uur klubgebouw Lens: 
Lens 2: als vorige week zonder j.disseldorp met chr. 
stapel (2x) en j.kruizinga 
leider dhr a.blmk 
Lens 3: Vrij. 
Lens 4: Vrij. Zie overige elftallen. 
Lens 5: c. van deelen-g.hoenderkamp-c .kuypers-e. v.d .• linde~ 
j.lubout-j.lucas-w,pacqué-a.pelger-r,wouters-j,pronk
a.kuiters-g.v.deelen 
leider dhr f,flumans 
Lens 6: r.coenen-f.hooghiemstra-h,keyner-m.mulkens
p. overvest-e .reesink-·j. reuver-f .de. vroege-p ,wolt ers
w .dui verman-j. v .d .graaf-g. hoefnagel-j. staffelen 
leider dhr f,flumans 
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Lens 7: als vorige week zonder f,baven (8) met 
h.straver. . 
samenkomst 14.15 uur hoofdingang ADO terrein. 
Lens 8: als vorige week met f,baven zonder 
h,straver (7) . 
leid er dhr j. col pa 
Lens 9: b.ruiterman-j.janmaat-h.guit-a.lodder
g,colpa-a.looyestein-j,slabbers-fr.snoeyers-f. 
willeyns-r.verbarendse-w.wils,j.post 
leider dhr g. de hoogd 
Samenkomst 14.15 uur Hengelolaan hoek Loevestein
laan, 
Lens 10: als vorige week, Res. s.djeharian 
leider dhr c. grimbergen 
samenkomst 14.00 uur Hengelolaan hoek Leyweg (~uro
cinema) 
Lens 11: a.de pagter-j.v.rossum-j.dessing-w.snijdersm.v.dijk-s,vollering-j.scheltens-p.zeitzen-f.klosf.magnee-h.niggebrugge-f,jonker 
leider dhr j.verbarendse 
Samenkomst 14.15 uur Loevesteinlaan hoek Hengelolaan Lens 12: j.ruyters-h.kouwenhoven-e.wohrman-j.leuikenr.bom-p.v.d.acker-r.out-p,driessen-d.faas-g.hogervorst-j.de greef-r.huisman-g.kerkhof 
leider dhr h.dankers 
Samenkomst 15,30 uur klubgebouw Lens 
Lens 13: als bekend 
leider dhr h,de groot 

· Samenkomst 13,45 uur ingang Lens terrein. 
Lens 14: als vorige week met h.van, velzen. 
leider dhr w. keetman 
Lens 15: a.van velzen-r.v.d.kruk-e,landman-t.de kokr.leyn-p.v.d,nieuwenhuizen-c.schenkels-e.van luxemburg-a.de hoogd-r.de hoogd-r.peek-e.reesink-g,mahieu leider dhr n.drabbe 
Lens 16: als vorige week met e,kras i.p.v. g.mahieu le:i.d.er dhr . .a.van essen 
Lens 17: h.uding-e.teunis-a.hoefnagel-r.guit
f,wouters-j.schmitz-th.v,d.voort-c.lip~an-e.v.d.hovenm. van wassem-s .kni':irr-j .krens-r .,,reisman. 
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leider dhr h,bijsterveld 
Samenkomst 13.30 uur klubgebouw Lens, 
Lens 18: als vorige week 
leider dhr a.bilderbeek 

Pupillen 
Lens p1: j.brongers-r,lf,d.meer-p.hop-r.micka
p.devilee-j.v.rijn-f.kortekaas-j.lausberg-a.wester
duin-r.v.d.bogaard-p.v.d.burgt. Res. o.borst 
Lens p2: g.appeldoorn-f.bauman-r,noordeloos
r.koevoets-th.v.luxemburg-p.vallenburg-f.van velzen
r. peeters-p ,lucas-w. frantzen-p. v.d. burg res. o ,huis 
leider dhr tb.hoefnagel · 
Lens p3: ,e.v.boheemen-r.pereira-j.coli-j.engele
j.ter laare-m.versteen-b.grimbergen-m.peperkamp~ 
a,koevoets-j.eys-r.v.aarle. Res. a.bijnagte · 
leider dhr h.zoun 
Lens p4: h.breek-r.pieters-h,hoppenbrouwers-f.kerk
hof-r.eyk-chr.geeve-p.de gier-w.heynen-h.heezius
p.peperkamp-g.teeuwisse. res. s.teunissen-r.straver 
leider dhr tb.booms 
Samenkomst 12.15 uur hoek Hengeblaan Loevesteinlaan 
Lens p5: p.bakvis-d.boin-h.v.d.broek~r.dessing
j,heggelman-m.schutte-r.waarsenburg-h.v.d.winden
h.wubben-p.v.d.zee-s.wilmer. res. p.dullaart-
f.v.d.zel · 
Leider dhr j,zoet 
Samenkomst: 11 ,30 uur ingang Zuiderpark hoek Hengelo-
laan Loevesteinlaan, .. 
Lens p6: j ,kies-m. schmi tz-t. v .d .tol-f. scholtes-t ,gim-. 
berg-g.boon-w.frerichs-th.mooyman-p.de haas-m.rovers
p.waldschmidt. res. r.ruiterman-h.vink 
leider dhr p.v.d •. steen 
Samenkomst 12.15 uur ingang Zuiderpark hoek Hengelolaan
loevesteinlaan. 
Lens p7: b .i.aske-m. v.d. akker-a. willems-r .lelieveld-
w. rots-f. orta-r. v .d, laan-f. vogels-j .klarenbeek-j. zeeman
p.herpetz. res. r.badoux-b.nieuwenhuizen 
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Welpen 
Lens W1: als bekend met j.riemen. j.v,kleef zie W2 
res. r. bon 
leider dhr c,bon 
samenkomst 11.00 uur klubgebouw Lens 
Lens W2: p.vroegop-c.marcelis-a.schipaanboord-j.v. 
kleef-r.de haas-n,lelieveld-e.swart-r.klijberg
a,overgauw-h.korênromp-j.prins. res. r,de gier 
leider dhr r.v.d. steen 
Lens W3: r.v.wijngaarde-r.bloks-t.king-1.janmaat
p. brochard--r. groen-r. coli-m, leyn-a .michels-e. v ,.d. 
harst-j.schneider. res. p.verhaar 
leider dhr w.michels 
Samenkomst 10.15 uur ingang lens terrein. 
Lens W4: p.fromberg-th.schneiders-e.sandifort
f~gerritsen-p.eys-p.de groot-r.v.eijken-a,kies~ 
p.scholtes-a.simons-r.notebaard. Res. m.schenkels 
leider dhr f.teunissen 
Samenkomst 11.15 uur ingang Lens terrein, 
Lens W5: p.krol-1.tou~-b.groen-m.rutgers-a.v.d.burg
r.badoux-r.duyndam-j.franken-janssen r. n.noort
m.wind. Res. r.muskiet 
Samenkomst: 11 .00 uur ingang Lens terrein. 
Lens W6: M.veenman-f.grood-j.schipperen-h.v.dyck
r.driessen-m.v,d.hoek-r.van loon-r.mattijssen
e.schipper-j,nijmeijer-g.koning, Res. m.vogels 

AFSCHRIJVINGEN 
Schriftelijk voor vrijdagavond 18.30 uur bij dhr 
G.v.d. Steen, Nunspeetlaan 303. Telefonisch uit
sluitend vrijdagavond tussen 18.30 uur en 19.30 
uur. Tel. · 661 314 klubgebouw. In noodgevallen zater
dagochtend tussen 10.00 en 10.B0 uur bij dhr G.v.d. 
Steen, tel, 398694. 

AFKEURINGEN 
Door Pupillen en Welpen kan, bij slechte weersomstan
digheden, worden geinformeerd naar eventuele afkeuring, echter uit,üuitend voor uitwedst1·ijden en als 
op ,c:J,e afkeuringseJJ;.'_essen bij Pupillen en Welpen staat 11 zie afkeuringsl:~jst" 
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Voor d-éthuiswedstrijden moet de juniorenlijst worden 
geraadpleegd. Gaan de wedstrijden van Lens 2 - 14 en 
18 niet door, dan zijn ook jullie wedstrijden afge
last, 
Het informatieadres is klubgebouw, zaterdagochtend 
tussen 10,30 uur en 11 .oo uur tel. 661314 

KEEPERSTRAINING 

A.s. zaterdag worden om 10,00 uur de volgende keepers 
verwacht: a. de pagter en b,ruiterman. Bij evt. ver
hindering· afschrijven op vrijdagavond. 

ARM LENS 10 

Door een fout van de KNVB stonden Zaterdag 12 spelers 
en de leider tevergeefs te wachten op de tegenstander 
VVP. Bij een nadere controle van het hele programma 
bleek, dat de KNVB voor VVP een tweede wedstrijd op 
ongeveer hetzelfde tijdstip had vastgesteld •. 
Onze excuses namens de afd. 's-Gravenhage van de KNVB, 

UITSLAGEN 
Junioren 
Lens 1 - D,H,C, 1 4-2 
D • S • 0 • 1 - Lens 2 1 -1 
G.D.S.2 - Lens 3 2-5 
Lens 4 - 's-Grai~~z. 3-1 
Valkeniers2- Lens 5 3-1 
V.C.S. 7 - Lens 6 3-0 
Lens 7 - Westland.6 1-1 
Quick 6 - Lens 8 î-4 
Lens 9 - B.T.C.2 2-2 
Lens 11 Laakkw,8 6-0 
Lens 12 - De Adelaars22-0 
Lens 13 - A.D.0,17 1-5 
V.I.O.S,7 - Lens 14 0-4 
V.V.P.11 - Lens 16 1-7 
Quick 13 - Lens 18 5-0 

Pupillen 
Lens 1 
V.V.P.2 
Lens 3 

· Lens 4 
Vredenb,9 
Lens.6 
Lens 6 
H.V.V. 

Welpen 
Lens 1 

- Lens 2 
-Lens 3 
Lens 4 
Lens_5 

- v.u;c. 1 1-1 
- Lens 2 0-3 
- Trimmph 1 1.-1 
- HMSH 4 .1-0 
- Lens 5(vr)0-3 
- G.D.S.4 3~0 
- Quick 0-1 
- Lens 2(vr)0-6 

R.A.V.A.14-1 
Cel er. 2 0-1 
H.D.V.2 2-1 
Rijsw. 3 1-.5 
v .r.o.s. 3 0T2 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 

Lehs 4 - 's-Graven~ande S,V,3 (junioren)· 
Na een harde wedstrijd tegen 's-Gravenzande heeft 
Lens 4 een mooie overwinning van 3-1 behaald, 
Geli j'.-c na de aftrap kwam de mentale tegenslag al nl. 
1-0 na enkele blunders in de achterhoede. Na 5 min. 
kwamen we al gelijk door een fraaie kruisbal van 
F.Disseldorp. Zo gingeh wij ook de kleedkamers in. 
In de tweede helft Na een kwartier spelen kwamen we 
op voorsprong door goed doordouwen van A,Castenmiller. 
Na vijf minuten werd een corner genomen door F.Dissel
dorp die hoog voor de goal kwam en door de goed op
komende centrale verdediger H.v.dam goed ingekopt. En 
zo werd deze harde maar sportieve wedstrijd gewonnen. 

Lens 4 - H.M.S.H. 4 (pupillen) 
Onder de zeer bek-wame leiding van F.Raaff werd deze 
wedstrijd door Lens met 1-0 gewonnen. In de eerste 
helft kwam het sterke veldoverwicht van H.M.S.H. niet 
tot doelpunten in uitdrukking door de sterke verdedi
ging van Lens. 
In de tweede helft nam Lens het initiatief over. Eerst 
echter werd H.M.S.H. een penalty toegekend. Deze werd 
op bekwame wijze door Braak gestopt. Uit een goed ge
nomen corner werd het eerste, en naar later bleek, 
het winnende doelpUc~t gescoord, 
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VAN HET REDAKTIVISTISCHE FRONT 

Lenig en Snel 
21 oktober 1970 

ATTENTIE JUNIOREN 

Een wat afgezaagde titel voor wat in de toekomst een 
levendige rubriek moet worden, speciaal voor jullie, 
junioren. Dit hangt echter in grote mate van jullie zelf 
af. 
Uit diverse reakties van junioren is het de tedaktie ge
bleken, dat de Lens-revue meer een senioren- dan een 
junioren- aangelegenheid is. Er zijn talloze junioren, 
die kritiek hebben of anderszins ideeën hebben over de 
gang van zaken in Lens, maar die dit nooit hebben kunnen 
uiten. De redaktie interesseert zich zeer voor wat er on
der de junioren leeft. De junioren hebben hun stem in het" 
verleden te weinig laten horen, De redaktie wil nu demo
gelijkheid open stellen om hieraan iets te doen. 
Om te beginnen willen we graag dat jullie zelf een titel 
verzinnen voor deze rubriek, Elk idee is welkom (het re
daktieades is Apeldoornselaan 201). 
Wil je iets kwijt omtrent zaken, waarop je kritiek-hebt 
of waarover je andere ideeën hebt, schroom dan niet om 
dit kenbaar.te maken em vertel het aan de redaktie-leden 
( Nico Drab be, Ton van Egmond ~n Jaap Col pa) , Je. mag ook 
schrijven naar bovenstaand redaktie-adres" 
Laat wat van je horen, _junioren, en maak deze rubriek 
tot een rubriek die helemaal van de junioren is en door 
de junioren wordt samengesteld. Grijp die kans! 

DE REDAKTIE. 

IS HET HANDWERK WERKELIJK TABOE? 
Naar aanleiding van een artikel in de Lensrevue van , 
7 oktober jl. van de hand van AVE (geprezen is zijn naam) 
heb ik mij afgevraagd of het daarin gestelde juist is. 
Na het liezen van de vaste Lensi·evue-rubriek "S.chon,j.ngen" 
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en na diep graven in miJn geheugen, ben ik tot de vaste 
overtuiging geraakt, dat hier een ontkenning op zijn 
plaats is. Een driewerf NEEN. 

Is het, geachte lezer, niet zó, dat de handen van een 
sneler vóór de wedstrijd reeqs jeuken, waarna hij bij 
dè aanvang de handen eens flink uit de mouwen steekt 
om vervolgens het doel met hand en tand te gaan verde
digen. Ik spreek dan nog niet eens over de handen, die 
in het haar plegen te zitten bij een doelpunt, of erger 
nog, van de lui, die er een handje van hebben om het 
handje te lichten met de spelregels om vervolgens die
ZEllfde handjes in onschuld te wassen, hetgeen niet dé 
methode is om hoger hand op de hand te krijgen of hem 
ertoe te bewegen de hand over 't hart te strijken. 
Wat dacht U, lezer, van een EKO, die een bepaalde voet
baJler de hand boven het hoofd houdt, omdat hij met 
diens hand gemeen spel pleegt op één buik. 

Nee, het is beslist niet waar, dat een voetballer tij
dens de wedstrijd zijn hand beter in eigen boezem kan 
steken, want hij heeft genoeg om handen. 

Ik hoop, dat AVE na dit betoog zal terugkomen op zijn 
stelling, dat de hand een nutteloos instrument is voor 
de voetballer. 

Ik zal hem zijn lichtzinnig oordeel evenwel niet euvel 
duiden. De winnende hand is nu eenmaal mild. 

Fabian. 
p.s. Ook in het hoge noorden heb ik veel begrip onder
vonden voor Lens 10. 

Wij kunnen ons niet.aan de indruk onttrekken dat Fabi
hand, pardon Fabian, een beetje de hand licht met de 
strekking van het betreffende artikel. Deze handel
wijze dient echter niet oo voorhand veroordeeld te wor
den, daar zijn verhandeling over de hand een bijdehan
te en allerminst armzalige bijdrage vormt tot een ont
spannen handgemeen. 
Dit alles op het revaar af dat na dit luchtig handwerk 
l:•ngzamerhand ook ·ülerhande voetzoekers, hartverster
:,ers, hoofdwerker è:c armlastif,. '1 zich gc~1~ handhaven. 

AVE 
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VARIA 
- Lens .5, dit ter geruststelling.van U allen, is nog steeds op het rechte pad. Duno 2, tot Zondag een kon
kurrent, kent zijn plaats weer. 
"". Twee kersverse welpen kwamen Zaterdag jl. te laat voor hun wedstrijd. Zij l'fisten niet waar het derde veld was! .• ~ 
- Theo ,Booms schudde Zondag jl. zijn hersens.· Wij wen- · -. sen ?em sterkte bij het herstel hiervan. 
- Cees Grimbergen, altijd weer Cees, liet zijn voetbaltas bij Vred·enburg achter. Hij heeft er ·spijt .van en wil hem graag terug, 
- Weet U nog, dat ónze penningmeester zijn ledenlijst kwijt was?,Welnu, een zekere J.v.d.Kley, voorzitter van een bekende voetbalklub in het westen des lands.'bleek hem in zijn bezit te hebben. Onze sc.hat1/ewaarder hee:ft zijn·lijst nu weer terug. Daar was dan wel'een redak-. tionele kr:eet voor nodig. 
-·zondag jl. zagen wij Lens 2. Een krimineel elftal! 
- Van onze,wetenschappelijke medewerker: , 

de wedstrijd duurt twee maal drie kwartieF! 
Meer nieuws volgt! 

BINGO.:.A VOND MET GRANDIOZE PRIJZEN! • . 
Zaterdagavond 31 oktober zal er weer zo'n oergezellige avond georganiseerd worden, waarbij tevens zeer aantrekkelijke prîjzen te verdienen zijn. Iedereen is w'elkom! Aanvang 20.00 uur. 
In verband met deze avond is er vrijdagavond·30 oktober ~een klubavond. 

ENORM TEKORT AAN SCHEIDSRECHTERS 
Regelmatig.worden wij en vele andere.verenigingen gekonfronteerd met het feit, dat·de aangewezen scheidsrechter niet aanwezig is of dat er geen scheidsrechter is aange- .· ~zm. ·· 
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De reden is nl. dat er geen scheidsrechters genoeg z1Jn 
of dat deze niet in staat zijn bepaalde wedstrijden te 
leiden. 

Wij, als lid van een voetbal,ereniging, :;;i jn verplicht 
te zorgen dat dit tekort met de meeste spoed wordt opge
heven, willen ook wij in sta,at zijn spelers van lagere 
elftallen hun sport te laten beoefenen, De KNVB stelt 
U en ook de niet-spelers in de gelegenheid om deel te 
nemen aan een door hen te organiseren kursus in de 
plaatsen DELFT, NAALDWIJK en DEN HAAG. 

In Delft op Donderdag 29/11,3-10-17/12,7-14~21-28/1 1971 
In Naaldwijk op Maandag 18-2.5/1,1-8-1.5-22/2,1-8/3 1971 
In Den Haag op Dinsdag en/of Vrijdagavond 17-20-24-27/11 

. 1-4-8-1fo/12 1970 

Met spoed worden ook Uw-aanmeldingen verwacht bij de 
KNVB afd. 's-Gravenhage, Suezkade 141, tel. 070-39.49.1.5 
of b_~j het EKO sekretariaattel. 070-39 • .52 . .5.5. 

Leden.van Lenig en Snel· stelt ons, ·maar vooral de KNVB; 
niet teleur door.te spelen met de gedachte, voor mij is 
er vrnL een ander, maar laat ons positief reageren.· 

UITSLAGEN ZONDAG 1 8 OKTOBER 19 70 SEN TOREN 

Vredenburch 1 Lens ·1 1 -1 
Lens 3 - Gr.Will.Vac. 2 3-2 
Lens 4 Ooievaars· 2 0-2 
Lens .5 Duno ·2·····.;.·c •. .c,._ ••· ··• .. 4-0 · 
Quick 7 ·· . :. Lens 6 .· :.: .5-3 
Ooievaars .5 . L~ns 7- .·, .. • 3-'3 
Lens 8 - W. I .K. -4 -· ; • 1 -0 

. , 

L • V • S • J • 4 Lens 9 ·J -1 · · 
Lens 10 - Flamingo's 7 .5:-0 
Yriomph 8 Lens·11·: 2-2 
Lens 12 - Bunker Boy's 4 2-2 

DENK AAN HET DOELPUNTENF~NDS'· --~-:;_. · ····-~-·. ; .•. _,_.:.. ·"·-"·---~~ 
' . ' . ~ . . .. 

~~.. ;;·: . . ·"':"··~-.:,/:· :-·,•-· .. 
;PROGRAMMA ·VOOR ZON~AG ·25 OKTOBER, 1970 SEN-IÓREN: -___ ·" ·: 

. ~ '" . . . , . . . ~ - .. 
"14,30 uur 'Léns·f·" :.. Wippolder 1 1-1-6/4 J.Koer)ff'. ·· 
12.00 uur- Lens 2 - Spel.Lisse 2 1-1-.5/3 Tj.Smid 
14;00 uur Postd.3 -- Lens 3 ? 
12.00 uur Verbure, \ - Lens 4 ·,·J,A.Hirttim 
1i2.00 uur D.H.C.G - Len:a .5 M.v.Heesch 
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12.00 uur Lens 6 - Scheven,4 2-2-5/3 F,J,Zaalbèrg 
13.45 Lens 2-1-5/3 uur 7 - G.D.A.7 J.Blonk 
12.00 uur Naaldwijk 7 - Lens 8 J,Beij 
15,30 uur Lens 9 - H.D.V.8 3-2-5/3 J,E.Fraser 
1 2. 00 A.D.0.10 uur - Lens 1 0 
1 3. 00 uur Kranenburg 8 - Lens 1 1 
1 i. 00 uur H.W .S. 5 - Lens 12 

DENK AAN HET DOELPUNTENFONDS ! 

LIGGING DER VELDEN 
Postduiven 
Verburch 

Monstereeweg t/o no 10 . 
Wateringseweg t/o no 79, 
Wateringen 

? 
? 

? 

SAMENKOMST 
13,00 uur klubgeb, 

11 , 00 Il 

D .H.C. · 
Naaldwijk 

Brasserskade Delft 
Galgeweg (Zuidweg) de Hoge 
Bomen· 

10,30 Il 

10.30 Il 

A.D.O. 
Kranenburg 
H .W .S. 

Zuiderpark 
Kijkduinsestraat 
Ockenburgh 

11 • 00 
1 2. 00 
11.00 

Il 

Il 

Il 

De opstellingen van Lens 1 en Lens 2 worden donderdag
avond na de training bekend gemaakt. 
Grensrechter voor Lens 1: G, van Reenen. 

Lens 3 
R,Bruggemans 
G,van Oostrom 
A.Nieuwenhuizen(a) 
H.Smitskam 
M,van Veen· 
J .Bijsterveld 
E.Bakkers 
F.de Zwart 
C. Vervaart. 
W.Venderbos 
R.v.Hartingsveldt 
Res. 
R.Roodbol 

Lèns 4 
A.Verbarendse(a) 
F.~traathof 
P.v.d.Aar 
P,Klein Breteler 
R,Brandenburg 
W.Verbarendse 
G.de Hoogd 
J .Witting 
E.Foendoe. 
J.de Waart. 
R.Eykelhof 
Res. 
G.Bennekèr 

Lens .5 
A,Vervaart 
F.Veelbehr 
A.van Egmond(a) 
L,Hendrichs 
W.Kouwenhoven 
L,v.d,Velde 
W,Eykelhof 
B.Hendrichs 
E,A,v.d,Acker 
J,Verhaar 
N .Drabbe 
Res. 
R.Soer 
EKO H,Jacobi 
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Lens .6. 
L.Brandenburg 
H. v .Wel zen 
J.de Waart (a) 
J.Riemen 

.M.v.Eysbergen 
R.de Groot 
G.Halleen 
G.Looijensteijn 
P.Schulten 
H,P,v,d.Spek 
J.Veldink 
Res. 
G,v.d.Kley (2x) 
M.de Gruyter 

Lens 9 
W .Rurgouwt 
H.Suiker (a) 
C.Peeters 
l!f;_, v .Zilfhout 
H.Kemper 
H.de Sterke 
A.v.d.J\lpyden 
1-l.Haket 
J.de Hilster 
C,Kuijper 
L.Jansen 
Res. 
H.Suijkerbui.jk 

( ~x) 
A.Jehe·e ~. 

Lèns ·12 
J :Borst 
H:Dankers· 
A;V~rva:art 
P :de ·Ha:a:n ( a) 
R:Pètèrs· · 
w:v:d:La:a:n · • 
R:v.d";Steèn· · 

_G;Biä)'lkënspoor 
J;Kuyper 
P;Braun· ·· 
F· •• a,é Win,t er 
Res. Multhof 

Lens 7 
F. de Vos 
G.Hogetoorn 
L.Boelhouwer 
J .Endlj_ch 
B .Lustenhouwer 
J .de Boer 
N .de Boer (a) 
A.Cox 
A. van Wasbeek 
A.Jehee 
H.Suijkerbuijk 
Res. 
G.v.d,Kley (2x) 

Lens --1 o· 
w;nouw 
N:Osse (a) 
J.:Briedee 
R:Feekes 
P;Ha:ring· 
A:Düivenvóórde 
L;Duivenvóorde 
IL St ui virtga 
F:v;ct:Berg 
J :v .d,Aar. 
F.Pétérs 
Rés; · : . . : ·. 
H:Dóuw .... ··. 
S .Douw . 

. .. 
AFSCHRI,JVIWGEN 

Lens 8 
Th .,Suijkerbui jk 
A.Tinnebroek 
A.van Essen 
rl.de Groot (a) 
,J. Verbarendse 
F,Wubben 
G.Duijvestein 
J.Schouw 
R.v.d.Velde 
J.Bertens 
A.Bilderbeek 
Res" 
R.Scholten 
R..Bos 

Lens 11 
n;v.Oóst\een-Koentze 
c:Kras 
H:Schólten 
A:Hoppenbrouwers 
W:Suiker 
J:Brochard 
A;van Luxemburg (a) 
J:Jager 
W.Keereweer 
H. Jacobs 

Rés. 
P .Burghom,t 

• 

Gezien het volledige·programmä.en een 
tekort aan beschikbare spelers, liefst 
geen afschrijvin!:!en. Alleen uiter,ste 
noodzaak Vrijdag~vond tussen 20.00 
uur en 20,30.uur klubgebouw tel. 66.13. 
~u~~formulieren Afhalen klubgebouw vana: 
Ir::.Jdagavond 22.00 uur. 
Ui~slagen doorbellen Zondagav-0nd tussen 
17.00 uur en 17"4.5 1-iur tel. 39 • .52,.5,5. 

.. , .. -~ ... . ... , . ,_., , 
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H.H. LEIDERS EN AANVOERDERS 

Wat betreft de te plaatsen wedstrijdverslagen in de 
LenSrevue zal het in het vervolg zo :oijn, dat door de 
,Tuko op het wedstrijdformulier zal worden vermeld 
of het verslag van een e1ftal geplaatst gaat worden in 
de LenSrevue. De heren leiders worden dan ook ver
zocht, indien deze aantekening op het formulier voor
komt, de aanvoerder of één van de andere spelers, een 
verslag te laten schrijven. 

DE REDAKTIE • 

TAFELTENNISFINALE A.S. DINSDAG 27 OKTOBER 

Na de wedstrijden, die op 13 oktober gespeeld zijn, 
kunnen we op deze avond di, grote "cracks" aan het werk 
zien. Voor iedere poule zullen er twee bekers beschik
baar zijn, die door niemand minder van Veronique y.d. 
Laan uitgereikt zullen worden. Zij zal ook een demon-· 
stratiewerl strijd spelen. 
Aanvang 20.00 uur, 

KLAVERJASAVOND VOOR ALLE JUNIOREN 

A.S. Donderdag 22 oktober is de klaverjasavond voor de 
A-, B- en C-junioren. De inschrijving is van 7 uur tot 
7 .4.5 uur. Om acht uur beginnen wij. Er zijn drie ver
schillende poules voor de A-, B- em C-klassers, Deel- • 
name kont resp. ;f1.--, f0,7.5 en ;f 0,.50. Wij verwachten 
dat de ~vond om - 11 uur afgelopen iso Wij hopen, dat 
hec klubp;ebouw geheel gevuld is met ver-vroede klaver
jassers en wensen jullie veel sukses ! · 

KRANTEN 

A.S. Zaterdag staat op de bekende plek weer een con
tainer, die een enorme behoefte heeft aan kranten. Laat 
de container niet in de steek en zorg, dat hij het veld 
weer gevuld verlaat. Wij zorgen voor de eerste lading 

.door de adressen af te rijden. Jullie zorgen voor de 
rest. Heb je een grote hoeveelheid krant.en, bel dan even 
naar Paul v.d. Steen, tel. 39,86.94, 

OPENING VERLICHTING 

Om in de omgeving van het Lensterrein wat meer bekend
heid te geven aan de opening van de prachtige verlichting 
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verspreiden wij folders. Jongens, die ons hierbij 
willen helpen, worden maandagavond om 7 uur in het· 
klubgebouw verwacht. Binnen een uurtje is alles ge
regeld_. 

OUDERS EN JONGENS OPGELET 
Afgelopen Zaterdag is aan alle jongens een stencil 
uitgereikt. De jongens, die nog geen stencil hebben 
ontvangen, kunnen dit a.s. zaterdag verkrijgen bij 
D.Duivesteijn. Ook de zakjes kunnen zaterdag bij 
de leider of bij G,Duivesteijn worden ingeleverd. 

JUNIORENRAAD • 
. 

PROGRAMMA'S JUNIOREN, PUPILLEN EN WELPEN 
Zondag 25.oktober 1970 
Junioren 
Aanvang 

- VVJi' 1 
- Lens 3 

1 3. 1 5 uur Lens 1 
13,45 uur Quick St 3 
12.00 uur Lens 5 - Gr,Wit 58/1 

Zaterdag 24 oktober 1970 
Junioren 
15,45 uur Celerit, 1 - Lens 2 
15.45 uur Lens 4 - RAS 2 
15 ,45 uur ADO 7 - Lens 6 
15,45 uur Lens 7 - DHC 4 
15,45 uur Lens 8 - VVP 6 
14. 30 uur Lens 9 - Delft 6 
14. 30 uur Lens 10 - DHBRK 3 
14, 30 uur Lens 1 1 - Te Werve 2 
1 3. 15 uur Lens 12 - Spoorwijk 
1 3. 15 uur Lens 13 - VELO 11 
14. 30 uur Cromvl,6 - Lens 14 
14, 30 uur VVP 10 - Lens 15 
13,15 uur Lens 16 - vcs 16 
Lens 17 Vrij 
13,15 uur GDS 14 - Lens 18 

4 

I,:i:gging terrein 
V3 
Nijkerklaan 

Leyweg 
V2 
Zuiderpark 
V1 
V3 
V1 
V2 
v3 
V3 
V1 
De Rederijkerstraat 
Zuiderpark, 2e ged. 
V2 

Erasmusweg 
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Pupillen 

12; 00 uur DHC 1 
1 2, 00 uur HDV 1 
13.00 uur HMSH 2 
12.00 uur Lens 4 
12.00 uur Lens .5 
12.00 uur BMT 3 
11.00 uur GDA .5 

Welpen 

1 O. 00 uur VELO 1 
11.00 uur Lens 2 
11.00 uur Lens 3 
12.00 uur Lens 4 
11.00 uur Lens .5 
Lens 6 Vrij 

- Lens 1 
- Lens 2 
-·Lens 3 
- GDS 3 

HMSH 1 
- Lens 6 
- Lens· 7 

- Lens 1 
- Flamingo's 
- Spoorwijk 
- Ooievaars 

vcs 4 

Brasserskade, Delft 
Zuiderpark, 2e.ged. 
Vrederustlaan 
V1 
V2 
Hengelolaah 
Loosd,Hoofdstr,,Loosd. 

H. Hoekstr. Wateringen · 
V1 

1 V2 
2·V3 

V3 

LET OP KLAVERJASAVOND ! 
. 

Lens 1: zoals bekend. 
Lens 2: j.v.d.heide-r.hoefnagel-a.hoek-h.de jong
a.jungschläger-j.kruizinga-a.schijf-chr.stapel (2:x:)
p.v.d.steen-j.v.·d.voort-yh.wilshaus-j.zoun _ ·: 
Leider dhr a. blok . . . . . . . . 
Samenkomst 1.5 .1,5 uur ingang Ceteritas-terrein. · ... 
Lens 3: a .albers-c. bor-f. disseldorp-1. egberts:..w. engle-:
bert-j. janmaat-h. jonker-J.keetman-f. de kleyn-a.v.d. 
meer-f. teuniss·en'-dé vries· d.-: w. zéemeyer. res. a:: v.d. -
keer. · · · 
Leider dhr c.nieuwenhuizen 
Samenkomst 12.45-uur klubgebouw Lens 
Lens 4.: g.v.ardenne-h.alber.s-a.bauman-a"cast~nmiller- .: 
h. v .dam~J. v .d • eride-b .,;J.e Jia.as.,-j .m_eu;t.er_nan-j_.m,?yers: ·· ··:- --, • 
p.schouten-a.pe'],13er (2x)-p.heynen.;-p·.verheezen " • .... 
Leider dhr j .heyhen· ~ · · · ·· .;· . ·. . ... · .•• ,:· ·_ ·: 
Lens 5: c.van deelen-g.,hoenderkamp-c_.kuypers,é,y.d.:J,il).(!e
j .lubout_-j..lucas-,-w .• pacqué-a .. pelser( 2x)-,-r .wouters::]:-··:.! 

,~ , . ~-
0 

, _ • '•• a _ ... "- • • ~ - ' ' '• _,. '- , ,n ... - •r--. 

pronk-a,ku1.ters-g.-v .• deelen ·. .. • •.. - - ·:_·::. · · · 
0 •••;. ._', -•.~ l • !_ ·• • .;. " " .... .. -• T • • lt • J< • O .... • 

Leider dhr .f .flumans . -. ... . ... . . , _ ... , .•. ,, ~ 
Lens (/:. r: coêneh..:r ;iiooghièmstra·-h-.k~yne:r~in:~mulk

0~ni-: . · . .! 
e. reesink~j. reuv!:J:i;-.-f 1de vroege-p .wol ters:-~. duiverm?-n- . 
j. v .d, grslaf-b .nöèfnagel-j. st'affelen. p. overvest zie 
Lens 10 
Leider dhr f,flumans 
Samenkomst 1,5.1.5 uur. ing1l.ng.ADO terrein ............ _ .•. _ ····-· 
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Lens.?: als bekend zonder m.v.d.horst 
res. a.lodder (2x) 
Leider dhr j.v.d,kley 
Lens 8: als vorige week zonder h.piët. 
leider dhr j.colpa · 
Lens 9: alsxvorige week. a.lodder (2x) 

DENK AAN DE KLAVER3ASAVOND! 

res. r.de vroege 
( 2x) 

Leider dhr 
g.de hoogd 

Lens 10: f.van os-p.berkelaar-h.v.d.broek-c.v.d.aardwegh.v.hoek-e.booms-r.de vroege (2x)-r.v.d.linde-j.oosterveer-m.magneé-p.zeitgen-p.overvest- Res. s.djehariah Lens 11: a.de pagter-j.van rossum-j.dessing-w.snijdersm.van dijk-j.vollering-j.schelteris-g.kerkhof-h.nïgge- • brugge,f.magnee-f.klos-h.v.d,graaf 
Leider dhr j.verbarendse 
Lens 12: j. ruyters:..h;kouwenhoveri-e .wohrman-j .leuikenr. bom-p. v.d. acker-r .out-p. driessen-d .faas-g.hogervorst-j.de greef-r.huisman-f .jonker ' Leider dhr h.dankers 
Lens 1 3: alsvorige week. zonder g .. yan· gessel. met h.van boheemen 
Leider dhr h.de groot 
Lens 14: j.bronger (2x)-j.hollink-r.v.luxemburg-a.kleiwegt-f.v.loon-r.v,hoek-r.v.d.meer-g.bloksj.v.d.burgt-a.v.kleef-h.ruyter-h.v.velzen Leider dhr w.keetman · 
Samenkomst: 13.45 uur Henget:olaan hoek I.eyweg Le~§_ 15:. a.v. velzen-e .la_ndman--t .de kok-r .leyri-p. v .d .nieuwenhuyzen-c. schenkels-e. v .luxemburg-a .de hoogd-r'.de hocigd-r. peek-e. reesink-g .mahieu Leider dhr n.drabbe 
Samenkomst 14.00 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan Lens 16: h,uding-w.brochard-t.hulselmans-h.lustenhouwerr .heemskerk-V. pouw-1. v. d·omburg-f .kras- j. brochard-e. castenmiller-'p. blom-h .lutterman-h .pronk l.eid er dhr a. van essen , 
Lens 1~: Vrij (h.uding zie 16) . · Lens 1 : p.bakker-e.fliers-r.kleiwegt-p.koevoedsm.hoenderkamp-r.willems-j.v.wijngaarde-a.v.marenr.nottet-q. v .d.meys--r. v .kruiselbergen-j .wasserman Leider dhr a.bilderbeek · · S'amenkomst 13,00 uur ingang Lens terrein 
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TRAININGEN 

Nu de tijd van veldafkeuringen met rasse schreden nadert, 
volgt hieronder de regeling voor het gèbruik van de ook 
nu weer beschikbare zalen: 

Selectietrainingen: C- en B-klassers. Zaal Marterrade. 
Steeds eerst naar het veld komen, waar wordt beslis:; of 
er veld- of zaaltraining zal plaatsvinden. Ook voor 
d8ze zaaltrainingen mbet worden afgeschreven bij verhin
dering. Afschrijfadres: 's-avonds tussen 17"45 en 18.15 
uur bij de heer J.Zoet, tel. 335188. Bij slecht weer 
dus steeds gymschoenen meebrengen. 
A-klassers, Woensdag- en vrijdagavond zaal school 
Herschelstraat bij Weimarstraat. 
Er kan bij de heer van Leeuwen tel.23.15,85 tussen 17,30 
en 18.00 uur worden geinformeerd of er veld- of zaal
training zal plaatsvinden" De zaaltrainingen zijn ook 
verplicht. Het af schrijfadres is: de heer van Leeuwen, • 
tel. 23.15.85 's-avonds tussen 17.00 en 18.00 uur. · · 
Denk er om bij.zaaltraining: 
In de zalen mag niet worden gerookt, de toestellen mo
gen niet worden gebruikt. Laat de zalen achter in de 
toestand zoals jullie deze vonden. 
Voor alle overige groepen geldt, dat als aan de ingang 
van het terrein (buitenhek) het bordje "Afgekeurd" 
hangt, dan mag het tweede veld niet voor de training 
worden gebruikt. De selectiegroepen gaan dan eventueel 
naar de trainingsstrook of naar de zaal en voor de 
tweede trainingsgroepen vervalt dan de training. 
Woensdagmiddag: Ook voor de woensdagmiddagen is de zaal 
Marterrade weer beschikbaar. Helaas kunnen ook hier 
niet alle welpen en pupillen terecht. 
Als de weersomstandigheden .veldtraining niet toelaten, 
dan wordt uitgeweken naar de gymzaal, waar a.llee.n de 
spelers Van W1 en W2 om 14. 00 uur en P·J en P2 om 15. 30 
uur kunnen komen trainen. De overige welpen en pupillen 
moeten dan helaas thuis blijven. Opkomst voor zowel de 
pupillen als welpen voor de zaaltraining is verplicht. . ' . 

,. 
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,,. ,. , .. ., , .. UITSLAGEN , . 

Junioren Pupillen 
DHL. 1 ::· Lens 1 2;? Len.s 1 
Lens 2 - Voorburg 1 0~4 Lens 2 
Lens 5 - GDA 2 1-3 Lens 3 
Lens 6 - TeWerve 1 0-5 Rijsw.4 
ADO 9 - Lens 7 0-1 Triomph 2 
Lens 8 - DHL 7 1-1 RAVA 5 
ADOS13 - Lens 9 0-4 Lens 7 
Schev.9 - Lens 10 3-2 
TEDO 4 - Lens 11, 4-2 Welpen 
GONA 5 - Lens 12 2-1 RKSVM 1 
GDS 11 - Lens 13 0-1 Lens 2 
Lens 14 - Quick St 12 6-0 HMSH 3 
Lens 15 - Westerkw.10 1-1 ADO 7 
Lens 1 6 . - Quick St 14 2:-0 Schev. 3 
KMD 6 - Lens 17 2-1 Lens 6 
Lens 18 - Westerkw12 4-1 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
ADO 9 - Lens 7 (Junioren) 

··,:::-ans' 1 · 
, ~• RVC 2 

- Celerit.1 
- Lens 4 
- Lens 5 
- Lens 6 
- DUNO 5 

- l:,ens 1 
- BMT 1 
- Lens 3 
- Lens 4 
- Lens 5 
- Vredenb. 

2-2 
7-0 
3-0 
1-0 
1- .3 

10-0 
0-5 

1-3 
0-3 
0-2 
3-0 
0-1 
2-0 v: 

Ons B1 team heeft ook de tweede wedstrijd tegen ADO 9 i1 
z'n voordeel weten te beslissen. Van meet af aan ontspo1 
zich een aantrekkelijke wedstrijd, die de nodige spanne1 
de momenten opleverde. ADO trachtte met goede kombinatiE 
tlê Lens verdediging te doorbreken, doch de hechte verdec 
ging van het wisselvallig spe:j.ende Lens~team, met J\1arce: 
als niet te passeren laatste man, gaf geen krimp. _Uit eE 
fraai voor het hok g'étrokken bal wist Pieter Booms zijn 
ploeg op een 1-0 voorsprong te zetten. E'r ontwikkelde z: 
hiernà een felle strijd. Lens gaf de moeizaam verkregen 
voorsprong niet meer uit han·den; in de 2e helf't wist Ma1 
cel kort voor tijd op fraaie wijze de zeker schijnende 
gelijkmaker te voorkomen. · · . . 
Lens 14~ ~uick Steps 12 (rjunioren) . 
Lens 14, punten uit 4 wedstrijden, moest het zaterdag 
opnemen tegen Quick Steps, Lens begon aanvallend., daardc 
werd er 6 maal gescoord. In de eerste helft werd er 3x 
door E.de Wit gescoord. Zo ging Lens de rust in. Na de 
rust gelukte het Lens om nog 3x te scoren. 2x werd er 
ingekopt uit de corners van J.v.d.Burgs. Door de opko-, 
mende Kleiw(;lgt gescoord, Zo eindigde de wedstrijd. 
Lens 15 - Westerbvartier 
I•:i den beginne v1:,_,. het begin bei•èir lwt l.legi,; te beg:Lnn(:r 
LenG ging als ee:•.' ~-e in d•? u .mv, l. Er werd hard maar 
slordig gewerkt .D:: .. n:\oor kw,'1.m Lüni:: mee stal nie:t verder c 

•" ,. -. , de_.,.,keG"Qer. -v. a. n· W; 'k·, :,.rt-ier:; · ·,'b)l:?''{~'11,i:f:',~"'"""'""""""·',...,""",~!".'.~'"·"': 
;. --~• , ,_ ... _.._., ·t: • _,.. ·~•-• ~·•· ~ 1 ..., ·~·-· .. ""·•··· .:.- ,..~ •· • J:.-_ •- .J ~~,;..~.o.•~-0.UX.1'-i\i.il~-'ll..:.:.,\;:_f~-e.:..~.~ 
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In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Helaas werd 
René de Hoogd (a) het veld letterlijk uitge'tcrapt, zodat 
hij uitviel. Maar meteen daarna werd uit een pass van 
Lex Reesink door Andrée de Hoogd het 1e en laatste 
goal gescoord. Daarna kwamen er enkele uit•v:allen van 
Westerkwartier, waaruit een goal werd gesc:oond .. De oor
zaak hiervan was een inzinking v:an de acht:erföoede v:an 
Lens. Daarna probeerde Lens er nog één te :zetten. Dit 
gelukte echt er niet, want de achterhoede v:an ;w11:kwartier 
verdedigde met man en macht en de keeper v:er.äedigde 
zijn opening tussen de palen en tussen grond (en lat om 
het net niet te kwetsen (sic! red.) en toen .. .. .. • ein
digde het eind door te eindigen met het einde .• 

Ton de Kok en Erik Landman .• 

OFFICIELE INGEBRUIKSTELLING LICHTINSTALLATIE 
• 

Dè wethouder voor Jeugd, Sport en Recreati:e., :de heer 
P,Vink, heeft de uitnodiging om aanwezig te :zijn bij 
de ingebruikname van de nieuwe lichtinstallat:i:e .aan
vaard. Hij zal (mondeling) met startsKein rgewen voor de 
openingswedstrijd van ons eerste tegen H.R,S .. iZoals 
vorige week al aangekondigd zal deze offic':j_ëilie gebeur
tenis plaatsvinden op donderdagavond 29 oktober .. Om half 
acht begint in ons·. klubgebouw een ontvangst "Moor de of
ficiële genodigden, terwijl de lichtwedstr.ijd :om kwart 
over acht zal beginnen. 

Het spreekt vanzelf dat alle leden en dona'teur.s ·en voor
al ook onze ereleden en leden v:an verdienste :qp deze 
avond welkom zijn. 

Om 7 uur is er een voorwedstrijd van Lens Juni'oren c·1 
tegen H.B.S, C1. 
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weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel 
L,J"ste jaargang nummer 7 28 oktober 1970 

VANAVOND OM ACHT UUR.,,c••• 

OFFICIELE INGEBRUIKSTELLING VAN ONZE NIEUWE VELD- EN TRAININGS
VERLICHTING DOOR DE HEER P.VINK, WETHOUDER VOOR JEUGD, SPORT. 
EN RECREATIE. 

VANAVOND OM KWART OVER ACHT •.•.••• 

LICHTWEDSTRIJD LENIG EN SNEL - H.B.S. 
SCHEIDSRECHTER: DE HEERS.VAN AKEN. 

Al onze leden, ereleden, leden van verdienste, ouders van 
).eden en donateurs (-trices) worden hierbij wederom uitgeno
digd dit voor Lenig en Snel zo belangrijke evenement bij te 
wonen. 

Om zeven uur begint een voorwedstrijd tussen ons junioren 
C1 en dat van H.B.S. 

(Vanavond geen damestraining ••••• U begrijpt wel ••••• ) 

ZATERDAGAVOND BINGO !1!11 

VAN HET REDAKTIVISTISCHE FRONT 

Steekproeven onder Lensleden hebben aangetoond, dat deze ru
briek door de meeste leden gelezen wordt. Steekproeven hebben 
ook aangetoond, dat er onder de Lensleden diverse hete.hang
ijzers bestaan, die niemand durft aan te vatten. Van diverse 
zijden hebben wij kommentaar en kritiek gehoord op uiteenlopen
de zaken als: 

- het zakelijke karakter van de organisatie die Lens is. 

- het spelen van seniorenwedstrijden om half vier. 

- de slechte kwaliteit van de wedstrijdballen. 

- het feit dat in sommige gevallen~ seniorenvoetbal onder-
geschikt wordt gemaakt aan andere verenigingszà<:en. 

- het feit dat Lens zo l~ngzamerhand een sociale instelling 
is. 

het feit dc,t Lens veel te weinig een sociale instelliry is. 
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- en niet te vergeten kommentaar op de redaktionele rubriek 
die bovengenoem.de titel draagt, 

Kommentaar en kritiek op zulke zaken komt de redaktie slech1 
informeel ter ore. Wij zouden nu graag zien dat U, die zich 
zo bezig houdt met dit soort zaken, de moed vond om bekend
heid te geven aan Uw ideeën, om medestanders c.q. tegen
standers voor Uw standpunt te zoeken, om een brok openheid 
in de vereniging te verwez~n.J.Jjken 1 kortom om een discussie 
te openen over hetgeen U zo ter harte gaat. Sinds kort 
bestaat er, dankzij de medewerking van mevrouw van Os, van 
de fam. van Leeuwen, van Jos Witting en van anderen, gele
genheid om dit via de Lensrevue te doen. Maak daar dan ook 
gebruik van. Maak duidelijk dat Lens niet alleen acceptabele 
voetballers telt, maar dat Lens ook in andere opzichten een 
levende en bloeiende vereniging isw 

A.V.E. 

NIEUWS VAN DE KA-KA 

A.s. Vrijdagavond g;áén klubavond, 

ZATERDAGAVOND GROOTSE BINGO-AVOND, aanvang 20.00 uur. 

Voor het eerst in dit goed gestarte voetbalseizoen weQr een 
11 Bingo 11 avond met vele zeer aantrekkelijke prijzen. Elke deel
nemer, zowel Lensleden als introducees kunnen ~én of meerde1 
kaarten kopen à f 2,50 per stuk, waarop de gehele avond kan 
worden gespeeld. 

Naast dit spel wordt er regelmatig gezellige dansmuziek ge
draaid, zodat op z'n tijd ook de beentjes van de vloer komen, 

Breng gerust Uw vrienden en kennissen mee, dit verhoogt de 
gezelligheid. Tot Zaterdagavond • 

. ~;!'.NOVEMBER START DE KERSTDRIVE. 

VERZENDING LENSREVUE:: 

Onder het motto 110ver sponti;_ni teit gesproken" bracht Coco 
vorige we·ek dank e.an de ·hee.r .en -mevrouw Haukes én aan Jos 
Witting voor het "ele werk in de afgelopen jaren samen met 
Elly en Hans van Leeuwen Voor de Lensrevue verricht. 



- 605 -

Inderdaad kunnen onze oud-voorzitter en zijn vrouw dit werk 

niet meer doen, doch Jos Witting blijft gelukkig beschikbaar 

en het bestuur hoopt dat hij zijn werkzaamheden op dit gebied. 

nog jaren kan blijven, doen, samen met de andere medewerkers. 

Noot van de redaktie: Wij betreuren dit misverstand zeer, Jos. 

Mèt het bestuur en mèt de gehele vereniging zijn wij .blij dat 

je voor dit werk behouden blijft. 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

SEKRETARIAAT 

Alle korrespondentie voor het algemeen sekretariaat dient 

gezonden te worden aan G.Halleen, Abeel straat 37, ,tel. 324o4c4c 

NIEUWE LEDEN 

....-654, Houtman H.J. 050761 (w) Hoogveen 203 ,- 298580 

_.,-655 de Waal J.M. 011256 (j) Schipborgsteaat 53 

_.,,656 Heemskerk T.C. 190255 (j) Lijsterbesstr .L- 639t,80 /133 

_..-659 Schipaanboord F.G, 050962 (w) Hoogveen 13 ,_ 668245 

,,-660 Bertens R.A. 150456 (j) .Groenezijde 103 

,,-661 van Oosten R.M. 310761 (w) Hertenrade 13 

/6_63 Looye M.F. 270758 (j} Noorderzijde .17-1 ·- 298693 

IN BALLOTAGE 

664, de. Haan P. 280952 (j) Groenezijde 55 ·- '.6731,:50 

665, Ypma .,,; ·211062 (w) Ruimzicht 51 ·- '6,75139 

666 Bent.vel zen L .• T. 180159 (p) Hoogveen 219 

667 Odenkirchen c. 030762 ,(w) Wezelrade Jlf2 

668 Weeke H.P. 120959 (p) 'Noorderzijde· 161 ,_ 672234 

669 Krijgsman A. 080757 (j) 'Plantenooi:d '12.6 ·- .675321 

SCHORSING. 

In verband met zijn optreden tijdens de· wedstrijd ·.(junioren) 

Lens 5 - Groen Wit i 58 1 wo'rdt F .Kuit'ers. geschorst woor ·,. ,,. 

twee wedstrijden van Lens 5. 

LEIDERS SENIOREN 

De heer· J .,WU.le ms is· bereid gevonden in het ·ver,vo'l'g 'het l·ei

derschap van het derde senioren,-e'Lfta'l. 'op zièh tte memen, 

terwijl de heer .J.Bertens bereid îs gevonden leiderNan 'het 

achtste seniorenelftal te '.worden. Beide. 'herén, alle cstikses. 

gewenst met·hun nieuwe taak. 
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VRIJDAGAVONDTRAINING SENIOREN 

Met ingang van ä~nstaande vrijdagavond zal de heer J.Willems 
. de.''t'rainin~ voor de tweede senioiengroep weer op zich nemen. 

PUG,-OUTS {dugs-out, red.) 

De dug-outs op het eerste veld mogéri"'alleen· gebruikt worden 
door de trairiers, reserves en officials van onze vereniging 
en die van de tegenstanders. Ze zijn del'.'ha.Iye piet bestemd 
voor gebruik door de toeschouwers. 

" 

. --. f .. , •. 
Lenig en Snel telt ongeveer 650 leden. Deze leden hebben al
len bepaalde rechten, waarvan zij dan ook wekel~ks_ gebruik 
kunnen maken -·-•-w~---- ,,,_~q-~ 

- c,,.·--:.. • •. _..: "~::~~·:•{n,_1,.;!·i ,>·; t. 1-CI;~• . .: ,. ,.!· rr·-,i·::•ïi~ .. :-: :..;J 
Lenig ep SneJ:,ctelt-rcrµj.J!';500 :l4?_de_n; :.die zich daarnaast ,_ook , 

:hotföen aan de plicht:e.n.::wat :·betre.fJ.; betaling , van é'ontrib~t:Î.,es. 
-· :·~_,:·---·,,rt-·--.-\-.•. . _:··: -~---~----~-,1~r-'. 1 -- • ,- _·-. -_ -·~·- '· -, ., • " ·: _, -~_.,. ·: -·~: " 

Lenig e·n Snel telt "ong1~veei· '120 ;lèden, •die•Triiënën•·alleen van 
hun rechteft ,'~-ebr\iik:•1t1tf"-k'u.rll1en fuakêri, doch vè-riietën·;aat zj,{i 

~ ook JJlicht~ri hèi>b~î{~·:.zO,lt;ls .:feèds·· _\féle maferi fS Qès'tëld, r bè
''hoÓ.rf' tot--~--..zë"pû.\:J{t1àn';o ;•,',; 6:;;t-bij voorui tbètäliiig" van ,c) 

minimaal drie maanden voldoen van de kontributies. Gedurende 
';:f•c f. <'l'r·. " ·. • ·., .,.., 

de afgelopen maanden heeft U meerdere malen namen..:.g_'à\.'l;/a_~e.!J.. •. 
van·,•1'Étä.E!n-~diJf z.!Î._~P;:;.lJ;_i,~;r_aarj. ;._ lji~°F•-"'!~!J.sen te ho~ç}eB:,;;Pe :,FeE:9~ 
ge_pub'I:.i.ceerde' na:mence:t>et:,;9ffen~J;~ge!!, die een co>,;1,trj.lJP,:tie,'."; 
achterstand h1,ddie,n o:,,e.r;;,het: S!"izggi;, 1969:r?,9.72.,, J;Je,,ma~-f,r,"'gelen 
hiertegen heb)Jen,::zij a_,µ-;,;den,) lij)f~'.lf:'l'\dervo>,;1derL_,.(~:j,_<>,. ,::J,,gJr!':,,_;n 
dié:iél:i"Lens-r·evuë):..-_.,f_);~~-_: ~--~-~--:·· 01ui C,".![)(,'-.' ~ T.~ !-- ".· • .,

1
,/ <:..,.:

1 
:"'-:~-r-;;r~•;~l .,_ •!".t-r:r ir-i1·;~;-:.,. -_ .. "·~---~-:-:-.· <;-, ..:. .... :~n:;:·. ; ,. , .... _ ·,< .'._- ..,: :--~·-: 
Het Bestuur i·s··van 'Jrièiiil\g ·•äat · \ràn ·· de leden màg"wö'rdën,··vè'rwach 
dat eenieder zijn kontributie tijdig voldoet en dat het niet 
nodig moet zijn hiervoor afzonderlijke aanschrijving'ei'iYt'e1!\,,è'r
zénd·en•.~~,:;.;J.(J; :t:t.i!:.t•:.i.:/J.u_...:r::- ~t.E• r~1-~.ili'.J.~ lt.~i,b'-""'1.:i"qo !r~'(~ .!•)!J! ;ri-u,,;.,,:'l.tr ~,.-! 

Wij ·~~J.rth~ri}/ib~ijnl~ :-e~ti}Jd_~;tJ.:v}ei.Jd.'è'f"ina·kntl:,: t-ai1)hét-1 Vili--en~i-iil9~~i 
jaar gevorderd" Dit houdt derhàl'\re iî{h1.} ·aiit -e?/ftte'.'tlèfr;-·,zijrtlkÖn
tributie dient te hebben voldaan tot en met december van dit 
jaar. Maar liefst 42 senioren, 48 jumioren:.::èW.'}fi~:p_Jp'D,'.i-:ïin~en 

•à•--~ wélpert' ~Icen:,-dez:e:.:;·zaa-k-,.and.~:r:s,..-.1 J;)eze-, ,leden .hebb_en" hun kontribu
t i e•i·.nog·~-n:ï-at~ .. ;·;bèt13:·~i d; :;oVe .. ·t.~_.,d_f;~-.'~_e"_i~ ;.,_q·· _µ_~~:~~, :;j;pq~~' ._.,J.~~i~-.sf aan 
,t.:,rér·het tW.eede.t,kW:::,.rtaal.~ In -j;__ 1L'""!.ts:reiri.1.e ,vah 1-1 november 

• • . . • - - ·- ~ .... ~ ,,, •. · .. . .., • -.,•· •. '-:1 

:;;:.-!J J. lên-- d'e nafuen •'Y',CÜ:!"-.:.ê,.,~::o .. 1.(,<1_·.!;n• wr~- ·/er .. :. fl(<=pµhl.J,,csf'_~d,, ; !i .. 
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Te.r herinnering: de kontributie voor Senioren bedraagt 
f 60,--,per jaar, Junioren .f 36,-- en voor Pupillen en 
Welpen f JO,-- per jaar. Voor nieuwe leden dient daarbij eem 
inleggeld van f 2,50 te worden voldaan •• 

Giro nr 336711 t.n.v. Penningmeester Lenig en Snel te Den 
Haag, 

VOORGENOMEN ROYEMENTEN 

Het Bestuur is voornemens de volgende leden per ·1 december 
1970 te royeren als lid van de vereniging. V:an dit royement 
zal kennis worden gegev,m aan de K,N.V.B. indien niet vóór 
21 november 1970 betaling van de achterstallige kontributie 
is ontvangen, Een en ander volgens het Huishoudelijk Regle
ment, artikel 47. 

SENIOREN 

G.L.v.d.Akkers 
R.v,d.Boogaardt 
F.Feller 
J.Rientjes 
W.Schoonebeek 
M.Suykerbuyk 
F.Vreeswijk 

ZATERDAGAVOND BINGO !!!! 

VARIA 

JUNIOREN 
G. Baidjoe 
J.Piët 

PUPILLEN 

M.Schutte 

- Wij vragen ons af waar de grens ligt van het kunnen van 
Lens 5. Ditmaal bond het met 10 man spelend DHC 6 aan zijn 
zegekar. 

- Heeft U al onder ''Attentie Junioren'' gekeken? 

ï Het leek wel of die 5 doelpunten erin gebrûûûûûld werden. 

- De sterke arm, die van Leo Riemen, is gekwetst, de pink 
ervan is gebroken. Wij wensen onze geplaagde Leo een spoedig 
herstel toe. 

,- Harry van der Broek zonder broek is maar een half mens. Wie 
bezorgt hem zijn voetbalbroekje terug? Goudreinetstraat 594, 
tel. 682875. 

- Volgens de Volkskrant is Peter Kemper afkomstig van de 
Haagse vereniging Vlug en Lenig, Nemen we dat,lui? 



_; 
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- Joop Willems, die oude vos, is zelfs zijn haren nog niet 

verloren ...... . 

- Donderdagavond ?9 oktober opening van de lichtinstalla

tie. Naar verluidt wordt er een lint doorgeknipt. 

- Denkertje: Zoethouders bestaan niet. 

- Het Ding in de kantine werkt! Het blijkt inderdaad voor 

de teevee te zijn. 

- Van onze wetenschappelijke medewerker: 
De wedstrijdii:s pas ten einde als het laatste 

fluitsignaal geklonken heeft! 

Meer n.ieuws volgt. 

UITSLAGEN ZONDAG 25 OKTOBER 1.970 SENIOREN 

Lens 1 - Wippolder 1 5-0 

Lens 2 - Spel. Lisse 2 1-0 

Postduiven 3 - Lens 3 4-1 

Verburch 3 - Lens 4 3-1 
D.H.C. 6 - Lens 5 0-3 
Lens 6 - Scheveningen 4 0-3 
Lens 7 - G.D.A •. 7 5-1 
Naaldwijk 7 - Lens 8 0-4 
Lens 9 - H.D,.. V. 8 9-2 
A.D.O. 10 - Lens 10 4-1 
Kranenburg 8 Lens 11 2-:L· 

H.W.S. 5 - Lens 12 3-1 

DENK AAN HET .DOELPUNTENFONDS l 

PROGRAMMA VOOR ZONDAG 1 NOVEMBER 1970 SENIOREN 

14.30 uur Full Speed 1 - Lens 1 J.W.Bakker 

12.00 uur Westerkwart.2 - Lens 2 M.v.Aggelen 

12.00 uur Lens 3 - Tonegido 3 1-1-6/1, J.v.Oijen 

12.00 uur Lens 4 Quick 5 2-1-5/3 C.de Waal 

15.00 uur Lens 5 - R.v.c.71!1: 1-1-5/3 C.de Boer 

12.00 uur Te Werve 2 - Lens 6 J.v.Aken 

12.00 uur Adelaars 3 .-, Lens ,7 J.Bleeker 

15.00 uur Lens 8 - L.V.S.J. 3 2-1-6/1, G •. v .Dortmondt 

14.30 uur Westla1:dia 9 - Lens 9 j.Visser 

13 .15 uur Lens 1'1: - H.D.V. 9 3-2-5/3 Ph.de Heer 

13.1,5 uur Lens lC N/I.v .• o.6 2-2-6/1, ? 

13.45 uur Lens 12 .:.: Gona 7- 1-1-6/1, · ? ,· 
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DENK AAN HET DOELPUNTENFONDS 

LIGGING DER VELDEN SAMENKOMST 

Full Speed aan de Brasserskade te Delft 13 .oo uur klubgeb, 
Westerkwartier aan de Duinlaan 
Te Werve aan ~e Vredenburghweg ~sw. 
Adelaars· aan de Guntersteinweg einde 

Loevesteinlaan ., 
Westlandia Lange Broekweg bij snijpunt 

Burg.Elsenweg Naaldwijk 
Zeer gevaarlû"k kruispunt 

11,.00 uur " 
11.00 uur " 
11.00 uur " 

13 .00 uur " 
De opstelling van Lens 1 wordt·Donderdagavond na de training 
bekendgemaakt. 
Grensrechter voor Lens 1: G.van Reenen. Res. A.Hop~R.Bruggemans 

(2x) 

Spelers en. supporters voor Lens 1 reizen ·gratis per bus naar 
Full Speed. Vertrek bus half twee. 

Lens 3 
R,Bruggemans (2x) 
G.v.Oostroni 
R.Roodbol (a) 
R.v.Hartingsveldt 
E,Bronckhorst 
M.v,Veen 
J.Bijsterveld 
E,l!akkers 
D.Groenendijk 
F.de Zwart 
W.Venderbos 
Res. 
H.Smitskam 
W.Kouwenhoven (2x) 

Lens 1, 

A.Verbarendse (a) 
F .straathof 
P.v.d.Aar (2x) 
W,Verbarendse (2x) 
P.Klein Breteler 
G.e Hoogd 
C.Grimbergen 
G.Benneker 
E.Foendoe 
J.de Waart 
R.Eykelhof 
Res. 
J,Witting 
R,Brandenburff 

Lens 5 
A .Vervaart 
FoVeelbehr 
L.Hendrichs 
A.van Egmond (a) 
J. Verhaar · 
W.Kouwenhoven (2x) 
L.v.d,Velde (2x) 
W.Eykelhof 
B.Hendrichs 
E.A.v.d.Acker 
N.Drabbe · 
Res" 
P.v.d.Aar (2x) 
W. Verbarendse· (2x) 

J. • ,' 
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Lens 2 
c.v,d.Beek 
H-Dietz 
A ... Nieuwenhuizen 
J.v,d.Knaap 
J.Colpa 
H.Brandenburg 
J.Englebert 
Th .Hoefnagel 
J.v.Luyken 
W.Keetman 
G.Verhaar 
Res •. 
R.Brandenburg 
J.Borst 

Lens 8 
Th. SuiJ"ke rbuijk 
A.Tinnebroek' 
A.v .·Essen 
H.de Groot (a) 
J.Verbarendse 
G.Duijvestein 
F.Wubben 
J.Schouw (2x} 
R.Scholten 
J.Bertens 
A.Bilderbeek 
Res. 
A.Vervaart (2x) 
H.Dankers 

Lens 11 

Lens 6 
L.Brandenburg 
H.v.Welzen 
G.Halleen 
J.v.Schaick 
M.v.Eysbergen 
J.Riemen 
li'.v.d.Kley 
G.Looijensteijn 
P.Schulten 
H.P.v.d.Spek 
J.Veldink 
Res. 
R.de Groot 
L.v.d.Velde (2x) 

Lens 9 
W.Burghouwt 
H,Suiker (al 
C.Peete:rs 
M.v.Zilfhout 
H.Kemper 
C.Kuyper 
H.de Sterke 
H.Haket 
J.de Hilster 
J.Simons 
L.Janssen 
Resc. 

A.v.d.Meyden 
P.de Vries 

Lens 12 
R.v.Oostveen-Ifoenize B.Osse 
C.Kras A.Vervaart (2x) 
H.Scholten P.de Haan 
JyMicka 
A.Hoppenbrouwers 
P.Burghou'.'t 
J.Brochard 
A.v.Luxemburg (a} 
J,Jager 
W.v.d.Laan 

R.Peters 
Beijer c. 
J .Kuypers 
P"Braun 
F,de Winter 
M.Olthof 
R.Feekes 

Lens 7 
R.Bos 
A,Jehee 
L.Boelhouwer 
J.de Boer 
N.de Boer (a) 
G.Hogetoorn 
J.Endlich 
A.Cox 
B.Lustenhouwer 
A.v.Wasbeek 
H. SuijkerbuiJ"k 
Res. 
R.v.d.Velde 
F.de Vos 

Lens 10 
H.Douw 
N.Osse (a) 
S.Douw 
W.Douw 
P.Haring 
F.Peters 
A.v.Duivenvoorde 
F.v.d.Berg 
R.Soer 
H.Stuivinga 
L.v.Duivenvoorde 
Res. 
J.Briedee 
J.v.d.Aar 
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Lens 11 (vervolg) 
H.Jacobs 
Res. 
W.Suiker 
W.Keereweer 

AFSCHRIJVINGEN 

Lens 12 (vervolg) 
G.Blankenspoor 
Res. 
R.v.d.Steen 

Alleen op vrijdagavond tussen 20.00 uur en 20.30 uur aan het 
klubgebouw tel. 070 - 661314, met opgave van reden, waarom men 
verhinderd is. 

RUILFORMULIEREN 

Afhalen klubgebouw vanaf vrijdagavosö 22.00 uur of zaterdag
middag na 14.oo.uur. 

UITSLAGEN DOORBELLEN 

Zondagavond tussen 17~00 uur en 17.45 uur aan het e.k.o. sekre
tariaat tel. 070 - 395255., 

NIET-OPKOMEN 

J.Borst krijgt wegens niet opkomen op Zondag 25 oktoJ?er twee 
extra reservebeurten toegewezen. {zie lens 2) 

DIA-AVIJND 

Donderdag 5 november zal er een klankbeeld van het kamp 
Ferschweiler vertoond worden, na maandenlang wachten en uit
stellen. Dit zal gebeuren in het klubgebouw van Lenig en Snel. 
Om± 7 uur zullen eerst een paar dia's getoond wórden van ons 
eerste elftal tijdens het vorige ~eijoen. Meteen daarna zal met 
d.e dia I s van het kamp begonnen worden. 

Wij nodigen degenen, die hier belangstelling Noor hebb,en; uit, 
om de feestweek in Ferschweiler, zij het dan met dia)s, mee te 
maken. 

+ De avond zal om - half negen afgelopen zijn. 

De ·organisatoren. 

ZATERDAGAVOND BINGO! 
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ATTENTIE JUNIOREN 

Nog steeds onder bovenstaande titel, wederom deze rubriek 
speciaal voor jullie, junioren. Onder de reakties, waarom 
wij verleden week vroegen, bevond zich de suggestie 
"Junioren-penners" van het erkend schrijversduo Ton de Kok 
er Eric Landman. Probeer dit tweetal te overtreffen en be
denk een~ betere titel voor jullie eigen rubriek. De 
spekkies-doos is geduldig ! 

Doordat vorige week dit artikel op de door de junioren 
weinig gelezen voorpagina kwam (overigens, doe dit voortaan 
wel), is de bedoeling van de redaktie ten opzichte van de 
junioren-rubriek niet helemaal uit de verf gekomen. Nu staat 
het echter op jullie eigen bladzijden en we wachten vol 
spanning op jullie op- en/of aanmerkingen, kritiek op 
verenigingszaken, of reaktieS van andere strekking. De re
daktie interesseert zich in hoge mate voor jullie reakties. 
Als je zaterdag of zondag iemand van de redaktie op het 
veld ziet (je kent de namen : Nico Drabbe,Cees Grimbergen, 
Ton van Egmond en Jaap Colpa) vertel hen dan datgene wat .ie 
kwijt wilt. De redaktie zal naar je l?jsteren en er de grootst 
mogelijke aandacht aan besteden. 

Als je wilt mag je ook schrijven naar het redaktie~adres 
(Apeldoornselaan 201). Hoe je het doet, geeft niet, maar laat 
in ieder geval .w~t van je horen" 

Ju~ioren, wordt wakker!!! 
Jacowicz 

PROGRAMMA'S JUNIOREN, PUPILLEN EN WELPEN 

ZONDAG 1 NOVEMBER 1970 

JUNIOREN 

12.00 uur Westerkwartier 1 - Lens 1 
12.00 uur Lens. 3 
LENS 5 VRIJ 

- Wit Blauw 1 

Ligging terrein 

Duinlaan 
VJ 
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ZATERDAG 31 OKTOBER 1970 

JUNIOREN 

15.30 uur Quick 2 - Lens 2 
15.30 uur Duindorp SVJ - Lens 4 
15.30 uur Lens 6 
15,JO uur Quick 5 
1-5,.JO uur Verburch 
LENS 9 VRIJ 
15,JO uur Lens 10 
14.15 uur Lens 11 
14,15 uur RVC 9A 
LENS 13 VRIJ 
14.15 uur Lens 14 
14.15 uur Lens 15 
lJ.00 uur Lens 16 
13.00 uur Lens 17 
13.00 uur L'lns 18 

PUPILLEN 

7 

- GONA J 
- Lens 7 
- Lens 8 

- PDK 2 
- DSO 6 
- Lens 12 

- GDS 12 
- Zw.Blauw 

Laakkw.11 
- HDV 8 
- Cromvliet 

- RVC 1 
~ ADO J 

J 

8 

De Sav-Lohmanlaan 
Ockenburgh 
V2 
De Sav.Lohmanlaan 
Wateringseweg;PoeldiJk 

Vl 
VJ 
Schaapweg,Rijswijk 

Vl 
V2 
Vl 
V2 
VJ 

Vl 
V2 

12.00 uur Lens 1 
12.00 uur Lens 2 
12.00 uur "Lens J" 
11.00 uur Lens 4 
LENS 5 VRIJ 

Scheveningen J VJ , " ' 

- RAVA 4 V2 

11.00 uur Ooievaars 5 
10.00 uur GDA 5 

WELPEN 

11.00 uur Lens 1 
11.00 uur VVP 1 
12 .• 00 uur Celeri tas '<fl) 
LENS .4' ,VRIJ 
11.00 uur Lens 5 
11.00 uur RAVA J 

' ~ 

LENS 1: ~ls bekend 

- Lens 6 
- Lens 7 

- ADOl;)E 
- Lens 2 
- Lens J 

ODE J 
- Lens 6 

Samenkomst 11.00 uur klubgebouw 
LENS 2: als vorige week 
Leider dhr a.blok 

Lens 

Zuiderpark, ,2e géd. 
Loosd.Hoofdstr.Löosd. 

Vl 
Zuiderpark 
Leyweg 

VJ • 
Zuiderpark 

Samenkomst 15,00 uur ingang Quick-terrein 
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LENS J: als vorige week met A.v.d.keer. zonder 
w.zeemeyer. f,teunissen (2x) 
Leider dhr c.nieuwenhuizen 
Samenkomst 11.J0 uur klubgebouw Lens 
LENS 4: als vorige week met w.zeemeyer. zonder g.v.ardenne 
leider dhr j,heynen 
Samenkomst 15.00 uur ingang Duindorp SV-terrein • 

. LENS.5: VrU, (W.Pacqué zie Lens 6) 
LENS 6: r.coenen,f.hooghieinstra 1 h.keyner, m,mulkens, 
f.de vroege, p.wolters, w.duiverman, j.v.d.graaf, b,hoef
nagel, j.staffelen, w.pacqué, f.teunissen (2x) 
Leider dhr F.Flumans 
LENS 7: als vorige week 
Leider dhr j.v.d.kley 
Samenkomst 15.00 uur thorbeckelaan hoek Laan van Meerder
voort. 
LENS 8: r.v.d.steen, f.wouters, g.heynen, g.lelieveld, 
a.v.maris, f.hazebr7ek, w.v.d.linden, f.boven, w.de hilste 
a.brouwer, c.bakker __ res~ h.ruiterman, j.janmaat 
Leider dhr j.colpa 
Samenkomst 14.J0 uur Beresteinlaan hoek Hengelolsan 
LENS 9: Vrij. j.janmaat en b.ruiterman zie 8 
LENS 10: f.v.os, p.berkelaar, h.v.d.broek, c.v.d.aardweg, 
h.v.hoek, e.booms, r.de vroege, r.v.d.linden., m.magnee, 
s.djerahian, p.zeitJen, p.mulder. res. p.overvest 
Leider dhr c.grimbergen 
LENS 11: a.de pagter, j.v.rossum, j.dessing, w.snijders, 
m.v.dijk, j,vollering, j.scheltens, g.kerkhof, f,magnee, 
f.klos, h.v.d,graaf, h~niggebrugge; j.oosterveer 
Leider dhr j.verbarendse 
LENS 12: j.ruyters, h.kouwenhoven, j.leuiken, r.bom, 
p.v.d.acker, r.out, p.driessen, d.faas, g.hogervorst, 
r.huisman, !.jonker, e.reesink. Res. j.de greef 
Leider dhr H.Dankers 
$amenkomst 13.45 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan. 
LENS 13: (Voor Donderdag 29-10) · 
G.v.gessel, p.herry, r.micka, p.perreyn, th.tijssen, 
m.heynen, a.•s-gravendijk, q.v.noord, r.v.hoek (2x) 
e.hoefnagel, h.lorsheyd. res. r.v.luxemburg, j.de hilster 
Leider dhr h.de groot 

·same~komst 18.30 uur klubgebouw Lens 
LENS 14: Als vorige week met e.de wit en h.v.boheemen 
ipv j.bronger 
Leider dhr w.keetman 
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LENS 15: Als vorige week met r.v.d.kruk en h.lustenhouwer 
ipv g.mahieu 
Leider dhr n. drabbe 
LENS '16: als vorige week met t .prins en g .mahieu ipv 
a.hoefnagel. 
L~iaer_dhr a.v.essen 
LENS 17: h.uding, e.teunis, a.hoefnagel, r.guit, f.wouters, 
j.schmitz, th.v.d.voort, c.lipman, e"v.d.hoven, m~v.waSsem, 
s.knÖrr, j .krens, r.weisman 
Leider dhr h. bijsterveld .. ,. 
LENS 18: Als vorige week met Q,v.d.meys ipv e.teunis 
leider dhr a.bilderbeek 

LENS Pl: j.bronger, p.devilee, r.micka, r.v.d.boogaard,p~y-d. 
burgt, 0. borst; j. lauberg, f .kortekaas, r .hofman, j • V •rijn_,·.: 
a.w~ste~duin. fes. p.hop, r.v.d,meer 
Leider dhr hofman -. ·' . 
LENS P2: g.appeldoorn, r.noordeloos, th.v;luxemburg, p.~ilken
burg, w.frantzen, f.v.vêlzen, r.koevoets, o.huiS, f.bàuman; 
p.v.d.burg, a.bijnagte. res. p.lucas, r.peeters 
Leider dhr th.hoefnagel · _: 1_'.·:lY~l- ~~-~~~':, 
LENS ,PJ;, e.v..boheemen., ,.f.y.d;poll, r.v.aarle, a.koevoets.,-.,,. 
r.pwr~t!;~;.~i~• f.:;~~/i~;r,~ ~;~~~~f~inbergen, ~- j. eng~iê, m:~~~I!.~[~~JJR, 
joeY~m}.!1:~.})~f~~~~Q!::[~ê~, j ,c9lie ~ ; · . , .. ': ,J< ~l..:--;~;:JJ.t 

L~J~~f..tdÈ!: h.;~0 ~~.c,J ::t .. \ePi:.•.:• i_ ·-. ·_,.-;: ••:;_·;:. !:..• ·;:.:. ::· • .::~ ... ; .... ~gt1:H::; !'!.T 
LENS PI,: f,kerkhof, p.de,gi!'r, w,heyn!'n·; g,teeuw:i;sse-;::s.teu-

.. ,...~ - ., '• • . • • -· ' ',. •. ~ ,. , .• _..., t, - •. ., ..., __ 

nissen, chr~geeve, h~hoppenbrouwer, r.eyk, h~heezius, r.straver, 
h.braak res. p.peperkamp, r.pieters '.-'~~~:w:;:;'.:'2E..'ITt 
Leider dhr tb.booms ------

~ tE&S l:p5;,=!v'.rij;;?cwi:~:,o,1 c,.i h:H~ i ~ · ;:;-: , 1·:;-.5.;"i r:,.-2- :- .:: :..:~•. n::> ·.r:.J. .r l·g:;f=J "'!·~H.>G 

LENS -'-P6·:-,~~ji ;tcf.e ha'.á::~;;:- i.
1ffi?!k êhni:i 'ê s-; !,g 'fi3oöJ:llf•~f i]SêliOl tè S °t:: fi • VifiKTN 

t.i;;•g iiitlSërg~rrffH-"óîdOymäri, !-!F. rtii:tér'mäii~Üp·~ W~Id.S.6.hmiai1 ~.:::r_t'ti:~i êhs, 
tl-+~.-i_:r.pb--,ë;~,u--·~P-1;' ')1-1·•. ~,,.. •. ,l .... ~ '"!'-l~-·i, .. vr .... :Jt$1,;;·r--u.:CT i<'•• r.,.v.d.laab r.e~;.;..::.s.t:>. r.uen~,;-_!r.;... ~ 1.eve u ... · ,._. ·· · ·-· 4

• - • ·•. ,,. ._--

Leh~~Ei;<JhEHE~ Yi~gt,,§È~'s9-~~ t ~rr.1ocfr ... p;;f;;l~~ h . .:.._ F..o·::.t-iB i: :.t-::.;r;r:t;;·.i..;:3- j 0:-1 
Samenkomst 10, JO uur inJ;J,c1Q.g 1~llig9:r;par~:.;!Jo!'J<c~!:!"'1,.9J,l<:>l:aan/ ~-O.t 
Loevesteinlaan · - · -
LÉNS'LP.?.: 4\JtK'.t'ësf'1H!VäSkë·;H!~. <Ji1 I~ni~' -r1wi2~ots ~;a-:t~b'i:Îà' ., :f. vöQ J1 s' 
j ~~·kJ:ärëtibëêko,t j-.:zgefnil.fîf- F~l5atl0iÎ~Ff;i-·6:rfii:ë~W~rihû~z•ëfi 1 'm ~ roVérS 
Rê.S1' j5~2hëiIP~ttz·f•-;m-;-V·~-d ~-'a'îd~:~rnnfa,ti'" ... !t~hsw ex 1.-1 r. t. nt~:.': --~;~r ·:: cJ· 

•_r. f-,.....;,,.,t•• ... r.·,~--- . "' '~- -- .. 't. Leider dhr j .zeeman ..,,.,_,_:;.;,u~~,~ ..,~..;,._,,;..,,~·~ Jo-'•• .. ,. .. ,. r::,.,_, 

Samenkomst 09.15 uur ingang Lens-terrein 
ri;-~! ;1L1..J~j~T ."-s::;,_;:;·'-:)I~T.·;· 
,_aH..,4--.,.~ •••••<Os-U• 

LEN'S-... Wl.: -.-ta~_s.:_bèJs~m-9. .. r~s .• Q.y.ni.e~w~nl;_µi~e~ ... •~· r,:-, ~.--,,:oJF--~' _.1:, • . :• 

.Leid~r.,..dhf .f"e°!J:O~;o..-~iS·:-•·-:·!r• :~~}..;- , • .;.-.).-.. ~'.:.!'.,:,,.( _:;-! :~ .... t~.,- .. :~ '::!·:•.,11 
• ;_,.:- -,~• - l 
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LENS W2: p.vroegop, a.schipaanboord, j,v.kleef, r.àe haas 
p,lelieveld, e.swart, r.kl~öerg, a.overgauw, r.coli, h.koren 
romp, j"prin-s res. c.marcelis, a.kies 
Leider dhr r.v.d.steen 
Samenkomst 10.15 uur klubgebouw Lens 
LENS W3: r.bloks, !.janmaat, t.king, p.brochard, r,groen,. 
q.michels, m.leijn 1 r,wijngaarde, e.v.d.harst, p.verhaar, 
m.v.d.hoek r~s. p.de groot, j.schneider 
Leider dhr w.michels 
Samenkomst 11.00 uur klubgebouw Lens 
LENS W4: Vrij, Zie overige elftallen. 
LENS W5: p.krol, p.touw, b.groen, m.rutgers, r.badoux, 
p.scholtes, r.duyndam, j.franken, poeys, h~v.dijck, n.noord 
~~s~ ~~notebaard, r.v.eijken 
LENS W6: m.vogels, m.veenman, e.schipper, j.nijmeijer, r.van 
loon, r.matthijssen, g.koning, f.grood, r.driessen, a.v.d. 
burg, r,janssen. res. t.schipperen, e.gerritsen 
Leider dhr f.teunissen 
Samenkomst 10.00 uur klubgebouw Lena 

AFSCHRIJVINGEN 

Schriftelijk vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr G.v.d,Steen 
Nunspeetlaan 303. Telefonisch uitsluitend vrijdagavond 
tussen 18.30 uur en 19,30 uur. Tel. 661314.(klubgebouw) 
In ~~odgevallen zaterda(Îlichtend tussen 10.00 uur en 10.30 
uur bij dhr G.v.d,Steen tel. 398694. 

AFKEURINGEN 

Door Pupillen en Welpen kan, bij slechte weersomstandigheden, 
worden geïnformeerd naar eventuele afkeuring, echter uit
sluitend voor uitwedstrijden en als op de afkeuringsadressem 
bij Pupillen en"°Telpen staat "zie afkeuringslijst 11 

Het informatieadres is klubgebouw, zaterdagochtend tussen 
10.15 uur en 10.45 uur, tel. 661314. 

Voor de thuiswedstrijden moet de juniorenlijst worden geraad
pleegd. Gaan de thuiswedstrijden van Lens 6 - 10 en 14 niét 
door, dan zijn jullie wedstrijden ook afgelast. Hiervoor mag 
dus niet worden gebeld. 

J{EEPERSTRAINING 

.A.s. zaterdag worden om 10.00 uur de volgemde keepers ver
wacht: h.uding en p.bakker. Bij .evt. verhindering afschrijYen 
op vrijdagavond. 
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NIET-OPKOMERS: 

Wegens niet opkomen in het afgelopen weekeind krijgen J.Pronk, 
P.Overvest, R,Peeters, M,v.d.Akker ·en R.Lelieveld 2 extra 
reservebeurten. 

OFFICIELE INGEBRUIKSTELLING LICHTINSTALLATIE 

Ons 1Je elftal (Cl) zal a.s. donderdagavond (29 oktober) 
een voorwedstrijd vóór Lens 1 - H.B.S. 1 (senioren) spelen 
tegen H.B.S. C1. Aanvang 19.00 uur. Een grote schare welpen, 
pupillen en junioren worden verwacht om dit evenement luis
ter bij te zetten. 

TRAININGEN 

De trainingen voor de Junioren op donderdagavond 29 oktober 
gaan i.v.m. de feestelijkheden rondom de nieuwe verlichting 
niet door. 

UITSLAGEN 

JUNIOREN PUPILLEN 
Lens 1 - VVJ! 1 2-0 DHC[l - Lens 1 1-1 
Celeritas 1 - Lens 2 2-2 HDV 1 Lens 2 2-2 
Quick Steps J- Lens J ö-6 HMSH 2 - Lens J 4-0 
Lens 4 - RAS 2 4-1 Lens 4 - GOS J 0-0 
Lens 5 - Gr,Wit•58 1-4 Lens 5 - Flamingo 2 J-0 

1 BMT J - Lens 6 J-2 
ADO 7 - Lens 6 5-0 GDA 5 - Lens 7 . 4-o 
Lens 7 - DHC 4 2-0 
Lens 8 ·- VVP 6 1-1 }4ELPEN 

) ... ens 9 - Delft 6 0-1 Lens 2 - Flamingo 1 1-1 
Lens 10 - DHBRK J 1-J Lens J - Spoorw.1 o-o 
Lens 11 - Te Werve 2 5-1 Lens$, - Ooievaars 2 0-0 
Lens 12 Spoorw.4 2-5 Lens 5 - vcs 4 1-0 
Lens 13 .,. Velo 11 0-3 . ' 
Cromv.liet 6 Lens 14 1-7 
VVP 10 - Lens 15 0-6 
Lens 16 - vcs 16 11-3 
GOS 1i.. - Lens 18 J-1 

Lens 8 - VVP 6 

In de eerste helft van een vrij matige wedstrijd met 2 even
sterke ploegen. Doch,in beide gevallen was er geen afmaker. 

• 
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De rust ging in met een 0-0 stand. In de pauze werd er van. 
keeper gewisseld omdat Rob v.d.Steen een blessure had op
gelopen. Vlak na het begin scoorde Frank uit een pass van 
Fred Boven een fraaie goal. Hierna nam VVP het overwicht 
en wist een penalty.te forceren. Deze wed benut. Verder 
was er niet veel meer aan, Behalve dat Fred Boven door een 
blessure uit moest vallen. Zo werd de wedstrijd afgesloten 
met een gelijke stand 1-1. Wim van der Linden. 

DE KRANTENAKTIE 

Zaterdag 7 november a.s. worden de kranten weer opgehaald. 
Heeft U veel kranten, belt dan even naar Paul v.d.Steen, 
tel. 398694 en hij zorgt dat uw kranten worden weggehaald. 
Ook staat er vanaf vrijdag 6 november t/m zondagavond 
8 november een container op Lens, waar u natuurlijk. ook de 
kranten in kunt sorten. Afgelopen weekend hadden wij een 
grotere container die weer geheel gevuld was. De afgelopen 
container heeft f 98,-- opgebracht. Ga zo door !!! 

KLAVERJASAVOND 

De klaverjasavond voor de jeugd is nogal rustig verlopen. 
De opkomst was gering, maar desondanks was het toch wel 
een geslaagde avond. De winnaars waren bij de A-klassers 
R.Bos en B.v.d.Lans. Bij de B.klassers J.v.Rijn en A,Hilde
rink en bij de C-klassers M,Heynen en R.van Noort. 
Wij hopen, dat het de volgende keer wat drukker zal zijn. 

COLLECTE 

Er zijn nog enkele zakjes in de omloop. Degene, die ze nog 
in hun bezit hebben, kunnen ze zaterdag of zondag inleveren 
bij hun leider of G.Duivesteyn, 

De Junioren.raad. 

ZATERDAGAVOND BINGO!!!!! 
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VAN HET REDAKTIVISTISCHE FRONT 

Zoals de jongen zingen kunnen de ouden niet eens piepen. 
Van juniorenzijde ontvingen wij, ondanks het magere voet
balprogramma van zaterdag jl. tal_ van reakties. Deze re
akties worden aardig samengevat in het schrijven.van 
Pierre Heijnen. Om deze reden hebben wij'i@ijn ingezonden 
brief integraal afgedrukt. 
Andere reakties komen een ,;volgende keer aan de beurt, 

A. V .E. 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

Alle korrespondentie voor het 
gezonden te worden aan G.H.C. 
tel. 324044, 

algemeen sekretariaat dient 
Halleen, Abeelstraat 37, 

NIEUWE LEDEN 
.... 6.58 Zomer S.R, 
~662 Leung C.H. 
-664 de Haan P. 
.... 66.5 Ypma Th, 
~666 Bentvelzen l.T • 
.... 667 Odenkirèhen C, 
.... 668 Weeke H.P. · 
.... 669 Krijgsman A. 
,,674 de Boer L,J, 

IN BALLOTAGE 

130162 (w) Meppelweg 1.312-6624.5.5 
2.509.58 (p) Galvanistr.9.5-664777 
2809.52 ( j} Groenezijde .5.5-6734.50 
211062 (w) Ruimzicht .51-67.5139 
1801.59 (p) Hoogveen 219 
030762 (w) Wezelrade 342 
1209.59 (p) Noorderzijde 161-672234 
0807.57 (j) Plantenoord 126-67.5321 
1710%2 (ns)Noorderzijde .53-668669 

IJ 

670 Hooghiemstra C,M. 
671 Rens J.F, 

0708.5.5 
091062 
1902.58 
0.50.547 

( j) 
(w) 
( j) 
( s) 

Rand veen J 8-,-6632,.54 , .. 
Middenstéde 1.59-299779 
Daltonstraat 44. 
P.Gabriëlstr • .51 

672 van Leeuwen,N.C, 
673 Loot·A. 

SCHORSING . '· 

In verband met zijn optreden tijdens de wedstrijd Lens .5-
RVC 7 afgelopen zondag, is B.Hendrichs door het bestuur 

"éen schorèing opgelegd van één bindende wed.strijd van 
Lens 5. 
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Langs deze weg wordt ean ieder, die op welke manier fü 
ook de avond van de officiële ingebruikneming van het 
klubgebouw ên dé nieuwe terreinverlichting, heeft hel
pen doen slagen, van harte bedankt. 

Het Bestuur, 

LICHT IN DE DUISTERNIS 
Het was donderdag Wlfer echt feest. Leden, ·ereleden, de 
teurs; Bouwlustenaren enz. hadden gehoor gegeven aan è 
uitnodiging om de officiële ingebruikneming van de vei 
lichting rond het tweede veld bij te wonen, U weet wel 
die verlichting, waarover je tegen.kennissen kunt pror 
ken met nde verlichting is zodanig, dat er zelfs ere
divisiewedstrijden op gespeeld kunnen worden." 

Ook de gemeente liet niet verstek gaan: Onder aanvoeri 
van wethouder Vink van Jeugd, Sport en Recreatie mar
cheerde een hele stoet hoogwaardigheidsbekleders ons 
terrein op, En ze waren op de hoogte van de toestanden 
in onze vereniging: de heer Vink wist zelfs te melden 
dat er schoppende dames in onze vereniging rondlopen, 

· Ook de wedstrijd tegen H .B,.S. boeide het talrijk aan
wezige publiek buitepg~wopn, Ons eerste wist het in de 
tweed~ klas uitkomende H.B.S, goed partij te geven. De 

'.uitslag (2-3) is daarom ook niet zo belangrijk. 

Het belangrijkse was namelijk dat Lens, zowel tegènove 
de buitenstaanders als tegenover eigen leden heeft be
wezen eeri bloeiende vereniging te zijn, 

TERRIBLE, 

BESTE LENSERS, 
Gesterkt door aanmoedigingen van verschillende kanten, 
wilde ik nu' eens uit de doeken doen wat mij bij 'Lens o: 
tevreden stemt, In de eerste plaats schijnen enkele 
'.ieren nautoriteitenn (vooral vah de Juco) nog niet vol 
".,edig doordrongen te. zijn van het feit, dat ieder indi• 
'idu het recht heeft om zich te kleden en zijn haar te 
!ragen, "zoals hij zelf wil, 
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En dat in deze vooruitstrevende tijd-, waarin-men zelfs ~ 
op dê· scholen dit recht vollëdig ,érkent •. Vólgens miJ 

"klopt _er iets niet. als een lid van de ballotage- • 
commissie tégen een àankomeiid lid zêgt: 11 \tóór_ik d;it 
ballotage formulier öndertëken,· ,,zou ik gra~g-2;i.en,. dat 
je naar de kapp'er _gaat. 11 V:an· dittsoo"rt· voorvaJ,:letjes .· 

.,he9 ._ik ,.nog ,e11kele v,oo:r:beel'.a1:r1, die .ik nu ni_et-: zal·. ver-

. inelden; daar bovenstaande ,de '.situatie voldoende· typeert. 
Ook,ben. ik h;t.niet:e~~;me-t \d;·.i±jz~ w;ar~p :d·~'. ;ichtc. ··"! 

• ·· Tï jnèn' ván 'deze_ cólnmissié •it'Î<nJit; ,:vers:lag van. de Jaçi:t';:ite t 
algeme_i:i,e vergader_ï1;g _staai:i,_.Eln_:~ef~~~r-~! .p.ie_~ .. 'Ae.t..;.9,e.jJ?.:- .· i·,_ houd ·hiervan·,"' 'Eena,iet s,"·duideli J~er-·uitspraak zou·• me·· zeer· 

. welkom ~zi;jn•, :aarige'zien ik 'däii';Jéan::vàs,t;stél'lên/".frf hoever-
re-·Lén~1in,:-i;, , 11d:irscr;imifii:Ïért" ,:r,ric 'hëb }êfè, vi:_fJl\éi:_cf'é;~.fiomen 

-,dit ._versl1:.g t~ l_e~·ef·;'.,:nöèweI' :î_:'):c\;riï;é~~ wfs·f:oJ~ <;Ii;t:,'t~E/ge-:_ 
0 sta~p:,was·;,· aangezien :d_e· algemene ·yerga_der~ngeri. !.3,.l;t.i:ren ·· . 
maar t.oegankêlijk-·zhjn: voor ·sen·icîr1c,n."''U ·zu'it'nà' dèze zin 
begrijpen, waar. ik .heen wii'/,'.[k';::stèl-'ni:; :! vÖÖr''.(weër"..ee11s 

_ .•• ,Jft ~- ai:i,~e.:r.!3, -na. a,1:,_; d~~-e .• _§l-f'.b[;;.El~~_t'lj;'(l, ,Jc_r~:L!rlc') ,çl,§ZE;);_i,P9~-·toe,.. gank:eliJk::te maken ;vo.or,.tenminst·e A-,-Juniore_n,. :Ik. z:i..e , · 
.,_ , • ;pé/,Illel'.i jk: 'niet i? '. yi;a,frP'.11'. 1e'."ie.,ge~i;i.;, ,f3~fm,.;}g-;I:i_E;)t·:tg-P;i,lE_eJ, ~··· mogen hE;lbben. Dit. kan m.i.·.de ,harmonie tus_s§p,9.ud!'!J::.e en 

jongere leden.alle'èn máar·v·érbèièrëii,-wa·t iri"èieze~vere
~:;,niging m'et:;,een :zo.;grötë~;jeu'gfa'-fdelfng-:=uJt~rs:t/~~:L&11gr:ijk 

;/is.-.-:.:~:::T~ -~·2.m:.."'r -~ L .:;;,:·.;~;.::~ ."J.~_-:.::.: .:.~n··_::::~~~~-:·_•;~·:· ._:.;~~:~.!.-, 1.:?-~-=:~ . ., ... 
~ ''.) - -·- · · '"·· .... --!.~-- ::~"11' ;:•-:"l3-t ... ~_- "'e"J~>C..:71•._'; · .,.·,,·:·, ·PiêFfè; Hei--jn~ri r:,.~ :.-i~ ~; :... .. · · 1 ·., ~• :' ~-~ ... __ :;, ~·- _.,..; ... ~.-< ... ~ ~.~:-~.. • -· ~--~ i~i.ü'f, · ~~-;-i-::;L.i~r_:.,;;- rr~.S ;;;z!0~ ? f-· :;i,r_-i··- · 

r. _)?,9YilnS~1l.ndA. i,ng_e .z on9,71?-,:, ~~rt1i-s:,;§~P!:::ê:l§I?}~g~~Jk1J.g 11:a:n-wa t ' -'~'Pê,ê-r,;~''J. pr)d~rV,QDd§ll} · l]e~D§I};, :i~:>nd§J:J y!;)J,e ! ;:Jll.!1~QPJ:in•r1:eeft • 
'Dáaróm~J1,i1?)'.L~~-:;':~-siok{b,.!ê/WB,S~ ::~i~;;:§~µ!s. g~t9ZêlJf1,l:i;t, d~-!)di- · · 

verse~Junroren-reakt-ies, d;i.e_we ·ontving~n. ---~ : · "' 
· --~:":'-~,;,..,.. ":.:r-~-: ;-~Sz." ~':' '"';-:' ~ .i'.!..~q:'!I';:;'.it:.r:;::.e .. : ~1-:;!' ;.::...:.:!..a :-::) ;.'IS \i -Het. spreekwoofäeiljkê s·~9:ä~:e :i,;2 QYêX de .dam en dat er 

· meer zullen volgen betwij'felen wij niet, gezien de vèle ~. 
reakties, ·van afgelopen week! ~ · 

~---~ ; ..... 4-, .J ... :.k·:::k·-'.· •. :.·;.;:~i ., . ..,d~-:-; ·- .;.;d··· ... -=3,- .t},:--:-:.~iit.p;y . ",,~Enfin·"", Pi•err.e. liêëft' z•L'Jn "spe · :i:e :wer :ten · ·. ·:- ' ·· '· · ---··•- • ' - , --•··-- ,h• .. -- •• --~-~.: -- 't-~.5nr;,.~~Z:n::?.~Bj:· 
· ~ ·_ _ _ .. · . ~. _. • "i' q J ~.'?.9-W:i ç~z ~-. --~ . "I:. 1 ... '.,,- i"; ,:- ~~ t'"':f] .. :::;;ÀnrI0~~;};";:Jf:1:.:i~~~~~-;; ~;A:.;fi •;;irj:;:,,·. ~i~Ii5,~.~-· ~~~·i;~ · ,· 

~~.~ -~, :-
4
~SE .• :"i''1S'-~ .-...., ·t:i,.:!..:J:,.;;.5~~~,.v ~ ... 9.1t~.JJ..,,°f. · - Gelezen in Kwiéksport: : . 

Gezocht: Eén bal (dames), deze is zoék geraakt tijdensl 
de training. 
- Over het biljart gesproken: Op een oude fiet's moet je 
het leren! 
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.. . ··"- ! 
,. Voorlopig zullen we het er dus mee moeten doenT 

t 
- Wat je al niet mea een touw en vier paaltjes kunt 
doen.is donderdagavond weer eens bewezen, 

' . . 
- E(KOmmuniekaatsie). 

l .. . 

· ..: Alle mensen dwalen·, maar· alleen de groten erkennen 
"' hun dwaling. We wachten rustig af (red.) 

~ Gehoord op het toilet: "Taai zeg die hot-dog! 11 •••• •• 

''Wil jij vóór je kijken, man!" · 
- Frank van den Berg en José Houkes gaan op dinsdag . 
10 november 1970 de 11boot 11 in. Dit feit zal plaats
vinden om 14.40 uur ten stadhuize Burg. de Monchy
plein 14 en de kerkelijke inzegening is om 1.5,30 uur 
in de kerk van D.L. Vrouw van Onbevlekte Ontvangenis 
Elandstraat. Receptie is van 17.30-18.30 uur in 
Ambassador_Hotel, Sophialaan 2. 

- Voor de fervente quizzers onder ons: Over enige maan
den schrijven wij een prijsvraag uit met de volgènde ' 
vraag:"Hoeveel grassprieten staan er op het tweede veld 
Tip: Begin nu reeds te tellen. 

- , - Lens' topscorer is Hans Bertens uit Lens 8. In negen 
wedstrijden scoorde hij'maar liefst 19 maal! Nummer 2 
op de rarelijst: Rob v.d. Acker (uiteraard van Lens .5) 
met 17 in:aal · een bollend net. .. · . · • 

- Na een noodgedwongen afwezigheid behoort w:t Keetman 
weer helemaal tot de "incrowd". Zaterdag op de bingo: 
een fondue~set.·Zondag in de wei: 2 doelpunten. 

1 

- Van onze'wetenschappelijke medewerker: 
. Tijd is tijd! 

' 1 -~. 

Vanavond 8;1.5 uur lichtwedstrijd tegen nog niet bekende 
. tegenstander. 

Opstelling; C.v.d.Beek; H.Dietz; A.Nieuwenhuijzen; J.v.c 
Knaap, J.Colpa, ALHop, Th,Hoefnagel, J.Engelbert, J.v:. 
Kuiken, W.:,eetman, G,Verhaar, · · 1 

1 
1 
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M9ch:t .h~t., veld afgekeurd zijn,· ·dar:i;c,Ï(3 ··.de'tráining ä.ls 
harll11lal·;· Voor afkeuring bellen vana:f: 19"''00· uur-,kltibge-
bouw. 1 :-••,., ·/··.-~: :..:t ~._.-,~·:·. · ~- .. . • ~-~. YJ, ·. 

' - j!' ~ ·,-, _., -l , - Ï > •• r • ~ • •• 
Voor de•overige spelers begint de training otn·19"oo uur. :· .. _~:'. I~•·· ..... -~- ·.-,:~·.:.·~· ,· .. "!. ··~T...,. .. 

ra . ., 
.. V;n~vim~ ~ok weer damestraining;om 8.30 ilur zullen ·de 
,, Lens-dames weer aan de conditie en -techniek.gaan scha

ven. Dit alles natuurlijk weer onder d_e bezielende; .... --· · leiding, van Gerard. Duivesteyn;'"'Een · reden te. meer voor • ·· 
de dames om deze training bij te wonen. 

. • .:. ~-: --i . . ) - ~ ' . . 
UITSLAGEN ZONDAG .1 _ N©VEMBER 19 ?O SENiÜREN ... 
Full Speed 1' • ·- - . LEfris. 1 ·- - f'..:.f .... 
Westerkwartier 2. - Lens 2 . 0-3 
Lens 3 ·· · Tonegido 3 2-3 

)· "~ ·-

Lens 4 -· Quick 5 4-1 
Lens 5 R.V .. C. 7 2-0 
Te Wèrve 2 · - Lens 6 8-3 
Adelaars 3 • - Lens 7 Afgekeurd 
Lens 8 - L.V.S.J. 3 7-2 
Westlandia 9 - Lens 9. 0-0 
Lens 10 N.I.V.Q. 6 1-1 
Lens 11 ·'. - H.D.V •. 9 0-6 

-Lens 12 - Gona 7 2-4 

DOELGEMIDDELDE T/M OKTOBER: VOOR 226 TEGEN 119 
• 

DENK AAN HET DOELPUNTENFONDS! 

PROGRAMMA VOOR ZONDAG 8 NOVEMBER 1970 

; 

14.30 uur S.J.Z. 1 - Lens 1 
12.00 uur V.I~O.S.2 • -.Lens 2 

KNVB beker A .J .M.Arene -'
~-A .Jansen 

12.00 uur G.S.C.2 Lens 4 
12.00 uur B.M.T. 4 - Lens 5 
12.00 uur Lens 7 - H.M.S.H.6 
1 2. 00 uur Naaldwijk 8 - Lens 9 
14~00 uur Lens10 - H.M.S.H.7 
12.00 uur Wit Blauw8 - Lens 11 

DENK AAN HET DOELPUNTENFONDS 

-A.Galante 
P.de Hilster 

3-·1 -6 / 4 H. S i::hoenmf!ker · w: è".Nierop 
: 1-1-6/4 . G.v;d.Plas 

J.v.Maren 
·, . 
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, ' 

.,.......-3:..J..Z.....;,_:,_verläätweg t.e Zoeterwoude 
;,. ,.Y,,I,,,,O .s,,. · Dedemsvaartweg , 

t2·;eo· uur; klU 

G,S.C. · Erasmusweg t/o Zwaardvegers-
, .d . 

·- (" r· •• - ' y ,, gaar _e . . 
,, · B;M.T. ·' Heng!ëllolaan ~ · 
,. ·Np.aldwijk Aan de Galgenweg te Naaldwijk 

Wit Blaµw Aan de Westvlietweg bij Park 
· • Leeuwenbergh 

DE OPSTELLINGEN 

11 • 00 

11 .oo 
11,00 
1 0. 30' 

11.00 

6 - 8 12 ZIJN VRIJ · 

·Lens 1 Lens 2 · Lens 4 
Ä,Verbarendse 

uur 

uur 
uur 
uur 

uur 

F ,Straa thof ( a) . ·· 
W. Verbarendse ·: 

•• ...,. ·•· ,-1. 

P·,Klein Breteler 
.J.de Waart 

• R.BrandeI).burg 
C.Grimbergen 
J_.Witting 

'G.Benneker 
"'C,Vervaart 

G.de Hoogd 
Res,• - Res, • · 
R.Hartingsveldt .'.E,Foendoe 
J .Bijsterveld L.Brandenburg •. 
R.Bruggemans H.de Groot 

····· .. ··EKO G,Coomans 
Lens 5 ' .. L'ens 7 · ,. Len's 9 
A. Ver.vaart R,Bos W.Burghouwt 

•. F,Veelbehr A_.Jehee H.Suiker .(a) 
. - \ L.Hendrichs : · L.B .. oelhouwer C .Peeters. . 

. A. v·~Egmonct' ( a'J - J ,9-e Bo13r. ' M. v.2ii1:fh:a:ïut 
J,Verhaar .. N.de Boer (a) H,Kemper 
•I,Kpuwenhoven, G.Hogetoorn . J,Groenedijk 
',.v,,d.Velde . J_.Endlich A.v-.d.Meijden 
!_,E.ykelhof A.Cox H ,Raket 
'.Looyenstein B.Lustenhouwer · J.de Hilster 
.A.v. d,,Acker A. van ·wasbeek .·.· J .,Simons 
,Eykelhof H,Suijkerbuijk L.Janssen 

·r 

·" 
1 

tl 

Il 

tl 

tl 
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Res, 
r '.Çh,§uijkerbuijk 
·, ,M,v,Veen·· · · ·· 

R·, . de Groot . · 

Lens 1 O . . - . , . 
A,v,Duivenvoorde. 
N,Osse (al.· 
s·.nouw 

·····Res,· _· ., 
·R. v·.a ·.v~lde · 

'.F de Vos ' . . .. . 
J,v,Schaik-

;< .• -. , .... R - ~ .. , " .,. ,,..~ .... · ··. ~.. e:s·. . . • 
... - "J";Verbarericfse· 

· - J"~Bèrtens · 

- . ·t. '. :- .• l')-~ 

Lens. 11 .,., ... ," . ~ ~ :... ; ..... ~~:'';·: · 
R.Oostveen Koéntze' 
C .Kras . ::,3'.::. •r:: ··:-:-:::,:·:·, 

', 

•H.Dciuw 
P,Haring· 

H,Schol ten -~'"'--:--··'-~·· · _., __ ·:: .• 
"'.J .Mièka ,:0 

• ~ Spelers'1Ûit 'gedoemde· 

,W~Douw · 
. A,Hoppenbrouwers elftallen,· die _vrij 
W.Suiker .zijn, kunnen in an-

•-•· , --J·.·v .d··.Aa:I' 
· .:. · L~lJuivénvoorde · 

. J .-Brochard . dere _elft?.,llèp. zijn 
· > A. v ,Luxemburg (_ a) opge.st_§lld. · ':.·" 

. : :·F ,Peters - • · 
· , ,,, F,, V ;d ,-Berg
.•. R.Soér - ' ·-,; 
~ · ·.-·-.Res-~., ·.-;l - ;- ·_ · · 

.ff,St'uiv:inga ,·· .. •. 
.. "J ,B:fl:d·ee· · ·--, ·· 

· . P .-Burghouwt . . .. 
·. W,Keereweer · ; ·•· '. ·. · · 1 ·' · 

... ~. H :J4coös,· ·1 .-, -~·· :::_-
-~Res. : .. ;- · :.•::-·· ~ .. ~-;.~~--:•·~_ ... •: 
· ,J.Jager · ·: :·,:;_ · :"•-
· r Ri·· .. ""}rI··}_: .. , .. ·;,:-,Z"--1'~.ti~ .. ,.,. enen 

- •. , w ·, 

.. NIET OPKOMEN .. · · ·" ;·: ., ·" ~ 
.. • .. , ...... :~-•. f"'~,•-·;,_-••.·.~ '. -

. J;B"ridee krijgt., buiten zijn geplande reservebeurtrop 
· zondag· 1 november, nog :2 ~xtra ;reserv~b_eurti:n::t9_eg(i,wezen 
wegens niet opkomen op· genoemde. datum; ·. . . · . · · 

, H,Stuiyinga krijgt 1 reservebeur.t wegens te.iä.~t k;men op 
zondag 1. november·,. - · · ,;e __ · • 

. - ' ' - . . . - .. . - . ,.._ .· ::-:· ~~ ~~ :- .. ~ .. 
. c;. AFSCHRIJVINGEN ·· -. •: _ 

Alleen· op vri'jdagav:ond tussen.: 20~00 
het ,klubgebouw tel.· ~6.13, 14,, · met 
om ,men verhinderd is, .. 

• .., ' J •• : , • / 

,.RUII..FORMU:LIEREN . , .. 

uûr:en 2Ó,30:~1ir 
opgave van reden, 

';_· .. ,.-. : . . ., . . 
' 

aan 
.waar- .. 

", Afhalen· klubgèbouw van13-f 
dagmiddag na 14.~_o uur. 

vrijdagavond. 22.oo_uur .of. zater-

. . 
.. ·· · UITSLAGEN DOÓRBELLEN · . . . 

i[oor·dit~weekend zorici.à.ga,voncl v66r 
'klubgebouw tel. 66.13,14,, wegens 
e.k,o, sekretaris. 

·. ' 

-- - . ,., r .. 
· 17 ;óo ·uur· naar' het 
afwezigheiq,:'v:an de 
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,,.,._ ,:- ~r-~~-::,c-..,,., .. çL~,--i - . ' .. . ,,-- ._- . . . , • .. - . . ... ~.-

LENS 1 SPEELT'V00R,DE K.N.V.B:BmCE'lt 

Gezien het magere-programma voor onze elftallen worder 
alle niet;-spelers opgeroepen.o_ns eerste elftal te ver€ 
zellen naar ZOETERWOUDE. . . · . . . . . . . . 

·· Vertrek per bus om 12;4.5 uur_ vai1af het klubgebouw·, 
. 1 

' ' 

. 1 . ~ 

Een beetje teleurstellerid was het wel, dat gelijke spe 
in Delft bij Full Speed, Maar het ene punt was voldoer. 
om de koppositie te handhaven~ De twee naaste konkurre 

· ten Archipel en Rijswijk speelden tegen elkaar;, met al 
' resul.taat dat Rijswijk door _de 4-3 nederlaag vcoorl·opig 

wat achterop is geraakt,• Archipel, dat vorig jaar. ·same 
met Lens degradeerde, is nu de_.voornaamste. mE!dest_rijde 

. en volgt Lens op ,!i~n punt. ·AJ.:phia moeten we echter nie 
vergeten,· Het versloeg Wippolder (wat krijgen d:j.èDelf 
se jongens harde klappen) met 4-0 en volgt op twee 
punten, Alphia zal de eerstvolgende tegenstander van c 
eerste zij;n,. Dat gebeurt· zondag over een week op de 
Hengelolaan,• ~erst speelt Lens voor de beker tegen SJZ 
(Zoeterwoude.), Van HMSH hadden .we meer verwac_ht; hèt v 

·· · loor biJ'ODI, terwijl Vredenpurch weer wat omhoog kroo 
,.~ . . door• ·o~O ·tegen BEG te spelen._ · . 

. . ·,,, ~- - ·-"'~. --· . ~- :i.' -~- .• : -:,: 
, . 

cDe. Stand· 
: Lens A 6 -

Archipel 1 6-
Alphia. i 6 -
Rijswijk: 6 -
BEG 6. --

· onr · 6 -
Vredenburch 6 -
Waddinxveen 7 -

.. HMSH. 1 6-

. De wedstrijd tegen Full'~peed;moet 
1 O we maar weer gauw .ver:geten, De van 
9 doel tot doel staande wind maakte 
8 een 11mooie 11 wedstrijd al bLj voor-
7 baat onmogelijk, -Full Spéed had de 
6
6 

· wind j1.et ,eerst in de rug, maar het 
spee;J..de te gebr~kkig om er gebruik 

.5 van te maken. -Desondanks gingen ze 

.5 met een voorsprong,.rusten,.~ Leris ha 
4 . na rust een groot overwicht, maar 

·wippolder • 6 - 3 onze spelers konden de bal niet in 
het doel'krijgen. Een indirecte vr 

trap in het strafschopgebied leverdE! tien minuten voor 
het laatste flu;i.tsignaal de geli'jkïnakër op·; Hans Roodu 
·tikte de bal naar Dick Brandenburg, die keihard in
schoot. 
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, ... ~ ONGESLltGEN 

Lens 1 
Lens 5 

.;:' Lens -8 

.· Gesp .• , 6 
tl, 8 

' . 
' . , 

Punt. 10 
, • 11 1 6 

tt . 18 

Doelcijfers 
" ~ 

12-3 
.44-2 ' 

. 32-8 
'Lens 9 " 14 

. " 
tl 

• .t--
46'-8 · ,. 

, .. 
,,._.· 

' ' 

.. JUNIOREN 
· Quick 2 
Lens 3 
Duindorp SV 
Quick 5 

" Verburch 7 

• .. : . WELPEN . " .. 
Lens 1 

·. UITSLAGEN 
.. 

'.-.Lens 2 
- Wit Blauw 

3 - Lens 4. 
... - Lens 7 

. -' -Lens 8 

ATIO 1 

KRANTENAKTIK 

" il ' Pill'ILLEN ' 
2-3 L,lns. :t . ·• -' RVC 1 2-1 

1 1 -2 Lens 2 - AUO 3 1 - 3 
2-1 Lens 3 Sclièven.3 1-0 
1-~ Ooievaars;i•-'- Lens· 6 9-0 
1-2 GDA 5 - . :.. Lens 7 î -0 

0-0 
-. ~· '. 

. Afgelopen w~~k.tregén•wij •bèricht · van,.de. firma;Dinkhuy,-
. sen, dat de prijs voor oud papier bij de papierfabrieken 
is gedaald en dat -zoçloende ook zij minder.'.geJ,d .15:r:ijgen 

· voor de oude kranten. Hèt verschil tussen:, de o:ude, en . 
nieuwe prijs is één cent per kilo. Dit betekent ongeveer· 

·,15 guldeh'·op een volledige container: Dit is natuurlijk 
een tegenvaller, maar zoals te doen· gebruikeli'jk~ .· hebben 

.·wij ook hier, weer een oplossing voor. 
"' ._ .... - ... . . , . . ~ 

Als nu alle jongens er voor zorgen, .dat we in al],.e, volgen
de containers (a.s. weekend weer een} ·300 kilo-,meer kri j
gen, dan is het verschil weer- opgeheven. Wij rekenen op 
de medewerking van jlillie allemaal (ook.de·seniorën). 
Neem zaterdag of zondag·,allemaal een. stapel't je. mee. en de 

" c.ontainer. is .weer vol. Degenen, die grote .hoeveelh.eden 
hebben, kunnen dit opgeven aan Paul v·.d.Steen, ·tel; 
39,86,94, dart .k.omen wij deze zaterdag 0phalen. ·· · . .. 

' ! 
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JUBILEUMGESCHENK ' ' .. , 

.- . 

Het is nu drie weken gelegen; dat WJ.J dé sten~ils hebb 
uitgereikt- aan de jongens. ·-jlij hebben. dan ook al een 
groot aantal zakjes.Inêt.inho1,1d terug.gehad, waarvoor. 
onze· hartelijke dank •. H~!; is. echter opvallend, dat de 
meest'e· zakjes "terugkomèn van de pupillen en wel:pen en 
dat onze juriioren ons aardig in de steek laten. Wij do 
daarom via de Lensrevue nogmaals.een.beroep op de 
junioren· en de ouders van ·ohze;,welpen en pupillen om d 
zakjes zo spoedig mogelijk in te leveren bij hun leide 
of dhr G.Duivesteyn.-Bij voorbaat·onze hartelijke dank 
~- . . "'~. 

BRAVO - ,;. 

.. 

.. .. 

Wij willen langs-deze weg alle jongens {en het.waren e 
nogal wat) bedanken voor.het rondbrengen van de folder 
Jullie hebben wel gezien, dat het niet voor niets was, 
want bij de opening -van de verlichting.waren:-eéri·groot 
aantal buurtbewoners-aanwezig. Jongéns, hartelijk be
dankt! 

. . ,..._.,. __ ..;,/ .. : .. -:...-
, . "LACHEN', GIEREN. BRULLEN •••• : -~. EN VEEL SPANNING 

'..·,zaterdag 12 december hebben wij weer onze jaarlijkse 
filmmiddag en -avond voor resp. de welpen en pupillen 

. en junioren·. • · . · .. :-:__ : ·- :.·· . : .· . .' : 
. -zo:rg er.dus voor; dat je die.dag.vrij houdt. Ve~dér 

nieuws . volgt! , , •: 
, ,.. . ,.. . 

JUNIORÉNRAAD .• 

:ATTENTIE JUNIOREN! . ' 
:Bij afkeuring van· de terrein op ··zondagmiddag is het 

•. klubgebouw open van .. 12.,., 17 'uur. -· 
- • ~ -, " • •• , ~ C, • • • , ~ • 

:Iedereen is dan welkom- en kan klaver-jassen., tafelten-
nissen,. biljarten. · 
t . . • . 

Desgewenst kan een drive worden georganiseerd. 

'• '.kONTA:KT KOMMISSIE. 
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PROGRAMMA'S JUNIOREN; PUPILLEN EN WELPEN 

ZONDAG 8 NOVEMBER 19jÓ . 

JUNIOREN 
Aanvang 

., ...... , .. -.,.,.• ..... 
Ligging-~terrein 

12.00 uur Lens 1 - ADO 2 V1 ' 
Landscheidingsweg, 
Wassenaar·G1 15/3 
Zuiderpark 

14.00 Graaf W,II/VAC 2 -·Lens 3 

· 14;00 uur· VVP 3 - Lens 5 

K L A V E R J A S S E N ! 

ZATERDAG 7 NOVEMBER 1970 
l'JPIOREN .. •···-· 

1'5,30 uur Lens 2 ~ 
15,30 uur HBS 3 
15. 30 uur WIK 1 
15 ,.30 uur Lens 7 
15,30 uur Lens·8 
15,30 uur GDS 8 

• 14.15 uur· Quick 8 
. LENS 11 VRIJ · 

1 4. 15 uur Lens î 2 
1 4. 15 uur DSO 7 

14 .15 Ul.lr Lens 14 
13. 00 uur KMD 5 
14. 15 uur Lens 16 
13. 00 uur Die Haghe 1 0 

14. 15 uur Westerkw. 12 

' ,.., ,- ,,._ -
Sportver,'35/1 v2· ..• •·•·:· _ 
Lens 4 Daal en Bergselaan 

- Lens 6 · · Zuiderpark 2e ged. 
Laakkw,5 V1 ·' · 

' - DEVJO 4 V3 · · ·· · 
- Lens 9. ·Eràsmy.sweg -~ 

Lens 10 Sav.,Lohmanlaan 

"" HDV 5 
- Lens 13 

ADO 19 
Lens 15 
RVC 13 

- Lens 17 

- Lens 18 

· V3 • ' ·--; 
· v .d: Hage~st;aat; 
Zoetermeer , 
V1 ·:,, .. , 
Hofpark,Wateringen 
V2 . . . 

·. Terr;spoorwijk, 
· Hengelolaan. 

Duinlaan •. ----. ,,, . ,, 

. : KRANTENAKTIE ! !'! ! ! • 

PUPILLEN 
1 2; 00 uur VCS 1 · · 
13,00· uur Lens 2 
11.45 uur Quick St,2 
13,00 uurDuindorp SV2 

. . . ,-,- .. ' -.. 
- Lens 1 
- Cromvliet 2 
- Lens 3 
- Lens 4 · 

Dedemsvaartweg 
V1 
Nijkerklaan 

· Ockenburgh · 



,. ... ~ 

,., .... 
. ..,. .. 

1 3. 00 
13. 00 
1 2. 00 

uur Cromvliet 4 - Lens 5 Red.~rijkersstraat 
uur LenS 6 . · -· _; ; ... _ .. Adelàar's 1 V2 . . .. · 
uur sè:iiê\r.èningen. 5' ·:- Lens 7 ,., .. 1:fën.îirust· -- ... 

WELPEN ' '. 

C 

12~00 uur Lens 
. 1 2. 00 uur Lens 
12 . .oo uur Lens 

1 
2 
3 

.•. . . 
KRANTENAKTIË--f'n ! ! 

- ADO 1 . 
. - HBS 2 1 

.:. WIK 1 

V1 
V2 

.. V3 

.. -· ~ 

' ' 

12 . .00 uur GONA 
12. 00 uur 

• 
13.00 ·uur HPSV 

1 - Lens 4 
-·Lens 5 

- Lens 6 

Vrederustlaan. 
Terr.Spoorwijk, 
Hengelolaan . 
Zuiderpark 

KLAVERJASAVOND!· 

Lens 1: Als bekend. 
$amenkomst 11 ~00 uur· klubgebouw Lens . 
Lens 2: .i.v-.d.heide, a.hoek, h.de jon/$,- a.jungschläger 
j.kruizinga, a.schijf, cbr.stapel (2x), p.v.d.steen, 
j.v.d.voort,_ th.wilshaus, j.zoun, r.hoefnagel 
Leider dhr a.blok .. . . 

. ,Lens.3: a.albers, iz,bor, f.disseldorp, l.egberts,w.eng 
bert,. j.janmaat, h.jonker, j.keetman, f.de kleijn, a.v 
meer, f.teunissen, d. de vries, p.verheelen. 
Leider dhr c.nieuwenhuizen 
Samenkomst 12.30.uur klubgebouw Lens. • 
Lens 4: h.albérs, a.bauman, a.castenmiller, .h.v.dam, 
j.v.d,ende, b.de haas, p.heynen, j.meuleman, j.meyers, 
a.pelser, a.v.d.keer, p.schouten 
Leider dhr. j.heynen 
Samenkomst 15.00 uur ingang· HBS terrein. 
Lens 5: c.v.deel~n, g.v.deelen, _c.hoenderk~p 1 c.kuy
pers, J.lubout, J.lucas, p.proost, w.pacque, 12x) 
r.wouters, g.v.ardenne, e.v.d.linde res. j.pronk 
Leider 'dhr g.flumans · · · 
Samenkomst 13. 30. uur ingang VVP terrein. _ . 
Lens 6: r.coenen, w.duiverman, j.v.d.graaf, b.hoef-
nagel, f .hooghiemstra, n.keyner, .m.mulkens, ll · 
j.reuver, f.de vroege, p,wolters, j.staffelen,w.pacqué 
Leider dhr f .flumans . · 
Samenkomst 15,00 uur ingang WIK terrein, 
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,Lens 7: als vorige week 
Leider dhr j,v.d,kley· 
Lens 8:als vorige week. Res. e,de wit (2x) 
Leider dhr j.colpa . . , 

· Lens 9: b.ruiterman,, j. janmaat., h.guit;., .a.lodder,. g~col,-
pa, a.looyetein, j,,slabber:s, f.,snoeyer:s., f,will,e}'Ils, 
r,verbare.ndse, w.wilsc, 'j,post 
Leider dhr g.de hoogd 
Samenkomst. 14,45 uur, klubgebouw Lens,. 
Lens 1 O: als vorige week" res. p.. o:v:erv:est, 
Leider dhr c.grimbergen, 
Samenkomst 1 3. 30 uur Hengelolaan hoek Leyw.eg, (Eür.oci'nema) 

KRA:NTENAKTIE ·T!:!'.!!!' 

LENS 11 VRIJ Heer h"verbareridse .. 'zie W"6 . 
Lens 12 :.j. ruyters, h.kouwenhoven,, j.leuiken" r.bom,. p .•. :v:.d,,. 
acke r, r. out,, p. dries sen, e,. wohrman" d .• .faa·s.,, g~hog~rv.orst, 
_r. huisman, f. jonker·,, e,,,ree sink re s,.. j:.de: ê'.e.ef' · 
Leider dhr h.dankcers _ . 
Lens 1 3: g . .v .gessel ,, a •. ' s.-,,gralllendiJk-,,.p·.her:ry;,; m~heynen,. 
j .de hilster.·,. e .• hoefnagel., h.lorsheyd:,, r.·~micka,,; q,f,v:,noort.,. 
p .perreyn, th. tijssen r:es •. 1.:v: •. dombur:g• :. . . 
Le.id.er dhr h.d.e: groot·. .;, 
Samenkomst 1 3,15 , uur ingang Lens, ternein:.,, . . , 
Lens 14: g. bloks,,h .. v:.hoheemen,. j, •• v.-;d, .. ou:r;g:t;,,, .r.~~:v:-.hoekt;, 
j; hollink, . a .• v .. kl.eef" a.kl.eiweg:t:,., r·.:v:.Toon;. :e.V:~Iûiëinburg;, 
r. v .d'"meer, h.ruyt;er·,. j,;v:; •• v:elzen•,. e: •. dei wit:. C2x,)) 
Leicier dhr w.kee.tman: . _ . . 
Lens 15: a;d:e hoogd,.,, r·.de, hoogd.,, t:.d·e1 kok,, :r:.~w:,.d ... kruk::,, 
e .• landman, r.leyn., h.,Iust"enhouw.et,, .• e:.;v;.J'.uxemtiur:g,, IJ: • .v,~d ... 
nieuwenhuyseri,, r,. peek;-,, a 0,reesink:,,, .c: .. schenkeTs.,, a;,v,· •. v.el:zem 
leid er .dhr n.drabbe! 
Samenkomst· 12,.15 uur· in:g11n:g .,Lens t;err.eirn-, 
Lens '1 6:: p .• blom,. w.hr.ochard, , j"b:no:chard],; :ei.;ca:sténmiTJier;, 
r. heemskerlc , , r .buls:emans,,. f:.kra:s:,,. h.Tut.t:ennarn;. ;g·~ma:h:Eeu-,, 
V .pouw,. t,~prins, h •. pron:knlî •. ud'ing,, CI. •. :v:~domöurg; ,zie, Jlens; 
Leider dhr a .• van essem . . ·, . . . • J:3,)' 
Lens· 17 .;. r. guit, a .. ,hoe:fhagel, e: •. v.·.ct;:.ho:v:en:,, s:.Rriör.r:·,. · 
j • krens, c. lipman ,, j.,schmi.t s, e: •. p-.eun:Es,:,, :th.;v:-.d:.,v.oort,,, 
m.v.wassem, _f .wouters,, r'.,w±Jsmaru 
Samenkomst 12.30 uur-kiubg~bouw:L'ens, 
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Lens p?: _b,yaske, a,willems, w.rots, m.schmitz, f.orta, 
f_.vogels,. j,klarenbeek, j,zeeman, b.nieuwenhuizen, 
m~rovers, m.v.d,akker. res. r,lelieveld, j,schipper 
Leider dhr j. zeeman · · · 
Samenkomst 11,00 uur ingang Lens terrein 

KRANTENAKTIE ! ! ! ! ! ! 

Lens w1 ::f.verbarendse; r-.keyze1.;;- ·s;v.d.meer; e,hofman, 
j.v.tuyl, w.ter la.are, c.v.rijk, r,bon, r,versteeg, 
j.v.nieuwenhuysen, h.planken, res, j,riemen 
Leid er dhr c. bon . . 
Lens w2: p.vroegop, r.de haas, p.lelieveld, r.coli, 
h,korenromp, j,prins, r.kleyberg, j.v.kleef, e.swart, 
r.schipaanboord, a.overgauw. res. a,kies, c,marselis 
Leider dhr r.v.d.steen 
Lens w3: e.v.d.harst, r.wijngaarden, m.leljn, t,king, ... 
p.verhaar, q.michels, r.bloks, l,janmaát, p.brochard, _ 
r.groen, m,v.d,hoek. Res. j.schneider, p.de groot 
Leider dhr w.michels . · . 
Lens w4: p.fromberg, .r.v,eyken, .p,eys, t,schneiders, 
a,siemons, r.muskiet, r.de gier, e,gerritsen, r.notebaard, 
e.sandifort, m.schenkels, Res.p.scholtes, n.noort •· 
Leider dhr f,teunissen 
Samenkomst 11 .15 uur klubgebouw Lens 
Lens w6: p.krol,a,v,burg, r.badoux, h,v.dyck, .r.driessen, 
r,duyndam, b,groen, m,wind, p,touw, m.rutgers, r.janssen 
res. j.franken, j.schipperen. 
Leider dhr h,verbarendse 
Samenkomst 12 .15 uur klubgebouw Lens,. 
Lens w,5: Vrij, zie overige elftallen •. -

KRANTENAKTIE ! ! ! ! ! 

AFSCHRTJVINGEN 

Schriftelijk vó6r vrijdagavond 18.30 uur bij dhr g,v,d, 
· steen, nunspeetlaan 303-, Telefonïsch uitsluitend vrijdag

avond tussen 18,30 uur en 19,30 uur. Tel. 66,13,14,(klub
gebouw). 

. . 
In noodgevallen zaterdagochtend tussen 10,00 uur en 10,30 
uur bij dhr g.v,d,steen, tel, 39,86,94, ·· 
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AFKEURINGEN 
.... ' ... . ;~• ,,.-

Döbr Pupillen en Welpen kan, bij slechte weersomstandig
heden, worden geinforJ)l~~i;d.naar eventuele afkeuring, 
echter uitsluitend.voor uitwedstrijden en als op de af
keuringsadressen bij Pupillen en Welpen staat: "Zie 
afkeuringsli.ist11 

••••• 

Het informatieadres is' klubgébouw; zaterdagochtend 
tussen 10.15 uu11 en 10.45 uur, tel. 66.1.3,14. 
Voor de thuiswedstrijden moet de juniorenlijst worden 
geraadpleegd, Gaan de thuiswedstrijden van Lens 2 - 14 
en J6 niet door, dan zijn jullie wedstrijden ook afge-
last. Hiervoor mag dus niet worden gebeld, · · 

KEEPERSTRAINING 
·:. Voorlopig uitgesteld • 
. . -
.. NIET-OPKOMERS 

Wegens niet opkomen afgelopen weekeind krijgt P,Wald
schmidt 2 extra reservebeurten •. 
De aan M.v.d.Akker vorige week opgelegde straf komt te 
vervallen, 

HIJ LIET ZICH NIET AFBLUFFEN 
'rondàworgen 11.00 uur de·gebruikeli,jke bijeenkomst van 
,ens A1 in het klubgebouw. Helaas was het praatje van 
~rainer van Leeuwen niet nodig, want de wedstrijd Wester
:wartier- Lens ging niet door. Besloten werd een onder-
' ing partijtje te spelen op de trainingsstrook. Tijdens 
·it gesprek stond met veel.aandacht onze pupil A.v.d. 
ïnden te luisteren, hetgeen Fr.Raaff niet ontgaan was. 
h.Booms zei tegen Rao;J.ff: "Heb je een invalleeJ0 --voor· -
ij?11 .Waarop aanvoerder Raaff .geks_cherend aan onze pupil 

·. 'róeg: "Heb je _spullen bij. je, dan kun je mee doen". 
· 'Nee mi jnheèr, jammer hè! 11 . . • 

. ien minuten later in de kleedkamer. 
~ wordt op de deur geklopt en wie komt er binnen? 
.v.d,Winden met. zijn voetbaltas, "Mijnheer, ik heb mijn 
,ulJ..en gehaald,,.kan i)c nog mee doen?" vroeg hij in alle 
"nSt • .,,Î:P.ól-tner :van Leeuwep_ lç,ste deze situatie zeer snel 

en zei: "Kleed je maar om". Zo kon het gebeuren, dat 



•· - ., 
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één onzer pupi:IJ"en l:ustig met'. zi;jn 1gröt.ere 'broers een 
~ -.2 ,c omb:imat ie ,opzette .... 
:Na; afihoop in. ,de, !klLëed:kamer:: . 
Door de heer van Leeuw.én werd medegedeeld, dàt iedereen 
dinsdagavond :om 18.15 ,uur a:anwezig:moffit zijn •. Waa;r-op 
onze A-klasser. in .. spé ,zeer mesoluut::-v-roe~: t•En. ik, 

· mi.jnheer, móet ik ·er ook ;zi_jri?11 ··· 

'.fJuco • 
. ' 

"AfflNTIE,;SENI10REN 
' . Bij .afkeuri11g van de t.erreinen .op ,zondagmid.dag is he:t 

klubgebouw .open van 12 - · 17 ,::uur. · 

-'Iej:lereen ·is· ,dan welkom en kan klaver:jassen,: .. tafeltenniss~, 
bil,jar,teh, :Desgewenst kan een drive worden~ge9:r:ganis.eez;d: •. 

'.KONTAKT XOMMissm. 

fü[EUWS VAR.DE. KONTAKT KOMMISSIE , . 

KERST:..KLAiVERJASDRIVE 1970 · 
Vrijdag a:.s. begint de jaarlijkse ker.stdrive, in een.wat 

. l,.e.t k.lupgebouw betre.ft belangrijk, bet .. ere omstanfiigheicl. 
• dan w.orig· ,jaar. . · 

Een b,elangrijke• vraag van .de. kontakt kommi.s·sie: Het .aantal 
deelnemers? Zoµ· dit .ook gaan. verbeteren?_ Werkt U allen 
mee en. laat U vri.jda&avqnd tussen 8 uur-.. en, 8 ,30 uur in
'SChrijven. ·Deelname ;f 2.50 per paar per.avond. Ook onze 
oudere leqen ·met .ec)1.tgenotes zouden wij hierbij:gr§.a~: ent.
moet.en. 

Re.ser;veer -de volgende vrijdagavonden: 

6 n9yember -,20 .no;vember - 27>noiV:ember -
11, ~de.cember :- en· 18 .. a·e,cember~.sl:otav.ond:met2pri•;js-
. :;_ui:treik;ng 

' 'j:'w±jf'el '.r;lie;!; ,maa:rd~_Qm ... 
,~,.Qr.i,çler,sta1?,nd ,de .SP.el..tj;jze: 

-· :l?,iJ.insch._rijY:ing"tr:ekt U,.een·,tafelnumme:r::îh..'..blauw 0 oftwit. 
,."D l .. . . -, .. _ e•:,9.pee- .m=azE:l .J:S:. 



begin met klaver .• 
bij passen éérimaal draaien. . 
daarna bij passen dezelfde, persoon over geven •. 
beide.paren schrijven en tellen en paraf<:;ren. 
1.500 punten µit. ,. ,., 

. 2.52 punten on<ierclQQr •''. ,, . · 

Bij afwezigheid. gelieve ,TJ·\l'oot ë'èn vervanger zorg te' 
dragen of U 9:1tvangt voo:r:· deze avónd_ 3.500 punten. 
Prijsuitreiking" op slotavond·. 

. ,~ , . ,.,, .~• 

- ,._' .· - ' 
BINGO-AVOND 

' -- ,._, __ -··· ......... . 
• < - ; ' ,. -,,:;;.· - .,.. 

Met groot enthousiasme l;l<:;gonnen .. de leden van de kontakt 
kommissie zich zaterdagavond rond 19.30 uur in het klub

",. gebouw te înstallerën om dë' grote schare voor de_ bingo PP te vangen. .. . .· >,, ·:':. '· . . .· •... ' 
,>~ ~ ~ • V - ..,.,...._ •-

Helaas tot •·ca. 21 • 30 uur hebben 20 trouwe deelnemers 
gelaten zitten wachten (de.. tijd dodend met kaarten). , . 
óp nog wat laatkomers. ..·.;...:..;:;:_ .. .:..:.... .... -=-~- ---- ---- .. , ..... 
Tot slot kon toch nog gedraaid-worden 'met -ca.~-40 pe;- -~
t?onen em werd 'het ondanks het"tráge begin nog gezellig. 

Wij hoperi°Vrfjdag à,s,~,;ll!ij.fièt b'egin van de Kerst;_drive 
meer succes te hebben. ( zie eldE;rs in dit blad). · 

_,..., .. "',;. .. ~-- , .... 
.:;.,· ..... 

:... -· _,,._ 

..f!', ~ ··• .. "·:-. ;- ~ 

... ·_ ... , ',_, 

. ---- -,-· 
,· 

,.'': .. ,, 
.. ,. I"!'," 
"' ..... 

. , .. ,.:;. 
......... - ' 

•. , 
., . 

-~-- -~ ,,.:.~-.' 

. ~- .,_ . 
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weekblad van de voetbalvereniging Lenig en .Snel 
-44e jaargang .nummer 9 :i.l. november 1970 

Vanavond (donderdag 12 .november) lichtwédstrijd. 
20.15 uur Lens 2 - '.i.'e Werve _l 
Opstelling: c v.d.beek, h dietz, a nieuwenhuizen, 
j v.d •. knaap, j colpa, a hop, th hoefnagel, j .englebert, 
j v.luyken, w keetman, g verhaar. 

i$:r_.aining senioren: voor de overige spelers begint de 
"-- · training om 19,00 uur. Gaat de .licht-
·wedstrijd niet door, dan wordt door Lens 2 gewoon 1.;etraind, 

_ Of±ïciele mededelingen. 
Alle korrespondentie voor het algemeen sekretariaat dient· 
t;ezonden te worden aan l~-halleen, Abeelstraat 37, tel. 

324044, 
Nieuw lid 

/670 Hooghiemstra C.!-1. 070855 J Randveen 18 663254 
_ In .hall otae;e. 

67 5 Hooghiemstra :P 141062 W Randveen 18 6(?3254 
676 V.al.entin w 310561 W Hel. Stokelaan 241U 674632 
677 Oosterveer L 140559 P Regentesselaan 216 608413 
678 V.erdier 0. ll. 16ll55 J Zonneoord 117 67.,8607 
679 K'óneman o.v 09u562 w Meppelweg 1340 674176 
680 Schoeruaker p 040759 P Wezelrade 256 664581. 
681 Bloks mej. '11,A 030849 !Hl Zonneoord 85 360924 
682 v.d.Lana I,A 240361 w Schipborgstraat 1 

Van de redaktie 
In verband met technische moeilijkheden is de- .Lensrevue 
deze week zeer dun. Slechts het allernoodzakelijkste is_ 
vermeld. Wij hopen dat U volgende week beter e.o.n. ·uw.l.ees.:. · 
trekken .komt. . De r d ktï 
Van onze wetenschappeli.Jke medewerker: e. a e. 

Geen nieuws is goed nieuws, meer nieuws v:olgt, · 
. . 

]Uubavond 
· {?P de klubavorîd -vri,jdag a.s. wordt er geen klaver Jas-



· Ui:tslagellI: zondag 8 novemoe:r; ·1970 

S.J,Z, 1,-Lens· 1 5-0 
v.r.o.s. 2- Lens 2 3-0 
G,S.C. 2- Lens 4 2-2 
B.M:. T. 4_., Lens: 5 2-8 
L.en~ 7- H,M.S,H, 6 9-1 
Naal.dwi.jk. 8-• L.ens 9 1-9 
Lena 10- H.M,S.H. 7 5-1 
Wit Bl'auw: 8- Lens ll. 2-0 

DENK'. llil HET. D0ELI>UNTENF0NDS 

Pro ramma voor zonda 15 november 
14.30 uur Lens 1-Alphia 1 
12.00 uur Lens 2-Al.phen 2 
12 .• 00 uur D. W.O. 2-Lens 3 
1.2 •. 00 uur. Spoor.wijk 3-Lens 4 
12. 00 uur Wilhelmus 4-Lens 5 
12. 00 uur G. D.A.. 6-.Lens 6 
14, 00 uur. Spoorwijk 5-Lens 7 
J,4,.30 uur Lens. 8-Duno 4 
12,.00 uur Lens 9-Verburch 9 

,1.2 •. 00 uur P,D.K. 7-Lens 10 
Lens ll. vrij 

14,30 uur R.V.C. 11.-L.ens. 12 

DENK AAN HET .D0ELPUNTENF0NDS 
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seni.oren 

(K,N.V.B.beker.) 

1 70 Senioren: 
1-1-6 4 G.de. Jong 
1-1.-5/3 T.v.Ginkel. 

w.Brederode 
J .Farla 
A,Uiterdijk 
J.Kruidenberg 
H,Schr.ijvers 

2-2-5/3 A.Lankester 
2-2-5/3 .L,Mosies 

·???????? 

'???????? 

Ligging. der velden__ Samenkomst 
D. W. 0. Zoetermeer t/o Nutricia 10. 30 uur. klubgebouw: 
Spoorwijk Hengelolaan Lens. 4 11 .•. oo uur. , , 

.Lens 7 13,00 uur ,, 
Wilhelmus. Westvlietweg Leidschendam. 10,45 uur , , 
G.D.A.. Ocken.burgh )l;eld 1 11.00 uur , , 
J?.D.K. Duinlaan. ll-li1-vakamp.) 11-.00 uur , , 
R •. V .u. ,Sportpark 1:'rinses Irene Rijswijk 11 .• 00 uur , , 

Afschrijvingen alleen op vrijdagavond tussen 20,00 uur. en 
2U,3U uur aan het klubgebouw Tei. 661314, met opg!;l.ve van. 
reden., waarom: men. verhinderd is. 
Ruiliormulierên. afhru.en klubgebouw vrijdagavond na 22,00 
uur: of zaterdagmiddag. na 14, 00. uur. 
Uitslagen. doorbellen zondagavond voor 17. 45 uur aan 
EKO.-sekretariaat Tel .• 39 52 55 



1iens 3 
a v-ervaart 
e v.bronckhorst 
r roodbol {A) 
h sIDitskam 
ID v.veen 
g v.oostrom 
j bijsterv·e1d 
r eykelhof 
r branden.burg 
d gro.en.endijk 
f de zwart 
RES.a v.luxemburg 

p burghouwt 

Lens 6 
1 brandenbuTg 
j ei·oeneudijk 
n de gruyter (1,) 
j .riemen 
ID v. eysbergen 
h v.welzen 
g v.d •. kl.ey 
g looij.enstein 
p schulten 
h p v.d •. spek 
j veldink 
HES.g l1alleen 

f v.dijk 

J.,ens 9 
w burghouwt 
h .suiker (A) 
c pee.tera 
m v .. zil:fhout 
h .:kemper 
r v.d.velde 
j de .hilster 
h. de ·st:erke , 
a v. d.mey.den 
h.haket 
j .Simons 
uES.h jacobs 

Le,,s 4 J.,ens ':) -639-
a verbarendse (2x) ~ bos 
f straat.hof (A) f veelbehr 
p v.d.aar 1 hendrichs 
w verbarendse a v.egmond (A) 
p klein bretel er j üe waart 

1 15 benneker. w kouwenhoven 
c grimbergen 1 v.d.velde 
j witting w eykelhof 
g de .hoogd b hendrichs 
e foendoe e a v.d.acker 
c vervaart e bakkers 
.HES.h suykerbuyk(2x)tES.g hogetoorn 

j v. schaick( ?.x) c kuyper 

.Lens 7 
f de vos 
a jehee 
1 boelhouwer 
j de boer 
n de boer (A) 
p de vries 
j endlich 
b lustenhouwer 
j v.schaick (2x) 
a v.wasbeek 
h suykerbuyk l2XJ 
RES. a -verbar.end.se 

(2x~ 

Lens 8 
th suijkerbuijk 
a tinnebroek 
a v.essen 
h de groot tAJ 
g duijvestein 
j ver.bar.endse 
j .schouw 
f wubben 
r .schol t.en 
j bert.ens · 
a bilderbeek 
l{ES.h de sterke 

.L.ens .lO_ · ......... .-.·... J.,ena.l2. 
a v.duivevoorde a j vervaart 
n osse (A) h dankers · 
s douw p de .haan ~A) 
h douw r peters 
p .haring r v.d .• ste.en . 
j briedee r .feekes · 
1 v.duivevoorde g blankenspoor 
f peters m olthof · 
f v •. d •. berg j rientj.es 
h stui-vinga w v.d •. laan 
r soer f de'winter 

( 2XJ 

1rns.j v.d • .aar , l{ES,c ·beyer, a braun 
; b osse 'j .kuyper 

De opsteilingen )van Lens 1 en .Lens 2. worden ·na de t.raiaing. 
bekend gemaaR.t. 

1
Grensrechter 1,ens 1 : g van re(?nen. 
Î 
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NIEUWS VAN DK JUBIL1'.'UM-.llOMMillSIE 
---------------------------.-.. 
56--~arig JUBl~l!.UM-'feestavond. iIL Ameci tia "met VEHONICA." 

Reeds. eerder werd aangekondigd, dat op zaterdag 19 december 
a.s. ~enig.en snel het 50 jarig jubileum. gaat vieren. 
vanzelîsprekend ontvangen alle leden een uitnodiging, 
We zijn. thans zover, dat het uitreiken van. de toegangs,
bewijzeIL een. aanvang kan. nemen. 
ZA.'l'ERllAG. 21 november a.s. kunnen. all.e. leden die aan~rezig 
will.eIL zijn bij de door WUJIO vEHO.Nl<;A. te organiseren 
llRIVE,--lN SHOW, ter gelegenheid. van ons jubileum.,. hun kaart. 
komen afhal.en in de bestuurskarn.er. · 

' Meegebracht moet worden: het bewijs van toegang tot onze 
velden. (lidmaat.schapskaart 1970), welk ieder lid heeft 
ontvangen, Vanzelfsprekend zijn in.troducees van harte wel.
kom.De toegangsprijs voor introducees is bepaald op /4,--. 

Wij dachten. dat Lex Harding en '.i'om Collins dit ·bedrag: wel 
waard. zijn. Bovendi.en zal een speciale beat-band. tde naam. 
verklappen we nog niet) de sfeer nog uitermate verhogen. 
Het aantal kaarten voor introducees ( Ludi.ek ! ! ! ) 
is. natuurlijk beperkt. 

ZORG DAT. JE ER BIJ. BENT ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
De meer bezadigde l.eden die het andere gedeelte van de ju
bileiim,..feestavond willen bijwonen in _de bovenzaal. van even
eens Amecitia, kunnen op dezelfde datu.rn hun toegangskaart 
afhaJ..en •. Ook zij mogen. een of meer introducees meenemen. a 
raison. van. f4,--. De bovenzaal. is klein.ex, dus het aan.tal. 
kaarten. hiervoor is veel minder, ZORG DAT JE ER BIJ BENT. 
We verwachten U dus. allemaal ·op zaterdag 21 november 1970 
ii:l de bestuurskamer, voor het afhal.en. van. Uw kaart( en). 

Jonge C-klassers, pupill.en 
middag. of avond gef~teerd. 
blijft nog een. verrassing .• 
nog nader bericht. 

en welpen, worden. op een specialE 
\~at het precies. gaat .:. worden 
Zij ontvangen.via de Lensrevue 

Jubil.eum-kommissie. 

· •Op: verzoek van. de trainer en de spelers, worden onze sup
porters verzocht naar uitwedstrijden op de heenreis in, de 
bus. n i e t t e r o k e n • 

Het bestuur. 



Programma.• s: JuniDr.cn.,. Pupill.en. en. Welpen, 

Zondag:. 15 november 1970 
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,Tt1nior.e.l'.I, .. 
Aan.va.rrg: ;Ligging~ terrein · 

Lens, 1. VRIJ. ZIE. ZAT.ERDAG. 
Lens: 3 VRIJ 
12 •. 00: uur.· Lens 5. -· Val.keni.ers 2. VJ. 

J,aterdag: 14 november 1970 
Jun:toren: •. 
14.15 uur Wilhelmua. l 

15.15 uur. VCS 3 
15,15 uur Lens 4 
Lens:6 VRIJ 
15 • L5 uur. L.ens 7 
15,15 UUI: VVP'6 
14,00 uur Lens 9 
14. 60; uur Lens. 10 
14,00 uur ADO 24 
15,15 uur Vredenburch 9 

- Lens 1 

- Lens: 2 
- Quick. 4 

, 

- VELO 5 
- Lens 8 
- HMSII 3 

- HDV 4 
- Lens. ll. 
- Lens 12 

14,00 uur. Lens 13 - Laakkwart,9 
12,45 uur Semp.Altius 7 _,.. Lens 14 

12,,45 uur 
15,00 uur 
12.45 uur 
12 •. 45 uur· 

Pupillen, .. 

Lens, 15 
Laakkwart.11 
Lens 17 
Lens 18 

1.2.00: uur Lens l 
l.2,00 uur GONA. 1 
12, 00 uur. Lens 3 
12,.00 uur Lens 4 
11,.00 uur. L.ens 5 
12,45 uur· GONA 3 
12. 00 uur vros 9· 
Welpen,, 
11,.00 uur.· · Celeritas l 
11, 00 uur. HMSH 2 
11.,,00 uur VVP' 2 
11,00 uur· Lens. 4 

- WIK 3 
- Lens 16 
- Flamingo.'s 3 

- HMSIL 7 

- DHC l 
- Lens 2 
~ Quick.Steps 2 
- Quick. Steps 3 
- BMT ·2 
- Lens 6 (vr) 
- Lens. 7 

- Lens 1 
- Lens 2 
- Lens. 3 
- Cromvlîet 3 

Wes.tvli.etweg, 
Leidschendam. 

·Dedemsvaartweg. 
V2 

Vl 
Zuid er.park 
V2 . 
V3 
Zuid er.park 
Vredenburchweg, 
R:lj swij k.. . ~ 
Vl . 
Hoornpark,. 
Rijswi.jk. ~ 
Vl. 
Jansonilisstraat 
V2 
V3 

Vl 
Vred eJ:llst'laa,n_ 
V2 
V3 
Vl. 
Vrederust-laan. 
M. Stokelaan. 

Leyweg 
Vrederustlaan. 
Zuiderpark 
V2 



l.0 •. 00 uur: VOS 4 
ll. •. 00 uur.· Lens. 6 

Lens:. l.&, Al.s. bekend •. 

-· Lena 5 
- Ri.js:w~jk. 5(vr) 

-b42-
Dedemsvaartweg 
V 3 

Samenkomst. l.}.45 uur ingang. Wilhelmus,-terrein, 

Lens: 2: _Zie vorige week, Leider dhr· a •. blok 

Samenkoms:t:· 14. 45 uur. kl.ubgebouw L.ens. 
l,èàè'~ 3: VRIJ. ' 
Lens, 4:• Als .. vorige. week met w.zeemeyer. 
Leid.ex· -dhr. j .heynen. · · 
Lens: 5: Als. vorige week met j.staffel.eu •. Res. j.pronk,. 

Leider dhr f. flumana 
Lens: b : VRIJ 
Lena· 7: Als vorige week. 
Leider-dhr j.v.d,kl.ey. 
Lens 81 Al.s. vorige week met j.p~et en c.v.d,aardweg, 

a,.brouwer zie Lens 10, Leider dhr j. col.pa. 

Samenkomst· l.4. 45 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan. 

Lens. 9: _Al.s vorige week. 
Leider •dhrg.de hoogd 
Lens 10: f.v.os, p,berkelaar, h,v.d,broek, a.brouwer, 

e.booms,• r,de vroege, r.v.d.l.inde, m,mag;nee, s.djerahian, 

p.zeitzen, p.mul.der,·h,keyner. Res, p,overvest. 

L.ei«ler dhr· c.grimbergen. 
Lens 11: a.de pagter, j,v,rossum, j,dessing, w.snijders, 

m.v-.di.jk, j,voll.ering,. j,scheltens, g.kerkhof, f.magnee, 

f.tlos, h.v.d.graaf, h.nigg_ebrugge, j.oosterveer. 

Le±der dhr j. verbarendse. 
Samenkomst. 13.30 uur hoofdingang ADO-terrein. 

Lens: 12: _j,ruyi;ers, h,kouwenhoven, j.leuiken., r. bom, 

e.wohrman.,. p.v.d.acker; r.out, p.driessen, j.v.d.hoek, 

r.huisman., f. jonker, e.reesink, j. dergreef. 
Leider dhr. h,dankers. 
Samenkoms:t l.4,30 uur Hengel.olaan. hoek Loevesteinlaan. 

Lens 1'3:_Als vorige week. Res. j.v.velzen •. 
Lei.d.er dhr h,de groot. 
Lens. 14: Als vorige week met g, ruijg;r:ok, ( j. v. vel.zen z:i.e 

Leider dhr. w,keetman. · Lens 13) 

Sam:enkomst 11..45 uur. Hengelolaan. hoek Loevesteinlaan. 

Lens· 15: Als vorige week met h,lustenhouwer. 
L.eider dhr. n,.drabbe. 
L.ens: l.6: _Als vorige week met l,v.dombur.g,(h.uding. zie 

Leid':lr dhr a.v.essen. . Lens 17) 

Sam-.enkomst· 1.4,00 uur ingang Lens-terrein. 



Lens• 17: Als. vorige week •. h.uding(zie tevens 

Leider: .dhr. h. bi.jstervel,d. 
Lens: :18: f.].s vorige week •. 
Leider dhr. a. bilderbeek. 

ATT'EN'll.IlJ: LENS !t$: T/M 18 
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"Nieuw-Lensn) 

De spelers· die int'eresse hebben om nog een wedstrijd te 

spelen. op zaterdag 14 nov. oml..5.15 uur tegen een kombinatie 

van. ni.euwe leden, kunnen. zich hiervoor opgeven op zaterdag 

bij. dhr Zoet (na 12.00 uur). De volgorde van. opgave hiervan 

is. bepalend .•. 
NI.EIDIE: LEDEN: LET OP DE, VOOR JULLIE, VASTGESTELDE 

WEDSTRLID. 

ATTENTIE:NIEOWE LEDEN. 
A.s. zat·erdag· .speelt om 15· .. 15 um:: een kombinatie, onder de 

naam: "Ni.euw-Lens" van. nieuwe B- en. C-klassers tegen een 

andere Lens-kombinatie. De bedoe'.l.ing hiervan is om: 

1. jullie te laten. spelen, 2. om. een inzicht' te krijgen 

ia jullie kwali.teiten. D e opstelling. is als volgt: 

a.kr.ijgsman.,. r.v.leeden, b.v.veen, j.pompen, r.örta, 

j. de, waaJ..,m,looye, th,heemskerk, h. slegt·enho;rst, r. bertens, 

h.,uding.. Leider dhr j. zoet. 
Samenkoms.t:: 14.45 uur klubgebouw Lens. 

V.lfilVOLG. OPSTELLINGEN .• 
Lens: pl:. j. bronger, r.V.d,meer, r,micka, p.devilee, • 
p.v •. d.burgt, p.hop, o. borsi., f,kort·ekaas, r.hofinan, j.'\'.rijn 

r • .v,d,boogaard·. Res. J,lausberg·, a.westerduin. 

L.eid.er. dhr.. w. hofman. 
Lens: p2: ,g.appeldoorn, w.heynen., p.v.d,burg, p.valkeriburg, 

r,peete:ns·, th.v.lux.emburg, w.frairjarnn, r.koevoets, 

f,v.velzen.,.· p.J.ucas., o.hu:Ls •. Res.r.noordeloos, f. baUlllan; 

Leider. dhr. th. ho·efnagel ..• 
Samn.ekoms.t lJ..30 uur ingang lens-terrein. 

Lens: p3: e.v. boheemen, r.v.aarl.e, j,engele, r.pereira, 

r.v.d.J.aan.,. j,ter laare, j.coli, a.bijnagt'e, m •. peperkam_p, 

m •. ver.steeg, j. eys, E:es. a.koevoets, a.gr:im:bergen. ·· 

Leider dhr., h.zoun, 
Lens< p4: f.kerkhof, j.heggelman, g,teeuwisse,· s,teunissen, 

chr.geeve, h,hoppenbrouwers, h.heezius, r.straver-,h. braak, 

r,eyk,, p.de haas, Res.p.de gi.er, r.v.houweninge, h.weeke, 

Leider. dhr.· th,booms, 
Lens: p5: s. wilmer, m. schutte, h. v.d. winden, f. v .d •. zel, 

d. boin., •h.v·.d. broek, p. bakvis, r.piet:ers, f.v.d;poll, 

h.:wu:bben,. a,kuipers.Res. r. dessing,p~ v.d. zee,J.. bentvelzèn, 

Leider dhr bakvis, 
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Lens p6: j •kies, p. peperkamp, g. boon·, f. schol tes, h. v.ink, 
s,bruens, r,badoux, th,mooyman, p-.waJ.dschmidt, w.frcrichs, 
r,ruiterman, Res.r.waarsenburg, p.dullaa~t, t.gimberg, 
Leider .dhr p.v.d.steen. · 
Samenkomst 12,15 uur ingang Lens-terrein,• .. 
Lens p7:_ f,orta, m,v.d,akker, b,vaske1 b.v.nieuwenhuizen, 
r.lelieveld, m,schmitz, f. vogels, j,schipper, a.willems, 
j.zeeman, w.rots. Res,j,.klarenbeek, in.rovers, .c.,leung. 
Leider .dhr j,.ze·eman •. 
Samenkomst 11, 30 uur .ingang .Lene-t errein, 

_Lens wl: .. Al.s vorige week. Res, r,versteeg, 
Leider dhr c,bon. 
Samenkomst 10,15 uur klubgebouw Lens, 

.. Lens w2:. p •. vroegop, a. overgauw, j. v. kleef, c .• marcelis, 
p.lelieveld, r,.kleyberg, h,korenromp, r. schipaanboord, 
j.prins, r,co1i, r,dehaas. Res,b,groen, r.v,eijken, 
.Leider dhr r.v,d.steen, 
Sam.enkomst 10,30 uur klubgebouw .Lens, 

_Lens w3:,,r.bloks, p.verhaar, p.brochard, j,schneider, 
r,groen,· e,v,d,harst, t,king, l,janmaat, r,v,wijngaarde, 
m,v,d,hoek,m.leyn,. Res. a.michels, e,gerritsen, 
Leide;r dhr w,michels. · 
Samenkoms.t 10,15 uur .klubgebouw .l.ens, 
Lens w4: p,eys, p.de groot, a,kies, r.de gier, m,schenkels, 
p,frQ!Ilberg; r.notebaard, r.muskiet, th,schneiders, 
e,sandifort, a,sicemons. Res, P,krol, m,rutgers. 
Leider·:dbr f ,teunissen, 
LenS w5i•. r,v.J.oó)l, m,vogel:s, m.veerlman, p,touw, p,scholtes, 
j,nijmeijer, e.schipper, .n,noort, -rmatt.hijssen, g,koning, 
f,grood. Res, .m,w:i,nd, .r,;j.anssen 
Samenkomst 9.·30 uu:r klubgebouw .Lens, 

_Lens wó: r,driessen, r,.dpy.ndam, j,franken, h,houtmun, · 
'!',v.oosten, c,odenkirchen, f.schipaanboord, j,.scl)ipperen, 
th.ypma, a.v.d,burg, h.v.dijck, r~s, _r.badoux, s,zomer. 

AFSCHRiêJVINGEN 
Schrif1iel1jk v~6r ·vrijdagavond 18,30 uur :bij .dhr v,d,steen 
nunspeetlaan ·303, Telefonisch .uitsluitend vrijdagavond 
tussen .18,30 uur en 19,30 uur, 'l!'el~ 66.,lJ,14. (klubgebouw), 
In .noodgevallen zaterdagochtend tuSsen lODO uur en 10,30 
uur bij .dhr g.v.d.steen, tel. 39-,86.94, ·· 

. AlfKElJRINGEN ·. . 
Door Pupillen en Welpen .kan, bij s:\-echte weersoinstan~igheç.en 

'• 
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orden:. geinformeerd nae.r evcntuel.e a:Çkeuring, echter 

i.tslui.teud voor uitwedstrijden en al& op de afkeurings

dr.essen. bij Pupillen en Welpen staat~: "Zie afkenringsJ:vst" 

:e.t: informa:tieadres is klubg.ebouw, zat èrdagochtend tussen 

.0.1-5 uUl!· en 10.45 uur, iel .• 66.13,14, 

·oor de. thuisW;edstrijden moet de juniorenlijst worder_i 

;eraadpleegd, .. Gaan. de thuisweds.trijden van. Lens 4 - 7 en 

.3 niet door, dan. zijn. j11llie wedstrijden ook afgelast. 

Ii-arvoor· mag dus. niet wórden gebeld. 

IIET'é-OPKOMERS. 
,egens: niet opkomen. afgelopen weekeinde krijgen B.Bor, 

l .• Jü..b.ers. en B.Groen 2 extra reservebeurten. 

d0ENSDAGMIDDAGXLUB 
ianaf. heden, kunnen. onze welpen en pupillen •.s-woensdags

ni.ddag. bi.j slechte weersomstandigheden naar ons kJ.ubgebouw 

bell.en.. om te intormeren of de veldtraining. doorgaat·. 

De spel..ers. van. PI en P2, Wl en W2 mogen niet bellen, Zij 

1110.et.en. onder all.e omstaddighe.den. naar het veld ,komen,. 

Daar: wordt-: beslist waar zal worden getraind. 

Uitsluitend bell.en tussen l.3,00 en 13,45 uur.,tel,661.314, 

Noteer.· deze tijd en het telefoonnummer. Er mag onder geen 

voorwaarde bij iemand anders worden geinformeerd. 
. 

~ 

AT'l'.EN.TIE C-KiiASS.ERS. 
l 

De· training voor spel.ers van. Lens 16 ,17 en l.8 is heden-._ 

avond: om lï.00 uur vastgesteld i.p.v. vrijdagavond, -~ · 

Junior.en. 
Lens:l -ADO 2 
Lens, 2 -8p.ortv:er' 35 
Gr.w.rr;v-· 2-Lens 3 
HBS:. 3 -Lens. 4 
vvp· 3 -Lens, 5 
wrx: ~ -Lens. 6 
Lens~ 7 -Laakbr:,-5 
Lena 8. -DEV"JO 4 
GDS'.8 -Lens 9 
Q;uiclc. 8 -Lens: 1.0 
Lens, 12 -HDV 5 
DS0 7 -Lena 13 
:Uena.. 14 -AD0 19 
Lene, 16 -RVC 13 
Di.eHá:ghel0 .. -Lens 1'7' 
West-erkw',l.2-Lens, 18 

UI'1'SLAG.EN. · 
PÛpill.en. 

2-4- VCS l 
1-1. Lens. 2 
2-3 Qui.ck. St , 2 
0-4- Duind, SV 2 
2-0- Cromvl, 4 

10-o,Lens 6 
1-3 Scheven:,5 
0-5 Wel.pen. 
1,,..4- Lena. 1 
0-3 Lens. 2 
3-l.,Lcns: 3 
2'-4- G0N!J... l 
l.-2 HPS:V 
4-2 
0-5 
1-2 

-Lens, 1 
-Crom:vl ..• 2 
-Lens. 3 
-Lens 4 
... r:.ens 5 
7id.elaarsl.. 
-Lens 7 

-ÁDCX l 
-HBS 2 
-WlIL J.. 
-Lens 4 
-Lens· 6 vr~ 

2-0 
5-1 
1.-3 
0-5 
2-4 
4-2 
6-1 

4-0 
4-0 
2-1 
l-0 
0-2 

/ 
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Verslag Lens 1- ADU 2.junioren. 

In een sportieve en enerv.erende. ·wedstrijd, zagen wij •een 
voor de rust. toch wel sterker Lens, dat .dan ook vele .kan
nen kreeg. Een van deze kansen werd bekwaam benut ·door 
theo booms, na een ~oede een-twee met trimo resodihardjo. 
h'ven later brak dezeli'de speler alleen door, maar .door . 
goed uitlopen van de ADO-doelman. resulteerile deze fraaie 
aktie .niet in. een .doelpunt. 
Vlak.voor rust redde keeper bas v.d.lans een zeker lijkend 
doelpunt, met een .fabelachtige duik. 
Na de zoals al tijd heerlijke thb.e ( bedankt mevr. hierck) 
zagen wij een herboren ADO, dat Lens binnen een kwartier 
overspeelde, mede doordat het eerste van de vier doelpun
ten niet naar buitenspel rook, maar naar buitenspel stonk. 

(pardon) 
Hierna kwam Lens weer even terug met als resul:taat een 
fraaie lob van.hans de zwart, die daarmee de eindstand 
op 4-2 bepaalde, 

' 
19 dec.ember 5(') jarig-,jubileumfeest 

.ÀMECITIA 

RADIO V.ERONICA 

DHIVl'l-HI SHOW 

:met 
L!!X Harding '.!'OH Collino 

ZORG DAT JE ER BIJ B'E N T ! ! ! ! 



BESTUUR 
.. , 

J. M. v. d. Klei], voorzitter 
Frambo,enstraat 45. Tel. 250116 · 

G. H; Halleen;• secretatu 
Abeelstraat 37, Tel. 321011 

C. P. Nicüwenb.uizen, ptnningmeester 
p/a Abeelstraat 37, Tel. 321011 

·· $. A. de Bruyn, kommwam 
Regentesselaao 210, Tel. 608111 

C. T. v. d. Laan, korrunwam 
Weimarstraat 341a, Tel. 333353 

Sekretaris senio~ 

i. À. Bogl.rul ' 
. , Meldoomstraat 6, Tel. 395255 

'·. ·,•' 

. ~- ~ 1;. 
. ~ekret.aris,jtmloren~ .pupill~,en Wel~ 

G. v. d. Steen 
Nunspeetlaan 303. Tel. 398694 

Sekretarls Tolo 

J. J. Jager ,. ·•· ·. 

· -Weimarstraat 67; Tel .. 33 2133. 

Sekretaris redàklie , · 

N. Drabbe 
Apeldoomselaan 201, Tel. 33 66 52 · 

_ TÈRREINBN. :

Hengelolaän 600 
Tel. klubge"euw 661314 

KONTRIBUTIES 

t.n.v:· Pè~ól1lgmee5tcr VV LenlÖ eri Snel· 
Den Haag, Giro 336711 · · 

/o 

èAFÈTARIA , 

,,INWI" 
DE RADE 18 TEL. 664276 

Onze specialiteit 

HaIDhurger speciaal 

VROEGOP's -, 
· :Dump-Verkoop 

.-
: q Dames--: :~ren~ en_ Kindei'horloÓ~ Jn goµd, 

. . •· , , double ,en tjiroomstêlat. , .. 

• Transistorradio's, wereldontvailg'ërs.; cassette 
recorders, autoradio's.· pick-ups, 'etc. 

D D1iikl!:rh_Or!èges èn Za~ ~okk~.,-~ ;·~- .~:~_•. 

20-30 % beneden d~ win~clw'aard~ 
· .. Vraagt vrijblijvend zichtzending 

TEL. 66 9601 
Wij komen. '. ,· U belt 

HObGVEEN 94 DENHMG 

M uw MEER WAARDE Al ARK ET' w 
FRED. C. DE KLEYN 
V rederustlaan 145, Telefoon 661718 

VOOR AL UW LEVENSM!DOELEN . . .. {< 
"-, ,...,_ . 
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weekblad :v:?,]:l 4~. ;r<?etbal-v.er.eni.-ging ..Leni:g ~n iSnel 
..11;4-e :j:a-::i.rgan,g ·::n••nimer '.10 1? :nov.emb:er '1:l)70 

~ .. ---·-~--~ .. 

'Tot o:nzo en .OI!()etwijl'eld .oolc tot uw ;grote ·t.è.l·e:l.n$teJJ+n 
.dtU'.e::i de,'Xqchnische :mosilij.khadsn bij do -v:e:è:·m:cid:ng -W-JJ. 

' da '.lensrffv:un -ircor·t;, w.a.::irdoor .dit :or,gaan .deze ,week "w.e:der 
· Î mwJ,.n~ipaa,~:;-OJnV$.g1,.iif.ï'f'Vol:gende •i·Îe.ek ,ecb:t;.er ..:zill.J:en 
i t-1ij .ál :onze qpg;.,;~cropte -feiten 'Bn -ver.dichtsels :o_l) :u .1-os-
1 l·a:ten. :'.Maak .dus ·tevor.en uw :b.or.st :nat 1- - : 

1 --r- r:~-~Y:E;·:;:·~~~~~·-~-~~.-~:•>~;~'.:··~;· 
' . . ç---"" ~- •·· ~-= ·;t .J.±èht:l'T.8d~-;ldIJ:~:iih ... ~ \ 

• :::.:f:.-1-:_~:;,:~- t~1r;:,n;h.'·_ . 

, , De-vor!:ge ,wae]f; donder:d11g -w~-gens .s1.echte ,we.e.L:.S.Oma.1,.an~g
; hea'èif;ûi'tgë'sfëide 1ichtwed-s:la.'ijd -tussen..:het-tw.e:é:áeds.éni-
1 ·or.enel:ftal. ,en •!J!e Merve 1 wordt -v.a:nav:ona:'ige:s'.pëálci.~":-i:ndi<e: 
l • .dÉ!"'i-rêe-r:S'om-S'ff~g,1-gl:ieftÊ!~')iet to'ela~.eg ,-en .;h~t .:,,.f;ll_d_, ~ ~qed; 
1 :gekeurd. :De 'él'pste7Jitfg 'W.ordt inad:êr•"dobr·:de'4mài:n8r '''1ibé-
·:,- "=Jamiixero ..•.. ,.:_·~--~-~~-;-..=--,:::::,::.~~-·~: .. ~ ..• ,·~-·-·~.:.·_·:.:~::;,~t~-'-. ~; j "::'Sr·.1 [ .-~ .. ~; 

· • ...,_ -- -- -· ,,.. --·-· t~èJJt~ .fa'f .rrn r.,,.~.!~:;!YJ::'!:ut-•r 

·1· -OFFID:J:iE:ITii:J:1:EOE;DEl;ifNQEN , .. _, · ', 
v1~•r .:~'iril':~b~ 

! ...;!l~Sll\'....,,~!-;;;,~:èd-an: .... -1::::fi.~2 '.2:i _,'.; Ot .. ;.:~,. 1 
t ....-5'51 :de ';;,;,r.oJ:.f :p"a. 260954; j ·b:er.enr.ade '5d '"i:67233' 
•L....-'!571 ,:1:@~."!111'.i,, 1:::,,,,,.,,_,:-.:<i,-.. _;i,~.,~~,•;o91062) w .middë.ils:t.ede~"159'·29977, 

l ,,. 672 ~mi J.;ee.uw.en ..n.c. 190258; j .ûàl-:tnn-st~t-44 
• .# '7675 :b:OQ@.t~~a ~•"' ·141062!. w :r.andvaen, ·18·,~~, a,'i6532~J 
1 ....-:-·676 -:v.a:10.nitln '!.<U ·~1 .·' 310551; w 3llel"-:st.oke1 ... 241p, •~§71.163: 
l_...:678 "Wa;L';iµ;~"I.!i'•H . ~':c,Q .• ~. 1611'55; .. j ::z~_~P-C?J','.djl 17, •• ,,~J.880'. 
l--,--"679~Ö~emanh o.v. 1)90562 w :meJ)pèl,w~g 1340 ;674"1"9-, 
, .. ...:650.!.rochc.Q:Jllaker ~",P';.:,-,_,, -04t>759:' ·p ,wezel-rade :25ci3.;n$6{!-'58· 
1....- :§81 .:lile.j"131·.oks w_. a. ?3, _0849; ns ):zann:c-oor.d '85 · · "36092' 
je'':o82..:.":,,.c1.Jl.á?.ns----··-'-· -]i .• a .-240361 ( -w) ..:Sc:b:i-pb0,Egs;t;r:~1 · ' ,, -,,~, 
!..,. 6'73 1.oot l,)I a. 050547; s) _p .• ,gab:ciel:str~'51''f24850' 
i 7u--;~! "·' , ... r,-~-~"'J. c-~v ·t,...Rf.J!' '1;!;.;:., ! ; -in ibiB3.~0'ifii·J5.ë·"~ .... -,;.,;,,'•, -~ :!. ·• .:-;:;r:-.-.-.~·-:~~r. ·-:·•.:!. 

· ,683 -y..,d.;?ä1t'e;t!'tf. . .. c .• j .• 311256 (j) bere:steinl •. -48?:767-07,7E 
'684-ë,r;er.gouw - '_; :;,9:.h. ·090255 (j) loo.sduinsew .315-ë63785! 
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.kontri'butie 
1Ji:t;, onze :admini"stra:t,ie .blijkt, ;dat de .. hier.onder .;genoemde .l.eg~:g. .hun ::kontri:but;e ·over het eerste .J;i.alf.'.jafll' ·y.àn~4it ·v:er.entgi:ngsjaar :nog .;niet nebben ·v.oldaan~';; · ·- -- ---Het· bestuur :zal· :binnenkort· passende J11aatregele~,;p.emen. ::senior.en · "'.p. ·:1):r.aun _ _ •·' w • ..:hansen :s~ 1Sc:hoop _, _ p. :b:urghouwt a. ·jehee h.p. 'v .• d. :::sp.ek j • :colpa _ j . .;:v:. d.Jma:ap h.. :.:s:uil!:er __ · s. :douw: , .a. ;kort:e:kaas p. :-schout.en . a. ·duivenvo:or.de c •.. ::ku;y:per . - _ w. ry:enderbos e. 1'o:endoe .a.:·:n±e)lw.enhu±zen c. -ver:v.aart c. ,gr.imbe-rgen ' '· c. ·peeters ' _. w. ·v:o:erman h d i; ~ . '·· j ... \"fd· F > \ d _. • • · e :groo · .a;, :roo. :uy.n p. . e -v::t'.1:8? r. de :groot h •. :rooduy.n ._ f, •. de 'wi'nter 
;j:uni'<>r.en 
j. _:borst 
h.-v .• d~·broek • 
g. colpa 
.h.·v...,:dam 
:m .• v..:di·jk 
g • .hoogervorst 
e. '"V •. d. ··:hov:en , -. - -
a. jungsc.hl'äger -· 
a. ·v;.d. :kee~· .:. ,e: --

' .. -. ~~ '." ... 
, r • .•. , 

f •. klos- -
p • .:koevoets 
r .v .:kr.u±selbe:rgen 
a •.. l.o:dder 
j .... Lub.out 
.f .·::ma:gneè · • 

.. m. ::ma:gneè 
- J • .:me.uJ;:f.;llran - -. -
• j • :oo•::itep:•:weèr . _ ,,.~•~;":\: ;- ,, .. ·, 

' . 

.r. :if)eek 
· o· t 4'.,.. · ; .·. · J. Il :s 
a •. pel0ser _ _ ... • _ · j .•. :p:omper O ·',: •. , .... · 
t. :reso.q:l:h:ar.dj o ._ 

.h •. :r.u;y:t.er ,,_· -•-- -.- : , · j; Tu;y.tèrs ', ,- •· · 
j .•.. s).'abbel:'.s ·: 
t .•. ~il;shaus 
j . .-v:.·w:i'j,k_,'. .:, ; : •; . 

pup~ •.e _ w.,;,.p.en,,, ,- ., : :· ---- •' _ .. -· · -· 
011· ~ ,...:i. · , ... · · -· .• ,,~r.·•··:,, 

h. y_.d,'.:(;i:-:o'è;tç, .::.:·- 1i!,_./,Er.imb:ergen . c) : .... ;f .l:kor;t.ekaas j. :br.o:nger· · · · · n •. .:hee:zuis . , : ··- - :r~ . .:mu:skièt' P,• de :g:i:er , ,,, ·,::;, r'.j •. -,~ggèlJn:aztz; . ; .. •" p. -w.:noe:gop-r. de :g:l:er a._;:koev.o,e-;t;s :r. wla~enbU1'g 
a. o;w.e.st.er.a:u;yn . ,. ~ 

: ·u-~ ~f..---··:...:~•\~-~-
·~-- :.; ~; f 

• 1 ._rr: ~ · 

af:kellr±np; ,der 'Viel-den •·· 
~ ••· 

. ',, {_' ·l; Bij a'f.keuring ~van ;de -velden l'.Q.P' :z~ter.dag 'OP, .~_c;>.nç,a,g is\; ' ons ..klubgebouw • s .:m:l:ddags ·-v,o·or :.ál.1-e 1-.eden -:,g.~O!!:end. _ ,_--, -lU--averjassen, :biljarten •en --tafe"l-:t.enni·ssen :is .:dan;.v.oor lede:reen-vrij. Ook .de :bar i-s --v:anze1i:'.:sp:r.eken.d'{ge:op:end .• 
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:Zoals de :meesten -v:an u we1licht reeds nebben ~e;z±en;·;.: · 
.komen langs ons .hoofdveld r.ekJ.ameborden ·te ,st:a:an. . 
J)i:t· :wordt _:niet .á11eèn _gedaan om de f'.lf.e·er rond . .he.t --v:eld 
·te -verhogen, .:maar -voor.al ·om de -ver.e.J1igil:igskàs ·-te ,,:oor- .• 
.zien -v.an de :nodige :middelén .die :nu :e~al :br.ó.o.nno.d.:l,:g .•·· 
.:zi-:jn. ·:, .,· q_. . . . . . , . 

J)e borden .:zi·jn "370cm .J.:ang en 90cm hoog en .:zijn -;:gemaakt ·• •_ 
-van ·zweeds .:masoniet, wat .een :garantie .biedt -voor c;een 
lange . .:tev..ens.duur.. ' - ''.· · .. " ·: · ·· 
·ze worden ,geschilderd .in iedere ,gewen:ste ..kleur :en --v:oor- . 
:zien -van -een :door opdrachtgever te bepalen ·,tekst •.. 
])e ·prijs be.dr.aagt': f ·200,---:·v.oor. net 1eer.ste cj:a:ar 

· f 1'75 ,-- -voor .het :-tweede ;j:aàr 
f 150 ,--- -voor. aet;v.ólgende j:ar.en~ " 

]Je ·overeenkomst gel·dt -voor 3 ;j·ar.en~ · 
--Voor :meerdere borden ,geldt ,ei:en .spe.ciale :prijs.. . . 
Jlel.-im:gste11.ende en ·eventuele ·t:J,pgevers worden -:v.erzo:cht · . 
.:kontakt o_p ·te :nemen :met de neren :P• de jongh, .h •. de ~o~t 
w •.. kee-:tman of .:met .:het .:be:s:tu.ur. · · · · · 

·50-.;;j:arig :jllb.ile:um . 
't ~ \', 

J)e .kaarten -voor de festiv.1.-teiten ·:zijn tger.eed 1 
Eet .afha1.en -v.àn deze .kaarten begi~t .dus :zaterdag :21 " 
-:nóv.ember .a.s. om -twee uur .in :ons ,.:kl."Ubgebouw. : · ,. . 
])e :afgi·ftet -voor de leden ,en ,donateurs, .:kan __al.l::è:en ;ge
schie.den .dóor -ov.er+ezgil:ig -van de -toe~gska:art -vo.or =ze 

--:te=e±nen. · .. ,~- · .... , . ;· - .. • 
::Elk .lid neef~ :r.echt op ,één :s:!-:a.t:l.s,-to:egangsbew±js_~·:'•':•::\· ':-: 
:Men zal ·evenwel 0een :keus JD.óeten: Jll,9.kén·-tuss.en de :dri--ve~n. · 
-.show en .het' ;soir.ée~t. . • '.- · -·•· "· · · · ·· <. ·~ . ;· 
:Kaarten -voor :introd.ucées ·Jomn13n wor.den ,gekocht .:zol:a:ng 1.de_ 
-voorraad :s'.tr.ekt à· f 4,-- :per ,Jra:ar.t. · · . 
:De iaden :boven de '18 j.aar (polf--tieveroràenin_g) ·Jomnen. · 
de.sgewenst :na .afl.·oop -van de :drî-ve-'.in :show, :nog ;:een -;-ge
deelte -v.an .de :feestav1>nd :in de buv:enzaeJ, ;$.~en. '.'. _._,;·,, -
"Voor .de 'juni-oren Me-:niet :naar :de ·.:dri-ve.;..in-é:Show "w.i'.Il,en, - · 
·en -voor de .::pu,pil1e:1;1: .en we.lp en. is cwoansda:g 1:6 Jdec:ëmber · 
""°..,o,.,.~.~~_-,.-·-a •.. ·•--- -. .·.•--, , _ _. .. ,, ... 1 7 f ::o~~-~-,-.v~· . /, •:· .~, .· :--/ :· '. 

- :., , • • ,. . • ., • . ~. '• '"· i, ' - ~ ··, ..:_;. .t .. ~'• 
. - .· .. ,· ... · 

- '-'- ___ , __ . '------
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:bol!r.eJ:av..ond r . 

De jubilè.umkommissie zou·,graag de oud-leden ·op -vrijdag-,. 
avond 18 dec.amber 1970 (de .dag ·v:an de ·v:erjaar.dag):nog · :'. 
-eens bij .elkaar wi:llen .zien, om onder .he1ö :genot ·v.an\:e·en'· 
.dr.ankje oude . .her±nneringen :óp te ..:baJ:.en. . : : · ·. •· · · •<: 
Voor ·zover de .adr.essen .nog bekend :zijn ~zul1en ·:ui:tnodi-
gingen war.den "v.er.zonden ~ ·· . . 8 •. '. .. • .. . ' 

Veel ·van de thans nog spelende .leden .zullen :waar'.schi-jn
lijk wel• bekend·:zijn met de'.adressen ·vän :oud-d:eden. · 
·willen .zij .deze :.adressen, .liefst zo spoe.aig .:mogelijk, 
uiterlijk 5 december a.s. bekend :maken :aan de :jnbîl:e.um
.kommissie, \Waárvan· de :na.men .. hieronder worden -:v:e=eld~ · ' 
Deze oud-leden zullen dan ;nog -een .uitnodiging :ont:v:àngeh. 
Wij rekenen ·,graag op uw '1!1e.dew:er.king. · ·· · · 

a • .hoe:fnagel ' .laan -van poot 370 ·t.el. '36 .02 09 
n • .hoe.fnagel · ·t:omaten'Btr.aat 128 ·68 . 01 38 · r 
h •.. houkes 2e :schuyt.straat ,60 · , , 32 "47 21 
w. -ver.heggen den .helderstraat 391 ·' · ;68 ·67 85 1 

· 

'NIEUWS VAN .:DE ~KA.;.KA 

.kerstkl;àver.ja,sdrive 
Door plaatsgebrek in de vorige .1-ensrev:u.e .:kunne.n iwij 
·eerst .nu terugkomen op de eerste .klav:erja:sav..ond. 

· '46 Deelnemers .hebben .. enthousiast ,gestreden .om .de :.punten, 
waarbij t.ensl:otte de ::heren .h v d .kley Evoorzi-tter) "en· .. 
c •. nieuwenhuizen (penningmeester) :aan ::het ..l·àngste · 
(bestuurs)e:l:nd-:t:c.okken. · · · · · : · 
De ·grote fr.uitmànd welke ·voor de tombola :werd .:i~·ezet, · 
werd gewonµen. door . .niet .minder .dan bi_j .lens .,bekend .:als 
•1!P.RINS Jr:A'RNAV:AL "1970" . . •.• 

-v:o{gend~ -we~k .zàl •.een iatssenst.and war.den ;gepri.bl:±ceer.d:· 
:KOMT 7ffiIJ.DAGAVOND _ALLEN ·op :TIJ.D. ---------------------~~-------· _;__~;,_..:;, . 

::DI:NSD.A.GAYOND ·24- :nov.amber ;a. s. ...- .. 

op bovè]:\g~noèmde .da~ :ï.i,het .klubgèbouw :geslcÖt.en 
-v:anw~ge •een ··v.az;gaderi-ng._ . · · 
:Dit .geldt .dus ook voor de :tr.a±ningsgroepen~ 
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=====':::s::::;-= = 
~venals vorig jaar .zal ook dit jaar weer het oud-·· 
Ho.llands volksspel "J:ûndelop en" beo e.:C.end -,wor.den 
( of :zo .u ·wilt "anti-lnpen"). , . 
. Dit spel vergt echter:•een zeer lange -voo.rber.e±ding, 
en -een regelmatige en intenaie\Te trwJI1-ing is daar.om ,een ·eerste ·v.era±ste. . . . __ . r · 
De opkomst ·op deze training is· echter, :nog .niet .. cwat ·:het 
zijn moet. Noodzakelijke grondbeginse,len:als baldr.u:kken, 
borstwer.ing, op.zien J:?.aren en onzin .uitkram,en .blijken 
de se.haar.se d,eelne~mir~.ers .nog :qiet onder d,e :kn:!:e '.te . :.:lie.bb:en. . · _ . ;,.:::, ,. 1 • • 

Als u .zich geroepeI_l •:YOelt de gelederen d&r. beoe:f,enaarsters van deze .sport . te ,verste:r;-ken :moet u :z.ich .donder-., 
dagavond o;n 8 .15 uur • .. ,:l,n autentieke .klederdracht :op 
.het .lens-terr .. ein -vervoegen, alwaar de training, -l!let 
ongetwijfeld enige duchtige ( s )locipoefehingen, :rond 
dat tijdstip :zal .beginnen. _. . · · 
We .hopen dat alles goed ·zal ·-ver-lopen. 

' ·, 

jacow.iez 
:, ••, . , 

p. s. we hadden het over damesvoetbal, JJ!aar ,daj;,,Jiad u natuur.lijk .a.J, ":begr.f!p~n. ·.• · · · ,. .. · · · 

..Y..~ r \.,."~ .: . 
•- ·om dE! leemte 

enigsz.ins op 
::I'.l!br.iek 

.. \-, .. i~ i. 

,. 

in het bestaan vap. sOmmige 1:ens:e:rs ,·:, · 
te vullen deze week .. toch. •een -var.ia'.": . , 

v'an de ziekenboeg: jos verlîaar (d'ijbê:en JjJ:.~l:!sure ). '.en · 
gerard hogentoorn (hersenschudding) .zijn· .dë' .slacht- · offE!rS ·van de .laats.te 17eken9 ·vanaf, deze .pl-aats , , · 
w.ensen wij beiden van .harte :1:>:eter.schap .... c:· .... 

- erik .land.man is 'zijn hui~sl~utei JwJ.jt t .hij ;staat 
.nu al dagen· in de kou, .en ton van velzen (tel .• 669723) .mist .zijn .br.il, dit. levert_. ,weer -een; .ander .euv;el ;op:. 
•weet u iGts van deze voorwerpen af, .helpt ü .däîJ.'·de 
·beide jur.ioren .uit' htifr J.ijêl:en, .bij ·vo-orbaát.:&fuk; 

. ,. ;_; -. · . .V.r.'•:: . •"' \; : ,-.:: ... ~ !.:.-_~ '. .. 

\ 
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' •- de alternatieve• hengelo.laanloei: J;angs .deze ;weg 

·.willen wij 'een .:nieuwe y;eJ.l ·bij u .introduc:er.en .die 
als lokroep voor .ons -eeI!ste ;moet ;fnngeren, 
:daartoe :is het_ zaak dat .u .zich ·opstelt. in het :bronst.ig 
:kreupèlhout, u .. haalt .dan ·6 :keer .diep :adem, -vuli;,w-er
-volgens ·uw .longen tot ·.maximale :kapat:.iteit ,en -verkon
d~' d& :_goed artikulerend, _.uit voJ.le '.borst •en . ..l.uid 
•IJ • û•'·' J f I Il . . ' u u.uuuu., • .•.•.• -•. .. ; . > 

.als 'O_ns -eerste ,dan :nog :ni0et ·-wint..... ·· · 

voor dit 'Onderwerp :moet u, :dames, :kijken :ond·er · 
'!,hindeJ:open" 

- wie :maakt het 1000ste .doeJ.·punt? , . , 
er .zijn :nu door .lens (a:11le elftallen samen) 940 :goals_ [ 
gescoord, de schutter wàcht -een :prijs! 

- .mocht- u teleurgesteld ,zijn dat ..lens 5, :ook .wei' .ÄVÈ- , 
·boys genoemd, :zondag jl~ slechts 2x .het ·v.ijand,elijke : 
doel ·wist te doorboren,' dan z.ij ,hier gezegd :dat dè ", . 
teg.enstander ·w.ilhelmus -een uiterst bekwame -part.ij }. 
heeft gespeeld, het wist ·zelfs .2x .het .l•ensdoel te. 
:bedr.e.i-gen 

- --v.an onze wetensch•appeli;jke·:meciewerker":-° 
de schei<isr.echter :besJ.i:st 

:meer nieuws v.oJ:gt. 

.. :.,. 

; 
._,.).' 

i :1 , ,· . 

• 

, ,· 

. . •'-, 

.•· 

'i ~ 
: ... 

,.· ~., ·.,. . 

. - r· ..... -• 

. ; • .. ·.~ ·. ' 

·::: . 

. ,: ... ; .. :-::"··· .... ,.,.~ ..... 
·" ,,; . 

' ·~ •. -. 
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Keuringskaàrtén met 1 pasf'otÓ .. moeten voór ·31 Januari .+971 bi.j het .EK0-3ecret.ariaat :zijn ingeleverd ·vàn de volgende '8p.e1'ers: a v •. egmond, j •de .hilster, g kempennan, r ·roodbo1·;e .a :rooduyn, h cSmitskam, g -v.er.haar; j de waart, a v.wasbeek, .h 'ir,w.el:zen .en f' .de:izwart. · · 
"t" ·• ~ - .. 

.Laatste oproep -voor de -volgende :spelers':·'"th brandeilb.urg; · j v •. d • .knaap, l .ri·emen, c .nieuwenhuizen; h .suikerbUik, p ,de voor 29 nov,ember .a.s. ·.keuringskaart met 1 · pasf'oto / -v.r.i:es. inleveren, -anders worden zij .niet meer opgest.eld. • · 
. ' Denk aan het doelpunt.enf'onds: . dit geldt ook vibor Lens 1, 3, 5, 

.6.en 9 
Ui talagen ~ondag 15 november 1970 .senio.r,en: 
.Lens 1- ...Alphia l l-,1 Spoorwijk- .Lens 7 
DWO 3 - . .L.ens 3 · '-2-3 .PDK -.Lens·..10 · 
\iiilhe,J.:mus- .Lens ·5 0-2 ·Rvc - .Lensi2 · · 
.GDA - .l.ens .6 · ·.· · ~-o· ··' · 

. . .. . . . . . '· ~ 
1Jenk: .aan het .. 40.elp:u.ntenf'.onds 

Programma .zondag 22 november .a •. s • ..senioren. -~ '" 

14. 30 .uur .B.ISC .l •-.L:ens l 
12. Oü uur L:E'C ~ 2 . ..,.1.,ens .2 
14.3u .uur .Lèns 3 --iliijswij.k 2 1''-.l 6/4 
12. 30 .uur .llEC 3 ~L.ens 4 
12.00 uur JLLVO 3 -.Lens "5' 

. Lens, 6 -v:rij .zie overige el:ftalLen. 
12. ou .uur ..Lims 7 -..Qui:ck .10 2-2 5 /3 
12, 00 .uur Ji'.lamingo' s5 ...,,Lens 8 
14.uo ·.uur .Lens 9 -,NaaJ.dwijk 8 2-1 5/3 

.Lens .lO·vrij :zie overige ~lf'.t.all~n. 
12. 00 :uur .L-ens ..11 ..,.J3BW 4 l-,l 6 /4 
13 • .15 :uur ..Lens .12 ,.:. Laakkwarti.er' 2-·2 5/3 
i:,igging .der -v&den 
BEC .Brasse:rskade, ..Del:ft . 

7.-ü 
ü--2 · 

.1.::1, 
t' .•.. 

·- -~ ' 

· p v .•. duin. 
j .• .lankhaar. 
a .hendriks . 
c ..lagrand. 
.a ;mUlder • 

d de :rouv..ill e • 
w :goo:r.bergh. 
a 71'..ink • 

n :oase 
.h :st.u:tv..inga. 

~FC . . Boshuizer.kade, .Leiden bij Chu:rcbi J l-aan N'IVO en Flamingo's sportpark P:rinaes ..Irene. 

iferzamel.en: Lens 1 13.00 -uur • .L:ens 216n 30 :uur 
.Lens 4 10,45,.uur •... L.ens 5 -en 8 ..ll'..00 uur,. 
in het ..klu:bgebouw. 
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Lens 3 r bruggemans' e V. bronckl1Ör~.t' r roodboli.) ,;:·~ .JJ.à.;tings
vèld, j colpa, h smit.skam, g.v.oostrom, r ,eyJielhÖf, · · 
d groenendijk,· f de zwart, c vervaart, Ri;;s. j Jli;jstêr-
veld, g v,d •.. kley,· ·· '· •. · · .. ,, 

Lens 4 a ver.barend.se, f straathof (a), p v.a..a1:1.:r, .w ver.ba:qino,s, 
p .kl.ein bretel er, g benneke:r-, c .gr:briber'gen, ) -wi•tting, 

"g cle hoogcl, .. e :foendoe, .j 'groE!nedijk, .Res.· j;;,:q.r.i0edee 1 . 
. Lens 5 a vervaart, :f: veel.Qehr, 1 hendrichs, a ·v .•. eginond {A) ; ' · 

j de waarf;, w kouwenhoven, 1 v.a.:v.elde, w· ey.kelhof,··· 
b hendrichs, e. a v.a.. acker, e Iiakkers Res. f .petèrs, 
f v •. d.'berg, . . · . . . . ... ,, •. ·: .-'· 

.Lens 7 f de vos, a jehee, c .kuyper, j de boèr{A), ·p _:schouten, 
ry.d.velde, j endlich, b lust.enhouwer, p de' vri.es,: 
a v.wasbeek, .h .sl.l.ikerbuik RES •. 1 boelhouwel,', a · cox_; · 

.Lens 8 th suikerbuik, .a tinnebroek, a v. essen, h de '.g;rµöt(cA), 
g duyvestein, j ver.barend se, j schouw, , f ··,wiibben,··· · · · . 
r .schol ten, j bertens, a bilderbeek Res. s doµw;·/ ::'.:. . 

. . h ,danker&.. .. . . . 
Lens 9 W .burghouwt,·h suikerCA), h,haket, m van :zilfhout,•··· 

h kemper, c pe~~ers, j d'e :hilster, h de st.erlce; · 
a v.d.:mèyden, 1 Janssen, j simons,Res. G .l•óóyest.ein; 
h v .• welz.en. . . . : .... 

Lensll r v.oostveen koentze,- c kras,· h ·scholtèn,:'iJJ''.sufkerlluik, 
a hopp.enbrouwers, w suiker, j brochard, a .v .• ,iuxemburg A, 

, . w keereweer, j jager, h jacobs, Res. h douw/· j·,:niicka • 
. Lensl.2 :b o.sse, c beyer, p de haan, a llraun, f d!;:l: .. wfri.ter'., :, · 

r peters, r v.d. steen, r f-eekes, w v. d • .laan; j ·.rientj-es 
g .blrui:ll:espÖor,:-1:1.es. a .loot, ~.j vervaart, j .kuyp.er • 

. . ,_Scheidsr,echter .h· s:tuyv,enga. . . . 
. L.ens 1 wordt na de ·training bekend ·gemaakt. Grensr. g v .• reenen . 
. Lens 2 wordt na de training bekend gemaakt. Hes. 1 brandenburg, 

r branci..enburg., .. m :v .v:een. · · ... •, ... ,. · . 
. . ~ .. ~ ; ·. . .. ' . "' ' 

Afschrijven al:L-een vrijdagavond tussen 20.00 en_ 20.30 uur met 
. opgave van reden .aan het .klubgebouw~ 1.el _66 13 .14 •. 

Ruilformulieren :afhalen.,in het .klubgebouw -vrijdag·,:na 2·2.00 uur 
. , .. ·.: ; .. of ,zaterdag na 14,ÜO .uur.·· , ·· '.'. •. • 

f.itslagen doorbellen zondag tussen 17 . .90 en 17. 45 -ü1ir .aan ..dhr. 
:a .bogisch .T.el.· 139 52 55. ' '·,, 

... ! 
1 .·~ . · : ., ·•: ::, , ·.,: ~:. ". '. ~; :.r: ;. - . :.; ., _. -

. .D;nk aan het DOELl'UN'fËNFONDSî'î ! f ! ! n \ ! ,· ! ! ! n ï ! ! ! . 



Programma junioren .zondag 22 .november ..1'970 · 

12. 00 "uur .. :DHC .1 ·· 
12. 00 uur . ..Lens 3 
15. 00 uur .Dynamo 1 67 

· - J.:.ens .1 
--.,J)liBRK .1 ' 

2 -- ..L.ens 5 

Brasser.skade, ])el-:ft. 
V 3 . ' 
.Ockenburgh. · 

Programma junioren :zaterdag .21 nov:ember ..1'970 

15 .15 uur J;.ens .2 
15 .l 5 .uur .:KblD .2 
12.45 ·:U.Ur'..Lens 6 
15.1:5 .uur -vue 6 
l 5 .'15 uur J,·ens 8 
15.15 uur Cr.omvliet 3 
15.15 :uur..liens ...10 
i ?';}t.5 :uur ])ie :Haghe 6 
!..4, 00 uur . .Lens .. 1.2 
'..'4.00 :Uur .vue J...2 
14.00 .uur ..Lens 14 
Lens ,,15 -v.rij .• · 
14,00 .uur V.elo l6 
14. 00 .uur ..liens .17 
14,00 .uur . .ADO 23 · 

- ..IJEVJO J.. V ... 1 
•- -1.ens 4 · H.o:fpark, Mat't3I±ngen 
- .H-..klasse . .kombinatie V 3 

· •- ..Lens 7 Het .kleine ..Lo.dl; 
- V:re.denburch 6 V 2 

•-,,Lens 9 .Rederi'jkersuaat 
-- ,'.J.'.tiomph 2 V 3 · ·· 

· - ..L.ens J.l · Hengelolaan( Spoorwijkj 
- .G:ona 5 V 2 · · · " · 
-- -1:ens 13 Het· .kl.e.ine .Loo. 
•- Vios ·7 · V .1 

• .Lens 16 
. '-. RVC J..5 . ' 

· .,i, .J,ens .. 18 

li,Hoekst.raat, ~ate:ctngen 
V 3 
. .Zu:i:.clerpark. 

':'rogr.amma :gupillen .zat.er.dag :21 .november J..970 
' . 
-13.00 .uur..L.ens 1 
13, 00 ::uur .Rij:sw;ijk 2 · 
11. 00 .uur .Oo.i':e.v.aars .. 2 
l 3. 00 _uur -Lens· .4 '.· . 
12 •. 45 "uur n.ona .2 
11. 00 .uur . .td.jswijk 6 

,.-- ADO 1 
. ,... ..Lens 2· 
--.1,ens 3 

, ,,;. Yèlo 5 
-- .L-ens 5 
-- ..L.ens. 6 

.. 12;00 :uur VVOG '6.2 .l · ·- ..Lene 7 •. 

V l 
.Scllaapweg, .Rijswijk • 
.Zuiderpar.k, .2e .. ged, 
V :2 . 

. , V:reder:us:tl:aan 
.Schaapweg, ..Rij.swijk • 
O.ckenhur,gh. 

:Programma -welpen .zaterdag .21 nuvoember J..970 • 

10.00 .uur V.CS.l ,_ -..L.ens l Dedemsvaartweg 
1,f.OO .uur . .ADO -3 ·- .li.ens 2 .Zui·derpark. 
i2.oo uur.Lens'.,3 ... - .Gll.Vt,; .1 VJ.. · 
12.00 Û.ur..L:ens 4·· .. __ ;_ .G.ona 2 - ·v 2 
11. 00 .uur Cromv.liet •4 · - ..Lens 5 .:ruidèl'.i~lt~r.ss:traat 
12. uo uur Ji.ens 6 ·· ·.:. .:.Quick .5 V ·3 · ' 
1Je nieu~e B-.klkssers lg.eb, 1·:~ep-ii.•54.c-:t;/m 31 :aug. '56i .spelen· 
a.s.:zaterd~g .. 1?~45 ,uur _-een. oefenwedstr:l'.jo.· -:tegen ..Lens 6 .jun. 

~ . ' . ' . . ; . . .... '~ 

\ 



-656-

ens 1 .m .plo.ks, th booms, j disseldorp,2x), ·f ·guit, p :hop, 
b v ._d.lans, .f :raaff, t, re.so.dihardj o , .. h nmmel'.Zwaan~ 

. c schrov:er, g. v.d.-v.elde, j .. de :zwart, .a .'S.C.hijf (.2x). 
:Samenkomst .10,45 :uur' .. kJ:ubgebouw ..1.-.ens. 

ens 2 j ·v,d.heide, r :hoBi'nagel, .a .hoek, .h· a;e ·j:ong, p··v.d.,•s.tc.e.er 
a jung.smhl11gèr, j :kr.ui:si:nga, a .schijf (2x), .chr .stapel, 

· , · j v. ri.·voort, "th -wil.:shaus, -j :zo.un, j ..dissel·doI1) (2x) •. 
. Leider .:dhr. ,a.Jüok. · . . ·. · . 

. ens 3 a :al:bers, f :di·ssel:dorp, 1 •egb·erts, w .ce~g<:11:b·er.t, .. 
j "j:anmaat , .h janker, j :ke.etman ,. ,f .. de .kl:·eyn, · a v: • .d.ëmeer 
f ·teuni:ssen, d de -v:ti,es, ·p -verhe:ezen • ..Res •. e :bór. · 
.Leider illlr. c .ni0eu.:w:enhui:z:en, 

ens 4 h albers, a.:bouman, a.:cast.enmiller, .h ·v.:dam, -j v,d.,ende, 
b de:haas, p heynen, a·v.d • .k:eer,,j .m.elll:eman, .j:meyers, 
a p.elser, p schout.en, w :zfleme;y;er • .Leider :.dhr. j Jreynen. · 

ens 5 , . . . (,Samenkomst l4. 45 uur -1ngang'.:ID4D.) 
g v .• ardetme, c ·v.deelen, g :v.dèel·en, c .ho:ender.kamp, 
c :kuip erf!, e ·v. d.linde., j .lubout, j J;ucas, p :proost, 
w pacqu~, j ·st:aff,el~n,-,T ·'Woµters • ..Res. j•::pr.onk. ' 
L.eider .dhr. f :f'l1l!llans, .Saménkomst 14,30 ·uur .Dynamot.errei 

ens 6 r coen.en, w :dutverman, j v •. d.:graaf, j be>rst,b :ho:e:fnagel, 
f .hooghiemstra, th·he:emskerk, m :1111.i:lk.ens, j :reuv:er, 
f de. -vroege, p wolters • .Leider dhr. f ..flumans. 

ens 7 ... Als, vorige ·week • .Leider .. dhr. j -v.d • .kle,y, :samenkomst 
14,30 :uur .. klubg.ebouw J,ens. 

ens 8 .Als -vorige w.eek • .Leider "dhr. j :c.olJ)a, 
ens 9 · .Als -vori~e -week, :met :t, ber.t.ens. :Leider :dhr •. g :de ..hoogd. 

:Samenkomst .14;30 :uur Jiengel.olaan, hoek ,Loev,est.EáJJla"'n, , 
ens 10 p :zeitzen, ·p ber.ke,laa!,', ;ê booms, h v.d,:broek, p.llllllder, 

s d·j.ehabi an, ·r de vroege, .r v •. d.linde C2x), a ,:brouwer, 
h .keynen, lll :magnee, L~CZO,eider :dhr. c :gr.imb.ex;gen. 

ens 11 a de 'pagter, j -\r.-rossum, j d.essing, w :!3nijders, m -v.,.dij.k 
j voller.ing,· ~ .scheltens, g .kerkhof, :( .:niag:\lee,h ..n:ï,gge
brugge, h v.d •. graaf, j oosterv~er,. p ov,erc;teveat.,;._ 
Re!'J. ·f .klos, .JJeider :dh,r. j -verbl:l.Xenclse. .Samenkomst 

.. ,1'2.15 uur .. klubgebouw-I.,ens .• ' · . , ,.· . : _, . , .. :· .. , ._ 
ehs 12 j ~i·ters, h :kou-wenhoven, j .1-.euiken., r bom, e<.w.ahnnan, · 

'., r. out; p "dr1'ess:en, · j".·y .hoek, -r ..hulsman, ·.f · ,jon.ker, .. 
\ \ e· :e~sink,: j _d,e .grl]-af_ (2x:) , ResI p: •v;.9- • .ackerJ.2~). 

, ... ..Leider dhr •. h :.dan.kers. - , .· , , .. ·. , ·, ·, __ ,,,_ •• . 
ens ,B :koiµbina:tie::p'de'.wólf, C lil :hooghi:emf!t:ra,·, o-v,erµie:r, 

, , ... j ,d": :graaf_(_?;<~,. ts 41oge,rv:ors~, .. f y,. 9s{.2x), ,p v.,d.:apker(2x; 
.~ ·"; · d·.::raas, h 11,i:è1:,2x).,lles. h .slechtenhorst; :r v •. d .• linden(.2x; ,. ,..,,,_' ... ~·" '-• , .. , . ·• ~- . ~ 
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,ens 13 Als vorige week. •Res. g ruigrok, v .. pouw. 

, .Leid.er dhr. h ~de groot. Samenkomst 13.00 .uur .k:tubgeb, 
,ens 14 h v.boheemen, _g bloks,· j v •. d.burgt, r :ir.hoe.k, j hollink 

·, a y.kleef, a .kleiwegt, .. f loon,. r viluxemburg,' r v.d.mee1 
h ruyter, j N.v.elzen,i e d·e wit,· e .càst.enniiller.· 

· . .L.eider .dhr. w ..kee;tman. · · · ,, · 
,ens'15·vrij. · , . ' . ! ' 

,ens .16 p blom, w brochard, r he.emskerk, r J1uls!efuans'; 'f .:kras, 
h .lutterman, g mahieu, t prins; ,h pr.onk, l.v.,dbmburg, 
a .hoe.fnagel, h v .• wass.em, j de ·waal~ r v.d.leeden. 

· .Leider .dhr. a v •. essen.Samenkomst 13.00 üur :ingang .l,ens 
,ens ·r.7 ;r.-0'1.lit, e v •. d.hoven, .s :kn'Orr, · j .krene, · c li-pman, 

j schmitz, e teunis, th v;d.voort, f wouters, r wij•sman, 
·a.v"maren, g v.d.meys, b ;v;veen, h uding. ·. · · 

. . .. Leider dhr.~ h bijsterveld. · .. · . 
ens 18 p .bakker, e fliers, m .h0enderkamp, r kleiwegt, p koe-

, voets, r v •. kruiselbergen; r .nottet, j waas.er.man, ; 
r willems', j wi;jngàarde, à .krijgsman, h looyej r orta, 
j pomp.en. Leider' dhr. ä bilderbeek. Samènkomst·13.3ouur 
Hengelolaan; hoek Loevest:einl-sàn. · 

·. OPst.eilingen pupillen 

ens 1 .4li, vorige week: II1et j .lausberg en a west.er.duin ·en . 
.zonder r micka. Res, j v.rijn. Lei.der dhr.w hof'man. 

ens 2 .Als v:orige -,;rnek. Res. r noordeloos_ :f :ba.ûmán:•.~r-. · 
.. .Leider .dhr. iihr :holjfnagèl. ;;• ' '\ · '. .Sam,en;koms.:t,._: •"caf'!., 

, ~;_:_;- '~ei C. . • ' ' 12.15 UÜI' .i;ens-,ingang, ·. .·. 
ens' ·3 "Al:svo,rige weeli:. Res. ·-j ,ter .Laare, -m ver.steeg. 

'· .Leider dhr •. h· zoun •. Samenkomst 10.30 uur''Hengelolaan 
hoek ·Lo,evest.einl:aan · · "'· .. • ·. · •. ·· 

. . . . - . .... ·• . . ' ' . 

:ms 4. · ~kerkhof, ,h braak, r ey~, p .de gier, p de .haas, c .leun,3•· 
J .hegg.elman, r v. houw.eningen_,. -r :st·raver, s t~eunis(>.en, . 
g -teeuwisse, Hes. chr, gee.ve,, h heezius', h hoppenbrouwers 
J,eider .dhr. th .bo.oms. · • · · 

:.ens 5 s wilmer, d boin, r·dessiné,,'a hipBrs, r pi•etera, 
f v.d.pol, IJl .schutte, h v.d.winden, h ·wubben, p·v •. d;.zee, 
f v.d • .zel; Hes. "p·ba:kvis,.·p .dullaa:rt,·r:waarsenburg. 
1,eider .dhr.· 'ba:jcli:is·; :Samenkomst 12.15 .uur _j;ngang .L·.ens. 

~ens 6. j .kies; h v.d. broek; r .badoux, s b:ru.ens; --th :mo.o,iman, 
, p pep-er.kamp, :r nü te:r:man, ·..i! ;;c_hó:J;tes, t"v;;d~si.ol ,.h/-v.ink, 
· p waldsc.hmidt. -.R/'ls •·. g :boon,. . w ::f::r.èrichs, t .giin:b.erg. 
-~Leider dhr. p v';d •. s-teen:;·;Samenkpmst 10.15 uur.Jie~eloJ:aa 
· · · · • •· ,:· · · • · -, . · .ho.ek Loev-es1einl:aan. 



--658-p .Lens 7 f ·orta, m v,.d,:alcker, j Jd.arenbeek,. r v_,:ni·euwenhuizen, m TOvers, m sc:hmitz, j :schipp.er, f 'V'0gels, B·-=v..aske, . - .a will·ems, j.:ze:eJ!làn, Res •. 1··b:ehi;vel·zen, w roi;s', h ,we.e . Leider dhr.' 'n .iirabbe.· ;Samenkomst i1.00 :Uür~i:ngàng .Len . . . ··~~ . ' . 

. Ops:t.elling.en -welp.en 
W .L.ens 1 .Als bekend, R~a h '.planken, • Leid,e±' ,d}u-,· c :bon • . Samenkomst 9;30 uur .klubgebouw ..L·ena. · ·': ·. W Lena 2 p vro.egop, a overgauw, c :.marc.alia, j v".kleef.,. r c.oli, r de .haas, r Jtl.eyberg, p_ .leli•ev.eld, r schipaanboord, j prins, h .koren-romp_. Rea-•. b gr<>en, ,m ·1eyn • ..Le:Lder .dhr. r v.,d.~teen •. Sam~p,komat .10,lj uur.Jµ.ubgebouw • W .Lens ·3 r' v. wijngaarde, r blOks, p ·verliaar I p .:brochardi: r .gro1 j schneid.ér, -e ·v •. d •. harst, -t . ..king, '.l Janmaat, nf·•v •. d •. ho1 q Jllichels •. Res. r de gier, e :aandi-fo':ft. ·..1_mder ·',dhr' •. .:michel.a, •:· :.:-_ .. , ··.'· .... _,.• · .• W L.ens 4 r v.loon,. ·r"V;eyken, e gerritsen, p ·de groot, a .ki•es, .,,< m :schenke:J.s;: p èys, p :frombf;lrg, ,r .muakiet,a ·.aiiemons, th :schneidera, .Res. r .nootebaard; e ~clû:p'p'er, r .L.eider .dhr. f t:euni-ss.en, .·. ·. . . . . , . W L'Elns 5 p kro:j., ?, v •.. d •. burg, r .badó1ü(, j .nijmeier, h'. v.:di;jck, r driessen, r :cl,uyndam, j :fianken, .n .noort, m :rutgers, p scholtes, Res. p touw, j schipp:eren._,.lief•Fer:,.,:'·, .dhr. ·touw. ·:samenkomst 10 •. 00 uur Jd.ubgebo_µw .:Lens. W ..Lena 6.h houtman, f grood, r janaflen;·_g_ko.min,g, :(v.oo:st.en, , · r mai;thijsen>, ,c oq,~nl\:irèhen; s ;ib)!l,er; "tl_l_ypînà., m -wind, · in ·"Vogels. Re's. :f .schipaanboord. · · · · • .·· . · · · 

. f:- . 
' . ' . . . ." 

.. ~--- i ' . ~er.slag Celeri-:t.as 1 -- ..Lena l (~:el.1)en) '., .• '.(J:'.el)' '. .. '. .. · De eerste .h.elft gaf· hetvertrouwde )!eeld 'V:o/n,:eJ:p,en .1, ·,. -_._,. .. , · .... -· .. ~ .• ~ • -,. .. _( ~ : ·-·: .• ; .. ~ :f,_.;;_. ~,.:-,:· . · . kÓnstant '.in .de àanyal, .maar door goed ·verdedig.en -:v.an 
, C~l e;itas .konden ónz;e jorigená ;.gèe-n' do.el])~ten !lllà.ken. 

·' ·..Ais de j~ngens. ~i~h beter 'àan. de ·opd;áchi;, .:ha:d~~n ,g-e
JJ.ouden · en. de bal .meer .in de br.eed te '.!J~d:dé'n g.esne.eld, . ' ;.. ' . . ' . . . _. . . ' { ' -· . . _' . . ::•,· · warèn er ·.in de eerste llèlft be.slist doelpunt8c~ \geval--,., , . i c. - ' - • ' ~ .... , - •• J, ·' !en.Richard ·llón a'èoq:rde 1,l.i t e~n-.:voorzet ;v:an ~~' 

• • Nieuwenhuizen, ;maa; Cel~~ita~ 'wist t~ch r;i.og; ge.1\jk te 
.maken door, ~wak intr:i:jpen ·va;/'a.e .acht-er.qo~a:e •.. ·' ·• ·, ~ ,• - ~ . 



A'FSC:HRI'J:v::rNGEN , . -·=====-==='-- . -65Q-
,, : • J • ';.. ·: . . . 

,, •· ;schrif·telijk vóór -vrijdagavönd 1a;30 uur ;bij .:dhr. 
··. ·'v .d.·äteen .nunspeetlaan ·303. Telefonisch ~:tslui:tend 
··-~ -vri_jdagav~nd tussen 1a;30 -en 19.30 üur, ·:ti~l. fi6.13.14 

(.kl.ubgebouw) • -· 
.In noodgevallen zaterdagochtend i;µssen 1~;00 •en 10.30 u 
bij .dhr. g.v.d.steen, tel. 39.86.•94. . 

.JrF.KEIJRINGEN . , l ··;; 

. •• :door pupillen en welpen kan, bij .slechte 0weersomst.andig
.. heden. ·worden gein.formeerd .naar. eventuele afkeuring, 

echter.uitsluitend ·voor uitwedstrijden en .als op de af
... keuningsadressen bij pupillen en welpen staat: :z.ie · · 
·- .á'fke.ur.ingslijst ~ · ,;: · J · -

· r·; · ':Het 'informa:lii:eadres is .ki~bg~bouw, zaterdiigocliten :tusse,: 
10.15 uur en 10.45 uur, tel. 66.13.14 • 

. Voor de thuiswedèj;rijden moet de juniorenJl.ijst :.wordeii 
, . - geraadp.leegd. Gaan de thuiswedstrijden vap .lens 2 - 8 

en 14 niet door, 4an zijn jullie wedstrijden ook.afga- . 
. last. 'Hiervoor .mag dus niet worden :gebe.ld • 

-:NIET-=lJ.P.KOMERS . ! 

Wegens niet opkomen afgelopen :weekeind 0krijft .f • .klos 
2 extra -reserv,eb:eu:rt,en. · . · .... 
R.··.lelieveld wordt wègens herhaald .. niet-.opkomèn :dit 
seizoen . .niet :meer ·opges:t.eld. · ·. · · 
De strafreservebeurten aan a. albers .zijn ten ·onrec:ht.e 

· :opg-elegd. · · 

WOENSDAGMIDDKGKLUB 
' ' . .l } .. ;.· ~' • 

Bij, terre.in-afkeuring, waai-naar woensdagmiddag teJ:ê':fo
.nisch tussen 13,00 en 13,45 uur .kan worden gein.f.or.me.e_r.d, 

, (tel. ·66,1'3.14), .kunnen .de sp.elers -v.an·w 1 ·e.n w 2 ·om 
14.00 .uur in de :zaal 111arterrade ·,terecht .• 

" 1De over.ige welpen kunnen· dan· ;_om 14,45 uur· :komen :trainen. 
<3 ~ _·r . : , - •., , ·, 

· :DE :.KRAN'.rENAXllE 
. ~- : .· De .laatste kontainer bracht f ·75 ,- op. Dit is ge.zien •he1 
· ::feit, .dat: wij 1 cent :minder per .kilo .kregen, .Lang :zo ,:gel 

· · .niet. Volgende week zaterdag 28 november ·staat er ,w.eer 
-een kontainer. 'Heeft u -een 'gróte .lading :k4anten :bel .:.d:an 
,even .naar p~ul v.d.\:steen ·tel. 39.86.94 ,en ;hij :zorgt 

-· dat ze opgèhaald ,-worden. ·verder -verwachten ·wij :ook Yeel 
:kranten en lorr.e:n van de jeugd die .gedurende .het :;w.eek
end in de kontainer .kunnen -worden 15es:t:ort. 

· · ·m-'raad 
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w.illielmus 1 •-.lens 1 -2-3 (-vr) ,. . _ . v.c .•. s. 3 -.lens 2 1-1 1.upillén ---.lens -4 -quick 4, 67 0,ens 1 - .d .• .h.c.1 0-1 .lens ·7 ..:..11:elo 5 3-0 ... lens .. 3 · -. qu±ckst .•. 2 2~0 v. v .p. 6 ·---1:èns 8 1-1- · '.l.ens :;4 · :.,. quickst. 3 9-0 ..lens 9 -~h.m.s.h.31..:3 . .l·ens ... 5 -- -- b .• :m.t •. 2 o,:.6 J.0ens 10 -h.d.v,4 2-5 · v.i:ós 6 - lens 7 --4-0 :ad.o 24 • :-,-.lens .11 .. , ~-4. , , · ,,., ·vred-enburch 9 ,--,.lens 12. ~l-4 ;w.elp.an· .bms 13 -,laakkw.9 5-0 · celeritas 1-,-.lens t·, ··· '1-1 

-.lens . 2 . 0.,.1 -. --denä -3: . 1-5 
~cromv.1. 3 o-o· 

· semp.alt.ius 7 -,.lens 14 0-2. h.m.s .• .h.2 .lens 15 ---w.i •. k,3 - 1-5 v~v.p. 2. J.aakkwar.t. 11 -.lens 16 3-3 .l·ens -4 .l.ens 17 . ' .. ..:f.lamin:g,3510-1 v:. è~:s-.4 ._ .lens 18· · -- · -~h.m • .s . .h.7 5-1 . .l.ans .6· -
. -,-.lens · 5 . 0-1 ; 
. ..:rijswijk 0-1 (-vr) . ' 

'RRSLÁGEN 
ado .24--.lens 11 G.jun±or:en) 
•. ' . ' _- '_, •'v;' '. . ", . ~"'. ' ' ., . ~ _; Het 0was een ·.mat.ige •w:edstrijd. :Ado nam -een :vo.or.spr.ong door -een fout van de achte:r-hoède .- 1Joor :g9èd ;:ingri-jp'en van :niggebrugge ·kwam ·de .stand op 1-1, ;met deze stand :ging ook de ·rul3.t :in. Door :zwakke :momenten in de .ach·terhöede ·was .het .binnen 10 .minuten 3-1 voo:r.c:ado. .. Ado -dacht dat ze er waren, ~maar .d9or .hoge inze-t;.:-;v:an .all-e ·spelers -van .lens cwerd er· ?-1 :gauw verand0er.in•g ·in de :st:and gebracht. ·D,oor goede kombin_atie van . .middénveld ,en -v:oor-hoede ·was de ·stand. al .:gauw 3-3- dq()r .2 d<ie.1-punten '1.an · :n±:ggebr.u,.gge. :Tot de laatste :minuut .bleef deze •stand .:zo. Door ·v-eel geharrewar. _in de àchterhoede ;van .ado'.:kon ·kerkhof, die.de bal -rustig .kon afpakken en daardoor.de eindstand op -4_-3-,kwam •. 

.lens 1-.d •. h.c.: 1 (:p.up.ïl.Jien) ----- ' ' ·. · ·, ---------- ., . 
•' .. . 1 "De .gasten ·wonnen dez.e wedstrijd v.erd:1'f1nd:;met :1~0; : "Het .vas -een boeiend(;) en" sportieve :strijd ,;waarj:n ..:alle •spelers alsmede de .sche.idsrechter het beste :gà'Vcen. -Vooral paul devilee -en oscar '\lorst war.e;n de .ui--th.l±_nker.s. Tot doelpunten· 1s .het .b.élaas :hiët gekpl!ié1t,';:o.mdàt ,e:r;:nog altijd spelers .zijn -<iie te -vee.l ::pi-ng.el'.:en •. · · ,'Na de :rust .:zag .het er •even :naar ui•t, dat J.·.ens .de ;;w.edstr.ijd zou winnen. :Er ontstonden .nogal wat :sche:rmu,t;se.1.ingen op de andere helft, :.maar ·tot a·fw.e.:i::kin-g '.!kwam . het ~niet. · 

1 
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I N T .E R V .I .E W .met onze vo.o:r.z:itter ,__ -----------------------
J!ieronder volgt een vraaggespr~k .met de voorzitter 
van lenig en .snel, de .heer Jrans van .der .kle.ij. 
Om ekonomische redenen en met de toest.emming van de 
betrokkene is• het hier afgedrukte vraaggesprek :een 
beknopte weergave van het oorspr.o.nkelijke ge·sprek. 
redaktie: .hans, wat vind je van· de .kritiek .dat .het 

bestuur een bestuurlijk e.iland .gaat vormen .in:de 
v:er.en±ging? - · 

.hans: het bestuur ·.heeft ·dit gevaar :onde:clcend. 
· 'De bestuursleden doen -echter alles om .midden .:in .dé 
·. vereniging te blijven staan;· om zoveel mogèlijk. . 
met ieder.een kontakt te onderhouden en ik vind dat· 
wij in .dit opzicht niet -tekort schi•èt.en. 
-Wel .heb je als bestuurslid nu •eenmaal bepaalde :re- ., 
presentatieve verplichtingen die :maken dat je je 
soms met bepaalde genodigden in de :bl!'!.!'ltuursk:amer 
moet terugtrekken. Ook heb ik ervaren dát · veel .l•eden 
zelf ,een zekere afstand scheppen; ·met .name ·tegenover 
de -voorzitter, hetgeen ik ·zeer ·betreur. 

r: ,v;at. vind je van de kommunikatie in de ·v.er.en:i:ging? 
h: .de kommunikatie iussen béstuur én ko.mmis.sies .is 

· zeker ,niét .sledht té noemen.· Ook het kontakt :met 
·· diverée' ·senior'ënelftallen .fs .niet slecht tè :no-e:men'. 

:Wel. is de komniJnikatie ·tus.sen het bestuur en ,e.en . : 
deel va:n de achterban, alsmede die tussen .de .le.den 
öhde~.ling voor verbetering vatbaar. Wij :moet.en 
zoeken _.naar •wegen• om dit te ver.beter.en. · , . 

r: zou je lens •een .soc.iale instelling willen :no:emen? 
h: .neen. Het beoei'enen van het voetbal•spel .staat cv.oo:rqp, 

Als wij daarnaast aandacht .kunnen besteden iaan : 
edukat.ieve ,zaken en persoonlijke mo.eilij.kheden -van 
de leden .is .dat meegenomen.· .'Het voetball.en .:is· ,echter 
-:p~ai:r. · · · 

r: •wat zijn 'de :zon.:. en -wat de sc.haduwzijderi -v.an :het · 
- 'v'oorzi:tt·er.s.chap? 

\. 



h: de :zonz,i_jde •ery.aar ik .als .ik J.:angs de -ve::J;den ..J:oop 
·waarop :geyoetb!=ild ·wordt -en ".ik .•zie dat. :het ;goed :is". 
De schaduwzijde ,wordt ·gevormd door -een :zekere "'ll'er
-vreemdilig :ten· opzicg,tsl ,-van :een aantal leden :door.dat 
ik -voorzitter ben. paarn_aast ·vergt dez .. e·~k:ti:e, 
:zeier in deze .drukke :Periode, -v-ee.l -v.ari :mi-jn -vrije 
:tijd, .doch dat .is :nog .niet .zo ':n .ern!3tige, .:schaduw.zijde. 

r,: ,-:wat' -y.ind je ·-v.an de ui:tspr.aak __ i,:~~<o,rt la, per :ful:f±m::tie 
:re~hte "?. (Hidde -v.an :der :P.1-oeg) · :. ,, . , ~ . · 

. . • . . • . ' ,,..,, .. ' • t ~ 

.h: .. • • (denkt diep ::na).... 'Ik, .kan .de· ;.uii;'l;!p:r.aak •be
gr.ijpen doch .ik zou de 'Woorden "per .defini:ti-e:11 ,er.uit 
"Willen .l·a:ten, zeker .als ik .hem op len,l:l;'Jlrp:je;l;ct,eer. 

, : ~ • . . . ~ ' ' ., • . 1. .:, -._, J, -._ - ' • 

, r: de .huid:Lge -r.edakt1.e heeft ~iêh ·ten· doel ,ges:t.e.ld :om _:de 
·zwijgende :meerderheid .in .l.ens ,!!met :name J:n ;het 
junio:renkamp, te" aktfveren, -een proc_e!:f :dat :nu :r.e,eds 
op :gang beg±nt t·e :komen. Wat is' jouw :m'ening,':daaro'V''er? 

' • • ' • ::.. •. . ,: ;. : •' !;:, •• ·:.: 

h: ik juich .dit :toe. 'Het .kan .allëen :maar ,de J<-oromnni•katie 
wà~over "Wij ree~s spt-,akE!n b:evorl},!3r'éil /,Ide·a:a-1 ::zou äe:en 
:goed ;funktionerende · en: representati-eve :j.iµrfo::r.enr.aad 
:zijn die, .als• de_ junioren·;en pup.ï1len ,ge~n.:st:emr.e.cht 
hebben·,' ih ieder :geval -een· adviser:ende .:funktî.~ ~an 
·hebben. :Ik .heb gehoord dat -er plannen .zijn -..rooru.een 
.hearing onder de junioren.· Misschien :kan .dîe ·de -:grote 

·,.., i. ,;stoot ·geven. :En misschien :moeten ·,w.e, ook -eens•::d-en:ken 
over -een .hearing, ·onder de oudere .leden (en :ook :ondaer 

/ de ouders ·van junior~n en' :pûpiUen, :r.edaktie). 
- .•.. . . . ., . ... 

.r: <;:wij ::zo.uq.en· _je ,een ,a,antal etee],cwoorden .,wïllen -:v:oor
: ,,.·J.e_ggen; .-waarop. je. d1m vri_j :kunt .:asso.c.fë:r.en., .. , 

h: (lachend), .ik· ben e.Èms ·voor''.een test .iÎi~ÎJtr~&Îi-i; zge
. "W~~~t, .' aaar :kree_g·:-ik ook deze "vr.al'l.g -vp-orgeJJegd. 

. . '. . ,.. -~ ,. ' ;, .. . ~ .. ,. . ... ,. . '. '.,, . __ 
r: -vrees :niet, .het .gaat· .hier ·n.iet' om '-een•·test ,'Èar :om 

, J.!l'f:q:r.mat..ie. . ,,r:;',. ., . -: ,,, -' :, • ', : • 
· · · ;. ~ • ~-- : r· -· ,. - _-~. ' '. '. · • · i ~-- , , ,.p 

.h: -:fusie: het .idee '-vari ,een .fusie 1-eeft, bij· ons :n±et .:zo 
·erg. Wij ,zouden .het -werken in .sl'l.m!:lnw.e.p~g·:met .:andere 
verenigin,gen -willen :zo:e.ke.n. 

--vóetbalYael: wat .ik ,zojuist reeds ,gezegd . .:heb: 
· äls 3.k . an,gs de ve'lden .loop -en "ik .zie .dat .het :goe.d .±S' 
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-, eu dwerk: ik ·.zdu deze. te:rm ni,et willen :ge:\)ruik.en 
omdat d e allerlei assosiatiès' opro.ept. :Ilt.,:heb 

:'•al gezegq het, voetballen .ia :niijns _irizie'ns :p.rimair. 
· .· · · .Als wij · daarn~a~v · a~n. anderè' zaJcen "aandacht ;kunnen 

! ,, ' bè'steden is .dat .•méegenóm:eri; ; '.' · 
. ' 1 . ~- i ! . • : • ,;. • • .. · ; • 

, t,!; i ;-:,. ,. ; -redakti:e: •ik <Zou wiTl.en · .zien dat de redaktie ·zov.eel 
·· :mogelijk beh~ndel t wat ip. de _.v.er.eniging :ge1?,eurt., 

;, ; :,·.i · dat de l.ensr·evue -een infq;r!liat:l,ebron is voó:r;> ,alle 
leden. Daarnaast heeft de redaktie niijÎls"inziens 
ook -een opiniërende en st.imulerende,•:taak.- •. 

__ -ballotagekommissiè:".een moei:Liiké ::'z·~~f::~ ·' : . 
· Op .zo kort mogelijke termijn .hoopt .het .be.stuur :met 

s' ,_ 0 1,r,;;.een aantal ,richtlijnen te komen voor· cfe .baTlotage-

' 

_:kommi.s si e • . •, . ,:, . · : '· · 

'red.:_ \väÄ:t9m \ë:ën ]ià:îlotagekommissi'~ · I.~J,\ , . bijvoor
"oëëld -een .. i!ntroduktiekommi•ss:Le? · · ·· .,, · .. 

,•. ,, ' , ; . . . . ,._· ·: '.. -:;.: , . 
r, · .hans: · .ik ben van :mening ·dat je als ve·r.en.igj.ng :het 
r:.' · ·,.· · recht moet. hepben om .mensen w.aar'.111:an je veîr)lràcht dat 

, L _- : '.: ~< ·. 'zi;:i'. niet in·. §.e ve,rèP.i$Fng;_ J_>às,~eµ, het .lidJllä'atschap . 
•' !--· ·' -- ·te· weigeren·~· 'Dit recht ·:i:s. trouwens in de ·statut.en 

'"",,., ,: · 1 " ' ,-, l , ' ' . . ,·' .l:·1 i: .... , ,. ' •• , 

' ' · 'Vàs;t;geJ:e-gd. ·''. ' · · ·' ·· · 
·'.! "( ;.1, ;-1~, •- .;''{:.--~.!. • ,.; ~--•~:,, ,,,..·,.;--_:.~ 

,,~, 0 -,,,r.t.1:9:t· zover,onze.·-y.r.agen.•, .. ,.·,,;. ·:-·'. . 
;_,,,;,,: 'Hai:k e,r y.olgens j.ou .nog nieer· aan de orde moeten komen? 

.. h:,;:ik 1,iä:à. ,~i'êi een·;v:r.aag ové'1/::,1iêt jupµeuii\:¼-m.àcht. 
•'Ik -wöu .daarover zeggen dat .het gêwoori. e.eh .:fi·jn :feeEt 

. ,, .. ·moet worden voor heel .1.ens en -dat w.ij -.minder :moeten 
t.erugblikken op de ~fgelopèn vijftig jaar,.dan -voor-
uitkijken .naar -~~ ;k?!D~n~~ -vi;j:ft±g. . . :;.:., _') 

r.· h~b _je 'Wél eens gedacht ~an, om -een ~groot''W.oord te 
gebr.uiken, een jubile.umkongr.es? .. ,:,,• , 

.h: .als ·dat er ,zo~ k~men da~ i~ .mijns inziens:::in ·.ic~der 
:geval de ti'jd daarvoor ,nog _.niet :rijp. . :, _;-. 

es , ·· r: . :hàr:telijk ~dank. · · :-;;;· J ·; •. '· 

:"';J.. .b~i..J~. ,: ·-·. 

è : l 

.·ooJ 

\ 
'• 

.. 
. . ~-- ' -~ 



:noot -y.an .de -::r,edaktie 

Over ,een :a:antal .:zaken e:werd :iioor ..hans ,en .-a.uo:r :de 
leden -v:an net -redakt.ioteam -een Tltnk~ :boum ·;qp_ge:zet 
in .het ,genoegel.ijke, ~wee en -een .half :uur .:dur.ende 
-:v.r.a:e;gge.:sp+-.e!<. · · 

"P.r.incipi-ee1 oneens bl.i_jven 'enkele -reda!ct.1·e1e.den :met 
Jllet .hans over :zaken als ".sociale .instell:ing" ;.:en 
".ba:11:otage :(xamm±s:sie·n.. . · . 

Wij .zul.l:en q,it J.n,J.atere J>Ub1..ikaties .0aan 
0
de :orde 

·::s+.èJ~,en. 

,; -~-

:. :.r~ 
• 

l 

. ' . , .. ~ ... ,~ .. ··-

. -~ -.- ~--·. -. ~- ~-
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conserven in glas ... 
HET ALLERBESTE 

van tuin en kas 

SIMON VAN RUITEN Cönservenfabriek n.v. ROELOFARENDSVEEN 



BESTUUR 

J. M. v. d. Kleij, voorzitter 
Frambozenstraat 15, Tel. 250116 

G. H. Halleen, secretaris 
Abeelstraat 37, Tel. 324044 

C. P. Nieuwenhuizen, penningmeester 
p/a Abeelstraat 37, Tel. 324044 

S. A. de Bruyn, kommissaris 
Regentesselaan 210, Tel. 6084 Il 

C. T. v. d. Laan, kommissaris 
Welmarstraat 341a, Tel. 3333 53 

Sekretaris senioren 

A. Boglsch 
Meidncrnstraat 6, Tel. 39 52 55 

Sekretaris junioren, pupillen en welpen 

G. v. d. Steen 
Nunspeetlaan 303, Tel. 398694 

Sekretaris Toto 

J. J. Jager 
Weimarstraat 67, Tel, 332133 

Sekretaris rcdaktie 

N. Drabbe 
Apeldoornselaan 201, Tel. 33 66 52 

TERREINEN 

Hengelolaan 600 
Tel. klubgebouw 6613 1 i 

KONTRIBUTIES 

t.n.v. Penningmeester vv Lenig en Snel 
Den Haag, Giro 336711 

Il 

CAFETARIA 

,,INWI" 
DE RADE 18 TEL. 6642 76 

Onze specialiteit 

Hainburger speciaal 

VROEGOP's 
Dump-Verkoop 

0 Dames-, Heren- en Kinderhorloges in goud, 
double en chroomstaal. 

D Transistorradio"s, wereldo_ntvangers, cassette 
recorders, autoradio's, pick-ups, etc. 

D Duikerhorloges en Zaanse klokken. 

20 - 30 0/o beneden de winkelwaarde 

Vraagt vrijblijvend zichtzending 

TEL. 66 9601 
U belt - Wij komen 

HOOGVEEN 94 DEN HAAG 

M uw MEER WAARDE MA.RKET w 
FRED. C. DE KLEYN 
Vrederustlaan HS, Telefoon 664718 

VOOR AL UW LEVENSMIDDELEN 
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DE LENSREVUE .. -~ J '~. • 

weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel 
, • , 44ete, ,jaa,r.gang,· m.imme.r1 ,1,1,.,-,., • ..,.k, ..24' nov.ember, ,11370 

~; 

~,.,_, ·-:-·:•;~--~r 
IN. MEMORIAM S •. VAN DER LAAN . 

·vorige wéek werden'wij geschokt' door het. oy~rlijdëns
bericlit ·van onze oud-voorzitter, de heèr S.A~Th.van 
der Laärt. De overlèd!Jrie bekleedde het vöorzit~er-
schap tijdens een voor Lenig en Snel belangrijke pe
riode: de verhuizing van hét ongezellige en onpersoon
lïjke Ockenburgh nç1.ar· een, toen splinternieuw sport-
komplex aan de Hengelolaan. Mede aan zijn energie en 

,., , daadkracht was het te danken, dat deze "transplan-
tatiett in 1958 voorspoedig verliep. Hetzelfde kan ge
zegd worden met betrekking tot de bouw van ons klub-· · 
gebouw, die een jaar later werd gerealiseerd. Na ruim 
drie jaar stelde hij zijrt fu.~ktie ter beschikking en 

· sindsdien is bij ons de herinnering gebleven aan een 
krachtige· persoonlijkheid', die Lenig en Snel voort
varend bestuurde. Wij wensen zijn ·vrou'vf.efi kinderen 
de moed ·en kracht, die hij bezat, om het leed te 

· dragen, dat door zijn te vroege heengaan·is veroor-
zaakt. · ' 
Hij rustë in vrede. 

VANAVOND"LICHTWEDSTRIJD 

· Als de weergoden het toelätën zal váflavond de reeds 
·• enige malen uitgestelde 'lichtwedstrijd Lens 2 - Te 
· Werve ... 1..gespeeld worden; aanvang 20,15 uur. 
~, t.; ,--•. , ,1,·.~1 .. :. :f'J-,.·,.-: . 

·. Opstëlling' Lens 2: . . . · . . . . · . -
~ c.v:d.B§!e}{1 H;Die'!;z, · A.Niëuw~nhuizen·;··;r;v;d.Khaap, 
,L.Iq.emert,:,Jl';Hop, Tb.Hoefnagel, J.Englebert, J,v.Luyken 
. N .N ~, G._Verhaàr. . . · · · · · . - .... : - . - - " --

. •. . . 
Gaat de wëdstri jd niet_· door; dah worden alle· spelers 
normaal -om 19.45 uur. op de.training.verwacht. 

. . . 
Als .de ·wedstrijd wel doorgaat, dan begint de training 
voor alle~overige spelers om 19.00 uur. · .. 

·1. _· . . . 

76o'r inlichtingen over 1:>.l dan niet doorgaan van dez·e 
•edstrijd: tel. 83 •. 92.74, ··· · · · 

{. 
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VAN HET.REDAKTIV:ISTISCHE.FRONT 

Mogelijk'"heeft het Uw bevreemding gewekt, dat ih de vo
rige Lensrevue gesproken werd over een·editie van mini~ 
male omvang, terwijl er nota bene een uitgebreid inter
view met onze voorzitter in afgedrukt stond. Hoe dan 
ook, deze week weer een super-smul-revue bt'lóó66rdevol 
nieuws, kommentaren en andere "zaken die de vereniging 
raken" (?) - . ·· . 

Op 17 december zult U nog meer kunnen genieten, als dat 
U deze week ongetwijfeld al zult doen. Dan verschijnt 
een extra dik nummer geheel gewijd aan het jubileum. 

Nadat het jubileum achter de rug is, zal de redaktie 
weer de gelegenheid krijgen om de koers voort te·zetten., 
die ze enige weken geleden (voordat de technische moei
lijkheden begonnen) ingeslagen is, o.a. wat betreft de 
junioren rubriek. 

Hetgeen natuurlijk niet wegneemt, dat U nu reeds Uw 
kopy kunt inzenden. 

Smakelijk eten! 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

IN BALLOTAGE. 

Jacowicz. 

i 
' 

685 Mej,Bloks F,C. 080156 (NS) Zonneoord 85-360924 

1 

1 
SCHORSING _ . 

De KNVB afdeling·•s-Gravenhage heeft B.Hendrichs ingaande 
8 november geschor-st voor één bindende wedstrijd van 
Lens 5 ( sen) wegens zijn ·optreden tijdens de wedstrijd / 
Lens 5 - RVC 7 op 1 november. 

MET MELK MEER MANS 

In· overleg met·de klübgebouwkommissie en mede op verzoek 
van de trainers heeft het bestuur besloten binnenkort 
het assortiment aan dranken, dat in het klubgebouw wordt 
verstrekt, uit te breiden met melk, Dit onder meer ten 
behoeve van onze trainende leden, die na de training hun 
dorst op.gepaste wijze willen lessen. De trainers worden 
dan ook verzocht het gebruik van dit voor Lens nieuwe 
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consumptiemiddel te stimuleren. 

NIEUW. LID . 

/ 677 Oosterveer L. 140.5.59 (p) Regentesselaan 216-608413 

/ 

AFVOERÈliLLEDÉNLIJST 
.509 W.Venderbos (s) 

50-JAAR LENS .. 

Een groot aanta.l leden heeft zich zaterdag jl. reeds 
van een toegangskaart voorzien. 

Het niet-doorgaan van de wedstrijden was voor een aan-. 
tal leden blijkbaar- een beletsel om naar de Hengelo-

•laan te komen, Om deze reden is er vrijdagavond tijdens 
de klubavond (8 - 10 uur) ·en zaterdagmiddag a.s. tussen 
2 - 4 uur wederom gelègenheid een gratis toegangsbewijs 
af te halen. Vergeet vooral het bewijs· van toegang tot; 
de terreinen {lidmaatschapskaart) niet, want deze kaart 
is voor de administratie noodzakelijk. Op dezelfde tijdet 
zijn vanzelfsprekend ook kaarten voor introducees ver-
krijgbaar. · 

Leden en/of donateurs, die ook het komende Wj'l'eli:ènd ver
hinderd zijn, kunnen hun toegangskaart eventueel ook 
afhalen op onderstaande adressen en wel des avonds tus
sen 7 en .. 8.30 uur. 
A. Hoefnage;t, Laan van Poot 370 
H.Hoefnagel~ Tomatenstraat 128 
H.Houkes,. 2e Schuytstraat 60 • 

. .! ,i o- _,- • / l .,." .. ! . 

Kaarten voor introducees, zowel voor de drive-in show 
als voor het soiree-dansant, zijn.ook verkrijgbaar bij: 
J; Hi.erck, Kl ub gebouw Lenig en Snel 
J .Jager, Weimarstraat 67 . 
P.v.d;Steën, Nunspeetlaan 303 
A.Hoek,Dalveen 20 • 

. 'VRIJDAGAVOND KERSTDRIVE 



-. 668 -
,.., :;-, , ~ L~7!: ,~.:J__ ,..1..\. ~:-, > . .:Ji..1 ..; ~- · 

Vodr"·cfu. goede ·oricfä 1-iilj zena"wëi<ëiv, 1~6gL:bp / dat voor -<fl:f:: :! 

welpen en pupillenî::tt.6_or hun; '.':V01·aainse:'kef;!î1ÏS11 eèri'i!§(párle 
dan- voor het afhä'.!:e'if'.Väri l:iurï ká'art'êrt''ih :ae LerisreWé0 h 

c~-- d"" :, , - 1 · - :. ,_. -:·,,... -· 'I" :·':" . 1" ~ .,·. :;..- .• , ... . ;:- -. ~- . - ....::~)r• ï;,, b-e"'k-en g.emaa et zal~'l'lor<len, -, .. ,. L,..... '-'··' -, .. -.si, ... -s~ , 
.... ®,l ... --.:tfi:T1..t,r :.:J:f! -3:ift""'" i_~--w..:;_:.Et! :'-:'Ti_l..La .:tr~·_,;::, t i:rv-Jli~4 l:!"1 

. •T~"lt'~ Laten we niet vergeten, dat het verschil met de •L:rpfüer 

la_ntt.rfl.rnrtr.~~::1§:~~~~~J1~<:~.l:!~=-~~,s~~o"lli'~.~!5~_1:: p~~lb:~P 0 -

, ,. ·,,di:•.,;":).\:~ ·:.uJ _...:; .:.<S.T'!.:. !CL,,11Coe0QO)..i.~ -~ ';,},~ _••-:;- fi~""J:if 
:J:21E:d ·-:r:2.r-:::i ... .r:017 •!ih.L ::.:re b·1r.17:0~ :~11 B•n:5f'1t·Jds3j-:=:· f· -sb ~z 

VERBETERING KLEEDAKKÓMM0iJAT1Erre·;,T.,,r,qa è'l,;::- j :.·• · snrbT:: 
- .:,_,,,,_.;• 'l'J'"•-· r.1'f<1·/I 'i"''"''·••. -~,-- ir"'',')''"'\_,,_ •-'{, ,.:.,..(.•'.}, ~t>l'!..-<.l:.,. ...... C".j,Tr. ~r: 

He't "Bê %tuur·' heêftJ·'iîët•g~m~§n't;.eb,i.s,t4yr~i'.);~:ês:'(;,err~;-g'$- · 
vraa.gd v e)?):> Ijl p ,E/ :t;2,!l.ll;E}/1-., ~;;ï?-ft . t: :ê-;'.'.)J.r. '.êpgëg, -ib:'.~ ê k-_1 e efl:i\(kk qruno
da tie ( eerlé'të ·en~tvfäedë~ g1§'b-àûw)·~op· ons· têr~ein':"D'é-1:ieide 
klf~Jjge p qw:r~m"' ft ~l'J, .. ~ig(jlpdRl)l=;l(.i,,i;t si,~ _ge.,m~~l}t;.e • De, p e,dG e= 
lihg-'î s·_ i:ie .. • döüZ!lf@-ins'tä.11/l-,t~ë$~:!;ê'.;yëffiä.~iilf_È;n. Pf' p.':fg,e
lopen weken zijn er al niráûwê"~gëiSë-~s" gê'instalÏee·ra; 
dit moest voortijdig gebeuren in het tweede gebouw, om
dat de geisers het daar begeven hebben, terwijl er in 

VRIJDAGAVOND KERSTDRIVE 
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het eerste gebou11r ook al een nieuwe ,geiser geplaatst, 
moest: worden. De a:fg:e:JI,-o;gre:nr week :ia he;t;. tweed'e, kl.eedi'
gebe.uw aangesloterr op 1:!:e:t .aa:rdga:sm:et;,, ·zodat het ge
bru±R: van gasflessen t-ot: 'het: veT'.Leifüe1'1I behoort. De 
do.ucrre~installatie:s: z±.;Jh al geélleeill:t:eTI:,jk: zodanig. v:.=-~ 
ni.e uwdi" dat vern5 eT;,nr;· :rra:mtLeilii;,iJts; mgEillili,jk:. iiSJ-

0"ök ae• scheid·sre.clJ:!;s::~crel!ër:t::ï•:e -vzfilL fut ]':re:stri:mr 
dra!s:t:Esch verbeteren,,, ,Gilllifila:J:;:; lhet 10:e,àt:amr :l!IEeJ'it;,, cè:i'am; 
de: sclre±d srecl:rt:e:rs.:E:i:itälli= m?E~t:; :m:e:em:".v:tJrJLitl:a:= ,aan: :a'e: 
e:itsen: d'e s tij a: s;. Jlre sc:n:efëfs:J'."P'.dii.'<l.éa:::s; iJïèffi"'1'1l' ffiii:,f .~ 
wassen: slecht; s ,d'e: li:er~ ,u:v,<±r' ,e:emr: w,;:mm:a11çf,'=J",, 
t:e:r.w:EjI. het b,;;st.rn ;~ ,d;a:t;: •crllil!:: •zfü,;if :m care rgèlL~
frefd' mneten zijn :z:ï:ëfu 1tre: raI=mel!l!~. :ml!J.rrêlfe :s"àlireii'd1srnè:J;lrt;:~ 
lföxaierr zullen. ffa= ,crcili:: ,a;~ <a:a:ITgèlfür.ardfut;. :rrmrett-ern lW!Ili'.'-'-

- éfenr... V-an de geI.ee;errl'i:e1FéE ·:izror.lfilt; :ge"To~ cgemctR't; rG!:e, 
scliei.i,ls:rechters m Irefü;:. ,m .sL.e,, ~™ :eErr :w:a't, ,11:céL.
mer.e2 aikonnnoda:t:filce tee gav;en:... 'T:èrestt'.e!imriiS'.rg- ::ii;s; ·d'a:ruwm· •~ 
vraago- net l:ot:aa:ill.. :a:an, de: ~ja;e• ·li:=· l're:t; 1!fJ:,e:e:èl}:;e.
harn-,. dat thans rl;s: :~ï'ie{[":,,LTT«tte: ~. gàbrufük~,, i'n 
tee ri:clrten als :s~s:ne:~. ]fut; sdh:eïd"s:
recliters:l oka:àE a= &e, ==-m';[a.èe: :zal[ :cr= ,àill's• :a:rc:h'fe'.f'-• 
1:"lüîàec :îngericlrt;, ~=-
~en: siatte hecl't: Ire:t;;. ~- it:m:6'sü1e1Jn.äq.g: :gemcrgd ïn 
de: bel:de kleed~ eent'J!:aiLe, .v.e:tr'HlJ!'iID'IT/'; ·a:a:rr. tt\:e, 
1.e.:,"'ge?I ... 

= .:,; ' m; . '°"'·-· =· = ~"'-'-= ,,,_ - .. rn~ onze vroe-uman-: ,..,,an, m - "•FIE'u.,-.w.="· :==, ,0ns; 
JrontE van de gebn=ilt:e, ·l\Caw 'El!= :Z.UUl'J! .Ilànirry,_. 
= d. · st "- · "'" ,· "'·"'-· me,....,,.. · .,._..,... hil.' e! eer ,geunre:ne~ w;nn: '.l;!e+:a-cc. ~ .,.L~W,i:1.1 .• v::t!:.L.lai:!a:F' :.u:~v, 
Ei'cna-gl ( uit te ~ 1JviaaJ;jr,airll.)))... . 
De:- verwachting.,, ,ërat; cè[:e == = ~. 1\':cifäm ,z:= 'he:t=;,, 
bïT.+jrct dus m:-et: ter,~ t:e -z:î;jh •. 
U:E.f wensen all,e, TJ,ef;:rofil;_'ltemEl!II rn :Ir=:t.e :geTuik:~. 

- Om: aillle gerucîroen èfe, =ë('!] mt 'die, llire!ll:p:err;:: ffa ':fü're:e;. 
ln.J Eens blijft;, .&Ls =o:tra:s;. 
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Koos Keetman is herstellende van een knie-operatie, 
Wij wensen Koos een spoedig herstel toe en hopen, dat 
hij spoedig weer onze velden met zijn technisch / 
kunnen zal opluisteren. 

- Bereidt U voor op de Lensrevue van 17 december! 

- Het totale aantal door Lens gescoorde doelpunten is 
nu 934, Wie scoort het 1000ste? De spanning wordt 
langzamerhand ondragelijk, 

- De alternatieve Hengèlolaanloei (U weet wel: Hhuuuuu!!) 
wordt weer uit de roulatie genomen. Hij blijkt m.èer
effekt op de tegenstander te hebben dan op Lens 1. 

Van onze wetenschappelijke medewerker: 
als de bal daar is, is ie gelukkig 

Meer nieuws volgt. 

MEDEDELINGEN VAN DE E.K~O. 

LIEFHEBBERS WINTERSPORT 

.. 
niet hier! 

Voor hen· de prettige mededeling, dat er in d'e ·perióde· van 
15 dècember t/m ·1.5 januari geen kömpetitièwedstrijden ge
speeld zullen worden voor de afdeling. Laten zij,• indien 
mogelijk, ook in deze periode met vakantie'gaan. 

ZAALVOETBAL 
Met een team (meer was niet mogelijk) doen wij op zondag 
10 januari 1971 mee aan het zaalvoetbaltoernooi in de 
veilinghallen Noord te Poeldijk. 
Dè'inieuwe spelregels voor zaalvoetbal zijn inmiddels in 
ons bezit en zu.llen op een nadèr te bepalen datum, ·met 
de spelers die hieraan meedoen, worden doorgenomen. 

1 

GRENSRECHTERS ATTENTIE ! . 

ne·praktijk heeft bewezen, dat de bal voor het nemen van 
een hoekschop, ~ikwijls buiten de cirkel werd neergelegd, 

. . 



Daarom is bepaald dat de bai, voor het nemen van een 
hoekschop, NU geheel en al binnen de kwartcirkel moet 
liggen. 

UITSLAGEN ZONDAG 22 

BEG 1 
LFC 2 

~ Lens 1 
- Lens 2 

NOVEMBER 

3~2 
1-2 . . 

1970 SENÏOREN 

DENK AAN HET DOELPUNTENFONDS ! ! ! 

PROGMMMA VOOR.ZONDAG 29 NOVEMBER 19?0 SENIOREN 
14~00 uur Archipel 1 · ~- Lëii's 1 H'.J.Salome 
12.00uurHBS'3 =Lèns2· - J.G.Ras 
12;00 uur Lens 3 ~ Spöörm:jk 2_ V1G1L6/4 M.c.v.Rijsw: 
13.45 uur Lens 4 - Archipel 3 V1G1L5/3 J.MiddendorJ 
12.00 uµr,Lens 5 . ~ Marathon 3 V2G2L5/3 J.Janse 
12.00 uur CWP·2 · - Lens 6 C.Kauderër 
12. 00 uur Postduiven~-'."" Lens ? . W. Verbeëk 
13,45 uur Lens 8 · - Toofan 2 V2G1L5/3 P.J .Koöl - -
12.00 uur Toofan 3 - Lenï'.l 9 . C.Godschalk 
13.45 uur HWS:;J - Lens 10 '· ? 
15. 00 uur Lèli-s 11 BTC 6 . V1G2L5 /3. ? 
12.00·uur Flamingo•s8- Lens 12 ? 

·,IGGING DER VELDEN 
Samenkomst 

,rchipel Buurtweg, Wássenaar 
i13S · Daal- en Bërgselääfi · 
:wP ~uurbioëmweg {achter Meer 
··- -· ènHosch)· . ·· 

'ostduiven Mádestein; Mönsterseweg 
· . t/o no.10; Loosduinen 

öoTan ~. · Ockenburgh/KijRduin·· · · 
lamingo .' s Irène Sportpark Rijswijk, 

Schaapweg 

LOPSTELLINGEN .. SENIOREN_ 

12.30 uur klubgeb, 
10.30 uur tl 

10.30 uu,r n 

10.30 uur n 

10.30 uur tl 

10.30 uur n 

ms 1 -· en 2 worden donderdagavond na de training bekend-
·maakt • . · -· • - - · 
serves voor 2: F.Straathof,-J.Witting. 
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, "'~ ~ bij onze C-klasse elftallen ( 1 3 tm 1 8 J" momenteel nog 
. bi .l elk team 14 ,,pel ers opstellen, waardoor de leiders 
soms voor cie moeilijke beslissing komen te staan wie 
nu. weer langs het lijntje moeten worden gezet" 
Wij vragen nog even geduld; er moeten nog 3 à 4 
C-klassers bijkomen, dan kan ons 19e juniorenelftal er 

·komen. 
:Hetzelfde feit dcet zich voor bij de puDilJen-en welpen
elftallen. Ook hier zullen voorlonig nog wat extra re
servebeurten moeten worden vervuld, voordat wij ons Se 
pupillen-en 7e welpenelftal kunnen indelen. 

FILMS 
Zoals drie weken geleden al in de Lensrevue stond ver
meld, houden wij op zaterdag 12 december onze jaarlijkse 
filmmiddag- eh avond. 's-Middags draaien wij een film. 
voor de pupillen en welpen en 1 s-avonds voor onze 

'junioren. 
•De film voor de pupillen en welpen begint om 4.oo uur en 
,zal om± 6.30 uur afgelopen zijn. 
De hoofdfilm, die wordt voorafgegaan door enkele teken
films, is er een van de grote filmheld George Form by. 
De film heet 11 Ka1J1pioen op sokken". Hierin heeft George 
·zelf een racemotor geknutseld, Zijn grçiotste wens is mee 
te doen met de T.'r. op het eiland Man. Hij krijgt geen 
toestemming om aan de race mee te doen, omdat het geen 
machine is van een standaardmerk. Toch gaat hij trainen 
en maakt zulke geweldig goede tijden, dat hij gelijk een 
beroemdheid is, Hij komt nu op een fabrieksmachine en ook 
daarmee weet hij wel weg, Het belooft een grote lach-, 
gier- en brulpartij te worden. Houdt deze middag dus 
vrij. 
De film voor onze junioren begi.nt om 7. 30 uur en is om 
10,00 uur afgelopen. De titel \'Wedstrijd in de hel". De 
film speelt zich af ergens aan het ooi,teli ik front in de 

:1ente van 1944, In onmenselijke omstandigh~den werken 
,rbeiders als slaven. Elf van hen moeten ter:en een Duits 

,"üftal voetballen. De strijd cp het veld krijgt een diepe 
· ·etekenis: een gevecht van onderdrukten om hun vrijheid. 
, ,1s ook voor de Junioren: komt 12 december naar het klub
' :~bOUW::i 
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KRANTENAKTÎEc 

- ~-

Dóor· een kiein misve:r<stand stond iri de v6rigè f.êns:fe·· 
dat de container in het weekeind van 28 nove1ilbêF op· c 
terrein zou staári. Dit 'i-rn:s _heiaàs een niis\fefst~êi\, w& 
afgelopen· vreekeind- stond._ hij .. _ er-'. Ondanks dezê' :f:_0u"-G wa 
de contàiriè1;· t;och- nog behoorlijk gevuld, maà:f'_d'è èxtr 
kranten,- diê wè de vorjjg€ keer' hadden opgeihaäld•,• mist 
we• toch ~.ë]. Dit is· een reiden temeer om er ,.frJóY! tè' 
zorgen, dat de _voigénde container weer extra\ vo]. z:iJtL 
Iri het weekeind van 5 .en 6 december staat de· é'óntaine; 
er. weer· •. Bewaar dé kranten dus zolang en neèni~ zè' dàn r 
Heb· je een grote hoeveelheid, bel dan even náaf' Paul 
v.d.Steen tel. 39.86.94. · 

OPGELET. !'. t[ 
Het grote aantal afkeuringen van de laatste·wekèh 1.s1 c. 
waarschijnlijk de oö'rzäak van, dat er niet veel z·akjei; 
iheer zijn binnon gekomen. Wij plaatsen daarom nóg· één..:. 
maal een oppbep aan alle ouders van pupillen eri welpen 
en aan de juüioren,, die hun enveloppe nog niet' hebben 
ingeleverd,, dit alsnog te doen bij de heer G.Düivestéy., 
of bij hun leider,'. 

JUNIORENHAAD. 

V:RÎJDÄGÄVÖND KERSTDRIVE 
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Aangezien de elftallen 3-t/m 12 zondag-jl. niet hebben 
gespeeld bli.jven de opstellingen zoveel mogelijk onge
wijzigd. Men dient echter wel goed te.kijken, aangezien 
zondag a.s. wèer alle elftallen moeten spelen. Dus s.v.p. 
geen afschrijvingen!!! 

Lens 3 
R,Bruggemans 
E. v .Bronckhorst 
R,Roodbol(a) . 
R.v.Härtingsveld 
J,Colpä 
H. Smit skani 
G.v.Oostrum 
R.Eykelhof 
D.Groehehdijk 
F,de Zwart 
C,Vervaart 
Res. · · 
J.Bijsterveld 
P. v. tl.Aar 2:ic 

Leris 6 Î ... 

L.Brandènburg 
H.v-.Welzèh 
F~van Dijk 

· J .Riemen 
M. v~:Eysbergèn 
J.Groenendijk 
G.v.d.Kley · 
G.Looyestein' 
H.P.v.d.Spek (al 
G,Halleeh 
J.Veldink 
Rès. 
A.Cox ..... 
J.v.Schaik 

1 
; 

Lens .. 4. 
A,Verbarendse 
F,Straathof(a)2x 
P.v,d.Aar 2x 
W,Vèrbarendse 
P.KleihBreteler2x 
G.Behnèkèr 
C,Grimbergen 
J ,Wittihg 2x, 
G,de·Hoogd 2x 
E.Föendoe· · 
R.Brandenburg 
Res. ·· 
L.v.d.Velde 2x 

Lens 7 
F.de·Vos 
R.Ëos'' · 
C.Kuyper· 
J;de·Boèr 
P.Schouten 

· R.v,d;Velde 
J.Endlich 
.B. Lustènhouwer 
P.de Vriès 
N.de Boèr(a) 
H.Buikerbuik 
Res .... 
L.Boelhouwer 
P,de Haan 

Lens ,5 
A,Vervaart 
F.Veelbehr· 
L,Hendrichs 
J.de Waart 
W.Kouwennoven 
L.v.d.Vèlde 2x 
W.Eykelhof(a) 
N .Drab be .... 
E .A·;v. d .Acker 
E,Bä.kkers· 
B. H d . h ,-::--. • en nc s ... ; > · 
Res-. · 
P.KleinBreleter 2x 

Lens 8 · 
Th.Suykerbuyk 
A.Tinnebroek
A. van Essen · 
H;de G:tööt(a) 
G .ÎJuyve stein 
J. Verbarendse 
J,Schouw 
F,Wubben 
R.Schölten 
J.Bertens 
A.Bilderbeek. 
Res. 
J.Kuyper 
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Lens 9 .. 
w;Burghouwt 
H.Suiker(a) 

· H.Haket·. 
M.v.Zilfhout 
H.Kemper· 

' · C .Peeters 
J ,de Hil:tèr 
H,de Sterke· 

.. A. v·,d .Meyden 
· L,Jahss·en 

J,Simons 

Res, ·· 
A.Jehee 

Lens 10. 
A; v·;nui ven voorde 
N.Osse(a) 

· S .Douw· · 
P.Haring 
H.Douw 
J.Briedêe 
J. v·. d .Aar' 
F.v:d.Berg 
L.v,Duivenvoorde 
F,Peters 
H.Stuivinga 

. R,Soer 
Res. -,-
onderling te 
regelen. 

Lens 11 

R.v.OostveenKoent2 
C.Kras· 
H.Scholten(a) 
M,Suykerbuyk 
A.Hoppenbrouwers 
W.Suikër 
J.Brochard 
W.v,d.Läan 
W,Keereweer 
J,Jager· 
H.Jacobs 

Res. , ... 
J.Micka 

Lens 12 > ' • AFSCHRI;JVINGEN· ,·· . - - . . . . 

B,Osse. 
· c .Beyèr 
M,Olthof 
A,Braun . 
F,de Winter 
R.Peters 
l{,Dankers(a) 
'.Fèekes 
, .Douw · -
J,Rientjes 
3.Blankespoor 
-les, · 
\.Loot 
"J.Vervaart 

Alleen.met dringende reden op vrijdagavon 
. tussen·20.oo uur en 20,30 uur aan het klu 
· gebouw, tel. 66,13,14. 

RUILFORMULIEREN. · , 
Afhalen klubgebouw vrijdagavond na 22.00 

• uur of zaterdag na 14.00 uur. 
UITSLAGEN DOORBELLEN 
Zondagavond voor 17 ;4.5 uur aan EKO
secrEhl.riaat, t~l. 39,.52,.55. 

'VRI'JDkGAVOND KERSTDRIVE ' . ,, . . 
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KERS.T'...:KLAVJ!:RJASDR:[1z,E'. 

ligeill0p,ei:Jl VJ?i;jäi.ag: iliiè:liihen. ,48 ,enthousiaste deelnemers we 
:gi:.st,J! eil.eni olili :de, 11un:t::en. •. 

liQ!:s; ;i,~ !fuo=em -u:ic':t: cèle, 1rns: de heren N .Osse en 
'll!Jm,J:l'ae:Ebargtl,,, (èlfi:e, !e!TI!:· ceEJ, .waardebon van ;f 5 ,-- ontving 

@mil1erl'it:a;a:cil! -ge:·.:..eu wJ::ij:j: lil ii:Ie, :stand na 2 avonden klaver
,j'arssem: 

i1L. '.lienifu:'filJts..lira.criirdilcs: 
'2°~ :crs:s:e;-1':l'.i:.:Ir0e::fm:r~. . 
::,;: ,,,:,.·- . : . _.,,,,, P ;,,, ·c•· . _ _,:~ .clU!,;Js't.e'!:.,V,=-~ • .:·V.:u .:0:tre:eru 
1?11,.. ':l!ë-~e: .!iie-er.-shoeill: 
:,?i •.. l\fei::er.l!la:èlh~ N:~Iî:o:e;:Jii!rageill. 
(t;, .. ,Eialfile:en...,Eaa:u.1.een: 
,,,, ,, ·--~ ·n·,, ·/fc- tU:aTIS:en.-.v.c;U.·.J., ,ua::rrm 
m .. :/Te, 'Zl;rautt-de, Gro:d.t; 
,9/~ '.N:iim:111r.enhuiz·en:--c:v;-'d' .• :m:e_y 

HL. tB'o:peièl'e "Inng· 
T1!.- Eos-':1<:.;èf. •• .Eans·, 
:112'.. ·"s: :erraven:dïjlt-E;:ilteThof 
·:t~J-. 'D:u:i)1;-es:t;eliln-2ioe:t 
~!AL. '"\if±:t:G±rrg'-'IIimm1elirik 
',1],i" .Ë,.,Proeffü.ra~..:.Blók 
., .• ,.. 0 · n· .,.. ..... Kl k .i; m .. .... :.. uró.:::rom:1,b.- · oe-
~,,,- •v· T - lt· ,i,:_ .. ,,., 
: 1r it" tru.OK.~!!!_;y; e·~o-1.:: 
·t8 •. ,J'èhee~èb:ee, 
1:9.;,., [lli.11:: •. d, •. St-eerr~LaJ'.JLeman 
2 O!.. D'o.wr~D:è:uw:· 
21) •.. Elranke_-.:P'ee't.er·s 
2 2 " Db:uw:-~Dhnke-:Fs· 
2 3· •. Irili.et;z:~Dlli.et:-z-, 
24. R' •. w.d' •. SteGn-Koentze 

9360 punten 
93.54 
9284 
8834 
8779 
8742 
8718 
8700. 
8629 
8.508 
8348 
8326 
8325 
8080 
7994 
7919 
7871 
7849 
7848 
7377 
7286 
7161 
6.578 
6443 

Deo pracb.t.:iige 1'IÎ jühevel, ingezet bij de verloting, 1·1erdge
t-ro..."lrl.eru door .de· heer H. v. d, Steen. 

ViLTJDAGAVOND KisRSTDRIVE 
' . . 
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?ROGRAKMA • 9 JUNIOREN, PUPILLEN EN wE°L:~--

WELPEN --------· ----- - - --- ---===-=-- --- ----:----_..., ____ ----
12. 00 uur Lens _ 1 • , .,,. .. - .. Jil(,'3.VJ\/i. 1 , r :- • V1 
12. 00 uur Celeiïi"à~ i:('1:.'·':L~ris'''2'0

' •··' '- • Leyweg 
---4-·2 ;-00·-·uur-Lens - 3 - ·-\498--2- __ .::.... v:e--- --
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12.00 uur Lens 4 - 3emperAltius 1 V3 
11. 00 uur Lens ,5 -- Quick ,5 • V1 
12,00 uur Westerkwart.3'- Lens 6 Duinlaan 

~ENS 1_: A:ls vorige week 
LENS 2 : Als vorige week 
Leider dhr a.blök ·. 
LENS 3: Als vorige week~ Res, E.Bor 
Leider· dhr c.nieuwenhu1zén · · 
Samenkomst·11.oo uur klubgebouw Lens 
LENS 4: Als vorige week 
Leider dhr j.heynen 
Samenkomst 14.30 uur ingang GDA-terrein 
LENS 5: Als vorige week. Res. J.Pronk · 
leider dhr f.flumans 
LENS 6: ·als vorige week met Il.Faas, H.Slechtenhorst 
Leider dhr f,flumans 
Samenkomst 14.30 uur ingang Te Werve-terrein 
LENS 7: VRIJ 
LENS 8: Als·vorige week met c.v.d.aardweg 
Leider dhr j.colpa 

·LENS 9: VRIJ 
LENS-i0: p.zeitzen; p,berkelaar, e.booms, h.v.d.broek, 
p,mulder, s.djerahian, r.àe vroege, r.v.d,linde, 
a.brouwer, h.keyner, m.magnee, f.van os res. f.klos 
Leider dhr c.grimbergen 
Samenkomst 13.15 uur Bouwlustlaan hoek Hengelolaan 
(Vendet) ·· ·· · · · 
LENS 11: a,de pagter, j.v.rossum, j.dessing, w.snijders, 
m.v,dijk, j.vollering, j.scheltens, g,kerkhóf, f.magnee, 
h.niggebrugge, h.v.d.graaf, j.oosterveer, p.pverdevest 
Leider dhr j,verbarendse " 
Lens 12: j.ruiters, h.kouwenhoven, j.leuiken, r.bom, 
e.wohrman, r.out, p.driessen, j.v.hoek, r.huisman, 
f.jonker, e.reesink, j.de graaf, p,v.d.acker 
Leider dhr h,dankers · · 
Samenkomst 13.00 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan 
(Eurocinema) ·· · · : •. 
LENS 1"3:·Als:xbekend. Res. g.mahieu, g.ruygrok · 
Leider dhr h,de groot . . 
LENS '14: h. v, boheemen, g.bloks, j. v.d. burgt, t-. v .hoek, . 
j,hollink, a.v.kleef, a.kleywegt, f,loon, r.v.luxemburg, 
r.v,d.meer, h.ruyter, j.v.velzen; e,de wit, e,casten
miller; Leider dhr w ,keetman 
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LENS 1.5: a,dehoogd, r,de hoogd, t.de kok, r.v.d.kruk, 
e,landman, r.leyn, h.lustenhouwer, ·· e.v.luxemburg, 
p.v.d,nieuwenhuysen, r,peek, a,reesink, c,schenkels, 
a.v.velzen, j,brochard 
Leider dhr n~drabbe 
LENS 16: p.blom, w,brochard, r,heemskerk, r,hulsemans, 
f,kras, h,lutterman, v.pouw, t.prins, h.pronk, l,v.dom
burg, a.hoefnagel, h,v,wassem, j,de waal, r.v,d.leeden 
Leider dhr a,van essen · 

,., . Samenkomst 11 • 30 uur Lens terrein, 
· Lens 17: r.guit, e,v,dhoven, s,knörr,j,krens, c.lipman 

j, schmitz, e, teunis, th, v ,d. voort, · f .wouters,· r.wijsman, 
,. a, v ,maren, g. v ,d ,meys, - b.v. veen, h. uding 

Leider dhr h,bijsterveld ·· · 
Samenkomst 12,1.5 uur Hengelolaan hoek Loevesteihlaan 
LENS 18: p.bakker, e,fliers, m,hoenderkamp, r,kleiwegt, 
p,koevoets, r.v.kruiselbergen, r.nottet, j,wasserman, 
r,willems, j,wijngaarde, a.krijgsman, h,looye, r,orta, 
j,pompen 
Leider dhr A.bilderbeek 
Samenkomst 11.4.5 uur Lens terrein 

LENS P1: Als vorige week. !es." j,;r.rijn 
Leider dhr w,hofman 
$amenkomst·12.1.5 uur Hepgelolaan hoek Loevesteinlaan 
LENS P2:·A1s vorige week. Res. r.noordeloos, f,bauman 
t,eider dhr th,hoefrtagel · ·- · 
LENS P3: Als vorige week met j.ter laare ipv r.v,aarle 
Res. m,versteeg;h.heezius 
Leider dhr h,zoun 
3amenkomst·10,4.5 uur Hengelolaart hoek Loevesteinlaan 
ê.ENS P4: Als vorige week met· h.hoppenbrouwers· ipv 
,,leung (zie Lens 6} fl.es, chr,geeve, g,boon, r,waarsen-
mrg. H.Heezius zie Lens 3 · ·• 
·,eider dhr th,booms · · 
"a.IJ1enkomst· 1 o. 4.5 uur ingang Lens terrein,· 
ENS P5:als vorige week. res. p.bakvis, p.dullaart, 
,bentvelzeh. · 
eider dhr bakvis 

_,_ . .., 1 . 

· 9.lllenkomst-·11 • 00 utir Hengelolaan hoek Loevesteinlaan. 
·rns .. P6: als vorigé w.eek met c. leung ipv g, boon ( zie 
1ns 4) res; h,v.d,broek, w.frerichs, t,gimberg 
ider dhr p.v,d,steen · 
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LENS P7:-als vorige week, res. w.rots em h,weeke 
· l,bentvelzen (zie lens 5) 
' ' LENS Wl: als vorige week. res, h,planken 

Leider dhr-· ë:. bon 
LENS W2: als vorige week, zonder r.de haas met m,leyn 
res.b.groen · 
Leider dhr h~dankers -
Samenkomst·· 11. 00 uur klubgebouw Lens· 
LENS W3: als vorige week. res. r,de gier, e.sandifort 
Leider dhr w.michels · · ·· 
LENS W4: als vorige week; zonder r.v.eyken mèt e.schipper 
res.r.notebaard 
Leider dhr f.teunisseri · • 
LENS W5: als vorige week. res.p.touw, j,schipperen 
Leider dhr·touw ·· 
!,ENS W6: · als vorige week. res.f. schipaanboord 
Samenkomst 11.00 uur klubgebouw Lens 

AFSCHRIJVINGEN 
Schriftelijk vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr v.d. 
Steen, nunspeetlaan 303; ·Telefonisch·uitsluitend vrijdag
avond tussen 18.30 en 19.30 uur, tel, 66.13,1"4 (klubgebouw) 
Ifi"Noödgevállèn zaterdagochtend tussen 10.00 en 10.30 uur. 
bij dhr G.v.d,Steen, tel. 39.86,94. 

AFKEURINGEN .. 
Door Püpilleri•en Welpen kan, bij slechte weersomstandig
heden worden geinfórmeerd naar eventuele afkeuring, echter 
uitsluitend voor uitwedstrijden en als op de afkeurings-· 
adressen bij pupillen en welpen staá.t: zie. afkeuringsli.jst. . . . •· 

Het informatieadres is'klubgebouw, zaterdagoChtend tussen 
10.1 .. 5 uur en 10,45 uur, tel, 66,13,14, · •· · · 
-Voor,. de thuiswedstrijden moet de juniorenlijst worden ge
raadpleegd. Gaan de thuiswedstrijden van Lens 2 - 8 en 13 
niet 'door, dan zijn jullie wedstrijden ook afgelast. 
Hiervoor mag dus niet worden gebeld. -· · 

• INDELING. NIEUWE ELFTALLEN _ .. 
Ilöör··de · gróte toeloop van nieuwe leden zijn wij in; staat 
binnenkort weer.enkele elftallen in te delen. Helaas moeten 



·• 
• 

• 

PIERSON, HELDRING & PIERSON 

· ·BANKIERS 

Amsterdam/'s-Gravenhage/ Rotterdam/ Haarlem/ Curaçao 

qp 

conserven in glas ... 
HET ALLERBESTE 

van tuin en kas 



BESTUUR 

J. M. v. d. Kleij, voorzitter 
FramQozenstraat 4:5, Tel. 250116 

G. H. Halleen, secietaris 
Abeelstraat 37, Tel, 321011 

C. P. Nieuwenhulzen, penningmeester 
p/a Abeelstraat 37, Tel. 321014 

S. A. de Bruyn, kommissaris 
Regentesselaan 210, Tel. .60 8111 

C. T. v. d. Laan, kommissa.ris 

Weimarstraat 341a, Tel. 333353 

Sekretaris senioren 

A. Bogiséh 
Meidoomstraat 6, Tel. 39 52 55 

Sekretaris junioren, pupillen en welpen 

G. v,' d. Steen 
Nunspeetlaan 303, Tel. 3986 91 

Sekretaris Toto 

J. J. Jager 
Weimarstraat 67, Tel. 332133 

Sekretaris redaktie 

N. Drabbe 
Apeldoornselaan 201. Tel. 336652 -

TERREINEN 

Hengelolaan 600 
Tel. klubgebouw 661311 

KONTRIBUTIES 

t.n.v. Penningmeester vv Lenig en Snel 
Den Haag, Gfro 336711 

CAFETARIA 

,,INWI" 
DE RADE 18 TEL. 6642 76 

Onze specialiteit 

HaIUburger speciaal 

VROEGOP's 
Dump-Verkoop 

D Dames-, Heren- en Kinderhorloges in goud ... 
double en chroomstaal. 

D Transistorradio's, wereldontvangers, cassette 
recorders, a·utoradio's, pick-ups, etc. 

D Duikerhorloges en Zaanse klokken. 

20 - 30 % beneden de winkelwaarde 

Vraagt vrijblijvend zichtzending 

TEL. 6696 01 
U belt - Wij komen 

HOOGVEEN 94 DEN HAAG 

M uw MEER WAARDE MARKET w 
FRED. C. DE KLEYN 
Vrederustlaan 115, Telefoon 664718 

VOOR AL UW LEVENSMIDDELEN 
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OFFICIELE MEDEDELINGEN 

NIEUWE LEDEN 
,/ 677 Oostervèer L. 
,/ 683 v.d. Vlugt C. J. 
,....-- 684 Vergouw C.H. 
7 

685 Mej.Bloks F.C. 

140559 (p) Rcgentesselaan 216-6084 
311256 (j) Beresteinlaan 487~67077 
090255 (j) Lcosduinseweg 315-63785 
080156 (ns)Zonneoord 85-360924 

IN BALLOTAGE 
686 Groi-,newegen N,F.070559 (p) 

-687 Spoler J.L. 070857 (j) 

688 v.d. Berg A.VI. 170256 ( j) 
• 689 Coffeng A.J. 211061 (w) 

STRAFFEN 

Eekhoornrade 240 
Wantsnijdersgaarde 239-

673390 
Drapeniersgaarde 25 
Hengelolaan 938-662252 

Het bestuur heeft A.v.d, Meijden i.v.m. diens optreden 
tijdens de wedstrijd Toofan 3 - Lens 9 een schorsing o: 
gelegd van drie bindende wedstrijden van Lens 9, Zoals 
bekend, wordt een maximale straf opgelegd als de be
treffende speler niet gebruik maakt van het recht zich 
teweer te stellen. 

I.v.m. hun optreden tijdens de juniorenwedstrijd Lens · 
VCS 1 heeft het bestuur Tb.Booms en J.de Zwart een 
schorsing opgelegd van twee wedstrijden voorwaardelijk 
en een proeftijd tot aan het eind van de huidige compe, 
titie. . .. · 

vr., IDAGAVOND GEEN KERSTDRIVE 
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VARIA -
' - Onze wetenschappelijke medewerker is vertrokken met 
noorderzon en stille trom, 

- Het-is natuurlijk leuk, dat Lens 9 meedoet in de 
doelpuntenslag, maar het moet wel normaal blijven. 

- Nico de Vries van Lens 3 (junioren) liep zondag jl. 
tegen ADO een ernstige knieblessure op. Wij wensen 
hem van harte beterschap. 

- Bericht uit Alaska: onze wetenschappelijke medewerker 
maakt jacht op kor- en karelhoenders in de polaire 
dreven. 

- Jan en Ria Englebert danken Lens 2 en fam. Willems 
voor de belangstelling, die zij ontvingen bij de ge
boorte van hun zoon Danny. 

- Afgelopen zondag stonden de beste stuurlui inderdáad 
aan de wal. Of waren ze misschien op het verkeerde 
schip ? 

- Het duizendste doelpunt is er! 
- Het bestuur deelt mede, dat binnenkort een heffing in-

eens gedaan zal worden van ;f 400,--. Dit·om Lens op te 
stoten in de vaart der voetbalvolkeren. 

- Telexbericht uit de polaire dreven: onze wetenschappe
lijke medewerker is het slachtoffer geworden van ·een 
akademisch gevormde ijsbeer. 

- Jacques de Hilster mist sinds zaterdag zijn trainings
jack. Wie komt hem in deze koude dagen tegmoet? 

- Lens 9 : Toofanaars. 
- Lens 5 : Marathonlopers.· 
- Ruud Feekes en Rona Knuèver gaan 

kende boot in. De receptie is in 
Reinvoorde, Huys de Wervelaan 2, 
18.30 uur. 

op 8 dec~~ber de be
café-restaurant 
Rijswijk, van 17.00-
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NIEUWS VAN DE KA-KA 

A.s. Vrijdag is er geen Kerst-Klaverjasdrive. Er is wel 
klubavond en U kunt natuurlijk wel een klaverjasje 
leggen, biljarten, tafeltennissen, enz. 

KLAVERJAS-KERSTDRIVE 

Na een felle strijd zag het koppel de Zwart-de Groot 
kans om met het verschil van 20 punten de avondprijs 
in de wacht te slepen. 
Er zijn echter nog twee avonden, waarbij iedereen zijn 
totaal kan verbeteren, te weten op: 

Vrijdag 11 december en op 
Dinsdag 22 december 

slotavond met prijsuitreiking. 

UITSLAGEN ZONDAG 29 NOVEMBER 19'70 SENIOREN 

Archipel 1 
H.B.S. 3 ""· 
Lens 3 

. Lens 4 
TaenS 5 
!.W.P. 2 
:>ostduiven 6 
Lens 8 
roofan 3 
3..W .S.4 
i,ens 11 
<'lamingo•s 8 

- Lens 1 
- Lens 2 
- Spoorwijk 2 
- Archipel 3 
- Marathon 3 
- Lens 6 
- Lens '7 
- Toofan 2 
- Lens 9 

Lens 10 
- B.T.C. 6 
- Lens 12 

IBNK AAN HET DOELIUNTENFONDS ! ! ! 

2-1 
1-2 
1-1 
3-1 
8-0 
2-5 
2-0 
3-1 
2-18 
2•-2 
Afgekeurd. 
3-0 

'ROGRAM!Vf.A VOOR ZOi'.DAG 6 DECEMBER 19'70 SENIOREN . 
4,30 uur Lens 1 - H.M.S.H&1 1-1-6/4 C:Zappey 
2;00 uur Lens 2 - H.M.S.H.2 1-1-5/3 J;Vlasveld 
2:00 uur V.U.C.: Lens 3 E;J.de Vos 
2.00 uur G.D.S. ~ · Lens 4 A,Schiperoor· 
4,30 uur Westlan,:ia5 - Lens 5 R.M.de Kok 
2,00 uur Lens 6 - Verburci1 4 2-2-5/3 H.v.d.Vlist 

"' !. 00 uur Adelaar:· :-: Lens '7 H.Dillewaardi 
3.45 uur Lens 1C .:. Kranenbt~g6 2-2-5/3 J.Zwienenberi 
2.00 uur V.G.S,vet. - Lens 11 
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PROGRAJ\W.tA SENICREN (vervolg) . 

12,00 uur H.B.S. 14 

LIGGING DER VELDEN 

- Lens 12 

V.C.S. Dedemsvaartweg 
V.U.C. Mariahoeve 
G.D.S. Erasmusweg 
Westlandia Naaldwijk-Lange Broekweg 

Burg.Elsenweg 
(zeer=gevaarlijk=kruis2unt) 

Adelaars einde Loevesteinlaan, dan 
linksaf 

H.B.S. Daal en Bergselaan 

DE OPSTELLINGEN 

??? 

Samenkomst 
11 ; 00 
1 o:4.5 
11.00 
13.00 

11.00 

10.4.5 

uur klubgeb. 
Il ' 

" 
Il 

Il 

Il 

Lens 1 en 2 worden donderdagavond na de training bekend
gemaakt. 

Lens 3 
R.Bruggemahs 
E~v.Bronckhorst 
R.Roödbol(a) 
J,Colpà 
G.Oostrom 
H,Smitskam 
C.Vervaart 
J,Bijsterveld 
Th.Hoèfhagel 
R,Eykelhof 
A.Nieuwenhuizen 
Res~· 
D.Groehendijk 
J.Verbarendse 

LENS 6 

Lens 4 

A.Verbarèndse 
F.Straathof(a) 
P.v.d.Aar 
W,Verbarendse 
P.Klein Breteler 
G.Benneker 
C.Grimbergen 
J.Witting 
E.Foendoe 
R.Brandenburg 
J .Bertens 
Res. 
A.Tihnebroek 
R.Bos 

· Lens 5. 
A.Vervaart· 
F.Veelbehr 
A.v. Egil!orid ( a) 
L,Hendrichs 
J .de Waart 
W .Kouwenhoven . 
L.v.d.Velde 
E~Bakkers 
W.Eykelhof 
E.A.v~d.Acker 
N.Drabbe 
Res. 
B.Hehdrichs 
R,Scholten 
H. de Groot 

Th,Suijkerbuijk - F.v.Dijk.:.. J.Riemen - M,v,Eysbergen -
L.Brandenburg - J,Groènendijk - G.v.d.Kley - G,Looijensteijn
J.Veldink -·H.P.v.d,Spek -.R.de Groot 
Res. H.v.Welzen - J.Schouw - A,van Essen 
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Lens 7 
F .. àe Vos 
A .. Jehee 
L.Boelhouwer 
J .de Boer 
P .Schouten 
N.de Boer(a) 
J.Endlich 
A.Cox 
B.Lustenhou-rer 
R.v.d.Velde 
A.v.1/lasbeek 
Res. 
A .Bilderbeek 
J.de Hilster 

AFSCHRIJVEN 

Lens 10 

A.v.Duivenvoorde 
N.Osse 
S.Douw 
J,Bridee 
R.Soer 
F.Peters 
L.v.Duivenvoorde 
F.v.d.Berg 
J.v.d.Aar 
H.Douw 
H.Stuivinga 
Res. 
P.Haring 
A.Loot 

Lens 11 

R. v, Cost veen-Ko, 
G.Kras 
H.Scholten 
ICSuijerbuijk 
A.Ho;:ipenbrouwer 
W.Suiker 
J.Brochard 
W. v.d .Laan 
W.Keereweer 
H.Jacobs 
J.Jager 

·Res, 
J.Micka 
B.Osse 

Alleen op vrijdagavond, met 
verhinderd is, tussen 20.00 
klubgebouw, tel. 66.13.14. 

opgave van reden, waarom mei 
uur en 20.30 uur aan het 

' . 
' "' -·-----• 

RUILFORMULIEREN 
' ' 

Afhalen klubgebouw vrijdagavond na 22. 00 uur of zaterda1 
na 14.00 uur. : 

UITSLAGEN DOORBELLEN · .. 
' ' -

Zondagavond vóór 17.4.5 uur aan het E.K.O.Secretariaat, 
tel. 39 . .52.55., 

" • .·~ '.! •• 
·c-;:,. ; ._,,·~-~-.- ,;: _,:. 1' 

. _,. ·- ·'·"' 

LENS 12 .. 

/\..Vervaart ~ H.D8,1kers - P.de Haan R.v.d.Steen -
T. Rientjes - C .Be ;.rer - J .Kuypêrs - M. Olthof 7 _; R.Feekes 
?.-Braun -· F.de Wi-1ter 
~es. R.Peters ~ G.Blankenspoor 0 

. , .... ------- ... _____ ,. 

,Vh:: :'ÖAdAVÖND.•GEEN KÉRSTDHIVE. 
. - ,, ',.. ' . . ' ' . - - . - : . ·,· .. 
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TRAINING -
In overleg met onze terreinrnèester heeft het bestuur be
sloten, dat gedurende de wintermaanden op vrijdagavond 

,het tweede veld niet meer mag worden gebruikt, noch voor 
training, noch ~oor wedstrijden. 
Dit geldt voor alle trai~ingsgroepen, 
Nogmaals doen we een beroep op trainers en spelers om, 
gezien de slechte toestand van vooral het tweede veld, 
doelschieten te vermijden en ook de doelgebieden zo-
veel mogelijk te ontzien. , , 1/•; • 

' . , 

PROGRAMMA.'S JUNIOREN, PUPILLEN EN WELPEN 

Zondag 6 december 1970 

JUNIOREN 
Aanvang ======== 

12.00 uur VVP 1 ~ Lens 1 
12.00 uur Lens 3 - GDS 2 
12. 00 uur GDS 3 - Lens 5. 

DENK AAN KRANTENAKTIE 
------------=--====-= 

Zaterdag 5 december 1970 

JUNIOREN 
======== 

15.00 uur Spoorwijk1~ Lens 2 (vr.) 
15.00 uur Lens 4 - KMD 2 
15.00 uur Lens 6 - vcs·6 
13.45 uur Lens 7 - Quick 5 
13.45 uur ADO 11 - Lens 8 
14.00 uur fiTC 2 - Lens 9 
13.45 uur Lens 10 - SVH 1 
14.00 ~ur DSC 6 - Lens 11 

13.45 uur Lens 12 
13.45 uur ADO 17 

- Laakkwartier 8 
- Lens 13 

\ 

ligging terrein 
Zuiderpark 
V3 . 
'Erasmusweg 

Hengelolaan 
V1 
V2 
V1 · 
Zuiderpark 
Kap,Meereboerweg 
V2 
v.d.Hàgenstraat, 

Zoetermeer 
V3 
Zuiderpark,2e ged. 
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12,30 uur Lens 14 
LENS 1.5VRIJ• 
130 00 uur die Haghe 9 
12,30 uur Lens 17 
12.30 uur Lens 18 

11o30uur DHL 1 
11 0 30 uur Lens 2 
11 • 30 uur BNT 1 
12.00 uur KMD 2 
130 00 uur ADO 7 
11 • 30 uur Lens 6 
11.30 uur Lens 7 

13000 uur RAVA 1 
1D.30 uur Lens 2 
11.00 uur Cromvliet 2 
LENS 4 VRIJ 
12.00 uur Quick .5 
10.30 uur Scheven.4 

- Flamingo's 6 

- Lens 16 
- die Haghe 10 
- Quick 13 

PUPILLEN 
======== 
- Lens 1 
- HDV 1 
- Lens 3 
- Lens 4 
- Lens .5 
- Concordia 3 
- DZS 2 

WELPEN 
====== 
- Lens 1 
- GONA 1 
- Lens 3 

- Lens .5 
- Lens 6 

DENK AAN KRANTENAKTIE 
===================== 

V1 

M.Stokelaan/Dedemr: 
V2 vaart weg 
V3 

Brasserskade,Delft 
V1 
Hengelolaan 
Hofpark ,-Wateringen 
Zuiderpark 
V2 
V3 

Zuiderpark 
V1 
Rederijkersstraat 

Sav.Lohmanlaan 
Houtrust 

t·ens 1 : m; bloks, j. disseldorp" f •. guit, p ,hop, b.v. d.lans, f,raaff, t.resödihardjo, horimmelzwaan c.schrover, ~.v.d.velde, j.kruizinga, th.booms (2x!, h.de zwart (2x) :amenkomst: 10.4.5 uur klubgebouw Lens 
.ens 2: j.v.d,heide, r.hoefnagel, a,hoek, h.de jong, .Jungschläger, th.booms (2x) a.schijf, c.stapel, p.v.d. teen, j. vod. voor1·, th.wilshaus, ho zoun, h. de zwart ( 2x) eider dhr a.blok 
:i.menkomst 14. 30 t,ur klubgebouw Lens. 
~ns 3: a.albers, f.disseldorp, l.egberts, w:englebert, ,janmaat, h.jonk,r, j.keetman, f.de kleyn, a.v,d.meer, .teunissen, p.ve· heezen, IL.bor 
üd er dhr c ,. nie'L:l enhui zen 
menkomst 11 .,Oü .tur klubgebouw.Le:-s .. 
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Lens 4: h.albers, a.bauman, a;.castenmiller, h,v,dam, 
j.v.d.ende, b,de haas, p,heynen, a.v.d.keer, j.meuleman, 
jomeyers, aopelser, p.schouten, Wuzeemeyer 
Leider dhr j.heynen 
Lens 5: c.vodeelen, gov.deelen, c,.hoenderkamp, c.kuipers, 
e.v.dolinde, j,.lubout, j.lucas, p.proost, w.pacqué, 
aokuiters, r.wouters, jopronk, m.mulkens 
Leider dhr f.flumans 
Samenkomst 11.30 uur ingang G,DoSo terrein. 
Lens 6: r..coenen, w.duiverman, j,v.d.graaf, j.borst, 
f.hooghiemstra, th.heemskerk, j.reuver, f.de vroege, 
p.wolters, dofaas, h.slechtenhorst, g.v.arden~e, 
jostaffelen. Res. b,hoefnagel 
Leider dhr f.flumans 
Lens 7: als bekend 
Leider dhr j.v.d,kley 
Lens 8: r.v.d.steen, f.woutèrs, g.heijnen, c.v.d.aardweg, 
f,v.maris, c.bakker, w.v.d.linden~ f.baven, w.de hilster, 
h.piët, f.hazebroek. Res. p.muldèr 
Leider dhr j,colpa 
Samenkomst 13,15 uur hoofdingang A.D.O. 
Lens 9: b.ruiterman, j.janmaat, h.guit, a.lodder, g.colpa, 
a.looyenstein, j.slabbers, f.snoeyers, r.verbarendse, 
w.wils, j.post, a.bertens, f.willeyns 
Leider dhr g.de hoogd · · 
Samenkomst.13030 uur Hengelolaan hoek Bouwlustlaan (Vendet). 
Lens 10:·a1s vorige week. P.mulder zie 8. res. f.klos 
leider dhr c.grimbergen 
Lens 11: a.de pagter, j.v.rossum, j.dessing, w.snijders, 
j.vollering, g.kerkhof, j.scholtens, f.magnée, g.hoger
vorst, h.niggebrugge, j.oosterveer, h.v.d.graaf, p.over
devest 
Leider dhr j.verbarendse 
Samenkomst 13.00 uur klubgebouw Lens 
Lens 12: j,ruiters, h,kouwenhoven, e.wohrman, e,reesink, 
r. bom, r. out, p.driessen, -r .huisman, t. jonker, j .. de greef, 

· p.v.d.acker, j,v.hoek, j.leuiken 
Leider dhr h.dankers 

DENK AAN KRANTENAKTIE 
=-========== ·=~====== 
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Lens 13: als bekend met g.ruygrok. res. f,kras 
Leider dhr h.de groot 
Samenkomst .. 1 3. 15 uur hoofdingang itDO-terrein 

Lens 14: als vorige week 
leider dhr w.keetman 
Lens 15: VRIJ. 
Lens 16: als vorig"e week met g.mahieu, g. baidjoe 
en p.blom. (f.kras zie Lens 13) 
Leider dhr a.van essen 
Samenkomst: 12.30 uur ingang Lens-terrein 

Lens 17: als vorige week 
Leider dhr h.bijsterveld 

Lens 18: als vorige week. met r.willems. res.j.pompen 
~eider dhr a.bilderbeek 

• 
Lens P1: j.bronger, r.v.d.boogaard, o,borst, p.v,d. 
·burgt, p.devilee, r.hofman, p~hop, j.lausberg, r.v.d. 
meer, j.v.rijn, a.westerduin. Res. f.kortekaas 
Leider dhr w.hofman 
Samenkomst 10.30 uur ingang Lens-terrein 

Lens P2: g.appeldoorn, p.v.d.burg, w.heynen, o.huis, 
r.koevoers, p.lucas, th.v.luxemburg, r.noordeloos, 
r.peeters, p.valkemburg, f.v.velzen. Res. w.frantzen, 
j.eys . -
Leider dhr th.hoefnagel 

Lens P3: e.v.boheemen, f.bauman, a.bijnagte, j.coli, 
j.engele; ~.grimbergen, h.heezius, j.ter laare, r.v.d. 
laan, m,peperkamp, r.pereira, Res. r.v.aarle, m.ver
steeg, a.koevoets 
Leider dhr h.zoun 
Samenkomst 11.00 vur ingang Lens-terrein 

Lens P4: F.kerkhoJ-, h.braak, p.de gier, p.de haas, 
j.heggelman, h.hOI)enbrouwer, r.v.houweninge, 
a.kuipers, r.stra ~r, s.teunissen, r,waarsenburg 
Res. r.eyk, chr.p· ~ve, g.teeuwisse 
Leider dhr th. b0. ~s 
Samenkomst 11, 1.5 ;_r ingang Lens terrein 
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Lens P5: s.wilmer, p.bakvis, l.bentvelzen, r.dessing, 
p.dullaart, r.pieters, f.v .• d.pol, h.v.d.winden, 
h.wubben, p.v.d.zee, f.v"d.zel 
Res. d.boin, m.schutte, p.schoemaker 
Leider dhr bakvis 
Samenkomst 12.30 uur hengelolaan hoek loevesteinlaan 

Lens P6: j.kies, g.bcon, s.bruens, w.frerichs, t.gim
berg, th.mooyman, p.peperkamp, w.rots, j.schipper, 
t.v.d.tol, h.vink. res. c.leung, r.ruiterman, f.scholtes 
Leider dhr p.v"d.steen 

Lens ?7: f.orta, m.v.d.akker, h.v.d.broek, r.badoux, 
j.klarenbeek, r.v.nieuwenhuizen, ra.rovers, f.vogels, 
b.vaske, a.willems, h.weeke 
Hes. m.schmitz, j"zeeman, l.oosterveer 
Leider dhr f.teunissen 

Lens W1: f.verbarendse, r.keijzer, s.v.d.meer,c.v.rijk, 
•·· h.planken, e,hofman, w.ter laare, r.bon, r.versteeg, 

j. riemenL:5- v. d .nieuwenhuyzen. Res. j. v, tuyl · 
Leider dhr 0 c. bon· . 
Samenkomst J 2. 1.5 uur klubgebouw Lens. 

Lens 1/12: 'p.krol, r.coli, j.v.kleef, h.korenromp,· 
r.kley)Jerg, m,leijn, c.marcelis, a..overgauw,. j.prins, 
r. schipaanpoord, • p .lelieveld.. ·· 
Res <._r ~ v ~--~ylçen, ·m. v" d" hoek · .,,,.( 
Leider dhr r.v.d.steen 

Lens W3: r .wijngaard~n, p. verhaar·, r. blok;, p.1);~c-hard, r .. 
groen, e.v.d.harst, l.janmaat, t.king, q.michels, __ .,,, ... 
j.schneider, p.verhaar ·.:: . ...:..cc . .:, _ _ ·_c· ... : 

Res. m.schenkels.,,r.muski·et. ••··:•!.,. "·· _:;_.,_,. :: 3 _:·• .:.-::;,·• 
Leider dhr w .inichels ··· •.. ·. . ...•.. "• . ·, 4• •••. ,,. , 

Samenkomst 1 o·.1.5 uur. '1<:iubgéb;uw Lens ~:;. : î ~ ... ' :.-·:,:· -· . · .. , . , ·- . , -· . '. .: . ·• -' . . .,. , ,. 
Lens W4: Vrij. Zie overige elftallen. Dhr f. teunissen. zie P?. 

_ • • , _ .'"':'. :• • • __ · •• •• n ·, • - _ • , ••• , r , · ~ · ' • ·;: • - · • · • ·· • - -

Lens W.5 : p. schalt es, j. schipperen, p. krol, ~ j, nijmèi jèr, 
n,noort, m.rutgers, j.franken, a.v.d.burg, r.badoux, 

- h.v.dijck, r.-duijndam. Res. p.touw, r.drieesen. · 
Leider dhr l,touw 
Samenkomst 11 . 1.5 uur klubgebouw Lens 

DENK AAN KRANTENAKTIE 
=-=-==-=-=-========== 

' • 
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Lens W6 : h.houtmän, r.janssen, f.schipaanboord, 
m. wind,- s, zomer, th. ypma,. m. vogels, m. veenman, 
c.odenkirchen, r.matthijssen, r.v.oosten 
Res. f.grood, g.koning 
Leider dhr m.reuver 
Samenkomst 9.45 uur klubgebouw Lens 

AFSCHRIJVINGEN 
Schriftelijk vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr 
v.d. Steen, Nunspeetlaan 303; telefonisch uitsluitend 
vrijdagavond tussen 18"30 en 19.30 ·uur, tel. 66.13.14 
(klubgebouw) . . · 
In Noodgevallen zaterdagochtend tussen 10.00 en 10.30 
uur bij dhr G.v.d.Steen, tel. 39.86.94. 
AFKEURINGEN 
,Door Pupillen· en Welpen kan, bij slechte weersomstandi@ 
heden worden geinformeerd naar eventuele afkeuring; 
echter uitsluitend voor uitwedstrijdèn en als op de af
keuringsadressen bij pupillen en welpen staat: zie 
afkeuringsli.ist. 
Voor de thuiswedstrijden moet de juniorenlijst worden 
geraadpleegd. Gaan de thuiswedstrijden van Lens 2 -
~ en 13 niet door, dan zijn jullie wedstrijden ook 
afgelast. 
Hiervoor mag dus niet worden gebeld, 

NIET-OPKOr-IBN 

Wegens niet opkorr.en afgelopen weekeinä krijgen 
j"pompen - f.kortekaas - p 0 mulder - c.leung - en 
b.hoefnagel 2 extra reservebeurten, 

p.waldschmidt wordt wegens herhaald niet opkomen dit 
seizoen niet meer opgesteld. 
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KRANTENAKTIE 

A.s. zaterdag 5 december komen wij weer langs rijden 
bij de mensen, die zich hebben gemeld bij Paul v.d. 
Steen, tel. 39.86.94. Als U dit nog niet gedaan 
heeft, kunt U alsnog belleno 
Ook staat er gedurende dit weekeind weér een containe'r 
bij het-veld. Wij denken alweer aan een volle container, 
die veel/geld gaat opbrengen. 
Zorgen jullie er ook voor, wij zullen helpen. 

Junioren 
Lens 1 
Lens 2 
ADO 6 
GDA 2 
Lens 5 
Te Werve 1 
Lens 8 
DHBRK 3 
Léhs 11 
Scheven.10 
Lens 13 
Lens 14 
Or.Blauw 6 
HDV 8 
GDA 7 

UITSLAGEN 
-=-====== 

- vcs 1 1-4 
- HMSH 1 0-0 
- Lens 3 5-2 
- Lens 4 2-3 
- VVP 3 1-4 
- Lens 6 8-0 
- VELO 3-0 
- Lens 10 3-3 
- Valken.4 2~1 
- Lens 12 3-0 
- Quick St11/2-1 
- Lens 15 vr 3-2 
- Lens 16 2-1 
- Lens 17 0-7 
- Lens 18 1-1 

Pupillen 
RVC 1 
Lens 2 
Rijsw,3 
VELO 5 
HDV 3 
Lens 6 
Lens 7 
WELPEN 

- Lens 1 
- GDS 2 
- Lens 3 
- Lens 4 
- Lens 5 
- Cromvliet 5 
- vcs 6 

Lens 1 - RKSVM 1 
Celerit.2 - Lens 2 
Lens 3 - VIOS 2 
Lens 4 - Semp.Alt.1 
Lens 5 - Quick 5 
Westerkw. 3- Lens 6 

vlEDSTRIJDVERSLAGEN 
' ,. ., . . . - - . . . . . ·- ,.. - .-

Oran ,je-Blauw 6 - Lens 16 (,junioren) 

Ó-3 
3-0 
0-,.1 
0-1 
0-1 · 
2-0 
0-6 

2-3 
0-2 
0-0 
0-2 
0-0 
0-0 

Dit keer kwam Lens niet een z.g. "testteam" in hE':: veld. 
Dit wil zeggen, we hadden heel veel nieuwe speL11·s. Daar 
om draaide· alles niet zo best en het Oranje-El· •: team, 
waar we de vorige wedstrijd ruim van hadden 1,;;;;;(.·.·1en nl. 
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met 10-3 (!) draaide in de eerste helft behoorlijk, de 
eerste treffer was mooi om de keeper gespeeld en de 
tweede was een gelukstreffer, omdat.hij hem zo op z'n 
slof kreeg, 
In de tweede helft waren we voortdurend op hun helft, 
maar het doelpunt bleef uit. Op sterk aandringen van 
Fred Kras zullen we hier even vermelden dat hij de doe: 
puntenmaker was (geluk). Het tweede doelpunt wordt af
gekeurd wegens (wat niet het geval was) buitenspelo 
Er werden nog een paar schoten op de lat geknald. 

René Hezelmans en John de.Waal 

Ri.iswi.jk 3 - Lens 3 (pupillen) 

In een door Lens goed gespeelde wedstrijd hebben ,-ie eei 
verdiende 1-0 overwinning behaald. Vanaf het begin gini 
~ens in de aanval, maar er werd ~e veel gepingeld, waai 
door veel kansen verloren gingen. Na ongeveer 15 min. 
scoorde Lens het enige deelpunt. Het· was Ronald Pereiri 

- die een corner zo goed nam, dat hij, zonder dat iemand 
hem aanraakte, ineens in het doel terechtkwam. · 
Na de thee (limonade) was het eenzelfde spelbeeld, maai 
na.:!:. 10 min. kwam Rijswijk met een offensief, dat re
sulteerde in een dubieus doelpunt wat, naar later pas 
bleek, ten onrechte werd afgekeurd. 
Hierna zorgde Lens, dat Rijswijk er niet meer doorkwam 
en wonnen we toch nog verdiend met 1-0. 

Lens 5 (junioren) 

Om iets over Lens 5 te kunnen schrijven is een zeer 
~ moeilijke opgave wegens de vele nederlagen, die dit 

elftal reeds heeft moeten incasseren, maar ondergeteker 
de geeft de moed niet op en het is werkelijk ook niet 
nodig, als men zich meer weetin te zetten en zich meer 
voorbereidt op de wedstrijd~ dan hoeft dit elftal in 
het geheel niet voor zijn tegenstanders onder te doen 
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want vele van onze spelers weten stuk voor stuk hun 
mannetje te staan, maar het moet tot een ploeg gevormd 
worde~, net als dat elftal van VVP, geen sterren, 
maar één geheel en dat kan dan heel wat opvangen l 

Zondag a.s. gaan we, "als de weergoden het toelaten11 

naar GDS en laten we Lens dan voor een surprise zorgen 
door een overwinning? 

F.H.Flumans. 

VRIJDAGAVOND GEEN KERSTDRIVE 

l 

1 
1 

1 
1 

' i 



PIERSON, HELDRING & PIERSON 

BANKIERS 

Amsterdam/'s-Gravenhage/ Rotterdam/ Haarlem/ Curaçao 

conserven in glas ... 
HET ALLERBESTE 

van tuin en kas 



BESTUUR 

J. M. v. d. Klei], voorzitter 
Frambozenstraat 15, Tel. 250116 

G. H. Halleen, sectetaris 
Abeelstraat 37, Tel. 324044 

C. P. Nleuwenhuizt;n, penningmeester 
p/a Abeelstraat 37. Tel, 3240 44 

S. A. de Bruyn, kommissDris 
Regentesselaan 210, Tel. 608111 

C, -T. v. d. Laan, kommissaris 
Weimarstraat 311a, Tel. 333353 

Sekretaris senforeJl 

A. Bogisoh 
Meidoorn.straat 6, Tel. 395255 

Sel5retaris junioren, pupillen en welpen 

G. v. d. Steen 
Nunspeetlaan 303, Tel. 398691 

Sekretaris Toto 

J, J. Jager 
Weimarstraat 67, Tel. 332133 

Sekretaris redaktie 

N. Drabbe 
Apeldoomselaan 201. Tel. 336652 

TERREINEN 

Hengelolaan 600 
Tel. klubgebouw 6613 H 

KONTRIBUTIES 

t.n.v. Penningmeester vv- Lenig en Snel 
Den Haag. Giro 33671 J 

/J 

CAFETARIA 

,,INWI" 
DE RADE 18 TEL. 664276 

Onze specialiteit 

Halllburger speciaal 

VROEGOP's. 
Dump-Verkoop ' 

0 Dames-, Heren- en Kinderhorloge·s in goud, 
double en chroomstaal. 

D Transistorradio's, wereldontvangers, cassette 
recorders, autoradio's, pick-ups, etc:. 

D Duikerhorloges en Zaanse klokken. 

20 - 30 % beneden de winkelwaarde 

Vraagt vrijblijvend zichtzending 

TEL. 66 9601 
U belt - Wij komen 

HOOGVEEN 91 DEN HAAG 

/ M uw MEER WAARDE MARKET. w 
FRED. C. DE KLEYN 
Vrederustlaan H:5, Telefoon 664:748 

VOOR AL UW LEVENSMIDDELEN 
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VAN DE REDAKTIE • 

Deze week het volledige jubileumprogramma. En volgende 
week eèn superdesmuldikke jubileumaflevering met seriet 
ze nootjes tussen de regels door. Ruim alvast een plaat 
je in in Uw persoonlijke archief voor die bijzondere 
editie, waarin wij het aanschouwen van Abraham zullen 
herdenken, 

P.S. Houd U derde Kerstdag, zondag 27 december, vrij vc 
_ de super-puzzelrit, georganiseerd door de jubileüm 

kommissiè, De deelname per wagen zal zijn f 2,50, De 
maaltijd, indien gewenst·f 5,-- p.p. Opgeven t/m 22 
december bij de jubileumkommissie. 
Meer gegevens volgen! 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

NIEUW LID 

/' 687 Spoler J .L. 07Q857 {j) Wantsnijdersgaarde 239 -
673390 

/ 

-ADRESWIJZIGING LEDENLIJST 
024 F,v.d.Berg naar: van Dijckstraat 120, 

ELE'TALSECRETARIAAT-. 
Tot onze grote ontsteltenis-vernamen wij het bericht, 
dat onze elftalsecretaris Aad Bogisch plotseling ern
stig ziek is geworden, en in het zieker,huis is opge
nomèn,, Voorlop:;_g mag hij geen bezoek ontvangen, zodat 
wij hem middels de Lensrevue van harte beterschap 
toewensen. 
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Tot nader order wordt het elftalsecretariaat waargenomen ·dci'or: . De he'ei" H.v.d .Steen, 
Juliana van Stolberglaan 480, 
·tel. 83.88.66 •.. -

Voor alle EKO zaken gelieve U zich tot de heer van der 
Steen te wenden. 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

Hierbij'wördt·u uitgenodigd de Buitengewone Algèmene Ver
gadering bij te wonen, die in het kader van de jubileumviering op zaterdagavond 19 december 1970 om 21.00 uur zal worden gehouden in de bovenzaal van Amicitia. 

,_ 
Agenda: 1. opening -

2. Voorstel-bestuur 
3. Sluiting 

Namens het bestuur 
G,Halleen, Secr. 

----------------·------
--=-=-------=--== J U B I L E U M === .. ===========,,,====. 
Woënsdag 16 december begint de officiële feestviering bij 
gelegenheid van.het 50-jarig bestaan van onze vereniging, 
De Welpen en Pupillen zullen het·spit afbijten, eventueel 
bijgestaan door jonge C-klassers~ die niet naar de DriveIn-Show van Veronica kunnen of willen. 
De "VLAAMSE KERMIS" is op papier intussen opgebouwd. De 
handenarbeid zal in de komende dagen geschieden. 
Het geheel stáat onder leiding van een "echte vlaming", de heer M.Ooms.· Succes is dus bij voorbaat verzekerd. 
Door het grote aantal Welpen en Pupillen, dat Lens tegenwoordig rijk is, is het noodzakelijk in twee groepen 
op te treden: 
A. Woensdamniddag om 2. 30 - 4. 30. uur worden verwacht.: 
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WELPEN EN PUPILLEN. 

B. Woènsdagavond om 7 •. 00 -:-. 9_.,00 uur i'f!)rçien verwa'cht: 
C-KLASSERS EN PUPILLEN; DIE 'S-MIDDAGS NIET KUNNEN. 
-· --- ... ~ ~•---- -·- _;.., - .. ·- -· " _,_ - .. -. -- - . -

.. . 
Voor alle geplaàtste attracties zullèn bonnen worden 
uitgereikt, welke bonn~n op vertoon·van hèt bewijs van 
toegang tot de terreinen (blauwe lidmaatschapskaart) 
worden uitgereikt. _ _ _ _ 
VERGEET DUS·.NIET DEZE KAART MEE TE BRENGEN ! .. -

Er zijn•natuürlijk · een flink aantal" prijzen ·te verdiener 
maar dat hangt af van de vertoonde bekwaamheid en het 
daardoor te behalen aantal punten. 

Inspanning verwekt dorst. Voor het lessen daarvan worder 
eveneens bonnen verstrekt. 

Wij wensen alle deelnemers een prettige feestviering to, 

Jubileum-kommïssie. · 

============= 
VRIJDAGAVOND.., JJ~J)EC:EMBER K.§. DE. 11B0]IBEL-Pfil,_ATAV0ND" 

Een·groot aantal uitnodigingen zijn inmiddels verzonden 
We verwächten een .cf;-linkbge-11el•$Chap·-van oud-leden met 
aanhang. Het zal voor een aantal "oudere" hu nog spelen
de leden waarschijnlijk wel prettig zijn om hun oude 

~. ,_ sportmakker&·.nog eens· eè ontm"óètên; -Zij;, die er ,ctus een 
flink aantal Lens-jaren op hebben zitten, nodigen we 

__ .• gra.ag uit !')Ven ·.a.an te lqpen .etl ee_n .be~tje stof. tot. prat 
.mèe'· te 1ît.engen. - . · __ · -_ ·:_ · · ·' -- · · ·--- · ·· · · · 

· Zoals belêend Vrijdagavond omstreeks acht uur • 

. • - ... ~ -· 

- ' VRIJ11AGÀV0ND. A.s. KLAVERJASDRIVE ! ! ! 



- 698 -

JUBILEUM-FEESTEN- • 
Volgens onze notities op de lédenlijst, ziJn er nog een 
_aantal leden, die hun kaart voor de feestavond, ·zowel 
junioren als senioren, nog niet hebben afgehaald. 

We moeten thans ongeveer kunnen vaststellen op hoeveel 
feestgangers we kunnen rekenen. . 
Daarom zal de jubileum-kommissie, zowel vrijdagavond 
11 december (8-10 uur) 1 zaterdag 12 december (2-5 uur) 
en zondag 13 december \2-5 uur) op het terrein aanwe
zig zijn; om deze laatkomers alsnog hun toegangsbewijs 
te overhandigen. 
Nadien worden alle nog voorradige kaarten ten verkoop 
aange,boden. 
Zorgt er dus voor, dat U uiterlijk zondag a.s. Uw kaart 
hebt afgehaald. 
Kaarten voor introducees zijn nog beperkt voorradig~ 
Prijs bedraagt ;f 4,--. · 

=========== 

GECOSTUMEERDE VOETBAL 11 KATERWEDSTRIJD 11 

-----------------------------------------•----
Tot besluit vçi.n de feestelijkheden wordt op zondag 
20 december 1970 des middags om 2.30 uur een gecostumeer
de 11 Kater"voetbalwedstrijd gespeeld op ons terrein aan 

. de Hengelolaan. 
Deelnemers aan deze wedstrijd kunnen zich aanmelden bij 
de heren: 

A.Hoppenbrouwers, Loosduinsekade 60, tel.632057 
en J, Willems , Velpsestraat:81 , tel,334211 

Wij zijn er van overtuigd, dat dit een spectaculair slot · 
van ons jubileumfeest zal worden. 

A. ut o - P u z ze 1 rit 
( 

==============-==--========= 
Als definitieve afsluiting van het Lens-jubileum wordt er 
op Zondag 27 december a.s. een auto puzzelrit georganiseerd 
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met na afloop voor de deelnemers hiervan een nassi -

bahmischotel. 
Voor verdere gegevens zie onder "Van de redaktie" 

KLAVERJAS-DRIVE 
===-========-== 
De beginstand van aanstaande vrijdag is als volgt:· 

1e Osse-Hoefnagel 
2e Hendriks-Hendriks 
3e Bijsterveld-v,d.Steen 
4-e Meerbach-N, Hoefnagel 
5e de Zwart-de Grcot 
6e Klop-de Jong 
7e Duivestijn-Zoet 
Be Jansen-van Doorn 
9e v.Aarle-Meershcek 

10e A.Hoefnagel-R.Blok 
11e Bos-v.d.Lans 
12e Halleen-Halleen 
13e 's-Gravendijk-Eykelhof 
14e Nieuwenhuisen-v ,d. Kley 

. 1.5e Witting-Hwrnnelink 
16e Jehee-Jehee 
17e Kok-Eykelhof 
1Be Burghouwt-Kloek 
19e v,d.Steen-Lálleman 
20e Zoun-Dankers 
21 e Douw.,,.Douw 
22e Frank-Peters 
23e Dietz-Dietz 
24e v.d.Steen-Coenen 

De volgènde avond is dus vrijdag 11 december a.s. 

Dè slotavond met prijsuitreiking is dinsdag 22 decemb 
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VARIA 
=--====== 

- Proclamatie 

In het jaer eenduysentneghenhondertseventigh sal op 
den drieentwintigsten dagh van de maend December, het 
houwelijck worden ingezegend van Theo Suykerbuyk en 
Marianne de Bra. Aen het einde van de namiddagh 
namelyck van half vijf tot aen zes uure sal e~ gele
genheyt zijn om de jonghgehouwden gheluck te wenschen 
in "Corner House", Laan van Meerdervoort 209, 

- Het jubileum staat voor de deur, 

- Andrée Nieuwenhuizen en Marjan Diependaäl stellen U in 
kennis van hun voornemen zaterdag 19 december ·1970 te 
trouwen, Receptie van 17,00 - 18.30 uur, Restaurant 
Hoornwyck, Jan Thyssenweg 2, Rijswijk. · 

- Han Kuypers stuurt alle Lens-vrienden de groeten uit 
Curacao. 

- Abraham staat voor de deur. 

- Op de klubavond vrijdag a.s. zal een heerlijke soep 
geserveerd worden, getrokken uit de handdoeken op het 
toilet. 

- De winterstop staat voor de deur. 

- V'.'.ljdagavond· a.s. klaver;je.sdrive, 

- Het is een gedrang van jewèlste voor de deur. 

- Hans en Willy Veldinck melden ons de geboorte van hun 
dochter Karin. Sinds kort zijn we in de Lensfamilie 

·•ook verheugd over vrouw~üijke nakomelingen, Van harte 
dus Hans en Willy! 

----=-======= 
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PROGRAMrflA SENIOREN VOOR ZONDAG 11 DECEMBER 1970 
=-========== .... -======, -= -==--., ==::::==== ,i'-=======-="' === 

14. 30 
12.00 
12.00 
12.00 
14. 30 
12.00 

14.00 

12.00 
13.45 

uur Lens 1 - Waddinxveen 
uur Lens 2 - DOCOS 2 
uur VIOS 3 - Lens 3 
uur OSC 2 - Leri.s 4·- · · · 
uur Lens 5 - H.v,Holland 
uur Eens 6 - RKAVV 5 - ·-

LENS 7 - VRIJ (zie 
·· LENS 8 - VRIJ · ( 

uur SVH 4 - Lens 9 
· · LENS 1 0 - VRIJ ( 

uur HDV 9 - Lens·· 11 
uur Lens 12 - Gr.Wit'58 5 

LIGGING DER VELDEN . . .. 

1 V1G1L6/4 H.B.Vös -
V1G1L5/3 H.A.Conzij 

A.G.Verbeten 
W.Becks. 

4 V2G1L6/4 G.v.Kruijsse1 
· H,Dillewaard 

andere elftallen) 
idem ) 

W,J .v,d.Zee·, 
idem ) 

??? 
(terr.Spoorwijk) 12.oou 

klubgebouw 

_VICB Melis Stokelaan/hoek .dedemsvaartweg 

OSC Vlamenburg, Mariahoeve 

Samenkomst 

11,00 uur klu 

10.30 uur 11 

SVH Erasmusweg, voorbij de.gashouder 

HDV Zuiderpark, 2e ged. (achter ADO) 

DE OPSTELLINGEN 

13.00 uur 

11.00 uur 

Il 

Il 

..,.~;,··· ) 

Lens 1 ·· en 2 worden donderdagavond na de _ training_lieke:IÎ.d 
-gemaakt, 
Reserves voor 2: A,Vervaart (2x),.W.Kouwenhoven (2x) 

De opstellingen voor zondag a.s. zijn zoveel mogelijk@ 
lijk aàn de afgelopen zondag, aangezien er niet is ge-
speeld, . · · 
Kijk echter toch alles goed na • 

_ VR!JDAGAVpND A.S. KLAVERJASDRIVE ! ! ! 
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Lens 3 
R.Bruggemäns 
E.v.Bronckhorst 
R.Röodbol(a) 
A.Niéuwènhuizen 
G.Oostrom 
H.Smitskam 
c.vervaart 
J.Bijsterveld 
Th.Hoefnagel 
R.Eykelhof 
D.Groenendijk 
Res. - -
J. Verbarertdse 
Th.Suykerbuyk 

Lens 6 
L.Brandenburg 
H,v.Welzen 
F.v.Dijk 
J.Riemen 
M. v .Eysbergen 
J,Groenéndijk 
G.v,d.Kley 
G.Looyestèin 
H.P.v.d.Spek (a) 
G.Halleen 
J,Veldink 
Res, 
A,Cox 
A.v.Essen 
A.Bilderbeek 

!,ens 4 
A.Verbarendse 
F.Straathof(a) 
P. v. d • Aar ·-
W. V erbarend se 
P.Klein Breteler 
G.Benneker 
C.Grimbergen 
J.Witting 
E,Fàendoe 
R.Braiidenburg 
J.Bertens 
Res. 
H,de Groot 
B.Lustenhouwer 
F. de Vos 
Lens 9 
R.Bos 
H.Suiker(a) 
M. v. Zilfhout 
C.Peeters 
H.Kemper 
H.Haket 
H.de Sterke 
J.Simons 
J .de Hilster 
W.Burghouwt 
L.Janssen 
Res. 
A.Jehèe ,,. 
R.Soer 
H,Douw 

Lens 5 
A.Vervaart(2x) 
F,Veelbehr -
A.v.E@llond(a) 
L.Hendrichs -
J.dê Waart 
W,Kouwenhoven(2x) 
L.v.d.Velde 
E,Bakkers 
W.Eykelhof 
E.A.v.d,Acker 
N.Drabbe 
Res. 
B.Hendrichs 
R.Scholten 

Lens 11 
R.v.Oostveen-Koentze 
C,Kras 
H.Scholten 
A.Hoppenbrouwers 
W.v.d.Laan 
W .Suiker 
W,Keereweer 
A.v.Luxemburg(a) 
J.Jager 
M.Suykerbuyk 
J ,Jacobs 

_ Res:. ·- · 
-_, J .Brochard 

S.Douw 
N,Osse 

J.Hientjes A.Loot 
C.Beyer P,Braun 
M0 0lthof F,de Winter 
J.Kuypers 

Lens 12 
A.J.Vervaart 
H.Dankers(a) 
P.de Haan 
R,v,d,Steen 
Res. W .Douw - R.Peters - G,Blankenpoor -
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AFSCHRIJVEN 
Alleen op vrijdapavond, met opgave van reden, tussen 
20.00 uur en 20.30 uur aan het klubgebouw 1 tel. 
66.13.14. 

RUILFO RMULIE REN 
Afhalen klubgebom'l vrijdagavond na 22.00 uur of zater
dag na 14.00 uur. 

UITSLAGEN. 
Tot 1'/,00 uur doorbellen naar klubgebouw, tel. 66.13,14 

PROGRAMMA I S JUNIOREN, PUPILLEN EN '\'f,-<;LPEN 
=====;==============-========----====-=-
ZOndag 13 december 1970 

JUNIOREN 

Aanvang 
12.00 uur Lens 1 = El.Zwart 1 
12.30 uur El.Zwart 2 ~ Leris 3 
14.00 uur Lens 5 - Oliveo 2 

Ligging terrein 
V3 
Dr.Mansveltkade, 
V3 Wassenaar 

BIJ ALGEHELE AFKEURING VAN HET JUNIORENPROGRAMMA: 
12. 00 uur Westland .1 - Lens 1 

Zaterdag 12 December 1970 

JUNIOREN 
15.00 uur Lens 2 
LENS 4 VRIJ· 
13.45 uur Lens 6 
13.45 uur DHC 4 
13.45 uur DHL '7 
13.45 uur Lens 9 
14.00 uur VVP '7 
13.45 uur Lens 1i 
15,00 uur GDS 9 

- Quick 2 

- ADO '7 
- Lens '7 
- Lens 8 
- ADO 13 
- Lens 10 

Vredenb.8 
- Lens 12 

Geestweg, Naaldwij 

V1 

V2 · 
Brasserskade,Delft 
Idem 
v1-
Zuiderpark 
V3 
Erasmusweg 
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12,30 uur Lens 13 
. 1 3. 4.5 uur DHC 1 O 
· 1 2. 30 uur Lèns 1.5 

- DHC 9 
- Lens 14 

12. 30 uur Ooievaars 6 -
LENS 1 7 VRIJ . 

KMD .5 
Lens 16 

12.30 uur Lens 18 GDS 14 

PUPILLEN --------
13.00 uur GDS 1 - Lens 1 
LENS 2 VRIJ ·· 
13.00 uur Celeritas1 - Lens 3 
11.30 uur Lens 4 - RAVA .5 
11 • 30 uur Ooievaars 3 - Lens .5

6 11.30 uur VCS 4 - Lens 
13.00 uur Westerkw • .5 - Lens 7 

WELPEN ------
11.30 uur Lens 1 - RVC 1 
LENS 2 VRIJ··~ 
11 • 30 uur Lens 3 VVP 2 
1 0. 30 uur Lens 4 - ADO 7 
10.30 uur Lens .5 - TEDO 2 
10. 30 uur Lens 6 - DUNO 3 

========= 

Lens 1: Als vorige week 

V1 ' 
_Brasserskade,Delft 
V2 · · , -
Zuiderpark,2e ged. 

V3 

_ Erasmusw~g 

Leyweg 
V1 
Zuiderpark,2e ged. 
Dedemsvaart weg 
Duinlaan 

V1 

V3 
V1 
1[2 
V3 

Samenkomst 11.00 uur klubgebouw Lens 

Lens· 2: · Als vorige week, zonder th,booms, h,de zwart. 

met p. verheezén (2x) 
Leider dhr a.blok 

Lens 3: Als vorige week. p.verheezen (2x) 
Leider dhr c,nieuwenhuizen 
Samenkomst 11.00 uur klubgebouw Lens 

Lens 4: Vrij 

Lens 5: Als vorige week 
Leider dhr f.flumans 
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Lens 6: als vorige week 
res. b. hoefnagel 
Leider dhr f.flumans 
Lens 7: als bekend 
Leider dhr j.v.d.kley 
Samenkomst 12.45 uur klubgebouw Lens 
Lens 8: als vorige week. met g,lelieveld 
res. p.mulder 
Leider dhr j.colpa 
Samenkomst 12.45 uur klubgebouw Lens. 
Lens 9: als vorige week. zonder f,willeyns 
Leider dhr g.de hoogd 
Lens 10: als vorige week 
res. f.klos 
Leider dhr c.grimbergen 

-Samenkomst 13.30 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan. 
Lens 11: als vorige week 
Leider dhr _ j. verbarendse 
L~ns ·12: als vorige week 
Leider dhr h.dankers 
Samenkomst-14.JO uur Vrederustlaan hoek Hengelolaan. 
Lens 13: als bekend. met g.ruygrok 
res. f.kras 
Leider dhr-h.de groot 
Lens 14: als vorige week 
Lelder dhr w.keet,man' · 
Samenkomst î 2 .45 uur klubgebouw Lens 

· Lehs 1,5: a.de hoogd, r.de hoogd, t.de kok, r.v.d.kruk, 
e.landman, r.leyn. j.lustenhouwer, e.-v.luxemburg, 
p~v.d.nieuwenhuyzen, r.peek, a.reesink, c.schenkels, 
a.v.velzen, j.brochard 
Leider'dhr_n.drabb~ 
Lens 16: als vorige week. met g.mahieu, g.baidjoe en 
p.blom (f.kras, zie lèns 13) 
Leider dnr a.v. essen · · 
Samenkomst 12.00 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan 
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. Lens 1.7: VRIJ. 

Lens 18: als vorige week. met a,willems 
res. j,pompen 
Leider dhr a.bilderbeek 

Lens P1: j,bronger, r.v,d,boogaard, o.borst, p.v.d.burgt, 
p.devilee, r.hofman, p,hop, j.lausberg, r.v,d.meer, 
j.v.rijn, a.westerduin 
res. f.kortekaas 
Leider dhr w,hofman 
Samenkomst 12.15 uur ingang Lens terrein 

Lens P2: VRIJ 

Lens P3: e.v.boheemen, f.bauman, a.bijnagte, j.coli, 
j.engele, a.grimbergen, h,heezius, j.ter laare, r.v.d. 
laan, m.peperkamp, r,pereira 
res. r,v.aarle, a.koevoets, m.versteeg 
Leider dhr h,zoun 
Samenkomst 12.15 uur Leyweg hoek Hengelolaan (Eurocinema) 

Lens P4: f.kerkhof, h.broek, p,de gier, p.de haas, j,heg 
gelman, h.hoppenbrouwers, r,v.houweninge, a.kuipers, 
r,straver, s,teunissen, r.waarsenburg 
res. r.eyk, chr.geeve, g. teeuwisse 
Leider dhr th.booms 

Lens P5: s.wilmer, p.bakvis, l,bentvelzen, r.dessing, 
p.dullaart, r. pieters, f.v.d.pol, h.v.d.winden, h.wubben, 
p.v.d.zeei f.v.d.zel 
Res. d.boin, m.schutte, p.schoemaker 
Leider dhr bakvis 
Samenkomst: 11.00 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan 

Lens P6: j.kies, g.boon, s.bruens, w,frerichs, t,gimberg, 
th.mooyman, p,peperkamp, w.rots, j.schipper, t.v.d,tol, 
h.vink · 
res. c,leung, r.ruiterman, f.scholtes 
Leider dhr p,vod,steen 
Samenkomst 11.00 uur ingang Lens terrein 

.Lens P7: f.orta, m.v.d,akker, h,v.d.broek, r,badoux, 
j,klarenbeek, r.v.nieuwenhuizen, m,rovers, f.vogels, 
b,vaske, a,willems, h.weeke 
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Lens P7 (vervolg) 

res. m.schrnitz, j.zeeman, l.oosterveer-· 
Samenkomst 12.00 uur Leyweg hoek Hengelolaan (Euro
cinema) 

Lèns W1: f.verbarendse, r.kéijzer, s.v.d.meer, c.v.riJ 
h.planken, e.hofman, w,ter laare, r.bon, r,versteeg 
Res. j. v. tuyl, m. 'r.d.hoek 
Leider dhr c.bon 
Lens W2 : VRIJ. ( zie overige elft all en) . 

Lens W3: r.wijngaarden; p,verhaar, r.bloks, p.brochard 
r .groen, e .v.d. harst, .1. janmaat, t .king, q.michels, 
j,schneider, p.verhaar 
res. r.v.eyken, p.fromberg 
Leider dhr w.michels ·, 

·Lens W4: r.v.loon, p,eys, e.gerritsen, r. de gier, 
b.groen, p.de groot, a,kies, r.notebaard, e.schipper, 

_ a. siemens, e. sandifort 
• Res. m. schenkels, r.muskiet 

Leider dhr f.teunissen 

Lens W5: p.scholtes, j,schipperen, th.schneiders, 
p.krol, n.noort, m,rutgers, j.franken, a.v.d,burg, 
r,badoux, h,v.dyck, r,duyndam 
Res. j.nijméyer, r.driessen 
Leider dhr l.touw 

Lens W6: h.houtman, r;janssen, f.schipaanboord, m.wind 
s.zomer, th.ypma, m.vogels, m.veenman, c.odenkirchen, 
r,matthijssen, r.v.oosten · 
Re s. f. grood, g. koning ·-
Leider dhr m.reuver 

AFSCHRIJVINGEN 

Schriftelijk vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr 
v.d.Stêen, Nunspeetlaan 303; telefonisch uitsluitend 
vrijdagavond tussen 18.30 uur en 19.30 uur, tel. 
66.13,14 (klubge11ouw} 
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'.rh; l:.fOö&g'éVa'.Ll.en zaterdagochtend tussen 1 0. 00 en 1 0. 30 

uur bij dhr·g.v,d.steen, tel. 39,86,94 • 
• 1 • -· -

. AFKEURINGEN .... 

Door Pupillen"en Welpen kan, bij sleëhte.-~'"w:eersomstandig
heden worden geinform~erd náar eventuele afkeuring, 
echter uit;,luitend voor uitwedstrijden en als.op de af
keuringsadressen bij pupillen en welpen staat: zie 
afkeuringsli.ist 

Voor de thuiswedstrijden moet de juniorenlijst worden 
geraadpleegd. Gaan de thuiswedstrijden van Lens 2 -
9 en 13 niet'door, dan zijn jullie wedstrijden ook 
afgelast. 
Hiervoor mag dus niet worden gebeld. 

WINTERSTOP . _ . • 

Vöör het eerst geldt dit. jaar ook voor de junioren een 
winterstop, en wel van half december tot half januari~ 

Zoals bekend mag worden geacht wordt de kompetitie voor 
Pupillen·en Welpen tot half februari stilgelegd. 

Dit ·wil niet zeggen, dat er dan ook niet. wordt gevoet
bald, Als de weersomstandigheden dit· toelaten, zullen 
wij zeker onze elftallen in vriendschappelîjke·w.ed..-. 
strijden laten aantreden,terwijl wij ook nog hebben 
inges.c:hreven .voor de diverse 0zàalvoetb:altoernooien,:. van 

~ de- l(;N.\T,._'B·;.. ~· .. . ,.,. ,_ ._ .. • ., : _ •. :.. _. _ · 

Iil iéde'r' geväJ. zullen in q:.eft weékëind v:án. 19 .-$11 20 decem
ber geen wedstrijden worden ·vastgesteltl ••:ï,.v,IIJ, de jubi-
leumviering. ' · 

TAAININGEN 
In deze·maand zullen enkele trainingen niet doorgaan, 
Zie l;liervoor di:: agenda elders.in dit nummer. 

De·C-klasse training van vrijdagavond a.s. begint om 
17.30 uur. 
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K R . A N T E N A IC T' I E 

Afgelopen zaterdag zijn wij weer een groot aantal 
adressen afgegaan, waar grote hoeveelheden kranten la 
Het resultaat was wéér een volle container. 
Wij willen twee namen noemen van jongens, die een gro 
hoeveelheid kranten hadden opgespaard, nl.'onze welp 
M.Wind en onze Jûnior P.Perreyn. Zouden wij tien van 
deze adressen·hebben, dan zou één container te weinig 
zijn. Geweldig jongens! 
De volgende container staat in het weekeind van 12 en 
13 december. Zorg ervoor, dat ook deze weer helemaal 
vol komt. Heb je te veel kranten om mee te nemen, 
bel dan even naàr Paül v.d.Steen (tel. 39,86.94) en 
wij komen ze ophale~ • 

FILMS 
========= 

De filmmiddag en - avond, die wij voor a.s. zaterdag 
hadderi vastgesteld'," gaat niet door. Dit is natuurlijk 
een enorme teleurstelling voor jullie. Wij kunnen 
echter mededelen, dat dezelfde films begin volgend 
jaar worden vertoornt •. 

"Dé wedstrijd in_de heln voor .de junioren op vrijdag 
fr januari a.s. om.8 uur •s-avonds en de film nKrunpioer 
op sokken" voor onze'pupillen en welpen op zaterdag 
9 januari a.s. om 4; 00 uur.. • 
Dus nog even geduld. 

JUNIOREN RAAD. 

Voor alle afdelirigselftallen, dus Senioren en Junioren 
geldt een winterstop van half december tot half janu
ari, voor pupillen en welpen tot half fabruari. 
Mogelijk dat voor·senioren en junioren in januari enke 
le vriendschappelijke wedstrijden worden georganiseerd 

-.. 
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Voor de Senioren gaan de trainingen tijdens deze periode 
gewoon door (zie ook agenda), 

AGENDA 14 t/m 27 DECEMBER 

ma 14: Kommissie-avond, training als normaal, 
di 15 : Trainingen als normaal. 
wo 16 : Géén woensdagmiddag-training! 

do 17 
vrij18 

Vöor Pupillen·+ C-klà.ssers "VLAAMSE KERMIS" 
1 s-avonds training als normaal. 
Trainingen als normaal. 

: Géén training en géén klubavond. .. 
Voor oudere en oud-leden 11Borrelavond11 in klub
gebouw. 

za 

zo 

ma 

di 

wo 
do 
zo 

19 : Géén voetbalprogramma. 
14,30 - 16.30 uur receptie voor genodigden. 
20.00 uur Veronica - Drive - In - Show. 
20,30 uur Soiree-Dansant. 

20 

21 : 

22 

23 . . 
24.: 
27 : 

Géén voetbalprogramma. 
's-middags 11Katerfeest" 
Kommissie-avond, · 
training normaal. 
Slotavond Kerst-drive. 
training normaal. 
Training als.normaal. 
Géén training. 
Competitie Lens 1 en 2. 
's-middags Auto Puzzelrit met nassi-maaltijd. 

===============:::: 

VRIJDAGAVOND A.S. KLAVERJASDRIVE !!! 
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PIERSON, HELDRING & PIERSON 

BANKIERS 

Amsterdam/'s-Gravenhage/ Rotterdam/ Haarlem/ Curaçao 

qp 



BESTUUR 

J. M. v. d. Klelj, voorzitter 
Frambozenstraat 15, Tel. 250116 

G. H. Halleen, secretaris 
Abeelstraat 37, Tel. 32i0H 

C. P. Nieuwerihuizeo, penningmeester 
p/a Abeelstraat 37, Tel. 32'10 H 

S. A. de Bruyn, kommissaris 
Regentesselaan 210, Tel.608'111 

C, T. v. d. Laan, komntissaris 
Weimarstraat 311a, Tel. 333353 

Sekretaris senioren 

A. Bogisch 
Meidoornstraat 6, Tel. 39 52 55 

Sekretaris junioren, pupillen en welpen 

G. v, d. Steen 
Nunspeetlaan 303, Tel: 39 86 91 

Sekretaris Toto 

J, J. Jager 
Weimarstr~t 67, Tel. 332133 

Sekretaris redaktie 

N. Drabbe 
Apeidoornselaan 201, Tel. 33 66 52 

TERREINEN 

Hengelolaan 600 
Tel, klubgebouw 6613 M 

KONTRIBUTIES · 

t.n.v. Penningmeester vv lc;ilg en Snel 
Den Haag, Giro 336711 

/f 

CAFETARIA 

,,INWI" 
DE RADE 18 TEL. 664276 

Onze specialiteit 

HaDJ.burger speciaal 

VROEGOP's 
Dump-Verkoop 

0 Dames-, Heren- en Kinderhorloges in goud, 
double:: en chroomstaal. 

0 Transistorradio's, wereldontvangers, casSC!tte 
recorders, autoradio's, pick-ups, etc. 

0 Duikerhorloges en Zaanse klokken. 

20 - 30 % beneden de winkelwaarde 

Vraagt vrijblijvend zichtzending , 

TEL. 66 96 0_1 
U belt - Wij komen 

HOOGVEEN 91 DEN HAAG 

M uw MEER WAARDE MARKET w 
FRED. C. DE KLEYN 
Vrederustlaan 145, Telèfoon 664:7'!8 

VOOR AL UW LEVENSMIDDELEN 



DE LENSREVUE 

weekblad van de vcetba1vereniging Ienig en Snel 

44ste jaargang·nur.111:er 15 ' 24 december 19,7g,,;T:;,:,· 
';;1: -, ,-.1 ,,,_,,,. .. , ________ .:_.:_ __ -_________________________ , _________ ."'.~-~ -•- -~- .. -

------.------------ JUB.ILARIA 
========= 

• ~~. ,;;- ~ ...,... •.:J: -. ,.. ~ - - .-, _::-:: ~- ·.i.r 1 0 .:7;;cr'\:J,;i;v ·· :;;--.-~ _; __ ,._,;_,,:._ ., . .._,_ . . . r 

•t Zit er weèr op r.1ensen ! :Cp enkele ontspqqrdè _ katérs 
hardnekkige spijkers na is alles wèer bij het.oude. Zi 
het dan dat wij nu :rezamenlijk Ab".'aham aanschouvrd hebb 

Eén onmerking. over. de jubile11,'!luitg2ve van de Lensrevue 
door een ongelu.!{kige samenloop van omstanci:i,ghedgn _:z;ijn 
de teksten bi,j de foto's achterwege gebleven. Deze tek 
hadden het spitse en speelse element in deze _aflev-erin 
moeten vormen. Het een en ander verdriet ons zèer;··--

Enke1ê nabescl1om,in•,;en -over de_ r~elçf\. v1>.n J-fappenings·, F 
tiviteiten en Gebeurtenissen vind U elde:rsin dit blad • 

• •;·::-:, ~" - ....... : " -- ·-· •• 1 

Hièr'.'~;ilden wij, even toeven bij het Gebeuren van Zater 
dagmip.dag jl"" ,qe -:r~Geptie dus. 
Alle chauvinisme oD een stokje: Zm·,el bij d_e.·diverse 

• sprekers als,=in:··de ,(raritenverslagen komt Lens er_ bij
~onder goed af: _steeds terugkerende thema.• s _walïl\1:1.:. de 
Jeugdige leeftiJd::v:nn de Lens-bestuurders -en de modern 
organisatievorm van onze vereniging, thema'. s _die"algem 
n~ wa'.::r9è~;i_..0°~ .\?il]iii"rvoi:iden.; Over de talloz~e•·•·onäêrschei
dinp:en, vampels, Denningen:·en kado's kunt U elde1°s lez 
Hier·:ri"j , slechts' vermeld dat de heer 'Hoûkés•"ge'e'n• 1ENVB
onderscheiding _k]'.'_e_es; (wel een afdelings-onderscheidinz 

->:omdat hij slechts·-·24½"''jaar: aktief r,eweest is:'i'rfi,Lens, 
maar vooral omdat hij een strafblad heeft: in ,.1946 hee 

--hij tijdens·e·en-vöe'tb"àlwêdstrijd aanmerkinp.:en fsemaË.kt 
de leiding.,,'Inderdaad, zo stellen Nij, waar gaan wij n 

•~ .t.?e. als, ,mensen; q;et '.:Gen dergelijke kriminele _ st;:t,i,t ·van 
d1:enst onderscheid:r: i-rcrden. De heer JaspEJrs, ,.çle spra 
zame vertegen,roordigcr van de KNVB; :vond deze gang ·van 

~z-ak_en t,!erki-raä,:-èlig~ er~ zegde "alsnog de heer HoÜke·s· dé KN 
,ondersqreiding toe • . _, - -- ~, ... 

------ ~-_,,_..,_.., ... --~----- -----·---------
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Voorts willen wij hier melding maken-van de voortreffe
lijke manier, waarop onze voorzitter-de diverse sprekers 
te woord stond. Daarnaast gaat onze bérnndering uit naar 
onze bestuursleden die met de zware vrijdàgavond in de 
benen, de gehele zaterdagmiddag overeind wisten-te 
blijven. ·-

Onze "overall" impressie van het zaterdagmiddaggebeuren: 
een stemmig opgefleurd klubgebouw, talloze bezoekers 
met stemmige w:ensen en stemmig vloeiende drank. 
Tenslotte ,,rillen wij vanaf deze plaats hulde brengen aan 
de jubileumkommissie, die goed werk heeft verricht. En 
dat,- terwijl het klapstuk nog moet komen: de puzzelrit 
op 3e Kerstdag, waarvoor U natuurlijk al lang hebt in
getekend. 

A. V .E •. 

HET BESTUUR DANKT DE JUBIL::Wï-lKOMMISSIE, DE KLUBGEBOUW
KOMMISSIE EN VERDER ALLI<;N, DIE TOT. HET WELSLAGEN VAN DE 
JUBILEUMVIERING HEBBEN BIJGEDRAGEN, HET WAS IN EEN WOORD 
GROOTS !!!!! 

----- .---------
SPORTPENNING GEMEENTE 1 S-GRI\VENHAGE 

Bur.gemeester en Wethouders van •s~Gravenhage, 
' Overwegende, dat de Haagse voetbalvereniging "Lenig en 

Snel" .50 jaar de voetbalsport op eén nationaal erkend 
en gewaardeerd peil heeft beoefend; · 
dat voornoemde vereniging sedert hàar oprichting uit
stekende verdiensten heeft gèhad m.b.t. de sportieve 
ontwikkeling en de persoonlijkheidsvorming van haar 
leden en als zodanig in belangrijke mate heeft bijgedra
gen in het algemeen welzijn van een belangrijk gedeelte 
van de Haagse burgerij; 
dat deze·vereniging bijgevolg zich verdienstelijk heeft 
gemaakt jegens de gemeenschap en zich een goede naam in 
de gemeente heeft ven,orven; 
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BESLUITEN: 
toe·te kennen aan de hvv Lenig-en Snel de sportpenning 
van de gemeente 's-Gravenhage als blijk van waardering 
voor de zeer vèrdienstelijke arbeid van voornoemde 
vereniging gedurende de 50 jaren van haar bestaan. 
's-Gravenhage 1 december 1970. 
Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage, 

De Secretaris, -
w.g. Blei Weissman 

H.HOUKES ONDERSCHEIDEN 

De Burgemeester, 
w.g. Karijnen 

Het doet het bestuur bijzonder vee1 genoegen, dat ons 
erelid, de heer H.Eoukes, tijdens de afgelopen zaterda 
gehouden jubileumreceptie iP onderf'cheiden met de zil
veren speld van de KNVB, afdeling 's-Gravenhage; welke 
onderscheiding werd uitgereikt door de heer Th.Essers, 
vice-voorzittei::- van het bestuur van de KNVB, afdeling 
1 s-Gravenhage. . 
Het bestuur feliciteert de heer Houkes met deze onder
scheiding, die werd toegekend wegens zijn grote verdie 
sten voor de voetb2lsport in het algemeen en Lenig en 
Snel in het bijzonder. 

WIMPELS. 
Zoals te doen gebruikelijk werd de waardering van de 
KNVB en .van de KNVB afd. 's-Gravenhage voor een gouder 
jubilaris uitgedrukt met de overhandiging van twee 
wimpels. 

ERELID EN LEDEN VAN VERDIENSTE 

Tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering, di 
werd gehouden op zaterdagavond 19 december in gebouw 
Amicitia werd met ilgemene stemmen de heer G.v.d.Steer 
benoemd tot erelid ,m werden de volgende leden benoemd 
tot lid van verdier.·1te: G.Hal1een, J .Jager, A. van · 
Luxemburg, P,Meers1 ,ek, G.v.d,Velde en J.Willems, 
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GELUKWENSEN BIJ 5O-JARIG BESTAAN 
-------------- ----- ----------== 

Het bestuur ontving bij gelegenheid van het gouden 
jubileum de volgende telegrammen: 

Richard Mahieu (België), lvv De Postduiven, Dynamo 1 67, 
Aad Bogisch,Semper Altius, ·sv Duinoord, LFC, Laak-, 
kwartier, Full Speed en Maasstraat. 

De volgende schriftelijke gelukwensen: · · 
A. Th.Janssen (Rijswijk), Joh.Boone (Deventer), Piet 
Hoppenbrouwers (Spijkenisse), Ned,Kath,Sportfederatie 
(Den Bosch), svvv Taurus (Delft), Ned. Sport Federatie 
(Den Haag), hvv JAC, avv Alphen, Joh.Meijer (Den Haag), 
Fa. Brauckman & Zn. (Voorburg), krsv Vredenburch, ODI, 
Jac.Frijters, Jac.Haket (Deventer). 

Bloemstukken werden ontvangen van: 
rvv Rijswijk, Te Werve, Wippolder, Fa.v.d.Akker-Haring, 
Oranje Blauw, busonderneming BAB, Paraat, Han Kuypers 
en Frans Schipper (Curacao), HBS, DHBRK, Waddinxveen, 
de heer en mevrouw Mesker (Monster) , handbal vereniging 
Kwiek Sport, ADO, VELO, GDS, RAVA, VVP, ADS, DUNO, 
Kranenburg, VDS, ODE, Loosduinen, Triomph, Coca Cola, 
BTC, jeugdbestuur HBC, VUC, Wassenaar, NIVO, CWP, JAC, 
OSC, Fa.v.d.Hoeven, sv de Jagers, DZS, HPSV, Blauw.Zwart. 

Diverse cadeaux werden ontvangen van: ' 

~ 
vv Voor.burg, GONA, OSC, krsv Vredenburch, Adelaars, 

, ESDSO, hH~ndk HophtpenbrVouwer~, . SpoorQw~ jkk ( ~~lSokH) , FPDKB, Haa
1 
g-

'

1., se c ei srec ers ereniging, uic, ,u, , a,_raucc-
man, VCS (twee ballen), GDA, Scheveningen, Oranjeplein, 
RVC; Blauw Zwart, Broeders Noorderbeeli:dwarsstraat, de 
heer en·mevrouw P.de Jongh, BMT (barometer), Leo Nies

, sen (Rotterdam) 

Tijdens de officiële receptie zaterdagmiddag 19 december 
werden in het receptieboek 147 handtekeningen geplaatst. 

·Tijdens de borrelavond voor oud-leden en oudere leden 
. ...-werden. in het "borrelboek" 127 handtekeningen geplaatst. . . . . ,. 

Namens de vete;á.ne~ we..,r1 door Ton van Luxemburg tijdens 
de "borrel" vrijdagavond de !•"lok in het klubgebouw offi-
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ciëel aangeboden, evenals een bedrar, bestemd voor aan
schaf van spelmateriaal voor de Lensjeugd, 

De Juniorenraad bood op dezelfde-avond bij monde van 
Gerard Duivestein, Frans Disseldorp en Jan Franken 
namens alle jeugdleden de televisie!:ast in het klub-
gebouw aan. · 

Niet onvermeld mag blijven de spontane collecte onder 
de aanwezigen tijdens de borrelavond, dief 341,-
opbracht. Het bestuur zoekt hiervoor een bestemming, 
die t.z.t. bekend zal worden gemaakt. 

OFFICIELÈ MEDEDELINGEN 

MUTATIES LEDENLIJST 

- 077 S,A. de Bruyn ncar Fred.Hendriknlein 4, tel,.501183 
.-- 398 F .A. Peters naar Meppelrade .56 · 
--- 399 R.H .Peters naar idem 
.-~-400 R. J. Peters naar idem 
---.594 P,A.Schouten naar Gladiolenlaan 1.5,0egstgeest 

/.549 J.A.van Westing naar Heelsumstraat 111 

NIEUWE LEDEN .. ,, ) 

...--686 N oF .Groenewegen 

...,688 A,.W.v.d.Berg 
070.5.59 (f:>) 
1702.56 (;j) 
211061 (w) 

',, 

Eekhoornrade 240 • 

_,, 689 A. J .Coffeng 

IN BALLOTAGE 

690 R.M. Bakker 

691 
692 
693 

'·.• . 

W.M.Stèphanus 
J.P.Magnee 
K.v.Kleef 

STRAFFEN 

Drapeniersgaarde 2.5 i 
Hengelolaan 938 - 6622.52t 

131061 (w) Ho~;enstraat 36.~6782.58 j 
· (663616) ! 

271262 (w) Beresteinlaan 12.5-298431'' 
11 06.52· ( s) Drapeniersgaarde 79-6692 
060263 (w) Jaarsveldstraat 24.5-662r. 

. In -rerband met zijr ::iptreden tijdens de wedstrijd ( ju
nior,~n)' DHL8 · Leni_ Bop 12 decereber wordt R,v.d,Steen" 
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' voor één wedstrijd voorwaardelijk met een proeftijd tot 
het eind van pet seizoen. 

In verband met zijn optreden tijdéns de wedstrijd 
(junioren) DHL8 - Lens 8 op 12 december wordt F.Wouters 
voor twee.wedstrijden geschorst, waarvan één wedstrijd 
voorwaardelijk met een proeftijd tot het eind van het 

. seizoen. 

-------------------------------------------------------
HET BESTUUR WENST ALIE MEDEWERKERS, LEDEN 

EN DONATEURS PRETTIGE KERSTDAGEN 

~~!§!=-~~-~!~~!j~~!§~!~~!~~ ,,. . 

Het bestuur ontving van de volgende personen of instan
ties Kerst- en Nieuwjaarsgroeten: 

,;, Fam. de· Zwart, Fam. Disseldorp, East-West Agencies, 
~f Nederlandse Sportfederatie. 

IN MEMORIAM 

/ 

/ 

~ 
Vorige week maandag is overleden de vader van ons junior
lid Robbie van der Kruk en van de echtgenote van onze 
sekretari s. . · 

·,. Wij betuigen hen en hun familie onze deelneming met dit 
gevoelige verlies. Hij ruste in vrede. 
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====-=--=----- HET DRIVE-ë[N.GEBEUREN =====--------== 

Cp het moment dat dit artikel aan het papier toevertrouwd wordt; met de klanken van het Drive-in Gebeuren 
nog natuitend in mijn oren, vraag ik mij af wat de zin 
is van een nabeschouwend artikel. Immers, iedereen die 
op het Volumineus Festijn aanwezig is geweest, zal op zijn eigen manier zijn herinneringen hebben. Degenen, 
die niet verschenen zijn, zullen zich ondanks.een ge
detailleerd verslag van deze geweldige geluidenorgie 
nauwelijks kunnen voorstellen hoe zwoel, swingend, 
schuifelend, fantastisch, formidabel, mooi, matig, 
slaperig, duf, slecht, goed, enorm, waardeloos, waardevol, hard, zacht, stoned, blue, eindeloos, deze avond 
was. Want in al deze termen zijn ongetwijfeld de 
meningen van alle aanwezigen te vatten. 

Daarom zal de mening van ondergeteken~ als één uit de 
massa, niet van belang zijn, 

Een beschrijving in chronologische volgorde is waar
schijnlijk alleen van belang voor de statistici, daarom het volgende: 

8,00 uur : Bestijging van het podium door Gerard de 
Vries; To~ Collins en"diverse andere duiste
re figuren daaromheen; 

8.01 uur : Knoppen-maniak Tom Collins begint om toen 
nog onduidelijke redenen aan diverse knoppen 
te schuive01, draaien en trekken; 

8,02 uur: Het·wordt duidelijk, waarom hij bovenvermel
de handeli. 1gen pleegde. Eeri enorm gel uids
volume ov, ~spoelt Amicitia; 

uur : Eerste scl :ichtere pogingen· van dan sparen op 
de toen n< , lege dansvloer; 

,.30 uur : Volle dan, -loer, lege tafels-en stoelen, 
le glazen, 



:..ii·· 
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10.30 uur: Einde Drive-In Gebeuren; 
10.45 uur : "Sense·or Humor" beklimt lachend de bühne; 
10.46 uur : Eerste tonen van voornoemde bänd, die uit-

mondden in een kakafonie van geluiden. 
Beoordeling aan ieder persoonlijk; 

+ 12.00 uur Stopzetting der nsense"-klanken, hetgeen 
tevens het einde betekende van alle vi
brerende volumes van deze avond. 

JACOWICZ. 

H E T B O V E N G E B E U R E N 
----.---------------------------

Wat er bóven gebeurde, was iets dat van te voren een 
stempel op zich gedrukt kreeg van uitbundigheid en dolle 
pret. 

we-moesten echter wachten tot het optreden van de 11Miller 
Sisters", die later uiterst functioneel bleken door hun 
"repertoire" en "uitgekiende act", voordat de van te 
voren verwachte hospartij op gang kwam, 

Het orkest zorgde voor een zwoel achter-· en voorgronds
mtiziekje, zodat iedereen met volle (alcohol-) teugen 
genoot. Dat de meningen verdeeld waren over de geboden 
muziek was te verwachten, maar dat eenieder zich eens
luidend positief uitliet over de sfeer en gezelligheid 
was karakteristiek voor de gehele jubileum-viering. 

JACOWICZ 
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DE OUDE RAKKERS VAN WELEER ! 
--------------------------" - . ·----- ---

De vrijdagavond was bestemd voor hernieuwde kennis-makingen; -
Dat de oudjes het feestvieren nog niet verleerd waren, bewees deze avond wel. Achter sorrimige in het begin nog onbekende gezichten bleken later ex-prominente Lensers schuil te gaan, die elkaar althans wat feestvieren betreft, uiterst goed aanvoelden. Voor alle andere- en oud Lensers zal dit óngetwîjfeld een avond geweest zijn die bij een ieder voor altijd in het geheugen gegrift zal blijven staan. 

++++++++++ VLAEMSCHE KERMIS GROOT SUKSES ++++++++++++ 

Een zeer· groot aantal jeugdige enthousiastelingen hebben woensdagmiddag- en avond in het klubgebouw de 11bloeme-t jes11 bijzonder fijn buitengezet. · 
Met· levensgrote· buksen konden de buys hun schutterskwaliteiten ditmaal binnenshuis laten zien en ze lieten wat zien! De spaanders vlogen ervan af. 
De "zware" jongens hebben zich uitgeleefd met ballen, gooien op stapels blikken, en zo waren er nog verscheidene -0ijzonder leuke spelletjes, die de stemming een feestelijk geheel gaven. 
De bingo,vormde de klimax van spanning en afleiding. De spanning was te snijden, de meest vreemde geluiden van vreugde en verdriet w· .ren te horen, maar het bleef tenslotte een geluksfact"r wie de prijzen, en die waren de moeite waard, in de w;cht konden slepen. · 
Namens alle aanwezige jongens een woord van dank voor de organisatoren van de,· . geslaagde dag. 

Coco. 
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F o o t b a 1 1 C o s t u m é 

Onder overweldigende belangstelling, ons keurteam 
kon er jaloers op zijn, stormden de grootste maf
kickers, hippe vogels, eindeloze nietsnutten en nog 
wat vreemd spul de arenabinnen. Generalisimo 
"In 't Kley" én Korporalisimo "le Grandeur" hadden 
inmiddels de grassprietjes al geteld, alles wees 
er dus op dat div unieke buitengebeuren kon beginnen. 
Nou vergeet het maar! Onder hysterisch geloei 
scheurde de lensio-ambulance de grasmat op, om enkele 
doktoren en patiënt te lossen, De patiënt bleek nl. 
11 vastgeroeste hot-dogs in z~jn dikke darm te hebben. 
Wat dat betreft kunnen we dus nog wel wat ziekmeldin-
gen verwachten. Nadat alle ongerechtigheden waren ver
wijderd, werd het leder richting hiernamaals geschoten 
en tot ieders verbazing kwam hij onder "mina-bak-graag's" 
rokken vandaan. 
Nadat Jantje v~n een schone luier was voorzien en 
praktisch alle deelnemers hun grote neus in andermans 
zaken hadden gestoken, werd het eerste doelpunt een 
feit. · 
Het was zo'n echt slemielig doelpunt, zoals we ze al 
té veel zien, maar ja, wat verwacht je van een aantal 
katers zonder poezen. Deze lieden konden gewoon niet 
met beide benen op de grond blijven staan, daar waren 
de sferen te hoog voor en de doellat te laag. Nadat 
de aanwezige opa's het nodige vuurwerk er tegenaan 
hadden gegooid, kon het dappere klootjesvolk zich op 
de erwtensoep storten. · ' 
Al met al ~en knotsgekke middag, waar we allemaal veel 
plezier aan hebben beleefd. 

Goco. 

~-Y_'.!'_2 ______ !:_ll_?!_ ?!_1_~ __ g_J_'.f __ 1970 

Ter afsluiting van het jubileum vrordt a.s. zondag 27 
december 1970 een auto-puzzle rit georganiseerd. De 
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eerste wagen zal van start gaan om 14000 uur precies. Inschrijving voor deze rit vanaf 13,30 uur aan de starttafel in het klubgebo~fl. 
Het inschrijfgeld voor deze door de heer A.Bogisch uitgezette rit beclrae.gt f 2,50 per wagen. Houdt deze derde Kerstdag vrij voor dit geweldige evenement!!!! 
Na afloop zal de prijsuitreiking plaats vinden in het klubgebouw, Niet alleen leden, maar ook Qnze trouwe supporters zijn van harte welkom. 

De hele rit zal ongeveer 2 uur duren en de gemiddelde snelhéid is + 25 km. 
Na afloop drinken we nog een gezellig borreltje, in afwachting van de-prijsuitreiking. 

Na de prijsuitreiking vol~t dan een nassi-maaltijd Kosten hieraan verbonden t 5,--. 
Hiervoor kunt U zich tot zondagmiddag 14.00 uur opgeven. 

KaKa 

VAR I A 
=======-= 

- Enkele cijfers bij het begin van.de winterstop: Lens 1 : 10-12 (15-9) Lens 8-: 10-20 (35-9) Lens, 5 : 12-24 (67-5)·Lens 9 : ~1-19 (72-11) 
- Het staat natuur1•: jk iedereen vrij zelf de spitse en speelse tektten te bedenken bij de foto's in het Jubileumnunu11er. · 

Suggesties: "Hup :, .ens"; "Ferme jongens, stoere knapen", enz. 
- Voor het grote fe, stop 18 december 1995 hebben wij ons nu reeds ~rzekerd van de medewerking van de ."Miller Sister· ' 
- Hoempapa, hoempat 

Toen er nog geen 
:'··-Gn:.(Ontleend b 

- Zondag 3e Kerstda 

, weet je nog van toen? 
Gmpa was, t0en was er niets te , het LSHG i 
puzzelrit l 
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- Hoe staat het eigenlijk met het strafblad van ons 
bestuur? 

- Hulde aan de euvele moed van Lens A1 (junioren) ! 

- De redaktie wenst iedereen met de Kerstdagen een 
"wit voetje" toe. 

- De redaktie wenst U een alternatief Kerstfeest toe. 
- De redaktie wenst U allen gezellige Kerstdagen toe. 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

PROGRAMMA SENIOHZN VCCR ZONDAG 27 DECEr!,BER 1970 

12,00 uur Lens 2 - HJ.iSH 2 V1G1L6/4 Sch.J.Vlasveld 

OVERIGE ELFTALLEN ZIE AUTORALLY ! ! ! 

De opstelling wordt door de trainer bekendgemaakt, 

12.00 uur Lens 5 - Lens A1 (JUNIOREN) 

Opstelling.Lens 5 (Zondag 27 december) 
A.Vervaart, F.Veelbehr, A.v.Egmond (a), W.Komrenhóven, 
J.Verhaar, J,de ·waart, L.Hendrichs, L.v.d,Velde, 
B.Hendrichs, W,Eykelhof, R.v.d.Acker, E.Bakkers 
Res. J.Bertens, J.Colpa 
Coach: 11 N. Cocoach" 

10 ,januari 1971 vindt een zaal voetbaltoernooi plaats 
voor het hoogste afdelingselftal met reserves. ' 
De indeling voor Lens is: 

DSO - Verburch - OSC - BBW - Lens 
en een nog niet bekende vereniging. 
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3 januari 1971 speelt Lens 5 om 12.co uur tegen 
Blauw Zwart 6. 

Z a a 1 v o e t b a 1 t o e r n o o i 
===============-==-------------------
Op zaterdag 2 januari a.s. zal er in de Veilinghallen 
1/Jestland-Noord te Poeldijk door de K.N.V.B. een zaal
voetbaltoernooi voor B,klassers worden georganiseerd. 
De wedstrijden vangen aan om 9.30 uur. Einde van het toernooi om 12.00 uur. · · 
Lens is ingedeeld in de poule 2 met de volgende vere
nigingen: BMT- RVC - Tonegido en PDK. 
De volgende jongenfl 1rorden om uiterlijk 8.3ó uur· 
veri,acht bij de ingang van het Lens terrein: 
R.v.d.Horst, J.v.Rijn, H.Jochems, G.Schneider, F.Veeren, G.Trómmelen, R.Zoun, R.Mooyman, A.Hilderink, H,Straver, P.Booms, · M.v.Baggum. · 
Leider dhr J.M.v.d.Kley 

DENK AAN JE ZAALSCH OENEN ! ! ! 

PRC'G RAMJ''A JUNIOREN 

In de Kerstvakantie nemen·2 elftallen deel aan een door R.O:S. georganiseerd voetbaltoernooi. 
Op 29 d,ecetnber om 1 0. 00 en 12. 00 uur worden twee wed
strijd en op ons veld gespeeld tegen R.C.S. 
Op 5 januari om 17,00 uur tegen de engelse klub Derby-shire II en op - · 
Woensdagavond 6 januari om 19.00 ons eerste elftal tegen Derbyshire I •. 
De opstellingen worden door de heer van Leeuwen bekend gemaakt. 

ZONDAG 2 7 DECEl\~BER 1 ~ 1Q_ 
1 2, 00 uur Lens A 1 - : -~ns 5 (SENIOREN) 
Samerilrnmst ·11.15 uur dubgebouw· 
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Maandagavond normale B- en C-klassetraining, uitge
zonderd voor ?f,:" · 

E.Hoefnagel ~ G:Bloks - A. • s-Gravendijk 
die zich i.v.m. hun gedrag op 21 decembe½ op 
avond 28 december om 20.00 uur moeten melden 

J~~?;""i,,<)\r(;}~~:..~t":\•,-:-.. '.-~ ;:· .. <'. ,-:~.:.:-'-"i-

- R.v.Noort 
Maandag
bij de 

Overige trainingen, welke niet op feestdagen vallen, als 
normaal. • 

AFSCHRIJVINGEN VOOR DE ;SELEGTIETRAININGEN VOORTAAN BIJ 
DE HEER J .ZOET, TEL. 662293/· ,,;., ! ~ -·-•, .. --

~'· 
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PIERSON,·-HELDRING .& PIERSON 
' 

BANKIERS 

Amsterdam/'s-Gravenhage/ Rotterdam/ Haarlem/ Curaçao 

qp 

• 

conserven in 

SIMON VAN RUITEN Conservenfabriek n.v. ROELOFARENDSVEEN 



-- !--M .. ,,. d. iKtt,_l~ voo;:<:itter 

Fl".:anho:-èns!rJ.at 45. ·r1:1. 2501 J6 

G. H. i-lallei:n, st!c:retnn"s 
Ahe•btraat 37, Tel. 32101-1' 

C. P. Nieuwenhuize:D, p~ttnlngmeesrer 
p/a Abeclstraat 37, Tel. 3HOi~ 

S. A. de Bruyn, kommi:,san·.s 
Rcgentcssclaan 2JO, Tel. 608111 

C. T. v. d, Laan, kommissaris 
Welmarstraat 311a. TeL 333353 

Sekretarls senior~ 

A, Boa!sch 
Meldoornstraat 6, Tel. 39 52 55 

G. v. d. Steen 
Nunspeetlaan 303, Tel. 398694 

Sek:etaris Toto 

J. J. jager 
Wcimarstraat 67. Tel. 33-2133 

Sckretaris :cedaktie 

N. Drat.J.,e 
Apelctoornscláan 201, Tèi. 336652 -

TERR!l!NEN 

fü~3delaan 60C\ • __ 
T<'. kI"h9<bouw 66 13 14 

t.:. J?-:->"· 0 •"t.1::J:r.s~~,•~·~.:y.t.~:·~3 -eP." t!·;, -
0~:t !0!:>a~. G'iro 3~71.1 

" 

/6 

r 
·--.. "! ·;;-,(> 

,'f.X lt. .l ~ ·~;i,' -~ ,, 

DE.RADE 18 TEL.. 6642:76 

Onze .specialiteit 

Dump,17 erkoop· 

D Dan!~. Heren• .en -Klnätr'horloges in goud, 
dom'lle eb 't".hrcomsta.il. 

D Traosistorradlo's, wercldoatva~gers, (Casst.tte 

.reccr~crs, autcrradlo's. ;pid:•P;Pll,"ctc. ~-~, 

0 Dulk~-horloges en ·Zaanse. klóläct.n. 

20,300/o beneden de winkelwaarde 

U belt - Wij komèn 

HOOGVEEN 91 DEN 'HAAG.· 

.. -- ... - ·-- . -----.. ----~. - ••·• 
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·f ·'.\Éi6kbi'.µcl· ·_vi;J:h tfe' ,~0 el.~b-<1l 79,renip;if\É: ;Lei;iig en $n~i' 

44st~. j;argang nur!î!er 16 j1 december 1970 

. . 
,,,, 1 

====================-=====-==--------------------------
·-

I:,ENS' ZAKAGENDA 
===·-====-=-=--- ,, ., ~ 

""',-_,:-· 

Vrijdag 1 januari GÊEN klubavond 

Zondag "'3 januari. Lens 1. - ODI, Lens 2. Alphen 2 ( ! ) 

Vrijdag 8 jó\nuari ; Filmavond C-klassers 
' ..., . . . 

Zaterdag 9 januari Filmmiddag_Pupillen . ' 

Vrijdag 22 januari • Spelregelavond KNVB 
. .' ' . 

Vri,jdag 5 februari': Eeatavond 

Zaterdag 20 februari~ Carnaval 

' . . -------------
OFFICIELE MEDEDELir'GEN 

ADRESWIJZIGING · · 

~ ,,. . ... ---

. ', ~ 

578 J. Zoet naar ·Genemuiden straat 449; tel. 66229 3. 

NIEUW 'LID ., 

692 J.? .Magnee 110652. Drapeniersgaarde 92 tel .·669286. · / 
. ' ' 

STRAF 

De KNVB, Afd •. 's-Grd.Venhagè, heeft A, v .d .Meyden . geschors 
voor twee bindende wedstrijden voorwaardelijk èn een 
proeftijd ~an een jaar (ingaande 17 december 1970) wegen 
zijn optreden wjde;1s de wedstrijd Toofan 3 - Lens 9 op 
13 december. 

"'· ·- ... 
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BESTEMMING JUBILEUMGELD 

Het Bestuur heeft besloten de onder couvert geschonken 
bedragen b .g. Vo het jubileum te bestemmen voor het op- . 
knappen ·van de bestuurskamer, 

===============--=--========================---=======--
HET BESTUUR WENST ALLE LEDEN, OUDERS VAN LEDEN, 

DONATEURS EN BELANGSTELLENDEN, 

EEN VOORSPOEDIG 1971, 

=========--=-===-==-=================-=======--=-=--==--

GELUKWENSEN BIJ_JUBILEUM 
De-volgende felicitaties bij gelegenheid van ons vijftig
jarig bestaan werden npg ontvangen van: 
J.Blarikenstein, scheidsreëhter;Mr.J.Velders, voorzitter 
Làndelijke Bond van Amateurvoetbalverenigingen (LBA); 
Sporthuis Sengers (6 plastic ballen) . 

=======-=-= HET GROTE BUITENGEBEUREN =-=====-=== 

En daar was dan de laatste van de Jubileum Happenings: 
de auto-puzzelrit; 
Om drie minuten voor twee bp derde kerstdag vertrok de 
eerste snelle wagen om zich met brullende motoren 
richting Westland te begeven. Vanuit het zenuwcentrum 
waar de wedstrijdorganisator Carel van der Laan gezeteld 
was, -werd om de twee minuten een volgende snelle equipe 
het circuit opgejaagd om de konkurrerende bemanningen in 
dynamiek en. vernuft de loef af te steken. 

Na vijf uur stroomden de deelnemers met tussenpozen weer 
binnen. De spanning in het zenuwcentrum werd toen lang-
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zamerhand tastbaar; Toen rond half zeven de asbakken 
overvol waren, de trekken op de gezichten grimmig en 
de spanning ondraaglijk, kwam de 24e en laatste 
equipe binnen. Spoedig daarna kon de wedstrijdorgani
satie de uit slag bekend maken. Het bleek-·dat de equipe 
Roozenburg - Van Luxemburg (met resp. echtgenotes} 
het "Redaktie Racing Team" achter zich had gelaten 
en op de eerste prijs beslag had gelegd, voorwaar een 
knappe prestatie. 

De heer Roozenburg, chauffeu~ van de winnende equipe 
deelde in een interview aan de finish mede dat hij 
slechts gestuurd had en gelachen met Annie (van Luxemburg 
en dat· Jan (van Luxemburg) ·en Mien (Roozenburg)-het 
serieuze gedeelte verzorgd hadden. Ziehier de succes
formule, 

Op deze plaats willen wij ons medelijden uitspreken met 
de toevallig passerende kip die, na de kerstdagen over
leefd te hebben, nu-in haar. spiernaakte kippevel door 
het leven moet gaan, omdat de Lens-rally-rijders zo 
.nodig een wit veertje moesten meebrengen naar de finish. 

De nasi-bami-maaltijd na afloop was het einde: een klub
gebouw met één grote nassende Lensfamilie. 

Wij willen hier pleiten voor de vestiging- van een nieuwe 
Lenstraditie: die van de jaarlijke autorally. Wij hebben 
stemmen gehoord, die deze puzzelrit het meest geslaagde 
onderdeel van.de hele.jubileumviering vonden. 

~ .. - -

Tenslotte willen wij zowel Aad Bogisch hartelijk danken 
voor de opzet van daze rit (en hem tevens van harte 
beterschap toewensen) als Carel van der Laan en Hans van 
der Kley voor de or ;anisatie î 

De prij s11rinnaars: 

1. Roozent ll"g van Luxemburg 61 strafpunten 
2. Redakti Racing Team 72 u 
3. Hoppenl ·ouwer- - Hoppenbrouwer 78 11 

4. Oostve~· Koentze.- Oostveen Koentze 81 straf1 
5. F.Eurif c1wt - N.Burghouwt 81 " 

24e van Oo~ a•om - !vfüller + 380 11 
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A L W E E R E E N J A A R 

In veel·opzichten blikt de mens vaak met angst op de 
decembermaand vooruit. Veel zaken, die voorwerp van 
zijn angst kunnen zijn, behoren weer tot het verleden, 
maar hij zal nog één beproeving moeten doorstaan: die 
der jaaroverziêhten. Via krant, weekblad, radio, t.v., 
personeelsgids en ••••• Lens-revue, 
Waarde lezer, worstel U er doorheen en kom boven. 

Januari. 
Het beruchte driemanschap de Bruyn, Willems en Meers
hoek wordt aan de dijk gezet. Ook trainer Scherpenisse 
trekt de prairie in. De heer ter Horst mag het zinkend 
schip redden; 
De eerste bijeenkomst voor "het klaverjassende klootjes
volk" vindt weer plaats. (Het tussen aanhalingstekens. 
geplaatste stamt uit een der vorige jaren). 
Voor de eerste keer wordt er gecensureerd. 
De laatste Jong Lens komt uit. 
De aanvoeTder van Lens 3 wordt erg bang. 
Kranten stromen met kilo's binnen. 
Er is een nieuw bestuur. -Erg jong trouwens. 
0 ja, er hebben zich weer nieuwe leden aangemeld. 

Februari 
De spelers van het eerste elftal mogen niet naar de 
Karnavalsavond i.v.m. de wedstrijd tegen Wilhelmus. 
Lens 1 verliest met 5 - 1 van Wilhelmus. 
Fr::.el'enser spreekt" zijn vertroU11en in het eerste uit. 
Telelens verschijnt. 
Er zijn 2 '1piespalen11 bij de ingang verschenen, 
Frielenser (ja, alweer) vindt het fijn zondags om 10 
uur v.m. te voetballen. 
De spelregelavonden vieren hoogtij. 
Op 28 februari vindt het eerste volledige programma van 
het nieuwe jaar plaats. 
0 ja, er hebben zich weer nie~we leden aangemeld. 
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Maart 

Op 1 maart zet men het volledige programma voort. 
Er worden initiatieven ondernomen de velden open te 
stellen voor mensen die anders gebouwd zijn dan zij, 
die er gewoonlijk gebruik van maken. 
De Juko gaat over tot een "law and order politiek". 
Ee eerste van een zeer lange reeks strafzaken dient 
zich aan. 
Iedereen werkt nog steeds erg hard. 
0 ja, er hebben zich weer nieuwe leden aangemeld. 

April 

Karel's bord wordt opgehangen boven de ingang, 
De vernieuwing van het klubgebouw komt gereed. Even
tuele vandalisten worden natuuriijk gewaarschuwd. 
Lens 1 blijft doorvechten. Wat jammer is: ook andere 
ploegen, die rond de rode streep hangen, blijvem 
doorvechten. 
Hans ,Zoet scoort tamelijk uniek ( zoek maar op hoe) 
in de wedstrijd tegen Celeritas. 
Utopia acht de tijd rijp óm het kampioenschap te 

, grijpen (Sic Utopia-; transit Mundi). 
Lens 13junioren volgt de weg van Utopia. 
Een nieuwe rage doet haar intrede: inbreken in het 
Lens-klubgebouw. · 
Lens• jubileum toernooien beginnen. 
0 ja; er hebben zich weer nieuwe leden aangemeld. 

Mei 

De laatste loodjes wegen héél erg zwaar. 
Lens 3 grijpt de lauwerkrans. 
Voor de afwisseling vindt er weer een beatavond 
plaats. 
De laatste loodjes wegen té zwaar. 
Het veteranentoernooi mag zich in een grote belang~ 
stelling verheugen. 
Er trekt nóg iemand de prairie in (met gezelschap). 
0 ja het degradatiefeest is geslaagd. 
Een traj_nérswisseling vindt plaats. Sorry, het is 
reeds de tweede. 
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Het wordt--wat stiller rond de doellatten. 
O ja, er hebben zich weer nieuwe leden aangemeld, 

Juni 
Iederëen begint iets minder hard te werken. 
De redäktie doet valse beloften. 
Er îs een nietiwe redaktie. 
Kleine compensa-t;ie: tens wint de- Escamp-bokaäl,. 
Er wordt door-de dames driftig tegen de bal geschopt. 
Ook in Lens komen er weer veel mensen door een examen, Het is warm-op de Sportdäg. 
Iedéreen'blikt terug- op het afgelopen seizoen. _ 
Lens-blijft dynamisch: Kijk maar naar de agenda voor 
de Algemene Ledenvergadering. 
Karel's bord wordt gejat door de bureaucraatjes. 
0 ja,-er hebben zich weer nieuwe leden aangemeld. 

Juli 
Ook bij Lens komkommertijd, behalve het feit dat de 
heer v.d.Velde dan eindelijk opa is geworden, is verder weinig opzienbärends te melden. · 
Natuurlijk gaan de traditionele kampen weer van start.· Ditmaal naar Ferschweiler, Amersfoort, Borculo en ~erl. - ·- -
De kampverslàgen druppelen binnen,doorspekt met de meest onmogelijke voorvallen. 
0 ja, er hebben zich weer nieuwe leden aangemeld. 

Augustus 
We hebben nu een rasechte barkeeper om hot-dogs,aan ·de man te brengen. 
Het eerste oefent tegen de "grote jongens" van Holland Sport·; Honger maakt rauwe bonen zoet .••• _ 
Flu is jarig.· -
Nieuwe reäaktie. Telelens verdwijnt. 
0 ja, er.hebben zich weer nieuwe leden aangemeld. 
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Se"?tember 
.. :.:L: .• ·;·_,:,-:: 1:)~f'! '!.1 s';-,; •·"!·.>.,~ -~- _j.-l:-J·-< :_; e>· 

Lens 2 overtreedt de grenzen der sportiviteit, 
Lens 2 heeft de grenzen der sportiviteit niet overt_t:}g;l,i:?n •. 
Lens 2 - con~:i:;~,,~~?:a~~i\:l.:•··•,,: ..,_,.,,h :i ,· .. ·. "" ,· -1 1;-",··, "Y•'·"'·""; 
Na door bestuur ·geweigerçle ,reactie, OP .. 1r.1ge,zonden ,stuk, 
vert'rekt de pas begonnen··tedàktie. ~: ;' .. ~. : >~~ ; :, ·. ,,;., = : , . 
Enkele stevig uit,-çl~_ Rijpwet~rings,ë' k],ei~"gewass·en '.jongëns 
kome.n de_ lichtma·stéri,J.!lt' dè'.,g]'.'OJ;ld ,;t!rèkkêh • • ~::: ~,,_:.;. , •· 
L · ···1 · · · ··· 1" o·--·•·· _., ... ·· ........ ·· ""' ·'---··-- ,,. -~- •" ens wint met . , .. -. .. ,; e·_ ., ::_·. ·:.,_:,.,-,. ··•._::-:.;~;:. "-:-f", ::-,:-.:.:.-- ..... ,_, .. ,. I ·: ;. · . .1Qt 
Een' nieuwe redaktie · gaat dè-Leni:;.:.revue ·wekeli_jk·s vol·-:-,.:, 
pennen. Verder kommerrt;aa;r ovè:pböcl{g._

1
• .•• .' ~" .·,:; <-"··t'.s; > 

Lens 1 Wl·nt me·t· '1 .!' o•.•.· ·· . ,.,,. • · · , ... ·' ···· · · ··• ·. ·-'··" 
. -~ïr-- ,,-~t-, -, ; : -•,:",•~ -~ 

0 j~, er hebben zich weer nieuwe_léc).en aangemeld;~ .. /; :: . 
. '· 

. ·,. :: ' - . 
Oktober 

•.. #"· . - --·- '_._. ---·. ~ -;~ ' !_._.:, ··:., 

Onze wetenschappelijke medewerker gaat penetreren in de 
steen des aanstoots "Varia". __ '· ' 
Doeltrappen is nog steeds verbode:?p..

1
... . ... ,.,:.• •:- '., 'c; 

Natrappen ook ! . ,; · · · ; · · . · :, · • · '..:·. ~~: , , . . . . , 
De ·redaktie blijkt· redakti vistisch te .z:tj11;,:·:. · '. · ~. : : :_._ 
Lens 5 . . · . .. . .· '"·' · -··. "·.• .. · .;•·' ·'- ... "",. ·· · · -· ·•··'·"::- ' 
EerÏ dr;igende kabinÈitscrisis: . - :·~: .'.'1 

... :' '\,, ... :··~ -~\ :"'. 
Lens 1 wint met·1 -· ·o '· '·'·-'··· ·-.. .. .. · ··-·· . 
De redaktie wordt ste;ds redaktivî_:,tischer. , .... · .:·: '~;'.-
Er wordt een brok Iilenin.gsvórming lÓsgew;Elekt · öm1:;reht;·'.oplos
sing voor het prob],eem vaq de:?, t_oenellJ~nçie ;LeçlEJriàátjwás/' ··. 
De nieuwe lichti-hstallatie wordt ·1ngèbruik gesteld· door 
de wethouder voor Sport en Recreatie P. Vink. , ·•--··~--"·' 
Badend in een weelderig lic)1tbad wordt Lens ,1 _'èHBs0·-1-c:ge-
sp_e~1q __ 1a •• : - -:. . ,·,. ._:,·. ;."·/i~. :~- ~ ""'iJ_~·r:;iz::: 1t-i; ._t. +,";c:fü··< ;_;_\.'.!'.. - -·- 1;; ·'. ~ ~ff').:_: , . .:.•:; ~- ~ ... 
,~atrappen is nog steeds verboden~ .::ic;,,J ·:, ., •'- . 
3:r wor_dy in_ de, ~an~::i,.ne ee);l·,Ding aangebracht., dat nog -., ' 
1-,11· J0 kt te werke·n· ook ·.- ... · .... , ,,- · -., .,.. ·· • , .. ·,--.s-,.·· ·,• ·••r.-·,· ,..,, "' -•-·: -~ ,,;'.!.•'•'- ·•- . ' - ---- ---•·· ·•:• ·-• ,- .. --··•-0--• 

De bestuurstafel wordt overspoeld met verweerschriften; 
Lens .5.-. _, "rt, ··,~ 1 ,.,.... • . ,·.·.---. -· --- ..... ~-~-- - fi·,:r: .. · 
'Je Jubileum Kommissie laat wat -van zich horen. • ... 
De dames. worden van nu af' aan getraind door Gerard 
Duivesteynr . . .. 
Junioren word "ln wakker geschud.. · 
Conditie der Lens-dames neemt zienderogen toe. 
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Natrappen blijft verbodeno 
De Senioren worden wakker geschud, 
De-Junioren ontwaken. 
0. ja,~·en:hebben .zich weer nieuwe l·eden: aangemélict;4._ 

..: ç_.:; : ,, .L G y ;-__ ; • _. ;. 

1 ·. <::: 

,November., .,,,, . , ,,,, •. . _,. 2•·; 

Maand van technische moeilijkheden •. ·· ~;:, :A 

l:r wordt,-,toch nagetrapt. '. S· • :~ '-:,<{ 

Er.:wo_rdt,.eën. 1:>il jart ·aç1nge:r:ukt om het: _ca:f)f,i:ciee: rwg· wat. 

te versterken. -~·, ,:-,: ;-:0 ,,,,:·:lV; 

Lens 5, · .. , . 
Lens:1-blijft niet ·met 1 - 0 winnen~ .. "::·:·· •' 1 

Kerstklaverjasdrive doet· vele kaartminnende kopp.e:Is.,,d'e .. 

gang' naar het klubgebouw maken. - ·, , · , 

De Jubileum Kommissie werkt! 
Een niewre Hengelolaan-loei wordt geintróduceërd •. · 

Ter,l;>evordering"v~ kommuniekaatsie, weet je wel (of 

niet ?) ·ef:in 'interview met de voorzitter; · ·'• · . '- .. 

Onze··wetéhschappelijke medewerker is niet meir; . : .. 

0 ja, er hebben zich weer nieuwe leden aangemeld;·' 

~L'.·" ['i~_J:;C\:.<-: ~:.ci•·:., .. iC·,>. · ,r - . .:J~. :·;_;-·: -

December,::·: ,.:,,,·,'ic-··::. :: • · .;. · .• -:•, .·: ·,.: 

De reeks ·sträf~akin 'vinden geen eind: • 
0

• 

Iedereen1.beri:nnert.~,zich nóg wat· er, in .dec.emo.ér gebeurd 

is; behalve dan misschien, dat Lenig en Snel:' 50. jaár 

bestaat. , 
. --·.r''T"'.;•, .. _, .. --1·~•"':f ._ .• , •- _-. :::J.t,i.l\T (-'·;:!'_;:, ;•_2.•. •• 

Er . is ·eefl.. j:µ\i:i,leurin;wnmer. . . : · .. . , , , . , ~ ", . - r ,c 

Oh, oh,''.ofr,'"er hebben zich weer nieuwe leden· aangemeld • 
. ,::.i.~ ., -~:,.,.' ::.:·:1.-:.:.:~-

EN UITERAARD WORDT IEDEREEN BEDAN!(T. 

·r -~ 
--· - ... - - . ----=- -=-
. -~ , .. , . '.: . 

. 

- De redaktie.wenst iedereen een vinger.:i:n'de pap toe! 
•. -~~•-_ .. .- •. _·,_ ~ .• -- · .• ,r-.---.--....... ,·-~~· 

- Ome Nico,, . U ' .. 'leet; wel;·. uit het. hokje_,: wens~·)f~l(;\, ~eden 
en donateurs van.Lens een 2ialig. en voor:5po:edig,Nieuw-
jaar·toe~,... . . ' . -'" .. ,,. ''·• ' .. ' ": . 

Weest ·voorzichtig met vuurm:,rlc jongens, er zijn al ge

noeg blinde voetballers in Lens (uit Lensrevue dec.1969) 
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- Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar wordt ons allen-toegewenst door de heer N.M. de Mos, voor-· zitter van.B.M.T. 
Desgevraagd deelt het bestuur ons mede, dát er minstens één bestuurslid zonder strafblad is. Dit bevestigt ons in de mèning, dat wij met een kriminele :'klub te doen hebben •. 

- Kerst-·en·Nieuwjaarswensen ontvingen wij voorts van de fam. A.van Luxemburg, Harry en Carla Diets, Jos Witting en Koos Schouw. 
- Het "Redactie Racirig Teäm" wenst U allen een dynamisch:en foutloos 19'71 toe, 
- Er zijn weer vier jeugdelftallen bij, de aantallen zijn nu: 20 junioren-, 8 pupillen-, 7 welpen-. elftallen. 
- De emblemen kunnen weer van de shirtjes af, lui! Hou het'plaatsje op de linkerborst vrij voor het volgende. 
- Bij de prijsuitreiking na de autorally hebben wij wel de prijs voor de meest beminnelijke renner· gemist, Wij hebben hiervoor een kandidaat, 
- Mislukking is niet anders dan een aansporing om beter te beginnen. 
- Van onze vaste konsumènt§l:: "Geachte redactie, ik hoop dat U deze leuk vindt:~Hetis •s winters kouder dan buitentt ! 11 

"' 
·-

==========-=-= 

L e n s - H i s t o r i e 
Een geweldig sukses tijdens de jubileumdagen was de tentoonstelling van oude f'oto•s en knipsels in ons klubgebouw. Vooral c: .. ; oudere en oud-leden hebben ervan genoten. Een w,,o:~ct van dank aan de samensteller van deze tentoonstal:ting, de heerP,Juffermans, is 
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dan ook zeker op ZJ.Jn plaats,, 
Dank ook aan de heer C.L. de Greef' uit Wassena~r. die 

• .r. 

ten behoeve van deze tentoonstelling een kni._osel 
stuurde uit een krant van 4 april 19-32 met het verslag 
van de beslissingswedstrijd om het kampi.oenschap 
2e klas O (RKF) Lens - Wilhelmus. Dat ;ras een buiten
gewoon spannende gebeurtenis. 
Na tweemaal drie kwartier was de stand 3-2 voor Lens . ., 
maar beide verenigingen dienden protest irr. Zou Lens' 
het protest winnen, dan werd het 3-1; zou Wilhelmus 
het protest winnen, dan werd het 2-2, vandaar-dat de 
wedstrijd voor de zekerheid verlengd moest worden; 
in die verlenging lukte het Wilhelmus op 4-3 te komen. 
Alle Voorburgse moeite was echter tevergeefs, want de 
protestcommissie wees Lens als winnaar aan. 
Zo zit eigenlijk aan elke foto en elk knipsel een 
verhaal. Alles zal zorgvuldig bewaard worden, zodat we 
er steeds van kunnen blijven genieten. 

G.H. 

-o-o-o-0-0-0-o-o-o-

VRIJDAG, 1 JANUARI,dus nieuwjaarsdag is het klubgebouw 
de gehele dag gesloten. 
Dus ook 's avonds geen klubavond. 

+++++++++++++++++++ 

BIJ AFKEURING 

Bij afkeuring van de velden is het klubgebouw open op za
terdag-en zondi".gmiddag van 1-5 uur. 
•1··?" ·1·s -1:on --,,_,,.,•-::ir.hc"i,l .-.-• -t-CI ~~-~1J·<':•'t~n t··•+'A1i•e"l"'l'"1~~-..-:-.,.~n 

,:1, ~ 1 ... _.. c> .... }. ~ --:i'-· ... -.... _......, ·.,. . ., .,,-..,, .·.l , ct.1. •.:;: ; c .. _:_. - ._1,,..~ - ~a . .-..-. ,.,,-..,,1. , 

klaverjassen etc. onder het genot van een borreltje. 
Desgewenst kan een klaverjas·drive-je georganiseerd 
1.-rorden. 



• 
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De kerstdrive is een groot sukses geworden. De 24 paren die deelnamen hebben 5 gezellige avonden achter de rug en het is tot op de laatste avond spannend gebleven, 
De avondprijs werd gewonnen door het koppel Burghouwt met invaller A.Roduijn,die maar liefst ruim 5,000 punten scoorden. 
Bij de tombola werden verloot: 
1 konijn, gewonnen door Cock Vervaart, 1 schaaltje verzilverd, gewonnen door dhr. de Jongh, 1 fles wijn, gewonnen door Aad Roduijn. 
De einduitslag van de klaverjasdrive is als volgt: 

1. N,Osse. - Th.Hoefnagel · 
2, L.Hertdrichs - Hendrichs 
3. Zwart - de Groot 
4. Bijsterveld - v/d Steen 
5. Bos - v/d Lans 
6. Duivestein -·zoet 
7. Hop~ de Jong 
8. Meirbach - N.Hoefnagel 
9, Janssen - v. Doorn 

10. P,Burghouwt - Kloek 
11. A.Hoefnagel ~ R.Blok 
1 2. ,T. Wi tting - · Hummelinck 
1 3. · ' s Gravend ijk - Eykelhof 
14 •. G.Halleen - Halleen 
15. v. Aarle - r-:eershoek 
16. Franke - Pe~ters 
17. Jehee - Jehee 
18. v/d Steen - Lalleman 
19. c·.Nieuwenhui.zen - v/d Kley 20. Dankérs. - Z ,un ·· 
21. H.Kok - P.E~elhof 
22. Douw - Dom 
23. Dietz - Die;z 
24. Coenen - R, v/d Steen 

23.313 
22.998 
22.618 
21.895 
21 • 866 
21.794 
21.734 
21 .,580 
21.139 
21.084 
21 .049 
21.004 
20.943 
20.719 
20.401 
20.250 
20.246 
20.220 
20.213 
19;088 
19.047 
1 7. 82 7 
17. 387 
1,5.012 
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Even bezinnen ••••••... 
------------------------------------
Bij alle gepaste feeststemmingen noopt de jaarwis
seling iemand dikwijls tot bezinnen over datgene,wat 
in het afgelopen jaar bereikt is of wat nog bereikt 
moet worden,zowel op zakelijk,privé- en studiegebied 
als mogelijk op sportief gebied. 

Zullen de eerstgenoemde gebieden vanzelfsprekend.het 
belangrijkst zijn,het sportief gebied.behoort toch 
eigenlijk,als een ontspannende onderbreking van de 
dagelijkse beslommeringen ëen belangrijke en welkome 
aanvulling te zijn,Insteliing en vooral capaciteiten 
zijn vaak de bepalende factoren voor de animo in dit 
opzicht .• 

In de vijf maanden dat ik bij Lens train zijn mij 
een paar feiten opgevallen: · 

de moderne en de op de toekomst afgestemde aanpak1 

het vele wérk dat diverse mensen voor de vereniging 
verrichten; 

het grote aantal kwalitatief goede voora~ jonge 
spelers,wat tot uitdrukking komt in de posities 
van de elftallen 1,2 en 3, 

Vooral door dit laatste moet het mogelijk zijn om op 
zijn minst in de derde klasse te spelen.Jammer is het 
daarom,dat het eerste elftal vorig seizoen een·stapje 
terug he.E!ft moeten zetten,waardoor bst eigenlijk bene
den zijn stand speelt.De jongste re'sultaten bevestigen 
dit làatste echter niet en zijn dan ook ronduit teleur
stellend te noemen, 

Beseft dient wel te worden,dat a]s ~ een sèfz.oen 
de kans is om hogerop te komen,dan is het dit seizoen 
wel.Kwaliteit is daarbij niet altijd voldoende om dit 
te bereiken.De strijd zal harder worden door het ge
ringe verschil in het aantal punten.Hoe de opsteJ:-ling 

ook moge worden,de spelers zullen dit absoluut op moe
ten kunnen brengen. 

• 
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Ook·de beoordeling zal zeer scherp zijn. 
Het tweede elftal daarentegen heeft de laatste wedstrijden goede resultaten behaald met als gevolg een stevig bezette gunstige 2e positie, 
Met de gunstige uitgangspositie van het eerste en tweedE elftal gaan we het nieuwe jaar in, Moge de spelers die instelling t.a.v. de training en wedstrijden opbrengen, die een promotie mogelijk maakt. 
Tot besluit wens ik allen een voorspoedig en zalig nieuwjaar en dat het hen dit moge brengen wat ieder erve verwacht in elk opzicht, 

de trainer. 
Huguenin, 

PROGRA1'lMA SENIOREN VOOR ZONDAG 3 JANUARI 1971 
14.30 uur Lens 1 - HNSH 1 V1G1L6/4 G,Zappeij 12.00 uur Lens 2 - Alphen 2 V1G1L5/3 T.v,Ginkel 12.00 uur Lens 5 - Bl.Zwart6 V2G2L5/3 

Bij afkeuring speelt Lens 1 en 2 tegen resp. Gr.Willem Vac. 1 en 2 

10.'Januari. 1971 Zaalvoetbaltoernooi voor Lens 3, Nadere gegevens volgen in de Lensrevue van volgende week. 
' DE OPSTELLINGEN 

Lens 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt, 
Lens 5: A.Vervaart, F.Veelbehr, A.v,Egmond· (a), ·· W .Kouwenhoven, J .de Waart, L. Hendrichs, L, v.d. Velde, B.Hendrichs, W.Eykel':lof, E.A.v.d.Acker, E.Bakker. Res. J,Verhaar, J,Bertens. 

STRAFFEN ... 
Door de bond overger1 Jmen ·van de vereniging. P.Manders ingaande '. 5 oktober voor 3 bindende wedstrijden van Lens 8 :egens gedrag tijdens· de wedstrijd Lens 8 - WIK 4 gesp- :ld op 19 oktober 19'70. Deze 3 wedstrijden zijn inmidc els gespeeld. 
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WG:CI:SJAG 6 JANUARI 1971 
19. 00 uur Lens A 1 - Derbyshire 1 

VRIJDAGAVCND 8 JANUARI 1971 
19.00 uur Filmavond C-klassers. 

ZATERDAG 9 JANUARI 1970 
14.00 uur Lens 2 - Delft 
16.00 uur Filmmiddag voor Pupillen en Welpen 

Het ZAALVOETBALTEAM is vorige week reeds gepubliceerd 
(Lens ?).Samenkomst 8.30 ingang Lens~terrein. 
Leider: dhr. J.v.d.Kley. 

Lens 1 :B.v.d. Lans, H .Rimmelzwaan ,I:, .Bloks, 'fh. v .Hijn, 
F.Haaff,P.Hop,G.v.d.Velde,T.Resodihardjo,F.Guit, 
H.Kruizinp:a,Th.Booms,H.de Zwart,J.Disseldorp. 
Samenkomst 1 0. 4.5 uur klubgebouvr. 
Dez wedstrijd op 3 januari 1971 gaat ondo~· alle omstr,n;:
digheden door! 

Lens 2:(voor 3-1-1971)J.v.d. Heide,R.Hoefna~el,A.Hoek, 
H.deJong,A.Jungschläger,A.Schijf,C.5tapel,P.v.d, 
Steen, J. v.d. Voort.,!. Th.H .Zoun, P. Verheesen,Leider :dhr A. 
Blok •. /_ Th.Wilshaus 

·Lens 9(voor 2-1-1971):R.Bertens,G.Colpa,H.Guit,J.Jan
maat,A.Lodder,A.Looyenstein,J.Post,B.Ruiterman, 
J.Slaöbers,F.Snoeyers,R.Verbarendse,U.Wils,H.Slegten
horst.Leider: dhr G. de Hoogd. 

Lens 14(voor 2-1-1971) :J.v.Boheemen,G.Bloks,J.v.d. 
Burgt,R.v.d.Hoek,J.Hollink,A.v.Kleef,A.Kleiwegt.F.v. 
I.oon,R.v.Luxemburg,R:v.d.Meer,H.Ruyter,E.de Wit 
Leider dhr H.Keetrnan. 

De clft:.llen voor 5 en 6 januari 1971 worden door de 
heer Th. van Leeuwen bekendgemaakt. 
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AFSCHRIJVINGEN: 
Vóór Vrijdavavond 1 januari a.s. bij dhr G.v.d.Steen, }'unsoeetlaan 303.TElefonisch uitslu:i.tend vrijdagavond tussen 19.00 en 19.30 uur bij dhr.G.v.d.Steen,tel. 
39.86.94, 

AFKEURINGEN: 
Over het al dan·niet doorgaan van de wedsrijden op zaterdag, kan tussen 11.30 en 12.00 uur worden gebeld, tel.66.13.14. klubgebouw.Overige wedsrijden gaan altijd door. 

TRAININGEN: 
Het gedrag van G.Bloks - A.'s-Gravendijk - E.Hoefnagel en R.v.Noort tijdens de training op maandagavond 14 december is voor de Juko aanleiding om deze spelers, indien zij in het vervolg bij wangedrag vóór, tijdens en/of na de C-klassetraining betrokken raken,voorgoed uit de tïainingsgroep te verwijderen, hetgeen-::öpstelling in een lager elftal tot gevolg zal hebben. 
Cok. de andere, bij selectiegroepen ingedeelde spelers, worden gewaarschuwd zich behoorlijk te gedragen,aangezien anders nog strengere maatregelen door de Juko genomen zullen worden. 

NKS LEIDERSCCHTEND 
==--==-=====--==== 
Op zondag 10 januari a.s. wordt in het Don Bosco jeugdcentrum, Julialaantje, Rijswijk, de jaarlijkse NKS leidersochtend gehouden.De ochtend vangt aan met een H.'."is om 8.- uur, waarna gezamelijk ontbijt. 
Ha het ontbijt'houdt de heer J.Th Essers, voorzitter van de NKS afd. Voet.bal,een korte inleiding over: 
"Jeugd en Sport". Hierna kunnen vragen over het besprokene ,1orden ge:;, seld. 
Wij'moeten vóór 5 :,nuari het aantal deelnemers opgeven; wilt U daarom .:66r die datum even de heer G.v.d. Steen, tel. 398694 >ellen, om U als deelnemer op te geven. 



ZAJ\LVOETBALTOER..IIJOCI PUPILLEN 
=· ===================·-==-==-== 

Zaterdag 16 januari zullen 3 pupillen deelnemen aan 
het KNVB-zaalvoetbaltoernooi, dat zal worden gehouden 
in de veilinghal Westland Noord; Poeldijk, 
Opstellingen volgen in een van de volgende Lens
revues. 

KNYB - JUNIORENQUIZ 

Vrijdagavond 22 januari a.s. om 20.- uur zal er in ons 
klubgebouw een quiz worden georganiseerd door de 
KNVB. Behalvè Lens, nemen hieraan nog deel GDS - GSC -
GONA - de Haghe - HMSH. 
Er worden vragen gesteld over voetbalspelregels -
aardrijkskunde - geschiedenis - sport in het algemeen -
muziek. 

:Er nemen in totaal 57 teams aan deze quiz deel. 
De halve finales zijn op 26 februari (18 teams}. 
De finale is op 19 maart (6 teams)o 
De eerste prijs bestaat uit J 35D,--, te verdelen ondei:
het team ~lus J 100,-- voor de Juniorenafdeling. 
2e prijst 250,-- plus f 75,--. 
3e prijs f 175,-- plus f 50,--. 
Elk team bestaat uit 2A, 2B en 2C-klassers. 
Aanmeldingen voor deze quiz bij Paul van den Steen, 
tel. 398694, vóór 10 januari a.s, 

DE JUNIORENRAAD, 





=========·===========·============= 

{, >' 
.·:..(;,.':-! .. , 

Na alle jubileumfestiviteiten is het nu zo langzamerhand 
weer tijd voor de uitgestelde films. Vrijdag 8 ianuari 
om 19 c 00 begint de film voor all.e junioren. 
Deze film ("Wedstrijd in• de heJ:-11 ) speelt zich af ergens 
aan het oostelijk front in de lente van 1944. In onmen
selijke omstandigheden werken arbeiders als slaveno Elf' 
van hen moeten tegen een Duits elftal voetballen. De 
strijd op, het veld krijgt een .diepe b~:[;el$:~l)iS: een ge
vecht van onderdrukten om hun vrijheid. Het belooft erg 
spannend te worden. Houd deze avond dus vrij •. (aanvang 
19000 uur. 
Zaterdagmiddag 9 ,ianuari dra,aien wij de film "Kampioen 
op sokken" van de grote filmheld George Formby voor onze 
pupillen~ en welpen. • . ·· 
Iri deze film heeft George-zelf een racemotor geknutseld. 
Zijn grootste wens is mee te doen met de T.T. op het ei
land Man. Hij krijgt geen toestemming om aan de race mee 
te .doen, · omdat het geen machine is van een standaardmerk: 
Toch gaat hij trainen e1:- maakt zulke geweldig goede 
tijden, dat hij gelijk een beroemdheid is. Hij komt nu • 
op een fabrieksmacl,\ine en ook'äaarmee weet hij wel weg. 
Zo te hor en een enorme lach-, gi'er- en brul partij" 
Houd deze mid~ag dus vrij,_ Aanv1;1:ng 16~00 uur 

t ~ 

f-1, ". . -------- --.,, • . 

. ,:-;-~- < .. 

PROGRAMMA JUNIOREN, - PUPILLEN EN ,WELPEN 
. -·. ~ .. :- ' ~- : 

ZATERDAG 2. JANUARI 19 71 . . 
13.00 UUÏ" Lehs 9- - Delft , -
1 3. 00 UUl~ -Lens 14- - Delft . ..; . 
9. 30 uur Zaal voetbaltoèrnooi-·B-klassers 

• 
, . 

ZONDAG.3 JANUARI 1971 

veilinghal Poel
dijk 

12,00 ·uur Westlandia 1 - Lens 1 
1 2. 00 uur Lens 2 - DUNO · •· 

• Naaldwijk 
1Vigr,Noleni,laan 

DINSDAG 5 JANUARI 1971 
. 17,0lJ'uui Lens A/B comb.- ·n"i:-bvshire 2 
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BANKIERS 

Amsterd'am / 's-Gravenhage /Rotterdam/ Haarlem/ Curaçao · 



----------------·. 

BESTUUR 

J. M. v. d. Kleij, voorzi:kr 
Frambozenstra_at 45. TC:. 2501 J,~ 

G. H. Halleen, secretaris 
Abeelstraat 37, Tel. 32i0i4 

C. P. Nieuwenhuizen, penning1,:a.:.r-c-r 
p/a Abeelstraat 37. Tel. 3240 41 

S. A. de Bruyn, kommissads 
Regentesselaan 2 IO, Tel. 60 Bi IJ 

C. T. v. d. Laan, kommissaris 
Welmarstràat 3ila. Tel. 33335) 

Sekretaris senioren 

A. Bogiseh 
Meidoornstraat 6, Tel. 39 52 55 

Sekretaris junioren, pupillen en welpen 

G. v. d. Steen 
Nunspeetlaan 303, Tel, 3986 91 

Sekretaris Toto 

J, J. Jager 
Wcimarstraat 67. Tel. 33 2133 

Sekretaris redaktie 

N. Drabbe 
Apeldoomselaan 20!, Tel. 33 65 52 

TERREINEN 

Heogclolaan 600 
Tel. klubgebouw. 66 13 li 

KONTRIBUTIES 

t.n.v. Penningmeester vv Leniu eo Snel 
Den Haag, Giro 3367 Ji 

1/ 

CAFETARIA 

,,INWI" 
DE RADE 18 TEL. 6642 76 

Onze specialiteit 

Ha11:D.burger speciaai 

VROEGOP's 
Dump-Verkoop 

D Dames-, Heren- en Kinderhorloge:s in goud. 
double en chroomstaal. 

0 Transistorradio's, wercldot!tvangers. cassette 
recorders, autoradio's, pick-ups, etc. 

0 Duikerhorloges en Zaanse klokken. 

20-30% beneden de winkelwaarde 

Vraagt vrijblijvend zichtzending · 

TEL 669601 
U belt - Wij komen 

HOOGVEEN 91 DEN HAAG 

M uw MEER WAARDE MARK ET 
°Vll . 

FRED. C. DE KLEYN 
Vrederustlaaa 145. Telefoon 6647-18 

VOOR AL UW LEVENSMIDDELEN 



DE LE,:sm,VUE 

weekblad van de voetbalvereniging Leni?; en Snel 

44ste jD.arp-ang rn.1Jrn1er 17 7 ·januari 19 71 

==============--=-===--=--------------------------------

VAN HET PE1JAlCTIVISTI~Cl·!E FRCNT ------------------------------
Het the111a voor de kcrnende weken zal zijn de hearing voor 
Junioren en eventueel Punill en, die ongeveer half fGbru
ari P.aat olaatsvincten. 
Zie voor ff.eer informatie onder · .~rTEI.1l1IE JUi(IORENtt. 

f....V.Ti; .. 

C?"'ICIBLE MEDEDELINGEN . - - -
ADRE13",\TIJZIGP'G LEDENLIJST 

244 L.Janssen naer v.c, '.Ierfstraat 1(, Zoeterr.:eer 01790-
/ 8600 

JUBILEUI~FCTO I S 

Onze fotograaf Lou de Boer is inmiddels gereedgekomen me· 
c'e fotoreportage van de feestelijkhecten rond het jubileu1 
Het zijn maar lief:;,t 193 foto's. Getracht zal worden ze 
het komende weekeinde in het klubgehouw ten toon te stel
len. Een voorproef je heeft U al kunnen zien in een van d, 
vorige Lensrevues. 
Nabestellen van de foto's is mogeli.jk. In briefkaartfor
maat kosten ze dan / O, 7'J. 
Lou, alvast hardstil;:ke bedankt voer het geduldige knip
en donkere kame rwerk . 

- ----------·-
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CONTRIBUTIES .. 
Hiêrönder· volgen de namerY van dié leden, diè gedurende dit seizoen nog geen·kontributiès hebben betaald en derhalve thans een-achterstand hebbeh van minimaal negen maanden.-Zoals in de Lensrevue ván 17 november 1970 aangekondigd, wordèn thans maatregelen genomen. De EKO en de JUKO hebben opdracht ontvangen deze spelers niet meer op te stellen totdat de gehele achterstand is betaald. 

SENICREN 
P.Bráün 
S.Douw 
A.Duivenvoorde 
E~Foendoe 
A..Jehee · 
A..Kortekaas 
:: .Küyper 
3 .Schoep -
i.P.v.d.Spek 
I'. Voerman· 
',de Vries 

JUNIOREN 
H.v.nam- -
M.J,v.Dijk 
E.v:d.Hoven 
F.Klos 
P.Koevoets 
J.Oosterveer 
J.Post 
T.Resödihardjo 
J .Ruytèrs 
J.v.Wijk 

PUPILLEN /WELPEN 
A.Köèvoets 
P.Vroègop· 
R. Waarsenburg 

ran ondèrstaartdë leden bedraagt de kontributie-achteritand minimaal zes maanden. Wij adviseren deze leden :.q. de ouders van deze leden het verschuldigde bedrag ,mgaand over te maken. 

:ENIOREN JUNIOREN 
;Bèyer ----- J.Borst 
.Boeihouwer R.Bos ·.Douw J .Hollink .van Dijk N.Hoöghieiiistra· .van Dijk - R.Hoppenbrouwers .Groenendijk J.Keètman · .de Gruyter A.van Kleef ·· .Hoek H.Koüwenhoven .Keetman M.Mulkens .Kuypers· A.Pelser .Kouwenhoven H.Pronk ,v.Oostveen-Koentze 

PUPILLEN /WELPEN 
A.Bijhägte 
W.Frerichs 
P .de Haas 
H.Heezius 
R.Jartseh 
F .Kortekaas 
N,Noore·· 
A.Overgauw 
H.Planken 
M.Prins 
J.Riemen 
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SENIOREN -
F.A.Peters 
R.J.Peters 
H.Smitskam 
R.Soer 
H.de Sterke · 
F.Straathof 

ROYEMENT 
Het·Bestuur heeft 
geroyeerd als lid 
butieacht erstand. 

r (":'!T*T.T,;-r - · ·------
' . JUNIOREN .. 

J.Prönk 
P.Proost 
F .Raaf!' · 

C _G;;Ruygrok' . ·' ' ' . 
- Th.Tijsserr 

R.de Vroege, 
• F .de Vroege 
·. B.x.Veen 

E.Woh:nnan 
P.Wolters .. 
J. Wi jngaarêïèn 

rt' !-pfü>ttttfu' 1tvEt1>E~ 
"· ··T .Schneiders 

J .v .Tuyl 
A.WesterduYJ'.l . 
J .Zéeman :--- · 

J 

~---__;, .~- •-. 

de heer F .Feller per 4 januari 
van de vereniging, gezien zijn 

1971. 
kontri. / 

Va'1 dit royement is bericht gegeyen aan de KNVB. . -. -- .. . ,. r ,t ·- ç ... "' 

_'_1'·_ "I RECTIFICATIE . 
.,_:"f :.. • ... 

In de laatste opgave van lede~ met kontributie-achter
stand stonden abusievelijk de namen van H.M.v.d.Broek .(2 C .Peeters en A.Burgh0ct.--wt vëw;eld; · >:, · .-- ·· . , >;;~ '.J•: .. ~ 
Dit was ten onrechteen''~,i·j"biedèri 1deze;leden hiervpor.' . .. --· • . 1 , • ,, --· . , " ·t > ' • "..:., ,, • ·- 1 • • ,. onze excuses .aan.···->.;"·::'··i ,_;~.,i. ..... ,. - .., •·• - ~.,.· •• '': tt:.t->:.:.·_·_ . ., if?:i: 

;• r ~ 

KERS,T,-:EN 'NIEUWJKARSWÊNSEN. 
.. _._,::::: ....... ~,;. ::~_:!. 

. ·; . ~. -:=:: - "." J 

Van de 'J'.Ó;lgèndé.'personen of·instóll'.lü.ié;s ontving he:e:X:·:;:· 
Bestuur 'nog Kerst- of Nieuwjaars-wensèn: . ,' . ·_ ··• 

:. • • : •· • •. • . <f' ~ r '.! : ; :.. ç, Fam. P. Jufferman,s., sv Vóêrbür~, bê,st'uur RCDH, Al:i. . .cel1 :,:c ... Joop Willems,. Ro;y. Bos·'.éli'Trieke St;hëil't€Jn, Strago _E.lectro: .. 
N.V., Best_uur.BMT; Kwiek Sport-,:·Fam~·'·d.e Hilster. , ✓·<: -'~·, . . . ,-. :· -~ . ' ~ '. . ., ~ ,. ~ . ; De directeur van• de f!ationale Sp.ort.totalisator zand :·; ., nog een schriftêlijk; gelukwens ,,i. v ;m; hEJt jlbileum. 

,; ---~--=-=- ,l_;·-. -
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PRIJZEN'CONSUMPTIES, 

De algehele prijsstijging noopt ook ons enkele priJzen 
van onze artikelen te herzien. Wij hebben de verhoging 

, beperkt tot het strikt nood zakelijkè. , 
Verwezen wordt naar de prijslijst achter de bar. 

KLUBGEBOUWKOMMISSIE. 

c-o-o-o-o-0-0-0-o -o-o-

VA R I A 

De opmerking die wij hier hadden willen maken, hebben 
we weggelaten. 

- Junioren, hebben jullie al onder "Attentie Junioren" 
gekeken? 

- In de toekomst zullen er geen EHBO-ers meer op onze 
velden aanwezig zijn. Wij verzoeken een ieder dringend 
geen blessures meer op te lopen. 

"Golden Hearing". 

- De flora in het klubgebouw leidt een kwijnend bestaan. 

- Het sterke van "Golden Hearing" is dat het lijkt op 
"Golden Ear-ring". Goed hè 

Van onze vaste consumente: "Geachte redaktie, zijn er 
veel knappe mannen in-Lens en kunnen dames ook lid 
worden van Lens?" Hoogachtend Herremieh de Kéutelaere. 
Geachte juffrouw De Keutelaere: op beide vragen kunnen 
wij bevestigend ant,·rnorden. 

::ia============ 
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SENIOREN ATTENTIE ! 
===========-===----

KEURINGSKAARTEN Is'.:ET PASFOTO'S in te leveren bij de -----------------------------
EKO, 's-rr:aandagsavonds: 

R.Bruggemans - A.v,Egrnond - J.de Hilster -
A.Rooduijn - J. de Waart - A.v,Wasbeek. 

ALLEEN KE1JRil\1GSKAARTEN: ---------------------. 
R.Roodbol - G"Verhaar. 

ALLEEN ?ASFO'rO •s: 

H. Suijkerbuijk, 

HEEL VEEL SPOED, A.lülERS KAN NIET WCRDEN GESPEELD IN 
FEBRUARI. 

EKO 

PROGRAMJ',;A SENIOREN ZONDAG i O JANUARI 1971 

14.30 uur Lens 1 - CDI 1 Vi-Geb.116/4 
12.00 uur Lens 2 - GDA 2 V·1-Geb. 5/3 

Scheidsrechter 
P.Oldeman 
A.T.Sörensen 

Opstellingen voor 1 en 2 worden dcor de trainer bekend
gemaakt. 

ZAALVOETBALTOERNOOI: Veilinghal. Noord 
Nieuweweg te ?oeldijk. 

dit is de nieuwe veilinghal gelegen links van de weg 
lopende van Loosdui · .en naar Poeldijk. 

AANVANG; 14.30 uur. 
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De navolgende. spelers· en Leider. de .heer J, Willems 
behoren cm 13. 00 uur .in de Lens-kantine aanwezig te zijn,. 
R.Bruggemans ..:•i;Ve~barèndse ~;E,v.Bronckhorst - · ·' 
R.Roodbol - A.Nieuwenhuizen - G.Oostrom - C,Vervaart -
J .Bijsterveld - 'rh. Hoefnagel - R,Eykelhof - D. Groenen
dijk - F,Straathof - L.v.d.Velde. 

UITSLUITEND GYMSCHOENEN OF VCLLEYBALSCHOENEN, 

12,00 uur Lens 5 - Jun. A.1 

Opstelling Lens 5: 
A,Vervaart - F.Veelbehr - A.v.Egmond (a) - L.Hendrichs -
J. de Waart - W.Kouwenhoven - B,Hendrichs - E.Bakkers -
W.Eykelhof - J.li/ïtting - E.A.v.d.Acker: 
Res. J.Verlnar - R.Bertens - H.de Groot. 

AFSCHRIJVINGEN: 
Lens 3 - Lens 5 . 
uitsluitend vrijdagavond klubgebouw tussen 20,00 en 
20.30 uur tel. 66. 13.14, 

RESERVEPROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 
Indien aanstaande zondag de kompetitiewedstrijden geen door• 
gang vinden en de terreinomstandigheden het toelaten worden 
door het eerste en tweede elftal oefenwedstrijden gespeeld 
tegen Graaf Willem II VAC. 
Dan is het prograw.rna als volgt: 
12.30 uur Lens 2 ~ Graaf Willem II VAC 2 
14.15 uur .Lens 1 - Graaf Willem II VAC 1 
De opstellingen worden donderdag na de training bekend gema, 
De spelers kunnen zondagmorgen om half elf bij de heer 
Huguenin (tel:83.92,74) informeren naar het al dan niet dooi 
gaan van deze wedstrijden. 
Vinden ook deze reservewedstrijden geen doorgang, dan wordt 
er zondag een extra training ingelast .De betrokkenen speler: 
dienen dan uiterlijk half twaalf op het veld aanwezig te zi, 
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PROGRAN}rA JUI'10R;~I~ - PUPILLEN - i'iELPEN 
-~--=--=--=-=------------.-------·-----
Vrijdag 8-1-1971 : 19.00 uur Filmavond Junioren 
Zaterdag 9-1-1971: 

PU:'ILL"SN: 
1 0. 00 uur GJA 
10 .45 uur GJA 
11.30 uur GDA 
12. 15 uur GDA 
1 3. 00 uur GDA 
JUf~T::'?~F": 

13. 45 uur GDA 
14.~r5 uur GDA 
15. 45 uur GlA 

-
-
-
-
-

-
-
-

Zaalvoetbal in de Veilinghal Loos
duinen achter het GDA-terrein voor 
de volgende elftallen: 
(Gym- of volleybalschoenen meebrenge 

Lens :05 
Lens ?4 
Lens ?3 
Lens P2 
Ler:.s i'1 

Lens 17 
Lens 1 6 
Lens 1 3 

Indien de weersomstandigheden het toelaten zullen de volgende wedstrijden op het veld worden gespeeld; 
7:ATERDAG=2-1-71 

14.15 uur 
13.00 uur 
13.00 uur 

Lens 2 - Delft 
Lens 9 - Delft 
Lens14- - Delft 

ZA'rERDAG=2-1-71: 
16.oo uur Filmmiddag Pupillen en 1•felpen. 
7 ~~'D'G 1 0 1 7' · ... , .... ~--~ ~'1. ' - - 1 ~ ==-:====-======= 
12.00 uur Lens A1 - Lens 5 (2en.) 

++++++++++++++++++++ +++++++~++++++++++++ 
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Lens 1 : Als bekend. 
Samenkomst 11 .15 uur klubgebouw. 
Lens 2 : ·J.v.d.Heide, R.Hoefnagel, A.Hoek, H.de Jong, 
A.Jungschläger, A.Schijf, C.Stapel, P.v.d.Steen, 
J.v.d.Voort, Th.Wilshaus, ll.Zoun, P.Verheesen. 
Leider: dhr A.Blok 

Lens_.2.: R.Bertens, G.Colpa, H.Guit, J.Janmaat, 
A.Lodder, A.Looyenstein, J.Post, B.Ruiterman, J.Slab
bers, F .Snoeyers, R. Verbarendse, 1'[ .Wils, H. Slegten-
horst. · 
Leider: dhr Gade Hoogd. 

Lens--1]_: G.v.Gessel, P.Herry, R.i'-'.Iicka, P,Perreyn, 
Th.Tyssen, If:.Heynen, Q.v.Noort, A. 's-Gravendijk, 
J,de Hilster, E.Hoefnagel, H.Lorsheyd, G.Ruygrok 
Leider: dhr H.de Groot 
Samenkomst 15.00 uur ingang Lens-terrein. 

Lens 14 : H.v.Boheemen, G,Bloks, J.v.d.Burgt, R.v.Hoe)s, 
J.Hollink, A.v.Kleef, A,Kleiwegt, F.v,Loon0 R.van 
Luxemburg, R.v.d.r.:eer, H,li.uyter, E.de Wit 
Leider: dhr i'l .Keetman 

Lens 16: ?.Blom, R.Heemskerk, ,1.Hulsemans,·F.Kras, 
V.Pouw, T.?rins, H.Pronk, L.v,Domburg, G.Mahieu, 
J.Lustenhouwer, E.v,.Luxemburg, JcBrochard, E.Casten
miller. 
Leider: dhr A.van Essen 
Samenkomst 14.00 uur Ingang lens-terrein. 

Lens 17 : R.Guit, E.van Hoven, S.Knörr, J.Krens, 
C.Lipman, E.Teunis, F.Wouters, R.Wijman, H.Uding, 
A.Hoefnagel, H.v.Wassem, J.de Waal, W.Brochard. 
Leider: dhr H.Bijsterveld 
Samenkomst 13.00 uur ingang Lens-terrein. 
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Lens P1·: J.Brcn.fl:er . R.v.d.Bocgaard, O.Borst, P.v.d, Burgt, P. Devilee, r-.. r.ïièka, lLHofman, P. Hop, J: Lausberg; R.v.d.r,ieer, J.v.ft~,jn, ;!1.lJer:;terduin . Leider: dhr J.Hofrnan · 
Samenkomst 9.15 uur ingang Lens-terrein. 

Lens P2 : G,.Appeldoorn, Pev.doBurg, W.Frantzen, W.Heynen, O.Huis, R.Koevoets, P.Lucas, Th.v.Luxemburg, R.Noordelocs, R.Peeters, P.Valkenburg, F.v. Velzen · -
Leider: dhr ThoHoefnagel 
Samenkomst 10,00 uur ingang Lens-terrein. 

Lens P3 : E.v.Boheemen, F.Bauman, J.Coli, A.Bijnagte, JuEngele, J.Eys, A.Grimbergen, H.Heezius, M.Peperkamp, R. Pereira; R. v.d. Laan, J. ter Laare Leider: dhr H.Zmun 
Samenkomst 10.45 uur ingang Lens-terrein. 
Lens P4: F.Kerkhof, R,Eyk, R,v.d,Arrle, H.Braak, P,de Gier, P.de Haas, R.Straver, J.Her,gelman, H.Hoppenbróuwers, S.Teunissen, G.Teeuwisse, A,Kuipers Leid er: dl:ir Th.Booms - · 
Samenkomst 11 . 30 uu1· ingang Lens-terrein. 
Lens P5 : S.'\'lilmer, P.Bakvis, R.Dessing, R.Pieters, F.v.d.Poll, M.Schutte·, H.Wubben, P.v.d.Zee, F.v.d.Zel, H.v"d.Winden, P.SchceJl!aker, D.Boin 
Leider: dhr P.Bakvis 
Samenkomst 12.15 uur ingang Lens-terrein. 

VOOR HET ZAALVOETBAL GYM- OF VOLLEYBALSCHOENEN MEEBRENGEN. 

AFSCHRIJVINGEN 
Vó6r vrijdagavond a.s. bij dhr G.v.d.Steen, Nunspeetlaan 303, telefonisch uitsluitend vrijdagavond tussen 18.30 en 19,00 uur. 
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AFKEURINGEN 
Over het al of niet doorgaan van de wedstrijden op· 
het veld kan zaterdag tussen 11.30 en 12,00 uur worden 
gebeld, 
Telefoon 66.13,140 

TRAININGEN 
De zalen voor de selectietrainingen zijn vanaf 11 janu
ari a.s. weer beschikbaar" 
De A-klassers kunnen dan weer bij dhr Th.van Leeuwen 
tussen 17.30 en 18.00 uur informeren of er veld- of 
zaaltraining is. Tel. 25.15.85. · 
De B- en C-klassers vcor de maandagavondtraining moeten 
steeds naar het veld komen. Daar .-rordt beslist of er 
zaal- of veldtraining is. 
Afschrijven voor de maandagavondtraining bij dhr J.Zoet 
tussen 18.00 en 18,30 uur. Tel. 66.22.93. 

NIElME ELFTALLEN 
Na de winterstop zullen v1ij met enige nieuwe elftallen-
aan de kompetitie deelnemen. 0 

Er komen 2 nieuwe juniorenelftallen bij; een B-klasse
( Lens 12a) en een C-kla ss e elftal ( Lens 19) r 

De B-klassers, die tot nu toe in een A-klasse elftal 
speelden, zullen dan weer in de B-klasse uitkomen. 
Voorts zullen ons Se pupillen- en 7e welpenelftal 
aan de kompetitie gaan deelnemen. 
In verband hiermede zu:\.len enkele wijzigingen in de elf
tallen moeten worden aangebracht,- Kijk dus goed uj_t in 
welk elftal je staat opgesteld, 

K R A N T E N A K T I E 
-----===-;-=========-== 

Door alle feestdagen is het niet mogelijk geweest om 
kranten op te halen, maar a.s. zaterdag is het \'/"eer zo 
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ver. Wij verwachten ook dit jaar weer vele volle containers. 
Bij degenen, waar grote hoeveelheden kranten liggen, kernen wij zaterdag als zij zich even opgeven bij P,v.d,Steen (39.86.94) langs. 
Wij verwachten natuurlij::: ook, dat alle jongens, die naar de film komen, een klein stapeltje kranten meenemen. 
Dan hebben wij weer.een volle container 

F I L M S 

A.s. vrijdagavond om 19.00 uur de film "WEDSTRIJD IN , DE HEL", voor alle junioren. Einde van de film.:!:. 21,30 uur. 

Zaterdags zijn de P.Upillen en welpen aan de beurt. De film 11 KJl.MPIOEN OP SOKKEN" van George Formby begint om 16.00 uur. Einde+ 18.30 uur. 

Q U I Z 
===::;:==== 

Zoals vorige week in de Lensrevue stond vermeld, is vrijdag 22 januari de KNVB spelregelavond in ons klubgebouw. 
Verschillende teams, waaronder een Lensteam, zullen er alles aan doen om de volgende ronrete bereiken. Junioren,.die aan deze gezellige quiz willen meedoen, kunnen zich vóór 17 januari opgeven bij Paul .:v.d.Steen, tel. 39.86.94 • 

.. 
~- . .., ~ . ~·=- " .. .,.)• 
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ATTENTIE JUNIOREN (Pupillen mogen dit ook lezen) 
================= :; .. 

De-koïnehde weken-zullen jullie onder "ATTENTIE JUNIOREN" 
(wie een betere ;titel weet mag het zeggen)· het hodige 
kunne·n lezen· over de "hearingtt die ongeveer half 
februari zal plaatsvind~n. Voor het geval iemand niet 
weet, wat een hearing is, zullen we even uitleggen .. 
wat de bedoeling .is. . ···· 

De bedoeling is, dat jullie op deze hearing alle 
kritiek, vragen, opmerkingen en voorstellen naar voren 
brengen. 
De bedoeling is, dat jullie met elkaar hierover van 
gedachten wisselen. 
Degenen onder jullie die zoiets wel eens meegemaakt 
hebben weten dat dat heel leuk is. Jullie kunnsJn dan 
gezamenlijk plannen maken en moties aannemen. 
Voorbeelden van zakeri--wa:ärovet je bint praten zijn: -
stemrecht· ( voor A-klassers ( of ook voor de andere 
junioren); meer inspraak voor de junioren; de junioren
raad, de juniorenkommissie en verder ailes wat je 
zelf maar ter sprake wilt brengen. 

Ik heb nu de hearing alvast aangekondigd, maar in de 
komende weken zullen jullie er nog veel meer over 
horen. 
Maak dus je borst maar nat! 

A. V .E. 

M E E T T H E B E A T ! ! ! 

Ja, ja; ja, vrijdagavond 5 februari kunt U er wederom 
flink tegenaan •• Traditiegetrouw is het weer t.ijd voor 
een enorme stam;;::- en schuifelavond. 

• 

.. 
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De Big Brother Disco Show Js dan verantwoordelijk voor de-trillingen, waaraan Uw trommelvliezen onderhevig zullen zijn. 
\ Platenprater Big Brother begint zijn show om 8 uur. . . 

Toegang 150 centen (30 stuiv~rtjes mag ook). 
Een "must" voor iedere soul brother and -sister. 

Jacowicz • 

• 
-o-o-o-0-0-0-o-o-o-

:: ..... , 



,. 

,, 

,_ 
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PIERSON, HELDRING -& PIERSON 

. -,· BANKIERS 

Amsterdam/ 's-Gra~enhage/ Rotterdam_/ Haarlem/ Curaçao 

qp 

SIMON VAN RUITEN Conservenfabriek n.v. ROELOFARENDSVEEN 



BESTUUR 

J. M. v. d. Kleij, voorzitter 
Frambozenstraat 45, Tel. 250116 

G. H. Halleen, secretaris 
Abeelstraat 37, Tel. 32-4044 

C. P. Nieuwenhuizen, penningmeester 
p/a Abeelstraat 37, Tel. 321011 

S. A. de Bruyn, kómmissaris 
Regentesselaan 210, Tel. 6081 Il 

C. T. v. d. Laan, kommisSaris 
Welmarstraat 341a, Tel. 333353 

Sekretarls seJtioren 

A. Boglsch 
Meidqorn.straat 6, Tel. 39 52 55 

Sekrdaris junioren, pupillen en welpen 

G. v; d. Steen 
Nuospeetlaan 303. Tel. 398694 

SekretarJs Toto 

J. J. Jager 
Weimarstraat 67, Tel. 332133 

~ekretaris redaktie 

N. Drabbe 
Apeldoorn.selaan 201. Tel. 336652 

TERREINEN 

Hc.ngelolaan 600 
Tel. klubgebouw 6613 i4 

KONTRIBUTJES 

t.n.v. Pennlogmeester vv Lenig e:i Snel 
D~n Haag. Giro 336711 

1J 

CAFETARIA 

,,INWI" 
DE RADE 18 TEL. 66-4276 

Onze specialitei~ 

Halllburger speciaal 

VROEGOP's· 
Dump-Verkoop 

D Dames-, Heren- en Kinderhorloges in QOud, 
double en chroomstaal. 

0 Transistorradio's, wereldontvangers. cassette 
recorders, autoradio's, plek-ups, etc. 

0 Duikerhorloges en Zaanse klokken. 

20 - 30 0/o beneden de winkelwaarde 

Vraagt vrijblijvend zichtzending 

TEL. 66 96 01 
U belt - Wij komen 

HOOGVEEN 91 DEN HAAG 

M uw MEER WAARDE MARK ET w 
FRED. C. DE KLEYN 
Vrederustlaan M5, Telefoon 664748 

VOOR AL UW LEVENSMIDDELEN 
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• - DE LENSREVUE -· ------------ ,. 

' weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel 

44ste jaargang nummer 1 8 111- januari 19 7·1 

===--==----------=------------------------------ --- ----. ' 
.. . .. 

------==-- , VAN HET REAKVISTISCHE FRONT ===--=--= 
-- é;i.-::.:..::i-L';.•• •• ~;. '.•,~ç.. .. ~ 

, 1·.. ·-•r .r .. "?'.'. -:,~.:};".: ,., 
, ,.&, .... -. . '"' ·· . .!-!;...-._,!;.~'!\.~~.Ui.ef:t ·•·_.! · 

In· een overigens anonieme brief, gericht aan de_ redaktiE 
lezen wij: 11Naar aanleiding over wat U durft: t.e publ:ice1 

__ in.Uw clubblaadje., .. heb ik eens even dè pen_ ge11olllen om U 
eens een flink woord toe te schrijven. -,,.,·,'"•·· .. 

Ik, vind het.;yl'.>öf':.·de 011ders van deze jongens een grote 
bl-amage als zij iri het krantje lezen dat er·al''6'·éïf 9 
maanden nie:\;,. betaald. is. Kunt U dit niet op een ____ andere 
manier doen: of· dacht U bij zichzelf het blaadje. moet 
toch vol . Il~-----~ o,!!··•~~ .... ~:~: -• 

,... .• !,;. •• J;,·,;~~,:s:,::.. r!::.>·-:,;, .... ,., . --~;, .J.'·, •• ,:., l'' t .t..:.,-1-..:--::lt!{ eLs·,:n·:i:.:::":.: 

Ho_ewel het _piet; onz<?. gewoonte is om op anonieme.,brieyen 
tè-rèagèr_ên:/.ir,ille'ri 'wij "aan-deze kwestie toch·'_ênk~1e', 
woorden wagen, aangezien het een precaire''zäak'Ts"'voor 
het bestuur "ért aangezien wij het vermoeden hebben d13.t 

., ook andere l,El<J.e1:1, .. met gemengde gevoelens de in ·dë''vörlge 
Lensrevue ·gepü15lïceerde"lijst beschouwd hebben.•,:-' · : 

•• 'i'l ,:,•,·• '-'_ ~-,-, ·· .· ... •- . .:,_•-,-.. , .. :,:;.-

Briefschrijver stelt dat er wel eens een aantal ouders 
zijn dat h..,~p ,f;i,i;i~n?ieel niet Jean. opbrengen,.con~:r:ibut.ie 
voor hun kirtd(eren') ·· te betalen •.. Dit kan natuurliJk het 
geval_ zijn, maar .he_t is ook zo, dat onze penningmeester 
deze gevallen tracht op te ]',pOren, waarna hij'zè·zeker 
niet aan de grot<êl-klok, hangt. Wat uiteindelijk tot 
J?'Ublicatie van de.lijst· op deze manier geleid'hê~ft·•" 
( en het b? ~tJJ.ur ___ i;, __ n:j,et"gan na zeer lang aarzelen hier-
toe overgegaan) is h~t feit dë.,t in het afgelopen jaar 
welgeteld 17 keer een (v![Jygeefse) publicatie over achte1 

, stallige kontributi':l in de -Lensrevue is verschenen. 
· PWe hoeven geen financiële genieën te zijn om uit te ' 

.rekenen dat het hi.er- om een flinke som geld gaät. Des
alniettemin is het Jestuur gaarne bereid om suggesties 
over een andere aan:,ak te aanhoren. 
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Overigens, een punt van orde.: Wat onder de titel 
110fficiële Mededelingen" gepubliceerd wordt in de Lens
revue valt op de eerste.plaats onder de verantwoording 
van het bestuur, 

A. V .E. 

OFFICIELE :MEDEDELINGEN . 

NIEUWJAARSWENSEN 

werden nog ontvangen van de heer 
· Flaton en de hvv Spoorwijk; -

en mevrouw Schrover-
, __ ...., -

> -

,..AFVOEREN LEDENLIJST 

/ .534 P,N. de Vries (s) 
_,,,,-- 649 R.G. van Berlo ( s) 

IN BALLOTAGE.· ~ 

694 C.v.d.Ven 31·1~_43 (s) Heliotrooplaan 

VERHUUR KLUBGEBOUW 

,. 
218 - 688432 

Omdat er de laatste tijd nogal wat vragen over gesteld 
zijn, wijst het bestuur.erop, dat bij eventuele ver- . 
huur van het klubgebouw, zowel aan derden als aan leden, 
uitsluitend zwak-alcoholische drank geschonken mag 
worden. Dit kracht en~ de drankwet. De bepalingen in 
deze drankwet nopen het bestuur ertoe hier krachtig de 
hand aan te houden. 

VARIA 
- --------

Onze kunstkalender": Vanaf donderdag 7 januari is in 
galeri'ê·"Lenig êh :;lii~l" een foto-expositie te bezichti
gerr. 'i'itEol van de ~xpositïe "Jubel- en andere •arîas" 
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r:-.:- ,--· - .,._ 
- Bericht uit het ziekenhuis: Ton Kuiters heeft bij 

het schoonmaken van zijn bromfiets brandwonden op
gelopen, zozeer z~Jfs dat oE,_name in het ziek~~huis / 
noodzakelijk bleek, We wensen Ton alle mogeliJke 
sterkte toe en een spoedige terugkeer op onze velden. - Patient uit het ziekenhu:Ci,: Onze Eke-secretaris 

Aad Bogisch is weer thuis, Hij moet echter nog / 
volledige rust houden en mag nog geen bezoek hebben. 

'' Ook hem spoedige beterschap toegewenst, - De tering naar de hearing zetten. - De vorst heeft ook bij Lens ~en slachtoffer geëist: 
Pupil R.Noordeloos l:i.ep bij het schaatserP,een ge- / 

scbeurde knieband op, Dat hij zijn knieband ~aar 
weer snel in dienst van de vereniging kan s(ellen, .- Rönald "Edwin is z'n naam, de eerste zoon. van Wim 
Verbarendse en echtgenote, Proficiat lui,. ga zo 
dobr ! ,. · . \, -:-

' .. - Van onze vaste konsumente: "Geachte redaktie, mijn 
man is meer met zijn gedachten bij Lens dan bij mij. 
Wat kan ik daar nou aan do~n?'! Hoogachtend: Herremien 
de Keutelaere. .. Red,: "Lieve Herretje, dit is een in Lens~kringen be

-~ kende chr9.nische, maar ongevaarlijke ziekte, nl. het 

'Lenseritis. Wij tobben er zelf ook mee. 

H.E DE N.A v·o N ~ DAM.Es TRAINING 
----~-----------~~~--~---------------~---~----. 

""' Dit ter gelegenheit: van het feit dat Geraldo Duivesteyn 

dat voorlopig voor ,1et laatst kan doen, aangezien hij 

,_ voorlopig ook gero1 ·::. door het soldatenleven moet gaan. 
Misschien kunnen de dames hem alvast een rokje aànmeten· 

men m2,.et nu eenmaa: het nuttige met het aangename· ver- ' 

enigen. Er is momerteel een gedrang vanjewelste van 
allerhar:g.e individ1 è!n die deze belangrijke functie van ·- . - .. 
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Geraldo willen overnemen. Wegens te drukke werkzaam
heden van de redaktieleden kunnen de dames zeer tot 
hun spijt geen beroep op hen doen, maar wij twijfelen. 
er niet aan of er zal wel ergens een talent rondlopen, 
die enigszins het goede peil, nodig voor deze functie, 
kan benaderen, 
Indien wegens de weergesteldheid de training geen 
doorgang kan vinden, dan wordt het toch op prijs gesteJd 
indien de dames even afscheid van hun prominente trainer 
komen nemen. 

Coco. 

K L A V E R J A S S E N 

Vrijdagavond 29 januari losse klaverjasavond met leuke 
prijzen. 
Houdt U deze avond vast vrij?! ! 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 17 JANUARI 1971 
-=-=---==-----=======------~--==-- ---==-~--==- ScheidsrechtE 
14.30 uur Rijswijk 1 - Lens 1 P,NoA.v.d.Geer 
1 2. 00 uur Paraat 2 - Lens 2 T.J.C.Sterkenbu1 
12. 00 uur Lens 3 - Concordia 2 V1G-JL6/4 J. H ,,J;lozenbrand 
1 3. 4.5 uur Lens 4 - Or.Plein 2 V1G1L.5/3 J,Kruijdenberg 
12.00 uur Lens 5 - B,M.T.4 V2G1L.5/3 C.W.Kauderer 
1 4,, 00 uur O,D.B • .5 - Lens. 6 onbekend 
12.00 uur H.M. S.H. 6 - Lens 7 T.B.C.Timmer 
13, 4.5 uur Lens 8 - H.B.S .. 12 V2G2L5./3 J ,E.Fraser 
12.00 uur Lens 9 - V.V.O.G.3 terr.VVOG J.Smal 
14. 00 uur H.Jvl.S.H,7 - Lens 10 J.L.Melser 
1,5.00 uur Lens 1 1 - B . .T.C,6 V2G1L6/4 or.bekend 
1.5.,00 uur D.S.0.8 - Lens 12 N.,A, ,,,-,,Dijk 
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N.B. Gezien de 
gezien de 
worden. 

tijd van 15,00 uur voor.Lens 11 zal dit, 
bezetting van de velden,-circa 15,20 

LIGGING DER VELDEN 
. . 

Rijswijk~ Irené Sportpark, Schaapweg, Rijswijk 
Paraat - v .Brienenlaan 9 te Wassenaar ( einde WaalsdorJ 

O.D.B. 
H.M.S.H. 
v.v.o.G, 
D.S.O. 

weg t/o Oostersportpark) · 
- Albardastraat 
- Melis Stokelaan, ingang Vrederustlaan 
- Ockenburgh 
- Burg, van Rhuyl Sportpark, v.d,Hagenstraat, 

Zoetermeer. 

VERZAMELEN: 
Lens~ 1 -' wordt door trainer bekendgemaakt, 
Lens 2 - 11 uur klubgebouw 
Lëns 3.- 11 • 00 uur tl 

Lens 4 - 13,00 uur 11 . 

Lens 5 - 11 0 00 uur tl 

Lens 6 13. 00 uur tl 

Lens 7 - 11 0 00 uur 11 

Lens 8 - 13.00 uur I! 

Lens 9 - 11 • 00 uur Il 

Lens 10- 13. 00 uur 11 

Lens 11- 14. 30 uur 11 

Lens 12- 130 00 uur ·- Il 

Indien twijf<;?J. b~;3:(:;a?-;:;, 9VfL ?,;fjc~µripg~r. alleen. bellen 
naar klubgebouw: zondag vanaf 10.45 uur, tel. 66.13,14 

,...,.._.,. ...,,._,. o:; o: ~ "-"., .. c>,<n.r. ., . • 

DE OPSTELLINGEN 
' Lens .1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt. 

Res. 1 : C,v.d.Beek 



- f""J'" _ _": ;·"• ~-- ~-• -'.~,t; > • . ' .;•· .•. "· .. · 
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. . t~ris •4 

"'.') '-:,.:·,·,_::.:.?·: . 

,' /" _' ::,..{t:f -
R Bruggemans 
E. v, Bronckhorst 
R.Roodbol (a} 
j .Colpa 
G.Oostrcm 
H. Smitskam 
Th Hoefnagel. 2x 
R Eykelhof 
C. Vervaart 2x 
D.Groenendijk 
A.Nieuwenhuizen 
Res 
P.v.d.Aar 2x 
F.Straathof 2x 

Lens 6 
L"73r and enb ur g 
H.v Welzen 
H.Pv d Spek (a} 
R.de Groot 
M.v.Eysbergen 
J.Riemen 
G.v.d.Kley 
G.Looijenstein 
F.van Dijk 
J,Groenendijk 
J Veldink 
Res, 
G.Halleen 
R.Peters 

Lens 9 
R.Bos 
H.Suiker (a} 
C.Peeters 
M.v.Zilfhout 
H.Kemper 
E .:Ld. Velde 
H.de Sterke 

· 'H, Haket 
,, J. a.e Hilster 
'' · -'J. Simons 
.. '1'1'.Burghouwt 

Rel:;. J,Rientjes 

A.Verbarendse 
F._ Straathof( a} 2x 
P v d .Aar 2x 
W Verbarendse 
J.de Waart 

' P Klein Breteler 
G.Benneker 
C.Grimbergen 
J Witting 2x 
R _ Brand enburg 
G de Hcogd 
Res. 
C Vervaart 2x 
Th Hoefnagel 2x 

' .. tèri's 7 
· FdeVos 

A Jeh~e 
L.Boelhouwer 
J de Boer 
N de Boer (a} 
P Schouten 
J Endlich 
B.Lustenhouwer 
A.Cox 
A.van Wasbeek 
H.Suykerbuyk 
Res 
J.v,d.Aar 2:z: 
F v~d.Berg 2x 

Lens 5 
A.Vervaart 
F.Veelbehr 
A.v.Egmond(a} 
L Hendrichs . 
J.Verhaar 
W Kouwenhov en 
L v,d.Velde 
E_BakkEirs 
W Eykelhof 
E A.v,d Acker 
B Hendrichs 
Res 
N.Drabbe 
J, Witting_ 2x 

· .. tèns s 
. Th,Suykerb_uyk 

A.Bilderbeek 
A, v Essen 
H de Groot (a) 
J V 2rbarend.'1e _ 
G n . . t . 1JUJ.JVee- GJ.n 
F Wubben 
J.Schouw 
R.Scholten 
J.Bertens 
P.Manders 
Res. 
A.Tinnebroek 

Lens 10 Lens 11 
H.Douw - î['v,Oostveen Koentze 
N Osse (a} C.Kras 
S, Douw H .Schalt en 
P.Haring M Suykerbuyk 
F,Peters A.Hoppenbrouwers 
A_.v.Duivenvoorde W.Suiker 
F. v.d. Berg 2x J, Brock:.rd 

' B. Osse A.v. Luxemburg ( a) 
,., "H.§tuivinga W.Keereweer 
•:•J.Briedee ~.Jager 

J.v.d.Aar 2x H.Jacobs 
Res. J _jJl'.'z:c.' ~ J, R. Soer Res. J .Micka, P. Burgho' 
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Lems 12 
c,,Beyer 
A,J.Vervaart 
A.Loot 
M.Olthof 
R.v.dSteen 
H.Dankers (al 
J .Kuypers 
R,Feekes 
G.Blankespoor F.de Winter 
W,Douw 
Res. 
P.de Haan 
W ,, v, d • Laan , 
AFSCHRIJVINGEN 
Alleen op vrijdagavond tussen 20,00 en 20.30 uur aan het klubgebouw tel. 070 - 66.13.14 met opgave van reden. RUILFORMULIEREN 
Afhalen klubgebouw vanaf vrijdagavond 22,00 uur of zaterdagmiddag na 14,00 uur. 

WÈDSTRIJDSECRETARTAAT SENIOREN 
Tot nader order": 'H.A.van dêr Steen Juliana van Stolberglaan 480 1 Den Haag. · 

tel •. 83.88.66, 
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A T T E N T I E J U N I O R E N -----------.-~----------.--------
DE 11GOLDEN HEARING" 

Vorige week hebben we de hearing aangekondigd voor alle junioren en eventueel pupilleno Onder de titel •me Golden Hearing" zullen we in de komende weken proberen jullie warm te maken voor dit grote gebeuren. De datum zal waarschijnlijk zijn vrijdag 26 februarj, dat is de week na karnaval. Volgende week zullen we eens haarfijn uit de doeken doen, hoe alles precies in zijn werk z?l gaan. In de we.ken daarna zullen we een aantal punten noemen, die aan de orde zouden kunnen komen. We rekenen er echter op dat jullie alles wat je op je hart hebt, zult spuien bij die gelegenheid. We denken er nog over na hoe we het geheel zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken. Suggesties zijn welkom, Voorlopig tot zi~ns op 26 februari" 

A. V .E. 

x-x-x-x-x-x-x-x-x 

FILMS 
Grandioze films zorgden voor·gein en spanning in een overvol klubgebouw, 
De Film 11Wedstrijd in de hel" bracht onze junioren van de ene sensatie in de andere, er werd zo intens meegeleefd met de verschrikkingen in het nazi-kamp, dat we opmerkingen en yells te horen kregen, waarvan.de meest fanatieke nazi-aanhanger nog bleek om de neus geworden zou zijn en hard om z'n moeder geroepen zou hebben. Ondanks de technische storing, waardoor het een uurtje later werd dan in de b,edoeling lag, was het een zeer geslaagde avond. 



·?f;;/f:~ijit·t? -iK:':)P:·'•A:t~ . ;"·t . · -;"·"r' .. : .,,- , -
George· FOrinbY .Zörgdè \'oer lic:h'cn, gillen~ brullen voor 
onze jongste leden Deze dwaas der ~:_;·1azen is in staat 
de grootste zuurpruim aan het.lachen te maken en we 
zagen deze middag wéér tranen, maar nu var. het gieren 
van het lachen Tijdens een interview, dat we met 
George Formby in de pauze hadden, wist hij ons nog te 
vermaken met wat moppen, waarvan we er één willen 
plaatsen, nl, deze [OJie, boys: 
Er was een voetbalwedstrijd tussen dieren om het werelà 
kampioenschap, nJ. olifanten tegen kevers 
De olifanten staan bij de rust met 8 - 1 voor 
In de pauze laten de kevers ë,ér. van hun spelers ver
vangen door een duizéndpoot Deze maakt de ene goal 
na de andere De wedstrijd eindigt met een î0 - 8 
overwinning voor de kevers. 
Vra~gt de aanvoerder van de olifanten aan de aanvoer
der van de kevers. waarom ze de duizendpoot zo laat. 
ingeschakeld hebben. Antwoord: 11Het. duPrt a]tijd zo 
laug voor hij zijn schoenen aanheeft1t 

Wij willen namens al onze jeugdleden iedereen bedanken 
die deze middag en avond tot een zo daverend sukses 
hebben gemaakt, 

Coco .. 

B _ E _ A_ T __ T _ H_E _ _r~ _E __ A _ T __ of_ hoe_ een_koe _ een_ haa:?_Va!}gt I 
Nogmaals: De Lens 1 Beatavond. 

Om het voor.al niet te vergeten, deze week weer even: . 

==:-:~== De Big Brother Drive-In Disco Show komt op ===== 
=======- .5 februari een "kroevie. sien" kweken. ::;-::== 

Dit alles met behulp van zwarte draaischijven, rode 
hoofden en dat vocht met dat "goudeerlijke" kleurtje 
en vooral niet te vergeten een echte psiegiedeeliese lichtshow. 
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,.. De t-oegà.mg (;f 1~50) i's bijna voor niets als je bedenkt 
dat op het nummer van je toegangskaart een platenbon te 
winnen is. 
Bovendien: heb je geen 1 gulden en 50 centen bij je, 
dan mag je meer betalen. Betaal je bijvoorbeeld met een 
biljet van 5 gulden dan krijg je van die aardige KaKa 
zo maar 3 guldens en 2 kwartjes terug. 
Je ziet, redenen te over om deze avond te bezoeken. 

Jacowicz. 

PROGRAMMA'S JUNIOREN, PUPILLEN EN WELPEN 
=-=-==================================== 

ZONDAG 17 JANUARI 197-'L. 

JUNIOREN 
Aanvang ===:;::==== 

12.00 uur Lens 1 - vue 
1 3,45 uur Lens 3 - GDS 2 
15.00 uur Lens 5 - GDS 3 

ZATERDAG 16 JANUARI 1971 

JUNIOREN 

uur Scheven,3 - Lens 2 
uur Lens 4 - KMD 2 
uur Lens 6 - DHL 5a 
uur Lens 7 - Wilhelmus 4 
uur RA.VA 7 - Lens 8 
uur HMSH 3 - Lens 9 
uur Lens 10 - Triomph 2 
~ur Te Werve 2 - Lens 11 
uur Adelaars 2 - Lens 12 
uur Lens 12a - Postduiven 
uur VUC 12 - Lens 13 

Ligging terrein 
V 
V3 
V3 

Houtrust 
V2 
V3 
V1 
Zuiderpark 
Vrederustlaan 
V2 
Vredenburchweg 
Guntersteinweg 

3 V3 
Loudonstr.Het Kleine 
V1 

15. 15 
15 .15 
î 5. 15 
15.15 
15.15 
14.00 
14. 00 
15.15 
13. 30 
14.00 
14. 00 
12 .45 
12 .45 
12 .45 

uhr Lens 1 4 " - GDS 1 2 
uur QÜ:iëk St.1J- Lens 15 uur· VELO 1 6 - Lens 1 6 

... , Ni jkerklaan 
H,Hoekstr,Wateringen 

Loo 



,-_ -· 
12.45 uur Lens 17 
12.45 uur Lens 18 

''"'."~~, ..... ~ -~. 
- RAVA 14 
- Lens 19 

PUPILLEN 

·, 

Vj 

14,30 uur Zaalvoetbaltoernooi voor 3 pupillen
teams in de Veilinghal West-Noord, 
Poeldijk. 

(_Qym- of volleybalschoenen meebrengen). 

Lens 1 : m,bloks, tb.booms, j,disseldorp, f.guit, 
p.hop, b.v.d.lans, f.raaf, h.rimmelzwaan, th.v.rijn, 
g.v.d.velden, h.de zwart, n.n. 

Lens 2 : j.v.d.heide, r.hoefnagel, a,hoek, h,de jong, 
a.jungschläger, j.kruizinga, a.schijf, chr.stapel, 
p..Vc.d,steen, j.v.d.vcort, th.wilshaus, j,zoun 
Leider dhr a.blok 
Samenkomst 14.45 uur ingang Scheveningen-terrein. 

Lerrê...l: a.albers, r.bor, f.disseldorp, l.egberts, 
w.englebert, j.janrnaat, h.jonker, j.keetman, f.de 
klein, a.v.d,meer,· f.teunissen, j"de vries, p.verhee
zen. 
Leider dhr c.nieuwenhuizen 

Lens 4: h.albers, a.bauman, a.castenmiller, j.v.d. 
ende-,-b.de haas, a.v.d,keer, j.meuleman, j.meyers, 
a.pelser, p.schouten, w.zeemeyer, p.heynen 

· Leid er dhr j. heynen 

Lens 5: c.van deelen, g.van deelen, c,hoenderkamp, 
c,kuypers, e.v.d.linde, j.lubcut, j • .lucas, m,mulkens(2x 
j. pronk, p. proost, r. wouters, w. paqué · · 
Leider dhr f.flumans . 
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Léns_s_ : g. V .arcienne' r. çoen~n,' w·.duiverman, j. V .d .graaf' 
f.hooghiemstra, j.reuxer, j:staffelen, f,de vroete, 
p. wolters, j. borst, )Jl,mulkens ( 2x) res. b .hoefnagel. 
Leider dhr f,flumans 
T- ~,_...,,,.. 

~ens 7 • als bekend, H.Jochems 2:x: ~:. Lens 8 : r.v.d.steen, g.heynen; g.lelieveld, e.booms, 
c.v,d.aardweg, a.v.mar.is, f.hazebroek, w.v.d.linden, 
f •. baven, w,de hilster, c,bakker, j,piët 
Leider dhr j,colpa Samenkomst 14,45 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan. -

' 
Lens 9 : b.ruiterman, g.colpa, h.guit._ .i,janmaat, _ 
a.lodder, a.looyest~in: j,slabbe:r,:;, r>rerbarehdsè, 
w:wils; f.snoeyers, r.bertens, h,slegtenhàrst 

Leider dhr g.de hoogd , Samenkomst 13. 30- ·uur klubgebouw Lens. Lens 10: f.v.os; p.b\lrkelaar; h.v-.d.broek\ a.brouwer; 
i::.de vroege, .. m-.magnee, s.djeraljian, p.mulder, f .willeyns , 
r.v.d.linden, th.heemskerk, h.keyner ~eider dhr c.grimbergen. 
,ens 11 :. a.de pagter, j.v.rossum, j.dessing, .w.snijders, 
.vollering, j.scheltens, g.kerkhof, f.magnee, l.de 
ruin, h.niggebrugge, h.v.d.graaf, c,hooghiemstra, 
eider dhr j,verbarendsè 1menkomst 14.30 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan." - -
~ns 12 .: p.zeil:zen, g·,hogervorst, j.v.hoek, o.verdier, 
.v.d.berg, c.h.vergouwd, e.wohrman, p.driessen, 
reesink, tl.faas, j.leuiken, j,de greef 
ider dhr h.dankers menkomst 13,00 uur Loevesteinlaan hoek Hengdolaan. Qé!__1_2a : r.borri/f~out; p,overdevest; f.jonk~r, p.v.d. 
{er, r.huisman, 'h.kou1,enhov_en, j,krens, r.guit, j.de 
tl, h. jochems .der dhr r,v,d.steen 
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iè;i~ ·13· ·= g.van gessel, p,herry, f .. micka, p.perreyn, 
th.tyssen, m.heynen, q.van noort, a.'s-gravendijk, 
j.de hilster, e.hoefnagel, h.lorsheyd, g.ruygrok 
Leider dhr h.de groot 
Samenkomst 13.00 uur ingang Lens terrein. 

Lèns 14 : h.v.boheemen, g,bloks, .. j.v.d.burgt, r.v.hoek, 
j.hollink~· aav.kleef, .. a.kleiwegt, f.v.loon, rt'v. ·--
luxemburg, r.v.d.meer, h.ruyter, e.de wit --
Leid er dhr w.keetman -- . ,,_ --

. ' . Lens 15 : a.de hoogd, r.de hoogd, t.de kok, r.v.d.kruk.~ 
e.landman, j.lustenhou~er, p.v,d.nieuwenhuysen, r.peek, 
a,reesink, c,schenkels, a.v.velzen, ·.j.v,velzen. 
Leider dhr n.drabbe ... 
Samenkomst 1 2 • O O uur Hengel olaan hoek 1 oe vest einlaan. >• • 

Lèns 16 : p,blom, r.heemskerk; r.hulsemans; f,kra\;_; _ .. · 
v.pouw,. t.prins,,._h,pronk,· l.v,domburg,;c,g,mahieu, :.;;. 
r,leyn, è, v .luxembur..g, . j, brochard, · e. castenmiller ·· ·• .. · 
Leider dhr th.booms 
Samenkomst 12.00 uur ingang Lens.terrein, 

Lens 17: r,guit; (2x); s,knOrr; j.krens;(2x), c.lipman, 
e,telL.'1is, f .wouters, r .• wijsman, h.uding, a.hoefnagel, 
h.van wassem, j.de waal (2x), w.brochard · 
Leider dhr h.biJsterveld 

. Lens 18 : p.bakker, j.wasserman, r.v.d.leeden; h.lutter
man, g,baidjoe, b,v.veen, q.v.d.meys, a,v.maren, j. 
schmitz, th.v.d.voort, j.wijngaarde, r.kleywegt 
Leider dhr a.bilderbeek 

LÉm~ 19 : r,orta, h.:.ooye, m.hoenderkamp, r.willems; 
r.nottet, e.fliers, ,·,v.kruiselbergen., a.krijgsman, 
j,pompen, h.v.leeuwe1,c.v.d,vlugt, j.spoler 
Leider dhr j,zoet 

) . 

Lens P1 : j.bronger, o.borst, p.v.d,burgt, p.devilee, 
r,hofman, p,hop, r.n/ . .::ka, j.lansberg 
Leider dhr Hofman 
Samenkomst:. 13.30 u ingahg Lensterrein. 
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Lens P2 : g,appeldoorn, r.v.d.boogaard, f.kortekaas, 
r.,v.,d.meer, j.v.rijn., a.westerduin, p.valkenburg, 
f.vevèlzen, 
Leider dhr th.hoefnagel. 
Samenkomst 13.30 uu;çinga,r~ 1Le~s terr;ein. 

->ir ..,J r, J '.lf ,r!"\ _ . 
Lens P3 :.c.v~boheemen, p.lucas, th.v.luxemburg, 
r.peeters, w.heynen, o.huis, r.koevoets, w.frantzen 
Leider dhr j.disseldorp 
Sam"e,,,12korn,.9~ t:'!d·:JR-1 ~ii'.121,t.~/'s.§l}:€!:~~~!1;\'!.,,~\?'E:r'eiI).,;;~nehmA 

GYM- OF VOLLEYBALSCHOENEN MEEBRENGEN!!! 
===================. ===============-=~~~ 

,~w1Zï~ 
AFSCHRIJVINGEN :.:.a{~-i0-1 ,. 
Sêhriftelijk vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr v.d. 
Steen, Nunspeetlaan 303, . 
Telefonisch uitsluitend vrijdagavond tussen 18.30 uur 

_en ... .1.9.,. 30~:---tel-,--66 .1-},1•4,k±ubgebouw .--4~ ----· · 
In No.odgevallefi• kan zaJexsI.::,gochtend tussen 10. 30 en 
11. 00 uur worden g~lfé:i.:d'"'naa~tdhr. g. v .d .Steen, tel. 
39,86.94. ik.. -~;;;:i:,.:: ,, 

~ ,.., -- ~ :~·--:~:- '~ ,,~-.}~;~~ ;t~Y:· 
AFKEURINGEN ... i l7 ·- ;,Y, .· 

De junioren :ioetin,q" zoals bekeÁi·'::./voor kompetitie-
.... '."-f-~ -~. ~..,,-,. ... ..~:.' ' --•: .,· '. 

wedstrijden bêi'.\)1\,û.e 9-fkeuringsadressen gaan kijken 
of hun wedstr\Ç'jêiêh(do9rgaan ~ ZiB: mogen hierover dus 
niet -Qj>bellen \paar "'het t:i?J?g~,b.01¾'\-r;:.il'~, · 

~:~·•:-- .... : .-..r<:,,• ... f):::~-.·-:-- 1:..:e.v:,1 ~;.- "~- $· -i,1,~ 

De zç3.a:(yg°§J.Pj.Jv:req.·s1,.r1jd en voor; ,Jie.'_;:P.upillen gaan altijd 
door. ·Hiêr"i'i"ver·'dhs nok nie_~,.,:?Pl:it~~r:i-4 , 

ar,;,;1 ne ~1;;.,:! :,.,F.~> ··, s .... !,.·· ~;r 

:~,: ; ';::~~·~~'. -f ' . ,, '/'' 

. ~ ·--. .. , 
p •.;•,· i:{;_,.'"'·' 

• ~J.•,, ;. _.,'!'-,:d,.", \-.'.'t· J";l~~'S -·--...---.-· ,, 

··. ~'/if., 
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PIERSON, HELDRING . & PIERSON 

- BANKIERS 

Amsterdam/'s-Gravenhage/ Rotterdam/ Haarlem/ Curaçao 

qp 

conserven in glas ... 
HET ALLERBESTE 
. van tuin en kas 



BESTUUR 

J. M. v. d. Klelj, voorzitter 
Frambozenstraat 45, Tel. 250116 

G. H. Halleen, secreta~is 
Abeelstraat 37, Tel. 324011 

C. P. Nieuwenhuizen, penningmeester 
p/a Abeelstraat 37, Tel. 3240H 

S. A, de Bruyn, kommissaris 
Regentesselaan 210, Tel. 608411 

C. T. v. d. Laan, kommissaris 
Welmarstraat 341a, Tel. 333353 

Sek:retaris senioren 

A. Bogisch 
Meldoornstraat 6, Tel. 39 52 55 

Sekretaris ja.nloren, pupillen en wdpen 

G. v. d. Steen 
Nunspeedaail 303, Tel. 39 86 94 

Sekretarls Toto 

J. J. Jager 
Weimarotraat 67, Tel. 33 2133 

Sekretarls rcdaktle 

N. Drabbe 
Apeldoornselaan 201. Tel. 33 6652 

TERREINEN . 

Heogelolaan 600 
Tel. klubgebouw 66 13 11 

KONTRIBUTIES 

t.n.v. Penningmeester vv Lenig ~n Snel 
Den Haag, Giro 336711 

lf 

CAFEXARTA 

· ,,INWI" 
DE RADE 18. TEL. 66-4276 

Onze specialiteit 

H&IDburger speciaal 

VROEGOP's 
Dump-Verkoop 

D Dames-, Hereo- a, Ktnderhorloges In goud, 
double al chroomstaal. 

• TraJ1$tarradlo"s, wereldontvangers, cassette 
~•• autoradio's, piclc-ups, ~••• 

D Dui!.ethorloges al Zaanse .klokkai. 

Vraagt orijblijvend vdltzending 

TEL 669601 
î.J helt 

HOOGVEEJ:,1'94 

Wii koTTIJ!:n 

DENHÀAG 

M uw MEER WAARDE &IARKET 
W ... •' 

FRED. C. DE KLEYN 
Vrederustlaan 1-15, Telefoon 6647'!8 

VOOR AL UW LEVENS~I?DELfil! • 
... .. ....... ,_ ,-... 

- ,:.;_, 



DE LENSREVUE · 
======---= ... -

weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel 

44ste.jaargang nummer î9 21 januari 1971 

=================-=======---=---==-=--===-----=-=-----· 

LENS ZAKAGENDA 

do.21 ja~. lichtwedstrijd Lens 1. 

-vr.22 jan. : Spelrege!avond junioren in klubgebouw. 

vr.29 jan •. ,: Klaverjassen. 

vr. 5 febr.: Beatavond. 

za.2O febr.: Carnaval. 
x) . 
vr.12 mrt. : Ber,in klaverjasdrive. 

•,;:ql!,,\'!!!lt 

x)vr.26febr. : Hearing JuniQI~-

========== VAN HET REDAKTIVISTISCHE FRONT ====.=== 

Zoals ook.in de komende weken het geval zal zijn, staat 
de -Lensrevue deze week in het teken van 11 DE GOLDEN 
HEltRING". ·· -

'Zie voor meer op de juniorenpagina's. 

A. V .E. 
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OFFICIELE MEDEDELINGEN 
====================== 

VAN DE BESTUURSTAFEL -
Tijdens de afgelopen vrijdag gehouden bestuursvergadering 
werden·onder meer de volgende onderwerpen besproken en 
besluiten genomen: 
1 • SHIRTS - . - -

De huidige shirts·met V-kraag ondervinden de laatste 
tijd veel kritiek. Deze shirts worden ook door steeds 
minder sportzaken verkocht. 
Het bestuur heeft daarom besloten met ingang van heden 
het· shirt met de ronde kraag als verenigingsshirt te 
beschouwen, 
Om de leden, die op het ogenblik niet in het bezit 
zijn van shirts met ronde kraag,niet op kosten te 
jagen, zal er een overgangsperiode zijn tot 1 januari 
1973. Op die datum zullen alle leden in het bezit 
moeten zijn van een shirt met ronde kraag. De leden 
die op korte termijn een nieuw shirt wensen aan te 
schaffen, dienen dan ook een shirt met ~~tte ronde 
kraag aan te schaffen. • 
In het klubgebouw zal een voorbeeld van dit shirt ten
toongesteld worden,· zodat iedereen kan weten, welk 
shirt wordt bedoeld. ·---- ... -. 

1,,. ' .-.! ,, -~-~ -~-•'"{,, ::...: . ·,~•;'"' l ';::,.~ 

2. BADGE , .,:0·1"'"-L 
Het bestuur meent, dat de badges op de.shirts (de zo
genaamde "borst:P-laten" ),,_-die bij gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan verplicht zijn gesteld, een 
sukses zijn~ · 
Deze badges zullen in het vervolg tot',he:t:offi:c"ïële 

•.. __ , verenigi_~g~t~que .~eJ:torelJ.,;, ~~t 9:~en ,tërstaride" ë!~f 
- . · - .. het goud"en • kroont Je en ·de gouden· opdruk "50 11 komen 

~ ~: ~r~:!!1
~~dges zullen binnenk~;t v~rkrijgÎ:,'~1)J:'fijn • 

. ~ : . . ~ ... .;. '.. 

3. LICHTWEDSTRIJDEN- _ _ _ _ . -
Aan Eko en Jüko is opdracht gegeven lichtwedstrijden 
vast te stellen voor de lagere elftallèh. Het bestuur 
meent, dat alle elftallen in de gelegenheid gesteld 
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moeten worden een lichtwedstrijd te spelen" 
Voor de junioren zullen de maandag- en de woensdagavond 
beschikbaar zijn en voor de senioren de dinsdag en na 
half maart ook de vrijdagavond; dit voor zover de ter
reingesteldheid het toelaat. 

4. KONTRIBUTIES .. 
Het niet-opstellen als gevolg van aanzienlijke kontribu 
achterstand blijkt zijn uitwerking niet te missen. 
Gebleken is, dat veel ouders van leden vergeten zijn da 
de kontributie per drie maanden vooruit dient te worden 
voldaan. 

5. BALLOTAGE 
Uitvoerig is in het bestuur gesproken over de werkwijze 
van de in te stellen ballotagekommissie. 
Binnenkort kunnen hierover nadere mededelingen gedaan 
worden. 

6. KürfflSSIES 
Naast het gebruikelijke kontakt tussen bestuur en kommi 
sies opmaandagavond zal het bestuur de komende tijd ver 

'gaderingen beleggen met de afzonderlijke kommissies. 

7, HEARING 
· 'Het bestuur staat zeer positief tegenover de plannen va: 

de redaktiè om voor de jeugdleden een hearing te orga
niseren. 

x-x-x-x-x-x 

NIEUWJAARSWENS 

Het bestuur ontving nog een nieuwjaarswens van Aad Bogi: 
f'.. .. .• ... • 

GELUKWENS .. JUBILEUM • 

Een gelukwens (schriftelijk) werd nog ontvangen van oud• 
geestelijk adviseur kapelaan F.Kempen uit Schiedam. 
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NIEUWE LEDEN __ . 

_, 690 R.M.Bakker 
693 K.v.Kleef. 

IN BALLOTAGE. 
69.5 J.Veldman 

131061 (w) Holtenstraat 36 6782.58 
060263 (w) Jaarsveldstraat 24.5 662624 

2309.57 (j) Moerweg 27.5 

AFVOEREN LEDENLIJST 
346 C.J. Marselis (w) 

/ 
PARKEREN OP HENGELOLAAN 
De parkeergelegenheid op het fietspad langs de Hengelo
laan is maar een kort leven beschoren geweest, Het fiets
pad is weer voor fietsers en brommers, zodat de auto's 
weer normaal langs de stoeprand geparkeerd moeten worden, 

==-==--=---= 
. 

TWINTIG JUNIORENTEAMS - EEN REKORD 
===-========-==================:~= 

Het wordt door onze Juniorenkommissie zo simpel meege
deeld in de Lensrevue van 7 januari: "na de winterstop 
zullen wij met enige nieuwe elftallen aan de kompetitie 
deelnemen" ••••• Vermeld wordt dan verder, dat er een 
B-klasse, een C-klasse, een pupillen en een welpenelftal 
bijkomt. 

Het aantal juniorenteamsis hiermee op 20 gekomen eh dat 
is in Lens nog nooit vertoond, Samen met de 8 pupillen
en 7 welpenelftallen telt Lens nu 3.5 jeugdteams. Hiermee 
willen·we maar even·memoreren, dathet werk van de Juko 
wekelijks gigangtische vormen begint aan te hemen •. 
Dank zij een voortreffelijke organisatie en de mede
werking van een groot aantal leiders en trainers loopt 
alles echt_er op rolletjes. 

Je gaat die gunstige gang van zaken eigenlijk pas goed 
waarderen, als je geconfronteerd wordt met minder prettige 
situaties. Zo zijn al veel Haagse voetbalverenigingen de 
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afgelopen tijd genoodzaakt tot het invoeren van een 
ledenstop als gevolg van het heersende veldentekort. In 
sommige gevallen zelfs door gebrek aan voldoende kader. 

In het jongste nummer van Voetbal West, het officiële 
orgaan van de HaagseVóetoal Bond, klaagt höofdredak
teur Frans Bersch erover, dat er onder officials e.d. 
zó weinig jongeren zijn·; Hij constateert, dat jongeren 
overal inspraak willen hebben, maar als het op het_ 
eigenlijke werk aankomt "niet thuis" geven. Het' zware 
w~rk wordt door ouderen gedaan, waarbij die ouderen 
veel kritiek van jongeren ontvangen•••••• -. ., 

Frans Bersch heeft in het algemeen gesproken bijna 
gelijk, vandaar dat Lenig en Snel blij mag zijn, dat hei 
niet met dergelijke problemen te kampen heeft. Met een 
beetje goede wil en een strak tijdschema kunnen de 47 
elftallen wekelijks hun wedstrijd Op één van onze drie 
velden spelen. Maar ook bij ons komt de dreiging van eer 
ledenstop dichterbij. Gebrek aan· (jong) kader· heeft 
Lenig en Snel niet. Gezien de algemene tendens kunnen 
~e daar blij mee zijn. 

Laten we-hopen, dat het ook de verenigingen;· die in 
-minder plezierige omstandigheden verkeren, lukt de 
belangstelling van de jeugd voor het verenigingswerk 
op te wekken. 

·' G.H. 

NIEUWS VAN DE KA~KA -·· .,~...... -- . 

Jus·training voor· de Paasdrive wordt Vrijdag 29 januari 
a,s. een losse klaverjasavond gehouden, waarbij naast ge 
zelligheid ook nog interessante prijzen zijn,~e verdiene 
Inschrijving dient_ voor 8.30 uur te geschieden à ;f 3,--
per paar. --
Gespeeld wordt volgens het systeem als bij de laatste 
drive, dus 1500 punten en wisselen per tafel. 
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Degenen die nooit eerder of lang geleden bij Lens 
hebben meegekaart, kunnen speciaal op deze losse 
klaverjas-avond kennismaken met de gezellige sfeer 
en zich wellicht later bij de Paasdrive inschrijven. 

Gevraagd: Damestrainer 

De heer G • .Duivesteyn is sinds 19 januari nr. 510204092 
geworden. Helaas zijn wij hierdoor genoodzaakt een 
nieuwe trainer te zoeken. 

Algemene eisen: 

Leeftijd 
Capaciteit : 
Uiterlijk 
Postuur 

Karakter 

Vereist 

+ 20 jaar en ouder. 
niet te vlug, niet te langzaam. 
Kleur ogen niet belangrijk, kuiten wel. 
Niet te klein, niet te groot, 
niet te dik, niet te dun. 
goedlachs, vrolijk 
gewend te geven en te nemen. 

""' PQ .:!:. 120 

Sollicitaties: 4 februari a.s.+ 8 uur in ons klubgebouw 
Mede nemen Bewijs van goed gedrag. 

De met smart wachtende dames. 

V A R I A 
------------------

- Het doèt ons genoegen U te kunnen melden dat wij de 
hand op een nieuwe wetenschappelijke medewerker hebben 
kunnen leggen. Zijn werkzaamheden zullen voornamelijk 
liggen op het terrein van de akademische roddel. 

- Junioren, jullie lezen toch wel wat onder "DE GOLDEN 
HEARING" staat? 
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-· Vel~n hebben· on;:, do VY'ê.t8.!:J: gt;~~t;:~ld: nBeste .:cedaktic: is 
01 ··r .,.,1· ~n "r.r .... 7 0.1.'"' ...... ; pt-- ·n-c••·1•ru,,•,.:;?;1 .,.,,r('.l ')r:,.r:•i·r.~ n"lc:.r.cen 
.1. Cl (;:u, \-.,.1. ~Yt"::~- J.. ,-J•- ,...., t::i ... v ~ ~,-,..i. • ,,._. • .._,-.1V\.. <1o;;.;.l.:, ,. J 

Herriernicn Sueelt een Spel, De rcdaktie echter door
ziet dit, th;1is t;_'l.fi zij i~1 op de Ssce,npse matras. 

- "Da Da, ik heet Liiian Ane;ela i, .- • J,:ij:q pape. en r::ama 
zijn: W ;A. Burghc.-c·,\rt en B "Burghcrr,;t,-Beudeker. uDa Da, 
L:i.lian Angela, ·,;elkom op deze ,-rnreld. Doe ,je pa1Ja en 
mama de groeten va,, ons'!" 

- E-n. daar stond dar: fonàerda~;avond Geraldo Duyvestein, 
de ex--damestra:.nrn" :i mei,; se;hoonre•,\l'assen wangen op het 
LE!nsterretn en 1:Y2.~ 0r slt.~-~ht s éên dame om er een af
scheidskus op te dr-ukk.e:-1 ! Dames toch !-

-· Gezocht: eert darrlestrr~in~:r,, !.J:oet aan hoge uiterlijke, 
innerlijke en sportieve ;,isen voldoen. (voor meer 
gegevens zie elders in de Lensrevue) .. 

- Geraldo Duivesteyn kruipt op dit moment door het bron: 
groen eikehout in de zo stemmige militaire kledij. Hi 

; heeft ons echter tct.~ver11rouwd niet tot de fanatieke._ 
lingon t.e beh-:.1reE" 1~12ar_ja, een dnif kc.n snel een 

' 
.. 
i 

havik 1,-.rorden ,Il · 

Even eminent als hij zijn doel schoonhoudt, is Fons 
Duivenvoorde vorj fC ,·,eek !wmpioen van de afdeling 
Den'Haag 2e klasss geworden. Hij deed dit op de 
biljarttafel in· d« ,:;pelsoor·t libr0. Onze gelukwensen. 

- Van onze wetensch&,ppclijke medewerke11
: 

- Als hearingen in een ton 
(humoristisch en t.och leul:! red,) 

PTIOGRM.':JYIA SENIOREN VOOR ZONDAG 24 JANUARI 1971 

-·-----------------. --:=--========~~=====~======= . 

1 0" 30 uur Len::; 1 
12~00 uur Lens 2 
14"30:uur Lens 3 
1 2. 30 UUi." BEG 3 

' :lVV 1 
- EMSH 2 VîGîL6/,4 

Rijswijk 3 V:G116/4 
Lens 4 

Scheid t,rechter 

J.Vlasveld 
A. J .D. Hendriks 
C. J. Lagra:1d 



.. , .. .,, ••· 
.f' '\ 

• r. 

1 2, 00 uur NIVO 3 - Lens .5 A . H • .J .Mi 
12, 00 uur BEG 4 ·· - Lens 6 A. Jansei 
12.00 uur Lens 7' - Quick 10 V2G1L.5/3 D.de Ro1 
12c00 uur Flamingos.5-· Lens 8 . W.J.v,d, 
14.00 uur Lens 9 · · - Naaldwijk8V2G1L.5/3 A.G.Vinl 

.Lèns 10 - VRIJ (zie andere elftallen) 
Lens ·11" •· - VRIJ 

13.1.5 uur Lens 12 - Lakwa 12 V3G2L.5/3 onbeken1 

LIGGING DER VELDEN 

BEC - Erasserskade, Delft· . 
Rijswijk NIVO - Sportpark Irene, Schaapweg, 

FLAMINGO'S - i d.e m 

VERZAMELEN 

Lens 2 - 11 • 00 uur klubgebouw 
Lens 3 - 13. 30 Il 

Lens 4 - 11. 00 Il 

Lens 5 - 11.00 Il 

Lens 6 1 0. 4.5 
... --~IJ 

. . ,,,"'! ·- '. ' ' 
Lens 7 11 • 00: 

.. 11· 

Lens 8 11 • 00 lt 
"t"•, "h, 

Lens 9 13000 
., 

Il ... 

Lens 12 - -·12015 ,.-:,, -•~~ ·n . '• ' 
-~-r;;S:i.).~ ~, . .iS~ ~ ..... !.• 

Aangezien er de afgelopen zondag niet 'gespeéld is 
de opstellingen zöveél ·mogelijk ongeWÏ:jzî'gêfJ 
Let allen ec!iter goe,d. o_p of er wi·j ziginge!?,. hebben 
gevonden. ~- ... ·••"'.'·;~., 0

•:."' ,c:-
- .' ~:-•· .-· -~·;:;.:c·f:._~;~; .. .::·•:_ 

Lens 2 wordt door '.de· trainer bekendgem~akt. Reser 
R.Bruggemans,, E.v.Bronckhorst (2x)···:•,:t,: •:; ' 

. L, 7 --.~, "''. ::,:; 'f i'' 

.;;, .. ::. ·.-.: :1; .. :- -



• 
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Lens 3 
R.Bruggernans2x 
E.v.Bronckhorst 2x 
L,v.d,.Velde 
A .Nieuwenhuizen 
P,v.d.Aar 
H.Smitskam 
G.Oostrom (al 
R.Eykelhof 
D.Groenendijk 
Th.Hoefnagel 
J.Bijsterveld 
Res. 
B.Lustenhouwer2x 
J .Bertens 2x 

Lens 6 
L.'°Brandenburg 
H. v. Welzen-
H. P. v .d, Spek ( a) 
R.de Groot 
J .Groenendijk 
J .'Riemen 
G.v.d.Kley 
F.v.Dijk 
G.Halleen 
G.Looyenstein 
J. Veldink 
Res. 
R.Peters 
P.Haring 

Lens 4-
A. Verbarendse 
F.Straathof(a) 
W.Verbarendse 
C.Grimbergen 
P.Klein Breteler 
G.Benneker 
M.van Veen 
J.Witting 
R.Brandenbur.g 
G.de Hoogd 
E.Foendoe 
Res,. 
F.Peters 
J .Brir~J.ec 

§\ 
Lens 5 
A.Vervaart 
F.Veelbehr 
A.v.Egmond(a) 
L.Hendrichs 
J.Verhaar 
W.Kouwenhoven 
J .de Waart 
E.Bakkers 
W.Eykelhof 
E.A.v.d,Acker 
B.Hendrichs 
Res. 
A,Cox 
N.Drabbe 

Lens 7 Lens 8 
F.de Vos .Th.Suykerbuyk G.Hogetoorn A.Bilderbeek L.Boelhouwer A.v.Essen J.de Boer H.de Groot (a) N.de Boer (a) J.Verbarendse P,Schouten A.Tinnebroek J,Endlich F.Wubben B.Lustenhouwer2x J.Schouw R,v.d.Velde R.Scholten A.v.Wasbeek 2x J.Bertens 2x H.Suykerbuyk P.Manders Res... Res". 
A.Jehee A.v.Duivenvoorde F. v. tl. Berf{ ;:_:;;i,:.:1 :t.i JL;§::tui vinga 

1
1 

Lens 9 C ·,: • 5! '.".'.J;êns< 1 2 •. ' 
·;;i'.'1 

R.Bos 
H.Suiker- (a) · 
C.Peetèrs 
M.v.Zilfhout 
HoKemper- . 
H.de Sterke 
H.Haket 
J .de Hiister 

· -~~--- C .Beyer · 
-A-.J. Vervaart' 
A .Loot -
M.Olthof 
R.v,d .Steen 
H,Dankers (a) 
J,Kuypers 
R.Feekes 



- 37 -

Lens 9 (vervolg) 
J7simöns 
W.sBurghouwt 
L.Janssen 
Res. 
S.Douw 
J, I!Jagnee 

AFSCHRI.JVINGEN 

Lens_12 {vervolg) 
G,Blankespoor 
F"de Wintt'.;r 
W .. Douw 
Heti" 
P .àe Haan 
W.v.d.Laàil 
J.Rientjes 

Alleen op vrijàagavond tussen 20,00 en 20.30 uur aan het 
·klubgebouw, tel. 070 - 66,13,14 met opgave van reden. 

R.UILFCR!-1\JLIEHEN 

Afhalen klubgebouw vanaf vrijdar;avond 22. 00 uur of zater
dagmiddag nà 14-.00 uur. 

WEDSTRIJDSEKRETARIAAT s1mrOREN 

.Tot·nader order: H.A.·van der Steen 
Jul. van Stolberglaan. ~-80 
Den Haag 
tel. 83.88.66 

-----------· 
PROGRJI.T>lMA 1 S JUNIOREK, PUPILLgN ·~~N WELPEN 
==~=========-=======·==:=======-========:::=== 

ZONDAG 24 JiiNUARI 1971 

JUNIOREN 
-';=•-~-=-== 

Aanvang_ 

1 2. 00 uur DHC î - Lens 1 
12.00 uur Lens 3 - DHBRK 1 
15,00 uur Dyna:mo'67/2- Lens 5 

' 

Ligging terre~n 

Brasserskaue, Delft 
V3 
Ockenburgh 
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ZATERDAG 23 JANUARI 1971 

JUNIOREN 
======== 

15.15 uur Voorbur~ 1 - Lens 2 (zie res-progr.) .• ••. • ,.. • ·: ~.-,:"_ .. :,;::"t.? .... ·-·, ... :::~~~: ... ,.. .. Pr.Bernhardl,Voo 
Kon.Julianaweg, 
.'s-Gravenzande 

15.15 uur •s-GravenzandeSV3- Lens 4 

1.5-.-15 uur Lens 6 
14. 00 uur Westlandia 6 

14.00 
1.5.1.5 
1.5. 1.5 
14. 00 
14.00 

uur ADO 11 
uur Lens 9 
uur Lens 10 
uur Lens 11 
uur Lens 12 

- Lens 12a 
14.00 uur Lens 13 
12.4.5 uur Quick Steps 12 
12.4.5 uur Lens 1.5 
12.4.5 uur VCS 14 
.12. 4.5 uur Lens 17 
12.4.5-uur Lens 18 
12.4.5 uur GDA 7 

- Verburch.5 V2 
- Lens 7 (zie res-progr.) 

Geestweg,Naaldwi 
- Lens 8 Zuiderpark 
- Cromvliet3 V1 
- SVH 1 V3 
- Die Hághe6 V2 
- RVC 9a V3 

- DSO 7 V1 
- Lens 14 Nijkerklaan 
- Schev.13 V1 
- Lens 16 Dedemsvaartweg 
- DieHaghe1 O-V2 
- Quick 13 V3 
- Lens 19 Ockenburgh 

PUPILLEN 
======== 13.00 uur Westerkwartier 1 - Lens 1 

13.00 uur Westerkwartier 2 - Lens 2 
1 3. 00 uur Westerkwartier 3 - Lens 3 

Duinlaan 
Duinlaan 
Duinlaan 

WELPEN 
====== 

12.00 uur Westerkwartier 1 - Lens 1 
12.00 uur Westerkwartier 2 - Lens 2 
12.00 uur Westerkwartier 3 - Lens 3 

RESERVEPROGRAMMA . . , _ .. . 

Duinlaan 
Duinlaan 
Duinlaan 

Als het juniorenprogramma in zijn geheel is afgekeurd, zijn de volgende wedstrijden vastgesteld: 
1.5.1.5 uur Westerkwartier 2 - Lens 2 Duinlaan 1.5.1.5 uur Westerkwartier .5 - Lens 7 · Duinlaan 
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Lens 1 :·Als·vorige week met T.Resodihardjo, C.Schrover 
.. RE:ls .•. , R,Hoêfnàgel (2:x:) . 
Samen\{omst _10.45 uur klubgebouw Lens. 
Lens 2 =--Als vorige week (R.Hoefnagel 2x) 
Leider dhr A.Blok 
Samenkomst-14.45 uur ingang Voorburg-terrein 
Léns 3 : ·Als vorige-week · 
Leider dhr-C.Nieuwenhuizen 
Lens 4: Als vorige week 
Leider dhr J.Heynen 
Samenkomst.14.45 uur ingang 's-Gravenzande-terrein 
Lens 5 :-·als vorige week 
Leider dhr F,Flumans 
Samenkomst-14,30 uur ingang Dynamo-terrein 
Lerïs 6 : als vorige week 
Leider dhr_F,Flumans 
Lens 7 : als bekend, Met G,Lelieveld 
Leider dhr J.v.d.Kley 
Samenkomst 13.00 uur klubgebouw Lens 
. ' Lens· 8 : als vorige week, Met H,Sle'gtenhorst, zonder · 
G. Lelieveld. ( zie Lens 7 ) . · 
Leider dnr J,Colpa 
Samenkomst 13.30 uur hoofdingang ADO terrein . ~ . . 

Lens-9 : B.Ruiterman·, G,Colpa; J .Post, H.Giiit, J.Janmaat, 
A,Lodder,"-A.Looyéstein, J.Slabbers, R.Verbarendse, W~Wils, 
F.Snmeyers, R.Bertens 
Leider.dhr G.de Hoogd 
Lens 10 : F.v.os·, P .• Berkeläar, .. H.v.~d.Broek, A.Brouwer, 
R.de Vroege, M,Magnee, S,Djerahian~ P.Mulder, F.Willeyns, 
R.v.d.Lihde, Tb.Heemskerk, H.Keyner 
Leider dhr C.Grimbergen 
Lens-11 ·: /(.de Pagter, J.v,Rossum, J.Des·sing, W,Snijders, 
J.Vollering;, J.Scheltens;G,Kerkhof, F.Magnee, C.Vergöuw, 
H.Niggebrugge1• H.v,d.Graaf, C,Hooghiemstra, L.de Bruin 
Leider dhr J,verbarendse . · 
Lens· 12 .; P.Zeitzen, G,Hogervorst, J,v.Hoek, R.Out, 

,··· ~E.1/l_oprina:q_; P.Driessen, "E,Reesink1. D.Fa<;s, J,Leuiken, 
J.d~ Greef, F.Klos, A.v.d.Berg, u.Verdier 
Leide~ dhr H.Dankers 

\ 
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Lens 12a: VRIJ 
Lens 13: G.v.Gessel, P.Herfy,-R.Micka, P.Perreyn, 
Th.Thyssen, M.Heynen, Q.v.Noort, A,'s-Gravendijk, 
J.de Hilster, E.Hoefnagel, H.Lorsheyd, G.Ruygrok 
Leider dhr H.de Groot 
Lens 1~: H.v.BoheemenÁ G.B~oks, J.v,d.Burgt, R.v.Hoek, J,Hollink, A.v.Kleef, .Kleiwegt, F.v.Loon, R.v. 
Luxemburg, R.v.d.Meer, H.Ruyter, E.de Wit 
Leider dhr W .Keetman · · 
Samenkomst 12,00 uur Hengelolaan hoek Leyweg 
Lens 15·: A.de Hoogd; R.de Hoogd, T.de Kok, R.v.d.KrukJ E.Landman, J.Lustenhouwer, P.v.d.Nieuwenhuysen, R.Peek, A,Reesink, C,Schenkels, A.v.Velzen, J.v.Velzen 
Leider dhr N.Drabbe 
Eens·· 16 : P .Blom, R.Heemskerk, R.Hulsemans; F .Kras, 

·v.Pouw, T.Prins, H.Pronk, L,v,Domburg, G.Mahieu, 
R.Leyn, E.v.Luxemburg, J.Brochard, E.Castenmiller 
Leider dhr A.v.Essen 
Samenkomst 12.15 uur Lens klubgebouw 
Lens 17 : R,Guit, S.Knörr, J,Krens, C,Lipman, 
E.Teunis, F.Wouters, R,Wijsmah, H,Uding, A,Hoefnagel, H.v.Wassem, J.de Waal,W.Brochard, E,vad,Hoven, 
~eider dhr H.Bijsterveld 
Lens 18 : P.Bakker, J.Wasserman, R.v •. d.Leeden, H,Lutterman, · G.Baidjoe, B.v.Veen, Q.v;d.Iiieys, A.v.Maren, 
J,Schmitz, Th.v.d.Voört·; J.Wijngaarde, R.Kleywegt 
Leider dhr A •. Bilderbeek. 
Lens.19: R.Orta, H.Lo6ye·,·M.Hoenderkamp, R,Willems, 
R.Nottet, E.Fliers; R.v.Kruiselbergen, A.Krijgsman, 
J,Pompen, H.v.Leeuwen, C.v.d.Vlugt, J.Spoler, P.Koevoe~s R.Hoppentirouwers 
Leider dhr Th.Booms 
Samenkomst 12.00 uur Ingang Lens terrein 

Lens P1 : J.Bronger; R.v.d.Boogaard, O.Borst, P.v.d. Burgt, P,Devilee, R. Hofman, P.Hop, J.L~usberg, R.v.d. Meer, h.,Micka, J ,v.Rijn 
Res, F.Kortekaas, A.Westerduin 
Leider.dhr W.Hofman 

3.'m.enkomst 12. 00 uur ingang Lens terrein 
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Lens P2 : G,Appeldoorn, P. v .d .Burg_, W .Frantzen, 
w.Heynen, OoHuis, R.Koevoets, P.Lucas, Th.v.Luxemburg, 
R.Peeters, P.Valkenburg, F.v.Velzen 
Res. J.'Eys, H,Hoppenbrouwers . 
Leider dhr Th.Hoefnagel 
Samenkomst 12.00 uur ingang Lens terrein 
LensP3 : E,v.Boheemen, R.v:Aarle, R.Pereira, A,Bijnagte, 
J,Coli, J,Engele, A.Grimbergen, H,Heezius, J. ter Laare, 
R.v.d,Laan, M.Peperkamp 
Res. F.Bäuman, M.Versteeg 
Leider dhr H.Zoun 
Samenkomst 12,00 uur ingang Lens terrein 

Lens W1 : F,Verbarendse, R:de Keyzer, E.Hofman, W.ter 
Laare; S.v.d.Meer, C.v;Rijk, R"Bon, H.Pl,anken, J.Riemen, 
R.Versteeg, J,v,d,Nieuwenhuysen, Res. J.v.Tuyl · 
Leider dhr C.Bon · 

· Samenkomst 11 .1.5 uur klubgebouw Lens 
Lens W2 : J.Prins, R.de Haas; A.Overgauw, J.v.Kleef, 
P.Lelieveld, R,Kleyberg, H.Korenromp, R.Schipaanboord, M. 
v.d.Hoek, P.Brochard, P.Eys. 
Res. R,Cbli • 
Leider dhr R.v.d,Steen 
Samenkomst 11.1.5 uur klubgebouw Lens 
Lens i,j3 : R.Wijngaàrden, P.Verhaar, R,Groen, J"Schne.ider, 

. T ,King; L. Janiná.at; E. v.d. Harst, Q,Michels, M.Leyn, . 
E .Swart, M.Rutgers 
Res. R.Blbks 
Leider dhr W,Michels 
Samenkomst 11 .1.5 uur klubgebouw Lens 

AFSCHRIJVINGEN 
Séhriftelijk v66r Vrijdagayond 18.30 uur bij dhr G.v_,d. 
Steen, Nunspeetlaan 303, -
Telefonisch v~ijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur, tel. 
66,13.14 klubgebouw, · · 
In noodgevallen zaterdagochtend tussen 10.30 en 11.00 
uur, tel. 39.86.94, de heer G.v.d,Steen. 
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AFKEURINGEN .. 
Voor hèt juniorenprogramma moeten de afkeuringslijsten worden geraadpleegd. Als het gehele programma is afgekeurd, kunnen de spelers van Lens 2 en 7 infórmeren of de wedstrijden tegen Westèrkwartier doorgaan. Tel. 66.13.14 klubgebouw, zaterdag tussen 13.00 en 14.00 uur. 
De pupillen en welpen kunnen zaterdag tussen 10v30 en 11.00 uur informeren of de wedstrijden tegen·westerkwartier doorgaan. Tel; 39.86.94 Dhr G.v.d.Steen, of Tel. 36.14033 Dhr G.v.d.Velde. 

K R A N T E N A K T I E 
-====================== 

A.s. zaterdag is het weer zo ver. Alle aandacht is dan weer gericht op de krantenaktie, die ook dit jaar weer geweldig van start is gegaan. 
Wij hebben nl •. meer dan een volle container opgehaald fn hebben zelfs een gedeelte moeten opslaan voor de containers van deze week. Wij zien ons dan ook genood~aakt om er een tweede container bij te zetten., W;ij hopen dat beide in het komende week-end vol komen. Dat hangt natuurlijk van jullie af, maar wij rekenen op jullie medewerking. Neem Zaterdag allemaal een ·stapeltje kranten mee en de containers zijn vol. ··· .. '~·-·'••-•·-• Degenen, die grote hoeveelheden kranten hebben liggen_· , kunnen even bellen naar Paül v.d.'Steen, (téli,; 39~8.6;;94) en _wij komen ze zaterdag ophalen;•;.. · :: ""'"~'-•· .,•.,.c .• · 

·--~ ~: ~·!· -
..,.,, ~ .. -•• ... ,_

t-.• 

Vrijdagavond om 19.30 uur begint de dóor de K.N.V.B. georganiseerde quiz in ons klubgebouw, · De teams van GDS, GSC, Gona, die Haghe, HMSH, en Lenig en Snel zullen knokken om een ronde verder te komen. De ?:8s teams die de ·1.1eeste punten hebben behaald over 
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de gehele avond (er worden die avond ook in andere klub-
gebouwen wedstrijden gehouden) gaan over naar de volgende 
ronde.·; __ ;·.. . .<•.•·· •, .•, . · 
Wij verwachten vrijdag êèn hocip jongens· die de "Denkers" 
van Lens, te weten G,v.d.Velde, C.v.Deelen, W.Wils,· 
W.v.d.Lindeï:i, P.Perréyn en·R. de Hoogd, zullen onder-
steunen. Aanvang 19.30 uur · · 

Juniorenraad. 

Hier ziJn we weer met meer nieuws·over de hearing op 
vrijdag 26·februariv We hebben·nog ruim een maand de 
tijd. ·rn die maand moet er veel ·gedaan worden. We hopen 
dat er.weer gauw gevoetbald wordt; dan kunnen we.elkaar 
wat gemakkélijker ontmoeten. Jullie kunnen v6ór en ná 
de wedstrijden, maar ook tijdens de Kwiz-avond, tijdens 
de beat-avond en bij alle andere gelegenheden alles wat 
je wilt weten, vragen aan je leider, aan de Juko, aan 
de -redaktieleden, enz, Het is echter zee_r belangrijk 
dat jullie van te voren .samenwerken. Als je met een 
paar vrienden of elftalgenoten de koppen bij elkaar s~eekt 
en eens bespreekt wat je anders zou willen zien in Lens, 
wat niet goed gaat, waar jé kritiek op hebt, dan kunnen. 
jullie dat samen brengen op de hearing en hoef je dat• 
niet alleen te doen. · , 
We zullen erg blij zijn met alles·wat jullie te zeggen' 
hebben. Het bestuur,· de Juko, de redaktie, 'enz. weten 
dan wat jullie op ·het hart hebbe.n en jullie. kunnen óp 
die manier.meepraten en mee1:ïeslissenover de dingen, 
die in Lens gebeuren. We zullen verschillende vart jullie, 
en zo mogelijk jullie allemaal persoonlijk benaderen 
om er eens ovèr te praten. -· · 
In de tussentijd moeten jullie zelf je gedachten laten 
gaan over alles wat er besproken moet worden. Praat er 
vooral met je vrienden en elftalgenoten over. 
Je hoort er meer over. 

A.V.E. 

--------------- - -------
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BESTUUR 
' ' 

J. M. v. d. Klei], voonitter 
Frambozenstraat 45, Tel. 250116 

G. H. Halleen, .secretaris 
Abeelstraat 37, Tel. 3:-' 11 

C. P. Nieuwenhuizen, penningmeester 
p/a Abeelstraat 37, Tel. 324041 

S. A. de Bruyn, komnüssaris 
Regentesselaan 210, Tel. 6081 Il 

C. T. v. d. Laan, kommissaris 
Weimarstraat 311a, Tel. 333353 

Sekretaris senioren 
• 
A. Bogisch 
Meidoornstraat 6, Tel. 395255 f 

Sekretaris junioren, pupillen en_ wdpen 

G. v. d. Steen 
Nunspeetlaan 303, Tel. 398691 

Sekretaris Toto 

J. J. Jager 
Weimarstraat 67, Tel. 332133 

Sekretarls redaktie 

N. Drabbe 
Apeldoornselaan 20!, Tel. 336652 

TERREINEN 

, Hengelolai'o ~O ·l 
Tel. klubgebouw 61314 

'.;i:1 ~•c: 
KONTRÎBUTIES 

.:;.;;j ~ ~1 
t.n.v. peifui~gÖfeester··vv Lenig~eo~·snet 
Deo HaaWIGirbci36711 

-~ ;,á . 
,. ;j;;:f., . 

' 

CAFETARIA 

,,INWI" 
DE RADE 18 TEL. 664276 

Onze specialiteit 

Haniburger speciaal 

l 

VROEGOP'.s "\ ~- '\ 

Dump,V.erkoop 
, 

0 Dam~. Heren- en Kinderhorloges .in :goud, 
double en chroomstaal. 

D Transistorradio's, .wereldont'vangers. cas.sette 
recorders, autoradio"s, pick-ups, etc. 

D Duikerhorloges en,Zaanse.klókken. 

20-'300/o .beneden de,wirikclwaarde 

Vraagt,vrijblijuend :zichtzending 

U "beft -- Wij komen 
J-1" -il' 

,.HOOGVEEN' 91/ ,DEN JHAAG 

' i 
V' 

( 



DE LENSREVUE 
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weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel 

44ste jaargang nummer 20 28 januari 1971 
. {-., 

============·=========================================: 

LENS ZAKAGENDA , 1.' 
-------------Tl ;i· _ •. ,.!:-. • 

.r113, .... .... 

,lPJ"!Sé _-;;_ 

do 28 jan. : Lichtwedstrijd Lens 1 en 2 

vr 29 jan, ·: Klubavond. 

za • 30 jan, :.Jupioren; Pupillen en Welpen . 
. ·'" " 

zo 31 jan. : Senioren; Lens 1 Vredenburch ! ! c 

--.mil.· -1 feb. Kommissieavond. 

_ vr, .5 feb. : Beatavond. 

za 
. ,.c·vr 

20 feb.-

26 'f'eb': 
"" 

:- Carnaval 

·:"·Hearing: Junioren • 
~ _,. •- .. , 

' . 

vr 12 mry_. :.Start klaverjasdri~e. 
. . 

'" ·• _:,<· ' -0-0-0-0-0-0-

OFFlC:: ~-f-½E,%~ DE,~~J.,INGEN 
---, ·-·- . -=---=--•-.-----.. 

!: 
0;:_;.:;,-9.5 'A;W .HilàerïrH~i\i(l~F)rt. i; 

✓ 138 F.E. Feller (s) i 

----TnREsmJZIGING LEDENLIJsrl; 

;R.fT3 G•;·J ·t::~,~I@èi1,]!naar Kanaalweg 36 

2,\LLOTAGE . 

--.t2 .h .v 

sóàs,Q .11 

:•,:::;-·::,:m;;~hqü:>H 
~ '. : ('-, ·_ ... , ... :·G.:.··1ql!Ut .i•.r .. '' ,_ 

:.J" w'VJ r.c-~.~ , ~ 

,-'.: '--' :---;' .. :v.il..Klj:t;:\,:-07-60(p) 

S ;"' ;Adäm 0"-05-63(w) 
' 1 ' -, , 0 8 '4-8'( ""') 

c;, • ; ü.-:- o__ .i · - - • o _ 

Gab .Metsustr.14.5-633624 
Ruir::zicht 2.50 · · - 670.592 
Westk',.pellelaan 2 3 



- 4j -

·. KONTRIBUTIES 

In'de Lensrevue van 7.1.1971 is onder de lijst van namèn van Senioren, die kontribütieachterstand hebben, abusievelijk ons lid R. Soer vermeld. --Wij bieden de heer Soer onze verontschuldigingen aan voor deze fout. 

TRAINING OP 'i:tIJDAGAVOND 
Nogmaa1s·maken wij trainers en spelers erop attent, dat het tweede veld op vrijdagavond voorlopig absoluut niet gebruikt mag worden. 

TERREINREPARATIE . 
,· Blijkens het onderhoudsschema van de gemeente zal het · tweede veld van 26 april tot en met 1.5 juli niet gebruikt"ktinnen worden, terwijl het eerstè'eri'.cterde·veld vanaf 9egin juni 'tot. begin augustus niet gebruikt zullen. kunnen worden, Gezien de min of meer mislukte -reparatie van de velden aan het begin van dit-seizoen als gevolg van degroogte, meent het bestuur, dat alle .mede,werkïng verl(:!end moet worden dit, jaar de reparatie en de daarop volgende noodzakelijke rustperiode te •doen· slagen. Na 1 juni zullen derhalve:gef:)n wedstrijden vast- .. ges~eld worden, . · · 

Gezien het·reit, dat het tweede veld - in·tegenstelling tot het afgelopen jaar - half juli beschikbaar,is, .zal d1( training niet gestagneerd worden en zal· het .oefenprogram voor de seniorenselektie tijdig kunnenbegihnen. Dé betrokken spelers worden verzocht hiermee bij het . p~annen van hun·vakantie rekening te houden. 

VAN HET REAKTIVISTISCHE FRONT -----------------------------... . ' .. ''' ·. ~ . .::~ 
•Wie de jeugd heeft, h~eft de toekomst. 
Ja lui, dit is een mooie kreet, maar komt·helaas niet altijd uit. Vooral niet als deze jeugd zich alléén maar laat leiden f:)n alles lijdzaam over hun hoofden laat gaan, 
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zodat zij "blind" het seniorentijdperk tegemoet gaan. 

0~ hier enige verandering in te gaan brèngen, heeft de 
redaktie gemeend een 11 open discussie-avond", die wij 
officiëel "HEARING" hebben genoemd, voor álle, maar· 
dan ook voor álle junioren te organiseren, 
~n nu moeten jullie niet denken, dat er alléén maar 
wat geleuterd wordt, nee, jullie moeten gewoon allemaal 
komen, want er komen besl:i:'t ideeën of voorste:t.len, die 
in het belang van jullie zelf, nu of in de toekomst, 
kunnen zijn. 

CoCo, 

= = = = = = = = = 

· . RESERVESHIRTS 

Sommige spelers schijnen er de onhebbelijke gewoonte 
op ná te houden na afloop van wedstrijden, waarbij rese1 
veshirts zijn gebruikt, die reserveshirts in hun voetbaJ 
tas -te stoppen voor eigen gebruik,... 
Zo 0kon het gebeuren, ·dat na afloop van een lichtwedstri; 
van ons eerste elftal van de elf oranje reserveshirts 
er nog maar 6 (zes!) over waren. · 
Het is niet voor de eerste maal, dat iets derge1ijks voc 
k~. .. . 
Bovendien ölijken sommige spelers·over zo weinig verant
woordelijkheid met·betrekking tot de eigendommen van de 
vereniging té beschikken, dat zij met de verenigings-

" .shirts hun schoenen na afloop .van de wedstrijd schoon
maken,. Het .zijn mogelijk dezelfde spelers, die er als
maar bij trainer.··en bestuur op aandringen, dat de veir
ehiging nieuwe shir;:s beschikbaar stelt.· 
Gezien de ervaringen zal daar uiteraard geen sprake van 
zijn. 

. 
redaktie: de g.·.·óot ste 

. fout oewust 

Het Bestuur •. 

fout is zich van geen enkele 
tè zijn.· 

- - - .-
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GEMEENTELIJKE BOUWADVIESKOMMISSIE SPORT 

Door dè gemeentelijke Adviesraad vöor~Ontspanning en 
Sport (een raad, die is samengesteld uit vertegenwoor
digers van alle Haagse sportorganisaties, mét als doel
stelling het adviseren van het gemeentebestuur op het 
gebied van ~;;.-:;rt en Recreatie) is vorige week een 
bouwadviesk, -:'t•,.issie-in het leven geroepen. · 
Deze kómmissie zal de sportverenigingen van advies die
nen bij eventuele bouwplannen, Voorlopig zal de kom
missie éénmaal per maand vergaderen in de avonduren, 

. Vooral voor bestuurders van sportverenigingen i.s de,. 
instelling van dëzekommissie eeri uitkomst. Het bestuur 
van Lenig en Snel neeft al eerder gewezen op de forse 
problemen, die ontstaan,.als hèt bepaalde bouwplannen 
wil reáliseren. Om te kunnen bouwen is toest13mmil').g 
nodig van vele gemeentelijke instanties,"die uitsluitend 
overdag bereikbaar zijn. Daar bestuursleden hun,funktie 
in hun vrije tijd uitoefenen, was het noodzakelijk hele 
of halve vrije dagen op te nemen om met de b~trokken 
instanties in overleg te treden. 

Doordat' de bouwkommissie alle betrol<l<:en instanties in 
zich heeft veren~gd en bovendien in de avonduren ver
gadert, wordt tegemoetgekomen aan de bestaande be~ zwaren.· · · 
De instelling van deze kommissie valt dus toe te juichén. 

G.H. 

D i a 1 o o g 
============= 

·- "Het is gewoon te gek, 2 weken geleden heb ik 
nog 10 shirtjes met een V-kraag gekocht. Ik dacht bij 
mezelf:,steeds maar die stijgende prijzen, daar moet ik 
iets aan doen. Dus heb ik maar voor 30 jaar voorraad 
shirtjes-met-V-kraag ingeslagen, Wat lees ik dan donder• 
dag in het lens-orgaantje~ V-shirtjes worden uitgebannen 
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als officiële verenigingsbloes. En weet je waarom?" 

. "Ja, ik weet het joh. Zogenaámd omdat er veel 
kritiek is op de bestaande shirts. Nou, dat moet ik 
nog zien hoor. Om het tegendeel te bewijzen ga ik ze 
toch mooi voor schut zetten. Ik heb al bijna 25 mede
standers, die nodig zijn voor een Algemene Vergadering. 
Nou, dan is het toch gematst. Een beetje·manipulatie 
en ze worden allemaal omgewipt. En als het dan nog niet 
lukt. Dan mot-t-maar. Een nieuwe buitenparlementaire 
aksiegroep: aksiegroep het blauwe V-shirtje. 11 

. -
11 0ver aksiegroepen gesproken·: Ik wil er n6g 

een oprichten. Dat gaat over de.bestuurskamer. Maar 
't is zo moeilijk een goeie naam te vinden. Je weet 
wel waar het over gaat. Zonder dat wij weten hoeveel 
de inhoud is "bestemt het bestuur de inhoud van de 
ter-gelegenheid van het jubileum aangéboden gesloten 
couv~rts voor het opknappen van de bestuurskamer." 
:: Moóie volzin vind je niet - De beste naam lijkt me: 
aksiegroep-tegen-het-bestemmen-van-de-inhoud-van-de
ter-gelégenheid-van-het-jubileum-6angeboden-gesloten
couverts-voor-het-opknappen-van-de-bestuurskamer. 11 

"Volgende week wil ik •t nog wel eens over 
het tweedë veld en de borstplaten (Ha, Ha, leuke 
grap van het bestuur) hebben!" 

11 Ja er gebeurt wat mafs tegenwoordig hier. n 

·"E. Terrible • 

. . .. A R I A 

====;;;:=== 
-~ redaktie is v -: . 

1 . damesleden, 
mening, gezien het toenemend aan
~ zij, die zich niet glad geschoren 

. ~id van onze velden bevinden, één 
lgdspàarpot dienen te stC!t'ten, zodat 

•. · ·of in de nabi 
'-·~ 'in i'n onz• , • •. '!-/' \., •. 
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de vereniging in staat is ·subsidie te geven aan junioren 
met lang haar, opdat zij onder leiding van onze_ 
junioren-secretaris naar de kapper kunnen gaari. 

-.l;l.êden½: riu.:rèèd~:een:éigéntijds kóstuum voor het a.s. 
karnaval •. Het belooft dit jaar een ongehoord ··samen-
zijn te_wo:~:ïei:i:. · ·· · "· ·· '··" · -~---' ·-

: '"1 C ·. ",: !'.• ·.-: -.-t i:, ~-' 
.-:,,!KW;J:S1'-:-t:d:t niet~::,,, ·~ -· . --·---•--

. . . 
; __ .-:~• .' : _.,:. :. --: _,:_ .: . 

- Als eerbetoon aan het shirtje met de V-kraag, dat ons 
jarenlang zo trouw diende, behoort er toch een V-aria 
gecomponeerd te worden! ·:T:::_;_,: ë' • :·ii·~-; : .·,. ,':'::::: c;;,,';,~ . - ~- ··, ,., ···•-··•---· -~-----~«- ·- - . .- . . .-- _,.....,._ 

- De heer va.n. Leeuwen en._ echtgenote gevén kennis .vap de 
geboórte .'van: l:lun doc11,te:r gena8.1!1d w;colett_e. ··:t. ~ .,;:_r · 
Gelukgewenst .met deze 1-2 combinatie. - ·. ·- ,.,,.,. -

--·· ~ . - . - . ·. --~'"·-• 
~~:C1 ... ~ < ~- -~-- . ·:~·-· _,... :._ .: .. ~:_"F•-1' 

- Een gedenk~~ardig · feit::. de heer W .v§tn Boheemeti,: :_d~e 
jarenlang ,!v'~Je 'fur1cties·; (o.a. die· van penningmee,:3ter) 
in Lenig en·snel heeft bekleed, is maandag 1,februari .,,..-
2Q.,jaar. · lt!:t van, onze :verepi·gtpg. Voorw;;ia,r. ';èen,; pre~-
tatie ! ·· . ,;,_,_~, · 

:~a-·: f.eters;,de>J.origh .!:Jn :Mar jon Berten_s ,.ztjn yqor,nell)e!l§ om 
• ,_;_opJ,vrijdag ,,29., jsJ,puari in. het -ht.iwe],.i jk •te" treden-. -. De 

voltrekking zal plaatsvinden om 14.40 uur in ,net~stad- .,,. 
huis aan de Javastraat en.de kerkelijke inzegening · 
om 15.30 uur in de kerk van de HH Antonius en Lodewijk 
aan de_ LeY:Wëg·_;-,\ .__ ··•-· · -- · · ~::-.::. \~:~-J,/,/ ~ ; 
Binnenkort-,.vindt'.-nog e.en feestelijke gebeurtenis . " 

ë•: .';;.·è·:.plaats; want de heer en mevrouw De Jongh sr. zijn op 
::·~:;:~• 7 ::;J;~rèbi:".uari: 25 :. 'jaar. getrouwd; , . '. :;::,•.i •: . ,.,_.;; 

;_, ~,.: .s ,, " _., ·:·.1 
- .Gerard. van· de Kley en :Irene Mossel, tred:en :PP zaterdag 
· , 6- februari· i· n het huweli· J0 k · · - · · · · ., · . , ··· •, ; ,.,-.... ' . . ., ·' ., ' .· ·-"" ,_, ; . 

-~,_De .kerkelijke inzegening zal plaätsvihdën te 14.30 uur.,,,,... 
:i_in .. dél,.ka:pel'. v'an:Eijkenburg _aan de Kruisbessenstraat 12. 

Recép:tie van J 6; 30 .. uur. tot . .1 8,. 00 U:ilr · in~Ambassagor 
,:äah,"~e.· Sophial1l~n. :· :ar.,. • :. ":,: ":t· · · ·· 

-·. '1'" ;.. 
•. , -_::; -·· .. 

~-Weèr een toekomstige aanwinstvoorhetraamesvoetbal. 
De heer en mevrouw Hendrichs-Blok en dochter Cl11,neria 
geven nl. kennis van de geboorte van hun zoon en 
dochter Nicole. Onze gelukwensen. 
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- Vergeet vooral niet te kruisen. 
Het publikatiebord is nog lang niet vol. 

- Wim Hansen, aanvoerder van ons eerste, heeft ge
solliéiteerd naar de betrekking van damestrainer. Hij 
is echter afgewezen vanwege zijn te hoge P;Q: 

- Van onze wetenschappelijke meäewerkér: 
Artikel 240! You shall pay contribution. 

STAND DOELPUNTENFONDS SENIOREN 

i 
', 

;f 10,49 Lens 1 21,-- Lens 7 
Lens 2 13,30 Lens 8 f 32,24 
Lens 3 f 1.5,-- Lens 9 ;f -,-
Lens 4 f 8,-- Lens 10 ;f .53,90 
Lens, 5 f 21,07 Lens 11 f 14, 30 
Lens 6 f -,- Lens 12 ;f 12,60 

- ~ - . -
De totaalstand bijgewerkt t/m 13 d"cember is thans 
;J' 212' 81 0 • • 

U weet toch; dat de opbrengst van het <lbelpuntenfonds 
bestemd is voor de aanschaf van een nieuw scorebord? 
Nou dan. 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG. 31 . JANUARI 1971 
======----== .. ===. ===· . =- ====- ============ ~ === 

. ScheidsrechtE 
14.30 uur Lens 1 = Yredenburch V1G1L6/4 L.P.UitendaaJ 

12,00 
12.00 
t?.00 

. , Lens 2-- ·~ VRIJ 
il:ur Gr.1i1l;Vac.i!-= Lens 3 
uur Ooievaars:~- Lens. 4 
uur DUNC 2 - Lens ·5 

·; : • so uur Lens 6 - Qûick ·7· 
· ·, ;Q uur Lens 7 - Ooievaars 5 
• , :o uur WIK 4 - Lens 8 

, · 5 <...'l::' Lens 9 · - LVSJ 4 
.• .. •j U'ld'.' Flamingc" Lens· 10 

J,Pronk 
A.C.B:fónkhori 
L,Kähbier 

V1G1L.5/3 A.Rolink 
V2G2L.5/3 W. Verbeek . 

. . A.J ,G;Lankest 
V2G2L6/4 L.Mosies 

• <O :w1• Lens 11 Triomph 8 V3G2L.5/3 
'" ,. ... , t1u'nJ-î'oys·' - T"n~ 12 

I.L,Draaibas 
onbekend 
onbekend • ~ 1,: l, • _ .....,, \. ... .J •, • ~ i.. .... •':1 
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LIGGING DER VELDEN 

Gr.Willem Vac 

Ooievaars 
DlJNO 
WIK 
Flamihgos · 
Bunker Boys 

VERZAMELEN 
Lens 3 - 1 0. 4.5 
Lens 4 11 • 00 
Lens .5 - 11 .oo 
Lens 6 - 11.00 
Leris ? - 11 • 00 
Lens 8 - 11. 00 
Lens 9 - 13, 00 
Lens 10- 11. 00 
Lens 11- 14.00 
Lens 12- 11 • 30 

AFSCHRIJVINGEN 

- Landscheidingsweg, Wassenaar (bij de 
Roggewoning). 

- Zuiderpark 2e gedeelte (achter ADO). 
- V;gr Nolenslaan, bij Thorbeckelaan. 
- Zuiderpark 2e gedeelte (achter ADO). 
- Sportpark Irene;Schaapweg, Rijswijk. 
- Noordweg, Wateringen.',. ·'' · 

uur klubgebouw 
Il 

Il 

Il 

tl 

Il 

11 

Il 

tl 

" 

' 
... ,. 

< ..... , .• 

Alleen op vrijdagavond tussen 20.00 en 20.30 uur aan het 
klubgebouw, tel. O?O - 66,13.14. 

' . 
RUILFORMULIEREN _ 

Afhalen klubgebouw vanaf vrijdagavond 22.00 uur àf zater
dagmiddag nà 14.00 uur. 

WEDSTRIJDSECRETARIAAT SENIOREN . 
Tot nader order: 

DRINGEND .. VERZOEK 

H.A:· van der Steen -· 
Juliana van Stolberglaan 4So; 
Den·Haag 
tel. 83.êS.66. 

,- Îh•t,:;.ijfelgevallen bij al of niet doofgaàn van de wed
_strijden NIET bellen naar wedstrijdsecretaris maar WEL 
:·bellen naar klubgebouw vanaf 10.4.5 uur, tel, 66.13,K 
',In eerste instantie echter eerst de i;fkeuringslijsten 

raadplegen. .. 
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DE OPSTELLINGEN 
Lens 1 plus reserves wordt door de trainer bekendgemaal 

Lens 3 

R.Bruggemahs 
E.v. Bronckhorst 
L.v.d.Velde 
A.Nieuwenhuizen 
J.Colpa 
P.v:d.Aar 
G.Oostrbm(a) 
R.Eykelhof . 
D,Groenendijk 
Th.Hoéfnagel 
C,Vervaàrt 
Res. · 
J .Bijsterveld 

Lens 6 
L.Branäenburg 
H.v.Welzen 
R.d~ Groot 
F.van Dijk 
J.Groenendijk 
J.Riemen 
G.v.d .Kley 
G.Looyenstein 
H.P:v.d.Spek (a) 
G,Halleen 

· J ,V;;..ldink 
Res, 
J.Endlich 

Lens 9 
R~Bos· . 
F,Suiker (al 
~~;, 'eeters 
f -• ·• ,Zilfhout 
- ,. ·-,:"moer 
· .,.- ~.-, Sterke 

'.- ., _.:, :e~t: 

Lens 4 

A.Verbarendse 
F.Straathof(a) 
W,Verbarendse 
?.Klein Breteler 
M.v.Veeh 
G,Benneker 
C,Grimbergeh 
R. Brand enbur g 
G,de Hoogd 
E,Foendoe 
J.Witting 
Res.· 
A.Jehee 

Lens 7 
F.de"Vös 
G.Hogetoorn 
L.B6e1houwer 
J .de Boer 
N .dë"Eoer ( a) 
?.Schouten 
C.Kuyper · 
B.Lustenhouwer 
R.v;d. Velde 
A.van Wàsbeek 
H,Suykerbuyk 
Res. 

Lens 10 

H:Douw 
N,Osse (a) 
S,Douw· 
?.Haring 
F.Peters 
A.v.Duivenvoorde 

. f.V,d.Berg 

Lens 5 
A.VerVà.art 
F.Veelbehr 
A.v.Egmond(a) 
W.Kouwenhoven 
J. Verhaar·· 
L.Hendrièlis 
B.Hendrichs 
N.Drabbe 
W.Eykelhof 
E,A.v,d.Acker 
E.Bakkers 
Res. 
A.Cox 

Lens 8 
Th,Suykerbuyk 
G.Duivestein 
A.v.Essen 
J.Verbarendse 
H.de Groot (à) 
A.Tinnebroek 
F.Wubben· 
A.Bilderbeek 
R.Scholtén 
J.Bertens 
P,Manders 
Res·. 
R.Peters 

Lens 11 

R.v.OostveenKo 
J ,Micka· -
A.Höppenbrouwe 
H.Scholten 
M.Suykerbuyk 
W,Suiker 

-· • W,Keereweer 
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TRAININGEN (Junioren) 

Vanaf 1 februari is er geen selectietraining meer op · 
maandagavond. De selectietrainingen zullen nu als volgt 
zijn: 
C-klasse : Voor het eerst op woensdagavond 3 februari · 
a.s. om î ,30 uur (18,15 uur aanwezig). Afloop± 19.45 uu 

B-klasse: Donderdagavond vanaf 4 februari a.s. Aanvang 
18,30 uur (18,15 uur aanwezig) •. 

A,.-klasse : Vanaf 3 februari a;s. begint de selectie
training voor de A-klasser:s om 20,00 uur (19,45 uur 
aanwezig). . · 

:· ·:"' 

Ook bij slechte weersomstandigheden steeds naar de 
training komen. 

A- en C-klassers op woensdagavond bij slecht weer informe 
rën·tussen 17.00 en 18,po uur bij dhr Th.v,Leeuwen 
(tel. 25,15.85) of er zaal- of veldtraining :i_s. (zaal 
Herschelstraat ) • · 
B-klassers moeten altijd naar het veld komen, waar zal 
worden beslist of er zaal- of veldtraining is. (zaal 
Marterrade). 
G-klassers 16 - 17 - 18 - 19 normaal vrijdags van 17.00 
- 18.30 uur. 

DE HEARING ___ ~-~--

Jullie.hebben het waarschijnlijk allemaal al gelezen, Ror 
26 februari wordt er een hearing in het klubgèbouw gehouc 
Deze hearing is natuurlijk niet all~én bestemd voor klacl 
ten, maar in het bijzonder om voorstellen en ideeën van 
dê jeugd te horen. Ik weet, dat er jongens onder jullie 
zijn, die het volgende denken: als ik mijn mening naar 
~oren breng, luisteren ze er toch niet naar. Dit echter 
is 9.eslist niet waar. Alle kommissie-leden zullen bereid 
zijn om naar jullie wensen en klachten te luisteren. ., 
Misschien zijn ze het ook wel met je eens en wordt je ,. 
voorstel aangenomen en verder besproken,· 
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We rekenen op jul~ie en hopen, dat deze avond ertoe zal bijdragen, dat jullie nu al je problemen en ideeën zullen kunnen vertellen. 

DE JUNIORENRAAD. 

~---~---~-~---~-- -- -

K r a n t e n a k t i e -----------------------De·krantehactie loopt nog steeds naar wens. Iedere week krijgen wij weer volop adressen van mensen die te veel kranten hebben om ze zelf te brengen. Iedere keer ook moeten er mensen zijn die de chauffeur begeleiden. Deze jongens beginnen •smorgens om 11 uur en sjouwen dan de hele dag door tot-'s-middags 3 uur. Sommigen moeten dan nog eens gaan voetballen. Dit is vaak een te zware belasting voór hen. Daarom doen wij een beroep ap de AB- en C-klassers, die zin hebben om te helpen en wanneer zij niet hoeven te voetballen of pas laat om even een seintje te geven äan iemand van de Juniórenraad. Dit tan ook telefonisch gebeuren bij Paul v.d.Steen tel.-39.86.94. Zowel telefonisch als mondeling moet men zich dè donderdag ervóór gemeld hebben. Wij hebben natuurlijk niets aan de jongens, die alleen lopen te rotzooien of krantjes lopen uit te zoeken. Wij zoeken jongens die hard willen werken.De ·eerst volgende keer nl~ zaterdag 6 februari wordt er weer gereden. Mensen, die.veel kranten hebben bellen even naar Paul v.d. Steen, De overige leden kunnen in dit weekend natuurlijk ook kranten in de contaiver storten. 
_ ...... =- .-- ,= - .,. ,_ ICW I S - ============ 
Vrfjdagavond· was ons klubgebouw het bezit van de bet,,ieters. Fronsende wenkbrauwen en zenuwachtige trekken om de mond, waren a. 3pecten die onverbrekelijk met deze avond verbo1:0:en wa.:':m. · . · 

. De KNVB had nl. eer. .. spelregelkwis georganiseerd; waar.,p,qn_. werà deèigenomc 1 door HMSH, Naaldwijk, (}ona, GDS, , ; ;c Die Haghe en ~- ~riS. · . · .,. ··. ··· 
,ragen, die beh ·.ve op het gebied van de spelregels op dat yan aa!'"' 'Îjkskunde 1 muziel_<:,, gesch:j_edt;nis, ,>ort ~a,gen, bl.' en lang niet alti Jd eenvoudig, maar , .. de R-wisP,e1e.·, 1 bleken ware drnkgrootmeesters 
1 :;_ t:,, g~h. H•· Lens-team bleek niet zo goed op de ''i f:c.:1 de spe'.i. "•~ls ( ! ) het;geen blijkt uit de één . ,ae'is:..e pi' x'::s · . e zij in de rangschikking innamen. ·,,.;a.al winnaar' wer" tenslotte Naaldwijk, die over de mooo+. ..... 4,..,..1,..:.. •• ,..., 1.-..'1- .• l- .L- ,___ ____ , __ .,.", ~ 
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LenS- 9 (vervolg) 

J.Sîmons 
J ,de Hilster 
W.Burghouwt 
L.Janssen 
Res. · 
P.Burghouwt 

Lens 12 

C,Beyer 
A. J. Vervaart 
A.Loot · · 
M,Olthof 
R.v.d.Stéen 
H.Dankers (al 
J.Kuypers 
R.Feekes 
G.Blankespoor 
F.de Wînter 
W.Douw 
Res. 
P .de Haan 
J .Rîent jes 

Lens 10 (vervolg) 

· R.Soer · 
H., Stuî vînga 
J,Brîedee 
J,v,d.Aar 
Res. 
J.Magnee 

Lens 11 (vervolg) 

A.v.Luxemburg(a) 
J,Jager 
H.Jacobs 
J.Brochard 
Res. 
W.v.d.Laan 

• .•. ~ -

PROGRAMMA'S JUNI~REN, PUPilLEN EN WELPEN 
-----.- .. -----------------.' ------------
ZONDAG 31 JANUARI 1971 --.-------------------
Aanvang ·: 
1 4. 00 uur VCS 
12.00 uur Lens 

Lens 

{ ,,,. ~ 

JUNIOREN _ 
· -=-~~-~- Lîggihg térreîn 

1 = Lens 1 Dedemsvaartweg 
3 - Quîck St,3 V3 

·.5 VRIJ. 
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ZATERDAG 30 JANUARI 1971 ... ------------------------ . 

··, Lens 2 
15.30 uur Lèns 4 
1 .5. 30 uur-·RAS 2 
15.30 üur Lens 7 
15.30 uur Lens 8 
1 4. 1 .5 uur BTC 2 
14.15 uur PDK 2 
15.30 uur Vredenb,8 
15.30 uur VVP 8 
14.15 uur Lens 12a 
1.5,30 uur DHL 12 
, · Lens 14 
14.15 uur Lens 1.5 
14;1,5 uur Lens 16 
13,00 uur Lens 17 
13.00 uur VCS 16 
13.00 u~r Lens 19 

-:er·•-

JUNIOREN. 
';" ·. ·- ":: i .. -

========= 
- ,VRI-J . - .·:·9·; .. ;;:t;.:_, "-

- Vies ,2 '" V2 ·· • · .. 
- Lens· 6. - Albardastraat .> ·· •. 
- vue 6 · · v1 
- Vredenburch 6 V3 ~::: . . ,--:;__.:} 
- Lens 9 Kap.Meereboer-w.Lsd. 
- Lens 10 Duinlaan .. ;.:_.,'· ;: ' 
- Lens 11 Vredenburchweg',Rwk. 
- Lens 12 Zuiderpark •. ~::;:.::; 
- Loosd • .5 V3 -r, ~" . -:~· -~ 
- Lens 13 Brasserskade,D'èlft 

.- VRIJ'. . . ·· .. ·. 
. '"'_."_ ':~ ;. - .: ... 

- Postd,4 V1 · -
::;_ ;;_;, - ·~ .:- . t 

- Laakkw.11 V2 _··.•-~,;·.,:~. _. ';;..:: .. '-
HDV 8 V1 , _ .. :· - , '.·. ·.: 

- Lens 18 Dedemsvaartweg - -·-
- HBS 11 V2 .. ' ·. 

.::::·--~ 

PUPILLEN 
======== 

• .. • " • • -, """l,. ..... ,..,,_ 

- Lens 2 V1 
Vcs"·3 .. ·- V3. ., ~ ~- ...... --~---. - ·:-.,,. ·•.,., .. ,·-.. :,· 

12.00 
13.00 
12.00 
13.00 
12. 00 
12. 00 

uur Lens 1 
uur Leris 3 
uur VCS 4 · 
uur Lens .5 
uur VCS 6 
uur Lens 7 

·. , -·" .·:..· Lens ,4 • ·· , .·. ,Dedemsvaartweg cc"·· 

- vcs-· .5 v2 · 
- Lens 6 . ' :· Dëdemsvaartweg •- · .. 
- Quick St-.·4·v3 . . ·- .••.. ~.-

~ ........ 
. •...c·. ·'•r-, 

,. ~ .. , . ' . WELPEN . • ? •• 
. ,, ___ 

,,.,,:·:·--·-::_: ·,"'-' 
..,_.__, ~ . 

·--~·•"- . ' ------ ")! •. • • -1 . .. """' .--.,, .. . .. :.; ·-
11 .15 uur vcs 1 -· Lehs 1 ' Dedemsvaartweg 
11 • 1 5 uur vcs 2 - Lehs 3 . ' Dedemsvaartweg 
• 2.00 uur ODB - Lens 4 Albardastraat 
' ', ,t5 uur ODB - Lens 5 Albardastraat 

c: 30 uur vcs 3 - Len·s 6 Dedemsvaartweg 
~ :.io uur vcs 4 - Lens 7 Dedemsvaartweg 
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Lens 1 : M.Bloks, Th.Boöms, J.Disseldorp, F,Guit, P,Hop, 
B.v.d.Lan~,'·F.Raaff, T.Resodihardjo, H.Rimmelzwaan, 
Th,v,Rijn, G.v,d,Velde, J.de Zwart 
Samenkomst 13,00 uur klubgebouw Lens. 

Lens 2 : VRIJ 

Lens 3 : A. <!Jers, E.Bor, F.Disseldorp, L.Egqerts, 
W~Englebert, J,Janmaat, H.Jonkèr, J,Këetman, F.de 
Kleyn, A;v.d,Meer; F.Teunissen, P.Verheezen. 
Leider dhr C,Nieuwenhuizen 

Lens 4: H.Albers, A,Bauman, A.Castenmiller, J.v.d,Ende, 
B.de Haas, P.Hèynen, A.v.d.Xeer, J.Meuleman, µ.Meyers, 
A.Pelser, P.Schouten, W,Zeemeyer 
Leider dhr J.Heynen 

Lens 5 : VRIJ E.v.d,Linde zie Lens 6. 

Lens 6 :·G,v.Ardehne, J.Borst, R,Coenen, W.Duiv~rman, J, 
v.d.Graaf,. F.Hooghiemstra, J.Reuver, J.Sta:Ç:f.elen; F. de 
Vroege, M.Mulken·s, E.v.d. Linde. Res. B.Hoe_fnagel 
Leider dhr F .Flumans -
Sam~nkomst_ 15,00 uur ingang RAS-terrein. 

Lens 7 : Als vorige week, Met G.Lelieveld, 
Leid er dhr J. v ,d • Kley 

Lens 8 : Als vorige week. Met W.v,d.Linden, R.v.d.Steen 
Leider dhr J,Colpa (2x) 

Lens 9 : _als vorige ·week. 
Leider dhr G.de Hoogd 
Samenkomst 13,45 uur Leyweg hoek Hengelolaan (Euro
cinema) 

Lens 10 : F, v. Os, P .Berkeiäar, -H. v. d ,Broek;-' A .Brouwer, 
R.cte·vroege, M,Magnee, S.Djérahian, P,Mulder, F,Wil
leyns; R;v.d.Linden, T_l:1.Heemskerk, P.de Wolf 
Leider dhr C,Grimbergen -
Samenkomst 13,30 uur Hengelolaan hoek Leyweg (Eurocinem~ 
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Lens 11 : A,de Pagter·, J_.v,Rossuin, J.Dessing, W~Snijde1 
J,Vollering, J,Scheltens, G.Kerkhof, "F,Magnee, H.Nigge
brugge, H.v,d,Graaf,"'H,Keyner, C.Hooghiemstra 
Leider dhr J.Verbarendse - · ·· · ·· 
Samenkomst 14.45_ uur Heng~lolaan hoek Loevesteinlaan. 

Lens î2 : P.Zeitzen, G.Hogervorst, J.v.Hoek, R.Out, 
E.Wohrman~ P,Driessen, E.Rëësink, D.Faas, J,Leuiken, 
J.de Greëf, F.Klos, M.v.Dijk . 
Leider dhr H.Dankers '" · - · 
Samenkomst 15.00 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan 

Lens 12a: R.v.a.Steeh (2x), R.Bom, P.Overdevest, 
F .Jonker, P,v.d,Acker; R.Huisman, H.Kouwenhoven, 
C.H.Vergouwd, O.Verdier, A.v.d.Berg, F.v,Loon, E.de 
Wit ·- . 
Leider dhr R.v.d,Steen 

Lens -13 : · Als bekend 
Leider dhr H.de Groot 
Samenkomst 14,30 uur ingang Lens-terrein. 

Lens 14: VRIJ. E.de Wit, F.v.Locû zie Lens 12a. 

Lens 15 : ·A.dè Hoogd, R.dë Hoogd, P.de Kok. R.v.d. 
Krµk,·E.Landman, J.Lusténhouwer, P.v.d.Nieu:wen
hu:y-sen; R.Peek, A.Reesink, C.Schenkels, A.v.Velzen, 
J .v.Velzen ··· 
Leider. dhr N .Drabb,i 

!,.§..~S 16 : P,Blom, H.fleéifiskerk, R.Hu:lsemans, · F .Kras, 
V.?ouw, T.Prins, H.Pfonk, L.v:Dofubu:rg, G~Mahieu, 
R.Leyn, E.v.Luxemb rg,·J.Brochard, E.Castenmiller 
Leider dhr A.van E ;sen 

.·. L~~s 17 : R.Gü.it, 
·· .. Teunis, F.Wou:ters, 

:-'. ;-an wa·ssem, J .d-E 
:~der dhr H,Bijsl· 

• .Knöfr, J .Krens, C .Lipman, E. · 
R.Wîjsman·, H".Uding, A.Hoefnagel, 
Waal, W.Brochard, E.v.d.Hoven 
:rveld 
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Lens 18: P,Bakker, J.Wassermàn, R.v.d,Leedeh, H,Lutter
man, G .Baidjoe,. B.v. Veen, Q. v .d ,Meys, A. v .Maren,. J. 
Schmitz, Th. v.d. Voort,· J .Wijngaarde, R. Kleywegt 
Léider--dhr· A. Bilderbeek . 
Samenkomst 12 _.30 uur ~lubgebouw Lens. 

- Lens 19 : E.,Jrtà~ H.Looye, H.Hoenderkamp, R.Willefns, 
R,Nottet, 1.Fliers; R.v.Kruiselbergen, A.Krijgsman, · 
J,Pofupen, H.v.Lèeuwen, C.v.d,Vlugt, J,Spoler, P.Koevoets 
R.Hoppenbrouwers 
Leider dhr Th.Booms 

Lehs P1 : J,Bronger, R.v.d.Boogaard, O.Borst, P.v.d. 
Burgt,·P.Devilee, P.Hop, R.Hofman, F.Körtekaas, 
J.Lausberg, R.v.d.Meer, R.Micka, A.Westerduin 
Leider dhr J,Hofman 

Lens P2 : G.Appeldoorri, P.v.d,Burg, W,Fràntzen, :,: 
W.Hèynen O~Huisgi R.Koeiroets, P;Lucäsi Th,v.Luxi,m:.. 
burg, R.Peeters, J.v.Rijn,,.P.Valkenburg, F.v.Vèlzen 
Leider dhr Th.Ho:ifnagel _ _ _ . _: ;,·: . 

' . 
Lens P3 : E.v.Boheemen, R.-v.Aarle, A.Bijna~té: .J .Coli; 
J,Engele, A.Griïnbergen,·H.Heezius, J.ter Laare, R.v.d. 
Laan, M.Peperkamp., R.Pereira, M.Versteeg 
Leider dhr H,Zoun ( 2x) -

Lens P4 : F,Kerkhöî,- F.Baumah, H.Braak~ R.Eyk, J.Eys, 
P;de Haás, J .Heggelman, -H .,HojJperibrouwers, A .Koevoets, 
Chr .Geevë, R,Straver, G. Te.euwisse, S .Teunisseh 
Leid er dli:r Th. Booms · -- ~ ·· · · 
Samenkoll)st 11 • 30 uur kl ub gebouw Lens. 

Lens P5 : S,Wilmer, P.Bak'vis, D.Boin, R.Dessing,--P.de 
Gier, A.'Kuipers,·R.Pietèrs, F.v.d.Poll, P.Schoemake:c, 

. M.Schutte, R.Waä:rsènburg,._H.Wubben, F.v.d.Zel 
Leider dhr P.Bakvis 

Lens.P6 : J,Kies, L.Beht-v,elzen,·P,Dullaart1 A~v;Houwe-,. 
ninge, G,Böon, Th.Mooyman, P.Peperka_m~; F,~choltes, 
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T.v,d.Tol, H.Vink, P.Waldschmidt, H,v,d,Winden, P.v.d Zee. ·· 
Leider dhr P.v.d.Steen··(2x:) 
Samenkomst 11 ,30 uur klubgebouw Lens. 

Lens P7 ·; F.Orta, R.Badoux, H,v.d·,Broek, S.Bruens,W,Frerichs, T.Gimberg~ R.v.Nieuwenhuizen, L.Oosterveer, W.Rots, R.Ruiterman, J.Schipper, B,Vaske, J .Zeeman· 
Leider dhr J.Zeeman 

Lens W1 : ·F.Verbarendse, R";de Keyzer, E,Hofman, W.ter taare, S. v';d .Meer, C. v .Rijk; R",'Bon, H. Planken, J .Rie-men, R.Versteeg, J.v.d.Nieuwenhuysen · Res, "J,v.Tuyl 
Leider dhr C.Bon -· - • ... 

Samenkomst 10,45 uur klubgebouw Lens. 

Eens W2 : VRIJ 
- ... -,:_· -,,. . . .•· . ~ . . 

Lens W3 : R .1vi jngaardên, P~ Verhaar, R ,Groeh ,- J. Schneider, •~ .King, L. Janmaat,· E.v. d, Hai-3t, Q • .Michels, M. Léyn, E.Swàrt, M,Rutgers Res. R,Bloks ' . -
Leider ·dhr ·W.Michels - :-: •· 
Samenkomst 10.45 uur klubgebouw Lens. • ;·. . Lens W4: R.v.Loon, E';Gerritsën, A.Kies, R;de Gier, E~Sand:i,for.t, A",Siemens, R.Muskïèt, B,Groen, P.de _ ;Groot; ·E.Schipper, Th,Schneiders, P .Eys Leider dhr F. Teunissen· -~·· •·· - · 
Samerikomst 11~15 uur ingang Lens-terrein· . •. . ' ~- ' . 

. Lens W5 :' R.Duyndain~- P,J{rol; -M'~Schenkels, R,v,Eyken, R;Notebaarir; A:v:doBurg; P.Touw, R.Driessen, tt;·v~ · Dyck,· J .Nijmeijer, P oFromberg, J ,Franken, P ,Schol);es ___ , Leid er dpi' L ._'l'ouw · • _ ' ,. Samen~ömst 12. 00 · ingang .Lens-terrein·_ . . l ,_ . . 
·- . • . . ,•~:.•~1s ·w6 : H.Houtm2. ,, R.Mätthijsen, Th.Yprna, S,Zomer, ., ,-.• :'adoux, F,G]'.'ood, R,JgnsE>en, C,Odenkirchen, F,Schip---.; = .1?00,r?}: J .Sè_hiPt;;'dm, M-XE:erunan; M.Wind . . .... .J,n, i:l~ P.v,d.~, een (2x) 

• __ • 0 ,:1komstj 10,00 11 r ingang Lens-terrein. 
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Lens w7 : M,Vogels, K.v,Kleef,- A,Coffeng, ·N.Noort, R. 
Bakker, W;Valentin, F.Hooghiemstra, W.Stephanus, J.v.d. 
Lans,·o.Köneman, R.v.Oosten, J.Rens · 
Leider dhr H.Zoun (2x) 
Samenkomst 10,00 uur ingang Lens-terrein. 

AFSCHRIJVINGEN .. ,. "' . ._! ... ~ ---·" - ,_. .. ,-··:en~ . 
Sëhrifteli,c: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr G.v.d. 
Steen, Nunspeetlaan 303. · 
Telefonisch uitsluitend vrijdagavond tussen 18.30 en 
19,30 UUJë., t_~l. ~6 0 13.14, __ kJ~bgebouw. 
In noodgevallen zaterdàgöchtend·tussen 10:ÓO.~n 10.30 
uur, tel. 39.86.94, dhr G.v.d.Steen. 

AFKEURINGEN 
Nogmaals wijzen wij (d~;j~i'.6ren er op, dat ziJ voor 
afkeuringen niet mogenJTó'pl:féllen. Zij moeten hiervoor op 
de afkeuringsadressen ,ci.'eJ'áaarvoor bestemde afkeurings
lijsten raadplegen. 
Als op deze lijsten staat, dat de wedstrijden doorgaan, 

__ dan_mo_et.en_d.e_junior..en--al-ti,id naar-he-t--ve:1.'<1-e'.f,-punt--
van samenkomst komeri, ,_9ok: al giet het.· • . 

Pupill~n en. 11'.elpèii~V-~1Jt.f.ï§:l.swedstrijden rioE:ter:i de 
afkeur71:gsl1 J step::=X!f,J;:9~!."-::ge,;r,?;f1P.+.eeg~. Gaan de Juni<;ir:en
~ed s~ri Jde:1 v1;11:;r'tens 1.5 - l6~nJ!t7_.niet door, dan ziJn 
Jullie wed19;tri_ .. fl• den ook afgeke~IJêJk_.:'_I . . . · \; ~ · ilf·v vi' ,, 
Voor de w~~J;;r:Î: jà<ee,,op het. vc:a'~~er.rein geldt het volgende: 
Als op de ~.:ii'e~:if~slijsten ct]t~e6strijd van VCS 16 ! 
is afgekeur\, aä~ ~J'çf\oo]llutµt'é. wedstrijden niet door. 
De mr.ei-4./Jè w.eJ:µeno{iW4 e~~'):V;{c;~ tussen 1 O. 30 en 11 ; 00 
11ur ::P"?qÏ3ê'F~È.YA w;~:q tel e_f o __ n ___ "±_ ,s'?l}"-'t'h~ armeren naar eve __ nt 11el el 

gh. afkeu~i\-~~pT\Ih·nf~.13.1j,~-½ibFW6tw of ,tel. 39.86.ç4· 1 •• 

~ dhr G.v.d.S~ee~:,__ ~~':_~iV:f \ ~!, 
TRAININGEN ~~~:,t..;c\.~,.-, '\, (',,,v,_._ 1 · 

Vanàf _1 februê•r;t~ç.!;:_5.:ï,';'is e~ gie:1-~~E;llec.tietraining meer 
op Jll~~:,\9-Jlglvo_~1:.~-J?e .s.electi~J;ra:lf,:112.gE;J:1 zig;t-en nu als . 

1/ t ·'••.; .... , ,..--,..-.. . .. . ., jfC ,✓,, --;__ 'è« ' .:::-. 
VO g •,:,'l. Jn ~t~ -'· .. --· , ·•.- •~¾.f->• ...,~ · . '."' · .".:. a 

'\:•• __ , . ~ ·~ ~ ··-~i,:....._ •~_.""" ::•• "'??,.-: ,~-~• •~ , .~O. .~ _<:,r 

.. ~-
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BESTUUR 

J. M. v. d. Kleij, voorzitter 
Frambozenstraat 15, Tel. 250116 

G. H. Halleeu. secretari3 
Abeelstraat 37, Tel. 321014 

Sekretaris redaktie 
' '- :ia 1 . ' ' ' N. Drabbe • • 1 

.. 
Apeldoomselaan 201., Tel: 33 66 52 . ~ ' . . 

TER~EINBN • 

Hengelolaan 600 

• 

Tel. klubgebou:,,,; 66 13 H 

KONTRIBUTIES 

t.n.v. Peoniogmeester vv Lenig en Snel 
Den Haag, Giro 336711 

J. / 

CAFETARIA 

,,INWI" 
DE RADE 18 TEL. 664276 

Onze specialiteit 

Vraagt vrijblijvend zichtzending 

TEL. 66 9601 
U belt Wij komen 

HOOGVEEN 9i DEN HAAG 

M uw MEER WAARDE ~IARKET w 
FRED. C. DE KLEYN 
Vrederustlaan 1:45, Telefoon 6647"18 

VOOR AL UW LEVENSMIDDELEN 
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~9lFiÀ'.'Blöml 17-01-63(wftf.Stokelaan 2,13f .. ~ f:f7~~43 
t• • C 

~AD!i.ESWTJZTGI-NG 'LEDENLIJST. ~,. . . 

~.},16 .:G;•~~,v .:Ri~n_ë~; na;î'.: MoSt1k~i~;;;· 21 óË(~' 66659{' ".:':·: 
;,!•' :'J!~-.•••,i, .... ,•.,.;._•.•~•••·'••••è!S,• Je :'!_•,•'--'.- ,.,:-;.•••.,•·••:••~-•.;..•] 

SCHORSING ,- . - . • • . !.- _ ~.:.:.;;,.c,.;;.~= .. - . ~- •. ·• ' .., __ . . -. ~ ·; 

In ;~;Î:;~~d-~;t-·2:'i 0

i~·;ptredEin tijdens de· wedstrijd. RAS 2 
,,\-;]1;enà-,,:6",·,~Jtlnidrën) iil(R'.v .d.;Steen geschorst voor: _twee 

bindende wedstrijden .van L"(ps 6 • 
• •1·· ; . . . 

BALLOTAGEKOMMISSIE .!. ·- .i. 

'!Çp" l>;.. ,. - • ,. 

Zoals" reeds··"op dé laatste -algemene vergadering is aan
gekondigd, wenste het bestuur te komen tot de instellin1 
van een ballotage-konmiissie. · 

_De"zè'kommissiè bestáat uit 't~ee leden, een sekrètaris, 
en afhankelijk van de leeftijd van de ballotant een lid 

--- vän ··de Eko 'Of ván··c ë" JüRë. ;: , . ,. · 
1· ;:r ~, - '·• ,. · 

.,.Inmiddels. heeft het bestuur· de heer P .:Meershoek bereid 
: ';&v6ndeh als.·sekre·:_,'.lris van de ballotagekommîssie op 

''..reden.,:;·,;-

•ichtlijnen voo· de ballotagekommissie zijn intussen 
;;;:o~ eedgekomen, ;.adat deze kommissie aan de slag kan 

-• Het Bestuur._ 
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JUNIORENRAAD 

Hier volgen enkele suggesties voor de Hearing (kijk ook onder "Golden Hearing") 

- stemrecht voor A? B? C? Junioren. 

- betere trainingsballen. 

uiterlijk (kleding, haar). 

- roken door B- en C-junioren. 

de pestemming van het geld van de krantenaktie, b.v. voor spelmateriaal. ··t.~ .-':.~ 
, " Df~ JUNIORENR'AAD. 

Noot van de redaktie: 

Andere punten zouden kunnen zijn: 

- de juniprenraad: wie moeten daarin zitten. Wat moet hij doen, eJ'.\Z. 

- de Juco. 

- de Lensrevue; b.v. een aparte junioren-rubriek, geschreven door junioren. Er zijn al jongens, die een puzzelrubriek willen. 
- de training. Wie moeten er trainen. Hoe moet dat, enz. 

- moet er verwarming komen in de kleedlokalen, moeten er meer douches komen, enz. 
Jullie zien hier een aantal punten. Je kunt èr natuurlijk zelf nog veel meer bedenken. Hoe je het allemaal doen kunt kun je onder 11GOIDEN HEARING" lezen. 

A.V.E. 
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VARIA 
==--===--

- Het bestuur heeft in haar wijsheid gemeend om aan de•• 
genen die daar recht op hebben alsnog de befaamde 
Lens-driekant-,iubileum-bàllpoint uit te reiken. (Er 
is nu weer een voorraad). 

- Het blijkt in de praktijk moeilijk om het PQ van 
kandidaten voor de funktie van damestrainer vast te 
stellen" 

- Aad Bogisch gaat goed vooruit. Hij mag weer bezoek 
ontvangen, hij kijkt er zelfs naar uit. Wilt U, vóór 
U gaat, wel even huize Bogisch bellen? tel.39,.52 • .5.5 

-· Nicole is niet, zoals vorige week abusievelijk ver
meld stond, de zoon en dochter van Bert en Ria Hen
drichs, maar alleen de dochter. Onze gelukwensen aan 
pa en ma en Claudia blijven gehandhaafd. 

-_Onze redakteur AVE heeft in zijn onwijsheid gemeend 
de befaamde Léns-driekant-,jubileum-ballpoint in dank 
te moeten aanvaardenc 

- Zolang we-nog geen PQ-meter hebben, kunnen kandidaat
damestrainers volstaan met het overleggen van hand
tekeningen van ·tenminste tien dameso 

. . 

- Nicolette, van wier geboorte wij vorige week melding 
maakten, is, om misverstanden te vermijden, de dochte 
van de heer van Leeuwen, onzE: jeugdtrainero 

- Rob van Hoek mist sinds de training een voetbalscheer 
(Adidas). Ook is hij een paar gymschoenen kwijt. Hij 
gaat nu barrevoets door het leven. Wie stelt een daaé 
van barmhartighe~l? (tel.66.63,32) 

· .:m onze wetenG 0.:·. c,.ppelijke medewerker: 
P.Q. c.q. I.Q. : O.Q. ! Kukeleku 
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S H I R T S 

Afgelopen week zijn er nogal wat nijdige opmerkingen 
gemaakt over het stukje in de vorige Lensrevue over de "re13erveshirts11 .-Inderdaad is het niet juist, dat er een aantal oranjeshirts door het eerste elftal •zïjn_ 
"verdonkeremaand"!" Het tweede elftal maakte zich hier-aan schuldig" . . · Ook de opmerking, "dat met de shirts de schoenen worden schoongemaakt" lag wat zwaar op de maag" Een verduidelijking lijkt ons inderdaad nuttig; de shirts worden na de wedstrijden als "voetveeg" gebruikt. Het is een droevig gezicht na de wedstrijd te zien hoe de shirts vertrapt, besmeurd en drijfnat op de vloer van het kleedlokaal worden teruggevonden. · De conclusies van het gewraakte artikei blijven onverkort gehandhaafd. · 

Het Bestuur. 

PROGRAMl'flA SENIOREN VOOR ZONDAG 7 FEBRUARI 1971 
=-=-==--=-;==--==--=--===-==-================= 
14. 30 uur Lens 1 
12.00 uur Lens 2 
12.00 uur Lens 3 
13.45 uur Len·s 4 
14.30 uur Lens 5 
15,00 uur Westerkw.5 
12 .·oo uur Adelaars 3 

Lens 8 
Lens 9 
Lens 10 

12.30 uur Zw.Blauw 6 
Lens 12 

- H~M.S.H, 1 
- Alphen 2 
- RKAVV 3 
- GSC 2. 
- VVOG 1 62 2 
- Lens-6 
- Lens 7 
- Vrij ( zie 
- Vrij. 
- Zie andere 

Lens 11 
- Vrij . 

Scheidsrechter 
V1G1L6/4 C,Zappeij 
V1G1L5/3 T.van Ginkel 
V2G2L5/3 C.A.Orré 
V2G2L5/3 H.J,J.Gillet 
V3G2L6/4 J.J.J.Jouvenaar a. Hendrik se . 

· A.C.L.v.Etten 
andere elftallen) 

elftallen 
E"L.Cras 
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LIGGING DER VELDEN -------------------
Westerkwartier - Duinlaan (bij.Dr.Sav.Lohmanlaan) 
Adelaars - Guntersteinweg (naast kinderboerderij} 

Verzamelen 
Lens 
Lens 
Lens 
Lens 
Lens 
Lens 
Lens 

2 - 11 uur 
3 - 11 uur 
4 - 13 uur 
5 14"45 
6 - 13 uur 
7 - 11 uur 
11 - 1 L,30 

AFSCHRIJVINGEN 

klubgebouw 
klubgebouw 
klubgebouw 
klubgebouw 
klubgebouw 
klubgebouw 
klubgebouw 

Alleen op vrijdagavond tussen-20,00 en 20.30 uur aan het 
klubgebouw, tel. 070-66,13.14". 

RUILFORMULIEREN 
Afhalen klubgebouwvanaf vrijdagavo~d 22.00 uur of zater• 
dagmiddag nà 14.00 uur. 

WEDSTRIJDSECRETARIAAT 
Tot nader order: H.A~van der Steen 

Juliana van Stolberglaan 480 
Den·Haag 

. tel. 83.88.66, 

Bij.eventuele twijfelgevallen van al of niet doorgaa~ vai 
wedstrijden, in allereerste instantie de afkeuringslijst, 
raadplegen en in het uiterste geval alleen bellen naar h1 
klubgebouw vanaf 10.45 uur, tel. 070-66.13 0 14, 

VÓor diegenen, die niet op de hoogte zijn van de afkeurii 
ar.èr:::ssen, hieronder een opgave: 
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Regèntesseplein 23a 
Beresteinlaan 381 
M.Stokelaan 2 
Fahrenhèitstr.671 , 
de Genestetlaan122 
Hobbëmastraat 159 
Raaphèrstlaan 136 
Koningstráat 185 
Grote Marktstr.37 
J.v;Stolbergl.284 
Celsiusstraat 133 
Kamperfoeliestr.6 

Valèriusstraat 16 
Gouvernèurlaan 587 
Zoutmanstraat 6a 
Wesseliitraat 1 
Abrikozenplein 1 
Boreelstraat 25 · 
Steenwijklaan 82 
Javastraat 1 32 
Renswolidèlaan 89 
Groenezijde 212 
Statïonsplein 66 
Hulshorststraat110 

' 

Hoefkadè 1592 
Reitz'straát 31 
Soestdijksèkade 26 

.. v·.Musschenbroekstr. · 
Paul Krugeriaan58 
Hoófdstr. 1 7 (Lsd) 
Westeihde 357 
B .Wolf straat 271 
Höefkade 784 
Ursulaland 68 
Rijnstraat 18a 
Lindelaan 211 (Rwk) 

DE OPSTELLINGEN .. 
Lens-1 èn 2 worden 
Reserves voor Lens 
Reserves voor Lens 

door de trainer samengestelä.· 

Lens 3 
R.Bruggemans · 
G.v;Oóstrunf (a) 
J.Bijstërveld 
A.Nieüwenhuizen 
J .Colpa · 
P.v.d.Aar 
L.v.d.Velde 

. R.Eykelhof . 
D~Groehendijk 
Th;Hoefnagêl 
E ;v .• Bronckhorst 
Rès. ~ 
R.Roodbbl 
J.Bertens 

Lens 6 ... 

L.Brandehburg 
H.van Welzen 
R.de Groot 
F.van Dijk 
J.Groenendijk 

1 : C.v.d.Beek ~ H.Smitskam 
2 : A.Rooduyn - H.Rooduyn 

Lens.A--
·. A. Verbarehdse 
F.Staathof (a) 
W.Verbarendse. 
P.Klein Breteler 
M.van Veen 
G.Benheker 
C .Grimbergen 

·R.Brandenburg 
G.de Hoogd 
E.Foendoë 
J.Witting 
Res. ·· --
J. Verbarendse 

Lens? 
F. de Vos"' 
G.Hogêtoorn · 
L.Boelhouwer 
J.de Boer 
N.de Boer (a) 

Lens 5-
A. Vervaart 
F.Veelbehr 
A.v.Egmond · (al 
W. Kouwen hoven 
J.de Waart 
L.Henèlrïchs 
J.Vërhäar 
E .Bakkers·· · · 
B .Hendrichs· 

. E.A.v.-d.Aèker 
W.Eykelhof 
Res. ·· ' · 
N.Drabbe. 
A.van Essen 

Lens 11 

R.v.Oöstveen-Koentze 
J .Miëka . 
A.Hoppenbrouwers 
H.Scholten 
M. Suykerbuyk 
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Lens 6 (vervolg) 

J;Riemen 
G.Halleen 
G.Looyenstein_ 
H.P.v.d,SpeJc (a) 
P,Schulten 
J.Veldink 
Res. 
H.de Groot 
P.Manders 

I,enl'L 7 · ( ;er;olg) 

P~Schouten 
c.~uyper 
B.Lustenliouwer 
Rov,d.Vèlde 
J .Endlich" ,,. 
A.v. Was beek 
Res.· 
A.Jehee··
H.Süykerbuyk 
A.Cox 

Lens 11 . ( vervel€ 

'W.Suyker 
W,Keereweër · 
A.v.Lwr.emburg (~ 
J.Jager 
H.Jacobs 
J,Brochard 
Res. 
!-!,Douw 
N.Osse 

KEURINGEN. 

~~~!~g§~~Yf:!:j§_E!~§-E~§f2~2-!~-~~-l~Y~~~~-g22r: 
A.J. Rooduyn en A.F. van Wasbeek 

• • • V .... • • 

~!±~~U~t~~~!~g~~~~j~_g22ri. 
G,Verhaar,_,_ R.S.Roodbol en W.J. Voerman 

!1~~~~-E~§f2~2-~22r: 
· H.J •. Suyker~~yk 

,, 
Inleveren bij elftalkornmissie of aan adres H.A:v.d.Steer 
Juliana van Stolberglaan 480, Den Haag. 

==--======= HOE T 3 HET STANDJE MIEKE ? =========== 

Lens 1 

Voor·ons keurteam ~lggen de kansen op een promotie naar 
"> .•cl. nog steèds - • er gunstig, Gezien het belang van iE 
·,._,_ te spelen wedf··:•ijd, doen wij een beroep op een iedE 
· · Lens lief heei' . , onze jongens naar een reeks overwir 

t:;e te schree,: :-n. Wij rekenen op jong en oud • 
. : ,--,•l ~k heeft m.: · uit 11 

heeft nu _; uit 10. 
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Lens·2 

, 
' ',, •' ,.,. _. 

-- ......... 

)ns tweede elftal doet.het ook nog steens lekker, staat 
10g 2 punten achter op .leider Alphen, wat de spanning . :\ 

,r goed in houdt! 
,ens 3 . 
'e stand: Concordia 1 3-22 vue 13-21 J:,ens · 12-16 3.ns op de eerste plaats zit er nog in, maar zal wel 
,t de grootst mogelijke inzet verwezenlijkt moeten worden. 
) lang er hoop is, is er leven. 
ms 4 
t elf~al is nog een middenmoter, maar moet beslist beter 
nnèn. We'"vinden dat captain Frank Straathof er maar wat 
t.er, kaas en eieren tegenaan moet gooien. Er is per 
ot VE!:n rekening geen beter leven dan het buitenleven. ~ 
:ht Lens 1 met de noorderzon vertrokken z1Jn, dan kan 
; bestuur zonder meer terugvallen op ,dit unieke team, 

weliswaar de conditie van het eer,ste niet kan benaderen 
r door z'n eigentijdse stijl en allure iedere tegen
nder .een -minderwaardigheidskomplex bezorgt .• 
grootste streven van dit elftal is zo snel mqiselijk 

100 doelpunten te verwezenlijken. ;6ór en 7 tegen-. Kukeleku ! 
LJ. 
d··old" Hein Piet v.d.Spek en z'n mannen moeten, ge
hun routine op de ,grazige ,weide, b·oven de, middenmoot 

kunnen komen • 

.1.. 
!lftal kan nog alle kanten op. Welke, kunnen1·ze nog: 
iken. 
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Lens 8 
Ook een klasse apart. Er moet nog een redelijke 
stander voor dit machtsvèrtoon gevonden worden. 
Uit 11 wedstrijden, 22 punten. Mooi hoor ! 

tegèn-

Lens 9 
Wederom een kampioenskandidaat. 

LVSJ 13 .... 21 
Lens 11-19 

' Verburch 11-17 --·--··•· · 
Een elftal van kanonnen en andér grof geschut, -met moge
lijkheden het doelpuntensaldo van Lens 5 enigszins te 
benaderen. 

Lens 10 · 

Een elftal dat gesponsord wordt, volgens geruchte'ns alth, 
door een bekende bierbrouwerij. Dat een pilsje op z'n 
tijd geen kwaad kan, bewijst hun buitengemeen mooie posi
tie op de ranglijst. Ado doet nl. buiten mededinging mee 

Ado 8.;.15 
Lens 10-13 
H.W •. S. 11-15 . 

Lens 11 

De "oude garde" laat het dit seizoen een beetje afwet·en. 
We kunnen als advies·meegeven: Geniet van het leven, hèt 
is later dan U denkt. ,D. 

lo..LJ.» ,' ,~-, . t; ~ • ,iu_,:_,. 

Lens 12 . ""+·~,~ · .- .~ . - · .. · . : ,• . =. .• -. ..,.t:-, 0i~i 
Het valt voor deze J ui nie't mee,, gezien. het• gróte aantal-1 
mutaties~ een behoor·lijke.rff,res't-ätie _"\;E:!.,.alevëPeri ,' Nie't" ver
sagen mensen, alle dingen zijn moeilijk, voordat ze ge-,. 
makkelijk worden. :!:.-

,; . . : - ~,.·1;--, '.; 
.,-., :~)'.·.' .. _.Coca. - - . "· C't~f 

. !., , . ---t 
. ~ 
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K L A V E R J A S S E N 
===-========-===-==-=== 

Afgelopen vrijdag is de losse klaverjasavond_we_er:_e.eh:..:'..:: 
sukses geweest; --·- · 
De opkomst was, zoals vanouds, weer overweldigend en 
er werd met ·, eel elan om de· prj,_jzen gestreden. Nadat 
de rook was .;pgetrokken bleek -dat het duo Hans Zoun.ÊZ:·1, 
F. van DisseldCJrp ~e meeste punten had vergaard en· •.. ~: 
daarrnee·.e·en fles 'Jan Bols had. verdiend. De tweede· · · ·" 
prijs, die bestond uit een platenbon, werd gewonnen 
door het paar 'ilitting - Hurnrnelinck. De derde prijs, een 
prachtige ballpoint, ging naar het span De Haas-Franke. 

-Na een opiniepeiling heeft de Ka-Ka bEJslóten. om' op . ' ·.:..~ ·· 
de Päas-drive, die vrijdag 12 maart·begint, weer'met 
16 spel:etjes te spelen. , · · 

Al met al een geslaagde avond, die veel goed.s belooft 
voor de Paas-drive. 

J?e Ka-Kaarter, · 

- - - ,-

'·. " . 

!:!_~_g __ §_~-~-~-s!,..§ __ g_~-~-~--~~i_!!!:..~-§-~_!:.;!i!_i::.~~~~!: ·; •. O S 

~ ~ • •.<f•·~-· ;~:. /':,: 

Nooit hadden we·, gedacht dat. de ,-kandidaten·; voor de· fi)n~tiil 1 
. van damestrainer zoveel loóci. in de_schoenêti hà:dden'}"Wïj. ~ r · 
vragen ons af': zijn''de eisèn te .... hoog? Er'.ézijn.:-toêff·wëJ: .? t 
mensen met toonbare<':.kui t ënf:ér, zf jn toch we1'-sénió'r1~h ,':; \ . €; 
die ~,()W·,t.\>,ewij~ van- ~-~ed,gm~~~·.Jtwmen oveip;~gg~h~ )J;\',e:er(t t 
PQ van·+ 120 is tocn\oo~•n:i!e:t"terveel (of-:misschied'·te)•i rt • • )- · d? (\v ':' a.11..t.v.~h... ... ë_ ... ::-· <fl'l-~ ·1.a.u -• .. \ ,:: -
weinig gevraag. ~,;r .• èt 2 ;19 ,I- 8 y·,:;YJH "lms ~_î.c.t 
V?or degenen,,., . .\1:1J,1~J;~stouteI ~ch.öè~en (zonde[glogci).,aanül{·; t 
will7n. tr.ek,ken;t.JMt,Y.<t>nd ( d?nd·e:r:a~g·) ?~ §6 Y:'flJ,,)su.nt•;:UlJ 0-, •, t 
s~l:J.g...c7~-:~;~·; ~!rF;RS?!f:ngenoemde~,funktie O · • • • _ 

Zie voor"'meer nieuws onder "Vär::i,à!'i;:,-r 
.' ,'.'. .L!r-',J... _,_ 

. , . 
. f.lf:,,; 
1--:tJ 

, ... , J -



- 72 -
PROGRAll'lMA. 1S JUNIOREN, PUPILLEN EN WELPEN =================~=~==================== ZONDAG 7 FEBRUARI 1971 

Annvang ~- .. · .'~ 
12"00 uur Lens 1 · Lens 3 12,,00 uur,GDA 2 

JUNIOREN 
:::======= 

- VELÖ 1 
~ Vrij 
- Lens 5 ZATERDAG 6 FEBRUARI 1971 
JUNIOREN 

15.45 uur Lens 2 · 15 •. 45 uur Te Werve 1 15;45 uur Lens 6 
15.45 uur Lens 7, 

======== 
-- Devjo 1 -- Lens 4 - DuindorpSV 

3a - Quick 5 -- Vrij 

tigging terrein 

Ockenburgh 

V1 · 
Vredenburchweg V3 

V2 Lens·S 14.30 uur Delft 6 - Lens 9 · · .. W. v. Leeuwenkade) 14:30 uur Lens -10 14~3ó uur Li:ins 11 14.30 uur Lens 12 15.45 Ûur Quiëk 9 13,15 uur Lens 13 13015 uur Lens 14 11.00 uur Lens.15 13015 uur HMSH 8 14. 30 uur ADo· ·23 13.00 uur Cromvliet 

. 
- DUNO 6 · - TEDO 4. 
- Vredénb'..,9 - Lens 12ä - Bl .zwart 1 o - S.Altius7 - Lens 16 -, Lens -17 .. - Lens 1.8, 8 ,- Lens 19 -· 

PUPILLEN 

V1 
V2 

Delft 

V3 ' . - , De Sav.Lohmanlaan V1 
V2 V3 .. ' . -
Vrederustlàan Zuiderpárk, 2e ged • ·Rederijkerstraat 

· · .15 uur Lens i - Quiëk St.1 V3 · '.45 uur Quick St,2 .- Lens 2 Nijkerklaan 
! 
D 
b 
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12.30 uur Lens 3 - vcs 3 V1 
12 .15 uur vcs 4 - Lens 4 Dedemsvaartweg 
12.30 uur Lens 5 - vcs·5 V2 -
11. 00 uur vcs 6 - Lens 6 J:)edemsvaartweg 
12.30 uur Lens 7 Quiëk 7 V3 
12.30 uur Quick St.4 - Lens 8 Nijkerklaan 

WELPEN 
====== 

11 • 00 uur VC:îf 1 - Lens 1 Dedem:3vaartweg 
11. 00 uur Lens 2 Quick 2 v1··-
1 0 .15 uur vcs 2 - Lens 3 Dedemsvaartweg 
11 • 00 uur Lens 4 Lens 5 V2 
10.15 uur vcs 3 - Lens 6 Dedemsvaartweg 
10 .15 uur vcs 4 - Lens 7 Dedemsvaartweg 

- - - - - --· 
Lens 1 : M,Bloks, - Th.Booms, J';Disseldorp, - F .Guit, P .Hop, 
B·;v.d.Lans, F.Raaff; T.Resodihard.jo, H.Rimmelzwaan, . 
Th.v.Rijn; G.v.d.Velde, J~dë Zwart, R.Hoefnage1·(2x) 
Samenkomst 11 • 15 uur klubgebow. ., 

Lens 2 : J.v.d~Heidë, R.Hoefnagel (2x)'A.Hoek, H.de 
Jong, A.Jungschläger, J.Kruisinga,.A.Schijf, ·chr. 
Stapel,· P.v.d.Steen, J .v .• d ,Voort, Th.Wilshaus; J,Zoun, 
C. Schrover - · 
Leider dhr A.Blok~ 

'·.·: - . • 1 •• 

Lens· 3 : VR:I:~ , ·_ .. 
h ~ , > 

Lens 4': H.Albers, A.Bàüman, A.Castenmi],ler, J"v,d.Ende, 
B .de. Haas,· P .Heynen,. A .,v.d.'lfeer, J .Meuleman,- .J,,.Meyers, 
A.Pelser, P.Schouten, W.Zeemeyer . 
Leider dhr J.Heynen 
Sam_enkomst 15 .15 uur ingang Te _Werve-terrein. 

~-.. 'Lens 5 : C,vafl Deelen, G.v.Deelen, C.Hoenderkamp, 
C.Kuypers, E.c.d.Linde, J.Lubout, J.Lucas, J.Pronk, 
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P,Proost·, R.Wouters, M.~1ulkens, A.Kuiters. Res,W.Pacqué 
Leider dhr F.Flumans 
Samenkomst 11.30 uur ingang GDA-terrein. 

Lens 6 · : G. v. Ard enne, J ,'Borst, W. Dtii verman, J. v .d ~Graaf 
F.Hooghièmstra, J.Reuver, J.Staffelen, F. de Vroege, 
F.Disseldorp, W.v.d.Linden, F,Hazenbroek 
Res. R.Cöenen · 
Leider dhr F.Flumans 

Lens 7 : Als vorige week. 

Lens 8 : Vrij, Zie overige_elftallen. (6, 9 en 12a) 

Lens 9 : B ,Ruiterman, G.Colpa, F ,Wouters·, H ;Guit, 
J. Janmaat'; A ,Lodder,; A LlîoY.,est;ein·; J ,Slabbers, W. Wils, 
F .Snoeyers; · R.Bertens, H,Slegtenhorst, 
Res. A.Verbarendse · 
Leider dhr G,de Hoogd 
Samenkomst 13.15 uur klubgebouw Lens. - .. 

Lens 10 : als vorige week. Leider dhr C.Grimbergen 

Lens 11 : als vorige week 
Leider dhr J,Verbarendse. 

' 
_Lens •12 : Als vorige week met.J,Ruyters. P.Zeitzen 
zie 12a. 
Leider dhr H.Dankers 

Lens 12a ·: P. Zeit~en·; R_.Bom; P. Overdevest, F. Jonker, 
P,v,d.Acker, R,Huisman, H.Köuwenhoven, C.H. Vergouw, 
O.V'?.rdier; A.v~ä.Berg, C,Bakker,·J.Piët. Res. J,Post 
Leid el:' dnr J. Colpa . · -- --
Samenkomst 15.00 uur Hengelolaan hoek Leyweg·"(Euro

cinema) 
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Lens 13 : Als bekend 
Leider dhr H.de Groot 

Len§ 14: H.v"Boheemen, J,v"d,Burgt, R,v.Hoek, J,Hollink, 
A.v~Kleef, A.Kleiwegt, F.v.Loön, R.v.Luxemburg, R.v.d. 
Meer; H,Ruyter, E.de Wit, G.Bloks 
Leider dhr W.Keetman 

Lens 15 : als vorige week gepubliceerd,. 
Leider dhr N.Drabbe 

Lens 16 : als vorige week gepubliceerd" 
Leider dhr A,van Essen , 

Lens 17 : R"Guit, S,Knörr, J.Krens, C.Lipman, E.1'eunis, 
F .Wouters, R.Wijsinan, H,.Uding, A.Hoefnagel, H,v.Wassem, 
J,de Waal, W.Bröchard, E.v.d.Hoven 

. Leider dhr H "Bijsterveld 
Samenkomst 13,00 uur ingang Lens-terrein. 

Lens 18 : P,Bakker, J.Wasserman, R,v.d,Leeden,,. · H,L1.1tter
man, G,,Baidjoe, B.v,Veen, Q, • .V.d~Meys, A.van,;,Maren, 
J,Schmitz, Th,v.d.Vöort, J,Wijngaarde, R.Klei'wegt 
Leider dhr A .Bilderbeek . .. ~ 

Samenkomst 14. 00 uur Hengel.olaan hoek Loevesteinlaan ,. 
·- . . - ... ,.,,,. 

Lens 19 : R.Orta~ H.Looye,·H.Hoenderkamp", R.Wille~s/'. 
R.Nottet; E~Fliersj' R.v.Kruiselbergen, A.Krijgsmarr, · 1 • 

H. v .Leeuwen, C. v ,d_. Vlugt, J .S,poler, P .Koevoets, R~Hoppen-
brouwers'· ·, · • ·: · ·: · · .:.• .. _,:\,; :.' 
Leider dl:i.r N.Drabbe· ... , .. , ·-- . - · · ·; :::,F '.:. ', 

Samenkoms:t 12 .15 u1.1r Hengelolaan hoek Loevesteirilaa.n.; 

Lens P1 : Als vorige week, 
Leider .. dhr J .Hofman · 

Lens P2 : .Als vorige week., 
Leider dhr ~heo Hoefnagel (2x) 

~- .·:r)~ ~.:.·~•< .~{. _ - 1 

~amenkomst 12,00 uur ingang Lens-terrein. 
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Lens P 3 : Als vorige 1·rnek 
Leider dhr Hans Zoun (2x) 

.· Lens P4 :·Als vorige week (zonder A.Koevoets en H:Hoppe: brouvrnrs, met H"Wubben · 
Leid er dhr Theo Booms ( 2:i:l 
Samenkomst 11.45 uur klubgebouw Lens,-

Lens P5 : Als vorige ,-reek (H .. Wubben zi~ P4) Leider dhr P.Bakvis 

Lens P6 : Als vorige week 
Leider dhr Paul v.d.Steen 
Samenkomst; 10. 30 uur klubgebouw Lens 

Lens E7 ·: F. Orta, R. Badoux, H. v.d. Broek, S .Bruens, T/i ,Frerichs, T .Gimberg; R. v .Nieuwenhuizen, L.. Oost erve er, W .. Rots, R,Ruiterman, J.Schipper, B.Vaske, J~Zeeman Leider dhr J.Zeeman 

Lens PS .: M" v .d.l\kker, N .Groenewegen, J. Klarenbeek,. G.Koning, R.Lelieveld, .C.!,eung, !:l:,Prins, M.Rovers, M,Schnlitz, F.Vogels, A,Willems, H,Weeke, A.v.d.Klis Samenkomst 11.45 uur ingang Lens-terrein. 

Lens W1 ': Als vorige week 
Leider dhr C"Bom 
Samenkomst 10.30 uur klubgebouw Lens. 

Lens W2 : P.Brochard, R.Coli, R:de Haas,-M.v.d.Hoek, J.v.Kleef, H.Korenromp; .. R:Kleyberg, P.Lelieveld, A. Overgauw, IT.Prins, R:Schipaanboord, R.Vroegop Leider dhr Jos.Disseldorp - . 

Lens W3 : Als vorige week 
Leid er dhr W .Michele 
S-"',•1enkomst 9 .45 uur ·ingang Lens,-terrein. 
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Lens W4: Als vorige week (zonder E,Gerritsen) 

Leider dhr Frank Teunissen 

Lens W5 : R.Duyndam, PuKrol, M;Schehkels, R.v.Eyken 1 

R. Notebaard, A.v.d,Burg, R,Driessen,·H,v.Dyck, J. 

Nijmeyer, PoFromberg, J.Franken, P.Scholtes 
.Leider dhr Theo Hoefnagel {2x) _ 

Lens W6 : H,Houtman, R.Matthijsen, Th.Ypma 1 S.Zomer, 

R"B13;doux, F.Grood, R.Janssen, C.Odenkirchen, F"Schip-

aanboord, M,Veenman,M,Wind, J.Schipperen 
Leider dhr Theo Booms (2x) 
Samenkomst 9.45 uur ingang Lens-terrein. 

!!ens ·w 1 : M.Vogels, K.v"Kleef, A,Coffeng, N,Noort, 

R,Bäkker, W.Valentin, F.Hooghiemstra, J.v,d,,Lans, 

0,Köneman, R.v,Oosten 1 J.Rens, FoBlom 
Leider dhr Hans Zoun \ 2x) _ -
Samenkomst 9,45 uur ingang Lens-terrein. 

AFSCHRIJVINGEN 

Schriftelijk vó6r vrijdagavond 18~30 uur bij de heer 

G.v.d.Stèen, Nunspeetlaan 303. Telefonisch uitsluitend 

vrijdagavond tussen 18.30 uur en 19,30 uur. Tel. 66.13.14, 

In noodgevallen zaterdagochtend tussen· 10.00 en 10.30 uur 

bij_ dhr G.v"d,Steen, tel, 39.86,94. 

AFKEURINGEN 

Helaas zijn afgelopen weekeind weer,ondanks dat het hele 

programma op zaterdagochtend was goedgekeurd,. door de 

regen in de loop van de ochtend, veel wedstrijden alsnog 

afgekeurd, zodat de meeste spelers voor niets de tocht 

naar veld of puht van samenkomst hebben gemaakt, Niet 

alle wedstrijden waren echter afgekeurd" Helaas waren 

van deze elftallen enkele spelers, die dachteh dat het 

afgekeurd was en niet opkwamen. Dank zij de medewerking 

van andere spelers konden bijna al deze elftallen toch 

nog kompleet aantreden. De wegblijvers krijgen de ge-
bruikelijke straf. ( zie onder J • _ 
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De Junioren moeten altijd op de afkeuringsadressen de lijsten raadplegen. Als daar staat "goedgekeurd", dan moet men alti id naar het veld of punt van samenkomst kernen. Er magvniet telefonisch naar afkeuringen worden geinformeerd. · Pupillen en Welpen: Jullie spelen deze week nog vriendschappelijke wedstrijden_, waarvoor geen afkeuri11gslijsten gelden. Jullie moeten alsvolgt handelen: 
Als bij de afkeuringsadressen staat vermeld, dat het gehele JUNIOREN-programma is afgekeurd, dan gaan jullie wedstrijden ook niet door. Indien er staat "zie afkeuringslijsten" dan moet voor de thuiswedstrijden word gekeken naar de elftallen van Lens 10, 11 of 12. Gaan deze niet door (er staat dan een streep door het nummer van de naam) dan zijn ook julliE wedstrijden afgekeurd. Voer de uitwedstrijden geldt:P2 en 8 moeten kijken naar • de juniorenwedstrijden van Quick Steps en P3 t/ra 6 en W1, 3, 6 en 7 haar VCS. Zijn deze afgekeurd, dan gaan ock jullie wedstrijden niet door. In alle andere gevallen steeds naar het veld of punt van samenkomst kome1 ER MAG NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD NAAR EVENTUELE AFKEURINGEN. 

NIET-OPKOMERS . 
Wegens niet~opkomen afgelopen weekeind krijgen de volgende'' spelers twee reservebeurten : J .Borst, R.Coenen, R.Verbarendse, J.Post. -- · · . B.Hoefnagel wordt, wegens herhaald niet-opkomen, dit seizoen niet meer opgesteld;; 

GOLDEN HEARING 
Dank zij de redaktie weet nu iedereen in Lens, dat er eind februari een Hearing zal worden gehouden; waar onze junioren hun hart eens kunnen luchten over äe Problemen. die er in Lens, en wel in het bijzonder bij de· junioren, zo al zijn. Deze Hearing kan alleen slagen als er volckc.•:de junioren - goed voorbereid - aanwezig zijn. D _ . om willên wij dé nook een dringend beroep doen op . junioren deze ~vond vrij te houden en in grote ge:- naor het kl ubgt 'JOUW te komen. 

Juniorenkommissie. 
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S P O R T K A M P E N 
Volgende .week zal· er in sl.e Lènsrevue. eèri overzicht worden 
gegeven van de dit jaar te houden sportkampen. Bespreek 
·nu al vast met je ouders of je aan een van de kampen, 
begin juli, mag d(;l~J..neme!l; ·~si.\iat je volgende week het 
aanmeldingsformulièr .d±réct'-:kan invullen. 

DE ··GOLD E·N HEARING . 
===-=======================-=== ~ 

~ 
N9g maa: .22 n.a .. chtjesi.i.-.:S· .. ~ .• fl~J:t. ,;.',.~m het 9rote gebeuren gaav 

. pla-:-tsvinden;_, de v_~e>J,;g;~;:?.1:~f·!s'en hearing voor alle j. 
Junioren. · ;r1, ,,-; 

~ :r~[-.;i ~1~-. , 
He:t is heel goed mogelijk, dat er junioren zijn, die 1 
niet goed weten, wat nu precies een hearing is, daarom • 
het volgende_ : --· ,.. -."'" •; - - -~r•• ,_;,..,.__ -· -~----•---~ ,._ .. _ ~,.-- ...... ,.•·-~k--.f,-,,-, ..... h-C..._,.._, ... ,c,_.;:i --...---· •"'"" - _ ..... ___ - ··~--,------ ' - . . ·:,;~ ! . 

· Zonder t".[ijfel zijp,._,tf,t;..:V.~~J. junioren die r'1:lndlopen me~ 
meningen over de;f,'gàng vär{''t~]<en'bîj Lens, ,die niemand; 
ooit hoort,. of an._ël:e.r;en,=.dié'}pepaálde regels veranderd J . 
willen zien. Er _:.zïjn ~ äi versÊf::punten op te noemen. BliJf · 
daar nu niêt mef rondlopen, ni11,ar kom daar eens mee voor 
de dag! Laa~ je~ st(;lm horen en;j:,robeer daadwerkelijk . · 
iets aan de--:;dirigen,; die je je ·voor ogen stelt, te doen. 
De hearing is da,ar speciaal voor georganiseerd. Pak die 
kans dan ook. Tenslotte is dit·voqr jullie zelf het 
belangrijkst,. ; • · 

-~ ' ""!: ... ,.~~!;;, ~-· - ' '., 

Op de hea:rîrig-zal•iedereen, die.d;i:t,wil, in de gelegen
heid wqr;den ,gesteld, om .zrjn woprdje te doen. Doe dit , 
bij voorkeur niet alle(;ln,f'·maar'.met EiJ_én paar man of een 
heel elftal" · , · , \t· •.:... · 

Zijn er difgen,~w~á:ro;,:~je krit·iek tlebt o'f waarvan je " 
het hoe . en. het waa:roJ!\. wilt hor.en, zet ,deze. punten op 
een briefje en geef dit aan één van de redaktieleden 
(Nico Drabbe, Ton van Egmond, 'Jaap Colpa), zodat we op 
de hearing wat aanknopingspunten hebben ~meen gezellig 
gesprek te beginneno 



• 
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Om wat voorbeelden te geven waarover gepraat kan worden 
heeft de juniorenraad en de redaktie wat punten opge-· 
schreven elders in de Lensrevue. Bekijk ze eens en vul 
ze aan met je eigen punten. Maak deze hearing tot een 
happening, die v66r en dóór jezelf bepaald wordt. Het 
is in je eigen belang •.. 
Je hoeft echt geen drempelvrees te hebben, om wat te 
zeggen. Het gesprek wordt geleid door de redaktie, 
terwijl de Juco en het bestuur alleen maar deel uit 
maken van de grote groep, waartoe ook jullie behoren. 
Je ziet, redenen te over om te komen. 

JACOWICZ. 

--,-~---- - - M I E T D E B I E T 
==================-== 

Een laatste herinnering: vrijdag 5 februari is de 
reeds lang aangekondigde beatavond. Je weet het: - -· ---~~. 

_ ~'.!'.!::~_ê!tL~~2~!:~I-!?E!Y~:!~~!?:!:~~2:~!:2tT: 
komt de trillingen en vibraties·verzorgen en de 
"Psiechedeliese lightshow11 schept samen met Big Brother 
de 11kroevie ~ien", die we_van de vorige keren kennen. 

De entreeprijs is honderdvijftig centjes. Met je toe
gangsbewijs kun je meedingen naar de platenbon die 
uitgeloofd gaat worr'en, · ·' 

PoS. Voor de aanvoe:,··1ers der A- en B-juniorenelftallen 
is er een aanvoerde: ·sbi jeenkomst, georganiseerd door de 

· K11î11B afdéling den H• ig, in· samenwerking met de NKS, in 
'
1 

·' "t1la van het 2e ,: JL, Goud sbloemlaan 131 , om half 
, .. :· precies. · 

-er zal zijn fü'o 
,,,;-.:.'c8rs van L!Zfl" 1 • 

F. Fadrhonc, 
1 t/m 12a, . je weet 

,,_;..' 'A. :V .E •. 
het dus, 
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KRANTENAKTIE 
------- - ... --

A.s.zaterdag 6·februari staan er wëer twee containers 
bij de ingang van het Lens-terrein. Mensen, die thuis 
te veel kranten hebben om ze zelf mee te nemen, kunnen 
opbellen naa1• P.v.d.Steen, (tel. 39.86.94), zodat de 
kranten worc'.c ..... opgehaald. 
Zoals jullie weten is de Juniorenraad van mening, dat 
ook andere leden dan leden van de juniorenraad, eens iets 
voor de krantenaktie moeten doen. Dat de juniorenraad 
de krantenaktie organiseert wil niet zeggen, dat ook zij 
telkens de kranten op moeten halen. Jongens, die bereid 
zijn om te helpen bij het ophalen, kunnen zich opgeven 
bij P.v.d.Steen. Wij moeten er dan echter wel van op aan 
kunnen, dat zij ook komen. 
Vèrdér geldt natuurlijk dat degenen, die zich het eerst 
opgeven, ook het eerst aan de beurt· komen. 

DE JUNIORENRAAD. 

RAS - Lens 6 (Junioren) 
Lens mocht de aftrap nemen in het duel tegen RAS. Lens 
begon, met 3 invallers nl: W;v.d.Lindèn, F.Boven en
R.vod.Steen, een hevig offensief,.maar kon geen doelpunt 
maken. In de- 10e minuut werd een te zachte terugspeel
bal van.Hooghiemstra verkeerä.door de keeper begrepen. 
Hierdoor' moest de keeper zich op de bal werpen, wat hem 
een lichte verwondering vé-roorzaakte ('was dit hem dan 
nog nooit gebeurd? -red.), maar alles viel nog wel mee. 
Fred Baven heeft enkele zeer·· goede kansen in de 1e 
helft verprutst. In de 20e minuut gebeurde wat niemand 
verwachtte, Rob v.d.Steen werd kwaad op de grensrëch
ter en werd hierdoor het veld uitgestuurdo En zo ein
digden we de 1e helft met 10 man. 
In de 2e helft gingen we hevig in de aanval, zoals onze 
leider ons had gezegd. In de 15e minuut haalde Hoog
hiemstra een speler van RAS onderuit, volgens de scheids
rechter in het strafschopgebied, dus een strafschop. 
Onze keeper haalde met een snelle reaktie de bal uit het 
goaL. In de laatste minuut werd een boogbal verkeerd door 
de keeper beoorä.eeld, waardoor hij tot een moeilijke safe 
~oest komen.Baven miste ih de 28e minuut voor open goal 
en zo eindigde de wedstrijd in 0-0. 

no l\.!ln,rnonfflo1"'. 



BESTUUR 

J. M. v. d. ~Jeij, voorzitter 
Frambozenstràat 45, Tel. 250116 

G. H. Halle:en, secretaris 
Abeelstraat 37, Tel. 321044 

C. P. Nicuwenhuizen, penningmeester 
p/a Abeelstraat 37, Tel, 321044 
S. A. de Bruyn, kommissaris 
Regentesselaan 2IO, Tel. 608-1 Il 
C .. T. v. d. Laan, kommissaris 
Weimarstraat 3-lla, Tel. 333353 

Sekretaris senioren 

A. Boglsch 
Me!doomstraat 6, Tel. 395255 

Sekretaris junioren, pupillen en welpen 

G. v. d. Steen 
Nunspeetlaan 303. Tel. 39869-1 

Sekretaris Toto 

J. J. Jager 
Weimarstraat 67, Tel. 332133 

Sclrretaris redaktie 

N. Drabbe 
Apeldoornselaan 201. Tel. 33 6652 

TERREINEN 

Hengelolaan 600 
Tel. klubgebouw 661311 

KONTR!BUTIES 

t.n.v. Penningmeester vv Lenig en Snel 
Den Haag, Giro 336711 

CAFETARIA 

,,INWI" 
DE RADE 18 TEL. 6642 76 

Onze specialiteit 

HaIDburger speciaal 

VROEGOP's 
Dump-·VerkQop 

0- Dames-, Heren- en Kinderhorloges in goud. 
double en chroomstaal, 

0 Transistorradio's, wereldontyangers, cassette: 
recorders, autoradio's, pick~ups, ctc:. 

0 Duikerhorloges en Zaanse klokken. 

20 - 30 % beneden de winkelwaarde 

Vraagt vrijblijvend zichtzending 

TEL. 66 9601 
U belt - Wij komen 

HOOGVEEN 9-1 DEN HAAG 

M uw MEER WAARDE AIARKET w 
FRED. G. DE KLEYN 
Vrederustlaan 145, Telefoon 664748 

VOOR AL UW LEVENSM!DDELEN 



DE LENSREVUE 
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weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel 
,.. '· 

44ste jaargang nummer 22 11 februari 1971 

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

OFFICIELE MEDEDELINGEN 
====================== 

NIEUW LID - -

/ 699 F .A.Blom 170163 (w) M,Stökelaan 2136 - 672843 

.,. 691 W .M.Stephanus 271262 (w) Beresteinlaan 12.5 - 298431 

ADRESWIJZIGING LEDE~'LIJST -

, 638 G.R. Jéhee naar Escamplaan 786 te1.·2.58631 

.,,;. 04.5 D.M.Boin naar Le Poolestraat 37, Rijswijk,tel.998096 

' 
SCHORSING_ 

In-verband met ziJn optreden-tijdens de wedstrijd Lens 1 

Velo 1 (Jun) afgelopen zondag is J.de Zwart geschorst vo, 

twee bindende wedstrijden van Lens 1. Aangezien hij binn, 

/ een proefperiode wederom gestraft is, worden de twee wed

strijden voorwaardelijk, dié hij bij een vorige straf kr, 

omgezet in een onvoorwaardelijke straf. 

IN BALLOTAGE 

7ÖO M.A. van Baggum 240261 (w) 0osterhesselenstr. 384-6642 

701 u.A~van Baggum 120163 (w) idem 

=====,,==- VAN HET REDAKTIVISTISCHE FRONT ======== 

r,erichtje sluipt tussen "Officiëlé Mededelingen": nz 
<i · ,·,3éds op de laatste A.V. is aangekondigd, wenste het 

· = ·.: ur te komen tot de instelling van een ballotage-

. ·: '· ~-,.".~ ••••.••••••••• De richtlijnen voor de kommissi 
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zijn intussen gereedgekomen, zodat deze kommissie aan de 
slag kan." 
Hierover iouden we wel iets willen zeggen. 
Hieronder kunt U een stuk van de hand van "Flipper", 
alias E.Terrible", alias Cees Grimbergen lezen;. dat be
oogt over het bovengenoemde onderwerp een diskussie te 
openen. Wij zullen dan ook in volgende edities van de 
Lensrevue hierop terugkomen. 

A. V .E. 

COMMITEE WAAKZAAMHEID BALLOTAGE -----------~-------------------
Onopgemerkt·- door de Lenig 
én-snel-meute, heeft het 
bestuur·de afgelopen maan
den gesleuteld aan de tot
standkoming van een als
zelfstandig lichaam functi-· 
onerende ballotagekomrilissie, 
Het meest opvallende ver
schijnsel bij het formeren 
van deze kommissie is wel 
het totaal ontbreken van een 
goede diskussie omtren~ de 
noodzaak van een dergelijk 
kontrole-orgaan, terwijl tij
dens de algemene vergadering 
van eind juni wel degelijk 
kritische geluiden werden ge
hoord, toen dit hoofdstuk 
slechts zeer beknopt-ter 
sprake werd gebracht. Daarna 
sliep het volk weer in en 
werkte het bestuur, uiter
aard te goeder trouw, verder. 
Waarin dat resulteerde, ver
nam U vorige week via het 
lijfblad. 

Ook opvallend bij deze ge- _ 
beurtenissen is dat de zwak
heid van.de algeme~e verga-· 
deringen nu wel erg duide
lijk tot uiting komt: Het 
was overduidelijk dat ver
schillende mensen zeer scep
tisch tegenover een kontrole 
van nieuwe leden stond.Maar 
dit alles leidde niet tot 
een advies·of een dwingende 
motie aan het adres van het 
bestuur. 
Een derde punt is nog dat er 
eigenlijk nooit bezwaren te
gen de tot nu toe gevolgde 
manier van balloteren zijn 
ingebracht. (Dat geschiedde 
tot heden altijd doór de EKO 
of ·JUKO; al .naar gelang de 
leeftijd van het adspirant-lid),. - . 
"De motivatie van het bestuur 
voor deze beslissing is in 
aanvang dan ook het ontlas~ 
ten van de werkzaamheden van 
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EKO en JUKO geweest" ·zo ver
zekerde een bestuurslid. Dit 
valt echter weer niet te 
rijmen met de dispensatie 
voor welpen en pupillen: zij 
worden nog "geïntroduceerd" 
door de JUKO. -
Jammergenoeg (leuk woord) 
moest dit stukje geschreven 
worden zonder bekendheid met 
de richtlijnen, die door het 
bestuur voor de kommissie 
werden samengesteld. 

Volgende week zal er dan oo 
uitgebreider op deze materi 
worden teruggekomen, vooral 
met de bedoeling een uitge
breide diskussie op gang te 
brengen. 
Een tip voor het bestuur: 
wacht met de installatie va 
de ballotagekommissie tot 
dat eenieder de mogelijkhei 
heeft gehad zich te uiten 
over dit probleem. 

Flipper. 

--------------------------------------------------------
V A R I A 
======-== 

- Volgens onze voetbalkenner heeft Lens 1 de kansen op he 
kampioénschap nu in eigen.hand, 

- Ook in eigen hand heeft Frank Straathof het keepen. Twe 
maal zuiverde hij zijn doel met een briljante safe. Twe 
maal wist de tegenstander de strafschop niet te verzil
veren. 

- Volgens onze voetbalkenner heeft Lens 2 de kansen op he 
kampioenschap nu in eigen hand. 

- In de vakature van damestrainer is voorzien. Aad Bogisc 
wiens herstel zo snel vordert dat hij naar deze funktie 
sc~liciteerde, kwam hiermee net te laat (zie voor meer 
elders). . _ 

- Volgens onze voetbalkenner heeft Lens 3 de kansen op he 
kampioer:sch:-tp ,1u in eigen hand, 

- Het is slecht toeven in het twE•ede kleedgebouw. De enke 
~: ,·g die de 1 uc9t e. èdaar overleefd heeft, kan dit slech 
.. . .•.•:end nav-0rce2.lér. 
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- Volgens onze voetbalkenner, en ook-volgens vele anderen, kan het kampioenschap Lens 5 nauwelijks ontgaan. 
- Onlangs werd ons gevraagd wat PQ toch betekent. Welnu,PQ is een eenheid die vooral opgang maakt op de Escampse matras. 
- Volgens onze voetbalkenner gooit ook Lens 8 hoge ogen in de kompetitie, 
- Zet Uw feestneus in de was, poets Uw humeur· op ! Op zaterdag 20 februari vindt het grote karnavalsgebeuren plaats. ( zie voor meer elders). . 
- Volgens onze voetbalkenner is ook Lens 9 niet kansloos voor de titel. 
- Van de ziekenboeg: Ruud Eykelhof loopt sinds zondag met zijn knie in het gips en Hans van Dijk heeft "pijn" Beiden wensen-wij van harte beterschap. · · 

' - Volgens onze voetbalkenner 
~iet kansloos als zij meer 
der inkasseren. 

zijn ook de andere elftallen 
doelpunten maken,en er min-

- Van onze wetenschappelijke medewerker: 
Het rode blauw-witte boekje is in de maak! 

Meer nieuws volgt. 

xxxxxxxxxxxxx 

K A R N A V A L A L A C A S A B L A N C A ========================================== ·-
Dit is geen loze kreet, dit is waf! 
Iedere lolleboi· vanaf 16 jaar kan op deze jaarlijkse zwoelè, zwierige en zweterige avond z'n beste beentje voor of achter zetten. 
Evenals vorige jaar zullen Prins Carnaval met "raad van elf" en een aantal lieftallige dansmer~ekes van deze avond een 
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bruisend, hit-hot, a~les overtreffende en ongeremde 
happening maken. Eén waarschuwing willen we plaatsen, 
nl. eenieder die het in z'n kloffie wil halen om 
"netjes" te verschijnen, wordt opgesloten en zondag
morgen voor de Hoogmis pas weer losgelaten. 
Degene met·de meeste orginele verschoning zal rijke
lijk door de dansmeriekes beloond worden. Wacht niet 
tot het laatste moment met de voorbereidingen. Het 
duurt lang voordat het wéér karnaval is! 

Coco. 

------------------------------------------------------
NIEUWE DAMESTRAINER ! 

, 

Wat wèkenlang als onmogelijk werd beschouwd,.is nu ge
beurd.,Alle bange vermoedens zijn met één klap de grond 
in geboord. Er is iemand gevonden die, met een PQ van 
meer dan 120; door de dames in staat wordt geacht hun 
in de afgelopen gedwongen rustweken verloren gegane 
conditie weer. op peil te brengen. Zijn naam is Roy P.Q. 
Bos. Alle dames worden donderdag om 8 uur dus weer ver
wacht om hem qua-liteiten te testen. 
We wensen Roy veel sterkte in deze ongetwijfeld zware 
tijden. 

Zciwocaj Kowsky 

PROGRAMJ:-'IA SENIOREN VOOR ZONDAG 14 FEBRUARI 1971 
----------==--==-=- ·-----=----===-==========-=--

Lens 1 
~ ''.. 00 uur Lens 2 

!.,erts 3 · 
': c .·:::J uur Spoorwij'.; 

Lens 5 

Vrij 
- HMSH 2 ,. 

Vrij ( zie 
Lens 4 

- Vrij (zie 

V1G1L6/4· J.Vlasveld 
andere elftallen) 

. J .M.F .L.Ellig 
andere elftallen) 
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12.00 uur BEG 4 
12.00 uur GWP 4 
12.00 uur-Lens 8 
13.4.5 uur Lens 9 
12.00 uur Lens 10 
13.1.5 uur Lens 11 
12.00 uur GONA7 

- Lens 6 niet vermeld - Lens 7 J.Janse 
- DUNO 4 V2G2L.5/3 A,J.G.Lankester Vèrburch9V1G1L.5/3 J.de Valck - Postd.8 V3G2L6/4 W.L.Loof - DUNO 6 V3G2L.5/3 P.J.Zeestraten - Lens 12 J.G.Hollander 

LIGGING DER VELDEN 
· Spoorwijk 

BEG 
.CWP 
DUNO 
GONA 

VERZAMELEN 

- naast Lenig en Snel 
- Brasserskade, Delft 
- Kuurbloemweg 10, achter "Meer en Bos" - Mgr. Nolenslaan 9, bij Thorbeckelaan - Melis Stokelaan, ingang Vrederustlaan. 

Lens 2 
Lens 6 
Lens 9 

- 4 - 7 - 8 - 10 - 11 en 12 om 11 • 00 
10.30 
12. 00 

uur l{lubgebouw 
uur Il 

uur Il 

' AFSGHRI JVINGEN 
Alleen op vrijdagavond tussen 20.00 en 20.30 uur aan het klubgebouw, tel. 070 - 66.13.14, 
RUILFORIVIULIEREN 
Afhalen klubgebouw vanaf vrijdagavond 22,00 uur of zaterdagmiddag na 14.00 uur. 

WEDSTRIJDSEGRETARIAAT . 
Tot nader order: 

DE OPSTELLINGEN 

H.A; van 
Jul. van 
Den Haag 

der Steen 
Stolberglaan 480 
- tel. 83.88.66. 

Lens· 2 wordt door de trainer bekendgemaakt. Reserves J.Golpa, L.v.d,Velde 
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Lens 4 
A.Verbarendse 
F .Straathof (a) 
W.Verbarendse 
P.Klein Breteler 
M.v.Veen 
G.Benneker 
C.Grimbergen 
J.Verhaar 
G.de Hoogd 
E.Foendoe 
W.Eykelhof 
Res. 
R.Brandenburg 

. W .Kouwenhoven 

Lens 8 
Th.Suykerbuyk 
G.Duivestein 
A.v.Essen 
J. Verbarendse 
H.de Groot (a) 
A. Tinnebroek 
F .Wubben 
A. Bild erb eek 
R.Scholten 
J.Bertens 
P .Mand ers 
Res. 
G.Blankenspoor 

Lens 6 
L.Brandehburg 
H.van Welzen 
R.de Groot 
F.van Dijk 
J.Groenendijk 
J.Riemen 
G.Halleen 
G.Looyesteiri. 
H.P;v.d.Spek (a) 
P.Schulten 
J .Veldink 
Res. 
J,Endlich 

Lens 9 
R.Bos 
A.v.d.Mèyden 
C.Peeters (a) 
M. v .Zilfhout 
H.Kemper 
H.de Sterke 
H.Haket 
J,Simons· 
J .de Hilster 
W.Burghouwt 
L.Janssen 
Res •. 
H.Suilêer 
P.Bu:miouwt 

Lens 7 
F .de Vos 
nr. Hoget oorn 
L.Boelhouwer 
J .de Boer 
N.de Boer (a) 
A.Cox 
C.Kuyper 
B.Lustenhouwer 
R.v.d.Velde 
A.Jehee 
H. Suykerbuyk 
Res. 
A. v .Wasbeek 

Lens 10 
H.Douw 
B.Osse 
S.Douw (a) 
P,Haring 
F.Peters 
A.v.Duivenvoord 
F.v.d.Berg 
R.Soer 
J ,Magnee 
J.Briedee 
J.v.d.Aar 
Res. 
A.J.Vervaart 
N.Osse 

Lens 11 Lens 12-
R. v .Oostveen-Koentze C. Beyer 
J.Willems A.Loot 
A.Hoppenbrouwers W.v.d.Laan 
H.Scholten H.Dankers (a) 
M.Suykerbuyk J.Kuypers 
W.Suiker R,Peters 
W.Keereweer P.de Haan 
A.v.Luxemburg (a) F.de Winter 
J.Jager J.Rientjes 
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H.Jacobs 
·J .Brochard 
Res·: ·· 
C ,Kras 

De navolgende 'lpelers dienen zich mogeli.jk te 12.èen keuren 

H.P. Haket loopt af 1.4. 71 G.Halleen Il Il 1 • 5. 71 G.Kemperman " Il 1 • 2. 71 F.A.Peters Il Il 1 • 5. 71 R.Roodbol Il Il 1 • 1 • 71 A.J.Rooduyn 11 Il 1 • 3. 71 H.de Sterke " Il 1.5.71 G.M. Verhaar Il Il 1 • 2 • 71 A.F. van Wasbeek Il Il 1 • 3. 71 F.J. de Winter Il Il 1 • 4. 71 w .J. Voerman Il Il ? 

tijdig 

? 

! ! 

! ! 

W.Dóuw 
M.Olthof 
Res. 
R.Feekes 
R.v.d.Steen 

of zo spoedig 

Keuringsbewijzen+ 1 pasfoto inleveren bij de E.C.O. 

=============== 
VAN DE GROENE LAKENS (van onze biljartcorrespondent) --- ----------- ------
Na het behalen van de Haagse titel is Fons Duivenvoorde, keeper van Lens îO, nu ook kampioen geworden van het dis-· trict Zuid-Holland 2e klas libre met een moyenne van 4"57, 
Dit resultaat geeft hem het recht om deel te nemen aan het Nederlandse kampioenschap in deze spelsoort, dat gehouden wordt te Eysden in Limburg op 16, 17 en 18 april. Tevens is hij door de reeds behaalde successen gepromoveerd naar de 1e klasse. 
Wij wensen hem straks in Eysden alle succes toe en hopen dat Lens 10, indien nodig, uitstel kan krijgen voor de dat weekend te spelen competitiewedstrijd. 
Volgens geruchten heeft hij dit alles op het "Lens-biljart" boven de knie gekregen. 
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PROGRAM!Jf.A•S JUNIOREN, PUPILLEN EN WELPEN 

==-==-------====-=----------=-=----=--=-
ZONDAG 14 FEBRUARI 1971 

JUNIOREN 
======== 

Aanvang --

12, 00 uur VUC 1 ~ Lens -1 
1 2. 00 uur NIVO 1 - Lens 3 

· 12, 00 uur Verburch 3 - Lens .5 

Ligging terrein_ 

Loudohstraat Mariahoeve 
Schaapweg, Rwk -
Wateringseweg,Poeldijk 

ZATERDAG 13 FEBRUARI 1971 
JUNIOREN 
======== 

. Lens 2 - Vrij . 
16.oo uur Lens 4 GDA 2a 
16.00·uur Quick 4 Lens 6 

V1 · . . - -
Sav,Lohmanlaan 

16.00 
16.00 
14.45 
14.4.5 

Lens 7 .;. Vrij 
uur Lens 8 - Verburch 7 
uur Scheven.8 - Lens 9 
uur Lens 10 - Scheven.9 
uur Rij'swijk 7 - Lèns 11 

Lens 12 - Vrij 

V2 -
Houtrust 
V1 
Schaapweg, 

14.4.5 uur Lens 12a - OD.B 3 V2 
13.30 uur ADO 17 - Lens 13 Zuiderpark 
1 3. 30 uur ADO 19 - Lens 14 Zuid erpark 
13.30 uur VIOS 9 - Lens 16 M.Stokelaan 
14.4.5 uur Lens 17 - RVC 15. V3 
1 3. 30 uur Lens 18 - Lens 19 V1 

1 3. 30 uur WIK 3 
-(kompetitie) 

- -·Lens 15 Zuiderpark, 

PUPILLEN 
-======== 

1 2. 30 uur Lens 1 GDS .1 . V1 
1 2. 00 uur Cel eritas2- Lens _ 2 .. Leywég 
1?. 30 uur Lens 3 - Celeritas 3 V2 
·t ë. '·0 uur Lens 4 -· Cromvlie't3 V3 

Rwk 

·2e ged. 
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11 • 30 
11 • 30 
13000 
12. 30 

11 • 30 
11 • 30 
1 Oo 30 
11 • 30 

10.30 
12.00 

uur Lens 5 
uur Lens 6 
uur GDs·5 
uur Quick St.4 

uur RKSVM 1 
uur Lens 2 
uur HDV 2 
uur VCS 3 

Lens 5 
uur Rijswijk 7 
uur Quick 6 , 

Triomph 1 
- SVH 1 
- Lens 7 
- Lens 8 

WELPEN 
. ==:::=== 

- Lens 1 
Ooievaars1 

- Len·s 3 
- Lens 4 

Vrij 
- Lens 6 
- Lens 7 

V2 
V2 -~ 

Erasnusweg·· 
Nijkerklaan 

Duyvenvoordestr,Monster 
V1 
Zuiderpark, 2e ged. 
Dedemsvaartweg 

Schaapweg Rwk 
Sav.Lohmanlaan 

Lens 1 : M.Bloks, Th.Booms, J .Disseldorp, F ,Guit, R.Hoef

nagel, -p .Hop, B.v. d .Lans, F .Raaff, T .Resödihardjo, H. 
Rimmelzwään, Th. v .Rijn; G. v.d. Velde; .J .Kruisinga; 
Samenkomst 10.45 uur klubgebouw Lens. . . 

Lens 2 : Vrij 
' 

Lens· 3 : A.Albers, E.Bor, F.Disseldorp, L.Egberts, W. 
Englebert, J,Janmäat, H.Jonker, J.Keetman, F. de Kleyn, 
A.v.d.Meer, P.Verheesen, F.Teunissen (2x) · 
Lëïdef dhr C .Nieuwenhuîzen 
Samenkomst 11.00 hur klubgebouw Lens. 

Lens 4: H.Albers, A.Bauman, A.Castenmiller, 
B.de Haas, P.Heynen,-A.v.d.Keer', J.Meuleman, 
F,Teunissen, P.Schouten, W,Zeemeyer 
Leider dhr J.Heynen 

• 

J.v.d.Ende, 
J,Meyers, 

Lens 5 : C,v.Deelen, G.v.Heelen, C.Hoeriderkamp, ·R;Kuiters, 

C.Kuypers, E.v.d,Linde, J,Lubout, J.Lucas, M.Mulkens, 
P .Proost~ R~Wouters · 
Res. J.Pronk, W,Pacque 
Leider dhr F.Flumans 
Samenkomst. 1 0. 45 uur kl ub gebouw. Lens 

Lens 6 : G.van Ardenne; J.Borst~ W.Duiverman, J.v.d.Graaf, 

F.Hooghiemstra, J.Reuver, J,Staffelen, F.de Vroege, 
H.Straver, M.v.d,Horst, M. van Baggum · 
Res. R.Coenen 
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Leider dhr F,Flumans Samenkomst 15.30 uur ingang Quick-terrein. 
Lens 7 : Vrij~< Zie 6. 
Lens 8 : H.Jöchems; G.Heynen, G.Lelieveld, E.Booms, U. v .d .Aardweg, A. van Maris; T. Hazebroek, W. v.d. Linden, F.Baven, W,de Hilster, C.Bakker, J.Piët Res. F.Wouters · 
Leider dhr J.Colpa 
Lens. 9 : B .Ruiterman'; G .Colpa, H,Guit, J. Janmaat, R.Bërtens, J.Slabbers; A.Rooyestein, H.Slegtenhorst, W.Wils, A.Lodder, F.Snoeyers Res. R.Verbarendse,·J.Post Leider dhr G,de Hoogd Samenkomst 15.15 uur Hengelolaan hoek Leyweg (Euro-cinema) . -
Lens 10 : F.van Os, M.Magnee, H.v.d.Broek,"P0Berkel9,ar, It,de Vroege, Tb.Heemskerk, S,Djerahian, M.Ve:rdier, R.v.d.Linde, A.Brouwer, P.de Wolf, I'.Willeyns. Res. P.Mulder L.:.ider 'dhr C .Grimbergen., 
Lehs_jj_ ·: A.de Pagter, J .van Rossum, J .• Dessing, W,Snijders, H.v.d.Graaf, J.Vollering, G.Kerkhof, Hc.Niggebrugge, F',Magnee, H.Keyner, C.Hooghiemstra, J,ScheJ.tens 
Le.i.der dhr H.Verbarendse Samenkomst 14.00 uur HengeJ.olaan hoek Loevesteinlaan Lens 1 2 : Vrij. Zie 12a. 
Lens_ 12~·: P.Zeitzen, R.Bom, P,Overdevest, F.Jonker, P.v.d.Acker, R.Huisman, H.Kouwenhoven, C.H.Vergouw, A.v.d.Berg, D.Faas, M.v.Dijk, J.de Greef Leider dhr H.Dankers (2x) 
Lens 13 : Als vorige freek Leid er dhr H .de Groot·· ·-Sc.menkomst 1 3. 00 uu1· hoofdingang Ade-terrein. 
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Lens 14 : Als vorige week. met F.van Loon 

Leider dhr W.Keetman 
Samenkomst 13.00 uur hoofdingang ADO-terrein,, 

. Lens 15 : A.de Hoogd, R.de Hoogd, T.de Kok, R.v.d,Kruk, 

E.Landman, J.Lustenhouwer, P.v.d.Nieuwenhuysen, 

R .Peek, A ,Re€ sink, C .Schenkels, A.v. Velzen, J. v. Vel.zen 

Leider dhr N,Drabbe 
Samenkomst 13.00 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan. 

Lens 16 : P.Blom, R.Heemskerk, R.Hulsemans, F,Kras, 

V.Pouw, T.Prins, H.Pronk, L.v.Domburg, G.Mahieu, 

R.Leyn, E.v.Luxerr.burg, J.Brochard,E.Castenmiller 

Leider dhr A.van Essen 
Samenkomst 13.00 uur ingang Lens-terrein 

Lens 17 : als vorige week 
Leider dhr H.Bijsterveld 

· Lens 18 : Als vorige week. met Th.v.d. Voort 
Leider dhr A.Bilderbeek 

Lens 19 Als vorige week. met P,Koevoets 

Lens P1 : J.Bronger, R.v.d.Boogaard, O,Borst, P.v.d. 

Burgt, P.Devilee, R.Hofman, P.Hop, R.v.d.Laan, J.Laus

berg, R.Micka, J.v.Rijn. Res. A.Westerdû.in 
Leider dhr.J,Hofman 

Lens P2 : G.Appeldoorn, P.v.d,Burg, W.Heyn·en; O.Huis, 

R.Koevoets, P.Lucas, Th.v.Luxemburg, R.Noordeloos, R. 

Peeters, P,Valkenburg, F.v.Velzen. Res. W.Frantzen 

Leider Theo Hoefnagel 
Samenkomst 11 .1 5 uur ingang Lens-terrein •. 

Lens P3: E.v.Boheemen, R.v.Aarle, J,Coli, J.Engele, 

A.Grimbergen, H.Heezius, F,Kortekaas, J,ter Laare~ 

M,Peperkamp, R.Pereira, M.Versteeg. Res.R.v.d,Meer, 

A.Bijnagte 
Leider Hans Zoun 
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Lens P4: F.Kerkhof, F~Bauman, R.Eyk, J.Eys, P.de Haas, J.Heggelman, H.Hoppenbrouwers, A.Koevoets, Chr.Geeve, G.Teeuwisse, S.Teunissen. Res. H.Braak, R.Straver Leider Theo Booms 
Eens P5 : S.i•lilmer, D.Boin, R.Dessing, P.de Gier, A.Kuipers, R.Pieters, P.Schoemaker, M.Schutte, R.Waarsenburg, H.Wubben, F.v.d.Zel Res. ?.Bakvis, F.v.d.Poll . Leider dhr ?.Bakvis 
Lens P6 : J.Kies, L.Bentvel~en, P.Dullaart, R.v.Houweninge, Th.Mooyman, P.Peperkamp, F.Scholtes, T.v.d. Tol, H.Vink, P.Waldr;chmidt, H.v.d.Vlinden Res. G.Boon, P.v.d.Zee · 
Leider Paul v.d.Steen 
Lens P7 : W.Frerïchs, R.Badoux, H.v.d.Broek, T.Gimberg, R.v.Nieuwenhuizen, F.Orta, L.Oosterveer, W. Rots, R.Ruiterman, J.Schipper, J.Zeeman Res.'B.Vaske, S.Bruens 
Leider dhr J.Zeeman 
Samenkorl~st 1 2. 15- uur ingang Lens-terrein 
Lens PS: N.Groenewegen, M.v.d.Akker, A.v.d.Klis, G.Koning, R.Lelieveld, M.Prins, M.Rovers, M.Schmitz, F.Vogels, H.Weeke, A.Willems . · Res. J.Klarenbeek, C,Leung - . -Samenkomst 11.45 ingang Lens-terrein. 

Lens W1 ·: F.Verbarendse, R.de Keyzer, S.v.d.Meer, J.v.Tuyl, W.ter Laare, C.v.Rijk~ J.Riemen, H.Eanken M.Yersteeg, R.Bon, J.v.d.Nieuwenhuysen. Res. E.Höfman · 
Leider dhr C.Bon . 
Samenkomst 10.45 uur klubgebouw Lens (per auto). 
Lens W2 : R.v.Loon, P.Brochard, A.Overgauw, R.Kleyr<>r~; J.v.Kleef, R.Vroegop, R.de Haas, H.Korenromp, ·, ·iüpaanboord, P.Lelieveld, M:.v.d.Hoek • R.Coli -

. · ,,r René van der Steen 
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Lens W3 : J.Prins·, P.Verhaar; R.Grben, R.Bioks, J.Schnei
'der, T.King, E.v.d.Harst, L.Janmaat, Q.Michels, E.Swart, 
P,Eys. Resp. M.Leyn, A.v.d.Burg 

•Leider dhr W.Michels 
Samenkomst 9.45 uur.ingang .Lens-terrein. -

Lens W4 ·: R.Wijngaarden, A.Kies, R.dé Gier, E.Sandifort, · 
A.Siemons, R.Muskiet; B.Groen, P.de Groot, E.Schipper, 
T.Schneider, M,Rutgers 
Res~ H.v.Dyck, R.Driessen 
Leider Fränk Teunissen 
Samenkomst 11,00 uur klubgebouw Lens 

Lens W5 : Vrij ( zie ook de elftallen P4 en .P?) .. 

Lens 6 : H.Houtman, R.Matthijseh, Th.Ypma, W.Välentin, 
F.Grood, J.Rens, S.Zomer, K,v.Kleef, C,Odenkirchen, 
F.Schipaanboord, R.Janssen. Res. R.Badoux, M.Wind 
Leider dhf J .Disseldorp 
Samenkomst 9.45 uur ingang Lens-terrein (per autot. 

· Lens W? : F.Hooghiemstra; R.Bakker, M.Vogels, R.v.Oósten, 
F .Blom, M. Veenman; N .No ort, J .Schipperen, · J. v·.ar.Lans, 
A.Cofféng, O.Köneman. Res. R.Duyndam, M.Schenkels 
Samenkomst 11 .1 5 uur ingang Lensterrein ( per auto) 

AFSCHRIJVINGEN 

Schriftelijk vóór vrijdagavond 18.30 bij dhr G.v.dSteen, 
Nunspeetläan 303, 
Telefonïsch uitsluitend vrijdagavond tussen 18.30 en 
19.30 uur, tel •. 66.13,14, klubgeboU\'r, 
In noodgevallen zaterdagochtend uitsluitend tussen 10.00 
en 10,30 uur, 

AFKEURINGEN. 

Junioren mogen in geen geval over afkeuringen bellen. Raad-
, plel;lg,.p.iervoor de afkeuringslijsten. 
Pupillen en Welpen moeten voor de thuiswedstrijden de af
keuringslijsten raadplegen. Zijn de·wedstrijden van Lens 4, 
12 en 17 afgekeurd, dan gaan ook jullie wedstrijden niet 
door. Als er staat vermeld goedgekeurd, dan altijd naar 
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veld of punt van samenkomst komen. Voor de uitwedstrijden geldt de volgende regeling: 
Bij slecht weer mogen de spelers van Lens W3 en 6 tusse 9,30 en 9.45 uur naar dhr G.v.d.Steen bellen, tel. 39,86.94. De overige elftallen kunnen tussen 10,30 en 11 • 00 uur naar het klubgebouw (tel. 66. 1 3 .14) bellen. 
NIET-OPKOMEN 
Afgelopen weekeind zijn de volgende spelers niet opgekomen: 
J.Pronk (A5), A.Bijnagte, S;l3ruens, G.Wouters, P,Mulder en E , v. d ; Poll • 
Zij krijgen de ·gebruikelijké straf van 2 extra reservebeurten, 

TRAINING C-KLASSERS SELECTIE 14 en 15 a.s. maandag van 7;00 - 8.30 uur. · · · · · 
Bij afkeuring zaal Marterrade o.l.v. dhr N.Drabbe. C 

. . 
========== DE "GOLDEN HEARING" ====== -=== 
Nou· hoorde ik laatst een junior, ,die meestal zijn mondje wel weet te roeren, zeggen: "Ik weet wel een heleboel dingen, waar ik over zou willen.praten op de hearing, maar ik denk dat ik het niet durf. Ik denk dat ik daarom maar niet kom!". Een ander zei "Ik wil dat de junioren meer te zeggen moeten hebben-over de opstelling van de elftallen, maar als de hele Juco op de hearing is, durf ik daar op m'n eentje niet over te beginnen, 
Voor deze mensen en voor degenen, die er ook zo over ds1ken, het volgende: Op de hearing zullen <le Jucoleden en waarschijnlijk ook een paar. bestuursleden aanwezig zijn, maar zij zullen ·dezelfde rechten hebben r· jullie allemaal tijdens de diskussie. Jaap Colpa 
0 · ,c zullen de diskussie leiden en ervoor_ zorgen dat 
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iedereen aan het woord kan komen, die dat wil en dat 
niemand teveel aan het woord komt, Nico Drabbe heeft 
zich bereid verklaard een verslag te maken van hetgeen 
er besproken wordt. Wij zoeken nog een junior, die 
hem wil helpen. 
Als je niet a}leen ergens over durft te beginnen, kun 
je het volger,-J.e doen, zoals een aantal jongens reeds 
gedaan hebben of nog aan het doen zijn: met een paar 
vrienden, elftalgenoten of zo, bespreek je waar je over 
wilt praten. Je schrijft dat op een briefje (zo van: 
"wij willen, dat wij op Lens mogen roken, want wij 
mogen dat thuis ook", getekend Jantje, Pietje en Klaas
je, of getekend"Lens 26" om een voorbeeld te noemen) 
en je geeft dat aan een van de redaktieleden. Op de 
hearing komt dit onderwerp dan vanzelf aan de orde. 
Trouwerns op de hearing zal het best een gezellige 
boel worden als er veel junioren komen. Het bestuur 
heeft al laten weten; dat er wel een konsumptie af, kan. 
Als je nog vragen of suggesties hebt, weet je bij wie 
lje terecht kunt: bij de redaktie of bij je l~der. 

A. V .E. 

-------------------------------------------------------
PUPILLENKWIS 

Beste Pupillen, 
Omdat de pupillenkwis van het vorig jaar zo bijzonder ge
slaag is, heeft de Juniorenraád gemeend ook dit jaar weer 
'n kwis te moeten örganiseren. De opzet van deze kwis zal 
echter anders zijn. De kwis zal worden verdeeld over drie 
avonden, te weten: 9, 16 en 23 maart. Er zal gespeeld 
worden in twee poules van vier elftallen. De twee besten 
van deze poules gaan over naar de finale. 
De eerste poule bestaat uit de elftallen 1, 3, 5 en 7; de 
tweede poule uit de elftallen 2, 4, 6 en 8. 
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De Jury zal bestaan uit enkele prominente Lensleden, waaronder de heer Hierck. De avonden beginnen om 7 uur en zullen om+ half tien afgelopen zijn. De eerste prij: bestaat uit een platenbon voor ieder lid van het winnende team, de tweede prijs uit •n plastic bal. 
Vanzelfsprekend is het zo, dat alleen degenen, die aan de voorwedstrijden deelnemen, mee mogen doen aan de fi-
nale-avond• D~ Juniorenraad • . . 
Wegens studieredenen heeft F.Wóuters gemeend de Juniorenraad te moeten verlaten. Zijn vaccatuur is ingenomen door H.Slegtenhorst •. 

De Juniorenraad. 
============ 

---------- K R A N T E N A K T I E 
Wat.is dat een tegenvaller geworden. Op de oproep voor junioren om te helpen bij de krantenaktie hebben wij geen en~ele reaktie ontvangen •. Dat terwijl er diverse elftallen vrij waren. Jullie vinden het wel fijn als er feesten of klaverjasavonden worden gehouden, dat wij spelmateriaal kopen voor de zaterdagmiddag, maar helpen is er niet bij, 
Wij willen het nog een keer proberen. Zaterdag 20 februari worden er weer kranten opgehaald. Degene, die zin heeft om mee te helpen, kan zich opgeven bij P,v.d.Steen, tel. 39.86.94, Meld je natuurlijk zo gauw mogelijk.,·er zijn misschien nog meer jongens die willen helpen, want er zijn zo'n dikke 200 juniorenleden, die staan te "dringen" om mee te mogen rijden. 

B E A T A V O N D 
Afgelopen vrijdagavond hebben wij weer een beatavond r.;r-ori1;aniseerd voor 0 11Ze jeugd. De avond was zeer ge;:: · ·. :i.g· al liét onze .jeugd het aardig afweten. 1ren we?. geteld •'O A-klassers en slechts 5 B-klas.• Nu vragen wij ·ms af wat onze jeugd nu wil. 
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Is er geen interesse voor een beatavond of hebben 

julliè andere ideeën? Dit zouden wij graag van jullie 

horèn, persoonlijk of via de' 11 Golden Hearing" op 

26 februari. 
Al met al hadden we ongeveer een 100 man en disco 

"Big Brother" bracht de stemming er toch wel in. 

Ka-Ka • 

. . DAN SA VOND PUPILLEN KWIEK SPORT .. 

Vrijdagävond 12 februari a.s. organiseert Kwiek-Sport 

een dansavond voor hun aspiranten en pupillen, waarbij 

zij de pupillen van Lens uitnodigen. Deze avond wordt 

gehouden in het Eeuwijkhoekje. 
Deze avond begint om half zeven en duurt tot negen uur. 

JUNIOREN -
Lens 1 ~ Velo 1 
Lens 2 - Devjo 1 
Te Werve1- Lens 4 
GDA 2 - Lens 5 
Lens 6 .. - Duind.SV3a 
Lens 7 - Quick 5 
Delft 6 - Lens 9 
Lens 10 - DUNO 6 
Lens 11 - TEDO 4 
Lens 12 - Vredenb.9 
Lens 13 - Bl.Zw.10 
Lens 14 - S .Altius 7 
Lens 15 - Lens 16 
HMSH8 - Lens 17 
ADO -23 - Lens 18 
Cromvl.8 - Lens 19 

Ka-Ka 

U I T S L A G E N 
------------------- . 
2-1 
0-,-1 
2.-0 
2-1 
1-3 
2-2 
1-0 
2-0 
3-1 
4-2 
.5-1 
3-1 
5-1 
0-14 
0-3 
4-0 

'PUPILI;EN ( vriendschappelijk) 
Lens 1 - ·.'Quick St. 1 1 -1 
Quick St.2 ~ Lens 2 0-3 
Lens 3 - VCS 3 4-0 
VCS 4 - Lens 4 3-1 
Lens 5 - VCS 5 1-1 
VCS 6 - Lens 6 0-2 
Lens 7 - Quick 7 2-1 
QuickSt.4 - Lens 8 1-1 

WELPEN 
VCS1 
Lens 2 
vcs 2 
Lens 4 
vcs 3 
vcs 4 

(vriendschappelijk) 
- Lens 1 0-1 
- Quii:::k 2 6-0 
- Lens 3 1-1 
- Lens .5 0-1 
- Lens 6 0-0 
- Lens 7 1-1 
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van tuin en kas 

SIMON VAN RUITEN Conservenfabriek n.v. ROELOFARENDSVEEN 



BESTUUR 

J. M. v. d. Kleij, voorzitter 
Frambozenstraat 4:5, Tel. 250116 

G. H. Halleen, secretaris 
Abeelstraat 37, Tel. 32i014 

C. P. Nieuwenhulzen, penningmeester 
p/a Abeclstraat 37, Tel. 321014 ' 

S. A. èle Bruyn, kommissaris 
Regentesselaan 210, Tel. 6081 Il 

C. T. v. d. Laan. kommi.ssads 
Weimar.straat lila, Tel. 333353 

Sekretarls senioren 

A. Bogisch 
Meidoornstraat 6, Tel. 39 52 55 

Sekretaris junioren, pupillen en welpen 

G. v. d. Steen 
Nunspeetlaan 303, Tel. 398691 

Sekretaris Toto 

J. J. Jager 
Weimarstraat 67, Tel. 33 2133 

Sekretaris rcdaktie 
. ..: . ;.. 

~ N. Drabbe 
".Apeldoornselaan 201. Tel. 33 6652. 

~ - ,, .,.. 
TERREINEN 

Hengelolaan 600 

, -: 
.-;., .. 

Tel. klubgebouw 6613 li 

KONTRIBUTIES 

t.n.v. Penningmeester vv Lenig en Snel 
Den Haag, Giro 336711 

CAFETARIA 

,,INWI" 
DE RADE 18 TEL. 664276 

Onze specialiteit 

Hamburger speciaal 

VROEGOP's 
Dump-Verkoop 

0 Dames•, Heren- e11 Kinder'norloges in goud. 
doubie en chroomstaal. 

D Transistorradio's, werddontvêl..ni)ers. c:asselte 
recorders, autoradio's, pl:-!:-up.;. etc. 

0 Duikerhorloges en Zaanse k!-.,1:.f."'n. 

20 • 30 D,'0 beneden de winkclwaarde 

Vraagt vrijblij,,end zichtzending 

-..; .. 

lY.!i, l:g_rr-,;_~ - .-,.~•-., ' 
~f,-., .. ••• r.· r,.,,,, l '•1 
.w "P..&ff i'IÄÏ¼,ç; , 

M uw MEER WAARDE i\lARKET 
w 

FRED. C. DE KLEYN 
Vrcdcrustlaao 145, Telefoon 661-748 

VOOR AL UW LEVBNSMIDDELEN 
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/ 

9!12CIELE MEDEDELINGEN . 

Uit aller naam' danlct ~levrouw M.A.C.'.1'. van der Kruk hen die 
een bewijs van medeleven betoond hebben na het overlijden 
van haar echtgenoot Johannes van der Kruk,· . ~ ... •. 

SCHORSING 

De KNVD Afd. 's-Gravenhage heeft R.v.d.Steen ingaande 6 febru 
ari geschorst voor twee bindende wedstrijden van Lens 6 (juni 

' / oren) i.v.m. zijn optreden tijdens de wedstrijd RAS 2 - Lens 
'-P 30 januari.· 

KARNAVAL. 

Hat llestuur nodigt alle leden, donateurs, ouders van leden en 
A-klassers uit Zaterdagavond in ons klu!Jgebouw karnaval te 
vieren. Gezien de hoopvolle positie van een groot aantal elf
tallen wijst het bestuur op de verantwoordelijkheid van de 
spelers. Met het oog hierop staat het bestuur eentijdige af
loop van het karnavalsfeest voor, 

----------------
❖:::::::::::::::❖:•:•::::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:-:-:-:•::::•:•:•::. Van het redaktivistische front ........................... . ......................... . ........................... 

Een nadere uitwerking van het stuk van ~'lipper van vorige i,ee 
-v, ndt U hieronder. \lij hebben lang geaarzeld met het plaatsen 
·e"r'an. Ten eerste is het erg lang van stof en ten tweede bijt 
Fi-lpper.zich vast op de inhoud van de richtlijnen,,waarop lou 
~er formeel niets is aan te merken, Liever zouden wij de hall 
tage-kommissie als zodanig en dus een stukje Huishoudelijk Re 
glement (artikel 39) in diskussie stellen. 
iJ ·wort !'ierover meel; 

AoV.E. 
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,fat er gebeurt! ~,eer mensen dan al- aanzet; over enige tijd 
leen de officials in deze organisa- ook de regels in het huis-
tie (geen klup of klupje meer, nu houdelijk reglement kri-
er 47 elftallen in de wei draven) tisch onder de loep te ne-
schijnen zich betrokken te voelen men. Over die richtiijnen 
bij het ballotageprobleem. Ieder- gaan we nu dus allemaal 
een las uiteraard het voorspel in (nou ja, allemaal) na-
de vorige Lens-revue. Niet ieder- denken. 1'wee van de 8 pun-
een begreep echter de strekking ten uit de richtlijnen wil 
van het stukje. Zozeer zelfs dat ik in het bijzonder belich-
ondergetekende van negativisme be- ten. JJe andere 6 behelzen 
schuldigd werd. isn dat ontkent hij namelijk voor het grootste 
ten stelligste ("Ik zweer het bij deel praktische gegevens 
alles wat mij dierbaar is")• Het ( oproepen van het a_spirant-
gewraakte artikeltje somde slechts lid, toesturen van formu
fciten en gebeurtenissen op. Uiter- lieren, etc.). 
aard in persoonlijk taalgebruik Punt 3 luidt: De bal}.otage-
( objelüi vi tei t bestaat niet!) ,maar kommissie dient vast, te 
in ieder geval met primair als doel- stellen, ~f het kandidaat 
stelling een discussie op gang te lid past in het ·mi1ie'u van 
brengen. Daaruit resulteerde dan ook de vereniging. Het ka;rakter 
de tip aan het bestuur in de laatste van de vereniging_is H.K.; 
alinea, dfe ik in dit stuk in de dat wil zegger de meerder-
laatste alinea in gewijzigde vorm heid van de leden is R,K, De 
nog eens zal herhalen. ' vereniging staat echter ook 
Wat het voorwerp van die discussie· .·open voor niet-H:K,_ leden. 
moet zijn is nog niet helemaal dui- · Punt 5: Sportveren.igingen 
del ijk. Er zijn 2 mogelijkheden: .· ... dienen volge~s'. de overheid 

' 
i 
' 

1) een disctissiè over het feit of' 'en de spo_r}tiq"n'd,i'r Jie -~oldoen 
ballotage Überhaupt ·nodig is' en· aan onder .me,<'jf, e~sen van 

2) een discussie over de door het · • hygiëne. Va,n~a.ar .dat .. ,zorg 
bestuur "'verst~ektê ~ichtlijnen aan besteed ' wo~dt ·aan îïét schoon
de ballotagekommissie, ervan uit- houd.en van d~, ,kleed~kkommó-
gaande dat die er reeds"is. datie. DoQ.t: het beoefenen 

ll'anneer voor 1) wordt gekozen,wordt van sport jn teamverband 
daarmee direkt een stuk huishoude- dienen ook de leden aan ei
lijk reglement ter discussie gesteld.sen van hygiëne te voldoen, 
Dat lijkt mij in de huidige situatie zoals 1·1assen na wedstrijd 
niet de aangewezen weg, Daarom kies en training en uiterlijk 
ik ook voor mogelijkheid 2). En dan blijk geven V?.n een goede 
vooral ~et de bedoeling via 2) als lichamelijke v~rzorging,een 
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onverzorgd uiterlijk is een Een mogelijk alternatief zou 
belemmering. kunnen zijn: voor ieder as-
Van punt 3 zijn de laatste 2 pirant lid een proefperiode 
zinnen volkomen nietszeggend, van drie maánden, in iyelke 
{wie bepaalt of iemand genoeg tijd ieder der bestaande le-
R.K. is om tot Lens toe te den zich een oordeel kan vel-
treden?), terwijl de eerste len over de nieuwkomer. Of, 
zin dermate vaag is dat niet wanneer het bestuur vasthoudt" 
eens van een richtlijn ge- aan een ballotage-kommissie, 
sproken kan worden. lle 2 le- de verschillende leeftijds-
den kunnen deze regel naar groepen in Lens naar voren la-
eigen inzicht. en goeddunken ten treden in die kommissie. 
interpreteren. Ja, u begreep het al, des-. 

· Ev.enzo met punt 5: De 2 bal- noods een junior. 
lotagekommissie-leden spreken Of, nog een derde alternatief, 
~en oordeel uit namens de hele een steeds roulerende ballo
vereniging, terwijl lang niet tagekommissie, met 66n vast 
zeker is dat vele anderen het lid, die voor alle administra-
er mee eens zijn, Flipper tieve zaken zorg draagt_. Het 
heeft bijv.· op sommige punten zijn maar voorstellen, waarmee 
een heel an~ere voors.elling ik helemaal niet pretendeer 
van een ideaal Lens-lid dan de enige en juiste waarheid te 
voorzitter .,yan der Kley of vertellen. Het doel is eigen-
trainer Huguenin, om maar twee lijk: mensen, denk er eens 
mensen te noemen. Wat voor de over en praat en schrijf des-
voorzitter als een bezwaar noods iets, want het is best 
geldt, hoeft dat nog lang niet mogelijk dat jullie veel zin
te zijn voor"ondergetekende,En niger voorstellen kunnen uit
hiermee is dan ook diiekt de braken dan Flipper ooit heeft 
n:"t:<?st gevoelige snaar -in dezé gedaan en nog zal kunnen. Dit 
nroblematiek aangeroerd en wel geschrijf heeft in geen geval 
~1~ der subjectieve opvattin- de bedoeling ook maar iemand 
ge·,. En sorrie hoor mE,nsen, persoonlijk te kwetsen of aan 
maar zelfs Flipper's I.Q. is te vallen of als onkundig te 
niet toereikend genoeg om hier bestempelen. Dat is echt waar. 
een bevredigende oplo,-;sing voorTot slot nog een vraag en een 
t.e geven. tip aan het bestuur. 



vraag: Geacht bestuur, zou U zo 
vriendelijk willen zijn bekend te 
maken; hoeveel mensen er de afge
lopen 5 jaar geweigerd zijn als 
lid. 

'fip: i'iacht met de installa
tie van de ballotagekommis
sie totdat de hier gegevea 
alternatieven en desnoods 
andere, besproken zijn. 

I•'lipper. 

----------------------------------------------------------.--
VA'RIA 

- Deze week is Varia niet leuk. 

- Zondag a.s. llijswijk 1 - Lens 1! Komt Zaterdag allen span-
doeken maken! Komt Z:ondag allen juichen! 

- Vrijdag a.s. geen klubavond! 

- Van Marjan en André• Nieuwenhuizen: "Heel hartelijk dank voor 
Uw belangstelling, gelukwensen en geschenken, die wij bij 
ons huwelijk ondervonden. Het was fantastisch!". 

Jongelui, de inschrijving voor de sportkampen is weer geopend, 
Weet je nog van vorig jaar'? 
Harstikke oehéé ! 

- Zaterdagavond Lensers alaaf l 

- Volgens onze voetbalkenner heeft Lens nog alle kans op de 
"fer plee trofee". 

- Zaterdagavond weer hos:;ebos:;en en hassebassen op de Escamp
se matras. 

- Motto van de ballotagekommissie: "Wie hier binnenkomt laat 
alle hoop varen! 11 • - .d .• · .-;.. , 

- Van onze wetenschappelijke medewerker: 

Je moet een gegeven ballotagekommissie diep in de 
bek kijken. 

Weer nieuws volgt, 
============ 
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PilOGHAMMA SENIOREN VL(,., ZONDAG 21 FEBRUAHI 1971 

:.,cheidsrechter 

~.~.,00 uur Hijswijk 1 - Lens 1 l· .N.A. v. d, Geer 

12.00 uur Paraat 2 - Lens 2 T.J.C.6terkenburg 

12.00 uur Lens 3 - Concordia 2 V1 G1 L6/4 J.H.l<osenbrand 

15045 uur Lens 4 - er.Plein 2 V1 G1 L5/3 J.P.M.!Cruydenberg 

12.00 uur Lens 5 - .l.H.T. 4 v~ G1 L5/3 C"W.Kauderer 
14,00 uur O.D.B.5 - Lens 6 J .'fh.PoG.!-1.Hulspa, 

1~.00 uur .11,M, S.H. 6 - Lens 7· ·r. il, C. '!'immer 

13,45 uur Lens 8 - ll.B.S. 12 V2 G2 L5/3 J .~ .. 1''raser 

1L,OO uur v.v.o.G.3 - Lens 9 J.Smal 
14.00 uur li.M.S.H. 7 - Lens 10 J.L.Melser 

15.00 uur Lens 11 - B.1.'.,C(I 6 V3 G2 L5/3 onbekend 

15.00 uur D.S.0,8 - Lens 12 i\' .. A "van Dijk 

L!GGJ:NG mm VELDEN 

Rijswijk 
Paraat 

- Sportpark Irene, 
- van llrienenlaan, 

Oosters port park) 

Schaapweg, Rijswijk 
Wassenaar (einde lfaalsdorperweg t/o 

O.D.B. 
H,M.S.H, 
v.v.o.G. 
D.S"O" 

- Albardastraut (bij Thorbeckelaan) 
- Melis Stokelaan, ingang Vrederustlaan 
- Ockenburgh · 
- terrein v.d.Hagenstraat, Zoetermeer-Oost, 

·,.:R'.i:AMELEN 

·Lens 2 - 3 - 5 - 7 - 9 om 11.00 nur klubgebouw 
Lens 4 - 6 - 8 - 10 om 13.00 uur " 
: ens 11 om 14,00 uur Il 

Lens 12 om 13.30 uur Il 

AF_F :muJVINGEN 

Alleen op vrijdagavond t~ssen 20.00 en 20.30 uur aan het klub

gebouw, tel. 070 - 66.13014. 

"'.!!J'c,FOHMULIEREN 

Afhelen klubgebouw vans.f vrijdagaVc,nd 22.00 uur of zaterdagmidd 
na 14.00 uur. 
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Lens 3 a.albers, e.bor, f.disseldorp (2x) l.egberts, 
w.englebert, j.janrnaat, h,jonker, j.keetman, f.de kleyn, 
a.v.d,meer, p.verheezen, f,teunissen 
Leider dhr C.Nieuwenhuizen 

Lens 4: h.albers, a.baurnan, a.castenmiller, j.v.d.ende, b, 
de haas, p,heynen, a.v.d.keer, j.meulernan, j.meyer, 
p,schouten, w.zeemeyer, a.pelser 
Leider dhr j.heynen 
Samenkomst 15,30 ingang KMD / terrein. 
Lens 5: c.van deelen, j.van deelen, c,hoenderkamp, 
r,kuiters, c.kuypers, e.v.d.linde, j,lubout, m.mulkens, 
r.wouters, w.pacqué, j.reuver (2x) 
Res. j.lucas, p.proost, j.pronk 
Leider dhr f,flumans 

Lens 6: g.v,ardenne, j.borst, w,duiverman, j.v.d.graaf, 
f,hooghiemstra, j.reuver (2x), j,staffelen, f.de vroege, 
d,faas (2x), a,v.d.berg, f.disseldorp (2x) Res, r.coenen 
Leider dhr m.meershoek 

Lens 7: als bekend. Res. !.wouters 
Leider dhr j.v,d.kley 

Lens 8: a.de pagter, g.heynen, g.lelieveld, e.booms, e.v.a. 
aardweg, a.v,maris, f,hazebroek, w.v.d,linden, f.baven, 
w,de hilster, c.bakker, j,piët 
Leider dhr j,colpa . _ 
Samenkomst 15.15 uur hengelolaan hoek loevesteinlaan. 
Lens 9: b.ruiterman, g.colpa, h,guit, j.janmaat, r.bertens, 
j,slabbers, a.looyestein, h.slegtenhorst, w.wils, a.lodder, 
f,snoeyers (j,post zie 12a) Res. r.verbarendse 
Leider dhr g,de hoogd 
Sam~nkomst 15.15 uur hengelolaan hoek leyweg (eurocinema) 
Lens !.2. : f,v.os, m.magnee, h.v.d,broek, p,berkelatr, 
î•de vroege, th.heemskerk, s,djerahian, m.verdier, r,v.d. 
linde, a:brouwer/ p,de wolf, fowilleyns (p,mulder zie 11 en 12) 
Leider dhr ·c,grimbe:rge:n -
Samenkomst 13.15 uur hengelolaan hoek bouwlustlaan (Vendet) 
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Lens 11 j,ruyters (2x}, j.v.rossum, j.dessing, w.snijders, 
h,v.d.graaf, j.vollering, g,kerkhof, h,niggebrugge, f.magnee 
h.keynerij1 é.hooghiemstra. Res, p.mulder (2x} 
Leider dhr j.verbarendse 

Lens 12: j.ruyters (2x}, g.hogervorst, j,v.hoek 1 r.out, 
e.wohrman, p.driessen, e,reesink, d,faas (2x), j.leuiken, 
j.de greef, t,klos, Hes. p.mulder (2x} 
Leider dhr h,dankers 

Lens 12a: p.zeitzen, r.bom, p.overdevest, f.jonker, p.v,d. 
,.citer, r.huisman, h.kouwenhoven, c.h.vergouw, j.scheltens, 
m,van dijk, j.oosterveer (a.v.diberg zie 6) Res.j.post 
Samenkomst 15.15 uur hengelolaan hoek bouwlustlaan (vendet} 

Lens 13 : als bekend 
Leider dhr h,de groot 

' Lens 14: h,v.boheemen, j.v.d,burgt, r.v.hoek, j.hollink, 
~.v.kleef, a,kleiwegt, f.v.loon, r,v.luxemburg, r.v.d.meer, 
h.ruyter, e.de wit, g.bloks 
Leider dhr w,keetman 

Lens 15: a.de hoogd, r.de hoogd, f.de kok, r.v.d,kruk, 
e.landman, j,lustenhouwer, p,v,d,nieuwenhuysen, r,peek, 
a.reesink, c.schenkels, a.v.velzen, j.v.velzen 
Leider. dhr n.drabbe 
s~.menkomst 12 ,45 uur ingang lens/terrein. 

Lens 16: p.blom, r.heemskerk, r,hulsemans, F.kras, V,pouw, 
t.prins, h.pronk, l,v.domburg, g.mah~eu, r,leyn, e,v.luxem
hllrg, j.brochard, e,c;;stenmille·r 
Leider dhr a,v.essen 

L~:is 17 : r.guit, s.k.1örr, j,krens,·· c.lipman, e,teunis, 
f,·routers, r.wijsman, ,,uding; a,hoefnagel, h,v.wassem 
jide waal, w.brochart, e,v.d.hoven 
Leider dhr h.bijsterv,ld 
Samenkomst 14.00 uur hengelolaan hoek loevesteinlaan 

:-:::-n~ : p.bakker, j.wasserman, r.v.d,leeden, h,lutterman, 
gQ 1~idjoe, b~v.v~en, ~ov.dmeys, aov.marJn, j.schmits~ 
tl .v.d,voort, j,wijnr arde, r.kleiwegt 

nenkomst 14.00 uur .nrang Lens-terrein, 
:der dhr a,bilderh·. ,.t; 
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Een troost voor alle deelnemers: In de hemel is geen bier, 
daarom drinken wij het maar bij LENS. 

Gezien het grote succes van het Carnaval 1970 (zie de foto's 
in deze revue) verwachten wij ook dit jaar een enorme op
komst en wij wensen U allen een geslaagde avond toe. 

De KAKA. 

-o-o-o-o-o-O-O-0-

PHOGR,UîMA 'S JUNIOREN, PUPILLEN EN \iBLPEN 

:C:ONDAG 21 l'EfüWAHI 1971 

JUNIOREN 
Aanvan~ Li1,~in~ terrein 
12.30 uur Scheven.1 - Lens 1 lloutrust 
12.00 uur Lens 3 - DHBHK 1 V3 
13.15 uur Lens 5 - GDS 3 V3 

MAANDAG 22 l'EBRUAHI 1971 
19.00 uur Lens 2 - Quick St,2 

WOENSDAG 29 FEBRUAHI.1971 

19.30 uur Lens 3 •- Spoorwijk 2 

ZATERDAG 20 li'EBHUARI 1971 

JUNIOHEN 
16.00 uur Sportver 

1 35 1 - Lens 2 !iaalsdorperweg, \'/ 1 naar 
16,00 uur !{HD 2 - Lens 4 Heul weg, lfater:i:ingen. 
16.00 uur Lens 6 - DIIL 5a V3 
16.00 uur vue 6 - Lens 7 Loudonstr,Mariahoeve 
16,00 uur Vredenb.6 - Lens 8 Vredenburchweg,Rijswijk 
16.00 uur Cromvliet 3- Lens 9 Hederijkerstraat 
14.30 uur GHVC 2 - Lens 10 Ockenburgh 
16,00 uur Lens 11 - Celeritas 6 V2 
14.45 uur Lens 12 - GDS 9 V2 
16.00 uur fostd.3 - Lens 12a Monsterseweg,Loosd, 
16.00 uur Lens 13 - vue 12 V1 
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14.45 uur Lens 14 
13,30 uur KMD 5 
13.30 uur Lens 16 
14.45 uur Vredenb,7 
14.45 uur Cromvl.8 
14.45 uur Lens 19 

12,30 uur DHL 1 
12.30 uur Lens 2 
12.30 uur Triomph 1 
13.00 uur Spoorwijk 1 
12.30 uur BMT 2 
12·. 30 uur Lens 6 
13s30 uur Lens 7 
13.30 uur Lens 8 

11.30 uur Lens 1 
11.00 uur HMSH 2 
11.30 uur Lens 3 
12.30 uur Lens 4 
,12 .oo t'1llr Cronvliet 
11..30 uur Lens 6 
10.30 uur Lens 7 

4 

- GDS 12 V1 
- Lens 15 Ueulweg, ~ateringen 
- VELO 16 V1 
- Lens 17 Vredenburchweg,Rijswi 
-·Lens 18 Hederijkerstraat 
- Laakkwart,12 V3 

l'UPILL!i:N 

- Lens 1 
- Hijswijk 2 
- Lens 3 
- Lens 4 
- Lens 5 
- llMT 3 
- Quick st.5 
- GDS 5 

\"/ELPEN 

- RAVA1 
- Lens 2 
- HMSH 3 
- GDA 3 
- Lens 5 
- Die Haghe 3 
- ~ijswijk 7 

Brasserskade,llelft 
V1 
Zuiderpark 2e ged, 
Hengelo laan 
idem 
V3 
V2 
V3 

V1 
Vrederustlaan 
V2 
V2 
Rederijkerstraat 
V3 
V1 

Lens 1 : m,bloks, th.boonis, j.difàseldorp, f.guit, r,hoef
nagel, p.hop, j ,kruisinga (2x), b.v.d,lam;, f.raaff, t.r, 
dihardjo, h.rimmelzwaan, th.v.rijn, g.v.d,velde 
Sèmenkomst 11.15 uur klubgebóuw Lens. 

!.~: j.v.d.heide, a.hoek, h.de jong, a.jungschläger, 
c.schrover, a.schijf, c.stapel, p.v.d.steen, j.v,d,yoort 
th.wilshaus, j.zoun, h.kruizinga (2x) 
Leider dhr a.blok 
Samenkomst 15,30 uur terrein sportvereniging • 

. . 
.. , 

• 



. ~· . 

• c 
' 

. 
' 



SPORTKAMPEN 

Het is dan eindelijk weer zover! De inschrijving voor de NKS
sportkampen is opengesteld voor ,spelers van 10 t/m 18 jaar,vei 
deeld over verschillende kampweken. 
In elke kampweek komen ongeveer 20 teams van diverse vereni-. 
gingen uit het hele land bijeen. Overnacht wordt in grote ten
ten, waarvan er voor elk team (ongeveer 13 jongens) één be
schikbaar is. Met de overige teams worden diverse sporten be
oefend. ·ui ter aard een groot voetbal toernooi, voorts volleybal, 
atletiek, zwemmen etc. Daarnaast blijft er nog voldoende vrij, 
tijd over voor diverse andere vacantiebezigheden. 
Bij voldoende deelrn:i.me gaan wij dit _jaar naar de volgende kam
pen; 

A MER SF O O ~ T-· 
In de week- van 4 ~ 10.juli voor jongens, die op 1 juli 1971 d, 
10 en 1J-jarige leeftijd hebben bereikt. Enkele 13-jarigen mo• 
gen onder bepaalde voorwaarde'n 'ook mee, 
De heen- en terugreis zal, indien mogelijk, per particuliere 
auto's worden·geniaakt, Wij hebben daarvoor weer de medewerkin1 
van enige ouders (of andere belangstellenden) nodig, die bere: 
zijn dit vervoer op zich te nemen • 

. . . .Qe_!?,ll;l.all!~Pri_js~i•s · f. 52 ,-- ( inclusief vervoer per auto •s) 

BORCULO 
In· de week ."van 4 - 10 juli voor jomgens, die op 1 juli 1971 1: 

·o:f ·13 jaar ztjn. Enkele 14-_jarigen mogen_ onder bepaalde voor.:. 
· wa:arden ook ··mee,. 
He-t··vervoer··heen èn terug, zal. a.ls' er tenminste voldoende dee: 
nemers zijn, per autobus geschieden • 

. De deelnameprijs is f. 57,50 (incluslef vervoer per bus) 

On2e vereniging neemt al sinds de aanvang aan deze Sportkampe1 

·d.ee·l. De laatste jaren lopen de aanmeldingen steeds verder te: 

Vorig jaar moesten wij zelfs aan enkele kampen met inkomplete 

teams deelnemen. 
- ' 

Al,LEEN ALS OP 14 MAART A.S. VOLDOENDE DEELNEMERS ZICH IIEllBEN 
A .'JGEMELD ZULLEN OOK DIT JAAR DE KAMPEN VOOR LENS DOORGAAN 1 
Vi. '. HET FORMULIER DIF.EKT IN EN LEVER HET VÓÓR 7 !-!AART A.S. AF 
A.,,, EEN VAN DE JUKOLEDEN OF ZEND HET AAN DE HEER: G.V.D.STEEN 

,.,pï,,,,,TÏ.AAN 3Ó3; DE~, ili,.AG ~ . . . . 

I,, ... :dere<lormulieren ·z-ian ~bij de heer G_.v~d.oStee:1 
... , ... ,,.~ _ .. :f.j~'!,aa~~ 
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Mensen, die veel krc.nten hcbbea, moeten bellen naar P.v.ct. 
Steen, tel, 39.80,94. 
Als jullie kranten ic het weekend meenemen, Roeten jullie 
ze niet voor clc deur !leergooien, • aar gelijk in de con
tainer ~oen, Als de container er niet staat, Eoet je geen 
kranten meenemen wegens plaatsgebrek. 

JUNIO1ii.':NHA1ü>. 

IJANSA VOND FlJl'ILLEN KliIEK SPORT 

------------------,-----------
Vrijdag 12 februari organiseerde de jeugdkommissie van 
Kwiek Sport een grandioze dansavond voor de pupillen.Ook 
de Pupillen van Lens waren uitgenodigd, Al waren er meer 
meisjes dan jongens toch mogen wij van een succes spreken. 
Na een aarzelend begin werd er vol enthousiasme gedanst. 

Aan de kant hoorden wij opmerkingen als "die pik ik in 11 

"ik pak er wel twee", "1 op drie", enz •• 
Tussendoor werden er enkele spelletjes gedaan, zoals 
stoelendans, danswedstrijd, enz. 

Dit alles belooft veel goeds voor het jeugdcarnaval, dus 
kom allemaal. 

JUN IOHE,'JHAAD. 

•:•:•:•:•:~-:-:-:-:-:~-:-:-:-:::❖:-:-:-:-:-:-:-:-:,:-:•:•:•:-:-:~❖:-:-:-:-:::-:-:,:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
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W E E R T 
In de week van 11 - 17 juli voor jongens, die op 1 juli 1971 
14 en 15,jaar oud zijn. Ook hier mogen onder bepaalde voor
wáárden enkele 16-jarigen meé. liet ligt in de bedoeling het 
vervoer van deze kampgroep eveneens met particuliere auto's 
te laten plaatsvinden, .waarvoor ook de medewerking van de 
ouders wordt gevraagd. 
Deelnameprijs is f. 52,-- (inclusief vervoer per auto). 

F ERS C Il WEIL ER (Duitsland) 
In de week van 10 - 17 juli voor spelers, die op 1 juli 1971 
de 16~, .17-of 18-ja.rige leeftijd hebben bereikt. 
Vervoer geschiedt mef NKS-)ms · _ . .. " 
Deelnàmèprijs·· is f. -100;-- -( igcilusief, bus) 

In v;fband met de verde~e v~orbereidingen verzoeken wij het 
on~erstaande deelnameformulier zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk 14 maart a.s. in te zenden aan de heer G.v.d.Steen, 
Nunspeetlaan 303 of aan een van de Juko leden af te geven. Te
lefonische inlichtingen kunnen na 19.00 uur worden verkregen 
bij de heer G.v,d.Steen, tel.-39.86.94. 

ALLEEN BIJ VOLDOENDE DEELNAME WOHDT AAN DEZE KAMPEN DEELGE
NOMEN, yuL HET FOHMULIEH DUS DIREKT IN, 

Kampgelden kunnen t. z, t. worden overgemaakt op gir:,orekening 
no 7112 t.n.v. Algemene Bank Nederland N.V. Den Haag, met ver
[Delding van rekg. no. 51.28,11,261tnv.G.v,d,Steen/Kampgeld. 

- Bewaar dit formulier goed, zodat U het gironÛmmer steeds bij 
de hand heeft. 

Ondergetekende 
geeft hiermede 

·sportkamp 1971 

0 ,, • ~ .............. . adres 0••••••00<1•••••••00•• 
zijn zoon •o•••••••·• op voor deelnamè aan het 
te houden in: 

3+: Amersfoort en is wel/niet*.in staat voor 
per auto zorg te dragen, 

* Borculo 

* vervoer heen/terug 

"'Weert en is "'el/niet* in staat 
per auto zorg te 

3+: voor vervoer heen/terug 
dragen, 

* Ferschweiler, 

3+:·Doorhalen hetgeen niet van toepassing is, 

Het verschuldigde kampgeld ad f. zal 
zoals bovenvermeld, worden overgemaakt, 

t.zo·t~· pér giro, 
Handtekening 
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NIET-Ol'KO~:EN EN TE LAA1' i\l•'SCHlUJVl!.N 

\'/egens het te laat afschrijven en het niet-opkomen op Zondag 

14.2.1971 worden 
R.Brandenburg en H.Feekes resp; voor 1 en 2 wed.strijden als 

reserve opgesteld. 

Hll. AANVOJ.mDERS 

liIL'r u IN m:T VERVOLG DE WEDSTIUJDRAPPORTEN VOLLEDIG 
INVULLEN? 

EKO. 

UITSLAGEN SENIOREN ZONDAG 14 !i'EBRUARI 1971 

Lens 2 - HMSII 2 2-1 
Spoorwijlc 3 - Lens 4 0-1 
BEC 4 Lens 6 2-2 
CWP 3 - Lens 7 3-3 
Lens 8 - DUNO 4 3-0 
Lens 9 - Verburch 9 3-0 
Lens 10 - Postduiven 8 3-2 
Lens 11 - DUN0,6 3-2 
Gona 7 - Lens 12 3-1 

LICHTWEDSTRIJDEN LAGERE ELFTALLEN,:: 
.. 

--~-
Met :ingang van 23 februari ·wordt er begonnen. met lichtwed
strijden voor de lagere elftallen, te beginnen met Lens 12. 
De wedstrijden vangen aan om 19.30 uur, 
Indien de weersgesteldheden dit toelaten worden er twee wed
strijden gespeeld. 
We beginnen dus op dinsdag 23 februari, aanvang 19.30 uur. 

Lens 12 - Spoorwijk 7. 

Nadere' med_edelingen_ worden gedaan op wedstrijdformulier, 

, -0-0-0-0-0-0-

F A I R P L A Y T R O F E E 

Jaarlijks wordt d.ïoor de Haagse Voetbalbond een sportiviteits
prijs ui~ 6eloofd aan de 'klub, die in de Afdeling Den Haag 
de beste en de meest sportieve resultaten heeft geboekt. 

In aanmerking komen de drie _hoogste in de Afdeling spelende 
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elftallen van een klub; voor Lens dus de elftallen 3,4 en 5, 
Lenig en Snel neemt op het ogenblik de vijftiende plaats in. 
llat mag echt niet onverdienstelijk genoemd worden. Deze hoge 
plaatsing is vooral te danken aan de goede prestaties van het 
derde en het vijfde. Of Lens hogerop komt, hangt sterk af van 
de prestaties van het vierde. 
Nog belangrijker is echter, dat er aan Lensspelers geen straf
fen worden uitgedeeld, want dat kost veel strafpunten. 
Nu zo veel Lenselftallen een v:.orname rol spelen aan de kop 
van de ranglijst is een extra dosis zelfbeheersing bij onze 
spelers een noodzaak. Het was afgelopen zondag al duidelijk 
··.e merken, dat de tegenstand steeds feller wordt; elite tegen.
stander wint immers graag van een koploper, 
Als we de standenlijsten in de hal van ons klubgebouw beltijke 
dan blijkt, dat de volgende elftallen dit jaar een voorname 
rol spelen aan de top van de ranglijst: 1, 2, 3, 5, 8, 9, en l 
De resultaten vqn de diverse elftallen zijn natuurlijk belang
rijk. Nog belangrijker is echter dat resultaten op sportieve 
wljze geboekt worden. 

0-0-0-0-0-0 

KARNAVAL 1971 AANVANG 8,30 UUR 
=========================~==================================== 
Zaterdag 20 februari a.s. is het dan eindelijk weer zover. De 
Dolle hina's - kabouters - hippies vanaf 16 jaar en belegen 
teeners t/m 65 + zullen in ons klubgebouw een groots !Carnavals 
feest gaan ~ouwen. 
Iedereen wordt verzocht gecostumeerd (vorig jaar ca. 80) te 
~urnen, daar zij.anders geen toegang hebben en aan de zaal als
!l,Og een masker moeten aanschaffen. 

Prins Carnaval met zijn raad van elf - alsook de Dansmariekes 
(iaat speciale show) zullen onder leiding van de prominente 
musicus Joop Schutte P,n consorten het klubgebouw tot een dei
nende - dansende en hossende menigte opvoeren, 

De meest originele gecostumeerde (vorig jaar de Poedel} zal 
bel.ool)d worden met een leuke prijs. Doe er dus wat aan, 
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liEDSTHIJDSEKllETARIAAT SENIOREN 

Tot nader order: 11,A. van der Steen 

DE OPS'fELLINGEN 

Juliana van Stolberglaan 480 
Den Haag - tel. 83.88.66. 

Lens 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt. 
Res. 2: H.Roodbol 

Lens 3 
R.Ilruggemans 
G.van Oostrum (a) 
J,Ilijsterveld 
A.Nieuwenhuizen 
E.v.Bronckhorst 
J.Colpa 
P.v.d.Aar 
L.v.d.Velde 
D.Groenendijk 
Tb.Hoefnagel 
C.Vervaart 
Res. 
G.Benneker (2x) 
R,Brandenburg 

Lens 6 
L.Brandenburg 
H.v.Welzen 
R.de Groot, 
F.v.Dijk 
J.Gr<;>enendijk 
J.Riemen 
G.Halleen 
G.Looyenstein 
11,P.~,d.Spek (a) 
P.Schulten 
C.Kuyper 
Res. 
F.de Winter 

Lens 4 
A.Verbarendse 
F.Straathof(a) 
W.Verbarendse 
P.Klein Breteler 
M.v.Veen 
G.Benneker (2x) 
C.Grimbergen 
R.Eykelhof 
G.de Hoot;d 
E,l<'oendoe 
J. lf i tting (2x) 
Res. 
J.de Waart (2x) 

· L,Hendrichs (2x) 

Lens 7 
F.de Vos 
G.Hogetoorn 
Ch.v.d.Ven 
A,Cox 
N,de Boer (a) 
P.Schouten 
Il,Lustenhouwër 
A.Jehee 
J.Endlich 
A.v.Wasbeek 
H.Suykerbuyk 
Res. 
L.Boelhouwer 

Lens 5 
A.Vervaart 
F.Veelbehr 
J.Verhaar (a) 
W.Kouwenhoven 
J.de Waart (2x) 
L.Hendrichs (2x) 
E.A.v.d.Acker 
E.Ilakkers 
ll.Hendrichs 
W,Eykelhof 
N,Draube 
Res~ 
J. lii tting (2x) 

Lens 8 
Th.Suykerbuyk 
G.Duivestein 
A.v.Essen 
J.Verbarendse 
H.de Groot (a) 
À.Tinnebroek 
F.Wubben 
A.Bilderbeek 
R.Scholten 
J,Bertena 
P,Manders 
Resc 
R.v.d.Velde 
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Lsns 9 
P,.Bos 
H.Suiker (a) 
C.Peeters 
l'. v. Zi lfhout 
H,Kemper 
Il.de Sterke 
A.v,d.Meyden 
J"Simons 
Il .llaket 
,T. :le llilster 
L"Janssen 
Res. 
W,llurghouwt 

Lens 12 
A,J.V&rvaart 
c.n"yer 
W.v.d.Laan 
H,Dankers (a) 

Lens 10 
Il.vouw 
N.Osse (a) 
S"ûouw 
l'. Haring 

· 1". !-'eters 
A.v.JJuivenvoorde 
F.v.d.ilerg 
L,v.JJuivenvoorde 
J.l1agnee 
J.llriedee 
J.v.d,Aar 
Hes. 
!l.Soer 

J.Kuypers 
A.Loot 
H,l·eters · 
P.de Haan 

.............................. ::: .... 

Lens 11 
K,v.Oostveen-Koentze 
J .1iillems 
J..lloppenbrouwers 
Il.Schol ten 
M.Suykerbuyk 
.v.Suiker 
il.Keereweer 
A.v.Luxemburg {a) 
J.Micka 
H.Jacobs 
J.Brochard 
Leider: 
J.Bom 

J.itientjes 
1-l. 01 thof 
G.lllankenspoor 
Hes, 
Jt.Feekes 
li.Douw 

VOORLOPIG VASTGES'.l'ELDE TOERNOOIEN SENIOREN 

30 

Jü 
6 

J 0 

---===---==-===----=---==--------=----=-== 
April 

Mei 
Juni 
J Jni 

(Koninginnedag) jeugdtoernooi DUNO 
spelers tot 20 jaar (geboren na 30.9. 1 51) 
(1e Pinksterdag) herhaling Lens/veteranentoernooi 
1e elftal+ veteranenelftal naar Belgiê 
Veteranentoernr•oi bij de v.v. Waddinxveen. 

·•,ade,·e gegevens volgen } ater. 
EKO. 
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Lens 19 r.orta, h,looyem h.hoenderkamp, r.willems, r.nottet, 
e.fliers, r.v.kruiselbergen, a.krijgsman, h.v.leeuwen, e.v.a. 
vlugt, j.spoler, p,koevoets, r.hoppenbrouwers 
Leider N.N, 

GEEN Al~SCIIRIJVINGBN A.U.D. IN VBRUAND MET KOMPLEET PROGRA~lMA 

Lens P1: j.bronger, o.borst, r.v.d.bogaard, p.v.d.burgt, 
p,devilee, r,hofman, p,hop, r.v.d.laan, j,lauberg, r,micka, 
j.v.rijn. Res. a,westerduin 
Leider dhr j.hofman 
Samenkomst 11.30 uur klubgebouw lens. 

Lens P2 : g.appeldoorn, p.v.d.burg, w.heynen, o,huis, r.koe
voets, p.lucas, th.v.luxemburg, r.noordeloos, r.peeters, 
p.valkenburg, f.v.velzen. Res. w.frantzen 
Leider theo hoefnagel 

Lens P3: e.v.boheemen, r.v.aarle, j.coli, j.engele, a.grim
bergen, h.heezius, f.kortekaas, j.ter laare, m.peperkamp,· 
r.pereira, m.versteeg. Res. r.v.d.meer, a.bijnagte "1:-· 
Leider hans zoun ~ 

Samenkomst 11.45 uur klubgebouw lens. -~• 

Lens P4: !.kerkhof, f.bauman, r.eyk, j.eys, p.de ha·as, 
j. heggelman, h. hoppenbrouwers, a. lcoevoets, chr. geeve, g, 
teeuwisse, s.teunissen. Res. h.braak, r.straver· 
Leider theo booms (2x) 
Samenkomst 12.30 uur klubgebouw Lens. 

Lens P5: s.wilmer, d.boin, r.dessing, p.de gier, a.kuipers, 
r.pieters, p.schoemaker, m.schutte, r.waarsenburg, h.wubben, 
f.v,d.zel, Res. p.bakvis, f.v.d.poll 
Leider dhr p.bakvis 
Samenkomst 12.00 uur klubgebouw lens. 

Lens P6 : j,kies, 1,bentvelzen, D,dullaart, r.v.houweninge, 
t'.h:""möc.yman, p.peperkamp, f.scholtes,,. t., •• d.tol, Il.vink, p. 
waldschmidt, t,v.d.winden. Hes, g.boon, p.v.d.zee 
Leider paul v.d. steen 

Lens P7: w.frerichs, r.badoux, h.v.ó.broek, t.gimberg, 
r.v"nieuwenhuizen, f"orta, l.oosterYeer, w"rots, r.ruite:-
man, j.schipper, j.zeeman. res. b,raske, s,biuens 
Leider dhr j.zeeman 
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Lens PS: n.groenewe6cn, m,v.d.akker, a.v.d.klis, g.koning, 
r.lelieveld, m.prins, m.rovers, m.schmits, f.vogels, h.weeke, 
a,willem~. Res. j.klarenbeek, c.leung 
Leider peter verheesen 

Lens \'11 : als vorige 1rnek. res. e.hofman 
Leider dhr c.bon 

Lens \i2 : als vorige ,reek. Res. r.coli 
Leider jos disseldorp · 
liarnenkomst 10.30 uur ingang lensterrein . 

.'.,ens 113 : als vorige week. res. m.leyn 
Leider dhr w,michels 

Lens W4: als vorige week. res, e.gerritsen. 
Leider frank tennissen 

Lens W5: r.driessen, r.duyndam, h.v.dyclc, r.v.eyken, p. 
fromberg, j.franken, p,krol, r.notebaard, j.nigmeyer, m. 
schenkels, p.scholtes. res. a.v.d.burg 
Samenkomst 11.15 uur ingang lens terrein. 

Lens ii6 : h.houtman, r.matthijsen, th,ypma, 1r.valentin, 
f,grood, j.rens, s.zomer, k.v.kleef, c.odenkirchen, f,schip
aanboord, r.janssen. res. r.badoux, m.wind 
Leider theo booms (2x) 

Lens W7: r,bakker, f.blom, a.coffeng, f.hooghiemstra, 
o.lcöneman, j.v.d.lans, n.noort, r. v.oosten, j,schipperen, 
m.v~éneman, m.vogels. res. w.stephanus 
~eider frans disseldorp 

AF'SCHHIJVINGEN 

~~hriftelijk v66r vrijdagavond 18.30 uur bij dhr g.v.d, 
st,en, nunspeetlaan 3J3. 
Telefonisch uitsluite•1d vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 
uur (tel. 66.13.14 klubgebouw) 
In noodgevallen zaterdagochtend uitsluitend tussen 10.00 e11 
10.30 uur, tel. 39.86,94. 
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A1''KEURINGEN 
Junioren mogen in geen geval over afkeuringen bellen, Raad
pleeg daarvoor de ·afkeuringslijsten. 
Pupillen en Welpen: raadpleeg altijd eerst de afkeurings
lijsten bij de bekende adressen. Als daar bij Pupillen staat 
"Goedgekeurd" dan moeten jullie altijd naar het veld of punt 
van samenkomst komen, Staat er "Afgekeurd" dan mogen jullie 
thuis bellen. In bovensta4nde twee gevallen dus nooit bellen. 
Als er op de afkeuringslijsten bij pupillen staat: "~ie 
afkeuringslijst" dan moeten jullie als volgt handelen: 
Voor de thuiswedstrijden moeten jullie kijken naar de junioren
elftallen Lens 6, 11 en 13, zijn deze wedstrijden afgekeurd 
(er staat dan een streep door het nummer voor het betreffende 
elftal), dan gaan ook jullie wedstrijden niet door. 
Voor de uitwedstrijden mogen jullie bij slechte weersomstandig
heden bellen. 
Lens W2 tussen 10,00 en 10,15 uur, tel. 66,13,14, 
Lens P1, 3, 4 en 5 en W5 tussen 10,45 en 11,15. uur, tel.66,13.14, 

NIET 0PK0MEI!S 
Wegens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgen p.proost en 
j.lucas 2 extra reservebeurten, 

HEARING 
·:::::::::::::::::::::::::::·::::::::. ------------- ...............•.. ·:.·::::::.-.-.... -............. ' ········· 
Volgende week is het zover. ·op 26 februari a.s.zullen onze 
junioren de gelegenheid hebben om alles, wat zij op hun hart 
hebben, openlijk te verkondigen. Het is uit met fluisterende 
verwijten en voorzichtige kritiek. 
Jullie krijgen nu de kans om het, bij wijze van spreken, uit 
te schreeuwen, zonder dat IEMAND het je kwalijk neemt. Vroeger 
en soms nu nog wel werd de Juko en/of bestuur voor een stelle
tje politieagenten vèrsletèn, Van dat image willen wij af. 
Daarom is deze hearing een mijlpaal in de geschiedenis van 
Lens. 
Maal, er wat van, komt allemaal en zeg wat je op je hart hebt, 
Degenen, die niet komen, (en wij hopen dat het er zee,r weinig 
zullen zijn) hebben het ongelijk aan hun kant en in feite in 
de toekomst geen recht van spreken! Laat di.ts deze gelegenheid 
niet voorbijgaan. Er zullen diverse "hete hangijzers"aan de 
orde gebracht worden, waarvan er enkele al via deze Lens-revue 
zijn gepubli~oerdo 
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ûr.get1·1-ijfeld zijn. er "" andere punten, , . .ie het bespreken zeer 
zeker tle moeite Wdard ~·.llen zijn~ De hcttring zal NIET worden 
g"leid door Juko of bc,.,:uur, maar door 2 neutrale personen uit 
r.:.c reàaktie, nl. Ja~p ·(:,>lpa en 'fon van bg!~.cndc Iedereen, dus 
00k Juko en bestuur hea;t dezelfde rechtnn en. plichten. In 
ieder geval zullen jullie het meest aan hot woord komen. 
PROFITE1:.H VA!~ DEZ1'.: (J.ï.!,LL:~bNHEID EN KOM ! ! ! ! 

JL:.O, 
p.s. door het Lestuur i,-, toegezegd, dat c,r v,ior iedereen een 
konsumptie klaar staat ! • Alweer een reden om te komenl 

l' U i' I L L E N K i'/ I ~ 

Beste Pupillen, 

Zoals jullie vorige uec:.: hebben kunnen lezen, organiseert de 
ju:1iorenraad op drie ac;,tereenvolgende dinsdagavonden, te 
11eten 9, 16 en 23 maar·t, weer I n pupillenkwis. Op de eerste 
avond (D maart) zullen de elftallen 1, 3 , 5, en 7 om de twee 
eerste plaatsen gaan strijden. De elftallen 2, 4, 6 en 8 zijn 
op 16 maart aan de beur';. -De finaleavond .. is op 23 maart. De 
eerste prijs bestaat ni ·~t, zoals vorige wc,ek vermeld, uit 
platenbonnen, maar uit cadeaubonnen. 
Ouders, of vriendjes o:f vriendinnetjes, t,i.e ,,illen komen om 
jullie aan te moedigen, zijn natuurlijk van harte welkom. Van 
verenigingszijde wordt er voor een konsur,1ptie gezorgd. \"iij 
hopen op een oven-rnldigen_de opkomst en een prettige avond. 

De Juniorenraad. 

' DINSDAGAVOND 23 l?EBHUAll.I KAHNAVAL 'voon li~:LPEN, PUPILLEN,·,, 
C-K' \SSERS -----------~= 

WLi verwachten dinsdagë 
pen, ',Ppilleu en C-kla. 
De av~~J begint om hal: 
handba.L;·edstrijd, want 
de h ~ :··dt~<l,l ,-·e~C!nig:!.ng IC, 
zo -,.: ·- mu~elij1;: verk1: 
Na c~ Yoetba!weds'.rijd 
h:J.i1bg+- .;-::,vw~ l>e avond ê 

:ond 23 februar~ om half zeven allè wel
ers voor een geweldige earnavalsavondo 
zeven met een gekostumeerde voetbal

miten onze jeugd ko:nt ook de jeugd van 
i.ek Sport.De bedoeling is, dat jullie 

:i komeno 
ordt er nl. gedanst, en gehost in ons 
rt tot negen uur, 

1 GRATIS I l ! ! ! 

1Je Juniorenraad 
Ka Karnaval 
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DE GOLIJEN HEARING 

Zoals jullie reeds weten, wordt er op 26 februari een hearing 
gehouden voor Junioren, waarop jullie de nadelen kunnen spuien 
maar ook voorstelleii"doen. 

0

Als jullie.nu eens punten bespre
ken en 'daarbij natuurlijk goede argumenten om jezelf te ver
dedigen, Ben voorbeeld: De Deatavond werd verleden week niet 
druk bezocht, maar ligt dit aan? Willen de junioren andere 
evenementen, of hebben ze liever · een band dan een discotheelc •. 
Breng dit op de hearing naar voren, want de Ka-Ka weet het 
anders ook niet meer, Of liever helemaal maar geen beatavond 
mea'? Komt dus allemaal en laat deze unieke kans niet voorbij 
gaan •. DE JUNIORENHAAD. 

LE't OP JUNIOREN I PUPILLEN EN HELPEN ! ! ! 1 
Zaterdag worden er spandoeken gemaakt voor de wedstrijd van 
Lens 1 tegen Rijswijk uit. Alle jongens die interesse hebben 
om spandoeken te maken, kunnen zaterdag om 2·uur komen helpen, 
Voor verf en hout wordt gezorgd, maar oude lakens moeten jul
lie zelf meenemen. Verzin zelf al vast goede leuzen en spreuken 
voor de spandoeken. Tot ziens bij het maken·van de spandoeken 
en trek zondag alle~aal naar Rijswijk, die spelen in het wel-
bekende sportpark Prinses Irene. · 

DE JUNIOIIBNRAAD. 

lleste Junioren, 

Wij hebben van de Nederlandse Hartstichting een verzoek gekre
gen voor medewerkers bij een van de volgende kollectes: 
lluis-aan-huis-kollecte - de straatinzameling - inzameling 

• 

op sportvelden - inzameling bij bedrijven. 
De inzameling zal worden gehouden in de week van 22 tot 28 febru
ari 1971 in de plaatsen den Haag en Voorburg, De andere steden 
hebben dus een andere week e~ U ziet, heel Nederland doet mee 
en laten wij het dit keer nou eens niet afweten. 
Be·l allemaal maar Ton 's-Gravendijk, van half zeven tot half 
negen onder het volgende telefoonnummer, dat U vrijdag allemaal 
moet bellen: 63,16,40. Dit geldt alleen voor Junioren, dus 
niet voor Pupillen en lielpen, want dat is jammer genoeg verboden. 

DE JUNIORENRAAD. 

KRANTENAK'tIE 
Zaterdag a.s. 20 februari worden er weer kranten gehaald bij 
de mensen die ,eel kranten hebben. 

'>. 
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CAFETARIA 

,,INWI" 
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Onze specialiteit 

Ha:rnburger speciaal 
1 

, . ' 

VROEGOP's . , 
, ' , ' , 

Dump,-,Verkoop 
• . 1 • " ~ . 

. ~. ri . ' 

0 Dames•, Heren• en Ki~derhorloges ih goud, 

.double en chroomstaal. ·, , ; , • ,· ~ l 

D TrallSistorradfö'.s, wereldonNan.aers,· cássette 

_:recorders;:autoradio'.s;--:ptd-uJ)s, ·etc. •1 

0 Otiikerhorloges en .Zaanse ·klokken. · t' 

20 - 30 0/o beneden de winkelwaa~de 
·, ' 

Vraagt rlrijblijvend zichtzending 

TIEL. 66 96 01 
U belt - Wy· komen 

HOOGVEEN 94 DEN HAAG 
, ' 

M 
uw MEER WAARDE ~IARKET 

w 
FRED. C. DE KLEYN 
Vrederustlaan 115, Telefoon 661718 

VOOR AL UW LEVENSMIDDELEN 
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OFFICIELE MEDEDELINGEN 

. NilfüliE KEURINGSREGELING 

D!) KNVB heeft in overleg met de Federatie van BureauJS voor 
M:?di~che. _Sportkeuring een nieuwe .minimum-keuringsregeling 
vastgesteld: 

A. Iedereen moet gekeurd worden als hij voor de eerste maal 
lid wordt van een vereniging, voordat hij kompetitiewed
strijden gaat spelen. 

ll. Pupillen en Junioren; 
een -verplichte keuring om de drie jaar • 

• 
C. Senio .. ~en: 

Tot .~O>jaar verplichte ~euring om de 5 jaar 
.-.;;,"i. 

Van 3~9i tot 40 jaar verplichte keuring om de 3 jaar 
Oude:r;~dan 40 jaar V<>rplichte keuring om het jaar·. 

Aan de laatste groep {boven de 40) wordt geadviseerd regel
matig een elektro-cardiogram te laten maken. 

Herkeuring na een langdurige ziekte of ernstige blessure is 
zeer belangrijk, maar wordt niet verplicht gesteld • 

. ' 

ADRESWIJZIGING LEDENLIJST 

560 E.de Wit naar Zicht 115 

HEARING 

✓..',üs elders in de Le'1srevue meer uitvoerig wordt beachr,n en 
w1_; :dt aanstaande vrij :!ag de heari~15 Yoor o~,1.ze ju~,i.ç,rr;n gehoudt: 
,J. , klubgebouw staat ·,·s;:iaf half a._'·,t die .:sond ,olledig ter be 
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schikking van de junioren, hetgeen inhoudt, dat senioren -
ook zij die op vrijdagavond trainen - geen toegang hebben. 
U i:tsl.µi\tên~, j µn:iloren;;Jll,.e:i;de rs v,ari:. .j.un,i orene:lf,:t-.a-111 en,;, j'Uk.ó:i-,. 

-~ 'i ë d.en :_.e ~'4b·ei:tfü:11'i"..iJ!êtl~h~ftiá;l~*>:.{.Y3,'.irffia_v on dJZhem-zrk!'!/1~ i(e, b P.;lf w __ 
. lno_ger ·, be'i&:·:ed:é.m~.;liï>j irr;o;ê:pekt:à:111''e .t;iiiü"ti'o-re.n o"ffe "ge:bwik'.~e;;;Naken 

· .. ván 'fü~.-z'&i/iin;ieke ••gel egenhe i_d . om: humJinen1'fn,guken15.a:á'r -.::t.ei, nîäk.Tu. 
. . . . . . t):"I'Î ..; . .tJ ~,~.! . . .. . . 

-~1!~~~a ~-: _ ~!!Y! ~s"l.T.~..:::.;-.T,..~~~1 :~ _. - n ~~~'<1'i~ ~W~itt 
• ' 1 • 

-~ .':; '• 

i"' :.,. .,,- . 

.. ~· --i~· ,~ ·- LÈNS' ZAKAGEN .. DA _. ~1,ff:1. .i~,"!. :a;m,"}!,J · - ' -·-· ·%-" 1 '·-

~"il,"jf'c;'i,J.f=,~~-;f 1;1e,;,~11!©11.,,i,4f .,. ~;/il lil~Cl . 
do,•25 .f•eb: • 1-i ch-twedstri j dlci:!&'tfs;'Z!l:;Îî"~••VcY,P.i!aa~'il'.ti'} ,_,.,-;. ·· :· ~.r ·,· 

,;_ .• , V·i' ·2 6"d,é b :.:: he arii1rrg!."lljilru."i!o!JÓ'èrii\i,'Üî 'Wlub ~bliuw,~;:;,i.[ ';.:.. ''.l'.c,rci,;[a{~~.;.)d ·'"' 

,,. ·• •za 27, feb,:)Ifi;ûn'i',o,Jiën-,rotJl\i;!1fi'.-efofuq,1,'IJem'f ltn.i::-;l;"ll-oq.;, ~.U1 

. ' 

zo 28 feb: Lens 1 - ODI; Lens 2 - GllA 2 
ma 1 mrt: koïnmissievèrgaderingen 'if"J1..UWf1iEE::,1J 
'ai 2 mrt: lièhtwedstr_ ijd . - · . ·--: • ·•· . 
ài g· mrt: pupîllenkwis @oct~r«li,,·· 1ii$~=r. ~~.;;_(l'l" -~ .. :~ ""':.,-; 71 03:ti~J. 

00-,.î'lî iJl, - ·<'! ~@.l .• 
-0-0-0-cr-o- (!~,.l! ~ î'- :a:.,:,~_-;1 

i'J 17;,".;;,~.J: t~.t &U?,.Î 

......................... ::: ... ::::. OPROEP VOOH JONG \N OUDf?0°lJ:::::::::-:'.:'.:\:::,::::;:;:::::'.::}~f::,:::f.=..l 

· PROGRAMMA 

14,30 uur 
12.00 uur 
12,00 uur 

, 12 .oo uur 

..r.,5,s,:&-;?. "l!9b .ll!r.w:os11~~ :"Z.1il19v:;:,.,o "Il~ -//to), 

st'Wfönlfüf~~b".i'n,KüY1''2s~iB11Î)A1n ·~1971 
...... ~ . .., .... ,,""-"-"-•- ,,.,..,..;. .. _ ' ;;c:::;.;.... - .... -. . 

Lens 1 - ODI 1' V1 G1 L6/4 P.Oldeman 
Lens 2 - GDA 2 V1 G1 L5/3 
Den Hoorn 2 - Lens 3 
Texas ·2 Lens 4' 

A ~ 11
• Sörensen 

J .H.il.osenbrand 
J~H.Jäger 
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. ,.. ·122 z-2 

.!1:2,,00• mim"n~ -mi'-.B:!!'a1--4Le!l§d'i;c; _, F, - Kä•rrl'Hjg,ii::n.<H:· 
•. ,:)C2_.0O ag'ra;i~!!C§e!5 ö - 11::seË.~!!!~ii:rYî!: G2 ~::.{.i°.1?..:E:~=~: 
: : ,'''.l1c'3.: 45 •sr .. ~":E-e:ts 7 - :aYCli:9:3 ,g . . 'l'Z G2 ~ç;~.n;~Jl~i!lf,-;:
,: 'tl;, . · · <~§s s . - °hili~tzDhr~o,e,URi~=} 
i,;~J:i.t: · · ~-.. i..:~Leq?!~ 9 - 'Tr:i;ir{zi~;,u~i:cglttil~=! 
~1~ï,1i{~: 4!5 ~..!w~5!'c!!'7~.?':-z :i -~~,,:tli io -~1'+:att 
•. · -·· , wnJ!.e!! :; ~ - V=J:-::.j 

"'.!1.\3,, 00 OOl'°D~n~i!~ 12 - NIJ9I7(;{i:ett•~l:f.Pim~E:-~,-a:;; 
. . 
. iL'Il!iGBl:ir§l@,~:a,i;BE,; 
' ' '~ 

, / !D,,,~ Bl5cg"r,;lliae:l}§~~i;g.,.l!g--~ .. &\l;ni.'!JP.!::>e.l>,:,s-a 
· · '.Ir,~.xas ~l?-tl!9lHl.~,e.a'!.~&<;"'i;<tl:!:,.ar 

~F.•B~au" Sc:h~~~-~~,e~'.!t!if ~-c~t;..t~i,-kt.} 
lli~O~v~ Spo~!,I@~~a~~e~~.~n~me:~,,~iSii.~i~s 

., ~@W;-J,Tjl'l'i l.!'..:f 
:>' •• ;' -;,·., ,__ .. 

. ~ls-"4. 4 
zy,.~-~l<'§&-56_ 5 
-~~'?u, , 
¾~1,.~ :W 
,~-~~ 12 

14.~ .. s,..~ 
12 .. ~~-t:~ 

/Al'SG)!RIJYili§i!N!.,p; 
'·""~ -

,. .. 
1,J 0 

-'~t'-1$.en. op -V:{,i.i<;a~'!'.ls~r;•h,&S.l"Js~ •• ®, .~ ~-~.lfiil:lt',:aa,!ll:ri,d illll,lb&,lJ 
'\ffh_g1,1v •. tel .;,,9.7;:0Q'ä(.66'. :Çf:,.:l~'-. l 4. 

N,;_U:ILFOBMULIERj!j,~: ""· ~ 
f>'l;t': - .~ •• 

~i,th~;E.en kl.u~i;t;k~'-l!f,-:..._,,,,,;;~~ ...-,:-i_j~,:.<h22J.Ql};_.tt!ll'7.DJE, Zi't"'liewl-11~ 
lJli'i°'ddag .na 1t!,-~ .'/'i"!l'" .,;?J~ 1~ qe,t ,~:i,,;t~TA"°~~~~bi!äli ~~rii~ .. 1het ver~1'"F.::--:.· c»,,~-"' ~ ., 

lif,"~JnSBRETA}SFM°e'"'~'\<iO~;lli!\ 
--=,.é, '<i- •- ••. . ---~- .. - , - -

'fj>t ~der. ~d,::_i;ro"r:S .• 1'~1"".ail. ,,;_~ §.t.e<St-n 
.. t .l\i•l:lo;fü; J<~ ;6-1,,-.~b,~~~il9 ~f } 
,. l;l<,;!l)-.l,,~~-•.-':,i:~e•1• •A>,...,_ =~ ,<O . 

. Ç, ~~,_e,_2_.g- • ~.:,,.,.~ ... - .. 

• 
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DE OPSTELLINGEN 

Lens 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt. 
Reserve voor 2: C.Vervaart. 

Lens 3 
n.llruggemans 
J.Colpa 
E.v.Ilronckhorst 
Á.Nieuwenhuizen 
M.v.Veen 
J.Bijsterveld 
P.v.d.Aar (a) 
R,v.Hartingsveld 
L.v.d.Velde 
Th.lloefnagel 
J.Bertens 
Res. 
13.Lustenhouwer 
D. Groenendijk' 

Lens 6 

.... , .. 

Lens 4 
A,Verbarendse 
F.Straathof (a) · 
·w. Verbarendse 
~.Klein Breteler 
F ,\iubben. 
G.Benneker 
C.Grimbergen 

·J .1Yi tting 
G.de Hoogd 
E.Foendoe 
R.Brandenburg 
Res. 
J.Verbarendse 
P,Manders 

· Lens ·7 
·.F,de Vos 
G.Hogetoorn 
L.Boelhouwer 
A.Jehee . 
A.Cox 
J.Endlich 

L,3randenbu,rg 
11.v.lielzen 
J.Keetman 
F.v.Ilijk 
J.Veldink 
J.Riemen 
G.Halleen ,::: . . Ch.v.d. Ven 

J. de Boer· G.Looyestein 
11.P.v.d.Spek· (à) 
P.Schulten 
C.Kuyper· 
ReSo 
Il.de Groot 
J.Groenendijk 

Lens 12 
A.J.Vervaart 
C.Beyer ,,(a) 
Il. V. d. Laan 
A.Loot 

N. de Boer (a) 
A, v. liasbe·ek 
H.Suykerbuyk 
,Res. 
ii.v.d. Velde" 
R.Feekes 

W.Douw 
M.Olthof 
R.Peters 
n.v.d.Steen 

Lens 5 
A.Vervaart 
J,'. Veelbehr 
J.Verhaar 
A,v.Bgmond (a) 
E.A.v.d.Acker 
li. Kouwenhoven 
L.Hendrichs 
E.Bakkers 
13.ilendrichs 
W.Eykelhof 
N.Drabbe 
Res. ,... ;·,.,,-
J,de Waart,; 
R.B~s · ··_-~ ~~~-~ ~~ 

Lens'c 10 :~ .. .,.z.ri,:..:.._..,..,,: 

A.iloek . ·- . 
N·;osse '( a)' ,;;;,;,<t;:• ·, 

~·}J:3..;,:'-:~ , \, 
S.Douw · ~ 

. P .Haring:.'. ... ,• ,,, ·, 
R.Soei:, oc·· .• :.,r.·,.·_ 
L. v. Dt!i ven.voorde . 
F. v ;d;Berg ~-. . . . . 
B,Ósse '""· . 
J .Briedee' 
!!.Douw 
J .v.d.Aar ,· 
Res •. 
F.Peters · 
J .ii'agnee 

J,l<ientjes 
P .ih~a:un ·· 

. ' . ,. 

.... -~;,.,: 'J 

G .illankespoor 
· Res. 

J<.de liinter 
H.Dankers 
J.Kuypers 
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_r,e afgelo.pen zondag is helaas het. 12e elftal v.oor _niets .n.aar 
:Z,oetermeer gereisd, . 
.;;.;,or een fout vari ·~ndêrgè"tekéndè. ( een niislei'dènde

0

"di'Ûk. in dé 
:St~ortkrant) "werd door" ondergitekènde een foutiév'e tijd ifèr-
1~~ld. Hiervoor mijn excuses. • · 

11.A.v~doSteen •. 

S.de liaart heeft een extra reservebeurt i.v.m. niet-opkomen 
zondag 20 februari. 

DINSDAG 2 MAART SPEELT LENS 11 EEN LICHTWEDSTRIJD TEGEN 
QUIC~ STEPS 8 AANVANG 19,30 UUR. 

V A R I A 

- Lensers al-af 

- Je hebt van die typen in Lens, die na de training gas, licht 
en kraan aan laten staan._En wij ons maar afvragen.waarom het 
tweede ~n derde v~ld zondag onder waterstonden. 

~ . 
- Junioren, je· kunt nu voor het laatst onder.s, 11golden.·hèaring11 

kijken. 

Al;. !Ie "Gol,él~n Hearing" afgelopên is, g'aan wè aan ''GÓlden 
llierck" beginn~~. ' :.· · 

- De kwestie ballotage-kommissie, c.q. 11 commitee waakzaamheid 
ballotagekommissie1' is voor een week !n de ijskast, · 

Laai,;;tilool'den w_ij·een stem die zei "Het leuke van.Varia is 
dat je het nie·t seri~us hoei't te nemen° 
üit is dan een pijnlijk mi~ve~stan~. 

- _Dei::e· week geen bruiloften, geen zieken, wel .nieuwe aardappe1e 
Geen bevallingen. ·•·, · 

•• • l 

\'an onze wetenschappelijke medewerker: 
· Lens bevalt nog steeds goed. 

I\aeer nieuws' Volgt~· 
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hAHNAV"AL EN I:ASSIEl~IJKEHS 

Naar aanleiding van het.grote jaarlijkse Lens-karnaval volgen 

hier enkele vergelijkingen ten aanzien van twee verschillende 

typen Lens-leden: de thuisblijvers en de pretmakers. 

a. Een kassiekijker kan nooit op een barkruk komen, 

een karnavallist kan er nooit afkomen; 

b, Een kassiekijker moet van de dokter melk drinken vanwege· 

z'n ruglüachten, 
een karnavallist is een zoogdier, mits er een bierpomp 

in de buurt is; 

c. Een kassiekijker gaat gebukt door het leven, 

een karnavallist herkent U aan z'n waggelgang; 

d, Een kassiekijker valt makkelijk om van de slaap, 

een karnavallist valt makkelijk om, maar verdwijnt nimmer 

onder de tafel; 

e, l!.:en kassiekijker is menselijk, 
een karnavallist is ook maar 1 n mensc 

' ,,. 
Coco. 

K A R N A V A L 1971 

\"/at is er met Lens aan de hand? Zijn de Lensers huismussen 

geworden? 
"r/ie afgelopen zaterdag op het I,arnaval is geweest zou· het wel 

• 
zeggen. 
liet reeds twee maanden van te v.oren aangeirnndigde !carnavals

feest, werd in verhouding tot het aantal leden, maar door 

enkelingen bezocht,. Om half elf waren er ongeveer 35 personen 

a:a-nw-e.zig~ 
Wederom bleek, dat de zo vaak geroemde Lensfamilie danig aan 

het ve-rbrokkelen is. Joop Schutte, Prins Jan Kreukel de· 5e, 

de Raad van Elf en de zes dansmac:·ie;ces, ,;_·_ o reeds zeer vroeg 

aanwezig waren, hebben met de aanwe:ügen "e). plezier gehad, 

maar het is moeilijk om, inklusief de karnaval.sgroep, met 

60 - 65 man de hele Lenskantine te vullen. 
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\saar zijn de verkle,;e groepen van 19':'0 gehleven'! Was het toen 
c:iet gezellig? Na afloop van het !carnaval 1070 had iedereen di 
,e maar tegenkwam er de mcncl vol van_ Vp Jrond hiervan \,;crden 
· e Jitbaven, die zoiets ~u eenmaal inet zich 11:cebrengen, voor 
'Y71 gegrond geacht. ,;elaas het mocht niet baten 
.,eb dankt Joop Schutte en de karnavalsgroep nl diegenen, die 
u~nwezig waren; hartelijk. · 
\iat had het anders voor een feest moeten worden zonder mensen? 

Prins Jan Kreukel de 5e, <le Raad van elf, 
lle IJansmariekes. 

-0-0-0-0-0-

D a m e s v o e t b a 1 

Donderdag jl. waren er slechts 4 dames, die het de moeite waar 
achtten de gang naar het Lens-terrein te maken om de spieren 
we·er los te maken. 
Mede met·het oog op de waarschijnlijk over 14 dagen te spelen 
wedstrijd is het toch zaak zich hierop terdege voor te bereide, 
\ie verwachten a.s, donderdag om 8 .uur dan ook een grote opkoms· 
om 0,1.v; Hoy P.Q. Bos de conditie en techniek weer op wedstri, 
niveau te brengen. 

Cziwocaj Jacowicz 

PROGRAMMAS JUNIOREN, PUPILLEN EN \/ELPEN 
'-è:ONDAG 28 FEBIWAHI 19';'1 . 

• JUNIOREN 
1amran~ 
1~ ,JO uur Lens 1 Dl!L 1 V3 
13.45 uur Lens 3 ,. lluick Steps 3 V3 
~.5"00 uur Lens 5 Quick Steps 4 V3 

~IAANDAG 1 MAART 1971 
.. o.00 uur Lens-13 ··• Rijswijk 

é:( 0 "15 uur Lens 4 ,, ijuick Steps 3 
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JUNIOHBN 

16.15 uur Lens 2 - vcs 3 V1 
16.15 uur VIOS 2 -' Lens 4 M.Stokelaan> ". 
16.15 uur Lens· ,6 - kAS 2 V3 

•', :·1. 

16.15 uur Lens 7 . _,;;ilhelmus 4 V2 . J· , ? 
lG.15 uur '1UVA 7 Lens 8 Zuiderpárk,2e ·ged,. ~.•-

14.00 uur ·.HJ.iSll 3 Lens 9 Vrederustla_1;Ln 
15.00 uur Lens'10 .- 'friomph 2 v.2 ' 
16.15 uur 11S0 6 - Lens 11 v.d.Hagenstr,Zoetermeer 

Lens 12 - Vrij 
15.00 uur Lens 12a - J.JUtW 7 V3 

Lens 13 - Vrij (zie maandagavond) 
15.00 uur Lens· 14 - VIOS 7 V1 
13.45 uur Lens 15 - Scheveningen 13 V1 
15.00 uur vcs 14 - Lens 16 lJedemsvaartweg 
13.45 uur Lens 17 - llie Ilaghe 10 V2 
13,45 uur Lens 18 - !IBS 11 V3 
15.00 uur Westerlcwart .12- Lens 19 lJuinlaan 

PUPILLEN 

12.30 uur Lens 1 - DUNO 1 V1 
12.30 uur GONA 1 Lens 2 Vrederustlaan 
12.30 uur Lens 3 - Ooievaars 2 V2 
12.30 uur Lens 4 - Celeritas V3 

Lens 5 - Vrij 
' 

12.30 uur VIOS 5 - Lens 6 M,Stokelaan 
12.00 uur Die Haghe 4 - Lens 7 ( vr.) M,Stokelaan (VIOS) 
12.00 uur Postduiven 2 - Lens 8 l•ionsterseweg, Lsd. 

liELEEN 

11.30 uur llijsivijk 1 - Lens 1 Schaapweg, rijswijk 
11.30 uur Lens 2 - Celeritas 2 V2 
11.00 UUl' HPSV 1 - Lens 3 Zuiderpark 
11.30 uur Scheveningen 3 - Lens 4 Houtrust 
11.30 uur Lens 5 HMS!l 5 V2 

· 10. 30 uur Lens 6 Ooievaars 3 V1 
10.30 uur Lens 7 - ODB 4 v2. 
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Lens 1: als vorige week. ljlet c.schrover (2x). zonder 
j.kruisinga. · 

Lens 2: als vorig!) W!)ek. 
Leider. dhr_ a. blok$.; :'i'.: ,'. · ; :,.;. 

·'l· i.". ·-•. . .·. ,, _-·,.:g.,..i, . .;;;.: :: '•.' . ' -; ,:' -• ,., -~ ,, 
tér(s _ 3"::J·:· ·~a1;~ ·~§.1~1;ei~{~èk : :. ··; \:~:-/>~·-; 
Leide'r 'dhr c··.nieîiw'~Ötiacizeii• ·<· .. , ',f 

· · ~- ,. -, i' · , •-A,Jf}~vr-·,.. ·.,. ·,.,, ... ,~- . --. 

Lens 4 ·:. als vorige week. met h,van dà.m · 
Leider dhr. j',heynen 
Samenkomst 15,·45 uur ingang Vios-terrein 

·.• ~ . , 

Lens 5 : als ,;.orige week. met µ·.mulder. zonder j. lub out, 
j ,.reuver ( 2x) 
L~ider dhr f,flumans 

Lens 6: g.v.ardenne, j.borst, w.duiverman, j.v.d,graaf, 
f,hooghiemstra, j,reuver (2x), j.staffelen, f.de vroege, 
a.v.d,berg, r.coenen, j,lubout, d.driessen 
Leitler dll.1' p.meershoek 

,/i 
Lens 7 : als vorige week. zonder g,lelieveld 
res. e"b'óoms 
~eider dlir j.v.d.kley 

1; . 
Lens 8 :.a.de pagter, f.wouters, g,heynen, c.v.d,aardweg, 
a.v.maris, f.baven, c.bakker, w,v.d,linden, f.hazebroek, 
w.de hilster, g.lelieveld 
res. j,piët 
Leider ja~p colpa 
.Sa_menkomst 15.45 uur l,engelolaan hoek loevesteinlaan 

Lens 9: b.~uiterman, g.colpa, h,guit, j.janmaat, j.post, 
r.bertens, j,slabbers a.looyestein, w,wils, a.lodder, t,snoey 
ers, j. verbarendse, • J, ,slegténhorst · 
Le!,der dhr g.de hoogd · · - . · 
Samenkomst 13,30 uur Llu_bgebouw lens. 

Lens 10 : f,v.os, m.mu.gnwe, h._v.d,broek, r.de vroege 
th,heemskerk s,djerahjan, m,verdier, r.v,d.linde, a.brouwer, 
po de wolf, f.willeym,, p,berkelaar. (p.mulder zie 5) 
l'C6co j .oosterveer 
:,.pi.der Cees Grimbergen 

1. . ·-
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Lens 11: p.zeitzen, j.van rossum, w.snijders, j.dessing, 
h.v.d.graaf, j.vollering, g.kerkhof, h.niggebrugge, 
h.keiner, h.hooghiemstra, f.magnee, j.schèltens 
res; r,out 

.... Leid.E!r_,hans vèrba:rendse:i .. ,,. ,, . ,,f :;:',• •,•· 
', ;' sa·menkó!)ist': 1~ .oo .. uur 1(1.utigebó_qw, 1J'n;t;,1· '. · , . . 

J , ·._,;-·\ ·r:•'_-·· ·:_·. - • , '.,'--/''.< ·.:·:~.._\:,_f··~·-'i••:._ :,;-/. .... ,~_-·-~· _·,._; _·:·w :-.'· ._ ,, 4 ' ' ·--~ 
'~-·, ·, 

·· : Lens' 12a : .j .ruyters, g·,nógervor~t;·.'j:;v.hoek;. r.bom., 
• p,overde'vèst-; f.jonker.,•· p,v.d.acli.er; -r;hulsman, h.kóüwen-: 
hoven,· c

0

.h·,.vergouw, m.v.dijk,. j.de greef 
Leider henk dankers 

Lens 13 (voor maandagavond) 
leider dhr h.de groot 

als bekend 

Lens 14: als vorige week. met j,v,d,burgt 
Leider dhr w.keetman 

Lens 15 : als vorige week. Ipet p.v.d.niem1enhuyzen 
Leider dhr n.drabbe 

Lens 16 : als vorige week. met r,heemskerk 
Leider_dhr a.v.essen -· Samenlwmst 14.30 uur !clubgebouw lens. 

Lens 17: als vorige week. met c,lipman en w.br~chard. 
Leider dhr h,bijsterveld 

Lens 18: 'als vorige week, met g.baidjoe en r.kleywegt 
Leider dhr a,bilderbeek 

Lens 19 : als vorige week 
Leider dhr l.v.d.velde 
Samenkomst 14.15 uur hengelolaan hoek leyweg 

Lens P1: j.bronger, r.v.d.boogaard, o.borst, p.v.d.burgt, 
p.devilee, r.hofman, p,hop, r.v,d.laan, j.lausberg, r. 
micka 9 j.v.rijn 
res, a.westerduin 

. ·Leider dhr j .hofman 

Lens P2 : g.appeldoorn, p.v,d.burg, w.frant,7,en, w.heynen, 
o,huis p.lucas, th,v,luxemburg, r,noadeloos, r.peeters, 
p.valkenburg, r.koevoe1;s 
res. f,v,velzen 
Leider theo hoefnagel 
Samenkomst 1..á,00 uur ingang lens-terrein 

;: . .; . 



Lens 1"·3 : c.v.hohce ,!..:,1 1 r~v"aarle, j.coli, j.engele 1 a.g-rim
~ergen, f .l.:ortei.:.ans, j. ter laare, r. v. d "meer, m. peperkar,1p, 
r.pereira, ia.versteek 
res. h.heezius, a.bij:1agte 
Leider hans zoun 

Lens P4 : : h. braak, ·•:13}jha1,1man, · j. eys, p. <le haa;$ ,- j-.hegi;elman, 
f .kerkhof,. a .. koevoet~'.', . chr .geeve, r. s~i'-àv.er ,:~\g_.,teeuwisse; · 
s~teunissen · · · • 
res. r. eyk, h. hoppeoin:-oUwers 
Leider theo booms (Sx) 

Lens P5 : Vrij 
(dhr bakvis, zie P7) 

Lens P6 : j.kics, l.~entvelzen, g.boon, p,dullaart, r.v. 
houweninge, p.pepcrkoillpm t.v.d.tol, h.vink, p.waldschmidt, 
h.v.d.winden,p.v.d.zce 
res. th. mooyman, f. sc:101 tes 
Leider ~aul v.d.stec11 (2x) 
Sa.rnnkomst 12.00 uur ingang lens/terrein 

Lens P7: w.frerichs, r.badoux, h.v.d.broek, s.bruens, 
t.gimbeig, r .• v.nieuwe,1huizen, l.oostervcor, r.ruiterman, 
j.ochipper, b.vaske, j.zeeman 
res. f.orta, w.rots 
Leider dhr p.bakvis 
Samenkomst 11.30 uur ingang lens-terrein 

Lens PS : n.groenewegen, m.v.d.akker, j.klarcnbeek, 
g.konini;, r.lelieveldm m.prins, m.rovers, m.sclunitz, 
f,vogels, a.willems, a.v.d.klis 
res. h.weeke, c.leung 
L~ider peter verheesen 
Samenkomst 11,00 uur ini;ang lens-terrein 

DENK AAN DE l'UPILLENIUIS OP 9 - 16 - 23 MAAH1' 
NADERE ÜEIUCHTBN VOLG 8N VOLGBNDE WEE!~ IN DB LENSilliVUE 

• 
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Lens \i1 f .verbarendse, r de keyzer, a.overgauw, s.v.d.meer, 
j.v.tuyl, w.ter laare, b.planken, j.riemen, r.bon, r.ver
steeg, j,v,d.nieuweuhuysen. res.c.v-riJk 
Leider dhr c.bon 
Samenkomst 10.45 uur ingang lens-terrein (per auto) 

Lens W2: r.v.loon, r.coli, e.hofman, r.kleyberg, j.v.kleef, 
p.vroegop1 p.brochard, h.korenromp, p.lelieveld, r.schip
aanboord, m.v.d.hoek res. r.de haas 
teider rené v,d. steen 

Lens \'/3: j.prins, p,verhaar, r.groen, r.bloks, j.schneider, 
t.king, !.janmaat, e.v.d.harst, q.michels, m.leyn, p.eys 
res. b.groen 
Leider dhr w.michels 
Samenlcomst 10,15 uur ingang lens-terrein 

Lens W4 : r.wijngaarden, e-.gerritsen, a.J,:ies, r.de gier, 
a,siemens, e.sandifort, r,muskiet, p.de groot, e.schipp~r, 
e.swart, m.rutgers. res. t.schneiders ~ 

Leider frank teunissen 
Samenkomst 10,45 uur ingang lens-terrein (per auto) 

Lens \i5: r,driessen, p,fromberg, a.v.d.burg, p,sëholten, 
h.v.dijck, r.notebaard, r,v.eyken, j,nijmeijer, j.franken, 
r.duyndam, ra.schenkels. res. p.krol 
Leider gerard de hoogd 

Lens 6: s.zomer, w.valentin, th.ypma, r.matthijsen, h.hout
man, f,grood, r.badoux, f,schipaanboord, lc,v.kleef, j,rens, 
m~windo reso r"janssen, c.odenkirchen 
Leider theo booms (2x) 

Lens lf7 : f .hooghiernstra, r,bakker, o,köneman, a.coffeng, 
f.blom, r,v.oosten, w.stephanus, n.noor~, ra.vogels, m.veen
man, j.schipperen 
res" joVodolans 
Leid~r paul v.d. steen (2x) 

AFSCHRIJVINGEN 

Sc.hriftelijk vóór vrijdag,,vc.r,·.:l 1f. :,i/ uu. · ; dhr G. v. d,Steeq., 
1\ur"speetl.aan 300. 
Telefonisch" uitsluitend vri;: ... e;,nv,rl tussen 18.30 en 19,30 
uur (tel. 66,13.14 klubgebou• 
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In noodgevallen ;;ate,•,;agochtend uitsluitend tussen 10 ,00 en 

t0.30 uur tel. 3D.SG.04. 

~KEURINGEN 

Junioren mogen in gecu geval over af.keuringen bellen. Raad

pleeg daarvoor de afkcuringslijsten. 
Pupillen en "elpen: raadpleeg altijd eerst de afkeurings

lijsten bij de bekent.ie· adressen. Als daar bij l'upillen staat 

"Goedgelceurd 11 dan moeten jullie al tijd naar het veld of punt 

vaii samenkomst karnen. Staat er 11 Afgekeurû 11 tlnn tnogen jullie 

thuis bellen .. ln bove,,staande twee gevallen dus nooit bellen, 

als er op de afkeuringslijsten bij pupillen staat: 11 '.Gie 

afkeuringslijst" dan ,.,oeten jullie als volgt l,andeleri:" 

Voor de thuiswedstrijden moeten jullie kijken 11aar de junioren 

elftallen Lens 6, 11 en 13; zijn deze wedstrijden afgekeurd (e 

staat dan een streep door het nummer voor het betreffende elf

tal) da~ gaan ook jullie wedstrijden niet door. 
Voor de uitwedstrijden mogen jullie bij slechte weersomstandig 

heden bellen. 
Lens \i2 tussen 10.00 en 10.,15 uur, tel. G6.13.14. 
Lens P1, 3, 4 en 5 en ;i5 tussen 10.,45 en 11.15 uur, tel.66.13. 

NIJ!:T-OPKO~;EHS 

Wegens niet-opkomen afgelopen weekeind lcrijgen 
e.booms, r.out, j.oosterveer, j.piit, a.bijnagte, 
h.heezius, t.schneider en b,groen· 

2 extra reservebeurten. 

Ha• euvel van zonder meer wegblijven neemt hand over hand toe. 

Als dit zo doorgaat zullen wij genoodzaakt ziJn weer een B

e,l..:tal têrûg te trekken Înet alle nare gevolgen van dien. 

(vt>el reservebeurten) 

-0-0-0-0-0-

-=-;::.====== DE GOLDEN Il E AR IN G =========..:: -----------------------------
Mo-;-en, 26 februari, èaàt het hearing-gebeuren plaatsvinden, 

·en wel om ,half acht in het klubgebom,. Vanaf kwart over zeven 
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létintien'ju_llie terecht, zodat we om half acht kunnen:beginnen. 

I!t l"~l er nog,eer,,,~eer op wij21en dat niemand ~oèft ~eg te,. 
i>l~J.te~Ï '.?m4~\:;~~j ,ni!:ts durft te zeggen: waar jovllel mensËm 
bij zijn. Niemand hoeft iets til zeggen, die dat niet wil of, 
niet durft. liet lijkt me echter.sterk dat er nog verlegen 
jongens zijn als we gezellig onder elkaar zijn, Er zullen 
geen senioren bij zijn, behalve jullie leider, een paar 
jukoleden, een P!'-ar bestuursleden en de redaktie, 

Intussen wordt er •door diverse· junioren hard gewerkt aan 
een aantal ideetjes, Je kunt die vóór het begin nog aan 
één van de redaktie_leden geven, en anders komen ze op de 
hearing vanzelf wel aan de orde, 

Nog een laatste woord" voor de jongens die denken "Wat 
ik daar doen, ik weet toch niets te zeggen", " 
Kom toch; je mag dit niet missen, je moet gewoon weten 
er gebeurt in jong-Lens en vooral: degenen die vrijdag 
komen, kunnen nooit meer klagen, .... . . . 

·A.V.E. 

' ), ~,:., ,1-, ' . 

moet 

wa:t 
niet 

Nog weinigrn zullen .rond. deze tijd van het ja~r reeds __1li tzien 
of denken ·aan éeri ··toernooi. Toch is de toèrnooi-kommissie, 
samengesteld uit.lèdèn van de JUKO, al sinds oktober diverse 

· keren bijeéh géwèes-t:· om in hèt voorjaar de 1radi tionele toer
nooien op' P'!-Pier rond te· krijgen·.· Wederom werd besloten. om 
alle .. elftallen, al- n!J.ar gelang hun sterkte, il} een _toernooi 
in· te delén, Drt·· was bes~ist geen èenvoudige opgave, daar . 
Lenig en.Snel vánaf begin mei slechts over twee velden de 
~!'schikking·,hèef.t, .terwijl èen toernooi, dat. op Goede Vrij-

. dag' was gëpland,''.niet door kon gaan, omdat het, bestuur hier
voor geen toestemming gaf, 
Na diverse verscl:>.uivingen door het uitvallen van één veld 
toegepast .en de sèhriftelijke· toezeggingen· vàn de uit_geno
digde verenigingen afgewacht 't.e hebben, is het volgende 
toernooiprogramma definitief ,,astgesteld, 
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11 april (1e paasdag) 

30 april (koninginnedag· 

15 mei ('s-morgens) 

15 mei•('s-middags) 

; , . 

· ' 20 mei ·•( ·, 5.-nii:ddags ). 
' ,. ~ • ~ ,f. ,_ <. • . ; ~ '. ~ .. 

mei ('s-"mórgens} 
. : ., 

22 mei ( i's-middags) 
i'•J , ~.·· 

23 1,1ei ( 's-middágs). 

1 . 

Toernooi voor D1-J2-C1 
met vue, lien Haag 
Zwaluwen Vooruit, Utrecht 
Overmaas, Rotterdam 
P.v.c. Utrecht 

Toernooi voor A1 (Utopia-toernooi] 
met O.D.S,Dordrecht (bekerhouder} 
T.s.c., Oosterhout 
De Baronie, llreda . 
Wilhelmus, Voorburg 
R.B.C., Roosendaal 
Spartaan 1 20, Rotterdam 
iiilhelmina 08, lieert 

To~rnooi voor P4-P5-P6-P7 
met HBS, GDA, OSC 

Toernooi voor A2 
met liassenaar, CSVD, HVV, Li1;ak
kwartier 
Toernooi voor A3 en A4 
met P.AVA, UKAVV en Velo 

Toernooi voor A5 en A6 
met RAVA, RKAVV en Velo 
Toernooi voor B5 en il6 
met Verburch, Westlandia en Velo 

Toernooi voor W2 en 1i3 
c;e.. ',i os, RVC, GUS en GDA 

Toer»ooi voor C4, C5 1 C6 en C7 
met Quick, ~esterkwartier, Wilhelm 

Toernooi voor· W1 
·me. Vios, nvc, GDS, en GDA 
·Toernooi voor C2 en C3 

· me1: Quick, ·westerkwartier en liilhe 



C 

...... ~_. .... ~. 
. 1. ' 



- 136 -

STANDEN '1'/M 7.2.1971 A-KLASSEHS 

============--------------------------

~en• ti 
- ,uicl, St. 5 4-1 
" Gl.lS 5 .:-C 
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Vredenburch 6 - Lens 8 2-6 WELPEN 
Cromvliet 3 - Lens 9 4-0 Lens 1 - HAÎ/A 1 1-1 
Gr, V .C. 2 ·- Lens 10 . 5-3 HMSU 2 - Lens 2 0-4 
Lens 11 Celeritas 6 14-0 Lens 3 !IMSH 0-0 
Lens 12 - GDS 9 6-2 Lens 4 - GDA 3 3-1 
Postduiven 3 - Lens 12a 18-0 Cromvliet4 Lens 5 0-2 • Lens 13 - vue 12 '3-0 Lens 6 - Die llaghe3 0-1 
Lens 14 GDS "3-0 Lens 7 - Hijswijk7 0-2 
KMD 5 - Lens 15 2-1 
Lens 16 - Velo 16 '.i5-2 
Vredenburch 7 - Lens 17 .0-9 
Cromvliet 8 - Lens 18 10-0 
Lens 19 - Laakkwart.12 1-2 

VEIi.SLAG VAN DE WEDSTRIJD LENS 12 - G,D,S. 9 

-------------------------------------------
J. ...~ 

Na een hevige strijd tussen GDS en Lens ging Lens in de aanval, 
Klos stoomde door het middenveld naar voren en schoot vanuit 
de. tweede lijn in het net : ,1"0.. . .•. 
Na dit voorspoedig begin bomtde Lens een. veldoverwi:cht op·,. dat 
resulteerde al gauw in het 2e.-doelpunt van Klos. 
Dit was tevens de ruststand, 
In het begin van de ;!e helft ging het niet zo best, Dat bleek 
uit een tegendoelpunt, dat ontstond door zwak ingrijpen van 
de achterhoede~ Door een solo van Hoek werd het direkt 3-1. 
Na prachtig voÓr!Jereidend werk van llogervorst kon Driessen 
de bal er prachtig inschieten. · 
Daarna had Lens nog·maar weinig tegenstand en kon de score tot 
6 - 2 opgevoerd worden·. door Klos èn Faas. 
Dit verslag werd sàmengestel!1, door J~Kuiker en J.v.lloek. 

---------- .. -:- . ,. 
LAATSTE, NIEUWS 

Het Bondsbestuur ,·an, de IC'IVB heeft alsnog besloten onze oud
voorzitter en erelid de heer ll,Uoukes te onderscheiden met de 
zi1,,eren bondsspe1d; Dit is namens het bestuur van de KNVJl -
schriftelijk aa.i !1ef. l:iest1mr meegeiL,;,ld door de h_eer J "raspers, 
die de onderscheiding cp, zaterdag· 'i, &prol zal ,ujj;reikcn. 
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BANKIERS • 

Amsterdam/'s-Gravenhage/ Rotterdam/ Haarlem/ Curaçao 
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BESTUUR 

J. M. v. d. KlelJ, ooorzitter 
Frambozenstraat 15, Tel. 250116 

G. H. Halleen, secretaris 
Abeelstraat 37, Tel. 321011 

C. P. Nieuwenhuizen, penningmeester 

p/a Abeclstraat 37, Tel. 321011 

S. A. de Bruyn, kommissaris 

Regentesselaan 210, Tel.608111 

C. T. v. d. Laan, kommlssaris 

Weimarstraat lila, Tel. 333353 

Sekretaris senioren 

A. Boglsch 
Meldoornstraat 6, Tel. 39 52 55 

Sekretaris junioren, pupillen en welpen 

G. v, d. Steen 
Nunspeetlaan 303, Tel. 39 86 91 

Sckretaris Toto 

J. J. Jager 
Welmarstraat 67, Tel. 33 2133 

Sekretaris redaktie 

N. Drabbe 
Apeldooraselaan 201. Tel. 33 66 52 

TERREINEN 

Hengdolaan 600 
Tel. klubgcbouw 6ó 13 11 

KONTRIBUTIES 

t.n.v. Penningmeester. vv Lenig én Snd 
Den Haag, Giro 336711 

CAFETARIA 

INW-,.. ., 
" .r :.:c ,· 

DE RADE 18 TEL 66~276 

Onze specialiteit 

Hal.lillburger speciaal 

Vl&OiEGOP's 
Dump-Verkoop 

0 Dames•, Heren~ en Kinder~orlogcs"in goud, 

double en chroomstaal. 

D Transistorradio's, wereldontvangers. cassette 

recorders, autoradio's, plck-u~s. etè. 

D Duikerhorloges en Zaanse klokken. 

20 - 30 % beneden de winkelwaarde 

Vraagt vrijblijvend zichtzending 

U belt • Wij komen 

HOOGVEEN 9-1 DEN HAAG 

M . rw i\,lEER_ .WAARDE MAR KET 
'\V·· 

. FRED .. C. DÉ KLEYN 
V,~dcrusdaa.n 14:5, Tekfoun 661:748 

vooa AL uw LEVENSMIDDELEN 
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DE LEN(:;llEVUE 

weekblad van Ue voetoa1vcr..:nic:;in5 Lcn.i,:~ en· Snel 
, 

44ste jaargani,; nummer 25 · 4 ,,;aart 1971 

=================-------------------------------------------

IN llALL0TAGE 

698 :.v .J .Krol 
702 A.J,J3ertens 
703 H.8.Ras 
704 ~;.R.Lingsma 

SCHORSING 

160848 
111225 
190163 
130658 

(s) ~estkapellelaan 23 6871::!7 
(ns)Groenezijde 103 
( w) Klaroenstraat 47, JUjswijk 904127 
(j) Lijsterbesstraat 157 636823 

;,. van Wasbeek is door het bestuur geschor"t voor 6 wedstrij 
c1en v,1n Lens 7 (sen.) i.v.m. zijn optreden tijdens de wedstr 
Lens 7 - JtVC 9. Het bestuur vas genoodzaakt de maximale stra 
op te leggen, omdat deze speler geen gebruik heeft gemaakt v 
Je mogelijkheid zièh schriftelijk (bij de bond) en mondeling 
(bij.h~t bestuur) te verweren. 

FIE'.l.'SENb'l'ALLING 

Het bestuur heef.t besloten het komend seizoen een (bro,a-) 
fietsenabonnement in te voeren. Dit naar aanleiding van de 
ti.idens de hearing gedane suggestie. 
Een nadere regeling zal t.z.t. bekend gemaakt worden. 

J1HZOHGING LENSRbVUE 

Î-'C- heer en mevroüw J. van Leeuwen hebhen na ruim zes jaar 
trouw de Lensrevue n,:.zorg.'! te hebben (st.encillen, vouwen, 
binden, etc.) verzocht van deze taak ontl1even te worden. 
Het hestui1r meent namens he-el Lens te spreken als het !lans 
en Elly dank zegt voor de tr-,uwe en toegewijde wijze, i,aarop 
zij dit intensieve ,,erk hebben verricht. 
Het houdt overigens_ wel in, dat op korte termijn in deze 
aanstaande vakature voorzien moet worden, Vandaar dat het 
bestu-.r gegadigde.n oproept zich te melden. Wie heeft er ruim 

,: ,, •• ,·~· "' " .- .. :I 
.. .. •·• 
• .;.,· •• $' .. ~ 

,1. 

·: . . ·-~,.;...' .... ~- ' . j• 

.......... , 
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te om het -overigens niet zo grote - klein-offset apparaat 
te huisvesten (evenals de vouwmachine) en tijd om dit appa
raat te bedienen? 

ADHES\i IJ,i;IGING LEDENLIJST 

/282 A.Koevoets naar 
/ 283 l{.A.Koevoets 11 

Vondelstraat 66 
Vondelstraat 66 

ADVOEREN LEDENLIJST 

,.......- 532 F. W. Vreeswijk ( s) 
,...-- 563 P. A, lfo 1 ters ( j) 

do 4 

vr 5 

maart: 

maart: 

LENS ZAKAGENDA 

lichtwedstrijd Lens 2 - OSC 1 
lichtwedstrijd Dames - Sportakademie 
klubavond 

J 

J' 

zo 7 
ma 8 

maart: 
maart: 

Lisse 2 - Lens 2 en Wippolder 1 - LenÊ 1 lil! 
kommissieavond 

di 9 maart: pupillenkwis; lichtweds~rijd Lens 10 (sen) 

-0-0-0-0-0-

FAIR PLAY TROFEE 
--------------------------------

Door de goede resultaten van de laatste twee zondagen heeft 
Lens een forse sprong gemaakt in het klassement voor de Fair 
Play Trofee. Lens klom op van G.e vijftiende naar de tiende 
plaats. Dit g:rng ten koste van Scha'7en;ngen, HPSV, UUNO, 
LVii..;,; en Hoi:ks:e Bcyso Goede r{?sultaten ~;ijn niet a::..leen vol
..:.~~-T><::' ~· '0ru vo, :~ { eze d( ·"Jr de Haagse ·i oe'tbalboncl f'<:!schikbaaz
gB::c-":; lde troiee in aa~1merking te Korren, want ook tP)orti v:i.tei t 
l\·o;;. d\:. gehonoÎ"eerè o -
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Het Voorburgse keuringsbureau heeft ons luLn weten dat het 
niet meer mogelijk is telefcnisch afspraken te maken, \iel 
kunt U zich schriftelijk of ;1ersoonlijk koben opgeven. 
( \ierkdagen van 08. 15 tot 12··jo en van 13. 30 tot 17 .00 uur), 
Het adres is Jacob van den Myqdestraat 73, V~orburg. 

' ~ ! •• 

• : ''.""°~1·'1:-_··"·, - • 

~Li:.N-Scrh!,ilm;·áBc'rlTi!.H :üIJ L!:lxs· i· 1 
• 

--------------------.---------' ' l • •• • : 

We.t ons overkwam afgelopen zondag, \ieen ·scheids,échter bij 01 

eerste. Ue laatste keer dat 11e dat meemaakten 'wás zo I Î'l vijf
tien jaar geleden. 'l'oer> speelden we nog op Uckenburg. Aan de 
orde was de wedstrijd~ :..iens-J.JJS" Dij een overwinning zou Lens 
kampioen zijn, Br waren twee- tot drieduizend bezoekers) (ee1 
V')or Ockenburg 0111,ekend aantal) en zelfs de oportgids werd 
uitgedeeld. Helaas de schii1arechter liet verstek gaan. Acht 
dag9n later werd Lens toch kampioen; door op ~weede Pinkste~ 
c'ag 'bij concurrent Cromvliet 0-0 te spelen, Afgelopen zondag 
dozelfde teleurstellende ervaring, Het bestuur heeft nog 
tientallen telefoontjes gepleegd om nog ee11 invaller-KNVB
scheidsrechter te krijgen, iaaar het ,aocht niet lukken. (de 
"eglementen schrijven voor dat een aanwezigde KNV.8-scheids
rechter door beide partijen geaccepteerd dient te worden, mi· 
~eze man niet als lid van 66n van beide partijen staat inge
schreven~ De wedstrijd Lens - Olll wordt nu gespeeld op zonda1 
14 maart, Op die datum is namelijk een beker- en inhaalprogr; 
,na vastgesteld. 
ve overwinning van het tweede en het verlies van Alphen 2 
·orzachtten het leed van deze zondag. 

IN !,iM!OJUAM J. l/AL,ll, VEN 

Uit de krant vernamen wij dat sigarenhandelaar J. \valraven var 
,et llugentesseplein is OVP~leden. De heer i,alraven heeft van, 
•et eerste uur de Lens-tot< ·>'orr.mli eren geïncasseerd., 
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VAN HET llEDAKTIVISTÏ'Sc!fE FRONT ::'.::_:::.::::::::::::::::::::: 

Enkele notities: 

- Tot mijn en zijn grote droefheid moet Jaap Colpa, Jacowisz, 
voor U trouwe lezer, over twee weken zijn weelderige lokken 
laten aan de dienstkapper, Zijn verscheiden zal een groot 
gemis betekenen voor het redaktieteam, Evenals Cees Grim
bergen en een nog te benaderen junior zal hij de status 
krijgen van redaktioneel medewerker, 

- De ballotagekommissie krijgt de status van heet hangijzer 
tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering, Dan zal hij 
opnieuw aan de orde komen. liij hebben hiertoe besloten uit 
gebrek aan response van de kant van de niet-in-kommissie
zittende Lensleden. 

- De algemene juniorenvergadering 
meer aan anti-rook-voorlichting 
uche, uche! 

heeft de redaktie opgedragen 
te doen. Dit zal gebeuren, 

, 

- Sommige Lensers klaagden dat de "golden hearing" doodge
schre,·en was, of liever, dat het hele thema langzamerhand 
stomvervelend was. Welnu, het punt is dat er de laatste 
weken .door de junioren slechts weinig is gevoetbald, waar
door het enige kontakt via de Lensrevue tot stand kwam, Het 
heeft er tenslotte toe geleid dat de junioren, behalve de 
A-junioren, waarYan er slechts een .stuk of tien waren, in, 
redelijk groten getrrle op de hearing aanwezig waren. 
Wegens plaatsgebrek volgen hier enkele opmerkingen over de 
vrijdag jl. gehouden hearing, 
Een meer gedetailleerd verslag volgt volgende weelc. 

DE BEAIHNG - OFWEL DE ALGfü.!ENF, ,; •' -· , ;- ·" 11': RING ---------------------------------- ·- ·-------
Hi·Bï . ., nlgen punt<::1g,~wi~s enk-l~·Je .z·"~L1 .;,Ji'H 

De junioren voelen we1.n:1~ vo, . ~ :· • -.-..)~:h-c i ~ àf.: ALV" Wel 
yragen zij unaniem het recht cm :il• .... lj a,.!.nwozig te zijn" 



- 142 -

- 18 junioren boden zich aan om het_voetbalmatèriaal ·te gaan 
onderhouden, Een voorbeeld dat bij de Senioren navolging 
verdient, 

- De junioren ziJn liet eens met het Juco-beleid dat het uite 
lijk van Lens-leden niet belangrijk is, mits _het goed ver
zorgd is. 

- Diverse werkgroepj es worden geformeerd 01,1 in samenwerking 
met de juniorenraad zich te gaan bezighouden met zaken ale 
nieuwe "Jong Lens" afleveringen, krantenaktie, sportdag, 
toernooien, beat- c,q, disko-avonden, etc. 

- De vergadering richtte aan de Juco het verzoek om op niet
wedstrijddagen te mogen roken. 

- Voorts kimmen een aantal kleine punten ter sprake, waaronè 
de formatie van de 11Lens House Town and l.itchen Beat iland' 

VA R I A 

--=----=;:: 
Onze anti-rook magier vertelt uit ons kankerboek: 
"Zoals de jongen roken, piepen de ouden". 

In dit zo kille landje ontvingen wij een kaart uit wat zor 
ger regionen. Gerard en Irene Y,d.Kley vertoeven nl. momer 
teel in Spanje en wensen in het bijzonder "Utopia" veelstE 
toe. 

- Vincent Pouw bied·. eer- pe.Rr voetbalschoenen te koop aan, n 
39, vraagprijs f. a,--. -• ldn~stellenden kuqnen na zes uui 
terechtG Ilet ~dreE is fiade 46~ ~elo 67G96,20. 

- üegadigJen v~rr Ó~· '1L.srrs House Town and Kit 1.:..hen Baa"t Band' 
kunnen ~ich m~~~~,~ bij Jan Glabbers~ 

- Junioren, een ko~t --~~sleg ,·an de hearing kun je voor~~;. j 

1,cnsrevue vinds ... -o Volgende weelc volgt er meer~ 

Verslag van de we.,st::-iju ",;,ns 1(- (junioren) - Triomph 2: 
"Het 1ms een leukf. wedstriJu. en we hebben met 2-4 verlorer 
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De redakt.ie is klote!" Alles wat je zegt, dat ben je zelf 
(redaktie), 

- Van onze wetenschappelijk•~ medewerker: 

Lens mét:0-0; Lens zonder: 7-0 

Meer .nieuws volgt, 

NIEUWS VAN DE KA-KA 

K L A V E R J A S S E N -------------~~--------
Vrijdag 12 maart begint de paasdriveo De avonden zullen zijn 

12 maart - 19 maart - 26 maart - 2 april, de slotavond 

zal nog bekend worden gemaakt, omdat 9 april op goede vrijdag 
valt. 

We zullen, zoals besloten tijdens de kerstdrive, 16 spelletjes 
spelen in plaats van 1500 punten. 

\ie rekenen op een even grote en g"zellige oplrnmst als met de 
Kerstdrive ! 

Ka-Ka 

W I E o o o o ? ___ .,.. ____________ _ 

Wie kan ons hel,pen aan dé volgende in onze verzameling ont
brekende Lensrevues: 

36e jaargang 1962-' 63 No' s 15-18-37-116-47-48-49-50-51-52 

37e :jaargang 1963-' 64 No' s 2-9-12-·13-14••15-16-17-18-·21-28-34 

38e jaargang 1964- 1 65 No 18 

39e jaargang 1(Jfl5-Y6fi No 1 ,._ :l-.:!.,J· . ·--,\ "",..., 

41e jaargang 1907- 1 68 No1,.,; ~~ ., ·-4:V~•'. l-•,.;-43-44-45-46-47-
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42e jaargang 19G8-'69 No- 1 s 33-34-35-37 -38-4•:-•15-4G-4 7 -49 

43e jaargang 19G9-'70 No's 33-34 

44e jaargang 1970-'71 No 1 

wie de Lensrevne al of niet ingebonden zelf bewaart, moet 
niet reflecteren op onze vraag. Zijn privé archief kan hem 
t.z.t., oud en grijs geworden, nog veel genoegen verschaffen 
Haár•wie toch opruimt, 6elieve de 6evraagde nummers af te 
staan aan P.Jufferuans, Amandelstraat 51 1 tel. 36.'21.!l7. 
Ongetwijfeld wil ook de heer Hierck ze in ontvangst nemen. 

P.J~ 
-X-}(-•X-X-?t-

PHOGHAMl-lA SENIOlfäN VOOP ZONDAG 7 HAART 1971 

14-30 uur liippolder 1 - Lens 1 
12,00 uur Sp.Lisse 3 - Lens 2 
12,00 uur Lens 3 Postduiv.3 Vt G1 L6/4 
1:3,45 uur Lens 4 - Verburch 3 V1 G1 L5/3 
12.00 uur Lens 5 - DHC 6 V2 Gl L5/3 
14.30 u_ur Schev.4 - Lens 6 
12.00 uur GDA 7 - Lens 7 
1:;.45 uur Lens 8 - Naaldw,7 V2 G2 L6/4 
~2o45 uur HDV 8 - Lens 9 
1::.ï.15 uur Lens 10 - ADO 10 V3 G2 L5/3 

:-S.15 uur BB\I 4 - Lens 11 
10,30 uur HliS 5 - Lens 12 

-,IGGING DEH VELDBN 

C,Mus 
J,Lankhaar 
A.E;Pol 
Chr,Smits 
R.J,Stap 
onbekend 
H,Bouhuizen 
A. J. v. lfagening, 
P,Kok 
onbekend 
onbekend 
E.S.A,Jackson 

wippolder Sportcomilex "Oud~ Laan" ingang einde 
Schoenmakez·straat 
Vertrek bus 13.lf :gr 

'-'1"Lisse - Spelckele.an, Lisse ·-
SchevenJ.ngen- lloutrust, Sportlaan 
(\DA - Ockenburgh, Loosduinen 
HDV - Zuiderpark ·2e gedee:.te, achter ADO 
· t.tty H Ockenln1rgh 

a - Idem 
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\ ~ ,;r <' 

·• 
Lens 2 • 

• 10.30• 
\ ' ~ ~-. . . uur·.· t.tlge_bduw Lens 3 - 5 - 7 11.00 Il lf 

Lens 4 - 8 12.00 lf " Lens 6 13.30 Il Il 
Lens 9 11.45 IJ Il 
Lens 10 12.15 11 ir 
Lens 11 12.30 Il lf 

Lens 12 10.00 bij Ockenburgh 
AFSCHRIJVINGEN 
Alleen op vrijdagavond tussen 20.00 en 20,30 aan het klubgebouw tel, 070 - 66.13,14, 
RUILFORMULIElIBN 
Af'halen klubgebouw vanaf' vrijdagavond 22,00 of' zaterdagmiddag ná 14.00 uur. 
\iEDSTRIJDSECRETARIAAT SENIOREN Tot nader order: H,A,v,d,Steen 

Juliana van Stolberglaan. 480, d~n Haag tel, 83,88,66 AT1'ENTIE 
Spelers die, niet in hun eigen elf'tal staan opgesteld : zié àndere.'elf'tallen 

DE OPSTELLINGEN 
• ;. fl 

Lens 1 en 2 _ ~cir'den do?r. de_ ~~~i;i~r 'qelcendgemaakt. ·., ,;_: ';: ; . ;_ Reserves Lens 2:" A. Vervàart .: 'ii.Nièl!,;,enhuizen. •f::>,-> .. : : · ;_,.;_. ' '. -~ '." .•• : ' ,•. • . ~ .!. • •• • • 

Lens.'"3~:t,~•;•"'.'.·-·: '~~\ ··: ~~ Lens 4 ;J'1::\~1~r:~:-~,. ~,' li.Brut:Ht~~~fl~:: ,-~-~ ~ ': A9 Verbartt~d~.et , .. ; E.v. llrorièkhorst 1<' ,Straathó:f: (al., 2x J .Colpa .. _.,,,,, Il. Yéri:ia:re;1dsè . .--.,,' ,1,v, Veen (2il:} .. '~ P,Klein llretele.r ·.· U,lsi ·jsterveld i.i,llenneker ,. · .. · ·· ·· P.v.d.A~r-_ (a) ,·:"'•' . ,C.Gri_mbe:rv;en , D.GriienimdiJJ:t. • ' 'j .liïtdng· ' ' Jl, v ,Hartingsveld ·G~.,de Hoogd 2;,; L.v.d.Yelde fl,de Jongh· Th.Hoef'nagel R.llrandenburg C,Vervaart J.Keetman 

Lens 5 
A ,Hoek 
F,Veelbehr 
J to Y~i;h~.a~ ... ~-., t ... -.,i. -:·,...-.i 
J. de lfaart 
A.v.Egmond (a~ 
.,: ~~~ouwenh~v(tn. 
1. .. 1!eod~,içJ::is ,. 

iloHertdrichs 
ii.Eykelhof' 
N.Drabbe 
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Hes 
~' • .:ltraathof 2x 
J,\"/itting 2x 

Lens 6 
!,. ilrandenburg 
G.v.d.Kley 
J.Zoun 
P..de Groot 
F"v.:Uijk 
J.Veldink 
J.aiemen 
H.1'.v.d.Spek (al 
P,Schulten 
C.I,uyper 
i..icLooyestein 
Hes. 
l'. v. lielzen 
J ... roencnl.li jk 

_!:~ 9 x) 

,;..ons 10 
u.:oouw 
N,Usse (a) 
P. ~1aring 
li' .Peters 
A,v.Duivenvoorde 
li.Usse 
J .l;agnee 
J.llriedee 
J.v.d.Aar 
ll.Soer 
. R •. 1-'èekes. 
Resv 
L.v.Duivenvoorde 

J.{eso 
ii~1''oendoe 

l-1.v.Veen 2x 

Lens 7 
Lde Vos 
G.llogetoorn 
L.lloelhouwer 
A.Jehee 
A,Cox 
J .Bndlich 
P.Schouten 
J,de Boer 
N. de Il.oer (a) 

!1,/:hyl,erbuyl, 
ll. Lus t,rnhouwer 

Hes. 
Ch. v.d. 1/t;n 
H.v.d,1Velde 

Lens 11 

Hes. 
G, de 1loogd 2x 

l,ens 8 
'.Ch. Suykerbuyk 
G.Duivestein 

A.v.~ssen 
J.Verl>arendse 

Il.de Groot (al 

A .'finnenbroelt 
A.Bilderbeek 
R.Scholten 
J,ilertens 
PoManders 
~'.v,d.!lerg 
Res. 
lt' ... Wubben 

Lens 12 

tt.v.Oostveen-KoentzeA.J,Vervaart 

A.lloppenbrouwers C,Beijer 

11.Scholten P.de Haan 

~l.Suykerbuylt H.Dankers (a) 

IV.Suiker 
11.Keereweer 
A.v.Luxèmburg (a) 

J .~licka 
H.Jacobs 
J.llrochard 
\\\v. tl.Laan 
·Leider: J,Bo111 

I{~s. 
i.Jager 

J.Kuypers 
A,Loot 
U.Peters 
J ,i{ientjes 
G,Blankenspoor . 

\Il ,Douw ·, -....... . 
F. de ïilinter_ .... • . , 

Hes. 
_M,Olthof 

,' -. ~. f • 

.. ~ ... 
' ,, . 

E. Foendoe en F, liubben krijgen 2x een res'èr\iebeurt i ,v.m. 

n,i ,,t-opkomen zondag 28 februari. 

~•_c.ns 9: R.Bos, H.Suiker ('a), C.Peeters, M.v,Zilfhout, ll. 

-!•:[:~ ~~~t~A~~AAf.~1::;: .~;.Jt~~~1Jt.~i~~fi~i~~~: 
: - . · ..... - . ·, ·• - . t . - - :·.· -·· . ,• . . . .. :. ,.· ' .. · -



- 147 -

UITSLAGEN Si.,;NiüifüN ,;vNDAG 28 1"füUüit.iU •' 

Lens 1 - OiH 1 s.n. 0 Lens 1-Lenscomb.7~0 
Lens 2 - ï,lJA 2 2 - 0 
Den Hoorn 2 - Lens 3 1 - 1 
Texas 2 - Lens 4 4 - 0 
Oranjeillauw - Lens 5 1 - 2 
Lens 6 - :~a!'::;senaar 5 2 - 2 
Ooievaar!' 7 - Lens 10 0 - 2 
Lens 12 - NIVO 7 6 - 3 

SUPPORTERS LENS 1 OPGELE'l'II -------------------------------------------------
Voor de _uitwedstrijd naar Wippolder is er weer een luxe 
touringcar beschikbaar voor iedereen, die ons keurteam in de 
laatste zware wedstrijden wil bijstaan. 
Vlaggen, ratels en toeters meebrengen en gebruiken ! 
Vertrek 13.15 uur Iiengelolaan. 

LICHT,iifüST!UJD DMiES 

' 
Donderdag a.s. om 7.30 uur wordt er door het Lens-da1Heselftal 
een 11edstrijd gespeeld in het weelderige Lens-:-licht. 'l'egen
Eté.nder is een elftal van de .~cademie voor Lich.Upvoeding. Er 
- , echter nog een teko!'t aan voetbalschoenen.Als er jongens 
zijn die voor deze avond hun voetbalschoenen (maat 37 - 40) 
•illen afstaan, kunnen deze die voor de wedstrijd brengen. 

e dames zullen u ee1.,,;ig dankbaar zijn ( en dit zegt wat). 

l: begrijpt, dat dit < e, <e,ene1.ient is dat U niet mag missen 
het kan niel anders ! t~3• wedstrijd staat bor~ voor een 

ltverkoc11t huis~ Hc~,s~ ~ Gm·no:. in het bezit te komen van 
een plaatsbewijG. Op ? Z'Js,r'te ma,:,kt zijn ze e_rg duur. 

' 

Cziw_ocaj J acowicz 

, 
;, ~· : .,. 
.· : ' . 

"--" "~" l.:.::·:_.;,., _,,. 
~ . . ~-
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!',l0G,u\MMA I s Jut/IOHEN' ruPILLC:N .e:N \IJ;;LPEN 

ZONDAG 7 MJ.AHT 1971 

JUNIOlfüN 

Aanvang 
- L:.::ns 1 

Ligging terrein 
Zuiderpark 12.00 uur ADO 2 

12.00 uur Lens 3 
15.00 uur Oliveo 2 

- 111"Zwart 2 
- Lens 5 

V3 
Noordweg,Pijnacker 

llAANDAG 8 MAAHT 1971 

19.00 uur ·Lens 14 
20~15 uur Lens 5 

16,15 uur Scheven.3 

- \testerkw, 9 
- JJUNO 3 

JU;''iI01fo:N 
- Lens 2 

16,15 uur Leus 4 - .;IK 1 
Lens 6 - Vrij 

Houtrust 
V1 

14.00 uur 
16.15 uur 

iiestlandia 6 - Lens 7 
AVO 11 - Lel\s,8 

Lange llroekwey,Naaldwijk 
Zuiderpark 

Lens 9 - Vrij 
16.15 uur Lens 10 - VVP. 7 V2 ~ · .. 

16.15 uur Lens 11 - Die Haghe 6 V3 
15.00 uur Lens 12 - GONA 5 V2 
15.00 uur Lens 12a - RAS 4 V3 
16,15 uur HVC. 10 - Lens 13 .,schaapweg, Hijsw;ijk; 

Lens 14 - Vrij (:,,i~ .wa'!ni!ag) ~ - 1 •. 

15.00 uur Lens.15 - Postduiven4 Vl 
13.45 uur Lens 16 - Lens 17 

"'L~tis' 1à•"' ,! - Vrij 
13 .,15 ül.ir "Iforüf 19,i l'' - ciufck 13 

-, r ;~ • ~,,; r•1·_• ,·-1\! 

DENk ·'A'A:N iJUl,LIE KO'Nl'lÜBU'.HE !'! l ' . ' ,; . :l i "·0 :1 •,·1 L 
••~• P· U ~~\. .• •:,~~•.\ • 

PUPïLLEN' 
13. 00 uur LaaltkW;tf,t .1, :;- 41,,1:1_6., ;1~ · 
13.UU uur Lens 2 •· HDV 1 
12.00 uur Quick St.2 Lens:; 
13,00 uur llDV 2 - Lens 4 

Jansoniusstraat 
Vl 
N i j1:erklaan 
Zuide;-- ;-ë.rk 2e ged. 
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12,00 uur illlV 3 Lens 5 Zuiderpark 2e ged, 

1;:;.00 uur Or.Blauw 3 Lens 6 Schimmelweg 

13,00 uur Lens 7 - VIOS 7 V2 

13000 uur Lens 8 - HMSH 5 V3 

ONZE PENNINGMJi:ESTER IS ONVlrntJIDDELIJK ! ! ! 

WELPEN 

12.00 uur Lens 1 - ADO 1 V1 

12.00 uur ADO 3 - Lens 2 Zuiderpark 

12.00 uur Lens 3 - Spoorwijk 1 V2 

12.00 uur Lens 4 Vios 3 V3 

10000 uur vcs 4 - Lens 5 lledemsvaartweg 

11.00 uur ODil 4 - Lens 6 Albardastraat 

13.45 uur Lens 7 - Sp,oorwijk 2 V2 

--.. ... CONT;UDUTIB AL BETAALD ???? 

Lens 1 : m.bloks, j.disseldorp, f.guit,(2x), r.hoefnagel, p.hop, 

j. kruis inga, b, y. d, lans, f, raaff, t ._resodiµardjo, h.rïmmel-

zwaan, c.schrover, g.v.d.ve'lde, th,v.rijn {2x) •' 

Samenkomst 11.00 uur klubgebouw lens. 

Lens 2: j,v.,d.heide, a,hoek, a,jungschläger, thö..J.rijn (2x) 

a.schijf, c.stapel, p.v.tl.stéen, j.zoun, .f.guït .(2x), j.v.d. 

voort, th.wilshaus (2x), h.de jong 

Leider dhr a.blok 

Samenkomst 15.45 uur ingang scheveningen-terrein 

Lens 3: a.albera, f.disseldorp,: l.egberta, w.engleber\1 

j.januiaat, Il.jonker, j.keetmnn,,.:f.de kleyn, a.v,d,meer, 

f. teunisscn, p. verheezen, th. wi'lshaus. (2.iii) 

Leider dhr c.nieuwe11huizen ·· 

Sa~1enkorust tl .15 u'ur klubgel!ouw,,:lens • 

Lens '! : h.a·lbe1·s, a.bau.man, a •. castenmiller, h.v.dam, j.v,d. 

ende, b.de haas, p.heynen, a.v.d.,.,keer, j.meuleman, j.meyers, 

a.pelser, p.schouten, w.zeemeyer. 

leider dhr j.heyile!i. 
·~- _.• ·11 \~ 

Lens 5: c.vaa deelen, g.van da• len, _c,hnanderkamp; a.kuiters, 

c.kuypers, e.v.d.linde, p,mulder,j~ronk. w.pacqui, j.reuver, 

~Ä,~!~~,%#;;ft~"~~~~~~~\~~!t[1i':~~~;1:,S;,r.<>§,~ . .: .• :~: .... • :·t"""' ·.~ ,~ .. 

. . ' . . . : . . . . . . ' 
. . . •' '. . . ' 

,• ' 
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. ..: ,., .. ',,•"."· l .;·'. -~ ' 1·; ·, fo-. ., "I ~ r ,._.,,· ;~ •• • 
'Lep.s• 6 ~,~ · Y1::~j ·., .,_, ,·,. ·;;_; \ , 'f(, - , ,. • ',.,, •• :? -.J•.• .··, 

--~ 
- .• ,:~. 

Lens ? ;•_,h,jochems,, 11,schneider, g,trominelen, -a,lodder, :foveeren/ m~v~baggum 1 moY"d~ho!'st 1 poboomS, r,mooyman, . r,zoun, f,baven, w.v.d,linden Leider dhr j,v,d.kley 
Samenkomst 13.00 uur klubgebouw lens, 
Lens 8: r.v.d.steen, f,wouters, g.heynen, c.v,d.aardweg, a,v,maris, c.bakker, w.de hilster, f.hazebroek, j.v,rijn, h,straver, g.lelieveld,Res. e.booms Leider jaap colpa 
Lens 9: Vrij, zie overige elftallen (7 en 12a) Lens 10: als vorige week Leider cees grimbergen 
Lens 11 : als vorige week, Res, j,rosterveer Leider hans verbarendse 
Lens 12a: b.ruiterman, r.bom, p.overdevest, p.v,d.acker, r.huisman, h.kouwenhoven, c,h,vergouw, r.bertens, h,slegtenhorst ,. f. sno·eyers, w. wils, j .slabbers Leider gerard de hoogd 

"-Lens 1~: als bekend 
Lens 12 x) 

,eider dhr h,de groot 
;amenkomst 15, 30 uur ing"al)g" l_ens-terrein '. 

'. 

Lens 14 : h. Y,• boheem.en ,, ,j ~h_!!.l},ink, r ~ ".,\ luxe~1qurg, h,ruy-ter, i'oVoloon; 'j',;"v;hoêk';•,;r,!V'~'d';orêër·~ S··'obloks\ !j.v.d~burgt, 'é'ode ~~ctli~!.a_.~v_.~.kl.ee(, ... :a·,....k..+;~iweg."tt:;;,'91~-. ~ri~'" 10:;·~.,, ; :', •'-.:/~ 
· vp.01.!.•1.JJJ.a~an.d.a.gavo.n$il:i•·:',_";·.;,., .. ,_r ~t~i;."._!,!:.ha1::,: ., .• ,. :·,_ ;_ .' ,· 1· ,. ·!., ~; . :.eider dhr Wolte~e.~11.1.anr-:..~:.i~i.t:r,tt~•t;..,ti",Ä:1·) .~i •·,1 ·'.·,J. :·< ,.~~!i, ~-·~· .. ;1,·,.~ . : Lens 15 : a.v.velzen, r,v,d,kruh,'' 'r;.de' i/oogd,, f.'ihs'tën·.:' i1ouwer, loreesink, p;·v·,:èrozt~J\;èuJi"ilYS~Il";i p··o\re· "ko\i, ~c~ScheD.-k!)-_ls ,-,, .sl. de. •hoogû',-, ,j,,.,v .,v:e:l;2,ep_, -r .pe,ek , .. e: .,landman·· , ~ ~,Le) 9-Är dJu;~_.Jl ."4¼~.q._~e. ·1.. ~: ;. ;:; ~-;,/~1:: .. 

4 
.1~~. ~J , , 

. 'i:''~"'J;""" ,,.·f .. ,•'r 
Lens 16 : als vorige week"''',. ·" _ · Leitlez· dhr a. van essen ( • 1 !' ·-.h)J,ens 12: j .ruyters i gohoger1~·;orst, j. v.hoe'k, e .wohrman tP• · Jriessen, e,reesink, d.faas, h,leuiken, j.de greef, f,klos ~.v.dijk, h.guit. · 
i..eider dhr a.dankeN, 
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Lens 17 : als vorige week 
Leider dhr h,bijsterveld 

Lens 18 : Vrij 

Lens 19: c.v.d.vlugt, h,v.leeuwen, r,hoppenbrouwers, h.looye, 
p,koevoets, r.orta, 'j.spoler, r,willems, m,hoenderkamp, 
a.krijgsman, r.v.kruiselbergen, r.nottet 
Leider leo van der velde 

Lens Pl : j,bronger, r.v.d.boogaard, o.borst, p,v,dburgt, 
p.devilee, r,hofman, p.hop, r.v.d.laan, j.lausberg, r,micka, 
j.v,rijn. des. a.westerduin 
Leider dhr w.hofman 
Samenkomst 12.00 uur ingang lens terrein. 

Dl!:NK AAN DE PUPILLENKWIS !!! 

Lens P2: g.appeldoorn, p,v,d.burg, w.frantzen, o.huis, r. 
koevoets, p,lucas, th.v.luxemburg, r,noordeloos, r,peeters, 
p.valkenburg, f .v.velzen. Res. w.heynen ·~ 
Leider theo hoefnagel 

Lens P3: e.v.boheemen, r.v.aarle, j,coli, a.griffi~~rgen, J, 
ter laare, m,peperkamp, f,korteltaas, r.v.d.meer, ;:,pereira, 
m,versteeg, a.bijnagte, Hes. h,heezius, j,engele · 
Leider hans zoun 
Samenkomst 11,15 uur ingang lens terrein. 

Lens P4: Il.braak, f,bauman, r,eyk, j.eys, p,de haas, h. 
hoppenbrouwers, f~kerkhof, a,koevoets 1 cl)r,geeve, rostravcr, 
g.teeuwisse. res. j.heggelmans, s.teunissen 
Leider theo booms 
Samenkomst 12,15 uur ingang lensterrein 

Lens P5: sowilmer 1 p.bakvis, daboin, r,dessin~ 9 p~de gier 
a.kuipers, p,schoemaker, ra.schutte, r.waarsenburg, h,wubben, 
fov~dozaln t~So ropie~ers 
Leider dhr p.tiahvis 
Sar,;enkomst 11, 15 uur ingang lens terrei:' 

D:C:NK AAN Dis PUP•'' 1,;;11,,; '· iJ · 1 . --~·---
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Lens P6 : j.kies, l.bentvelzen, g,boon, th.mooyman, f.schol
tes, j.schipper, ll.vaske, h,vink, p.waldschmidt, h.v,d,.winde 
p.v,d.zee. Hes. p,peperkamp, t.v,d,tol 
Leider paul v,d. steen 
.Samenkomst 12.00 uur ingang lens_ terrein, 

Lens P7: w.frerichs, r.bndoux, h.v.d,troek, p.dullaart, 
t,gimberg, r.,v.nieuwenh,Iizen, f'.orta, l.oosterveer, w,rots, 
roruiterman, jozeemanv Res~ sQbruens, Coleung 

Lens PS : n,groenewegen, !11,V .<Lakker, r.v.houweninge, j, 
klarenbeek, g,koning, m,prins, m.rovers, m.schmitz, a.v,d, 
klis, f,vogels, h,weeke. iles, a,willems, r.lelieveld 
Leider peter verheesen 

DENK AAN DE PUPILLENK\t!Sl ! ! 

Lens W1: f,verbarendse, r.de keyzer, a.overgauw, s,v,d, 
meer, joVotuyli w.ter laare, j~riemen, CoVcrijk, roversteeg2 
j.v •. d,nieuwenhuysen, h,planken, res. r,bon; 
Leider dhr c.bon 

Lens li.îl: r,v,loon, r.coli, e.hofman, r,kleyberg, p.vroegop, 
p.brochard, r.de haas, h,korenkamp, p,lelieveld, r.schipaan
boord, m,v,d,hoek, Hes. j.v.kleef 
Leider j,disseldorp 
~amenkomst 11,15 uur ingang lens-terrein 

Lens W3: j,prins, p.verhaar, r,groen, r.bloks, j,schneider, 
t.king, !.janmaat, e.v.dhorst, q,michels, m.leyn, p,eys 
les. m.veenman (2x) 

.L.eider dhr w,michels 

-~ns W4 ; rowijngaarder~~ t·ogerrltsen, a.kies, r.de gier 2 
1oSiemensi eosandifort, pode gr -ot, eoschipper 1 e.swart, 
m.rutgers, j orE-.,.ns 7 Ro1--,, r"rauskie·:;. 
Leider frank tet .. ,issen 

Lens W5 : r.driesser., p,fromberg, a.v.d,burg, h.v.dyck, 
-onotebaard, roVoeykeni. jonijmijer, jofranken, r.duyndara, 

,schtinkèls, p.kit• , res. .schol' ~n 
aide1° theo _ hoo_ms (i-'x) 
,1.menkomst · 9a3o· uur '""'" ,--,i~; le:1"0 tt .rrein 
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· Lens li6 : s.zomer, w.valentin, th,ypma, r,matthijssen, f. 

grood, r.badoux, k,v.kleef, f.schijaanbóord, m.wind, 

r,janssen, c.odenkirchen, res. h,houtman 
Leider martin reuver 
Samenkomst 10,15 uur ingang lens terrein. 

Lens \i7: f.hooghiemstra. r.bakker, o,könemanm a,coffeng, 

f.blom, j.v.d.lans, n.no., •• , w.stéphanus, m,vogels (2x) 

m.veenman, j.schipperen. Res. r.v.oosten 
Leider gerard de hoogd 

Al?SCI!RIJ VINGCN 
::lchriftelijk vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr G.v.d. 

Steen, Nunspeetlaan 303. 
Telefonisch uitsluitend vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 

uur (tel. 66.13,14,) klubgebouw. 
In noodgevallen zaterdagochtend uitsluitend tussen 10.00 

en 10.30 uur, zondagochtend tussen 10.30 en 11.00 uur, tel. 

39.86.94. 
Afschrijvingen op andere wijze en tijden worden niet ge-

accepteerd& ~ 

AFKlfülUNGEN • 
Junioren mogen in geen geval over afkeuringen be'llen. Raad

pleeg daarvoor de afkeuringslijsten, 
Pupillen en Welpen, I!aadpleeg altijd eerst de aürnurings

lijsten bij de bekende adressen. Àls daar bij Pupillen staat 

"Goedgekeurd'' dan moeten jullie altijd naar het veld of punt 

yan sainenkom~t komen. Staat er "afgekeurd" dan mogen jullie 

thuis blijven. In bovensT.aande twee gevallen dus nooit 

bellen, als er op afkeuringslijsteil bij pupillen staat: "Zie 

afkeuringslijst" dan moeten jullie als volgt handelen: 
Ycor de thuisweàstriiden moeten jullie kijken naar de junioren

elftallen Lens 4, 10 en 11; zi3n deze wedstrijden afgekeurd 

(er staat dan een streep door het nm1mer voor het betreffende 

el~LaL) dan gadn ook jullie wedstrijden niet doar, 
\'oor de uit1.-,Hlstri.jden mogen jullie hij slechte weersomstan
digheden bellen, 
Lens W6 tussen 1.0,00 en 10. ;~ ,. , De c·~·, •.. 'ge elftallen 

tussen 10.45 en 11.15 uur, te.i •.. - .1?. ·, .... 

W5 moet in ieder geval naar rmit ~-ar. samenkomst komen. 



.. 154 -

-~ Il!:T-0PK0NEHS 
:,.-:,gens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgen .lLMuskiët -
.0,.Bruens _.n A.,l'lesterduin 2 extra reservebeurten. 
6ClltlllSINGgi-, • ,. 
De volgende spelers ·wordeil dit seizoen wegens herhaald niet
c11koraen niet meer opgesteld: J.Piët • H.0ut. 
Ueze - op zijn zachtst uitgedrukt - ongemanierde jongens 
,rnllen er de oorzaak van zijn dat er poogstwaarschijnlijk 
e<>n Il-elftal moet worden teruggetrokken. Lens stelt geen 
ryrijs op dergelijke onsportievelingen, die hun elftal in. 
"'" steek laten. liij verwachten van de ouders toch wel een 
·:,9richtje over dit onbehoorlijk gedrag van hun zoons. 
tiochten wij niets vernemen, dan zullen wij het bestuur 

,,-orstellen de betrol<ken spelers te royeren, hetgeen inhoudt 
d,,.t zij geen enkele andere sport meer kunnen beoefenen. 

SPOIITKAMPEN 
Wij herinneren nog even aan de inschrijvingsdatum voor 
a~ kampen. Uiterlijk 15 maart a.s. moeten de inschrijvingen 
t :t.nnen Zi,;jll e 

Haast jullie dus voor het te laat is. 

TRAININlllEN 

· r volgt een opsomming van alle trainingsgroepen: 
;. • '-las~ Selectie woensdagavond 19.00-20.15 uur 

en' vrijdagavond 18.30-20.00 uur 
ool.v. de heer th.v~lecuwen 

'~;, E!Ei!:. : Woensdagavond 11·.30-!100 uur 
~ .assere oelov. de lie~r j.be) ~~ 

Sel<>d,ie c'i0nfü,rdagavo. ! 18 ,30-20 .00 uur 
OoloVQ de ii~Rr th~voleeuwen 
Rest Lens 8 en Lens 9; dinsdagavond 
20 ,00-21. 15 UUl' -

o.l.v. de heer n,drabbe 
Lens 10, ::1: 12 en 12a: dinsdagavond 
18. 30·-20. ,,o •n>.r 
o .1. v. de he·~.-· j. brochaz,d 
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C-klaasers 

Pupillen 

Gelectie woensdabavond 17"30-1!) QO uur 
o.l.v. de heer tb.van leeuwen 
Hest Lens 14 en Lens 15 dinsdagmiddag 
16.30-18,.00 uur 
OolQv~ de J1eer c.v.d~beek 
Lens 16 t/m 19 vrijdagavond 17, 00-18. 30 · uur .· 
o.Lv, de heer n,ilrabbe , : 
woensdagmiddag 15 ;30'-17. OÓ uur · · •· · : .. , · \. 
o, l. v. de he:<'en van doorn en wagenaar 
woensdagmiddag 14.00,-15,.30 ulit:.' ::: .. ,,/:···.'··:·. :::,.-.. ,·,::< 
o.l.v. de heren rier.ien en stra_ai;hof· __ \_.:· ,,,:_, 

- .--------
' • :, . - .; . •• ~- . J .' ' . ! • i'. 

A-~lass!~s _ vpgelet. l l ! . : , , 

i,angezi en het zaterdagsmiddags voor de Juco · eri dé leidèrs -van 
de pupillen- en welperielftallen een helse taak is 'om scheids
rechters te vinden voor pupillen- en welpenwedstrijden vragen 
wij hierbij dringend om een paar personen, die 's-zatt•rdags
middags een wedstrijd willen fluiten, Een beetje·Jpelregel-
kennis en wat inzet is voldoende, , . 
Aanmelden zaterdagmiddag bij iemancl van de juniore_nraad of 
Juco of 's-maandagsavonds tussen 7-8 uur (tel. 66:13.14). 

---------H 
I 
UITSLAGEN 

Junioren PUJ2illen 
A-klassers Lens 1 - Duno î 1-1 

Lens 1 - iJHL 1 0-1 GONA 1 - Lens 2 1-2 
Lens 2 VCS 3 0-1 Lens 3 - Loiev"2 4-1 -
Lens 3 <tuickSt.3 2-1 Lens 4 - Celeritas 0-0 
Vios 2 Lens 4 1-0 VIOS 5 - Lens 6 3-2 -
Lens 5 - l<UickSt,4 0-1 Die Haghe 4 - Lens 7 1-0 (vr) 
Lens 6 HAS 2 0-0 Postduiv,2 - Lens 8 6-0 -

l:i-klassers !~.1:.E~!l. Lens 7 - \iilhelm,4 0-3 iU~;..:,•:!.i.Jk 1 Leus 1 3-0 
n.AVA 7 - Lens 8 1-1 Lens ,. c,,}.;c,ri tas 2 3-1 
HhDH 3 Lens 9 0-0 l!FGV .. Lens 3 1-0 
Lens 10 - 11riomph 2 2-4 ;.,cheveno3 Lens 4 4-0 
iJ80 6 - Lens 11 1-1 Lens 5 i!MSH 5 6-0 
Lens 12a - Duno 7 1-2 Lens 6 Ooiev!,3 1-0 

0Dll 4 - Lens 7 1-0 
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Lens 14 
Lens 15 

C-klasscrs 
VIOS 7 8-0 ! 

vcs 14 
Lens 17 
Lens 10 
Westerkw,12 

- Scheven.13 17-0!!! 
- Lens 16 0-4 ! 
- Die llag;hel) 3-1 
- lliJS 11 10-0 

Lens 19 0-5 

· WEDS'rIUJDVZHl,;LAüt,;N JUNIOREN 

11.N.S.H, 3 - Lens 9 
Beide ploegen kwamen in het veld om te. winnen, maar zijn er 
l:Jeide niet in geslàagd (0-0), dus ieder één punt. Na 15 min. 
kreeg André Looyestein een lipblessure, hierdoor kon Eric 
doefnagel zijn debuut maken, Wij, Lenig en Snel, kregen een 
pa:ir uitstekende kansen, maar deze werden door de keeper be
kwaam gestopt, Na 15 min. in de t,reede helft was l!;ric lloefnag 
weer bezig en veroorzaakte een vrije trap ongeveer 5 meter 
;,i.:itfn het penaltygobied, zodoende een vrije trap voor HMSH. 
Po vrije trap Imam op <b kruising en een Lonsspeler schoot 
:aar de bekwame man !ilet de pet. Daarna gingen we weer in de 
c.c.nval ,' want wij roken een kans; indei•daad kansen kregen we 1 

i.iaar werden gemist, IH!SH kwam 1.n de laatste 5 minuten op
,i,-ingen, maar wij hebben dan ook nog onze aanvoerder (Ad 
i,,dder) die deze aanvallen &;,hitterend afstopte, zodoende 
' eef het 0-0, maar Lens was sterker, zoals gewoonlijko 
,.lit verslag moet erin komen, De man met de pet, geassisteerd 
uoor J.Post, · 

~ns 15 .,. Schevenin$e1, ).3 
.,,et is voor Scheveningel' te hope,,, dat ze er geen mü•derwaar

• · 7 heidskomplex aan o·,e.:-h;:i:•,en , voor de Lensertjes geld•: 
~.,.Lijf me,t beide t:enen c-1.1 de g~c 

..... , het peil van ; ;"t'!--J" ks.-..?::-e::--= t:; be··orderen worder.. gevraó.~ ., · 

1" serieuze r.•e~.::.e - ~ cl.ie zich L .. ermee willen t,elaeten; 

2. notlige vak (li..P :ip} kr-:1r-i,:; is zeer ge\·e-e1u:; t, 1 doch niet 
verplicht.· 
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Voor Aanmeldinge'1 kan men zich richten tot 'l'on Hoek en 
Sjaak Jorst. "' 

Keepers, die 'voor"·tleze t;:;:;·'ling. in aanmerking willen komen 
(a- b- en c-klassers) kunnen zich zaterdagopgeven bij Sjaak 
Dorst tussen 12 en 3 uu~. 

,J}WC,1,(Aiü'IAVAL 
In tegenstelling met iié""Z" fS:árnaval voor ouderen is het jeugd
karnaval een groots succes geworden. Om 7 uur werd er een wed
strijd gespeeld tussen,!. 120 zotten en zottinnen met 4 ballen. 
Om ongeveer half acht stroomden 200 jongelui, allemaal ver- · 
kleed "ja allemaal~ de liantine binnen. Er werd gehost en ge
danst als zotten, De stemming was er al direct. Het klubge~ 
bouw was gewoon te klein, Bindelijk kreeg Ka-karnaval waar 
voor hun geld. Dit gaf hun weer moed. Volgend jaar zal dit 
feest zeker herhaald worden. Ook zullen er misschien beatavon
den voor jullie worden georganiseerd. Op vrijdag 19 maart is 
er al een C-klasse avond bij !,wiek Sport, Hier wordt bingo 
gespeeld en gedanst. Wij hopen dat het weer zo'n grandioos 
succes wordt, Wij danken jullie nogmaals voor dit ,groo'ts.e 
karn aval. Dit belooft iets voor de toekomst. . ' 

Ka-Karnaval Juniorenraad.;,• 
~'. 

KRANTENAKTIE 1' 
A.s. zaterdag 6 maart worden er weer kranten opgehaald.¾i'~lensen 
die thuis veel kranten hebben, kunnen opbellen naar P,v.d.Steen, 
(tel.39.86,94. Deze zorgt er dan voor dat U van Uw kranten ver
lost wordt. Jongens, die thuis ~iet veel kranten hebben kunnen 
deze meenemen naar het lens te,rein en deze dan in de container 
deponeren, De Juniore;:;raaà,~ . 

PUPILLE!iKW!S --~ .. 
Op dinsdag 9 ml)art vindt; de eerste ron;lc plaats van de pupllle1i~ _ 

-kwis. Deze duurt van 18,:30. uur'·tot 21;00 uur, Hier kunnen alie 
· pupillen hun intellectuele gaven botvieren, De elftallen 1, 3, 

5 en 7 zullen de spits afbijten. De twee beste· elftallen gaan 
over tot de finaleavond. De jury zal bestaan ~it de heren 
Hierck en Osse en de dames Halleen en Goede (de verloofde van 
de alom bekende Onno Vorkink). De puntentelling is alsvolgt: 

. wanneer.de vraag goed beantwoord wordt dan krijgt het desbetref
fende elftal hiervoor 10 punten, wordt de vraag gedeeltelijk 
goed beantwoord, dan beslist de jury hoeveel punten hiervoor 

_gegeven worden. Alle aanwezige pupillen krijgen •n gratis 
consumptie aiillgeheden. ll'ij hopen dat. de elftallen alle kom-
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BESTUUR 

J. M. v. d. Klelj, voorzitter 
Frambozenstrah\ 15; Tel. 2501 16 

G. H. · H;:illecn, secretaris 
Aheelstraat 37, Te:),_, f:•.;4 

•, 1. ,. 
C. P. Nfeuwenhuizeu. pe11nîr1gmee~tcr 
p/a Abeclstiàat 37. Tel. 321011_ · 

' ,•· ,. "" ' . 
S. A. de Bru;;n, kommissaris 
J!'red;Hendrikplein 4 8" 

I 'fel. 5011 " C, T, v. d. Laan, l,:omr1i.;i:,un:;. 
• Weimarstraa.t 311.a, Te). 333353 ·. 

SektetBrJs senioren 

h,a-.v.d;Steen 
Jul.v.Stolberglaan 480 
:l.'el. 8'38866 
Sekre:taris Junioren, pupillen co welpen 

G. v. d. Steen 
Nunspeetlaao 303. T<l. 398691 

Sekretaris Toto 

). ]. Jager . . . . 
We!marstroat. 67, Tel. ·33zi33 

ScktetariS reda
0

kUc ·.·, 
N. Drabbe 
Apeldoornselann 201. Tel. 33 66 52 

TERREINEN 

Heng~{(?laan ®{) 
. Tel. klubgcbou\\• 66 JJ 11 

KONTRI,lll~TIES , 

t.n.v. Penningmeester vv Lenin cu Snel 
Den Haag, Gtro 3367]1 

. ' 

CAFETARIA 

·, . INWI" 
:d·' 99.. " . ' 

DE RADE l& TEL. 66 42 76 

., 
Onze specialiteit , 
~ ,,.,, .. 

Hninburg~r:, speciaal 

· VROEGC>P's. 
----- ----·-· ····-

Dump-,Vllrkoop, • 

• Dames-, Heren- en Kinderhorloges l_n goud, 
dnublc en chroom~taal. ·~:. · · · 

D Trani;istorradio"s, wcrcldol1ttian•g:ê:'rS, Cassette 
recorders. autoradio's, :pick.ups. 'l!tc. 

0 Dllikerhorlogcs en Zaanse klokken: 

.. ) . 
20 - )0 %. beneden /ie, winkelwaarde. 

Vraagt oi(jl,[ijvend zichtzending, ; 

TEL. 66 9601 
lI f,~ft - Hlij komen 

. , , HPOG\'.~BJ'! ~1. DEN HAAG' 

j ·.' :1 • •. l ,{ 

••;•, 

.," , .. ·, ·M . 

. , uw MP.ER WAARD1q1ARKËT 
w 

. ..:.: .. f!RED.· . .C. DE KLEYN 
Vrtdt.ruc;tlmm 145, Tel~foon 66-1718 

VOOR AL UW LEVENSr,tJDD6LEN 

. 
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weekblad van de voetbalverenigind Lenig en Snel 

44ste jaargang nummer 26 11 1:iaart 1971 
----------------------. -------------, ------------------------
Wegens technische moeilijkheden is de Lensrevue deze week 
weer eens dun, Daurdoor heeft de redalttie maunduguvond ein
delijk eens kunnen biljarten en het afscheid van Jacowisz 
kunnen vieren, Volgende week schrijven we over voetbal, 

-----------------------------------------------------------
ZONDAG: LENS 1 .:- O,D.I. - 14,30 uur 

.-----------------------------------------------------------. . 

OFFICIELE l'iitDEDELINGEN 

NIEUiiE LEDEN 

,,-- 702 A,J,i'lerten_s 111225 (ns) Groènezijde 103 

DCHORSING 

De ï<NV3 Afd, Den Haag heeft J, de Zwart geschorst voor vier 
bindende wedstrijden van Lens 1 (jun) i,v,a. zijn optreden 
tijdens de wedstrijd Lens 1 - Velo 1 op 7 februari, Hij de~e· 
straf is inbegrepen een voorwaardelijke schorsing van twee / 
wedstrijden, die nu is omgezet in een onvoorwaardelijke 
schorsing. · 

OVERGANG JUNIOfi~N NhA~ SENIOREN 

In ov.erleg met de Juko heeft het bestuur besloten de· leef
tijdsgrens voor junioren te stellen op 19 juur (per 1 sep
tember 1971). Dit poudt in dat veel A-klassers dit jaar 
junior kunnen blijven, Jestuur en Juko willen echter de 
junioren, die per 1 september 18 jaar zijn, niet verplichten 

VRIJDAGAVOND KLAVEHJAS PAASDRIVE! 
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n de junioren te _blijven spelen.-- Zij, die dat wensen, zuilen 

och senior kunnen worden. Betrokkenen moeten dit echter weî' 

ijdig aan de Julco bekend maken. Zoals het er nu naar ui tzi-et 

ullen we volgend seizoen met 8 A-klasse elftallen uitkomen. ' 

/ .• I ,,. 

.Î.: 

. 1 

! ': ; .. 

1AMES VOCTBAL 

lu de heer Roy i3os bereid is gevonden als trainer van onz.e voet~ · . 

,allende dat1es op te treden (ex-traineF Gerard Duivestein trok :: .. ·: 

emmers de wapenrok aan) kan de voorbereiqing op de komenqe voet

ialwedstrijden van onze dames _weer degelijk aangepakt worden •. _ . .: ' 

lm de continuïteit van de damestraining te bevorderen hçe:(t het' '·: 
• 

. 
• " 1 

Jestuur nu ook een gymnastiekzaal beschikbaar gesteld; Nu kaQ 

~rook bij slecht weer getraind worden. De dames kunnen overi- _ 

gens nog enige versterking gebruiken. ·aelangstellenden kunnen 

zich raelden op elke donderdagavond om 20 uur in het klubge- · · 

bouw bij de aanvang van de training. 

AFVOEREN LlDENLIJST 

563 F.h. tiolters (j) 
452 T.F. Schneiders (w) 

402 J.A. Pilt (j) 

ViUJDAGAVOND KLAVEdJAS PAASDRIVE 11 

V A R I A 

========= 
Onze gevierde Jacowisz heeft zich geringeloord. Dit is vol-

'. 

.. , 

gens· ons de beste manier om beni weer spoedig in· ons midden - ,, , •, 

te hebben·. 

- Er is in Lens een strijd gaande over de kleur van de haar

banden, waarmee de meeste Lensers het komende seizoen getooid 

zullen gaan. 
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Veer. ~~·~:r L~nsèri ;dete'h. zi'ch läteh i-ing.;fo'.r~n. oi: ' ' rin_~=~~.~r~,?·.,_;· .. :: !~ .,1 -·_,_·! ;1 • :-.~-·~: ... "::~.--·: ,_;_·. > :~·.:1·.·~j: .i,.~ ,~,?;!:;- ;1:î:_: ;•: . • ... J.. 
'_•,!!:,: : :; 1· • i'~1 i - Fans-,van'Lens 5;• o:fwel alle y=tbalJ.iefhebber.s,··,binnenkort, ,; , . kunt U weer juichen, dan opelen de boys weer. Steunt zo-lang Lens 1 ! 

• ., _ .• _; 
- -Ter versteviging van·de band in de Lensfarnilie zullen Nick Koot,en:Nyra Vorkink zichiop• 20.qaart,verl.oven. iieceptie 3;_5, Jmr· feestzaal! ·Crooimans, -Ste:Ynlaan 23.l., ~ s-Gravenhage. 

L/élnS' d Yuto;~a· vp~~ LJhsiersC ~iet e~n goed geheugen) zoekt' ., , •· ·· •· , 1 •, · · ·• J r:; ;• ) " • ,,- ril- , 
publiciteit ora. uit de schaduw. v,an Lens 5 te 'komen. ·Daar-to~-• heeft ·hit een befaamde Enge'lse ·voe

0

tbalklub ui tgeno.:· ' di1çi oin• clet Phsen de Leno"velden riûn' te doen. ( "The 'Greehfield Stprnpèrs :o·r. 'something'). ;,fit: Pinksteren· gaat Lens 6 . .,._ , -, • • , .· .' '· i.. • . ' -. • ' ' . ' 
op:,toernee in .1übion.· Naar verluidt .liggen onder meer inf i taties van Arsenal en Ch'els'ea' op' tafel. 

· - ;,,et blijdschap geven wij 
dochter en zusje Saskia. 

U kennis 
Jacques, 

van de geboorte. van onze 
i,agda en Pátrfêk-van· der· Knaap. • 1 . 

Van onze wetenschappelijke medewerker: 
-~ ; • 1 

Vrouwen laten staan, Lens gaat vooraan . heer nieuws volgt. 

AT T ~ N T.I E ·KL. A V ~ R ~ ~ S S.E R~. -----
. --·- - "• •" --·-. ------ .-- , .. -------.--:-;,-_-:-__~-:--:.-:-.:--.-:."-:•.:::_ Vrijdag 12 r.iaart a.s. begint de Paasdrive 1<eer. \lij rekenen erop dat iedereen, die aan de vorige drive heeft r.ieegedaan, nu weer prese~t is en zo mogelijk een ander ·paar {of enkele deelner.ier) meebrengt. 

Inschii.i•jving tussen 8. en. 8.30 uur .á f .• 2,50 ,per, paar, ,per; avond •. Op, ,veler, verzoek zullen ,wij :stipt, or~ 8 .3Q uur beginnen.· Degenen die later komen lopen het risico ni.et mee.,;-, té worden_.,ingedeeld._ 
... '· ' ·" · Ka.:.Ka ;i_; ,_"; Î:.;,,D t .. ,·,; ., 

' ; ... 

. . 

.. 
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PtlOGRAi,iMA SEN'lOHJ!:N· V00·,1 ZONDi,G 14 1,,A.áRT 1971-, 
"' 

14.30 uur Lens 1 cn·I 1 Vi G1 L6/4_ J·.v.Ree 
. , - ·,, 

12.00 uur Lens 7 Quick 10 V1 ~G1 L5/3 li.'de RoÜville 4, : /. 
15,00 uur Lens 8 I,DS 6 V2 éi1 L5/3 J',.L~A ~nüti'tié'he~ 
12,00 uur Lens 9 - tJaald:üjk 8 V2 G2 L5/3 A;G,Vink ·· 
13,45 uur'. Lêµs 11 :. z.w.Blau!t. 6, 'y3 G2 t5(3'~.d.&~~l~nde~ 

·.:,'•1' 

_;,,·., 

OVERIGE ELFTALLEN VRIJ 

Alle elftallen dienen 30 minuten voor de 
zijn. 

aanvang ,?à~we_~i~ te,;_. 
·-;,:_i , _::•:-. . .r. ~•1tf._~ .. 

LENS 1 wordt door de trainer beke'ndge'r.iaakt. y 

Lens 7 
R,llos 
G.Hogetoorn 
L.i3oelhouwer 
A.Jehee 
A.Cox 
J.Endlich 
P,Schouten 
J,de 3oer 

.. ' ~- ~ .1- : ,·::·· .• • .. ,; ·~ • 
--· . - .. ···-·• 

Lens ·8 Len·s 9 
Th.Suykerbuyk M,v.Oostveen-Koentze 
G.Duivesteyn II.Suiker· (à.)' • - · 
A. v .Essen "~ ! C ."-Peet'erS·:.~ -~ · · -~ · .:;i • ·;. ';~<;, .t 

J. Verbarendsè. l~ •. v~Z:i:lf·hóut 
H;de Groot· (a·) · ,H~Kêrnper 
A, Tinnebroek' H .'de' Sterke 
A.Bilderbeek · • .•.• f,Jv.•d,J.,eijden 
H.Schol ten · - - · ·-· · ,i;Burghouwt 1 

J. l:lertens . Il .'Hakêt' ' '.· · t " 
P .~;átld~rs 
F,v,d,ïlerg 
Res. 

, l .. , • J -,,, ... , ;' .:. ,- , •• •• ;, - ·,,. 

· · ··~ J·• de·:cl1lster 'tê'~..: ~. ".:. 1~.., ••:r 

N.de Boer (a) 
H.Suykerbuyk 
i:'l,Lustenhouwer 
Res. 
Ch.v,d.Ven 
R,v,d,Velde 

~.-! ,•. /:;J.y.d.Àar 
·--·: :~ ··1-ft,.,\i':~ri~iVenvoorde · 

'•:>~f!~'};S~~-- .... :: --~.··-:::::.~-
J ;5imons r,. 

Lens 11 
1,:,Suykerbuyk 
,i .iioppenbrouwers 
H,Schouten 
S,Douw 
\J, Suiker 
\'l. Keereweer 

N. Osse ~ r .. :.:.-..;,.!~_~;:.0.-:: 
:,\;_ :,,. ,;:;. ,, •J),L_;· 

~- /'. ;·.r ... ; 

·A,v,Luxeraburg 
J. ,dlleras 
H.Jacobs 
J,Brochard 
\·/.v.d. Laan 

! . • J. ·. ,t 
•• '"""'' ,., ., ., ' •. !>. 

(a)' _R_é_s_. ': i; :-'\·'" .·. •. •, 

' 

J .J.ager '·.· · - :·· · •· • •· 
i.·r.i.Ckà,".- -- .::.:.-.,;;~.r)·-,~ ··-- -· ,- -~, 

,. Leidei-J:- i:•· .• i ':t!!) n' ·- .- t , ...... ; 

• .. i J·.•Don : : : , ., . ·,: 
' 1 • '-

=================== ·= . C.. ·=·~"~·-~• =,-~-~-=~=--- .. - ... -.•-···------ - --------------
VRIJDi,GJ,VOI-JD KLI,VEi<Jl,S PAJ.SDRIVE !! ! 

=========-===-==-==------------------------ -===-==== 
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DE LIC,1T:1Ei1ST1UJD Lens 11 - '<uick Steps 8 welke op 2 raanrt 
was vasti,esteld, is ·verschoven naar dinsdagnvond 16 r;mart .. 
n..s., unnvang 19.30 u,ur.. ·, , 
3cheiclnrechter: Ph: -de- Hèèr;- r• -:!- • 

Opstelling: . , . '· . 
fl. v .Oostveen- Koentze - · A,lfoppenbrom,ers -' H .Schol ten 
,;J,Douw - M.3uykerbuyk - ,1 1;Suiker - ;i,Kéereweer ·- '.il.van' 
Luxeraburg - J .\!illeras· - · J'.Jrochard H'.Jacobs.'' ' 
Hes • J. i•·d cka - "J ~ v" d·=• Lá·án. • · 

• ·. . . ' 
. ~- --- -·--liFSCH;iIJVINGEN, _ . 

Alleen op vrijdagavond 
_ klubgebouw ,, tel. 070 -

tussen 20.00 en 20.30 uur ann het 
66,13.14; " ' ' : -::, ;·,, 

iWILF.Orti,ULIEi1EN 
1.fhalen vrijdagavond ,ná 22 .O_O _1mr of _yóór dq wedstrijd •' 

... ,> --·--~--, 

UEDSTiiIJDSECi1ETA~~It~i/f. 1SENI GilliN . ;1 ',_ . ~ -- ,. ... ,..,_ 

tot' ria'èier 
·! 

• ' • •. •',._ ' 1 • I' • 

order : n • .a" ve.n der Steen . .. , 
, ·Jul. van Stoiberglà~~ Aso 
,:, , , -~~~ Haag ·. ' 

. ,i· - tel. 83.88.66 
' 

,. '/· '. ----------- . , .. 
. '' -~-· -

PHOGRAI,;J,;;, •s JU!HOREN;- PUPILLEN EN 'JELPEill · 
j ',, •• •·•· ·; :1 ' ' .. ,.j)•; •.. 

Z.ONDi.G 14 J,,J;J.RT 1971 

- ' , l , JUNI-OREN ... ,_· ,f 'i 

Aanvang 

12,00 uur VCS 1 
12,00 uur Lens 3 
14,00 uur GDS 3 

.• ! 

- l.eris 1 
~ 'ui'.jswijk -2 

') ', ' . ' 

· Lill:ll;inÎ,,- terrein 

.Dedemsvaartweg 
'vi,:. :,,· 

. , . ,. " . -. . 
- Lens:5 

i,lAt.lWAG 15 ltiAI.HT 1971 

19 .00 uur Lens 15,-d!DV: .7 
20.15 uur Lens 4-i~ DUiilÓ 3 

' 
1. = 

ErasLJusweg 

' ·: ',\ . ' _1/ ;i,_i· .... 

,, ... 
. , ", 

DENK ;,AN DE KI.i,,PAAN!,JELDINGEN ! 
, 

,, 
! ! : 

),.! ,. 

'• • l 

: ' 
. '. . :.• . 

,_,. 
•.,~ . 

.•••• 4 • ~: ,. '~ ,) 

• j • 

'' \ i ...... 

,, . -~.-_~: -.:.,. 
. . ' ;J . • • • !.:•·, • 

·.,, \' .· ~ '. ; 



" 
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ZATERDi,G 13 ~ll,1.RT. 19?~ , .JUNIOREN 

16. 15 uur Voorburg f: Lens. 2 Pr .nernhnrdlànn,, Voorburg 
16. 15 uur Lens. 4. KI@ 2 . . . ( zie• ook mann.dag). V2 
16.15 uur Lens 6 - Verburch 5 V3 
15.00 uur Lens 7 - VUC 6 V1 
16.15 u·ur Le'ns·'·s Vredenb:6 V2 :,.i .: - ~ ': . 

16.15 uur ',Ujs11ijk 5 L-ens 9 Scl\aap1rng, .'<:ijswijk 
15.00 uur Lens 10 SVH 1 V3 ' " · ' 
16. 15 uur Vredenb .B Lens 11 Vredenburchw~g; iiijs_wijk .; 
13.45 uur HVC 9n · - Lèns 1'2 s·chaapweg, ,HjsWijk , 
13.45 uur, Quick St .• 10, - Lens, .12a. Nijkerldaan · _. ,·,:' 
13.45 uur, DHL 12. ,, -•Lens •13 Brasserskade, Delft 
15 ,00 uur Lens 14 - Flamingo's 6 V2, • · 

Lens 15 Vrij (zie r.iaandag) 
13.45 uur Die ilnghe 9 Lens 16 ,, , · Terrein Lens •V1 
13.45 ,uur Lens 17 . - Te Serve 4 . V2 . . • 
13.45 uur VCS 1'6 Lens 18 · Dedeo;svnartweg'•~, 
13 .45 uur HhJII 7 Lens '19 . . Vred_erustlnnn' • , . 

13,00 u~r .Lens 1 
12.00 uur C,oleritas 2 
13.00 uur Lens 3 
12.00 uur Lens 4 
12.00 uur Lens 5 
12.00 uur Lens 6 
13.00 uur GDS 5 
13.00 uur· ~il'i;ck · s-'t. ~/ 

. ' ··,,, 

PUPILLEN 
.- GilG; 1 · _ : V1 
- uens 2. •. , , Leyweg 

Celeritas, 3. V3. 
Cromvliet 3 V1 
Trioraph 2 V2 

- SVH. 1 , . V3 
' '• 

- Lens 7 
:..· Lens· B 

Erasmus weg 
· · Nïjkerkla:1n 

LJ.i.TSTE KANS VOfül DE'IcAi4PÎiï.l-Jt,,ELDilÎJGÈN !-Tl,!! . ' 

• 1 ·.' • 

' . ' . : 

,. 

. ' ' . ·_. - -
.( ,~. , 

! . 
12.00 R~WVi;J.1 .1 ·. : . 

; l ~lELfEN " . '.!. .• ·\ ,.) ·~-· ,,, 

- Lent,; 1, • ·,,, · •. Duy:von:voordeE!:t1'.1,,onst'ér:•_,;;:, uur 
13,00 uur Lens 2 
11,00 uur HDV 2 
12,00 uur VCS 3 
12.00 uur ADO 8 

Voievaars 1 V2' > i-: -\: 1 .... ~- " 1· '> · .. ,._. ,· 
- Lens 3 Zuiderpark, 2e &cd~ql t~. , 
- Lens 4 Dederasvnartweg 
- Lens 5 Zuiderpark · 

11.00 uur Rijswijk 7 - Lens 6 Schnapweg, iiijswijk 
11,00 uur ADC 9 - Lens 7 ~uiderpark 
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Lens 1 : n. bloks, th. boons, j, disseldorp ,·. ·r .hoe-frià-gèl;- ···; ," 
p, h9p ,. J. kruis inga ( 2x) ., · b.v. d .'Ïans i: -f; raaff, t. resodi-', 
hardjo,. h,rimrnelzwaan, ,th.v,rijn, c.schrover, g.v,d.:velde 
Samenkonst 11.00 uur klutigebouw- Lens. 

• . . '- J 

Lens 2 : j.v.d,heide, a.hoek, h.qe jone;, a.jungschläe;e_r_,_ 
a. schijf,. c. stapel, p, v.d. steerÎ1 J ;v. tl. voort, th ,wilshaus 
(2x) j.zoun, j.kruisinga (2x) . . 
Leider dhr a.blok 
Sas,ehko·o'st 1_6;oo ·uur· ing/lng Voor·burg-ter_rein.' 

Lens 3 : a, albcrs, · f. di,sseldorp, 1. egberts, .w·, engl-ebert•, -
j,janmart, '.h,jonker•, j.keeti.mn, ·f.de.kleyn, a,v,d,neer,· 
f,teunissen, ~.verhecscn, th.wilshaus (2x) 
Leider _dhr c,nieuwenhuizen. 
Samenlrn[.]1?J 11.1,5. uur. klubgebouw Lens. 

- Lens 4 :~%"talbers, a,bnuraan, a.castenr.iller, h.v_.ä;,_111, 
j .v.d,en-.'1~4 b.dc hatis, p.heynen, a.v.d,kcer, j .iieulema~, 
j .meyers~"61; pèlser, p. schouten, w. zeer.,èyer 
Leider dh_:ç_:, J;. heynen .......... -. 

,-~ Lens 5 :'-e;bor, c,van declen, g,van doelen, c.hoenderlmmp, · 
a.kuiters, c.kuypers, •.c,,v.<l.linde, p.nulder, j·.pronk; i,;·· 

pacqué, j .reuvcr (2x), r.wouters':; 
res. j.lucas, p.proost 
Leider dhr f,flumans 
Samenko,.1st 13.00 uur klubgebom\l Lens._. 

Lens 6 : g.v .• ardenrie; 6..v·.d.berg, j.borst, r.coenen, w. 
dui verman, j. v.d. grailf,. f; hooghiemstrá; J . lub out, . J. re.u'vcr, 
( 2x), j. staffel et', , f. de vroege, ra, cmlkens . , , .. · _., .... 
Leider dhr p.raeershoèk .. :,.;.: ... · .... · ·.' ...... :· ...... 

Lens 7 : ;h,jochei;1s, a.schneider, g, __ t,:;o~melen, 
f.v~eren, _r,1-!y._baggµm_, m._v,.d.horst:, r1.:mooyL1an, 
f,baven, g,lelieveld (2x), .,., 
Res,. iç._booms - . . .~, 
Leider dhr j.v.d,kleY, .. 

,. 1 

a.lodder, 
r. zoun·, 

•• ! .. 

1·,, 

· .. :1 
: :;., 
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Lens D-: als vorige week, met v,v.d,.linden i.p.v. ·t.lelievjld 
res, g,lelieveld (2x) 
Leider jaap co.lpa 

Lens 9: b.ruiterraan, g.colpa, h.suit, j.janmàat, j,post, :r,' 
bertens, j.slabbers, a,looyestein, w,wils, f.snoeyers,:j:v~r~ 
barendse, h.slegtenhorst, a.de pagter 
.Leider gerard de hoogd 
Samenkomst 15.45 uur hengelolann hoek loevesteinlaa~. 

Lens 10: als vorige week 
Leider kees grimbergen · 

Lens 11 : p,zeitzen, j,v.rossur.i, w,snijders, j,dessing 1 h •. v.d~ 
graaf; j,vollerine;; g.kérkhof, h,niggebrugge, k,kéiner; h, 

hooghiemstrni f.magnee, j.scheltenä 
Leider hans verbarendse 
SnmenkomGt 15,30 uur loevesteinlaan hoek hengelolaan: 

Lens 12: j,ruyters, g,hogervorst, j.v.hock, e,wohrmnn, 
p. driessen, ·e. reesïnk, d. faas, h. leuiken, · j. de : groef, f .kloS :-: - ·· 

~. î 

m.v.c.lijk.· ; · '· ,., 11 

nes. j.oostervcer •à i 

Leider henk dankers 
" 

•t ·.' 
0

l 

Samenko1.1st 13, 00 uur loevesteinlann hoek heniseldla'an.. 1 
' ·' 

Lens 12a: h.v.velzen, a.v.velzen, r.bm'l, p,overdevest, p.v.d, 

acker, r ,huisman, h .kol!•~enhoven; c ,-h. ver gouw,_ c·._schenkels, 
h.lustenhouwer, e.land1:ian, t,de kok, f,jonke:r • · · 

,; 

. \ 

Leider qh;r n_, drabbe . _ . , 
Samenl~omst ,1.3,_15 uu.r loqvest.einlnan ,hoek .henge.Io_l,aa'l• 

~ .. -:~ .. :•.:-"-~'.': 

. . . . . 

Lens 13 : ;Us be!,end 
Leider dhr h,de groot 
Snmenkot1st 12.,15 uur ingang Lens terrein, 

Lens· •14 ·:· ids bekend 
Leider ·dhr 1i,ke·etman· 

Lens 15: Vrij (zie lens 12a) 

1 '.; 

'· 
; ·,, 

·' ~ l 

' 1 ·. i : 

'. !, ,, ; 

r .. j ! 

.... 
.,: ! 

·• I• ... , _____ ... -



- 166 -

Lens 16: als bekend 
Leider dhr a.van essen 
Samenkomst ·13 •. 00 uur klubgebou1-1· Lensterrein. 
Lens 17: als bekend 
Leider dhr h.bijsterveid 
Lens 18 : als bekend 
Leider dhr a,bilderbeek 
Samenkorast 1-3.15 uur klubgebou11 Lens. 
Lens 19: als bekend 
Leider dhr l,v.d.velde 
Saraenkomst 13 .• 00 .liur ingang,Lènsterrein. 

. . , 

-·.··-~~~. 
Lèns Pl •. j. bronger ,, 
p.devilee, r.hofroan, 
ra_icka, j.v.rijn 

'-_,,-,..}~:;-..... ,. -
r.v,ci..bÓog!lafd, o.b\lr.~t; _p.v.d.:burgt,· 
p.ho'p, .r.v.d,i~a_n, ,_j,,lausbç~g! .r. · -

Res. a.westerduin 
Leider dhr w.ho.fuan 

. •-.-

__ ,.__ ~ 

.,,' .... ,. .- . 

. • • ! .:S• ·• ' ~ • • _ ... _ • ~ • • • • Lem; P.2;·: .. g.n,ppeldoox:n, _p.v.q,.b11rg, 1-1.~fx:antzen, o.quie;, r .koevoets, p. lucas., ·th. •. v .• luxecburg.,· r. noordeloos, r., peQters,. p. valkenburg, f .• v. ve.lzen •... 
iles • ~, .heynen 
Leider theo .h9efna,gel . . . _ .. , 
Sacenkorast 11.15 · uur ingang ·Lehsterrein. -.• , .• · • •.. ~,:z;¼ ., ·. · -~·;_;--<,.,.":.11.:i• ~"'·' .- ..• 

Lens P-3 : e.v.boheemen, r.v.aarle.., j.coli, a,griuberg'eri; · 

..... 

l ,. , . f. kortekaas; "j: ter laare, r,. v. d.~1eer, m.peperkutip, ·r.pereî-• 

·•· 

ra, m.versteeg, a.b~jnagte 
Iles. j.engele, h.he.ezius 

J.;. •·,j_ . "ï• 
- -----~~-~;.. 

'··~ ... ·•· .· Leider hans zoun 
0 ·" ;- t 

Lens P4 : h.braak, f .bam:mn., ~.eyk, j .eys, p,_d,e h_nas; Ii.,h.op- , .,. penbrouwers, f.kerkhof, a.koevoets, 1:hr.geeve,, ,r.si;_i:;avQr, .,., t: .•; g.teemdsse . , · 
Res. j.heggelman, sAteunissen . ,., l ;/ '. .. '·• -· ·- '. __ , ___ .,, .. , Leider theo .. booms 

DENK i.i;N DE FUPILLElfäitIS :! 1 ! 
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Lenn P5 s.wila2r, p.bnkvis, tl.bain, r~dessinc; ~ode gi~r, 
a"li.::uipcr.s, p.schoc1:1uker, r::2"schutte, rd·1c..arsenbure1 hc:!_1;z.Q!:lc~\ 
f. v.d. zel ····•· ··'. ;,: 
res. r.pieters 
Leider c1hr p.bakvis 

' -

Lens PS : j.kies, l,·bnntvelzen, g.boon, th.r.1ooyr.ian 1 f.scl!Dl
tes, j. schipper, b. vaske, h. vink, p. 1rnldschni·c1{ ,. h, ·r.~d ;_· ' 
winden, p.v.d.zee •, 
Res. p,peperkarap, t.v.d.tol 
Leider paul v,d,steen · 

. . 
Lens P7 : w.frerichs, r.badoux, h.v.d.b.roek, p.<j.ull1+.a.i:t:,~- ·• 
t,giraberg, r.v.nieuwenhuizen, 'f.o:r:ta,.· l.oosterv:eeri,,-1",rots,, ,.,.
r.ruitermo.n, j.zeer.10.n.' rtcs •.. s:•·b'ruens, c.lêung t ,:. · -~~ · 

Leider nartin reuver (2x)" ·· 
Sar.,enkor.ist 12 .15 uur ingang lensterrcin,' , .. 

1.,.; . . ! -~--- ,,. 

Lens P8: n.groenewegen, 
beek, g,koning, m.prins, 
f •. vogels, h. weeke· 

n, v. c1. akker, r. v. houwc;ni.nge_; ·j .,k,l_a:ren
,"' • rove".s, o •. ".chrait,s, a •. v~-d.Jdii;,'.:. ·.-· 

aes. a.willeos, r.lelieveld 
Leider peter verheesen 
Saoenkocist' '12, 15 uur inganr;· Lensterrein • 

• • ; • . • . i • . 

DENK ;,;.iJ :Ui,; PUPILLBNK,iIS 

Lens wi : Als vorige weelt • 
Hes.· r.bon · 
Leider dhi• c. boh 
sa,,,enkoast' 11.oo·uur klubgebouw lens. 

Lens 112 : als vorige week 
Res. j.v.kleef (2x) zie 114 
Leider jos disseldorp 

. . . 

Lens U3, : . als. vorige· week ., 
.Hes. r-:~u_S1_tië.,t · - -. .1·:J-.i.~- l' 

Leider-, dhr-,w.aichels ï ;_,, ;.1-
Sar.ie,i;ikomst. , io .,_óo 1!_4,r k,lub,gebouw, lens•': , 

, .. 
. [·. ~- 1. ui._ t• 

!; ~ 

. \ 

1:- • · .. ' ~ . 

, .. : ___ , - --· .. 
1 l · . , ' 

: i 

,, 

,,; t-

! ! ! i :. ' ) '·; ' ,.\ t: .' 1. 

' 

1 •• ,1 
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Lens i'i4 als vorige week 
Res. p. de groot :. '' 
Leider frank teunissen 
Samenkomst 11.30 uur klubgebouw lens. ·' 

week -.. '... .) 

Lens W5: als vorige 
Res. p. SCl)!)l tel). - . 
Leider theo booms 
Samenkomst 11.15 uur 

...• "l , ., 

klubgebouw lens 

Lens W6 : als vorige week 
Res. h.houtnan . , 
Leider' r.mrti"n' r~uver (2:,è), '.Ö<iè P7 -.. , 

· Sanlinkor.i~i 10 ;îï;~;;_ur · kiubgebouw- L°i:ms·; . 
., ~--·:.. .• <" . - .;:-~~ . .,. . ""' • • ; ·. 

i.ens i/7 : als vorige ·week · 

'. 
' -~ .. . . . .. 

- .i.{cs. r.v.oostell ; .,' ·~ 1' ' · 1 ! ! .- ; ~ 

. Leider dhr N,fl, 
- Sar.1enk~imt 10.-i5 

i .,, ,;: . l t• ~ •, ._ 

: -,. • ~ ,• :.i 1 • • --' ,1 .• ::. · .":' _. J 
uur-klubgebouw·lens. 

• '; l . . .., "' 

. ' :,· ,. •. ·-. :.. ~ .,:,~ ... ! ! : I'"'; ; •; 
. . , : ., . -· . 

AFSC,lHIJVINGEN 

Schriftelijk vóór vrijduga~ond .18.30 uur: bij._.-cÜ1r:' G.v.'.d. ';_ · 1. .. 
_,. - ,, .. -.~ .- •' _.. -.- . .~ 

Steen, r,unspeetlaan 303. 
Telefonisch uitslui.-tend :Vrijèagayond tussen 18.30 en 19.30 
uur {tel. 66, 13, 14f·iàui:iii~bo·uw~•··;.,,(~:-c.~ .. ""'. .. · · >_•i, 
In noodgevallen, zaterdagochtend uitsluitend .tussen, 10,00 
en 10,30 uur, zoJYdagochtcnd tussen 10.30•· en 11;·00 'uur,~--- ·::··. 
tel. 39.86.94. _;.t~.. ·::_·-._ -~-·: -.' ,-,.,_ ~--: .. •··:'. •. ~--

1 

«fschrijvingen. op andere wijze en •tijden. wordèn: 'tiiet · g·e-:- " 
accepteerd. •~·,.o, , ;1. J'. _,;J.·i·,· I'.,'.: \. ,• _;' _:•·,,; ·.•_: ,,·· 

'. .~,:.'• •r
1 

:;. •i•·· :·; ::,!;~~~L-.~~=· 
JIFKEURINGEN ' · •• ,, ;~•:., .. ,, ;,,·-·-;· './ 

' !' ,_. ·: '·/ ', , . j·, ~ • ' . - • ":: . i 

Junioren r.ogen in geen geval over afheur:riii:;eri liellen~ '·'ilnad..: '·' 
pleeg daarvoor de afkeuringslijsten,.-' ,·,' .,_,_ .. ti'.· .• :._ :• ,;:., .• ·,_;.,-,, 

Pupillen en iielpen, l1aadpleeg altijd eerst de afkeilr~l'lgq.!:·~:·;·,;.;· 
lijsten bij de bekende adressen. Als daar .bij ·,l?upillé.tl · sts1<i,t ·:• 
"Goedgekeurd" dan r10eten "jullie-:·a'ltijd; riaa'i· het ;vè:1drp:t; ,ptjnt.:· 
van sar.ienkoi;ist komen,. Staat er 11 afp;ekeurd 11 dan mogen jullie 
thuis blijven. In bovenstaande twee gevallen dus nooit 
bellen, Jlls er op de afkeuringslijsten bij Pupillen staat: 
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"Zie afkeurinrsslijst" dan L1oeten jullie als volgt handel·en:·; -Voor de thuiswedstrijden moeten jullie kijken naar de juniorenelftallen Lens 4", 7 eh. 1<};. zijri-•cJè"zo .i1ccls.trij'liej:1_· .. a'fg.e.k.eur.d·.; ~-( er staat dan een streep \:!oor het nulnniér voor• het betr'ef:fende .. ·' elftal) dan gaan ook julli'e wed,:SJrijdèn· niet :.d'oor;., · :. ,.,,, · .Voor de uitwedstrijden 1:wgen j'i,llïe bij slechte weem!i;ls_t_ai:fdig- .. _ heden bellen. ·· · · ·· ·., · · · • ;,: . ·_. !!:,; Lens l13,_ 6 en 7 tussen 10.00 en 10. 15 uur'_· ;.• _. De overie;e elftallen' tussen. 10. 45 en 11. 15' uur," -tel. 66 .13. 14. , · 

' .. :, 
S P 0 R T K A ~ P E N ----==--=======-=== 

De fatale -datur.1 15 oa~;•t naQert me.t rasse sch~edè:i·; "•··:• __.:,--,: ' ·; _. Voor alte kampe_n ,ü1 ,het aantal aa_n4,eldinge'! nog, t_e e.e.ri~g,.,or,, . . •. één kompleet t.ear.i sa• en, t_e stellen. 
1 t ;· ., _. _:,_-. Iedereen, die van plan is ot1 r.1ee op kamp te eaan, wordt dus , ... , aangeradef\ d_irect het-_ forr.1ulier in te vullen Of\ te ~e11den, a'ûn ·· - •· cle heier G.v •. d,Steen, Nunspeetlaan 303. . .. ·- ·· '\.,:.. Telefonische ·aam_1eldingen; zijn ook 1togelijk '.s-.avoqçls. n_á :; , 19.00 uur, tel. 39.86.94,, 

-.. 
l •_'; r! 

-· t ; "·~. ·1:.. R 0 0 K V E R B C D ------------------- t -· ·':. 
; __ . r;'.; ., . ~ . " i. ,; . Cp de Hearing is met • eçrderheid vz.n ster.i:1(!n_ eçn voor,;;te}; _ aa~- .. _ genor.ien over het.roken door onze junioren. 

De Juko wil zich bij'"déze· r.ieerderheicl aansluiten, maar verwacht dan ook dat iedere junior zicht stipt aan deze regeling houdt, zodat de Jukoleden niet steeds weer als politieagent behoeven op te :treden. . . , _ 
Wij rekenen op -de voÏÎe·· r.1é,'aewerkirïc;· -,hin. allê''jiinióren 
Vanaf heden geldt de volgende regeling: 
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Voor l3- en C-klassers-en natuurlijk Pupillen is roken op 

hun wedstrijddae;en en trainingsavonden verboden op onze 

terreinen en ook bij de uitwedstrijden. 

De A-klassers r.iogen· niet roken v66r de wedstrijd of trai

ning (ook niet bij uitwedstrijden) en verder niet zo lang 

zij in sportkleding zijn, 

i1oken in.klÓedlÖkaleri is voór iedereen te allen tijde ver

boden. 

DANSi,VOND Ii:liIEK-SPO,<T vooa C-KLJ.S::mas 

------- ,------------------------------,_, . ~ " ... -

Op vrijdag 19 Lmart organiseert Kwiek-Sport '.n _dan_savond 

voor de C-klassers. Deze duurt van 7 tot · 10 uur~ i,l le C

klassers, die op het jeugdkarnaval geweest zijn, weten al 

wat voor hippe meisjes er op Kwiek-Sport zitten, ·Dus·grijp 

jullie kans ! · 

De jongens, die niet op het jeugdkarnavel geweei;;t ·zifn,. . . 

kunnen het nu alsnog goed uaken, De avond wordt gehouden· 

in het klubhuis Kwiek Sport "Het Eeuwijkhoekje!' •. Dit. ligt 

aan de Nijeveenstraat naast het transforoatorhuisje. De 

Reko zal er zorg voor dragen dat het klubhuis duidelijk 

herkenbaar is, door het aanbrengen.:van een bord, 

Er zullen tussendoor ook nog enkele spelletjes bingo worden 

gespeeld. .. -·· · · · 

Uij verwachten dat jullie.je als echte Lens-leden zullen 

gedragen en het niet te gek -zullen 1;iaken, 

--· - , De Juniorenraad. · 

VRIJDAGAVOND l{LA Vi::RJAS P i.11SDRIVE ! ! ! 
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'' KEEPERSTill,INING 

Daar de weergoden he,t verleden week niet toelieten, kan raen 
zich zaterdag alsnog hiervoor opgeven. 
Ook de eventuele trainers kunnen dit doen en wel bij Ton Hoek 
en Sjaak 3orst. 

Er ziJn nog enkele scheidsrechters nodig voor pupillen en 
welpenwedstrijden op ·zaterdagr.iiddag. ,lillen alle personen, 
die zich beschikbaar 1,rillen stellen ( ook degenen op wie de 
Juco in het verleden een beroep kon doen) zich laten registre
ren bij een van de leden van de juniorenraad of Hans Zoet. 

IGulNTENilKT IE 

;,angezien afgelopen zaterdag 1-iegcns slechte wecrsor,standig
hcdcn de krantenaktiè geen doorgang heeft gevonden, vindt deze, 
a.s. zaterdag plaats. De raensen, die zich reeds vorige weck 

'hebben opgegeven hoeven dit nu niet te doen, i,ndere adressën 
zijn nog van harte welkom, 
Opgeven bij P,v.d.Jteen (tel, 39,86,94), 

PUi'ILLENK\!IS 

,i, s, dinsdag 16 rairnrt vindt de 2e voorronde plaats. Hiervoor 
worden de •elftallen P2, 4, 6 en 8 verwacht, 1,angezien de Lens
revue niet te dik mag ··worden, r.10etcn zij voor nadere gegevens 
de vorige Lensrevue raadplegen, 
De avond begint om 18.30 uur en duurt tot 21,00 uur. 

DE JUNIORENRAl.D. 

VRIJDI.Gi.VO!ID l,Li.VE!llli.S PU,SDiHVE 11 ! 
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PIERSON, HELDRING & PIERSON 

'· BANKIERS-
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BESTUUR 

J. M. v. d. KleiJ, voorzitter 
Frambo.:enstraat -i5, 'f;cJ, 2501 16 
G. H. Hallten, .secrefttris , 
Abeclstraat 37, Tel . . ·. ~, · .;4 

C. P. Niellwenhufae~. penniogmeester 
p/a Aheèlsiraat 37. Tel. 3210 44 

S, A. de Bruyn_, ko!"m(uarJ~. ·\ J?red.Hèndrikplein-4 -
83 1 •rel, 5011 C. T. v. d. Laan, komrth;.~uau 

• Wdmarslraat 311a, Tel. 333353 

Sekretnris senioren 
li.A.v,d.Steen 
JUl.v,Stolberglaan 480 
1'el. 838866 
Sckretaris junioren, pupillen en welpen 

G, v. d. Steen 
Nunspeetlaao 303, Tel. 398691 

Sektetaris Toto 

J. J. Jager 
Weimarstraai ··67 ... Tél. 332Î 33 

Sckretarls r~dakUc · !i _;_ -: 

~ • .• J ! ..•• 
N. Drabbe _ 

1 •. . , ,1 , , , · l ' ··• Apeldoomselaan ZOI, "fel. 336652. 
• 1' : ~. '. 

TERREINEN· 

HengeJoJaa!l, &.10 
, Tel. klubgcbouw 66 0 l1 

KONTRIB.UTIES 
-:::,1 ·' 

t.n.v. Pcnni?:gmee5:ter vv 
Den Haag. Giro 336711 

:'.'; i ..: ... 

• •• J 
, 

Lenig en Snel 

CAFETARIA 

.,;INWI" 
.. r:. i : ·.t 

TEL. 664276 

· Onzë • specialiteit 

Ha:a:nhu_rg~r SJ?eciaal, 
·, 

' 

VROEGOP's· 
,•.--- ·-·----........... ,.---· ~-- ~-------•-:-•--·- . . 

Du1f]p-,Verkoop' 

(J Dames•, Heren-· en Kindcrhorloges In goud, _ 
dnublc en ~~roomStqal. ' 

· [J Transistorrad1o·s, w_cre(dontvl;!ngers. cassette 
recorders, autoradio's. pkk-uJ)s. etc. 

0 Dutkcrhorloge.S en Zaanse klokken. 

20-30°,'0 beneden de winkelwaarde. ·'' . 

' . 

···-1 

Y.r;,,agt vdj/1/ij11encl ûchtzendirlg· ·' 
' • 1 •, '! ",·:; 1· .. j- , .. , 'i ;l .. : .... · -~ .. •. .. ·.... . 

TEL.·6696·01··; ,,d::~-''.,'.: . . . . . .. ,•; <:·,(.:.'; /'.i,• .. ,.r.1 .J 

ll /-telt \¼ij komen · , . · , ., · · 

HOOGVEEN 91 ·: 

... _.M.• . 
. ll\VMP.ER WAARDEIL\RKET 

W .. • .. ,, 
~. . . . ·: . 

. , , , < . FRED •. <E;; uDE. KLEYN · 
Vrtderustlnkö t45,: T~t~foon fifa·!?-48 

. VOOR At Uw 'LEVENSl,IIDD6lEN 

' ',.t 

:! 

.. ----·---•-.·-•···-·- ------ ---· --·- ···-··•--'-•-- ········•··· 
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weekblad van de voetbalverenigini Lenig en Snel 

44ste jaargang nummer 27 18 maart 1971 

-==:::--========----===. -=-----=-------------------------------

I 

VANAVOND (DONDERDAG) L IC il T 'il ED STRIJDEN 

18,30 uur Lens d 1 
19, 45 uur Dames - rtlJl VV 

ZONDAG M.I D DAG 

2 - ,.esterkwartier" 2 
' 1 - Full Speed 

12,00 uur Lens 
14,30 uur Lens 
(supporters om 11,55 uur verzamelen rond het eerste veld) 

D I N S D A G A v·· o N D 23 l,, A . A R T 

18,45 uur Fupillenkwis 

' 

VAN HET VOETilALFRONT ·::.:::::::.:;: .......... . 

Geachte klubgebouwkommissie, kunt U op korte termijn 500 
kratjes pils laten aanrukken: Over twee á drie weken .start het 

grote kabaal, dan komen de vlugste van de zes kampioenself- · 

tallen binnen, later gevolgd'docr de wat trage kampioenen. Het 

eerste zal tenslotte de rij sluiten, En dat, geachte klubgebouw

kommissie, vergt pils, Als er onverhoopt een elftal mocht af

vallen, drinlren de andere vij wat meer, 

Laten we eens kijken hoe de sterrenteams er voor staan. Na de 

weinig oogstrelende maar wel doeltreffende wedstrijd tegen 
ODI, gaat Lens 1 op kop, raet één punt voorsprong op ,Ujswijk, 
Als de supporters echter niet harder schreeuwen krijgt Lens,. 1 

het toch nog moeilijk. 

Lens 2 heeft twee punten voorsprong op naaste konkurrent .iüphia 

en daarmee een riant uitzicht op het kampioenschap. Nummer 3 
staat nu reeds 6 punten achter, Dat zit dus wel goed met Lens 2. 
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•• ' • • • , '• 1 • ' • • \ • ~ t Voor Lens 5 is het alleen nóg .zaak. om ooit' de rester'ende 7 i<ed- : 
trijden te winnen, net kampioenschap hebben de Golden joys àl 
binnen handbereik, 

• "··• <. •• , ..... , ~ 

Hetzelfde geldt voor .Leni, 8, .dat nog 4 punten uit, 5 wedstrijden; 
nodig,~eeft, -• , 

Lens 9 heeft nog 5 punten 'nodig uit 3''wedstrïjden. :·:/ordt ech.ter . 
de thuis1tedstrijd tegen LVSJ 4 gewonnen, dan heeft Lens 9 daarna 
nog slechts 1 punt nodig. . ... -·-· ., ....• 
Lens 10 én bie~ "gà:ln' goed sameri, De ·bierboys hebben nog 5 punten' ·: 
uit 4 wedstrijden riodig om te·•promovéren. '·' · · · • · ,·, · · 

. ;. ' i' ' . , • . ' ,. 
U ziet het:. 6 elftallel'l staan,.op de .nominatie .om kamp~qen .. te ,, . ;., ,.· 
worden,'terwijl ook Lens 3 theorètisch nog een kans heeft. Ee~:.' 
ongekend perspektief. ! Ee.n i<oord van aanmoediging aan, <ie );ietrolj:- . '. 
ken spelers lijlj:t. ons overbodig, ,Éen woord van aan.moediging aan 
alle Lens.ers om ons eerste wat luidruchtiger-.steuv t~, verlenen ' 
lijkt ons. daarentegen wel.op zijn pl'J.ats •. ~ullE!n ·we; de' ;,~ngelo-. 
!aanloei maar weer van· stal halen? . , . • . •. 
De elftallen die hierboven niet genócmd zijp heb6en te we1n1g __ , 
doelpunten gemaakt en er teveel doorgelaten, Dit is nattlurlijlt •~ 
niet_zo'n ramp, .hqei<el het de beste niet kan overkomen, , 0 

' . 
î , ' ' .. . ' . • : J 

·.î'''"(J 
"fl ~ • 

OFFICIELE'f,iEDEDELINGEN 

N IEUiJE LEDEN 

'1'00 ,l.A. 1faJ! Jaggum 24-2-!,1 
ii'01 K.A:van ilaggum 12~1-63 
698 U.J. Krol 160848 

IN BALLOTAGE 

.. ·~ . 

(w) 0osterhessplenstraat 384,
(11) 0osterhesselenstraát.384 
(s) ~le:5tkapelle],aan 23, •, 

' . 

664222 
66422~-
687127' 

705 L. van Rijn 
706 R,Huskiet 

111262 (w) 
100962 (w) 

Ruimzicht 240 
Scheveningseweg 33a 

- 663693 
- 545800 

.' 
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JUBILEUMFOTOOS 

De nabestelde jubileumfotoos ziJn gereed. ~e zullen van~f 
vrijdagavond· aan de ,bar .afgehaald kun11en; wor.den. , , , , ;- , · 

·•·, ·,•.' 

SCHORSING 

In verband met ziJn optreden tijdens de wedstrijd 
Lens 1, Çj1,miore.n) afgelopen zondag, wordt F.aaaff 
dende. wedstrijd vait · Lens 1 ( juli) geschorst.· · · · · 

vcs 1 
voor eè~"1fin- :i · 

. ' 

KONTRIBUTIES 
., 

:,•_,, ' 
Het gaat .niet best met de ontvangst \ian de kontributies.' iièt 
derde kwartaal van hct vere'nigingsjaar is reeds' bijna ·ver
streken, wat zou inhouden dat thans 3/4 deel van, !l,e jaar-, , 
kontributi-e zou moeten zijn ontva·ngen. Daar lijkt, het .echte; in• 
dc v·crste verte niet ;op. . , , . ··.. ' 
Wij doen nogmaals ecn dringend beroep ,op .alle lcd.en en op ·:de,"' 
ouders van onze •jongere leden de v.er.schu.ldigde. kontribu,tic over 
te maken op' onze giro-rekening. . . . .. ' 
Vergeet U ook niet de kontributic ,v,oor het laatste 'kwarJa'al 
(1 april J}m 31 mei) te betalen • 

• . , ' ·- f ' . . ! 
• < ., ... 

•. : : .· '·::;; ! •. 

DAMESVOETBAL " 
Gekleed in witte hot-pants en oranje cold-shirts zal ons promi
nente en veelbesproken dameselftal donderdagavond a.s. om half 
acht aantreden tegen een elftal, uiteraard van dezelfde ge
stroomlijnde sekse, van RKAVV. · .... 
Oprocp om deze wedstrijd te gaan bezoeken lijkt na .bovenstaan
de woorden overbodig, doch voor degenen die hiero cuigevocJ.i.g · .. :, 
voor zijn de volgende kernachtige woorden: "Komt allen!" 
(·u weet wel waarom ••• , ) 

'' j 

• 1 / ' ;. ,' 

.!!±;Zijn or nóg jongcns•die hun voetbalschoenen (maat 37 t/m:40)' 
beschikbaar wille~ stellen? 
Graag afgeven voor de wedstrijd aan Roy llos. 

·,1, ·.' 

'. -~ 
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' ' PHOGRAMi,,A SENIOrtEN NOOP. ZOIIDAG 2LJ.JAART 1971 
14,30 uur 
12 .oo uur 
12,00 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 
13.45 uur 
12,00 uur 
14.00 uur 
13,45 uur 

' Lens 1 - Full Speed 1 V1 G1 L6/4 
Lens· 2 - -· ,lesterkwart,2 V1 G1 L5/3 
Tonegidó' 3 - Lens· 3 
,.;uick 5·' Lens 4 
H.V,C,7- ···-·Lens 5 
Lens 6 :''''-·Te iierve 2 
Lens 7· ",·_'.:·-··Adelaars 3 
LVSJ 3' · ,,,. -"'Lens 8 

" ' V2 G2 L5/3 
• . v2· G2 L5/3 

Lens 9 '·' .: ··-· ,iestlandia 9 '· 
1-HVO: 6' · '· : '-' 'Lens 10 

.. l .' 

.··• ·," .. ,. 
Schei'dsre:chter, 
H,J;Kók 
J.C,Verhaar 
A.J,v.Geest 

. G.<leekman, . 
C.A.Prins 
C,F,S; de•Vries 
B~Hendri'kse "" ,, 
G.G.:noutmûn 
H .Hille. 
onbekend 

-~. ' " 

14,00 uur DUNO 6 · - Lens 11 onbekend 
Lens 12 ~· Vrij ( zie andere elftallen) · , • : I 1 . ' 

'LIGGING DE.a VELDEN 
tlodelaan, _Voorburg Tonegido 

(,uick 
,,.v.c. 
LVSJ 
NIVO 
DUNO 

- De Savornin. Lohmanlal\n 
- Sportpark I.rene, SchaaJl)"eg, ii{jswijk 

Kanaa_lweg, .. de Lier .,,. , . 
Sportpark [_rene, Schaapweg, Ri:jswi;jk 

- Mgr. Nolenf'\laan 9 (bij Thorb,éc,kelaan) 

Verzamelen 
Lens 3 - 10,45 
Lens 4 - 11,00. 
Lens 5 - 11,00 
Lens 6 - 11,00 

DE OPSTELLINGEN 

uur. k;lubgebouw 
Il Il 

Il, Il 

111 " 

. ' . ; .... 
~ens. 7_ ., :.~ 12 ,00 
Lens 8 - 10.45 
Le~s · g' .. - 13,00 
Lens 10 - 12.45 
Lens i1 · - 13.00 

.. ü •·,. 
Lens 1 en 2 worden door de trainer b.;i;:·;•ri\Ïgemaakt. 
Reserve vooe Lens 2: J,Colpa P,v.d,Aar 

-·1 •·· •.' 

. ) ' 

.• . { . 

r , 

,. 

~ ~ • .. 
•. ' 
. ; 

' . 

" 
~·ui:- 1

~'i\,b'geb\:iuw 
,r · •:' · · •11·.; 

Il 

Il 

J . ··' ï . t't 

Il n • . 
, ' 

.~_; 
· 1 • J • i"l•1: r 

. !< 
•··· --•••""'' 

'.•.-.. 
._,• ' 

' . , 

1. • '·•· , . 
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Lens 3 
R ii3,r,uggema11s • ., .• 
G,:v ,Oostr,Üm (a) 
Iri. van . V.ee~~ .': ·. ·, •: -\-;·; 

J ,Bijs~er".e~( 
R. V. Hart.i,ngs_V(Üdt 
G. '3enne.ke:r, .. 
E.v.3rollc~horst 
Th, ifoefnage 1 
D,Groenendijk 
L,v,d.Velde 
C,Vervaar.t 
Res. 
A,Nieuuenhuizen 

Lens 6 
L,oranden!:lurg 
11,v,Uelzen 
G. v. d'.·Kley 
F.van: Dijk 
C.Kuyper 
J .1-liemell 
G,t!alleen 
G,Looyenstein 
Il ;P, v .'d.Sp'éll:• (a'), · 

P,Schulten 
J ~ Ve_:!.dink 
Res •. 
F,de Winter 
J,Kuypers 
LET OP: 
J,Groenendijk 
Res. Lens 5 

Lens 9 
R,Bos 
J,Simons 
C,Peeters (a) 
M.v.Zilfhout 
H,Kemper 

· Lens 4 Lens 5 
A,'Vfl.l'bar.endse ... , .. ,: .. : !}._, V:e_rY'!'!.rt .. ; ...... 
F.Straathof (a) .. F.Veelbehr 
vi. Vérbafendse· ' : ;, A. V .Egmond fa:> 

• • . ·ç, •••.•• t ··' ~ ,, • f • - • 

F ,Klein Breteler. il, Kouwenhoverî 
J. de Boer · J. de· ,·/aart 
P .Schouten •, 
G,de Hoogd 
J,lHtting 
E.Focndoe 
J,Keetman 
il,Brandenburg_ 
Res, 

.R. de Groot 

Lens 7 
F,de Vos 
G,Hogetoorn 
L,:i3oelhouwer 
N,de iloer (a). 
Ch.v,d,1/en 
A,COX" . ·.': 

H,Suykerbuyk 
i.,Jehee 
R.v.d,Velde •, 
J,Endl'ich 
o, Lust'é1'1houwer 

> Res .•. · • · · ~ 
·c.i3eyer 
R,Feekes 
LET OP: 
P.,9chout!ln .. en 
i;.i~. ~?~~: in 4,;" 

Lens 10 
A,v,Duivenvoorde 
N.Osse (a) 
S,Douw 
H,Douw 
P,Haring 

L,P.endrichs 
J. Verhaàr · 
E:Bakkers 
3,Hendrichs 
N,Drabbe 
W,Eykelhof 
Res., 
J.Groenendijk 
P.de Haan 

Lens 8 ·, 
Th. Suykerbuyk· .... ····· 

G.Duivestein " 
A, van. Essen . 
J,Verbarendse" 
Il.de ,.Groot (a) 
A·, Tinne broek 
.l..3ilderbeek 
,,.Schol ten• _; •.. . ·,,, 

.·a.Bertens . .:. .-i,, 

F, ilubben , . , 
P.Mánde-rs. · , , , • 
Res.' :,:•. 
11,Dankers 
J,ilientjes 

Lens 11 

' 1 

R,v,Oostveen Koentze 
A,Hoppenbrouwers 
11,Scholten 
W,Suiker 
J,Hicka 
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Lens 9 (vervolg) 
H.de Sterke 
A.v.d.Meyden 
il • .ilurghouwt 
a.Haket 
J.de llilster 
L~Janssen 
Res. 
H.Suiker 
iI .Dom:1 

Lens 10 (vervolg). , Lens 11 (vervolg) 
J.v.d.Aar · __ :_~:-d.Keereweer 
F.v.d,.derg 
R.Soer 
F.Peters 
L.v.üuivenvoorde 
J _-llrie'dee · · 
Res.,;:. 
J .1,;agnee 
B.Osse 

DINSDAGAVOND 23 'NAART A.S. Ol,J UAU' AC;-;T DE LICHT,!2/)ST,UJD ;.,,,_.' 
Lens 10 - \1esterk1mrtier 8 · • 
(Opstelling beke.nd) 

J.FSCHRIJVINGI!:N 
1 1 ;, 

Alleen· op vrijdagavond tussen 20.00 en .20 • 30 uur' ali:n· het !U~b,-' 
gebotiw,· tel .• 070 - .66·.13.14; ' · ·,,·., ",. 

· _.: f -~-l i. , .. J~·!:;-,:! •)·: 
.au ILFO i.{hULIEllliN 
Afhal.en vrijdagavond 
wecil,t·rijd. ·· 

· :: ,;•:!1.:.Ir,.:,:1-'., , D ,· 
na 22:.00 uur, aan het /dubg.,ft,>omt; of· voor d~ 

~!BJST .. {IJÓSEI~aETi1~iAAT. SENIOREN 
H.A. van der Stéeil .. ·J '" 

Juliana van Gtolberglaan 480 
Den Haag 
tel. 83.88.66 

UITSLAGEN SENIO,'<Er( 
ODI '3-0 
~uick 10 6-2 . 

Lens 1 
Lens 7 
Lens 8 
Lens 9 
Lens 11 

- ADS 6 4-1 
... -~ .... 

Naaldwijk 8 8-3 
Zwart. Blauw 0-0 .... 

.:~.tf!.~':~ .. ; ; .. -... -~ =·· ~:~ .i" 
'. ,: :, ,, ! 

•• ~-_l' 

1; Î;/ .'h • 

.. ' 

' .. , -~'. 

•· 

' •• ':l t·· 
" '. ~J- . 

!_ Vl.-•• , 

' - . . . . ' 
" -

.. -~. ~·, -.. ······-~•- __ ..,, 
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··. ·, .: ;_; __ di .~~ ... !_ 

. ;. r· -~· :~ • ) . J '.':). ·' •. 

. ,{.( t ~:.- ,, ,\ , • j : 

========= .. ,.. . : • 'Jj! t,1;,~. '))) . 

-: ·,-1 d I •}.>/;;(,.. . ·,,J_,_, -·•~ .', ~.- ·~ ..:. -~~t} r:~J .. -,.• ,· 
- \iegens dreigençle .kampioenschappen van, vele elftalleA,.,i41;,eJgt, 

de kontribu~f,{'y~fh?:ogd te worden,.,,, .. :,':. :;.,1; 1;;,, 

Hoe kunnen we· d_i't dreigende gevaar. afwenden ? .;.·,.r r. ,,,, • ,. 
';1.•.). "·'• ·• •'I • ' .. "-'..)- , .• • ~-~ 

- Overigens 'zijn•,we'. •v'ànc mening dat Li:ins•· '1 ·kampioen moet' i·10rdlin·.• · . _,, .. ,. . . ,:, '.,),,. . '·· ; , 
- Als U de opstelling, van ons eerste elfta~ te weten wil.1;,,kQJie.n., 

_, l. •> f. .. ··-' • • • . , , ·• 

neemt U dan,een abonnement op "net :Jinnenhof", 
~ Ff-t)i! • .: U , •· • ·• ·,_'iJ ,JÜ •.. 

- Beste juniorenelftal is Len_s 12a, met slechts twee verlies
punteil'-'en• alle.',uî tzicht·en'·.op een hoge .·kla•ssering, . daar ·ze 'al!'· 
één wedstrijd gespeeld hebben. •,_ · ''· ,., • · ·, ·,.: .. -·•· •:.1 •• .i 

'. Î••ïi': ,_,: ., '. ... J ,; '. 
- .(ob Pieters is z'n voetbaltas met inhoud kwijt, wie haalt hem 

uit de zorgen 7 ·:.1 ·,. · ; .. , ~- :_ •. , __,;_1 

- Voo·r een sch:itterënde hattrick -zorgde zaterdag 'on'~' 'driftîgii; L 
doordouwer,tje Aadje van IUeef van ·Lén-s::1,4j• Ga 'zó' d·o'or· b:ád;jèl' · 

- In de wed~;tr ij d tegen .l.iJS zondag j 1. is Koo1> Schouy,, v~n , 
Lens 8 .pp ,o.ngelukkige. wijze in botsing celrnm1m .ïái,t · _·de: Re-"'jïefi" 
• . • ', 4. ·' • ,., '-~..:',' ...... ·.• •. - : ,> _... • ., • • ' • ' '. • j'. '. ., •. ' ) ., • - . ' . . 

van AJ::;;· ;iij móest naar het ziekenhuis vervoerd ,-,o'rd.,rn,; .,mar 
/ men een gebroken kuitbeen constateerde, Volgens de laatste 

berichten is i~oos nu weer thuis, _l,e!le l'!l'lm.en,i;, detêP~l~v,i;. van _ 
Lens 8 en AD~ \'lensen 11e hem een ifä-èr· spoeüiîf'l'i'et·stf!';[ '1j>ë:~·-·.-. :·--

- {ionald ï,oevoets c10est afgelopen woen'sdag'- 'I:open'd' haal'· 
~~•n groene fietsje bleek spoorloos. 

; 1 

tnJîs.; '•; 
-~'. ,; . .r:'. :· 

• r ·; ï , 
- Van onze ,1etenschappelijke medewerker: 

deter éin kampioen in de knip, dan .. . ' zes ~P.. ,.}".,e .,1{:J.P .• .. : __ ., :::·_.>:. , 
---- ------ 1 , .. • • : ") > a:!!i"~.,-•• 

PiiOG;:U..i,;l,,A I s JUN ro.~;,,:1~ l ;-UJ?ILL"rJ ;;;w ,,i<:LPEN '' 

Z.ONDàG 21 i-,i.AiiT 1971 

. ~-- ; : ; 

Aanvang 

12.00 uur ,me 1 
15.30 uur Lens 3 
12,00 uur Lens 5 

JUNIOREN 

- Lens 1 
- VVP 2 (vr) 
- ifüAVV 3 

:. , ! ;; f . ·: -~, 1 .'! 

,Ligging terrein 

Srasserskade, Delft 
V3 
V3 

?.H•:::, •. ,; 

1 :· ,:~r, . ; 
-~ 
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i.AANDAG 22 r,;,11.:,T !9,71 ë: ;li· .. i . :) :l 

20.00 uur vcs 
·••: . :, Lens 2 

19,00 uur Lens B.comb - VVP t ( -1·: 
20.15 uur Lens 6 - VVP 

.. L}.:·;-1.•':- .: 

ZATI:;1-lDAG 20 NM.RT 1971 .. 
_, 

16,15 
16,15 

JUNIOREN 

Lens 2 - Vrij 
uur Lens 4 "GDA 2a 
uur DuindorpGV3a- Lens 6 

Lens 7 Vrij) 
Lens 8 - Vrij) 

uur Scheven ,8 - Lens,_ ~ 
uur Lens 10 · · ' · ' - Sche'ven ~ 9 
uur Te //erve 2 - Lens 11 
uur Lens 12 - Laakkw,8 
uur ODB 3 - Lens 12a 
uur Lens:· 13 ,. -, __ . µso .7: .:·. 
uur ADO 19 - Lens 14 

äfi•)~: ·J_:,u c1:) •. ·~. 

;~J!.~l•.,,. '):)j1) ~},: •.j • 

2:.fl•),1 

~~\~•,w•• 
ï!,b,i;._;_·. 

~ 0
" J. T·J [ .;_. ë~1/:~,t.t 

( Zie ;,,aandag.):. · ,~;1,1 ;:1 
Houtrust ., . , 

, V:f; -.,_a: .. ,'.·l ,·:· ·_... : ~-,-,;~:.:~·:~. 

VredJiil~r'éht;eg' rii j ~;; i 'j~" 
V3 ·<-,..:~,.n : _., ._;t,.\,l 

•-'•L•--,,~•'c'''-•• • 

16, 15 
15,00 
16,15 
16,15 
15,00 
16,15 
13,45 
15,00 
15,()0 
15,00 
15,00 
15,00 

uur Lens 15 <;uiiif st·~ 13 

Albendastraat 
',, V1 '..~, ~ . ... :·t 1 

Zuiderpark . 
V1 ., ·!:. < ,-.- ·, C..,.i.'..!.w 

. 11ur ,.Vel.~ ,16 ,,, - ,Lens A6· H;Hoekstraat,, ,·:JatérI'lingen 
Hengelolaan ;/'(;;.r:ï! ~::::, 

~_a_al en. Jergs~la;i.n, ., , .. 
uur Spoorwijk 6 - Lens 17 
uur HBS 11 - Lens 18 
uur Lens·: '°'J.9 - 'VCS 16 ·· · · ~ V3 -~,:·~ -~;, i -\.:• .. :ii. ·_ :~:~:f:t·:i~~ 

' '~ ' . - ,PUPILLEN l t: 

13_,CJO uµr VUÇ, 1.,:,-,,,-. 
, 14,00. uµr, I,.e11s il,,., , ., . 
13.00 uur iti;jswijk 3 

Lens 4 
14,00 uur Lens 5 
14,00• uüi•'Len~' 6° ,,_.,,. 
13,0Q·uür"f..enÉ; 7' Hi, 

13,00 uûr•Lèns·• a· ·"· 

'12,00 uui' 'i,(ins · 1' · ,,., 
1iibO·~u~BijsJijk 2 
12,00 uur Lens 3 

. ·-, Lt?_ns,-1- ; ',,. ·: Lo.u,do,ns.traat,f;ari_!l,~E~Y~', 
• - . . GDS :.2 .. : .. -:· .Vt:~:·1:<_e-;.-~,J .. · .... t .H .l ,:s1ï'..)'}fÎ • ... :~;-

- Lens 3-, ,, • :. , :- Sc'hltll1>.(>'eg ,-,:i~s.:ijro,·::•i:ci., -
- Vrij !.:;:,_1·:_::•,•' __ ;•;,_ -.~t. :.) •ï~J!)!Q.~ 

- Ooievaars 3 V2 
:·ab'riar3·' ,l ·y3 !'''•~<•!:;,li:: .t:-~~---~~~-}I:I 
;;,·-tv1ost·5 .'. '·v1:'i 1;'(i· : .. : :i~t:t.::i~i~;:•_.f .• ~-

·~ C.'uïclt·litls:"lyf ~"· ... ; : 'tt~·,::r;;J,,.'";:~)r-'..~ •• '. 
- •'):;;•~•·,-·,;,,.·•.~f -'il ·,_:·,J·. 

··- .. ! : ~ ;: • 
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i::i.oo uur Lens 
.11.00 uur Lens 
11.00 uur Lens· 

Lens 

4 
5 
6 
7 

Rava 3 
Rijswijk 5 
ADO 9 >,. 

- Vrij 
. ·~ . 

V3 .. . 
• ",Vl.,,-:.:

V?. 

• 

LENS 1: wordt na de training bekendgemaakt, 
Samenkomst 11.00 uur klubgebouw Lens. 

LENS 2: als vorige week 
Leider dhr a,blok ·•' ... · -·---· .. ~--·· ... 

LENS 3 : Als \,'~~j,ge wee)c (th.~lii;h'a'.u~- 2x) 
Le,i_der. dhr c. nietiïienhuï:zèn ,,,...:,·.;'., ,·. 

.I.•. .. -... . • ' .:;l'".l!a'Ä-'• ;;..::->I!.~.:?~"-,! ........ -: .. ;:.1:-· !. :~.....:_:- .'. -J" •.. ; . 

.... :~ . 

LENS 4 : Als vorige week.:.-.. >·,:.c'" · :.:,;t, ·'J;''". 

Leider dhr f,héynen .- ,~•r., '., :::ë:•-

LENS 5 
Lei.der 

:~-,,..· :.·,: ~-, ...... •~..,._~-.· 
: Als vorige ,~11ek. zond!')r. j_,reµver 
dhr fd:~um,a~s",,:;: .•.... ,.::-,...:,;· " · 

LENS 6 : AlsKvorige'',wèek · ;,, _ _,. __ : 

.. , '~ 
.:..~. ,.·• .• • t, 

-·,- --. ,,_ 

·: ]; ,· 

. ' ... ~ 
. ... -~·--~- ._._,, 

• •· ... 

Leider dhr :p•:meersh·oek - .. ;••,, -.r. - ::-
Saraenkomst 16\00 utir ïnganî,;" DÛÎ.ndorp -SV-terreiri, ·: 

·.,;-·• .. \,-... t), ,,1;.~ ;: ,_ --· . ···.~ ·.;..··-· 
LENS 7 : Vri;ï,· 'Zie·J,laandag 22 .'maart c,,, ,,· , .. _ 

,, LENS! 8 : - Vr.ij:-.• Zie ;ve,~:irie;;~lft';.~~en-'•'(12 en' ,12a) :~n- niaan~ag 
22 maart : .. ~. :·J!/J~fti-:,.-~-- ... .,- :·: ;~'-.'_ .. _ t .; ~- "t :.:/· t·, ~ a\ ! 

'I 1•1'-~_x, 'r _,! .. .:;.. . ,...·: •• ". ·~~; d_.;\:w. , .,· ·:,;,.: __ , ::, ...• :~1: 

LENS· 9 : Als vorl-~-e w~e).c, Zie,'m.aa_':!?~K. 22 maa,rt,, .. ,J ·"·''-' (h,-,.:·. r 
Leider gerard de hoogd .._ - ... · , , _ • 
Samenkomst 15. 39 uur hèngél'ól~g,.iif:fül_é_k~ Leyweg ( r:urocinema)· 

LENS 10·: f .iran, os;·,·p,-berkelaar,·O"h·,v.d,broek,• r,ài:, vroegè,' 
th .heemskerk, a. brout1eir, s. djerahi8.n1 o. verdier ;-:·r. V. d.-iinden, 
ci.magnêe; p.dé wolf, f.willeyns ·-·--- ~, ,ir ~- ::., ·r;::' · 
Leider· cees grimbergen ·,,~--,- · ;'-«; ':.; 

""·· :, , :· : . ··)li.~• ·.- ·r' • --~'' .:,.:1 ·1,..;· · : , ~1• 
LENS 11 : p.zeitzen; j_~y,rossum,_ Wrsnijders,_ j.,J~t':;;s:ï.ii,g,,,.:,., .. 
j, schel tens, h,keiner, !"j. volle_riqg., f .magnee,, h,_nigg_~,bru_gt,e, 
h,hooghiemstra, g,kerkh9f, ~.v.d.graaf. tles. j.v:,rij_Jl_, tl\, 
Leider hans verbarencise· · · · • • · · 
Samenkomst 15,30 uur loevesteinl_aa~_, _h!)ek hengelolaan. - , 

LENS 12 : j,ruyters, e,),ohrman, );JeuJken,' e,rf.':'"Jnis, d_:f!!-_às, 
u,v,dij(,,_.p.dr~~.ss,'l'R•. J'.cle gre~f(,,,{~k].os, g,po~i;.f'!Of.S-!, j:i"':• 
hoek • .i:tes. f.wouters ~~r .t · c ;;~·Z'.•·-~ •i~.ó'! ·:/ •. :'!. 
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' ··~· ' .• -_· .. i>',·• •. •.•.-.. ".'•'' .,.,. ' ' , • •.•.,:- . ,- , .. 
-• • - ,, ••• ~• ••~ • •· ;':.•• c•, ;•_•:,;~,. 

LENS· i2à· : ri, v', d,'st'beti; ''r~bo\n·;· p;·overdè'v~st·;·, p,v.d·.~i:k~r·,: .. ,' 

r ,huisman, h,kouwenhoven, c,vérgoûw, c. bakké_r:,C: f ;haièbrö.èk 1 ( 2x) 

e.booms, a.v.maris, f.jonker ... les.· c.v.·d~ifardt1ep;-.1 . . ,>-=.· 

Leider \:Tim kou1·1enhoven . . . _ 
Sami:ï~k'ó'inst"14, 15 ·0uifr'' h'éngêl:olaan' htiek·• leyi~èg _ (eurócïnéma) .<--
•. :·i: -, .~: · •. ,s: .·.',':···•.::!.i:, ::. ;/, .. ·· . .;.! , .. ·•· -i, --~f,. '"7

,-~---'•- •• -~ •.•• J:}/.•;:-·•~":-

LEI,S B Combinatie voor maandagavond 22, maar,t ., , ,. ·-·", ,,,,.,._. ., 

a.de pagter, ra.v.baggum 1 g.trommelen, f .ve.ere.n,,~~i.v.d.lin:de.n. 
a,lodder, g,colpa, r.imooyman,. g,leli_eveld, p .•. bç.oms.;, _f,_haze.

broek, w,de hilster . 
i,èider ge'rard 'aè hoogil· 

' ' 
.. 1~. =·~ • --~ . '; 

LENS 13: als bekend 
Leider h,de groot 

~À •• ,r 

-~ ' ~-. -- ~--';,:'~_, ... - . 

' ,,. . '• _> :,·~ ;. __ 1~ ,, 

',, ' ·,. ·.f,'J, .. .,://' 

LE1,S 14 : g,bl!)ks,. h,v_.bo)leemen; j_.v.~-,-bur.gt,,.,:r .. ):',.hoek, . .j',a .... 

holpn!t,, a.y.\deef,. a.kleiwE!gt, f.v.loonhr,)!',itixentbur·g~~,rTi.d. 

meer, h.ruyter,. e.de w.it .,·· .. ·.- ;~,.,_ ·~· , -.-, .. =-~;•:;:..r,,:: :..; 

Leider dhr w.keetman ,;;,,,.-. :., · · .. ,. 

Samenkomst 13.15 uur..J:199fdingang ADO.. . ','.i: .:~". ,,·,·,<-. :,·,;._:;~.: 
r, 

LENS 15 : a.de hoogd, r.de hoogd, t.de kok, ·e,J.,.ndman, j;,, ,_ 

lustenhouwer, p,v,d,nieuwenhi.tysen, r.peek, l.reesink, ··c;_ ... ;· 
schenkèl,·a.vfvelz'èn•,-j•,v,v:elzen,·r,lëyn .. : ·.· '··· ... :.:., ''---· 
Leider'·'dhr· n;dra\ibe · . .. . . ·' -. • . .- .,- . . ' . ·'':'" 

.·-..•• ,_·;;~•· ~ ••.• ;,,J...1..t,,-,,,,; 

LEiiS 16 : p,blom, j.brochard,. e.castenmillei:, ,l~v,domburg, 

r.heemskerk; r.hulsemans, f.kras, e,v.luxemburg, g.mal)-ieu, 
v.poüw;·- t,priris, h,prorill:'' ' · ·· ·' ·'..,·--
Leider dhr a.van· essén · · ·, ·, '' •. ,_. 

Samenkomst 14; 15 uur ingang lensterreiin ~ · • .. 
.. • - ~ •• r,,. -~ . ' ' ' 

LENS 17: r.guit, a.hoefnagel, e.v,d.hoven, s,knörr, j.krens, 

c.lipman,·•e;teunis; 'h.udiilg, c.v.d.vlugt; -ra.van wassem, .. •,. ~, 
-f;\fouters, r.l'rîjsÏilall,. j.de \taal' . ·- .. • .. , ,,; ·.,,,.•,· 

Leider dhr h. bijsterveld ·· • '· '· · ··' · · - •- .. ·, ·' · 
• Samenkomst 14,30 uur klubeebouw lens.' ·- · • ·;- ·,, 

• , - . ,. • ~ L • , _. ,,. .. - • • . ' ,. 

.. ·,·LENS·18-:· g,baidjoe;·p,bakker; w;brochard, r,hoppenbrouwers, 

h·.1uttermaii, .r.v~d;.léèderi, a.v.:·inàren;' q;v.d.rne·ys·; j.'$èhl1litZ, 
b.van veen, th.v,d.voort, ·j.wasserr.ián;· · j,v.wijngaàrdè ' · · · · 
Leider dhr a,bilderbeek .. -' 
SaL1ênk·omst 14.15 uur- hengelolaan boelt· loevesteinlaan 
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LENS 19 e. fliers, m.hoenderkamp, p.koeviiè"t"s°V•t-.v',ltru1s~loJr-
gen ,-. il-. k,:';'~.j~s~,an ,, -' r,1. loo;re. ., ~~.v.• l_ee,!1'."e.!1,, i: ,t1!>:H~~-, r. R.i:ta·, ,,_,_; 

·r:j;f!i?ql~r,!. ~~,ti~le.ms,.,t:kleil?,l:lt· ... , ,;, ,i,,;::, ,, ., ., ,,.~::::'•~;·::-;: 
Leider dhr l,\'.:4,Yf:!Q~,, ~ . '\,., ,, . , ,. , ! ... , .0 , ;itc ,_;;i. •1 

j; ·) •.(, . , .. ·),. 
LENS .Pi,: 

1 j.bi:-.onge.r,, r.v,.d.1 bo_qi?-l!-rd.,;:9,,bc;>~.Elt, p~y.!1,,bui;-gt,.: .. p,djvile~, r.hofci~n; p,hop, r,v.d,laan, j.lausberg, ,r.micka, j.v.rijn. i.~es. á;westerdU'ih·~:; .. ·, ·r:),,·!, ~:., .. !lt --~=:_-·-·:· 
Leidér• i:lllr, u .hofciäh-' • • , ••. '., · •·"--
Samentrnmst · 12.öo uur ingiu'lg' lensterrè'in,,• ,·, ·· •,n f. • 

, ·. ; . _; '. . • • - C ,'. '; .l .,, : LEIIS P2 : g,appeldoorn, p,v.d.bure;, 11,[r~11:tz.en.,_1t,.l).eynen,,,o, 
buis, r.koevoets, p. lucas-; tb. vo, luxemburg, r,noordeloos, r .pee-ters, p.valkenburg • . aes. f .v.velzen 1iff:.:i-._,, -' i i. ..~.i..- .... -·-·· Leider theo hoefnagel '-,,,, s:,, .. ,. ',;'• 

LENS P3 :Ce;v·,boheéinen;·á,bijlïägte;··j;èoli_;· ;l.èngele, J.i~peper-'. kamp,· h ;heezius ,; f, kortét,aas, • j .• tef · la are; 'r·. v.d. meer /'H ' 
pereira, m.versteeg, Res, r,v,aarle,··b,gi'iraberg· ·· 0

·' • · 

Leider hans zoun ·-;" · 
Samenkomst 12,15,uur ingang lenstèrreirÏ, •> , · 

. ··, LENS; P4 :" VriJ · ,., , ·' · •. · ,, ~ '..,_,, __ ... 
0

r . • •;,\ '-.~ .~·,,, ,~ .;. •,•·,~ .. ;, • ,•f.J.. • •.·:.,,~! Ll-:rJS P5 : s.wilmer, p,l>al.vis,. d.boin, p.dlJ i;ier, a,.k1,lip~r,~, 
r. pi eters' p.schoeraakér' . m.schutt~; . r~ wàar,!';~nbµi;g' -~•-"IJ~bqn' f,v,d.zel, ües. r.dessing 
Leider'-dhr p.lia:..vis: : ,_; •; · ··'; -· · . --·- ....... . . r, (·.; • . · .11··:, :-!.; •~, ·;~:.: . ... ;:< ;~,~•.·1. ~ ;,: · .. --:1·.-LENS P6 : j .kies, 1. bentvelzen, g, bo<>11,,.,,:t1J,,.-mooy1]1a,n 1 ._: j ,Elç,1Jip~ per, f.scholtes, t.v,d.tol, b,vaske, h.-v:in_k,-.p,.r;,,ié\sclirqidt,. 
h.v.d~\irinden. fies. !>~P~V.~~~~~p ,l t~·::,·::.,.it~•:= .. Leider paul v.d.steen 

• ;:_,;.: ••. 1 -.:.•.; c·· •. : '•,•:, ,,·!.··{ j),i·_-, • ,.,i,., ,:.i:•~-·;,•J: ·\"i é,,.:_ 'LEI~S P7 .L-~~•;Î~E:~~ch~, ~;}?~d<?U':'1. ~ •. y~~.~~o~k,:: ~~ .. J?~µe~~;;~P,;·r~:-:1 
dullaàrt, t .gimberg; r, v .nieul'le',\huiz~~, ., 1. 0<>1?:te,;11:e~r,,. w_,.ro.1;s 1 r.ruiterman, p.v.d.zee. rles.,. f.orta,r.1d.~.~eer~él~~-f.!·: '. 
Leider dhr f ,hooghiemstra . ., . /:.,J.•' ,;,::: ·· J-ëu,, ,, , 
LEUS F8 ·.,},: ~~ ~:S~':~et:7eg_~.1:l ,_: :ili]_e,1! ~.d~ ~Isl}e_r , .. r.~ ~J!?~\.,~~~~-g~, >':g • k_ç,nj._ng, 
~ '. ~~!J~t.~td i \·1If."J1t:i1!~-~ m ~ r~"i~X.~ ~ ... m. ~~i!~!t~ t --~ •·'.7~g~l9., :h_-;-ifë:êl~i a.v.d.Ict~J~·:.,l;d~~'!·· ~~\t+l~'r~ms~t·)~:.r"~!;.,. t • r•1üov~·•. ·:'. i • •;_~;•··•-· , •• r.,. Leider J)eter've-rheese·n· 1 

· --.fJ::.Hh.•.•J;r_,. · ;.;; •1.•1iJi'•.,M 
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•• ·, .• , • , ... ,.,,, •.• ~ ' ,_1 •. , , •.• ·, ,., ,. • ._,_ • ~~J,_-1'· r_, .•. ~Jj . 
LEHS W1 ''J' f. ve·r:!Jä'reii,d,s~ ·, r ~ dé, l<'èyzer, : :S :v.d. 111eer,,. j ;,v ~ ·;µ,r .1, " ·. 

r. bon, c" \7 ~rijk~ · j /1\t~1!1ê1l 1

,·· h'.. P_IankCIJ. ·, : ·a: ~ oYe~ga1ati~·{ ~- ."j: v:-~- cl.. -.< ~~ · 
nieuwenhuYSèll,: -r .·_;v'er~'t~_,/g' ... ;~;e~(-•'· -~t'/te:r:· :i.aa:re~ . ::. !-,~-~~i-.-c,<ti!,:~;itt:;7 
Leide1· dhr C'.-boh• ..... lt,. ,t,, i f ,_;i: ·•-' • .• 1 ..... - .,., ', __ ),,.__ t. ··-'·•"1· 

•.. ·- •. •; .·.i,'•-•i ;·,),'., !1·,,.i _,_,~--' • 1:. ~-: ' 1 •'•, ~·. :,-~r:; 11-1 

LENS :;2 : r ~v. loon,. -.11,•lc.o 1it, r l~•-.,J1ofm?n~: ·f.l __ .:v c ho:ek ,· · ,_j•. schn:eitlcr;~
r. de haas, p.vroegop, h.korenromp, r.schipaanboor~, polelie•• 
veld, p.kleyberg. ,~es. p.brochard • ,.·, • T.,,.. T, 
Leider .. r,en~ van, der steen·,:_. ; ;, 1 1 • , ,! .. , ·. ·.: J-'·:-; · ;_ · ; -~- ; _:,-1 L ~.ui: 1 ,.; 

3amenlcomst 10.00 uur klubgebouw lens., c',,.:- . , 1'., , , ,,.,,, J· 

LENS -li4, : , ·a·. siemens·; a .'kïes ,., r .,de_ gier,· e~·swart\"'?e':.'shili:ll'fb'rt:\ 
r.wijngaarden, j.rens, m.rutgers, e.gerritsent r.'d,rl:iessl'!tt?'.(2,ll:) 
~les. e.séhipper ·~;i 1 ·, J..i.U~i >~"-
Leider frank teunissen ...... ,_ .... __ --. --- · 

.. • .•~ f•·• . • ".' l' •, • · •· "1F, '·) • ... ~,,. :· _,-.,· ",' ,:~ •, ·} ._'(f'l(I tni-;·•, 
LENS't/5 : r.driessen·, (2x). p._fio111berg; _a.v.d.1>urg,.,.m.sçh·e-n."",:': 

, •·,,l,•,f ~.• • •I' .,,1'.._" 1, ,.1 ~-• ,., • ,• è\~- IJ.-

ltels,, P.~jf.']Ol.1, j .nijm~ij~r,;, ~/fra\1k,~~ 1,'..r,.v,.J}.j1'c?.n, .r •. n..o~!:'!I·;,'. 
b~a,_rf1 ,·· RJ f,Ff,'?,}J;es; ~;•,Y, di_J,c.~ •. ,.H~}? !-;··f. ~ duy_~d~~1::; ·· ·z~---·· 1·· .• · ~~--~:·1-:-:; •,-·.-=·;,·t 
Leider · e· rd: de hoo d .· · · · . · · · · ·. ... . . · •, 

t,s!, .. -? ïJl..-,..~_ J , 1?,1 ;,.~;:: •::,t~'.t!l, ·1·;1.· .•. ~ '.~'.·.= _,.2.:.~:;_'.2..~'.--~'~:_~~~: .. .,. 
LENS. il 6, : . h .hóutmari\:· !'.• j.a,nsen_; ·c. odenkircherr; . f.:schi'paanbooi·d, 
r.rnatthi,jssen,., w .va'lentin ,· th1.yprna, .. m,,wind; r. ba:doilx',; k. •.r ·< ., • 
v.kle~f-,-.: f .gr:o.~d_; ~ s.zomer: ,; ~ l,·f. ... ,.· ·., · ,_: • 1 •• ,,

1 '· :•.' 

Leider_.11:_~~'tin_î-euvel":: . 1 ~r:: ··,1 . i · 1 .: ....• ~.-.l, __ ,_··-~' 1,, . ,. __ , : i. ' 1 ' -~ •• 1 • ' . : ' '') . '' i :: '' . ' i ,,':' 

; ' ! ~ ' ' _: ·, .. i· ,_, •. ·· 
' 

;_; /. ' • l '._ .. ·; : j '_l 

r.".i i-:.J: • ;-,S P,-OiR;-T Kit. 11 p·-~•-N-: 1971: .=.1- i:•· 1 ::~:.·•:·;_: 

---~--------.-----------':""---- , . . . - . . : • . l, T • 

15, ___ u~_~:J_.} i ·~:.
1

.\\~~. -J~t ;a~_~;Ê/t.~i ~~,~,s·; 
1
?.~~ .~ ~~:~ ~-~~~ ~n; J~{-. s·f~;~•1)ieh: .~ ·_ · 

voor een van de komende N.;,.S.-'sportkampen• ... flet .. aantal 11,an,,.•, 
• ' • 1 '· J'.i " ,•.,.:.J:·.1-• "• 

meldingen is ronduit teleurstellend te noemen. Vo.or het. kamp 
te '.leert (iJ-!da1?se., , ~1-_f 7,, j,u'~i.) .. zi;jn er· l,)'~-~iiin'!l'fi!f~~~n;;, z9~:, ;· . 
dat er hog· 5 ontbreken·.· 'Voor Jorculo (t.:.klasse, 4-10 juli) . · 
s
4
le
10

ch~s 4.· ( evena.ls .. vo~r .h~t k~rnp .te A,'."e~isfoor.t .~P,~piJ,~'!lri4f;,\' 
- JUD·l..V•.~ :i•\. · ·\J ,.·,' )_'.!, -·· ..... · - ' '· -

Voor het· kamp te Fersch11eiler zijn er géeri"jlrobléméii; ,)JaÎiit:' ,· 
zij ei:iige .l'promflting''--is•·dit· kamp· nagenoeg vól'gèb'oektT't:-'i'j'·' · 

. • j) 1 !) ; ,_,-•, f) ,. •";, ·~::,• .Ï"; ,j 
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willen degenen, die vergeten zUn.::~t•ch, aa.n.,te melden, 
nog een mogelijkheid bieden. Evt,,aanmelding:en dienen 
vóór 22 maart a.s. in ons bezit te zijn.(d.it'kan ook• 
telefonisch nr. ;:rn.86.94). Zo niet, dan zullen deze 
kampen dit jaar niet door gaan. Gezien het sukses van het 
vorig jaar zou dit bijzonder spijtig ~ï"jn. _ · · · · · 

_: . ; ', • • ' : ' •.• 1 '; : ' . "'. 

AFSCHlUJVINGEN 
Schriftelijk vóór vrijdagavond 18,30 uur bij' dhr'• G,v(d~ •' ·, '·. Steen, Nunspeetlaan 303. · · ' · · · · ·· · _,_.,.,,.,, ,,. 
Telefonisch uitsluitend _vrijdagavond•·,tusi,e11 .1G •. 30 ,en , ;-, ; : ·-•-, 
19,30 uur 'C{el,' 66. 13! 14) IÜ~bgebouw,. ~. , , - , . · ;:;-;-;~·;-',, · 
In noodgevallen· zaterdagochtend uitsluitend tussen 1,0.,op, •,··, 
en 10,30 uur, zondagochtend tussen 10,30 en 11.00, uur,- • ,,;.,:;, tel, 39,86,94, . 
Afschrijvingen op andere wijze ·en :tijden t~orden·: iiiet gei; .. ,_ ·: · accepteer.d:. -·· ~-,. -, •, .•,,:·, ,-, ·;1t-;.1:• ; • .f. 

',. :~. ·.; · .. 
AFl(EUiHNGEN 

Junioren mogen il,\,_ g~e~ g.ev:al.:,9ver. afkeuri!)ge11 bellj!11. _ Raad"'." 
pleeg daarirobr de afç~urine;~}i,jsten, _ ,,. , . , : . _ .. _ , , ; 
l'upillen en 'cielpen:' ::\faddp;teeg alt~jd_· eer'i'~; d!" afk.e~ripgs;-,, 
lijsten bij de bekende adressen. Als daar bij :i;upi-llen staat 
"Goedgekeurd" dan moeten jullie altijd naar· het veld of punt 
van -samenkorast- ·koraen. 3taàt :-er "Afgekeurd"• :dä:n' raogen ;juJ..lie-- '-· 
thuis blij,ven:;.-:ïn· bovenstaande -tt1eè gevàll~n-1 d'us• '.nóoi t' •' 1 '. · 
bellen. Als er op. de afkèuringslijsteil' b'ij• ::.0ut#1Ten'. staat( • ' 
4'Zie afkeuringslijst" dan moeten jullie als -voli);t hà'ndelen: 1 

: 
Voor de thuiswedstrijden moeten jullie kijken naar de junioren
elftallen Lens 4 1 12 en 13; zijn deze ttedstrijden afge!rnurd 
( er staat dan een str.eep' door het_ nummer voor,.' ,!1'et betreffende 
elft~~) dan _gaan ook_, jJ!llie wed~1;i:ijden niet door., 1: 
Voor, d!)'•uitwedstri.jden mogen_ julp~ 't>ij s.lechte weersorastan-·.,: 
dighe~en .Pellen •.. :-·,;'._:.,,. _.· _· ·,; 1

-; ::1 l, .. ; ~ _-,,.,.· .. ·. #",l. ... ,·~ni.~ ~ · 
Lens_y2.tussen 1,0,00 en,10._11$.uur. .. . ,-,. ,: ; .. ) .,._.," . 
Lens Pt_·,en 3tu~E,e11 J.0•~9 ~n. .11'.:l,5 :l!ur, .Jel. 66,13,1~'.'r ~·• , .: 
NIET-OPI~Oi:lEN .,·i• · · ·:., 1 • '!': . ' ... ' ~f ~··te·.; :L· 
liegeiiS niet-opkomen afgelopen weekeind krijgt J. v ,.{iji\.' ·•t. (_; ·- •0 ;• 2 extra reservebeurten. "·: :., •.-" ,·. . · · ; ... "··Hf •·_1,1~1.·i 
J ,OoE,terveer liordt wegens hërhaàld ·oiet.i.opkomen dit seiz~e~!. t-. 
niet meer opgesteld, 
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ROKEN 

:legens roken op· 'zijn'wedstrijddag afgelopen zlj.terdag .krijgt .. " 

Frits .iouters een extra reservèbeurt, Nogmaals wijz~n wij· er~ 

op, dat de Juko streng-zal optreden tegen overtredingen tegen 

deze•door·de junioren zelf op de hearing gesteunde ~aatrcgelö · 

.............................. 
:::·· ....................... : DE HE AR I.K G 

Nadat Ton van Ggmond om.halfacht de-hearing geopend had na~ 

Jaap·Colpa de.hamer in de hand en léidde verder deze heari~g, 

De opkomst 11as redelijk. De h-klassers echter lietèn het' le

lijk afweten. Na het uitdelen van de consumptiebonnen; ;,èril 

het eerste punt aangesneden I nl. het re kan, · . 

De meningen hierover 1·,aren zeer verdeeld, de een vond dat'' 

Lens ei:: .. r~e~s r.u;p ,:t~ ,,mken had, anderen vroegen zich ar° Îrnar-:

om A-klassers ,1el en de ·rest niet.., flans Zoet zef· namens d2, · 

Juko, ,_qat ze_.e,epve,rant_woor'delijkheid hadden jege·ns da· ouders,, 

Als e.chte,r de ouders toester.unïng geven, mag het ook vah de . 

Ju~o: •. '.Je ·moeilijkheid· is e.chtcr, waàr de grens ·r.1oet ·worden g.c-" 

trokken. 'Hierna 11érdè'n verschillende voorstel>len gedaa:n, zoals 

niet roken op wedstrijdd~g'e'n { zaterdai;) en al,leen roken ria de : 

11edst'rij'den en _op '.zondag~ .iiit eerste' voorstel werd ,r.iet gr·ote , 

meerderheid áan·gen'omen. '!Iet· is natuurlijk we 1 dè · bèdoel'ing,,• ,dat 

de 'junioren zich nu hieraan houden. ' · ·, .-. 

• ... ! 
. • .. ' 

net tweede gesprekspunt·· ging ·over de training en het ma ter<iaáL. 

Veel uaren.het ermee.éns dat.de selectie-groepên•de·-beste- .. •· 

ballen hebben. Vhr v.d.3téen wijst erop·dat ook'dè andere 

ti:,~ining~groepen' goed '"áteriaal hebben gehad. Cok zegt :hij 1 <dat 

er ·ait jaar al 50 ballen zoel~geraakt zijn •. Er wordt ·voorgesteld 

een soort hengel !!an te schaffen· · om dè ballen· uit' de sloót 

te halen;! dit',zal een stuk helpen. , 

Verder bieden zich spontaan èen stel jongenl? aan, · die ·be~eid · 

zijn om de ballen in -te' vettèn. Deze .jongens tlórden·;,: als het. 

zover is, nog via de Lensrevue gewaarsclluwd. ,,ij. ~u\~en. zç.,in 

twee groepen indeJ.en. ·, . • .. . , , . . . . : , " .'. ..: : 

Dhr d,e Groot wijst erop, dat. aan het begin van het seizoen de 

· Juko bçloofd had om, elke weeit' een 'paar wedstrijdverslagen in:, 

de L;nsrevue te. plaatsen; Hierv·an heeft' hif nog niet veèl •gel.

merkt.· Juko wijst erop', dat hiilrmee 1·1eer' begonnen 'word-tJ.:I.; '-'': 
• ;lil 1 ::'l,~,'.•., ,!.f 
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Juniorenraad wijst op de Jong Lens,. die .-we.er komen. gaat •. Hierin :komen beschouwingen te.staan- over alle,-elf:tallen. 
De heer ;uerck vraagt nog of ·de:,lege: f:].esjes niet· langs het veld'· 11orden gegooid, maar dat ze·.terug:,.worden, gepracht naar de bar. 
Verder vinden de C-klassers de leeftijd voor de beatavonden te hoog;· Zij vinden, dat ze ook _recht hebben op deze a:Vo_nden. Ton Hoek zegt, dat ze het de laatste keer al probeerdèn met 
de il-klassers·, dit werd echter een flop, , De junioren reageren slecht op _allerlei dingen, bijv. kl'.a,}!ten-. aktie, beatavo_nd en hearing; · 
Jan Slabbers stel:t;· voor· o@ ·een· beatgroep op te ricqt_en met uitsluitend Lensl_e_d_en;· •Dit· ·plan zal ,noe; door hem uorden ui.t- . ,,. gewerkt. . •c~•· 

• 8 .• ~· -· • ~ • Het volgende ging· over de opstèllingen. Hieraan raankeerde nogal eens wat, volgens de junioren. 
Vaak stonden· ze raet 13. nan "opgesteld,· ilieruit 'volgdè weer dat telkens dezelfde nénsen re"serve stonden en· de beste spelers nooit. De Juko t1ijst er' nog op dat het· voor hen onmogelijk is om. alle eJ.;ftallen _tè. bekijken; 
ie wijzen. 9:P ,<i-e yëdsj;rij,dverslagen, die 
renleiders J1:e.!'r ,f!!li,,cht yrorden ingevuld. verandering komt. .,,., · · 

meestal door dè junio:.' 
Zij hopen,·'dat'hierin· ' .. 

Pier.re Heynen stelt voor om de 'algemene. yercaderi,ngen op~n 'te· steller{, voor aliè' ju~i.or~n, d~~·h; echter alleen cle' i,-klassers' mogen ster.1recht'-h'èl:>l>en., '·. . .. ~, . . :·r Dhr ii!)-lleen 11ijs't';rop·_, ctit de' jünioren geen notie· van de . zaken hebben, die bespro,ken worden. Pierre' zegt,' dat de neeste senioren dit ook nog 'niet· IJ ebben. ' 
" :• . . ' . " :;,·' ' : ; :' 

De ,heer van. Leeuwen vond hèt .raar,· tlat .er pij Lens allee!\ een' klubavond ·was voor senioren _,en, ni.et voor de jeugd .•. , 
De aanwezigen.,waren i•el. voor een klubavond. 
De vraag is echter. waar en 11anneer. ::.;o galll• hiervoor een OJJ-. lossing is, volgt er .,eer over_ in de Len,si:evue.,,,,, · 
Jong Lens gaat 11eer komen. i.et staride'n," lj:oi:imeritdreri en puzzels. Hieraan wordt ook de nedewerldng vert1acht _-van alfe 'junioren, pupillen en welpen, J.ls. het zo ver is; "'vó'Igt 1hièi' i'e'tà' van. in de Lensrevue, · ,. 
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Ook gingen er stemmen rond over een ideeënbus. Hierin kunnen 
• '. I 

jullie b,v. de kopy voor de Lensrevue en Jong Lens indoen, 

Natuurlijk ooi, alle andere 1rnnsen en.. ideeën vá·n jullie, 

,lij dachten dat er \.iel: iets goeds· uit deze hea;~ing is gekome·n11: 

l'.isschien wordt he( nbg' wel eens herhaal_!i, . 

i'lij danken alle opki>mêiiden voor hun bela_!lgstelling: en hopen," 

dat alié._jongens die zîch opgegeven hebl:!_~_n 1:oör diverse kar--,'' 

1rnitjes, ze ook ten· uitvoer brengen ale;,_liet z~ver, is. ·' · 

Nam~;..s de j~ni~renra'.a~ Ha~;,,~~u~· en 
· ?aul .v,;d,Steen 

==-======= 
~-!::_!:_k _g_ r _ o !:;_P _ e -~ ·.· 

Op de onlangs gehouden hearing is door Pierre Heynen het idee 

geopperd om werkgroepen op te: ... .r:-ichten:,. die. allerlei klusjes 

voor de vereniging zouden kunnen opknappen. ,liervoor hebben 

, •• j 

zich een ·aantal jongens <>pgegeven, , . · . · 

Van mijnheer de Jongh, die voor de yerzorging van •de. altkori1modatie '· 

zorgt-, hebben 11ij nu. enkele klusjes opgedragen· gelrregen. Als"' · · · · · 

eerste moet er achte.r het timede veld een têgelp~d 1{órden ~ari-· '· 

gelegd en. verder .moeten de. reklameborden bevestigd 11ordén aan 

palen;·die.de;grond in moeten.worden geslagen;;ile 'jongens die 

zich voor. de, werkgroepen _hebben opgegeven· zullen-~ier' t. z·.t, 

nog nader bericht. over horen .• De werkzaa_mheden· ztiîfeir(à'.fä he·t' 

mooi weer is, in. de paasvakanti.e verricht worden', îUs' er· evt, · 
• ', . • ' ·.• • . . -. . /, ' ' ' ' . 1 .• 

nog.·jongens. zijn, die. zich alsnog willen opgeve.n. voor de·werk- .· 

groepen'. dan kunnen :,;ij. d~ t doen bij één. van. de ied~Îl1 van dè .•. 

Juko of Juniorenraad, · · · · 
• I Il~· Juniorenr~ad;.. ;,_:, 

UITSLAGEN JUNIOREN 1 1'UPILL:i,N EN \/ELPEN 

· ' ·· · : ''Jûriî'oren 
vcs 1 . ·... · .;; ·J;ens 1 · 

J ; .• _, • • 

Voorburg· '1 . . Léris 2 · 
Lens 3 . ' ' ',,·:.:- :lijsid'jk. 2 
Lens 4 ·'.·'>~t ··. --~';;_ _ !ü1D~ '2 ; · ·. 

GDS 3 ' ; ,·' ''·' ,.l• 'L,ine( 5 . 

Lens 6 ':' ':· /"·'- ·'V erburch 5 
Lens 7 •> " • 1"\•uc 6 

; }-upilien· 
1-1.· · Lens 1·. · ,.~' GDS 1 , 2~.1 
2-o'· Celeri tas·2,;.,;. Lèns 2 ·. 0-2, 

2-1 Lens' 3 · -· ,Oeleritas 3 2-3 
· 2-4 ' '.Lens· 4•, . - ,cr..01.1vliet 3 ·· 1-2 

1-1' Leás 5. · •:·, ,: - Triomph 7.-1 

. 0-5 Lerts· 6 · · ·, ,- .SVH 1 . .1-2 
1-1· ; -·GDS 5 Lens 7 0-3 

.. ,,; --:,uiclt St ;4 - Lens 8 5-0 
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-:. .<• 

. - ,Lens: 1 

- Vredenb, ',1_;1 tlelpen · . -
Lens 9· · 1-2 

... . , 
·; :, .·; i ;.- C 

.. : .. ' . ' :, : ' . 
~ ... ., 
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Lens 8 
:Ujswijk 5 
Lens 10''."" · 
Vredenb, · 

" SVH 1 5-. '8 Rl(SVl,J 1 
Lens 2 - Ooievaàrs 1 Lens 11 ·4-5 1-,p, ' .. 

RVC 9a · VJ,;_: . ., 

(,,uick St;1Ó • 
DHL 12 

liDV 2. - Le ris 3 - Lens 1_2 2-2. · •· 0-1 · .. ,', 
Lens 12a 1,-0 VCS- 3 ' - ~ens _4 . 3-. (>. ,,. 

. :J '· --

Lens 14 
Lens 15 

-1.DO e. ..,. Lens 5-
"" Lens 13 -1-?.. ;iijswijk 7 - Lens 6 - Flamingo 6 3-.1 

0;-2-.\ ~-- ;- .l .. 

0-0 

Die llaghe 9 
Lens 17 
vcs 16 
HLSH 7 

·•.- llDY 7 7-1 
ADO ~ . . . :r,e_ns· 7 

- Lens 16 5-1 
- Te ,ierve 5-0 
- Lens 18 : 0-6· ·' :·, . 

Lens 19 ·"' 2-1"7;:-- -
- ....,"1;~ 

. \IEDST,UJDVZi:lSLAGEN 
Lens 17 -· Te \!erve 4 · 

0-2 

Deze wedstrijd is geëindigd in.,eenr-volkomen regelmatige 5.:.0 overiànn~ng van Lëns;·'in de eerste helft_ scoorde Lens·, ondanks een voortdui,end offensief; slechts eenmaal, :i)it .doelpunt ont'-· stond uit een· corne_r van i,ichel, op schi tterenéle 1'1ijze door John de.''Jaal ingekó:pt.·: ·In de 2e h'e}ft èenzelfde spelbée_Hl.. Lens wist echter uit dit offènsief 4 doelpunten te steriliseren(!) Achterei,hvolgens' John··:de .la·a1' (\1éderom een knappe kopstoot):, l.ichel van )_lassem ( 2x) e_n ,-lüdy Guit uit een knappe solo, 11isten de ein!Jstarii:l ,op !5-9 te brengen; De achterhoede, .iet aan het · hoofd. ae· ûi t_blinkeride ~olm ;;rens, had verder geen moei te om deze voorspróng te hand}raven, Al.met al betekende dit de, achtste • • :1, •• •~••••·A • achtereenvolgende 'óv'erwinnii;ig __ yoor Lens, 
...... -~ .... •' , . .,,_ ~,""'(p., ,. -+ . . 

H.Uding enl•l.v."äassem 
VCS• 16 - ·Lens . 18 ., ... ,. .. ~ --·. , ..... ~ De eerste minuten al speelden.zich af in het str;i.fschopgebied · van VCS. Lens· iiaî( begonnen aan een groot offensièf/P.l gauw werd' het eerste .doelpunt gescoord doo:r -:,. v.d,i.eys, Lens 1,ist de score geleidelijk op te voeren t!)t 4-0 door. v. ei,, Voort; .• , ,.;_: bahietl eri van 'l•mren. De tweed::î. helft" gaf een ie~s ander spel- .,,.,,),i beeld •. VCS spèelde aanvallender, r:iaar. onze verdediging L1aakte· , __ .. ;, echter• geen fÓuten. Het enkele snelle uitvallen wist Lens de ·, · aii,,,.r, scor,e.,~og ver!lêr óp te voeren tot 6,0, door cv;d.Leys-, die ,, "·':!, beide .. doelpunten yoor z,ijn rekening·· nam, Dit was tevens de eindstand. • - · '-Lens 18, 
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Lens P6 - SVH P1 

In een goed gespeelde wedstrijd is Lens P6 er niet in geslaagd 

om van het sterke SVB i?1 te winnen, lfa tien minuten srielen sdDot 

een speler van GVH op het Lensdoel, De keeper liet de bal los 

en de scheidsrechter besli!te .dat het .een doelpunt was, Hierna 

kwam Lens sterk terug, Dit resulteerde in een prachtir; doel

punt van !l. Vink, !la rust was SV.1 ,,el iets sterli:er, Vijf lilinuten 

voor tijd maakten z,ij het 11innende doelpunt, Dit kwal!\ omdat de 

achterhoede weer bl.'eef hangen, 

Dit komt te veel voor, Als jullie goed en snel aansluiten, 

komen ze veel meer buiten spel te staan. 
F,v,d,Steen 

HI(SV!l J1 - Lens .!1 
Na een paar ,reken in de put .. te hebben gezeten, zijn onze jongens 

deze week zeer· geladen het veld ingegaan en ondanks de veel gro-· 

tere tegenstanders 1tisten zij het grootste gedeelte van de wed

strijd in handen te houden. },et eerste doelpunt 11"erd gemaakt 

door Jan üiemen na een goed doorgespeelde bal van .<udi Versteeg, 

De twee andere doelpunten wist .1udi zelf te maken, ,,aarvan het 

laatste van zeker 20 meter afstand. Door een schèidsrechtelijke 

dwaling konden de jongens van .US'.>Vl-; e;elijk komen,· alhoewel een van 

de spelers tot 2 maal toe ten minste 3 meter buiten spel stond. 

liaar het spel is belangrijker tlan de uitslag, en zij kunner. al

lemaal terugzien op een zeer_ g_oed ·gespeelde uedstrijd, 

C.Bon~ 

STANïlEN .llJGE,/fü«.T T/il 20-2-1971 l3-::LASSE.!S 

~.pnt gesp ~nt gesp pnt 

vue 6 13 20 DEVJ0 4 14 22 Cromvliet 3 12 19 

AD0 9 14 19 DHL 7 13 21 Die Haghe 5 12 18 

GDS .6 15 19 Lens 8 14 16 lfflSH 3 13 15 

Laakkw,5. · 11 15 VVF 6 13 13 Jelft 6 11 14 

Lens 7 14 15 Velo 7 ' 14 12 Lens 9 13 11 

',iilhelnus 4 14 12 ~uiclc 6 
•- 14 11 AD0 13 11 7 

-,uick 5 15 12 Verburch 7 14 10 GDS 8 11 6 

,:estlandia 6 13 9 Fiava 7 10 9 Scheven,8 11 5 

Velo 4 12 6 Vredenburch 11 9 Rijswijk 5 3 3 

DHC 4 11 1 6 
, 

.á.lJO 11 11 7 
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··,.,,._.,-.. ; . BANKIERS . , - ,.;, 

, ', 

' • .1 • • i ... - : 
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HDV 4 12 21 
DHBRK 3 11 ·18 
VVP 7 14 15 
SVH 1 \ ·t 12. ,14 
Triomph 2 14 14 
PDK 2 9 10 
Lens 10 11 10 
Scheven. ·-9· 13 9 
GRVê'2 ' ' 5 8 
DUN0 6 13. 7 
Quick 8 14 4 

:-,-~ ... .:. 

Vredenb/8 11 
Lens 11 ,11 

. :'l;'ED0 4 13 
DS0 6. 11 
AD0 14 ·. 12 
Te ·./erve. 2 .14 · 
die naghe 6'üf' 

. 1 • . 

Cêlèi'itas 6 13 
Rijswijk 7 9 
Valkeniers4 11 

' ' . 
.. 

•·. 

21 " 0öievaars · 5 13 25 .• 
,18 Scheven.10 11: ,19, •·· 
: 17 ,;.spoorwijk 4 1L .19' .. 
15 RAVA 9 14 15 . 
13 G0NA 5 11. 12 
1.3 RVC 9a 11 11 
io Lens 12 1~ , 10 " 
·7 GDS 9 12,, 10 
6 . HDV .5' :• 14 , 10 . ,, 
3 . Vred«irib ;:9 12, 7 ' , 

Làakkw,8' 10 ' 6 · ., 
Adelaars 2 · '.'9 4 '", 
VVP 8 ·10 '2''' 

·:.,: .. ~-: .. -!i,?;;:",.,_.. ··, :, 

oIJGEJEHl~T. TOT ,27-.2-1J,71 lLf•'!'L .. ;,.: ;, .C-KLAGSEiIB '.., 

Post·duivèn3·•14·>:ü>.· 1,.D0'17·,,.~ -,,,13· 24 AD0 19\,. ., 12· 24•·.· 
Dyna:m& 1 67 3 . : 16·. ·20 ·. jac' .9 . , ' ·, 16 ' 22 · .Lè.ns 14 .. ; 12 :21'' . 
0D:il 3, · ' , .· • "9 ·16 Lê'ns .. '13\i/ ;_ 14. 20 ;iac 10 13 i7 . · 
Loosd,;5- ,.·• · 12 ,1'6'. Quick,St;";11j1 ',15" Quîck St,12 13 · 13 .... 
(uick tît.10: · 12 ·12 ·Laakkw~9 ·13·· '12. Flamingo's6 11 9''' 
;rns 4 12 10 Velo 11 15 12 G,Altius 7 12 9 
iJUN0 7 . 9 , 5. RVC.'10. __ ::.:-.. 16:. 12 GDG ·12 , 11 <I .• 8 '.' 
mis·-7, 12 .,·, .3 ·•·vue' 1·2' · · ·14 11 vrcs 7 : , , 10 ·, ·7 . ,. 
QuièR' 9· · · 7 '' ·2 · 131 • Zwart 't0 12 · 9 Cromvl:iet 6 14 . ',a° 
Flaming'o's5·''· sr. 2: DS0 7 · .-· 14' ,9· ···· 
0DD'4 . '2''-'""'1 · DHL ·y ·.• · •·12. '2 
Lens 12a · · ·· · :1,•·"'::'.•o· LGDS :11. , ~ · 15 · 16 

\tik 3,: .. , 
KI,JD 5 
têns 15 
VVB. 10 . 

, ,;t/.(,)~1 .v_:r?;,••9;:-:::,'·?-1:r;~,24 m,JD .6. ·12:', 24, ;,: 
, , ,12. 18 . Coi.e,vaars8 16 . 24. Lens 17-' . 12 · 19 ·.: '· 

,.,, 1r ,~5/ .. Le'n;.;',,16, :. ".13 ·. 18 RVC 15 12 15\•: .·. 
,13 1_5 .,;,vk:;13 1.3. 15 Tee t/ërve 4 _', 12 '13·.·• · 
12 '11,,/,uick St,1412 ·1.1 ,UVA 14 13·, 10•':'. 

Hl ? •; 

Q.uick St,13 
· \/esterkw.10,. 
. Duind.SV7 ... 

Postduiv.4 
Scheven.13 

13 -1~, Velp 16. 12 9 'flamingo,•si 11 '., 8 1
, : 

13 .. !) . VCS 16 10 7 Vredenb.17.a. 12 8 ' 
1.1 7, ,_ <;>r, ,Hauw 6 10 6 . Die. t:iaghe 10.10 · 6 · ' 

5 0 Die Haghe 9 14 6 HDV 8. , 11 3 
. Laakkw.11 5 5 m,:sH 8 4 2 

, . '.' VVP. il 12·. · 5 Spoorw.6 i 0. 
Dansavond C-klassers 1/ij hopen op een grandioze opkomst. van , 
onze kap.t:~, .Kwiek Spor.t .. zorgt voor de meisjes. ;-Je-t is ·natuur
lijk niet. verboden ·. om je eigen meisje mee te ne@en~ Het be-· · 
gint om 7 uur en eindigt om 10 uur. Ook worden er enige 
spelletjes.bingo gespeeld, 
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G;)S 14 -· 
CronÏvl.8 

AD0"23 
GDA 7 

: ' ·•: 

13 23, 
11 21 
1î'' 14 

. 11 · 14 

Lens 18 14 13 
.. "" -·••1; 

Laakkw. 12 10 : 9 " 
: Quick 13 12 8 ".-

.H!,ISH t,=~=14"==~-.· 

KRANTENAKTIE 

HBS 11 
Lens 19 ·. 

· VÇS 16 

3 
3 
3 

4 

~ 
2 

\fosterkw. 12 10 2 . , 

.. ' ' 
De Juniorenraad_·;~~f!.:nog'=een·:keer:•proberen de krantenaktie ·.· ... '. 
nieuw leven in te blazen. Di.t willen ·zij doen door het uit"-': · 
loven van prijzen, · De eèrstii prijs' is"een waardebon van f·.5,-
de tweede prijs , 1-tÏ'waardebo·n· van'f,2;50, · .. · · ·. :. 
De prijzen 11orden uitgeloofd aan degenen die de'r.ieeste·kra:n-· 
ten ophalen. Let,•·1irel: elke twee weken worden er weer nieuwe 
waardebonnen uitgeloofd. Verder zal er ééns in de twee maanden 
een extra prijs v1orden ui.tgeloofd aan, dege,ne die regelmatig . 
voor 'n behoorlijke·hoeveelheid krantJiî·-i'orgt;- Dezè bestaat· . 
uit' !.n w·aardebon·va:n .f.5,--~ Je ziet wel jóngens, alle reden:·. 
om flink,je bes:«;_ 1,e.·doen. De jongens !l,ie menen·dat zij genoeg 
kranten: hebben ó'm in aanrîierking, te:.komen voór een prijs,· 
kunnèn zich opgeven"'bij '?.vJ'd,Gteë'nj ·tel. 3S.86;94, 

' . ' •: • ~ .i 3 .: ' '! ' , ., ~ -1 t , 

: KEEPEtIBTRAINING . 
Er zijn yerscheidëne ••jongens die zich opgegeven hebben v11or de 
keep'erst'raining. ·;,,,à, zaterdag zullén H,v. d,Steen, H .Jochems· 
en i3',Ruiterman·,onder handen wordèn .genomen; Zij worden·om 10 
uur verwacht op het Lensterrein, Als er nog meèr gegadigden zijn 
kunnen zij zich alsnog opgeven bij ,T_.,fo~k of J .i3orst. ' 

~ ·: ·.·: .. _, . •• : ; • .i ·J!•;;i 
PUPILLENKtiIS ·-·· --· .•·--· 

Na de twèe spannende voorronden van de _pupillenkwis vindt op. 
din!l~ag ?3 maar-t a,.s., de.,finale plaats. lJeze begint om 6~45,,ell 
zal om + 9 uur 'a1gèlopen '.zijn. Uit de. voorrÓnden van 9 '111aart : 
kwamèn dé twee f.inalisten nl" P1 en· P3. De finalisten van 'de'•': 
voorronc'!~ van 16 iua.art zijn, ~ij ,h,et t!'r perse gaan .va,n. deze 
revue nog niet be.ken.tl, !).e prijzen \taar op deze avondóm zal .wor
den gesfreden · z~jn, ·!).en waardebon voo.r .de eerste en een b.al voor 
de t_weeé(e. De 'j!mgens dï°e uit:gescl\ak;eld zijµ, zijn vapz·e:J;fspre-
ken~: nog'van harte welkom. ,.: , . ;.' ., ·'.· .; . · ·, • .,,.;, .. ,:,:;,: 

. DANSAVOND C-klaàoers 
A.s.'. vrijdagavond ;is 'iiet; dan zo ver. De eerste C-klasse avond 
gaa~· een feit w·ordEm. Déze wordt. geÓrganiseeJ;"d do~r de han.db,;11-
ver~ni~ïng miÏek Sport in het Eeuwi;;khoekje · in dê. fli_jevèehstr~at 
bij ·tiï.t tra·nsform·atorhuisje,De i<eko · van Kwiek S:pc;•t zorgt ervoor 
dat bui teri' ~en bord. staat. H.~t. is, dus altijd te vinden: ·c zi~· ,;er-

. · · · · · · · · ' der- onder b·lz., 190) 



BESTUUR 

J. M. v. d. KieiJ, voorzitter , , . 
framba"Lenstraat -15, Tçl. i501 16 

G. li. Halleen. secrefari.'i 
Abeelstraat 37, Tel. 321014 

.. 

C. P. Nîeuwenhulztn, penningmee$ter 
p/a Aheeh!rant 37, Tel. 3240-M 

. ' 

S. A. de Bruyo, kommissnris J • -.! -
Fred.Hendrikulein 4 tel· 

' . . 501183 
C. T. v. <l. Laan. komm,ssdr,j 

Weimarstraat 3ila, .. J'.?!.~ ~~ J~ SI,, ... -....... ___ .... ___ . 

Sekretaris :utoiori.':n 

H.A.v.d.Steen 
Jul. v. Stol b e1•glaan 
tel. 83886(> 

480 

Sekr(!taris juoio.u:c., pup~llen en wcl_pca 

G. v. d, Steen 
Nunspeetlaan 303; Td. 39ü691 

·: :.·.CAFETARIA .. 

"INWJ'9 

. .,j ' 
DE RADE 18 TEL. 66-42.76 

Onze specialiteit;· 

Hambu••ger speciaal ,: . " ' 

·., 

VROEGOP's 
/Jlimp• Vèrk"oóii 

•' f] DafJ!f:S.·, ;1-krerl- eu K10derhodcgcs m go;,id. 
<foub!e en .::hroomslilal. 

'•·",.-
·,,;._ ... 

.. 

0 -Translstonwlio's, 1,1,,·l"rddontvangus, cas~~,i~ , __ : 
!ccordcrs, ,autor~?,lo's. _pick-ups., t?tit. ·- ; 

, . ;0 TluikerhorlOGtS en Zou~se klokken, 

Sekretads Toto 

J. J. Jage: 
\V.:imarstraat 67, Tel. 33 21.33 · ··1 

- Sekretaris redakue 

N. Orabbo 

. 

Apeldoornsehm.n .701. Td. 33 66 52 

,. ... 
TBRRllINEN ""'. -Henge:olaan 61)0 ' : '· 

Tel. klubgehot1w 66 13 li 
'. 

KONTRIBUTIES 

t.n.v. Ploni_ogmces~.1 .vY. l_c.,:;ig _:fQ .S.a~J 
Deo Haag, Giro 336711 

·•· 

20-30'J'0 benc<len.de win.kelwaarde 

Vraagt ~~ijblijvend zichtzending 

.. TEL. 66 96 01 
f1 beli - ,V/y komen 

HOOGVEEN 9i DllN !iAAG 

"· M uw Ml!l!R WAARDE liARKET., 
w 

PRED. C. DE KLEYN 
VN.r.krustlaaa H5, Telefoon €647·!8 

VOOR AL UW Ll'.VllNSMIDOELEN 
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OFFICIELE MEDEDELINGEN 

IN BALLOTAGE 

707 A,P.Visser 19-02-56 (j) Meppelrade 140-679393 
708 T,J,Visser 09-05-57 (j) Meppelrade 140-679393 

OP NAAR ALPHEN 

Er valt heus ook nog wel eens wat positiefs over onze vaak zo. 
lo.gge liNVB te vertellen. De kompetitieleiding heeft •t zo uif;.. 

gezocht, dat zowel ons eerste als ons tweede elftal zondag naar 
Alphen moeten, Ze spelen allebei om half drie op hetzelfde 
sportpark, maar tegen elftallen van verschillende verenigingen, 
Het coördineren van deze beide verre uitwedstrijden verdient 
alle lof, De supporters zullen hun hart kunnen ophalen. 
Jestuurs- en Elftalkommissieleden zullen trachten zich zo 
strategisch mogelijk op te stellen, zodat ze van het verloop 
van beide wedstrijden op de hoogte blijven, Er zullen zondag 
in elk geval twee bussen naar Alphen vertrekken, De eerste bus 
vertrekt met spelers en aanhang, terwijl de tweede bus gereser
veerd wordt voor de supporters. De supportersbus vertrekt zon
dagmiddag om kwart over één vanaf de Hengelolaan. Vast staat 
dat onderweg de Hengelolaanloei geoefend wordt, terwij·l het 
middenpad wordt gereserveerd voor de spandoeken, Zowel het eer
ste als tweede elftal zullen de steun van de supporters hard 
nodig hebben, Alphia is de gevaarlijke tegenstander van ons 
eerste en Alphen 2 de tegenstander (en mede-kaFpioengegadigde) 
van ons tweede, 

SUPPORTE,!S VERZAUELEN OM ééN UUR Hl HET KLUBGEi30Ulf ! 1 ! ! 1 ! ! ! ! ! . 

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

-------------------------------------------------------------
VRIJDAG A,S, KLAVERJASDRIVE ! 
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• HET IS \'/EER BLAUW EN WIT EN ROND EN·MOOI EN, BAR EN BOOS. 
-------------------------------------------------------. • ;1, .. ! .1. 

'Een voetbalweekend vo·l lief en· leed;· vol· vurige hartstoch
ten, een weekend van hoogte- en dieptep.U!lten. Dat was het 
afgelopen weekend. : .... ·--· ' ' ..... 
\tij zullen de diverse elftallen hier de revue. laten passeren 
en eventueel· een prognose irislui.ten.,, 

; ·Over· Lens 1 en Lë~ns ··2,:kuntt U--'elders--hèt nodige lezen,- nl.' 
·omi'er "Op naar Alphen!!-~ Het daar gestelde·spreekt o,i, voor 
zichzelf, ·.••;_ 
Li,ns·'3 zakt af naar de middenmoot·.: en vervult daar verder· 
een onopvallende rol. • : ·' " ·. ·1, ., -- . · 

Lens 4 was al middenmoter; het. ':i:s ·nu zaak voor deze, boys 
' om dat te: blijven eil' niet· v'erdër- terug te zakken, · -

Lens 6 is.in gedachten -reeds bij de Engelse toernee, De aan
dacht is daàrdoor ietwat-van de wekelijkse kompetitie:.· 
beslomm~!'ihgen afgèleid,.De·routine van dit team staat ech-=. 
ter borg voor· behoud in· de· tli'eede klasse, . 
Lens 7 doet he_t· )t~t magertjes, Zorgelijk is de situatie 
echter niet, 
Lens 8 1 Lens 8 1 aandacht voor Lens 8, Indien Lens 8 er zon

.-dag:.a:,s; in slaagt H,i3,'.S.:,:,1.? .. te l{l.oppen, kan vooÎC_dït téam 
de vlag gehesen worden,. ),c_unner;i_, de eerst!') ya_n- ?e. 5_00 kratjes 

... pi;ls worden aangebroken en .kan, de r.eeks kampioensfeesten be
ginnen., Mocht er,J~:m1rnd niët_: naar, Aip:i;_C,!1 gaan·: . p~· 3 uur gaat 
,Lens 8 op veld_ 1. kampioen_ worden, .. ,;;_, . . 
Lens 9 scoort maar door, een doelpuntenmachine, !l,ie niet van 
ha_peren weet. Vroeger spraken we vaµ·; een. Cel tic-effekt, tegen
woord;ig va:n het Lens 9-effekt, Hela.as is L

0

ens· 9 zÓndàg vrij-• 
zodat het 'kampioe_nschap nog ev~n op, zich la.at ;,;ac.hten,. 
Lens 10 liet het zondag lelijk liggen, Echt gÉidrukt zijn de 
kampioenskansen nog···tiiet, maar Lens 10 moet het wel bij deze 
ene nederlaag laten, 
Lens 11 is één na -1:aa_:t.st_E\ .O.P d,e ranglijst,,Y,a,n de .~ud';"_.~a~de 
van Lens mogen we e•ïgë'rilîjl( ·meer Vërwacht·err; ··Een· ho·gere ....... 
plaats in de eindrangsch;i'kking behoort echter nog tot de•
mogelijkheden, om eens iets aparts• te zhggen·, · · .. ,. 
En dan Lens 12, Boys, boys, jullie staat·· onderaan! Maar aan
gezien jullie 3 wedstrijden minder he'bbè'n gespeeld dan de 
voorlaatste club (Nivo 7}~ mogen we verwachten dat jullie 
binnenkort rode-lantaarn~drager áf zijn, 

:;•:.< . ,, 1À. V .E. . •. '"· . 
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De, i:-eus geve.Id, of.: . ook de beste, breiers laten .wel eens een 
steëkjè. vàïiën •............... , 

. ' -· ~· - . . ' 

Eón'hoofdsfuk·apart 

,Stomverbaasd, diep teleurgesteld en ontgoocheld keek mende 
spelers van Lens 5 aan,· die nog.na-huiverend van de koude 
douche, aarzelend. het Lensterreili, betraden, \las dan toch het 
onmogel.ijk.e geschied? Het onmogelijke· was geschiedÏ. lielis
waar had Lens 5 tegen RVC vier doelpunten gescoord en RVC 
slech'(;s,éév, doch twee ,ervan waren afgekeurd.en één belandde 
per ongeluk in het verkeerde doel, 
Echter, indien Lens 5 zondag weer wint en indien Duno 2 ver
·liest, is ,Lens 5 zondag toch de eerste Lens-kampioen, J:Jocht 

er iemand niet naar Alphen gaan: om kwart over één kunt U 
getuige zijn van het herstel van Lens 5 tegen nummer twee 

·. van ge ranglijst: '.iilhelmus 4 (U kunt dus achter elkaar van 

de heerlijkheden van Lens 5 en Lens·8 genieten), 

·A,V,E. 

·:.: 

-:-:-:•:•:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-: ' .. -. KLAVËRJASJJRIVE -:-:-:'.:-:-:--:·:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-·❖:-:~❖-

Afgelopen vrijdagavond was·de opkomst iets minder dan de· 
eerste avon·d; maar desainiètfemin was de spanning te. snijden, 

·De avondprijs was voor het ·koppel mevr,Franke-mevr, ·van 'Rijn, 

De tombola werd gewonnen dcior dhr de Haas. De eerste prijs 
was een grote fruitmand. · 
De tweede prijs, een fles sherry, ·was voor dhr de Hoogd, 
Vrijdag a.s. is de derde avortd itan de paasdrive, waarna we 
de stand volgende week zullen publiceren. · 

. ., '. ~ . ; . 

De Ka-kaarter. 
======-===== 

· UITSLAGEN SENIOREN ZCNDJiG 21 !,iAART 1971 

Lens 1 Ful). S,peed 1 1-1 
Lens 2 - t/~sterkw. 2 0-0 
Tonegido 3 - Lens 3 2-1 , ~ , l 

Quick 5 - Len,s 4 4-3 ; . ' 
a.v.c. 7 - Lens-5 2-1 
Lens 6 - Te \:{erve 2· .. 2,-1 
Lens 7 - Adelaàra 3 0-2 
s.v.s.J.3 ·- Lens 8 1-8 
T.~nF;:. !I - \Jestlandia 9 9-1 
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VRIJDAG A,S, KLAVERJASDRIVE ·I 

Nivo 6 
Duno. 6. 

- Lens 10 
- j:,ens 11 

2'--0 
3-2 

.. 11 

DAMESVOETBAL A LA B<iËR ER LIGT EEN KIP IN HET WATER, 
Vanav·on'd ··19,30 'uur gaan de dames weer de wei -in, geklè-ed 

in hot-pants en andere snuisterijen, 
De. dames ·willen gaarne voetbalschoenen lenen van jongens, 

die sclîoe'nmaat 37 - 40 hebben, 
De "dames rekenen op een talrijk publiek, • • 

==----==-= 
V A R I A 
-==--==--

Volg de '\l~erderJièid niet in het k1!ade: b~ijf winnen, 

- Er gaan geruchten dat er al spelers van Ado met een 

half oog .. naar àe Lenskleuren lopen te .lonken. 

- Men huurt een mooie gymnastiekzaal; men zoekt een dames

trainer; er komen twee dames; we hebben damestraining, 

·Holla.nd-Sport speier~· valleil niet op· blà.uw, 

- Leider en spelers van Lens 15 wensen Rob van der-Kruk 

een spoedig herstel van ztjn blessure toe, 

- Lensers lopen vaak een blauwtje, 

- Er waren ovei;-igens 8 van .Q.e 11 s1Jelers van Lens_ i5,, 
die afgelopen zaterdag hul). wonden konden .likken,_ · · 

Hopenlijk versterkt dit het incasseringsvermogen, waar 

het bij de meeste Lensleden overigens nog ,al.aan.Qnt
breekt, ... · · · · : :.· ·'- ,:.: ...... ·· 

,· 

.; .. Voor· ali'ê eiceptici: deze wee].i:. toçh iets over Lims· 5 --:. · 
, ( zie· elders). 

. 1 • ' • 

- Van onze wetenschappelijke medewerker: 
Zie uit· naar de publikatiè: · Sport 
Escainpse matras•'" 
. . . 

Meer. nieuws volg't. 
~- ;_ .. --·------· 

en topsex op de 
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PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 28 MAART 1971 
.. 

14,30 uur Alphia 1 - Lens 1 .) Reis per bus, P,de Bakker 
14,30 . üür ":Alphen 2 - Lens 2 ) zie elders J.Looren de Jon 
12.00 uur Lens 3 - D\:10 2 V2 G1 16/4 H,l!,v,Teylingen 
13,45 uur Lens 4 - Spoorw,3 V2 G2 15/3 C,de Rooy 
13,15 uur Lens 5 - \/ilhelm,4 V1 G1 15/3' H.Th,H,Akerboom 
14.30 uur Lens 6 - diiA .6 V3 G2 L6/4 C,J,M.Middendorp 

Lens 7 Vrij ZIE ANDEHE ELFTALLEN 
15,00 uur Lens 8 ., - mm 12 V1_G1 L6/4 _W,C.M.v.Hierop 

Lens 9 ... Vrij . ZIE ANDERE ELFTALLEN . 
12.00 uur Flamiligos 7 - Lens 10 G,Alberghini 
12,00 uur Lens 11 - 3TC.6 V1 G2 L5/3 J,C.Ho~lander 
12.00 uur DSO 8 - Lens 12 J,Kuiper 

LIGGING DER VELDEN 

Alphia Sportlaan, Alphen aan de Rijn, Reis per bus, zie 
_ elders in dit blad, 
Alphen - Sportlaan, Alphen· aan de, :ilijn, . , Idem 
Flamin-- Sportpark "Irene", Schaapweg, Rijswijk 

gos 
DSO - B_urg. v. Thuyk Sportpark·,' v.d,Hogenstraat,. Zoetermeer 

VERZJH'.ELEN 

Lens 1 en 2 ·wordt donderdag door de 
Lens 3 en 11 - klubgebouw 11,00 uur 
Lens 4 
Lens 5 
Lens 6 
Lens .8 
Lens 1Q 
Lens ;1.2 

DE OPSTELLINGEN 

Lens 1. 
O,Vorkink (a) 
L,Riemen 
H,Smitskam 
'IJ,Hansen 
P,de Jong 
F,de Zwart 
A.Hop 
D.Brandenburg 

Il 12,45 uur 
Il 12.15 uur 
Il 13,30 uur 
Il 14,00 uur . 
Il . 11.00 uur 
Il 10,30 uur 

Lens 2 
c.v~d.Beek 
H,Dietz (.,_) 
;J.v.d.Knaap 
-R.Roodbol 
G,Kemperman 
A,Rooduyn 
ll,Rooduyn 
H,i3randonburg 

trainer m,eegedeeld, 

.. 

,· 

. ' 

Lens 3 
R,Bruggemans (2x) 
G,v,Oostrum· (a) 
Fi. v. Veen 
A,Nieuwenhuizen 
J ,c'oipa 
P"v.d.Aar 
E. v ,Bro·nckhorst 
J,Bijsterveld 
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VRIJDAG A.S. KLAVERJASDRIVE 

Lens 1 (vervolg) · 
J.Zoet 
J.Englebert 
1,f. Kéetman 
Res, 
J.v,Luyken 
R,v,Hartingsveldt 
R.Bruggemans (2x) 

' Lens 4 
A,Verbarendse 
F,Straathof (a) 
W,Verbarendse 
P ,iCleinBreteler 
N.de Eoer 
G,13enneker 
ict; nrand"enburg 
G,de Hoogd (2x) 
E,Foendoe 
J,Keetman 
J,Witting (2x) 
Res. 
G,Hhgetoorn 
B.Lustenhouwer 

Lens 8 
Th.Suykerbuyk 
G.Duivenstein 
A.v.Essen 
J.Verbarendse 
H,de Groot (a) 
A.'l,'innebroek 
A,ïlilderbeek 
R.Scholten 
J,Bertens 
F,Wubben 
P,Manders 
Hes, 
R,Bos_ 
A,Braun 

. . ~ - ·- . ' 

. ~ ~- • ·-·. ~j .... 

Lens 2 (vervolg)·'' · Lens 3 (vervolg) 
A.Jansen ··D,Groenendijk 
A.I~ortekaas L.v,d,Velde 
G,Verhaar C,Vervaart. 
Res, Res, •· 
Th,Hciëfnagel ·J,\Htting (2x) 
R,v,Hartingsveldt ·G.dè Hoog·d (2x) 
R.Bruggemans 

Lens 5 
A,Vervaart 
F,Veelbehr 

,A.v,Egmond (a) 
W,Kouwenhoven 
J,de Waart 
L,Hendrichs 

,J.Verhaar 
E,A,v,d,Aèker 
3,Hendrichs 
N,Drabbe 
W,Eykelhof 
Res, 
E,Bakkers 
A,Cox 

• 

Lens 6 
L,ilrandenburg 
H,v,i:/elzen 
G,v,d,Kley·-
R,de Groot 
C,Kuyper 
J,Groenendijk 
G, Looyènste.in 
H,P·.v.d,Spek (a) 

'•P;Schulten 
l>á.v.Eysbergen 
J,Veldink 
Res. 
.J. !<J~!Den 
F,van Dijk 

(1 . 

"' . • ~- + 

Lens 10 
A,v,Duivenvoorde 
N,Osse (a) 
S,Douw 

··Lens 11 
'R,v,Oostveen Koentze 
A,Hoppenbrouwers (a) 
H,Scholten 

·p·,Haring 
J,Briedée 

... ·'·· W .s_uiker · 

J .v.d.Aar"·." 
F,v,d,Berg · 
ll,Osse · 
L,v,Duivenvoorde 
J,J'ilagnee 
F,Peters 
Res, 
R.Soer 
11.Krol 

P-, ilurghouwt 
- ,i, Keereweer 

\'/, v,d,Laan 
M,Suykerbuyk . 
W.Douw 
H,Douw 
H,Jacobs 

· ···Res, 
J,Micka 
G,Jehee 

.. 
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Lens 12 
A.J.Vervaart 
c.Beycr 
R.v.d.Steen 
h.Olthof 

H.Dankers (a) 
J,Kuypers • 
R.Feekes 
R. Peters . ·-· 

F.de \iinter 
P •. de Haan 
J,Rientjes 
îles 11 

A.Loot 
G,Blankenspo'or 

DINSDAG 5 APRIL A.S. LICHTWEDSTRIJD LENS 9 - D.z.s •. 2, 
aanvang kwart voor acht, 

Opstelling 
R.llos 
H,Suiker (a). 
C.~eeters 
N.v.Zilfhout 

AFSCHRIJVINGEN 

H,Haket 
H,de Sterke 
A.v,d,heyden 
W,ilurghouwt 

J.Simons 
L;Janssen · 
J ,de IÜlster· 
Res. H.Kemper 
1':,v.Oostvèën. Koentze 
G,Looyestein. 

Alleen vrijdagavond tussen 20.00 en 20,30 uur aan het klub
geboµw, tel,.070 - 66,13,14. 

RUILFORMtlLIEREN 
Afhalen vóor de wedstrijd~; · 

l'IEDSTRIJDSECRETARIAAT SENIOREN: 

Tot nader order: H,A,v.d,Steen 
Jul. van Stolberglaan 480 
Den Haag - tel. 83.88.66. 

PIWGRAJ,!,lA I S JUNIOREN I PUPILLEN ,EN: ï'!ELPEN 

ZONDAG 28 14AART 1971 

Aanvang 
12.00 uur Westerkwart.1 
12,00 uur Lens 3 

L_ens 5 

MAANDAG 29 I.JAART 197-1 

19,00 uur Lens 14 
20.15 uur Lens 8 

JUNIOREN 
Lens 1 

- DHBRK 1 
Vrij 

- \testerkwart. 
Ccleritas 4 

Ligging terr·ein 
Duinlaan 
V3 ;_ .. 

' :- ~ 7. ' 



\ 
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, ,~, ";_ >.'.1.Lens: .2 ~.- .. : 
16,,15 uur Lens .4 
13,45 uur Westerkw.4 

• ,_ , . Lens_. 7 
, . Lens, 8 , -'. 

16. 15 uur Len_s 9 
15,00 uur HDV 4 
16,15 uur Lens 11 
12.;m uur Adela.ars 2 
15,0Ó'uur Lens 12a, 

· · • Lens 13 
13.45 uur Quick St,12 

13.45 uur 'ITIK 3 
15.00 uur RVC 13 
15,00 uur Lens 17' 
15,00'tiür Léns 18 

. . 
13.00 uur Lens 1 

Vrif--= -.. ',;:H.-:-·;-~:-;I/. ::::it: .1: .. •.. .• 

Vios 2 V1 
- Lens 6 Duinlaari 

Vri~j-- :'.:·1,1:_, ,:1-·_1-_;j:!_1.·:_ :: . .:,:,•.~:.·. ~: • 

Vrij -· • 't , • .: : '( zi'è" ma0:119:_iii)'.:'' ·, ':'' 
Cromvlret'3 · . V2· " ·' ''. .. ' 

- Lens 10 Zuldêï·pä'fok',' 1 2e F;'éd, 
.-1. .. ~ 

R-ijswijk·9' ' V3 · · ·· '•' · .. • 
- Lens 12 Gunt!a!rs:teinweg. i . 

Loosduinen 6 . V2 ,;,,,. , ·;,,·. ,· ,'". 
V~J.a· ' , ' ~ . , , .. _:.,.,,.;;_1 • .i.· 

. ' , 1. •' ,,._ ' \ . . " ' 

- Lens 14 ( Zie Nijkerklaan:'.; ,,. 
ook Maanda"g) . · , ~,,_; " 
Lens 15 Zuiderpark,2Eirged, 

- Lens 16 $chaapweg, Rijswijk 
RAVA 14 V1 

. -·Lens 19 (iom:V3 . 
· pèt:i. tie) 

PUPILLEN . 
ADO 1 V1 

' . 
. ,::, ,, 

; 1 : \' 
• ,, r 

13,00 uur Hijswijk 2 - Lens .2 .... , Sçh_aap11eg,, Riji,:djk .·. ,.•; 
HMSH 2,,.. . ~2 . ,,._:_,, ... , . ,,, :;·--·-· -13,00 uur Lens 3 

13,00 uur ADO 5' .-.-• . 
13.,00 u'ur Dynamo 167 1 

- Lens 4_. , ... · Zui,derpark, , .. · , ,,. ... , .. ; , 
Lens 5 Julialaa,n;tje, ·,. •,. · , 

13.00 uur Lens 6 
13.00 uur Postàui ven 2 

- Rijswijk 6 .V3, ........ .. :,; 
- Lens 7 Î~o·nst;;rseweg, Lo,osd, .,__ .•·· 

Lens 8 Vr-ij ' _ ,, --" ·!-: ; '1!' ·. ') .. ·f P.'f. 

WELPEN .. , , .• r 
' '~~----~~ ····-

12.00 uur Celeritas 1 - Lens 1 Leyweg_- ,, ... ,;, . -· , 

14,00 uur Lens 2 - Post.llui ven 1,. V1 ,. 

14.00 uur cror.ivliet 2 - Lens 3 Rederijkerstraat 
12,00 uur Lens 4 RVC'3' V1 ·;,..,·: . 

11,30 uur SVG\1 1 Lens 5 Ocken.bÏlrgh ·, 
14,00 uur Lens 6 - Rijswij!r,. 6 V2 : 1 ·:. ,·; 

14,00 uur ·Lens 7 - Scheveningen V3 •• .-·1·~1) ',t .. .,, ; ~~ 

5 ·'. : :!~ . 

.• ! , 
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Lens~~ m.bioks, tb.booms, j.disseldorp, r.hoefnagel, p.hop, 

j.kruisinga, b.v.d.lans, f.raaff, ~.rimmelzwaap,. th,v,:i;:Jjn, 

g,v.d,velde, j.de zwart, t.resodihardjo . 
Samenkomst 11,00 uu.r klubgebouw Lçns met fiets of br;oinmer. 

Lens·2: Vrij 

Lens 3 : ·a ,albers, f, disseldorp 1·· 1, egberts, w. englebert, j, 

janmaat, h,jonker, j,keetman, f.de kleyn, a,v,d,meer, f, 
teunissen, p,verheesen, th,wilshaus 
Leider.dhr c,nieuwenhuizen 
Samenkomst 11,15 uur klubgebouw Lens, 

Lens 4: h,albers, a.bauman, a,castenmiller, h;v,dam, j,v,d~ 

ende, b.de haas, p,heynén, a.v.d.keer, j,meuleman, j,meyers, 

a.pclser, p~schouten, w.zeemeyer 
Leider dhr j,heynen 

Le11s 5 f, Yrij 

Lens 6 : g.vGardennen, a.v.d.berg, j.borst, r.coenen, w. 
dui verman, j. v, d, graaf, f. hooghier,1stra, j, lubout, m,mulkens, 

j,reuver, j,staffelen, f,de vroege, p.wolters 
Leider dhr p.meershoek 
Samenkomst 13.30 uur ingang \fosterkwartier-teJ?rein. 

Lens 7: Vrij, Zie Maandag 29 maart en 12a, 

Lens 8 : Voor maandag 29 maart, Zaterdag 27 maart zie 12 en 12a 

r.v.d.steen, g.heynen, c.v.d:aardweg, a.v.rnaris, f.baven, wo· 

de hilster, a.schneider, m,v.d,horst, f,hazebroek, h,straver, 

r •. zoun, w.v.d.linden 
Leider wim kouwenhovcrn (2x) 

Lens 9: als vorige week, a,de pagter zie 11, 
Leider gerard de hoogd 

Lens 10: als vorige week 
Leider cees grirabergen 
Samenkomst _14,30·uur hengelolaan hóek loevesteinlaan 

Lens 11 : als ·vorige week met a. de .Pagter 
Leider hans verbarendse 

Lens 12 : als vorige week met• a.v.maris en 11,v,d,aardweg. 
res, g.hogervorst 
Leider henk dankers 
Samenkomst 11,45 uur hengelolaan hoek loevesteinlaan, 
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Lens 12a: h,jocherns, r,bom, p,overdevest, p,v.d,acker, 

r.huisman, h,kouwenhoven, c.vergouw, h,straver, g,heynen, 

f, jonker,. c. bakker I e, hoorns 
Leider wim kouwenhoven 2x 

Lens 13: Vrij 

Lens 14: als vorige week 
Leider dhr ~, ,keetman 
Samenkomnt 13.00 uur ingang lens terrein, 

Lens 15: als vorige week met j,lustenhouw~r 

Leider dhr n.dr.abbe 
Samenkomst 13,00 uur .ingang 1ens terrein, 

Lens 16: als vorige week gepubliceerd 
Leider dhr a.v.essen 
Samenkomst 14,15 uur ingang lens terrein, 

Lens 17: als vorige week 
Leider dhr h,bijsterveld 

Lens' 18 : als vorige week 
Leïd•er dhr a,bilderbeek ·· 

Lens 19: als vorige week. met a,fliers 
Leider dhr l.v.d,velde 

. .,,., 

u 

Lens P1 ·: j,bronger, o,borst, p,v.d.burgt, p.devilee, p. · 

hop, r.v.d,laan, j,laUDerg, r,tiicka, m,peperltamp·, j~v, 

rijn, a,westerduin, Res, r,v,d,boogaard,· a,willems· 

Leider nico osse 

.Lens P'2 : g,appeldoorn, p.v,d.burg, w,frantzen, w,heln,m, 

o.huis, r·,koevoets, p,lucas, th.v,luxembu'rg, r,noordeloos, 

r,peetcrs, p,valkenburg, res, f.v.velzen, h,weeke 

Leider.theo hoefnagel 
Samenkomst 12,15 uur ingang lens terrein, 

Lens p:;: e.v,boheemen, r.v,aarle, a.bijriagte, j.coli 1 j. 

engele, a,grïrnbergen, h,heezius, f ,korteka·as I j • ter· laare, 

r.v.d.acer, r.pqreira. Res.m.v~rsteeg 1 ra.Prins 
Leider hans zoun · ' 

Lens P4: h,braak, f,baur,ran, r,eyk, j,ey~, p;de.haas,. 

'j, heggelman, · h ,hoppen brouwers, f .kerkhof I chr .gel!ve; r. 

straver, s.teunissen·, Res. ·a.koevoets, g,teeuwis'se 

Leider thee booms 
Simenkomst 12,15 uur 'ingang lens terrein, 
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Lens P5 ·. s.wilmer, 'p.l?akv;i~, ··,c\•.•bqin, · r.dessing, ,p,de gier,··~ 
a .kuïp'ers, r .pieters, p .schoenaker ,. rn,,schui;te ,. r. waar sen- · 
burg, f.v.d.zel. Hes. h.wubbèn, n.groene~/ege·nc 
Leider dhr p.bakvis __ .' 
Samenkomst 12.15 uur ingang lens terrein, 

Lens P6 : w.frerichs, l.bentv~:i"~e~,ag'.bo'on,'' th;mooy• an, -s;;:r 
j.schipper, f.scholtes, t.v.d.tol; b.,vask~·, h.viJ:!k, :p,wald~ 
schmidt, h.v.d.winden-.-, Il.es. p.peperkii.op, a/v.d.k'lis 

••- • ·• ·a• Leider paul v. d,stee_n :, .. > ~ - ·. · , · ,,., 

' s.brueiik·, p_.d~ll.~art, Lens P7: j.kies, r.badoux, h.v.d,broek, 
t. gimberg, f. orta, 1. oóstervee·r; · w. rots, 
Res. r.v.nieuwenhuizen, r.ruito.r.man 
Lei.der ferry hooghier,1stra· · ·· 
Saoenkomst 12,00 uur ~~gang .. lens_ ter:rein 

p.v.d.z'ee, j:zeernan 

Lens PS Vrij (zie overige elftallen) 

Lens t/1 f,verbarendse, r,d!) keyzer, 
r.bos, c.v.rijk, j.rienen, h,planken, 
nieuwenhuysen, r.versteeg, Ras. w.ter 
Leider dhr c,bon 
Sanenkomst 11,15 uur klub~ebouw lens 

s.v.d.mf?er, 
a.overgauw, 
lààre 

'-. , ? '' .. • 

.:,.:.. ........ ; .,. ~---

j.v. tuy,1, 
j. V.d. -..-:-····. 

•, ···-~ .. : ·- ... -· .... •• '- .... 

Lens li2: r.v.loon, r,coli, e,hofman, o.v.hçek, ~.schne~der 1 
r.de haas, p 0 vroel!/OP, h.korenrompi r.scliïpa'a'nboord," p.lèlre::. 
veld, ·t.king, Res. p.brochard ~ ,. .. '·,_· ·• · ( · 
Leider rene ·v, d. steen ~ • .. - ---.'-· : .. ~ 

Lens W3 : j.prins, p.verhaar, r.groen, r.bloks, j.v.kleef, 
p,kleyber.g, !,.janmaat, ,,;•.-v.d.harst; q,michels, n.leyn, p.eys 
Res. r.muskiet' .·.,;.· .... ~:: ·, · ...... .,.. 
Leider ton bauban 
Saoenkomst 13.15 uur klubgebouw lens 

Lens 114 : a.sieraons, a,kies., ,r,!l~ gier, e.swart, e.sandifort.,. 
j ,rens, i:l, rutgers, e .gerri:ts~p; ·:e.,.schipper, p. de groot, "-· ·--,-':···
c. odenkirchen (2x). Res. r.wijngaarden 
Leider frank teunissen (2x) · .r 

Lens \15 : r.driessen, p.froraberg, a.v.d,huri,, ra,sshenk~_l5., ,~. ·. 
p,krol, j.nijmeyer, j.frank~n,. r,.not.ebaard; p;scholtes, -n;--.::;:=:: 
van dijck, r.duyndam. nes. m.V;-.·l,>aggum, r.v.bàgg·u• •• ~-:~ ... ~ .,,._·,· 
Leider gerard de· hoogd ,, ·-' · , · ·· · · · 
Sa• enkomst 10.30 uur klubgebouw lens. 

·•• .. 
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Lens li6 h.houtoan, c.odenkirchen, f.schipaanboord, 
r.oatthijsen, w.valentin, th.ypr.;a, • .wind, _r.badoux, t. 
v.kleef, f.grood, s.zohler. Res. r.jansen 
LeideT oartin reuver 

Lens W7 : f.blom, r.bakker, f.hooghiemstra, o.köneoan, 
j.v.d,lans, n.noort, r.v.oost'§!_n,_j,schipperen, w,stephanus, 
1:1, veenoan I r.i. vogels, a. coffeng 
Leider frank.teunissen (2x) 

AFSCdRIJVIIJGEN 
Schriftelijk v66r vrijdagavond 18.30 uur ~ij dhr G.v.d. 
Steen, Nunspeetlaan 303, 

·Telefonisch uitsluitend vrijdagavond tussen 18.30 en 
19,30 uur (tel. 66.13.14) klubgebouw. . 
In noodgevallen zaterdagochtend uitsluitend tussen 10.00 
en 10.30 uur, zondagochtend tussen 10.30 en 11,00 _uur,. 
tel, 39,86,94, " 
Afschrijvingen op andere wijze en tijden worden ~iet ge
accepteerd. 

f,FKiWRINGEN 
Junioren mogen in geen geval over afkeuringen bellen. Raad~ 
pleeg daarvoor. de afkeuringslijsten. 
Pupillen en ':/elpen : Raadpleeg altijd eerst de afkeurings:.. 
lijsten bij de bekende adressen. Als daar bij Pupillen staat 

. "Goedgekeurd" dan ooeten jullie altijd naar het yeld·of punt 
._ van samenkomst kor.1en. Staat er "Afgekeurd" dan r.iogen jullie 
.•thuisblijven, In bovenstaande twee gevallen dus nooit 

bellen. Als, er op de afkeuringslijsten bij Pupillen staat 
... "Zie Afkeuringslijst" dan moeten· jullie als volgt handelen: 

,V9or de thuiswedstrijden moeten jullie kijken naar de juni
orenelftallen Lens 4 1 9 en 11; zijn deze wedstrijden afge
keurd (er staat dan een streep door het numoer voor het 
betreffende elftal) dan-gaan ook jullie wedstrijden niet 
door. •, 
Voor !}e uitwedstrijden mogen jullie bij slechte weersom
standigheden bellen. 
Lens \'/5 tussen 10,15 en. 10.30 uur., ,tel. 3$.Sti,94 • 
De, overige welpen en pupillen tus.~_en_ 10,45 en 1-1,15 uur, 
tel. 66,13.14. 
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NIET-OPKOMEN 

Wegens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgen E.oor en 
G.Hogervorst 2 extra reservebeurten. 

T R A I N I N G E N 

Vanaf volgende week trainen de spelers·van Lens 14 en 15 en. 
16 op rJaandagavond o.l.v. de heer N.Drabbe, i.p.v. op dinsdag, 
Aanvang 18,45 uur. 
De spelers van Lens 17 t/m ,19 trainen daarna om 20,00 o,l.v. 
de heer H;iijsterveld. · 
De vrijdagavond training blijft voor die C-klassers, die op 
geen enkele andere avond kunnen komén trainen. .. 

~-~-g-~-~-~-!-~--~-~-~-~-n 
DoÖr il- en C-klassers mag op de wedstrijddagen van déze 
junioren niet worden gerookt. Dit.geldt voor de gehele wed
strijddag, Dus ook na de wedstrijden niet roken, 
Ditzelfde geldt ook voor de trainingsavonden. Hier geldt ook: 
Niet roken voor en na de trainingen, . . · 
A-klas.sers r.iogen niet roken voor hun wedstrijden en op de 
avonden voor hun trainingen. . .. · . . 
In Kleedlokalen (en in Lenstenue) mag nooit- wöraen gerookt, 
Frits ~outers schijnt het nooit te leren, Afgelopen zater-
dag vóór de vervulling van zijn strafreservebeurt had hij ... · 
weer een sigaret in zijn handen.Op verzoek van de Juniorenraad 
wil de Juko hera nog één maal een kans geven. Hij zal nog één 
reservebeurt · mo~ten vervullen .bij Lens 12,. D.e Juko verwacht 
Frits Woutel:"s vrijdagavond oi:i:19,30 uur in-,ii'é"t klubgebom1 om 
zijn verweer te horen. 

DOU'CHEN 

Na de wedstrijden r.ioeten alle spelers douchen. Dit is ieder
een bekend, Het gebeurt echter nog wel eens, dat sor.ir.lige 
spelers veel te lang onder de douche blijven, waardoor de 
kleedlokalen in vijvers worden veranderd. 
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Gevolg: een smerige boel voor de elftallen, die later 
koCJen, 
De heren leiders wordt verzocht hierop goed te letten 

·-·---

en bij hun elftal te blijven, tot de laatste,spe~er weg is. 

Junioren , ... 
UITSLAGEN Pupillen 

DHC 1 - Lep.s 1 1-2· vue 1 ' Lens 1 0-0 
Lens 3 - VVP 2 vr. 1-2· Lens 2 - GDS 2 3-0 
Lens 4 - GDA 2a afg, Rijswijk 3 - Lens· 3 0-3 
Lens 5 - RKAVV3 0-5. Lens 5 -Ooievaars 3 1-0 
Duind.SV3a- Lens 6 2-0. Lens 6 - Gona 3 0-3 
Scheven.8 - Lens 9 0-2. Lens 7 - Vios 6 0-3 
Lens 10 - Scheven.9 afg, Lens 8 - QuickSt,5 0-1 
Te'~lferve 2 - Lens 11 4-2 
Lens 12 - Laakkw,8 16-0 \1el11en 
ODB 3 Lens 12a 2-2 Lens 1 Velo 1 4-0 
Lens 13 - DSO 7 6-0· itijswijk 2 - Lens 2 4-1 
ADO 19 - Lens 14 5-3 Lens 3 - ~/IK 1 1-0 
Lens 15 QuickSt,13 2-2 Lens 4 Rava 3 2-7 
Velo 16 - Lens 16 afg, Lens 5 ~Ujswijk 5 2-'3 
Spoor1·1 ,6 - Lens 17 0-5 Lens 6 - ADO 9 2.:.0 
HBS 11 - Lens 18 2-2 
Lens 19 - vcs 16 1-7 

J O N G - L E N S 

Zoals jullie r.iisschien al weten, kor.it er aan het· eind 
van het oeizoen weer een Jong-Lens editie uit, 
Iemand, die iets weet te schrijven b.v. iets over zijn 
eigen elftal, over de training of over.dingen waar hij 
het niet nieer eens is, kan dit plaats_en in Jong Lens, 
Er komt in de loop van de volgende week.een ideeën
bus te hangen.in de hal, Hier kan men de geschreven 
stukjes in doen. Iedereen mag schrijven, 
De Juniorenraad heeft 5 redaktieleden voorgesteld, nl, 

R. Peek 

V,Pauw 

- C-ldass:er 

- C-klasser 

< 
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P,lleynen 

P,v,d, Steen 

B,Ruiterman 

- A-klasser 

- A.:.klasàer 

- ll-klasser 

Als er jongens zJ.Jn, die• zfch·ook willen opgeven,. dan·_ 
kunnen zij dit doen bij één van de leden van de 
Juniorenraad, 

-, De Juniorenraad, 

========-= 
"-

1'/ERKGROEP AKiCOMJ.lODATIE 
.... ,..---------------=---. -

• Vorige week heeft er in de Lensrevue reeds een stukje ge
staan over de werkzaamheden, die er in de Paasvakantie 
verricht gf,lan worden. · . . . -
Deze betreffen het bevestigen van de ·reclameborden,' en 
het. aanle.ggen van een 'tegelpad a'chter het tweede veld,· 
De bedoeling is, dat het bevestigen van de. reclameborden 
gaat gebeuren op maandag 5 april om~ 1 uur, 
D~ volgende jongens, die zich destijds hebben opgegeven 
voor de werkgroep, heef'.:t d_e Juniorenraad hiervoor aange
wezen: 

B,Huiterman,. a.Bertens, T,Heemskerk, G,Colpa, 
T, 1s-Gravendîjk1 H.Slegtenhorst, W.v.d,Linden; 

' Bij _eventuele verhindering moeten zij dit melden bij 
van de leden van de •Junio·renraad. 

,, 
een 

Als.er nog meer jongens zijn, die ~illen helpen, dan zijn 
zij van harte welkom, · 

· Juniorenraad, · 
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fsEEPERSTRAINING 

A.s. zaterdag is er weer keeperstraining. P.iervoor zijn 

aan de beurt: 

Hubert v, Bohemen, H,Uding en A,de·Pagtér. · 

Zij worden om 10.00 uu'r op_· he_t Lens-terre,in ver·w_a_cht. 

Bij evt. verhindering s.v.p. afbellen vrijdagavond 
bij de Lens-kantine. 

Ton Hoek en Jacques i3ors_t. 

DANSAVOND C-KLASSERS 

-=---==--=---=---=== 
Afgelopen vrijdag 1S aaart was de dansavond bij Kwiek 

Sport een groot succes. 
Het was wel een kleine ruimte, maar gezellig. 
Toen de eerste plaat werd gedraaid, durfden verscheiden_e 

C-klassers nog niet te dansen, maar toen men had ontdekt 

wat voor "stoten" er \taren, ging men wel. 
Het opvallende was, dat alleen mE1-ar platen van de Stones 

en Beatles werden gedraaid, maar toch wel goed om op te 

dansen. 
Tussen het dansen door, werden er twee spelletjes bingo 

gespeeld, waarvan 1 lenslid een prijs kon behalen, 
Om+ 9 uur kuamen er toch nog een paar A-klassers, die 

het-stevig aanpakten en om~ 10 uur werd de laatste 

plaat gedraaid. 
En werd er netjes afscheid genomen. 

Vincent Pouw 
René Peek. 

VRIJDAGAVOND A.S. KLAVERJAS DRIVE 
----------------------------------------------------------
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KRAMTENAKTIE 

·----- . . , .- ---
A.s. zaterdag 27 maart worden er weer kranten ·o~gehaald' · 
bij de mensen, die ,veel kran•ten hebben.. . .. \ . 
De t1ensen, die veel l:ranten hebben, kunnen opbellen naar 
Paul v.d. Steen, tel. ·39.86.94. · \ · ·' · 
Zoals jullie weten, worden er waardebónnen uitgeloofd 
aan degene die de meeste kranten heeft,· hiervoor ziJn 
elke keer twee waardebonnen. Er is een waardebon van\. 
f,•5,-- en een van f. 2 1 50. 
Als jullie denken dat jullie te weinig kranten hebben\ wacht 
dan 2 weken en haal nog meer op en dan heb je een kan~ op 
de waardebon, 

?ongens, doe jullie best l!!ll 

Juniorenraad, 
.--:- . 

;--,, . 
. i 

PUPILLENIC'r/IS ' ' 

Zoals jullie weten is er afgelopen dinsdag de· tweede ,·oor
ronde vàn de pupillenkwis geweest voor P2., P4 1 P6 en ?8, 
Het was een spannende strijd tussen P6 en PS, waaruit ten
slotte PS oet één punt verschil won van P6, namelijk 100 
punten tegen 99 punten. · 
Als derde P2 met 67 punten. 
De uitslag van de finale is bij het ter perse gian van de 
revue nog niet bekend, 
Hierover volgende week meer. 

De Juniorenraad. 
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PIERSON~ HELDRING & PIERSON 

BANKIERS 

Amsterdam i · s-Gr;a.,...,;,age i Rotterd<1ni /Haarlem/ Curaçao 

··qp 

conserven in glas ... 
HET ALLERBESTE 

van tuin en kas 
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J, M, v. d. Kiel!, uoorzitt« 
Prambozed•traat 45, Tel: 250116 

G. H. Halleen, ,ecretam 
Abcc!stnutt 37, Tel. 32'\0ff 

C. P. Nlcuweóhuliea.. · peMingmeate~ 
p/a Abcclstraat_J7,,Tcl. 32-!0ff, 

f, . ' . 

CAFETARIA 

,,INWI"• 
DE RADE 18 

: 1... '• .1., 

Onië ·spécialiteit 

Ha:1nhurger speciaal 
S, A. de Bruyn, /romm1,..,1,, ,,,:,, ', , , • 

Fred.Hend.rikpleinn4',, tel\' , ,. 
c.T d '•--· •. , .· ,50:U83 't-----------------1 , v. • .IJddD, n;omnus,an,31_ · 

Welmarstraat .Mla, Tel. ·333:JSJ 

Sckretatls' 'lièntorea ' ; , ' 
' ! H.A.v.d.Steeh 1 

Jul..v.Stolberglaan 480] 
teJ...838869 ,, ,;,, , i; 
Sdt~taris 'lunÎ0;td:ii papllléïa ·nrweli)en:., '' ·· : 

. -.,.• .. 
G. v. d. s1"a 
Nunspeetlaan 303, Tel. 39869-1, , : •, 

. - ,, r· 

Sekretada Toto 

J. J. Jagor 
Weimarstraat_ 67, TeL 33,213} 

· Selaetarh redaktle 

N.Drabbe 
Apeldoornselaan 201, Tel. 33 6652 ,,, . 

TERRBINBN 
• . ! ; ~: l 

Haigelolaan 600 
TeL klubgcbouw 6613 H 

• • 
KONTRIBUTIBS 

t.n.v. Pen.alngmeestn vv Lealg en Sod 
Den Haag. Giro 336711 

.·.,,_ 

VROEGOP's ,, 
--------------~------

: Du,;;p-Verkóop 
.,, 

0 Dames-. Hen::·n- en· ,Kindt.rhorloyes in gou~ .. 
double en chroomstaal. -

D Ttansistorrádio's. ~-ercldontvaogers. casse1t~ • 
recorders, autoradio"s, p_ick-uP3, etc. 

0 Duökerhorloges en Zaaa,e klokken • 

20,a3Q% beneden de winkelw~rde 

:, , î(taag~_v,rijblijvend zichtzending 

l 
T~L 669601 
(1 belt - Wij komen 

HOOGVEEN 91 OBN HAAG 

M , .. uw MBBR ,WAARDB.MARKET 
w 

FRED. C. DE KLEYN 
Vredmistlaaa 145, Telefoon 66i7i3 

VOOR AL UW LEVENSMIOOBLBN 



DE LENSi'.IBVUE 

weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel 

44ste jaargang nummer 29 1 april 1971 

=============· ============================================== 

FOEBELE EN NOG EENS FOE3ELE 

Het eerste schaap is over de dam! Nadat Lens 5 de kans om de 

eerste Lens-kampioen te worden had laten liggen door gelijk 

te spelen tegen \"Jilhelrnus 4, greep Lens 8 deze kans met bei

de handen. Reeds na 10 minuten keek mededinger H.o.S.12 tegen 

een 3 - 0 achterstand aan, Het werd tenslotte 4 - O. Dit be

tekent dat Lens 8 zonder puntenverlies kampioen geworden is, 

Waarvoor hulde! 
De mannen van Henk de Groot hebben reeds een bres geslagen 

in de biervoorraad, De basisopstelling van de helden: 

Theo Suyckerbuik 
Gerard Duyvestein, Ton van Essen, Hans Verbarendse, Ron Scholte 

Aad Tinnenbroek 1 Henk de Groot (a), Frans Wubl!en 

Fiet Manders (Koos Schouw), Hans Bertens, Arnold Bilderbeek 

Roos Schouw, die onlangs zijn been brak, volgde de strijd 

zoáls inmiddels traditie is in zo'n geval, komfortabel langs 

de lijn gezeten. 

P_r_o_g_!:_~-~-~-'.!--:!'.-~-~-!:--~-~--k_o_rn_e_n_d_e __ ~ __ w_e_k_e_n 

Zondag 4 april 1971 Lens 5 kampioen 
Maandag 12 april Il Lens 9 Il 

Zondag 18 april Il Lens 2 Il 

idem Lens 10 Il 

Zondag 25april Il Lens 1 Il 

U ziet het, de festiviteiten zijn niet van de lucht! 

En het klapstuk, Lens 1, bewaren wc tot het einde. Dewnen 

die beweren dat het met Lens 1 nog niet gesausd zit, zijn 

druiloren, Zeswerf proost l 
A. V .E. 
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OFFICIELE UfüEDELINGEN 

IN BALLOTAGE 

709 J ,'A, Visser 26-11-60 (w) l'leppelrade 140 
710 t.,.J.Visser 16-02-59 (p) l>leppelrade 140 

AFVOEREN 'LEDENLIJST 

.....-139 E,H,·Fliers (j) 
_,.,.A38 J,A,v.Rijn (j) 

ADRES,iIJZIGING LEDENLIJST 

/114 u;Douw·ûaar Vaillantlaan 449 tel. 335610 

OP GOEDE VrtIJDJi.G GEEN KLU:ilAVOND 

679393 
679393 

Op goede vrijdag (9 april) zal het klubgebouw gesloten-zijn, 
Er wordt dan ook geen klubavond gehouden. 

SCHORSING 

In verband met Z1Jn optreden tijdens de wedstrijd Spoor
/ijk 3 · - L·èns 4 afgelopen zondag wordt G,de Hoogd ge

schorst voor één bindende wedstrijd van Lens 4, 
'. 1 l '.• · '.J i . ; . • 

H. Glthof, die :tijdens.de wedstrijd DSO 8 - Lens 12 een 
officicële waarschuwing kreeg, zal niet gestraft worden 

/door het bestuur, omdat is komen vast te staan, dat de 
waarschuwing ten onrechte is gegeven. 

, , ~. 

ViUJDAGAVOND ICLA VEilJASDRIVE 1 ! 1 ! ! 
j 

' 

====== DE INSPRAAY.: IN DE AF:JELING DEN HAAG KNVB ===== 

Het bestuur van de Afdeling Den Haag van de KNVB staat een 
geylijzigde opzet van d.e jaarlijkse algemene ledenvergadering 
voor. Dit .om·-de .afstand tussen afdelingsbestuur en de 160. 
verenig.in•gsbes.turen te· verkleinen, Een studiekoinmissie - be
staande uit voor,zi t ters van diverse verenigingen - houdt 
zich thans met dit probleem bezig en voelt veel voor de in 
de reglementen op.engehouden mogelijkheid de jaarvergadering 
in gedeelten te houd~n door het aantal verenigingen in 

• 
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groepen (regio) te verdelen, i'luirn voor de algemene verga,de;
ring bespreken de afzonderlijke regio onder.leiding van·eeh 
afdelingsbestuur de agenda, stemmen over eventuele bestuurs~ 
voorstellen en bespreken eventuele voorstelle_n van vereni

gingen. 

Het Bestuur van Lenig en Snel staat positief tegenover de ge-_ 
dachte in kleinere groepen to vergaderen, Dat pevordert eert 
gezonde diskussie, kaar het heeft bedenkingetj tege'n de wijze 
van besluitvorming, die de studiekor,1missie vóo'rstaat. ·De · 
kommissie wil het namelijk tijdens zo'n regio~bijoenkomst 
niet alleen op ster.men laten aankomen, maar'-w-il- ·dat de aan-. 

·wezige verenigingen woordvoerders aanwijzen, die h.et stan~
punt van de betrokken regio verdedigen in de algemene ver
gadering, Die woordvoerders zouden dan ook 110.t stornmenpaltkot 

meenemen. 
,, • • I 

Het aanwijzen van woordvoerders is uit oogpunt vari vergader
techniek toe to juichen, maar het meegeven van de stemmen aan 
die woordvoerders gaat ons bestuur wat te ver, 

i'laa.rom? Omdat hot best1mr van Lens do vrijheid wil behouden 
na ook de standpunten on argumenten van do andere verenigingen 
(andere regio) gehoord to bobben eventueel haar standpunt te 
wijzigén, Hqe dikwijls gebe~~t heit imraers niet;·dat'men tijdens 
een vergadering overtuigd wordt door dè argumenten van de an-
der en zijn aanvankelijke besluit herziet? · 

Verder ziet het bestuur van Lens gevaar voor vergroting van do 
macht van het afdelingsbestuur .• Dat gevaar-·Is levensgroot als 
de diverse regio-bijeenkomsten niet op hetzelfde tijdstip 
worden gehóuden·, · Gaat de besluitvorming -in de ene regio niet 
naar wens van het afdelingsbestuur, dan zal tijdens de bijeen
komst(en) van de volgende regio door hot afdelingsbestuur mot 
extra inzet getracht· kuiifien W?rden deze regio wel naar de hand 
te zetten. 

Een duidelijke en waterdichte regeling van de' beslui tvormirig 
tijdens de regiobijeenkomsten is noodzakelijk, Tot zolarig ·-is 
het onge11enst dat de woordvoerdèrs ook voor de· verenigingen · 
die zij ;vcrtegenwo~rdigen, steru;ien uitbrengen.-

; i. } . .. 

G,Halleen, seltrota_ris. 
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JONG '.IALENT OF SABBELil.P.RS? 

Hebben we spelertjes, die binnen afzienbare tijd een frjsse 
wind in onze topelftallen kunnen blazen? \c/e zijn met onze . 
junioren vertegenwoordigd in A1 1 31 en C1, een positie die 
menig andere gerenommeerde klub ons zal benijden, En onze 
elftallen doen het beslist niet slecht, . 
Ai is in de kopgroep te vinden, B1 is een goede middenmoter 
en C1 jaagt ook goed achter.de koploper aan, Echter, wij 
010eten niet te zwaar tillen aan de plaats op 'de ranglijst. 
Een goede notering is natuurlijk vooral voor de jongere 
knapen bijzonder plezierig, maar zeer bijkomstig, Het feit 
echter dan Lens top-juniorenvoetbal speelt is van veel 
groter belang, Zen klub die jeugdelftallen heeft spelen in 
b.v. A5, B4 of C7 staat met deze teams misschien hoog ge
noteerd op de kompetitieladder, maar bereikt hiermee 
schijnresultaten, en strooit hiermee zijn spelertjes zand 
in de ogen, 11aardoor zij in een later stadium grandioos 
de. boot missen, 
\lij kunnen dus viel stellen, dat onze jeugd, r.iits ze goed 
geleid bli;jven, en daar twijfelen we niet aan, in de na- ' . bije toekomst hoge ogen kan gaan gooien,- Echter, vooral ' 
nu onze jeugd steeds eerder de lucht van het biertje, het 
sigaretje en het meiske in de neus krijgt, is goede voor
lichting en sportieve waakzaamheid geboden, Zij zullen ons 
er later dankbaar voor zijn, want zij zullen iets beteke
nen voor hun klub, de vreugde en voldoening na een uit het 
vuur· gesleepte overwinning zullen elke inspanning ruim
schoots vergoeden, zij zullen iets beleven wat een .ander 
moet missen, En langs het veld zullen degenen staan die 
zich weer 14, 15 of 16 jaar zouden wensen en het nog eens 
opnieuw, maar dan beter, zouden willen doen, 
Jongens, gri·jp nu je kans, voordat het te laat is, er is 
niets fijner dan een gezonde body te bezitten en een 
heerlijke sportieve tijd te beleven, 

Coco, 

VHIJDAGA 1/0ND IÇLAVERJASDIUVE 
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V A R I A 
------------------

- Degene die hotel-restaurant "Toor" uitzocht als bezinnings

oord voor Lens 1 verdient een goedkeuring, gezien de·zes 

.doelpunten die Lens 1 scoorde, 
De redaktie is nu naarstig op zoek naar hotel-restaurant 

"Toooor". 

- In kleedgebom". Il; 1 • l<ik.aat 51 

blijven liggen, verraoeaelijk 
speler. Mocht,de betreffende 
vé'tloe~kt hebben, dan kali hij 

·;:' . . 

. . 

zijn· een paar.voet)?alschoenen 
van een teleu~gestelde Lens
speler zijÎt:'tiÎÎeursteÎling. • 
ze. alsnog :terugkrijgen. 

- Zr moefen op korte tèrmijn wilgen kàraen• rond onze velden. 
,· . 

Fred het Zwarte - schaap· 

- W,Ifoéreweer .(Lens 11) ·en_echtgenote maken de geboorte be

kend van·:hun zoon !Jichel_, De gelukkige ouders onze harte-

lijke_· gelukwensen. ., ' 

- Na atle-P.Q.,-puzz,els lrnnnen we ons· nu' 1:/uig~n over I, V ,·Q, 

(zie·'ón~er_ "Ode aan ons dameselftal" van de A.C. dat' is d,i 

· akkom.odatie-kommissiec), De wildste ,.geruchten doen de ronde 
over de betekenis van deze letters·;·_·'. · 

'' 
- Onno · tus·sen de• palen doet iedere tegenstander fa.le~! · • 

(maar er· zi_jn ook nog andere mogelijkheden). . 1.< 

- Er worden nog drie dar,1es gezocht om het damesteam te 

kompleteren. · Gnz'e dames hèbben trouwens afgesproken om 
zich m,b.,t, liet" táaigebruik in het.veld niet naar hun 

mannelijke collega's te richten, .In heel barre situaties 
zal een ko'êl i•poel} ! 11 • .het ui torste zijn waartoe zij willen 

gaan. r 

- Zondag· v·ertmchten wij u ·,allen direkt na de Hoogr.iis op het 

veld, U kunt.dan Lens 5 op veld 1 kampioen zien ·worden, 

waárna Lóns 'i ·een nieuwe _show zai° o·pvoeren, liet toéschouw'èrs

aantal-reko·rd· moet. riu maàr eens gebroken worden; · 

Van onze wetènschappelijke medewerker: -

Ons doel, ee~ go6d doel! Doorboort het' daaroa niet! 

Meer nieuws volg~, 
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............................. 
·:::::::::::::::::::::::::::::. ODE AAN ONS DAl/JESELFTAL ·.-.-:::::•::::::::::::::::. 

Al lias de nederlaag van de dmderdag-avond gespeelde wed-
strijd voor U een teleurstellende uitslag, als A.C. maken 
\tij U onze komplioenten voor de toestand waarin~ U de_ !!:l<;l_\ld:
lokalen achterliet. Geen wateroverlast, beraodde.rde _ b.<1-nken, 
e.d. dit evenzo ten aanzien van Uw .tegenstand(lters, ·' 
~elk een schoon voo~beeld is dit voor onze senioren en 
junioren. 
Mocht het overwicht van de trainer en z13n P,Q. hier mede 
debet aan zijn, dan deze smeekbede aan "ons aller Roy": 
HOUWE ZO, 

P,S, Suggestie aan het bestuur. 
·,laarom geen dames trainster voor onze heren, wel dient 
deze dame over een behoorlijk I,V,Q, te beschikken. 
Dit uiterst stringent en consciëntieus onderzoc-k kan men 
echter met een gerust hart aan,óns werklustig bestuur 
overlaten, 

A.C; 

UI'.i:SLAGEN SENIOREN-

Alphia 1 Lens 1 1-5 
Alphen 2 Lé~à 2 1-2 
Lens 3 - m,o 2 5-2 
Lens 4 - Spoorwijk 3 0-2 
Lens 5 "dilhelmus 4 2-2 
Lens 6 - GDA 6 1-2 
Lens 8 - H3S 12 4-0 (Lens 8 Kampioen!) 
Flar.iingos 7 - Lens 10 1-1 
Lens 11 - BTC 6 0-3 
DSO 8 - Len·s 12 1-3 

PROGRAHMA SE!HOREN VOOR ZONDAG 4 APRIL 1971 Scheidsrechter 
14.30 uur Lens 1 - Vredenburch 1 V1G1L6/4 L,P,Uitendaal 

Lens 2 Vrij 
12,00 uur Lens 3 - Postduiven 3 V2G1L5/3 A,E,Pol :._ 
13,45 uur Lens 4 - Verburch 3 V2G1L5/3 Chr .sm·i ts 
12,00 uur Lens 5 - DHC 6 V1G1L6/4 R,J,Stap 
14.30 uur Schevening 4- Lens 6 . , J.J.J.Jouvenaar 
12.00 uur GDA 7 - Lens 7 H,Bouhuizen 
15,00 uur Lens 8 . - Naaldwijlt 7 '{3G2L6/4 A,J,v.Wageningen 
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12.45 uur HDV 8 - Lans 9 

Lans 10 - Vrij (Zie andere 

13.15 uur llifä 4 - Lens 11 
13.45 uur Lens 12 - Hi/S 5 V3G2L5/3 

LIGGING DER VELDEN 

Scheveningen 
GDA 

- lloutrust, Sportlaan 
- Ockanburgh, Loosduinen 

HDV - Zuiderpark, 2e gedeelte, 
3311 - Ockenburgh, Loosduinen 

VERZAMELEN 

Lens 3, 5 en 7 klubgebouw 11.00 uur 
Lens 4 en 12 
Lens 6 
Lens 8 
Lens 9 
Lens 11 

DE OPSTELLINGEN 
Lens 1 
O.Vorkink (a) 
L.Riemen 
H.Smitskarn 
11.Hansen 
P.de Jongh 
F.de Zwart 
A.!lop 
D.ilrandenburg 
J,Zoet 
J.Englebert 
\:/.Keetman 
Res. 

, .worden donderdag
avond bekendgeri1aakt 

Lens 5 
A,Vervaart · 
F,Veelbehr 
A.v.Egt1ond (a) 
W,Kouwenhoven 
J,Verhaar 
F .liubben 

Il 12.00 uur 
Il 13.30 uur 
Il · 14.00 uur 

" 11.45 uur 
Il 12.15 uur 

Lens 3 
R,Druggcmans 
G.v.Oostrur.t (a) 
A,Nieuwenhµizen 
J,Colpa 
R.v.Hartingsveldt 
P.v.d.Aar 
J,Bijsterveld 
Tb.Hoefnagel 
D.Groenendijk 
L.v,d.Velde 
c.Vervaart 
Res. 
E.v.Bronckhorst 
W,Verbarendse(2x) 

Lens 6 
L.Branderiburg 
H.v.Eyobergen 
G,v,d.Kley 
F.v.Dijk 
C,Kuyper 
J,Groenendijk 

P .}:ok 
elftallen) 

onbekend,·.· 
E.S.A.Jackson 

achter ADO 

Lens 4 
A. Ver.barendse 
F,Straathof (a) 
li. Verbarendse 2x 
P.Kleinbreteler 
J.Keetrnan 
C,Grimbergen 
G.Benneker 
R.îlrandenburg 
E,Foendoe 
F.v,d.Berg 
J.Witting 
Res. 
R.de Groot 
J.v.d.Aar 

Lens 7 
F.de Vos 
G.Hogetoorn 
L.Boelhouwer 
N.de :Soer (a) 
A,Cox 
J.Endlich 
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Lens 5 (vervolg) 
B.Hendri.chs 
W.Eykelhof 
I~ .Drabbe 
J,nertens 
E.Bakkers 
Res. 
L.v.Duivenvoorde 
F,Peters 

Lens 6 . (vervolg) 
G,Looyenstein · · 
H.,F, v, d,Spèk( a) 
J.Riemen 
P,S~hulten 
J,Veldink 
Res. 
H. v, \1elzon 
Ch,v,d,Ven 

Lens 9 
R,i3os 
H .Suiker ( a) 
C,Peeters. 

Lens 7 ( vervo·lg) · 
P,Schouten 
J .de Boer· 
A ,Jehee 
R,v,d,Velde 
B,Lustenhouwer 
Res. 
H,Suykerbuyk 

Lens 11 
Vi,Suykerbuyk 
i, ,Hoppenbrouwers 
l!,Scholten 

Lens 8 
Th.Suykerbuyk 
G.Duivestein 
A.v.Essen 
J,Verbarendse 
S,Douw 

1,i, v, Zi lfliout · 
H.Kernper 

··VI, Irecrcweer 

H.de Groot (a) 
A.Tinnebroek 
A.llilderbeek 
R.Scholten 
J,llriedee 
P. I-ianders 
Res. 
P.Haring 
i1o J. Vervaart 

Lens 12 
\'/,Krol 
C,Ocyer 
A,Loot 
l>ï,Olthof 

H,de 3terke 
A,v,d,1/loydon 
J.Simons 
H,Haket 
J.de Hilster 
L·.Janssen 
Res. 
i1,Burghouwt 
R,v.OostveenKoentze 

H,Dankers (a) 
G,Blankespoor 
R,Feekes 
R,Peters 

Dlt.SllAG 6 APRIL a,s, LICHTWEDSTRIJD 

Lens 8 -,·nader te bepalen tegenstander, 

îl ,Sui!cer 
F.Burghouwt 
~.r.·v.d,Laan 
P.,v,Luxer.:iburg 
J,Jager 
J,Brochard 
H.Jacobs 
Res, 
N,Osse 
il.Douw 

P,de Haan 
J,Rientjea 
A • .Braun 
'i!J.Douw 
Res, 
J,Kuyper15 
F,de Winter 

(a) 

Aanvang ·half acht, Scheidsrechter dhr Ph. de Heer 
Opstelling: Th,suykerbuyk - G,Duiveatein - A,v.Essen -
J,Verbarendse - H.de Groot (a) - A,Tinnebroek - A,iHlder
beek - R,Scholten - J,Bertens - F,Wubben - P,Nanders 
Rea, : R.Bos - A.Braun 
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ZATERDAG 10 APRIL a.s. - 12.00 UUR 

Lens 6 (Utopia) - Old Strandions (Engeland) 
Opstelling: L.Brandenburg - J.Riemeri - tl.v,Eysbergen -
G,v,d,Kley - F.v.Dijk - J,Groenendijk - R, de Groot -
G.Looyenstein - P.,Schulten - H.P,v.d,Spek - J.Veldink -

Res,: C.Kuyper 

AFSCHRIJVINGEN 
Alleen op vrijdagavond tussen 20,00 ,K1 20,30 uur .aan hei ltlub

gebouw, tel, 070 - 66.J3,14, 

RU ILFORJ,,ULIEREN 
Afhalen voor de wedstrijd, 

WEDSTRIJDSEKRETARIAAT SE!HOREN: 
H.A.v.d.Steen 
Jul. van Stolberglaan 480 
Den Haag - tel, 83,88,66. 

=====-----
KLAVERJAS DRIVE 

=========================== 
Afgelopen vrijdag was er een enorme oracezwaai in de stand, 
Het koppel Witting-Hucmelink haalde.de ongelooflïjke aantal 

punten van 6026 1 ,marmee zij in één klap naar de tweede · 
plaats stormden. 
De eerste plaats werd ingenor.icn door het duo F. de Z11art-Oostrom. 

De lijst wordt nu dus geleid door op 

de 1e plaats F,de Zwart - 1'levr.Oostrom 
2e ploats J,\'litting - Hummelirik 
3e plaats Mevr.Franken- Hr.v,Rijn 
4e plaats A.Hoefnagel - R,Blok 
5e plaats H,Zoun - G. de Hoogd 

14 eieren 
8 
5 

eieren 
eieren 

10 eieren 
6 eieren 

Overige standen zijn verraeld in het l:lubgcbouw, 

15181-punten 
15053 

'14856 
14683 
14099 

Vrijdagavond 2 april start dan de 4e ronde, tertdjl dan tevens 

in overlei; de slotavond wordt vastgesteld. Suggesties inzake 
de vast te stellen prijzen worden dan tevens gaarne ingewacht. 

De KàKaarte,r 



- 219 -

PROGRAMMA I S JUNIORlW I PUPILLEN EN WELPEN 

ZONDAG 4 APRIL 1971 

Aanvang 
12,00 uur ADO 2 
12,00 uur Lens 3 
15,00 uur Oliveo 2 

MAANDAG 5 APRIL 1971 

19,00 uur Lens 18 
20.15 uur Lens 9 

VR:i:JDAG ·2 °APF.IL 1971 . 

19,00 uur Lens 2 

ZATERDAG 3 APRIL 1971 

Lens 2 
Lens 4 

15.00 uur .DHL 5a 
15,00 uur Laakkwart.5 
16.15 uur Lens 8 

Lens 9 
15.45 uur SVH 1 
16, 15 uur Die Haghe 6 

JUNIOREN 

- Lens 1 
- illZwart 2 
- Lens 5 

- Celeritas 9 
- Celeritas 5 

- ROS 

JUNIOREN 
- Vrij 
- Vrij 
- Lens 6 
- Lens 7 
- 'lerburch 7 
- Vrij 
- Lens 10 _. Lens 11 

13.45 uur Ooievaars 5 - Lens 12 
14.30 uur HBS 7 -. Lens 12a 
15.00 uur BlZwart 10 - Lens 13 
16.15 uur GDS 12 . - Lens 14 

Lens 15 - Vrij 
15,00 uur Lens 16 VVP 11 
15,00 uur Lens 17 RVC 15 

Lens 18 - Vrij 
15.00 uur Quick 13 - Lens 19 

Ligging terrein 
Zuiderpark 
V3 
Noordweg,Pijnaêker 

Zie vrijdag 2,4, 1971· 

llrasserskade,Delft 
Jansoniusstraat 
V1 
Zie maai:idag 
Erasmusweg 
Terr,Lens V:1: 
Zu,iderpark 2,e g,ed, 

. D.aal, en Zer_gselaail 
Dr,t,iansvel tkade, Wass, 
~rasrausweg 

V1 
V2 
Zie maandag 5.4.1971 
Sav.Lohman~aan 

HEBBEN JULLIE AL KONTRIBUTIE BETAALD??????? 

VP.IJDAGAVOND IU.A VERJASDRIVE 1 
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PUPILLEN 

14.00 uur osc 1 - Lens 1 .Vlar.ienburg 
14.00 uur Lens 2 - HDV 1 V1 
13.00 uur Duno 2 - Lens 3 Mgr,Nolenslaan 
14.00 uur Lens 4 - Valkeniers 2 V2 
13.00 uur Lens'5 - Cromvliet·4 V2 
13.00 uur Or.Blauw 3 - Lens 6 Schir~r.ielweg 
14.00 uur Lens 7 - Quick St.4 V3 
13.00 uur Lens 8 - lJ!.'!SH 5 V3 

LAAT ONZE PENNINGMEESTEH NIET OP DE KONTiHBUTIE WACHTEN ! 

WELPEN 

12.00 uur Lens 1 - ADO 1 Vl 
13.00 uur ADO 3 Lens 2 .. Zuiderpark 
13.00 uur Lens 3 - Spoorwijk 1 V1 
13,00 uur .Celeri tas 4 - Lens 4 Leyweg 
12.00 uur Lens 5 - ADO 8 V2 
12.00 uur Lens 7 Lenn 6 (kor.ipetitie) V3 

Lens 1: als vorige week 
Sa!'lenkomst 10,30 qur klubgebouw Lens. 

Lens 2 : j.v.à.heide, a.hoelc, h.de jong, a.jungschläger 1 , 

a.schijf, c.stapel, p.v.d.steen, j,v,d.voort, j.zoun,. f.guit, 
th,wilshaus (2x) 

Lens 3 : als vorige week (th.wilshaus 2x) 
Leider dhr c,nieuwenhuizen 
Samenkomst 11.00 uur klubgebouw Lens. 

Lens 4: Vrij 
p.heynen, a.bou~nn; p.schouten zie lens 6. 

Lens 5: e.bor, c,v,deelen, g.v.deelen, c.hoenderka• p, 
a.Jrniters, c,kuypers, e.v.d.linde, j,lucas, p,mulder, j,prïmk 
p.proost, w,pacqué, r,wouters 
Leider dhr f,flumans 
Samenkoeist 13,30 uur klub gebouw Lens, 
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Lens 6 : g.v.ardenne, a.v,d,berg, w.duiverman, j.v.d, 
graaf, f.hooghieostra, j,lubout, m,mulkens, j,reuver, 
f,de vroege, p.heynen, a.bouman, p.schouten 
Res. j.borst, j.staffeleu 
Leider dhr p.meershoek 
Samenkomst 13.30 uur klubgebouw Lens. 

Lens 7: h.jochems, a.schneider, g.trommelen, a.lodder, 
rn.v.baggum, g.lelieveld, f.veeren, f.baven, p.booms, 
r.mooycan, r.zoun. Res. f.wouters 
Leider dhr j.v.d,kley 
Samenkomst 14 .15 uur klubgebou~ Lens •. 

Lens 8 : r.v.d.steen; g.heynen; ·c.v.à,·aardweg, a.v. 
maris, c.bakker, f,hazebroek, h,straver; e,booms, a.de 
pagter, p.de wolf, w.v,d.linden, h.guit 
Leider wira kouwenhoven 

Lens 9: Vrij, 
Voor maandag zie hieronder (5 april) 
Voor zaterdag zie 8 1 10, 12 en 12a 

Lens 10: als vorige week. p.de wolf zie 8. met j.post 
Le.ider cees grimbergen 
Sarc1enkomst 15,00 uur klubgebouw lens. 

Lens 11: als vorige week. a.de pagter zie 8. 
Leider hans verbarendse 

Lens 12 : h,ruyters, e.,rnhrman, h,lieuken, .m.v.dijk, 
e.reesink, p.driessen, f,klos, d,faas, j.v.h·oek, j, 

slabbers, h.slegtenhorst. Res. g.hogervorst 
Leider henk dankers ' 
Samenkomst 13,15 uur hengelolaan hoek loevesteinlaan, 

Lens 1ia': 'b.fuiterman; r.bom, p,overdevest, p.v.d, 
acker, r, huisman, h .k01i.l\lenhoven, c. ver gouw, f. jonkers, 
r,bertens, a.looyestein, r,verbarendse, w.wils 
Leider dhr a.bilderbeek 
Samenkomst 13.45 uur leyweg hoek hengelolaan.(i!:uroninema) 

Lens 9: voor maandag 5 april 
b.ruiterman, g.colpa, h.guit, j,janmaat, j.post, r. 
bertens, j.slabbers, a.looyestein, w.wils, f.snoeyers, 
r,verbarendse, h,slegtenhorst 
Leider gerard de hoogd 
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Lens 13: als bekend 
Leider dhr H.de Groot 
Samenkomst 14.00 uur ingang Lens terrein. 

Lens 14: als bekend 
Leider dhr·w.keetraan 
Samenkomst 15.;30 µur i~gang Lens terrein,.· 

Lens 15: Vrij, r.leyn zie lens 16, 

Lens 16 : p.blom, j.bro.chard, e.castenmiller, Lv.domburg, 
r.heemskerk, r.hulselmans, f,kras, e.v.luxemburg, v.pouw, 
t.prins, h.prónk, r.leyn 
Leider dhr a.v.essen 

Lens 17: r.guit, a.hoefnagil, e.v.d~hoven, s.knBrr, 
j.krens, c,lipman, e.teunis,. h.uding, c,v.d.vlugt, 
b.v.wassern, f.wouters, r.wijsman, j.de waal 
Leider dhr h.bijsterveld 

Lens 18: voor maandagavond 
g.baidjoe, p.bakker, r.hoppenbrouwers (2x) h.lutterrnan 
r.v.d.lceden, a.v.maren, q.v.d.raeys, j.schmitz 1 b.v.veen, 
th,"Y.d.voort, j ... wasserman·, j.v.wijngaa.rde" Res.w.brochard 
Leider a,bilderbeek (zie ook Lens 12a) 

Lens 10: h.hoenderkamp, p.koevoets, r.v.kruiselbergen, 
a.krijgsman, .m.looye, h.v.leeuwen, r.nottet, r.orta, 
j .spoler, r. willems, r ,kleil-regt, r. hoppenbrouwers ( 2x) 
Leider frantisek v.d.velde 
Samenkorast 14.15 uur ingang Lens terrein. 

Lens P1 : j.bronger, r.v.d,boogaard, o,borst, p.v.d. 
burgt, p;devilee, p,hop, r.v.d,laan, m.peperkamp, r.micka, 
j.v.rijn, a.westerduin. Ras. j.lausberg 
Leider nico osse 
Samenltomst 13.00 uur ingang Lens terrein 

Lens P2: g,appeldoorn, p.v.d,burg, w.frantzen, o.huis, 
r.koevoets, p,lucas, th.v,luxeraburg, r.noordeloos, r.peeters, 
p.valkenburg, f,v.velzen. Res. w,heynen 
Leider theo hoefnagel 

VRIJDAGAVOND KLAVERJASDRIVE 
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Lens P3 e.v. boheemen, r,v,aarle, a,bijnagte,· j.coli 1 
j,engele, a.grimbergen, h.heezius, f.kortekaas, j.ter.-1<1:are, 
r.v.d.meer, m,versteeg, aes. r,pereira · · · 
Leider hans zoun · · 
Samenkomst. 12,00 uu!"' i_ng,mg Lens' terrein, 

Lens P4: h,braak, f,bauman, r,eyk, p,de haas, n,hoppen
bnuwers, f,kerkhof, a,koevoets, chr,geeve, r,straver, 
g,teeuwisse, s,teunissen. Res, j,heggelman · 
Leider theo booms (2x). 

Lens P5 : .3,\lilme,r, ,p,bakvis, r,dessïng, p,de gier, a, 
kuipers,, r ,pieters, p,schoemaker I m.schutte, r,waarsen
burg, h,wubben, f.v,d,zel, Res. d,boin-
1eider· dhr p,bakvis 

Lens P6 : w,frerichs; l.bentvelzen,· g,boon; th,mooyman, 
j.ochipper, ·r,scholtes, t,v,d,tol, b,vaske, h,vin,k,· P• 
waldschmidt, h,v,d,winden, aes. p.peperkamp 
Lei'der paul v,d, steen 
Samenkomst 12.00 uur ingang lens terrein, 

Lens P7: j,kies, s.bruens, p.dullaart, r,badoux, t.g.im
berg, r.v.nicuwenhuizen, f.orta, 1.oosterveer, r.ruit.èr- -
raan, p.v.d.zee, j.zeeman. ~es. h.v.d.broek, w.rots 
Leider ferry hooghiemstra ·· , 

Lens PS : n,groenewegen, ·m,v-.d,akker, j;klarenbeek, a,v,d, 
klis, g,koning·, r,lelieveld, m,prins, m,rovers, m.schmitz 1 
f.vogcls, h,weeke, Res. a.willems 
Leider peter verheesen 

' Lens W1: f.verbarendse, r,de keyzer, w,ter laate, j,v, 
tuyl, r,bon, clv,rijk, j,riemen, h,planken, a,·overgaauw, 
j.v.d.niewienhuyse~, r.ver~teeg. aes. s.v.d.meer 
Leider dhr c.bon 

Lens U2: r.v.loon, r.coli, e.hofman, m.v.hoek, j.schnei
der, r,de haas, h,korenromp, r,schipaanboord, p,lelie
veld1 p.brochard, @,rutgers. Res. p,vroegop 

. Leider gerard v.d. velde 
' Samenkorast 12. 00 uur kl ubgebouw len_s, 

Lens W3: j,prins,,p,vergar..r, r, 5roen, j,v,kleef, p,kley
bei_.g, l.janoaat, e,v,d,harst, q,micllels; rn.leyn, p,eys 1 . . . . . 
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r,muskiet. Res. a.bloks 
Leider dhr w.michels 

Lens W4: a,siemons, a,kies, r.de gier, e.swart, e.sandi
fort, j,rens, e,gerritsen, e.schippers, p,de groot, e.v. 
baggurn, m.v,baggum, r,wijngaard~n 
Leider frank teunissen . 
Samenkomst 12.00 uur klubgeb~m,,_Lens 

Lens 'i/5 : r,driessen, p,fromberg, a,v.d.burg, r.t,schenkels, 
p,krol,. j.nijmeyer, j,franken, r,notebaard,. p,scholtes, 
h.v.dijck, r.duyndam, r.v,eyken 
Leider theo booos (2;c) · 

Lens iJ6 : r.badoux, f.grood, h.houtr.ian, r.jansen., k.v, 
kleef,.r:rnat.:tijssep., c.odenkirchen, f.schipaanboord, w. 
valentin, ra.wind, ih.ypma, s.zomer 
Leider r.1artin reuver 

.. 

Lens \i7 : r.bakker, f.bloc, a.coffeng, f:hooghiemstra, · o, 
köneman, j.v.d.lan~, n.noort, r.v.oosten, j.schipperen, 
w.stephanus, o.veen_rnan, movogels 
Leider gerard d.e hoogd · 

AFSCHrtIJVINGEN 

Schri:ft.elijk v6ór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr G.v.d, 
Ste.en, llunspeetlaan 3_03, . · 
Telefonisch uitsluitend vrijdagavond tussen 13',30 en. 
19,30 uur (tel. 65,13,14) !clubgebouw.· 
In noodgevallen zaterdagochtend uitsluitend tussen 10:00 
en 10 ,,30 uur, zondagoch'l:end tussen 10, 30 en 11,00 uur, 
tel, ~9.86,94,. . 
.i.fschrijvingen op andere wijze eri tijden worden riiet ge
accepteerd, 

AFKEURINGEN 

Junioren mogen in geen geval ovei- afkeuringen bellen. Raad
pleeg daarvoor de afkeuringslijsten, 

V~IJJ?AGAVOND KLAVEiiJASDRIVE 
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Pupillen en Welpen. Raadpleeg altijd eerst de afkeurings
lijsten·· bij· de -bekende adress.en. Ali,. çlaar _bi_j. ?upillen staat 
"Goedgekeurd" dan moeten jullie altijd naar het ·vërd"·· öf punt· 

van 1oii,rnenlrnmst .. komen. Staat er "Afgekeurd" dan mogen jullie 
thuis blijven. In liovenstaandè ·twee gevallen dus ·nooit-· 
bellen. Als er op de afkeuringslijsten bij Pupillen staat 
"Zie Afkeuringslijst" dan 'moet'en jullie als volgt handelen:. 
Voor de thuiswedstrijden mo;;,ten '°,jullie kijken naar de juni.:· ". 
orenelftallen Lens û, 11 en 17; zijn deze wedstrijden afge-. , 
keurd ( er staat dan een streep-door 'het nurrmier voor het 
betr~_ffende elftal) dan gaan ook jullie wedstrijden niet 
door. · 
Voorde uitwedstri.jden mogen jullie bij slechte weersom
standigheden bellen tussen 11 en 11;30 uur 1 tel. 39,86.94, 

!HET-OPKOMERS 

Wegens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgen J.Staffeleu, 
W.i3rochard en J,Borst 2 extra reservebeurten. 

S P O R T K A M P E N 

Helaas zijn voor de kaopen in Amersfoort en Borculo te 
wein:ig aanraeldingen ontvangen. iiij hebben dan ook besloten 
dit jaar niet aan kanp Amersfoort deel te nenen. De 5 
jong!')ns, die naar dit kamp zouden gaan, zijn nu ingeàee~d 
bij kaop ilorculo, waarvoor wij nu bijna een kompleet tea• 
hebben. 
Voor Weert en Ferschweiler kunnen wij ool, nog een paar 
deelnemers gebruiken, 
'ilij twijfelen er niet aan; dat het voor de jongens die 
zich opgegeven hebben, toch een bijzonder fijne week zal 
worden' 1 

UITSl':iAGEN 

Junioren Pupillen 
tlesterkwartior 1 - Lens 1 0-1 Lens 1 - ADO 1 
Lens 3 - DHBRK 1 2-1 Rijswijk 2 - Lens 2 

Lwns 4 - VIOS 2 2-2 Lens 3 - ll!.SH 2 
Uesterkwartior 4 - Lens 6 2-2 ADO 5 - Lens 4 

Lens 9 Cronvliet 3 0-3 1 Lens 5 

0-1 
1-3 
1-1 
3-1 
1-0 Dynarno•67 

HDV 4 Lens 10 4-0 Lens 6 Rijswijk6 0-3 
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Junicren PuJ!illen 
Lens 11 - Rijswijk 9 4-2 Postduiven 2-.:. Lenä 7 5-0 
Adelaars 2 Lens 12 0-1 Well!en 
Lens 12a - Loosd.6 2-3 

Lens 14 2-5 
Celeritas 1 - Lens 1 1-4 

Quick St.12 - Lens 2 Postduiv.1 1-0. · 
Lens 15 1-1 -WIK 3 - Cror.ivliet 2 Lens 3 1""2 
Lens 16 2-4 -

RVC 13 - Lens 4 RVC 3 0-4 
Lens 17 RAVA 14 3-0 
Lens 18 Lens 19 3~2 

SVG~J 1 - Lens 5 1-2 - Lens 6 Rijswijk 6 0-1 -
Lens 7 - Schevcn.5 3-1 

WERKGROEP AKKOMODATIE 
----·-----------------

Maan-dag 5 april worden de reclar.ieborden bevestigd .• De jongens 
die vorige ,rnek in de Lens-revue verL10ld stonden, worden· 01,1 
+ 1 uur,bij het klubgebouw verwacht. 
Ook andere jongens die willen helpen zijn van harte welkom. 

======-=== 
P U P I L L E N K W I g 

Ondanks de over het geheel genonen geringe opkormt r.1ogen wij 
toch wel van een geslaagd evonecent spreken. Na een spannen
de finale-avond bleek dat P1 over de r.ieest begaafde intel
lectuelen beschikte. 
Als tweede eindigde P3, derde en vierde werden resp. P8 en 
P6. 

KEEPERSTillUNING 

A,s. zaterdag 3 april zijn aan de beurt T,Frins en P:Bakker. 
Zij worden oc 10,00 uur op het Lens-terrein verwacht, waar 
zij onder de deskundige leiding van Ton Hoek en Jacques Borst 
getraind zullen worden, De Juniorenraad. 
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.• IffiANTENAKTIE 

=--========= 
Afgelopen zaterdag was de krantenaktie een groot succes; 
Er waren zeer veel aam:ieldingen bïnnengekomen van mensen, 
die veel kranten hadden. 
Zoals jullie weten zouden er cadeaubonnen worden uitge
reikt aan degenen die de neeste kranten hadden. Dit waren 
Jonker: f,5,-:-; Teunissen f.2 150; P,Perreyn: plastic bal, 
Zij kunnen hun prijs afhalen bij H.Zoet, 
Paaszaterdag 10 april ,1ordt er weer gereden, 
Aanmelden bij p,v,d,steen (tel, 39,86.94, 
Jongens, jullie hebben nu paasvakantie, dus wij ver
wachtèn nu nog meer !tranten dan afgelopen zaterdag, 

. •'.·•··"• ·: .- . . .. --~ . 

Jura (Juniorenraad) 

... ·-·· ...... •·······----·-~ -- ·-

< . . , 

,· 

VRIJDAGAVOND A."S, K L·b VER JAS D ~IV E 
. . =========~=============· ================ ·================= 
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BESTUUR 

J. M. v. d. KlelJ, ooor:ilt<r 
Framboze,,;t,aat 45, Tel. 250116 

G. H. Hall,en. secretaris 
Ab«lstraat J7, Tel. 3H0H 

C. P. Nieuwenhulzen, penningmeester 
p/a Abeelstraat 37. Tel. 3H0H 

S. A. de Bruyn, homml'3aris ' 
Fred.Hendrikplein 4 tel; 
C T d La k • 

1 
50ll83: . . v. . an, ·o,mnissar s · 

Wdmarstraat 341a, Tel. 333353 

Sekre:tarls $eQJ.ore.n 

H.A.v.d.Steen 
Jul.v.Stolberglaan 
tel.838866 
Sckretarls Junioren, puplllen r:n welpen 

G. v. d. Steen 
NuMpeetlaan 303, Tel. 398694 

Sekutaris Toto 

J. J. Jage.r 
Welmarstraat 67. Tel. 332133 

· Selcr<laris redoktle 

N. Drabhe 
Apeldoornselaan 201. Tel. 336652 

TERRillNBN 

Hcngdolaan 600 
Tel. klubgebouw 661314 

KONTRIBUTIES 

t.n.v. Penningmeester V"t/ Le;_;,ig en Snel• 
Den Haag, Giro 336711 

CAFETARIA 

,,INWI"' 
DE RADE 18 

Onze specialiteit 

HaD1burger spet."'.iaal 

VROEGOP's 
-- ------·----~-·-- ------- ·-- ---·-·· 

/)ump-Verkoo1> 

[J Dame~-. Hcr..;:11- en Kinderhorloges. in_ goud. 
double en chroQmstaal. _ 

0 Transistorradio's, wereldo11tvange:rs, cä.ssctté 
recorders, autorad!o'!i, plek-ups, etc. 

0 Duikerhorloges en Zaanse klokken: 

20 - 30 IJ/0 beneden de winkelwaarde 

Vraagt urijblijvend zichtzending 

TEL. 66 9601 
U belt - 1,Vij komen 

HOOGVEEN 91 DEN HAAG 
.. 

. 

M uw MBBR WAARDE MARKET 

... 

w ,., 

·- . 

FRED. C. DE KLEYN' · · 
Vr\!d~ru!tlaan H:5. Telefoon 664718 · 

voon· AL uw LEVENSM!DDELBN 



DE LENSREVUE 

weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel 

44ste jaargang nummer 30 8 april 1971 
===~=================-=====-==-=========-=---=---==------==== 
OFFICIELE MEDEDELINGEN 

SCHORSING 

De KNVB Afd. den Haag heeft F,Raaff geschorst voor één binden
/de wedstrijd van Lens 1 (jun) in verband met diens optreden 

tijdens de wedstrijd VCS 1 - Lens 1 op 14 maart •. 

,GOEIE ViUJDAG GEEN KLUBAVOND EN GEEN TRAINING 

,Op Goede Vrijdag zal het klubgebouw de gehele dag gesloten 
.zijn, er is derhalve ook geen klubavond, terwijl die dag even
·eens geen wedstrijden zullen worden georganiseerd, 
Er wordt ook niet getraind, 

NIEUWE LEDEN 

....-'705 L.v:Rijn 
,.,/706 R,Muskiet 

IN BALLO'rAGE 

11-12-62 (w) Ruimzicht 240 
10-09-52 (w) Scheveningseweg 33a 

:711 F.Bood 15-Q5-61 (w) Hertenrade 201 
·712 P.G.Fieret 09-01-48 (s) Noordpolderkade 266 
·713 A. \i .ilus .· 27-05-39 (s) i3entinckstraat 46 

ADRESWIJZIGING LEDENLIJST 

__..,..'587 R.Feekes ·naar Weesperstraat 86 
,)-102 J.lt,Dessing naar Meppelrade 19 663025 
~103 R.P.Dessing naar Meppelrade 19 663025 

'·,. FEESTAVOND KOM!-!ISSIELEDEN EN MEDEWERKERS 

663693 
545800 

987524 
547591 

Wij bre~gen U in herinnering: zaterdagavond 17 april, 
:Het bestuur nodigt "allen, die in de vereniging iets doen" 
,uit, de jaarlijkse "kommissieavond" bij te wonen. Op deze. 
avond zal de heer J,Jaspers, lid van het bondsbestuur van , 
.de KNVB aan ons erelid, de heer Huug Houkes, de"zilveren 
bondsspeld" uitreiken, Houdt allen .).eze avond vrij, Het de
'ifinitieve programma staat vermeld in de uitnodiging, die U 
binnenkort zult ontvangen, 

DONDERDAG SLOTAVOND PAASDRIVE 
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KAMPIOENEN-ALLERLEI 

===-=----==--=-=-=-
- Zoals vorige week onder "programma voor de komende vijf 

weken" stond aangekondigd is Lens 5 afgelopen zondag kam

pioen geworden. · 

- Volgens dit programma wordt Lens 9 maandag 2e paasdag 

kampioen. Tegen konkurrent LVSJ is één punt voldoende. 

Bij verlies volgt er een beslissingswedstrijd (maar dat 

staat niet in het programma, dus daar houden we nauwelijks 

rekening mee). V6órdat U lens 1 gaat toejuichen kunt U dus 

om 12 uur de derde kampioen binnenhalen, 

- Van Lens 5 kunnen we alleen maar zeggen dat het strompe

lend over de finish is gegaan, Van het slagvaardige elf

tal, dat eens zijn tegenstanders in ware tempo-slagen van 

het veld speelde was zondag nog slechts een zwakke af

spiegeling te zien, De helden zijn vermoeid, zullen we· 

maar zeggen.Bert Hendrichs, die maandenlang niet meer 

kon scoren, frommelde er zondag drie in tegen DHC, h.et

geen genoeg was voor het kampioenschap. 

De basisopstelling van Lens 5 was: 
Adrie Vervaart •. 

Frans Veelbehr, Ton van Egmond (a), '.iim li:ouwenhov~n, Jos de 

';'/nart (Cees. Grimbergen) 

Loek llendrichs, Bert Hendrichs, Jos Verhaar (Leo v,d,Velde) 

Eduard oakkers (Rob v,d,Acker), Nico Drabbe, .Wim Eykelhof 

Het feestje komt nog, 

- Over feestje gesproken! Attentie Lens 8! 

Het ziet er naar uit dat Lens 8 alles gaat winnen, Ondanks 

de afwezigheid van drie Lens 8 prominente·n scoorden de 

boys er weer op los, Het een en ander gaat gevierd worden, 

Zaterdag a.s. worden alle vaste medewerkers rJet of zonder 

aanhang om kwart v66r zeven bij Fi-long aan de Berestein

laan verwacht om het kampioensdiner te nuttigen, gekruid 

metsmeuii•ge· lullepotten, Na afloop hiervan is het feest 

ten h~~ze van Henk de Groot, Hertenrade 165,. 

- Over Lens 1 en Lens 2 kunt U elders een beschouwing vin

den van de hand van onze gewaardeerde sekretaris, 

A,V,E, 

VANAVOND SLOTAVOND PAASDnIVE 
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GOEDE-RESULTATEN 

\las de 4e april zonnig door het karapioenschap van het 
vijfde seniorenelftal {u leest er elders meer over), ook de andere resultaten mochten er ~,ezen,liet eerste elftal bleek minder in vorm dan de week ervoor, ra&1.ar sleepte tegen het toch niet malse Vredenburch 11iettemin ,twee punten in de wacht.Konkur:ent lUjswijk · versloeg 'dippolde;r 'met 3-0, zodat· nu wel vast staat, dat de strijd verder metRijèwijk uit
gevochten moet worde)l,De overwinning van Lèns betekende ook een definitieve veiligstelling: het eerste kan niet meer 
degraderen {en dat 4 wedstrijden voor het eind van de korapetitie!), Tweede Paasdag speelt het eerste in ~elft tegen het onberekenbare Uippolder, dat strijdt voor behoud van het vierdeklasseschap,Daarna blijven er nog twee·-- thuiswedstrijden {3EC en brchipèl) en ·één uitwedstrijd {;:J!,;SH) over, Rijswijk wacht ook nog een moeilijk program, Eerst-. 2e Paas
dag naar Alphia, en daarna nog uit tegen Vredenburch en thuis tegen Full Speed en CDI.De stand aan kop is als voli;t: Lenig en Snel 16-8-6-2--22--~20-13 
Rijswi~k 16-7-6-3--20---10-11 
Vredenburch 17-6-6-5--18---19-16 
In de Ófdeling van ons tweede. werden afgelopen zondag geen ·wedstrijden gespeèld. Lens 2 speelt maandag uit tegen 
Sportclub Lisse 3, terwijl konkwrent Alphen 2 thuis tegen Paraát'2 speelt, Lens.won de thuiswedstrijd.tegen Li~ae· · 
terne.u1,ernood 1,1et 1-0, naar ook nu rekenen 110 op winst, · Daarna resteren voor het tweede nog thuiswedstrijden tegen 
Hi3S 3 en LFC 2, tervijl uit no·g -m,;sa bestreden moet worden, Alphen 2 moet nog naar Docos 2 en ontvangt thuio nog HBS 3 
en Gda 2, De stand aan kop, met daaraan toegevoegd midden-. meter LiGse is als volgt : . 
Lenig en Snel 2 16--12-2-2--26---28-11 
Alphen 2 16--10-2-4--22---30-15 
Lisse 3 17--6 -2-9--14---21-26 

G.E. 

VANAV0ND SLOTAVOND PAASD?.IVE 
:.1 
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V.A RIA 

- De redaktie heeft in haar wijsheid geraeend de spelers van 
Lens 1 een goedkeuring te raoeten toekennen. Alleen Flying 
Zoet krijgt er anderhalve. 

- De heer en r,ievrouw P.ll. de Jongh danken U voor Uw geluk
wensen en geschenken, ontvangen ter gelege·nh~îd. van hun 
25-jarig huwelijksfeest op 6.februari jl. Zij popelen ·na 
deze ervaring om de vijftig vol te raaken. · · · 

~ Zondag troff.en we Aad l:logisch, aan op onze velden en dat 
deed ons goed. Wij hopen dat.hij binnenkort weer regel.
matig aanwezig zal zijn. 

- Nooit zullen we weten of Flying dat overstapje nou eks
pres maakte of per ongeluk, 

- Hop, Hop, d'r in! 

- Gerard en Irene van der Kleij danli:en U voor Uw belang-
stelling bij hun huwelijk. Het was voor hun een onver-
getelijke dag, ' 

- Er blijken reeds diverse liefhebbers_ te zijn voor de 
''Lens..:House-Town-and-Ki tchen-Beat-3and11 , die Jan" Slabbers 
aan het oprichten is, Deze en andere liefhebbers kunnen 
zich bij Jan opgeven (tot 18.jaar!) Tel,-67.35,19, 

- Cock Vervaart en Dadie van der Kooi gaan zich op 11 april 
verloven. \tij wensen beiden veel geluk, ook al geven zij 
geen receptie, · 

- De nog resterende lichtwedstrijden zullen op klaarlichte 
dag gespeeld worden. 

Het toeschouwers-aantal-rekord is volgens ons wel gebro
ken. De redaktionele schatting bedraagt een kleine 
duizend. Bij de eerstvolgende thuiswedstrijd van Lens 1 
breken we dit rekord weer. 

Van de heer ilierck .vernaraen wij dat ,.het n6g drukker ma°g; 
worden. hij kan het nog steeds bijbenen, tesamen met 
zijn onvolprezen echtgenote en de andere medewerkers(-sters) 

- Vrijdag a.s. geen toernooien. 

Volgens Q!lS vi..ndt Utopia in Il:ngeland zijn evenknie niet. 

DONDERDAG SLOTAVOND PAASDRIVE !!!!! ------------------------------------
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- Van onze wetenschappelijke medewerker: 
Sic Utopia, transit mündi. 

[;leer nieuws volgt. 

PROGRAMJilA SENIOREN VOOR ~iAANDAG 12.APRIL 1971 (2e PAASDAG) 

14.30 uur Wippolder 1 - Lens 1 Reis per bus C.Mus 
14,30 uur Spel.Lisse 3 - Lens 2 Reis met aut"o' s· J .Lankhaar 

Lens 3 - Vrij Zie andere elftallen 
Lens 4 - Vrij Zie andere elftallen 

14,00 uur Lens 5 - 3.H.T.4 V1G1L6/4 H,L,Verheije 
Lens 6 Vrij 
Lens 7 - Vrij Zie andere elftallen 
Lens 8 - Vrij Zie andere elftallen 

12.00 uur Lens 9 - LVSJ" 4 V1G1L5/3' · onbekend 
12.00 uur Lens 10 - Kranenburg 6 V2G2L5/3 J,K.den Dulk 
1~.15 uur Lens 11 - Kranenburg 8 V2G2L5/3 J.C,llollande 

LÏGGING DER VELDEN 

WipJ?older -

Spcl,Lissè-

Sportcomplex "Oude Laan", Delft 

·VERZAHELEN 

Lens 1 
Lens 2 
Lens 5 -
Lens 9 -
Lens 10 -
Lens 11 -

Reis per' bus,' vertrelc 13.00 uur Hengelolaan, 
$pekkelaan, Lisse 
Reis met auto's, 

12,30 uur klubgebóuw 
12.00 uur " i.vrim. keukcnhofdrukte 
13.00 _uur Il 

11.00 uur " 
11,00 uur " 
12,15 uur Il 

DE OPSTELLINGEN 

Lens 1 en.2 worden door de trainer bekendgemaakt, 
Reserves ·voor Lens 1 R,3ruggemans - R.v.Hartingsveldt 
i<eservès vi,i>r Lens 2 : A, Verbarendse J ,ïlijsterveld '- A ,!Heuwe 

huizen 

VANAVOND SLOTAVOND PAASDRIVE Il 
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Lens 5 
A,Verváàrt 
J.Verbarendse 
A.v.Egmond (a) 
\1. Kouwenhoven 
J,de Waart 
J,Verhaar 
L,Hendrichs 
W,Eykelhof 
B,Hendrichs 
J.ilertens 
E,Bakkers 
Res, 
A..v.EsSen 
A,Bilderbeek 
P,l,Janders 

Lens 11 

Lens .9 
R,Bos 
H,Suiker (a) 
C.Peeters 
M,v,Zilfhout 
H.Kemper 
H.de Sterke 
A,v.d,l1eyden 
H,Haket 
J,de Hilster 
L,Janssen 
I'/, Burgh o uwt 
Res, 

· ·· J ,Simons 
A.Hoek 

R,v,Oostveen KoentzeA,van Luxemburg 
A.Hoppenbrouwers W,v,d,Laan 
H,Scholten J,Jager 
M.Suykerbuyk J,l:lrochard 
tl ,Keereweer P ,Burghouwt 

AFSCHRIJVH/GEN 

Lens 10 
A,v,Duivenvoorde 
N,Osse ., 
B,Osse 
P,Haring 
R,Soer 
L,v.Duivenvooräe 
F,v,d,3erg 
J ,Briedée· 
J,v.d,Aar 
J .r4agnee 
F,Peters 
Res. 
S,Douw 
H ,DOU\i 

H,Jacobs 
Res, 
\1,Suiker 
W,Douw 

, 

Alleen op DONDERDAGAVOND tussen 20,00 en 20,30 uur aan het 
klubgebouw, tel, 070 - 66,13,14, 

AFHALEN RUILFOfil.îULIEREN 

Vóór de.wedstrijd. 

lfEDSTRIJDSEK.IBT.ll.RIAAT SENIOREN 
H,A,v.d, Steen 
Jul. van Stolberglaan 480 
Den ;.Jaag 
tel, 83,88.66, 

DIE SPELERS UIT DE ELFTALLEN 7 1 6 1 5 1 4 en 3 die nog prijs 
stellen op een lichtwedstrijd dienen dit op te geven bij 
de ECO, 
indien .niet genoeg interesse best.nat, vorden geen licht
wedstrijden meer georganiseerd dit seizoen, 

VANAVOND SLOTAVOND Pl,JlSDRIVE l ! l 
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R,BRANDENBURG krijgt 2 extra-reservebeurten wegens te laat 
afschrijven zondag 4 april 1971, 

DAMESVOETBAL 

Donderdagavond en:maandagavond (2e P<o1~sdag) is er geen 
trainen, 
Donderdag 15 april trainen we weer op het veld or.i acht.uur 
•s-avonds, 

t,Jother Soccer is in town 

A.s. Zaterdag komt, een zeer sterk Eng~ls voetbalteam onze 
velden bezoelcen. Gezien de klasse van dit elftal, "Old , 
Strandions" (eens F.A,Cup-finalist) genaamd, heeft men naar 
een tegenstander van kracht en allure gezocht. De organisa
toren van déze trip r.ienen die te hebben gevonden in' U't'<:ipia. 
En r.iet - recht: \lat een vondst! Tegen- het de-lfortste-weg-naar
het-doe l spel van deze nazaten van Sir Stanley ~,atthe\fs ·Is 
genoemde tegenstander in staat een geraffineerd· spel op de 
grasmat- te leggen, dat in staat' moet worden geacht te ont
regelen. Uzelf kunt dit komen aanschomrnn. Om precies 12 
uur (in de ochtend) vangt deze happening aan. De avond te
voren spelen de. "Old Strandions" tegen. H_aarlem (jawel, de 
St.Bavo boys), U kunt dus zelf kor,ie_n .. :äaiisêh!)uwen of de con
ditie van Engelse voetballers wel zo hevig is, als de r.iare 
wil. 
Al bij al: Utopia zal Uw steun node kunnen gebruiken; mede 
gezien het feit dat de return met Pinksteren een r.ioeilijke 
zaak worden zal, 
Fijnproevers, tot zaterdag••••• 12 uur••••• 

Voor de wedstrijd tegen "The'Old Transdions" worden de vol
gende spelers· verzocht om 11 uur op het Lens-veld aanwezig 
te zijn: 

DONDERDAG SLOTAVOND PAAS D R 1· V E 
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L,Brandenburg, J,Riemen, F,van Dijk, J,Groenendijk 1 R,de 
Groot, 11,P,v,d,Spell:, G,v,d,Kley, G,Looyestein, 1,1,van Eys
bergen, P,Schulten,,. P,Firret, H.Veldink 
Vlak voor tijd zal de officiële opstelling bekend worden, gemaakt, · 
Scheidsrechter.Lo van der Velde. J6G6 

PROGRÁMM'A 1S JUNIOREN, PUPILLEN EN WELPEN 

ll'lAANDAG 12 AJ?RIL 1971 
Aanvang 

Lens 1 
.14,00 .uur. Vrede~burch 

,Lens 5 
12, 15 uur VCS P1 

ZATERDAG 10 APRIL 1971 

16,1~ uur Schevening.3 
Lens 4 

16,15 uur Lens 6 

JUNIOREN 
- Vrij 

2 - Lens 3 
Vrij 

- Lens P:( 

JUNIOREN 

-- Lens 2 
Vrij 
Quick 4. 

Lens 7 t/m 10 - Vrij 
15,00 uur Lens 11 - DSO 6 

Lens 12 - Vrij 
14,30 uur Dynarno 1 67 - Lens 12a 

Lens 13 - Vrij 
· Lens 14 - Vrij 

15,00 uur. Lens 1,5 Postduiven 4 
15,00 uur 1/IOS 9 Lens 16 
13,45 uur Flacingo's 7 - Lens 17 
15,00 uur Lens 18 - (tuick 13 
13,45 uur Lens 19 ADO 23 

PUPILLEN 
14;,00 uur I:.ens 1 - Laaltk.wart,1 
14,00 uur Lens 2 RVC 2 
13,00 uur Lens 3 -- Schevening,3 
13,00 uur Lens 4 - Lens 5 

Lens 6 - Vrij 
13,00 uur HBS 6 - Lens 7 

Lens 8 - Vrij 

Ligging terrei~ 
Zie toernooien 
Vredenburchweg1 Rwk . . . : 

,,, 

Dedemsvaartweg , 

Houtrust 

V1 
(Zie toernooien) 

V2 

Ockenburgh 
(Zie toernooien) 
(Zie toernooien) 

V1 
D'edet1svaartweg, 
Sc'Jiaapweg, Rwk 
V3 · 
V3 

V1 (zie ook zondag) 
V2 
V2 
V3 

Daal en Bergse laan 

VANAVOND SLOTAVOND PAASDRIVE lil 
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. WELPEN 

12.00 uur· v.uc 1 .! Lens. 1 J,oudonstraat 
: - ' ~ , . 

12.00 uur Gona 1 Lens 2 V:réd,erustlaan_ 

Lens 3 - Vrij 

12.00 uur Lens 4 - Ooievaars 2 V2 

12.00 uur Te Wer've 2 - Lens 5 Vredenburchweg, Rwk 

12,00 uur Lens 6 - Schevening.4 V3 

Lens 7 - Vrij 

==-==================--=----------=------==-=-=------------= 

ZATERDAG 12 UUR . U'.foi>IA - OLD STP.ANDIONS l ! ! ! ! 

====================-=-===-=====--==-===-=======-=---=--=-=-

Lens 1: zie·toern6oien 

Lens 2: ·j.v,d,heide, a,hoek, h;de jong, a,jungschalager, 

a.schijf, c,stapel, p.v.d,steen, j,v,d.voort, th.wilshaus (2x) 

j,zoun, f,guit, r,hoefnagel (2x) 

Leider dhr a.blok 
SamenkoT.1st 15,45 uur ingang scheveningen-terrein,:._ ... 

Lens 3 : a,albers, :i:. dissel dorp·, 1 .egberts, w, englebert, 

j,janraa<lt, h,jonker, j.keetman, f,de kleyn; ri,v.d,meer;• 

f.teunissen, p.verheesen, th.11ilshaus (2x) 

Leider dhr c,nieuwenhuizen 

Sa1.1enkomst 13,00 uur klubgebouw·lens. 

Lens 4 

Lens 5 

Vrij. j,heynen, a.bauman, a,castenmiller zie Le~s 6 

Vrij 

Lens 6 g,v,ardenne, a,v.d,berg, ,·1,duiverrnan, f,hooghiem

stra, j,lubout, j,v.d,graaf, m.mulkens, j,reuver, f,de 

vroege, p.heynen, a,bauman, a.castenniller 

Res, j,borst, j,staffeleu 

Leider dhr p,meershoek 

Lens 7 t/m 10: Zie toernooien. 

Lens 11 : p,ze.itzen, j,v.rossura, w,snijders, · j.dessing, 

j,scheltéhs, li,l<einer, 'j,vollering, f.magnee, ·h,niggébruggeÇ2x) 

h,hooghiemstra, g.'lc'erkhof, h.v.d.graaf .·,. 

Leider hans verbarendse 

Lens 12: Vrij. Zie 12A. 
.• ,J • 
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Lens 12a: j,ruyters, e.wohrrnan, r,bom, p,overdevest, 

p,v,d,acker, h,kom·renhoven, c,vergóuwj f,jonker, ·g,hoger

vorot; d.faas; p~driessen, ·e:reesink 

res. r.huisman 
Leider henk dankers 
Samenkomst 13.30 uur hengelolaan hoek bouwlustlaan {Vendet) 

Lens 13 : zie tóernooiprogranma 

Lens 14 zie toernooiprogramma 

Lens 15: a.de hoogd, r.de hoogd {2x) 1 t,de kok {2x), 

e.landman, p,v,d,nieuwenhuysen, r,peek, l,reesink, 

c,schenkels,-a.v,velzen, r.leyn, j,v,velzen, r,v,d,meer {2x) 

Leider dhr n,drabbe 

Lens 16: p,blom, j,brochard, e,castenmiller, l,~,domburg, 

r.heemskork1 r.hulselmans, f,kras, e,v.luxemburg, v,pouw; 

t.prins, h,pronk, r.v,hoek {2x) 
Leider dhr a,van essen 
Samenkomst 14,30- uur klubgebouw lens, 

Lens 17: c.v,d,vlugt, e,teunis, a,hoefnagel, j,krops; f, 

wouters, e,v,d,htlven, r,guit, s,knörr; r,w:i.jsman; c:lipman 1 

j.de waal, m,van wassem, h,uding 
Leider dhr h,bijsterveld • 

Samenkomst 13,00 uur ingang lens-terrein. 

Lens 18 : g, baidjoe, p. bakker,. r ,hoppenbrouwers ., h. lutier~: 

~an, a.van naren, q.v.d.rneys, j.schmitz, b.v.veen 1 th.v.d. 

voort, j,wassorman, j,wijngaarde 
ros, w,brochard 
Leider dhr a,bilderbeek 

Leno 19: h,hoenderkamp, p.koevoets, r,v.kruiss>l!Jergen, 

a,krijgs1~an, m,looye, h,v,leemrnn, r,orta, j,spoler, '· 

r,kleiwegt, j,hollink {2x), r,v,luxernburg (2x) 

Res.· ·r.willems 
Leider dhr l,v,d,velde 

Lens Pi { ook voor zondag) : j, brenger, r. v. d, boo·gaard, 

o,borst, p,v,d.burgt, p,devilee, p.hop, r,v,d,laan, j, 

lausberg, j,v,rijn, a,westerduin, r.miclta 

Ros. f,kortekaas {2x), rn,peperknmp 
Leider dhr w,hofr.inn 
Samcnkonst voor zondag 11,45 uur klubgebouw Lens 

YsäsYQil~-§~Qï!YQtlM_fàá§ilE!YE-111 
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Lens P2 : _g,appeldoorn, p;v.d,burg, ·w.frantzen, w.heyµ~n, 
o.huis, r.koevoets,·p.lucas, tn,v;l~xemburg; r,peeters, 
p,valkenburg, f,van velzen 
Res, j,engele (2x), h,vink 
Leider theo hoefnage_l 

Lens P3: e,v.boheemcn, r,v,aarle, j,coli, j.e~gele (2x) 1 
a.grimbergen, ,fi,kortekaas (2x), j.ter laare,' r,v·,d,r.1eer, 
m,peperkamp,(2x), r,pereira, m.verstceg 
Res, l.bentvelzcn, a,bijn_agte 
Leider han.s _zoun · · 

Lens ·p4 : s-;,dlr.1er, f,bauman, h,i:lraak, J,eys,. j·,_héggelr.1an;· 
h,hoppenbrouwers, a,koevoets, a,kuipers, chr.ge,eve, g,teeu
wisse, s.t~qnissen 
Res., h,wubben, g,boon 
Leider theo bo.ocs 

Lens P5 : f,kerlchof, p,bakvis; r,dessing; p.de gier, p,dè 
haas, r.pieters, p.schoecaker, r.straver, r.waársenburgi 
d,boin, f.v.d,zel 
:iles, ,,ra.schutte; b,vaske . 
Leider ?~r p,bakvis 

Lens P6 ~ Vrij, zie overige elftallen. 

Lens P7: j,kies, á,badoux, h,v,d,broek, p,duilaàrt, t, 
giL1berg, ·,r,v,niem1enhuizen, f ,orta,. J,,,o.~sterveer,, w,rots, 
r;ruiterrn~n, p-.V,.d.zee 
Res. rn.prins, j.zeeraan 
Leider ferry hooghiemstra 
Samenkomst 12,00 uur ingang lens terrein. 

Lens: PS Vrij 

' Lens Wl f; verbarendàe, r ,,de keyzer. w ,.ter ·1aare, j, van 
tuyl. r,bon, c,v.rijk, p,versteeg, j.riemen, È;',v.d.cecr, 
a,overgauw, j,v,d,nieuwenhuysen 
Res, h,planken, 
Leider dhr c,bon 
Same~korast i~.oo uur klubge'llouwlens, 

VANAVOND SLOTAVOND PAASDRIVE 
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Lens 112 : r,v,loon,- r,coli, e.hofnan, ci.v,hoek.,: .. r,de haas, 

h,korenromp, r,schipaanboord, p,lelieveld, p,brochard, 

p,vroegop, !.janmaat 
Res. m.veenman 
Leider paul v,d, steen 
Samenkomst 11,30 uur klubgebouw lens ,, 
Lens 'IJ3: Vrij 

Lens W4: a,siemons, a,kies, r.de gier, e.sandifort, 

j,rens, e.gerritsen, e,schippers, p,de gr9pt, r,v,bagg~m1 

m,v.baggum, r.wijngaarden 
Resi r,bakker, f.blo&1 
Leider frank teunissen 

Lens W5: r,driessen, p,fromberg, a,v.d.burg, m,schenkels, 
p,krol, r,v,eyken, j,franken, j,nijneijer, r,note

baard, p. schol tes I r. duynda&1 
Res, h,van dijck, j.v.d,lans 
Leider dhr w,michels 
Samenkoast 11,00 uur klub,:;ebouw lens. 

Lens W6 : r,badoux, f,grood, h,houtman, r,Jan~en, k, 

van kleef, r.raatthijssen, c,odenkirchen~ f,schipaanboord, 

w.valentin, ra.wind, th.ypma, s.zomer, o,köneman, 
Leider martin reuver · · 

Lens V/7 : Vrij, zie overige elftallen,· 

TOERNOOIEN OP 11 en 12 APRIL 1971 
---------------------------------

Dat de juniorcin, pupillen en welpen van Lenig en Snel gräág 

geziene gasten zijn bij vele verenigingen, blijkt wel uit de 

vele, vele uitnodigingen, die wij mochten ontvangen, Het waren 

er dit jaar zelfs zoveel, dat diverse uitnodigingen van binnen 

en buiten-de stad niet meer konden worden geaccepteerd,.Jamrner 

is het echter dat er zo weinig verenigingen zijn, die toer

nooien organiseren voor lagere elftallen. Het zijn b:ijla altijd 

de standaardelftallen, die de voorkeur genieten; volgens ons 

een verkeerd standpunt, Ook minder talentvolle spelers spelen 

graag een toernooi 1 

VANAVOND SLOTAVOND PAASDRIVE ! ! ! 
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R.v.c. TOERNOOI VOOR LENS 1 OP 11 APRIL (1e PAASDAG), 
aanvan~ 10.00 uur : 

Lens 1 (de oogappel van de Heer van Leemten) is· 1e,Fnas
dag te.gast bij R.V.C,, om met deze vereniging en Hermes 
D.V.G., l!ipperfürth, ./,,D,O., 'I.U.C,, Over• aas en '//eátlnndia 
te strijden or.1 de i3art 3trik-wiàtielbeker, waarvan uo• enteél 
;'/estlandia houder is. l-:et merkwaardige van dit toernooi is, 
dat men zonder_ winstpunten toch winnm- lmn ,,orden van delfé · 
hoofdprijs. De wisselbeker is nl~ besteud voor de meest 
sportieve verenigîiig van·dit toernooi. Het lijkt ons voor 
de heer van Leeuwen en zijn jongens een eenvoudige opgave?? 
Een kleine tip: de scheidsrc-chters wijzen de winne.ar aan,. 
Een gewaarschm,d man telt voor twee, In ieder geval wensen 
wij ons 1e,A7 elftal veel,succ~s toe. Voor eventuele bel~ng-
stèllenden volgt hier het progrerar,ia voor Lens: -~ 
10.45 uur Lens - R.V.C. 
13, 15 uur Lens - vlestlandia 
14.45 uur Lens - Over• aas 
De finales worden gcspe'fld ot1 15.45 uur en 16.30 uur 
o• uit te • ::.ken, wie or in aanraerking komt voor da overige 
4 prijzen. De volgende spolers worden OIJ 9.30 uur verwacht 
aen de ingang van het it. V ,C. terrein (Schaapweg - Pr.1rene
sportpark): 1•;,:a1oks, Tb.Booms, J .Disseldorp, R,Hoefnagol (2x) 
P,Hop, J,Kruisinga, D.v.d,Lans, F,Raaff, T.Rcsodihardjo; ·· 
H.Rümelzwaan, Th,v,Rijn, C,Schrover., G,v.d.Velde, J.de Zwart 

Brood behoeven deze spelers niet .1ee te net1en, t,ant alle 
spelers+ 2 leiders krijgen een lunch aangeboden. 

H. V.V. -SPOÓR\'/IJK TOERNOOI VOOR LENS 9 Jfü 10 OP 11 APRIL, 
1e PAASDAG, aanvang 12.00 uur 

Aan Lens 9 en 10 de taak de vorig jaar door ons veroverde 
J.B.-wisselbeker te verdedigen. Beslist geen.eenvoudige op
gave, gezien de tegenstanders. De vereniging, die de r.ieeste 
punten bij onze buren behaalt met zijn· time elftallen is 
winnaar. Tegenstandçrs zijn: Spoorwijk, J,Jarathon, Velo en 
Graaf '1/iller.i II VAC. 
Heren B-klassers, w1J wensen ook juilie veel sukses en spor
tieve wedstrijden toe. 

VANAVOND SLOTAVOND PAJ..SDRIVE ! ! ! 
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Prograrar.m voor : 

Lens 
12.35 uur Lens -
13~·45 uur Lens 
14,55 uur Lens 

-16,00 uur Lens -

,, 

9 
Gr,W,IIVac, 12,00 ·uur 
Spoorwijk · 13,10 uur 
Velo 14,55 uur 
Marathon 16,35 uur 

Prijsuitreiking circa 17,45 uur.· 

Lens 10 
Len~ - Marathon 
Lenà Gr,'W~IIVac. 
Lens Velo -
Lens - Spoorwijk 

Lens,9: 3,Ruiterr.ian, R,ilertens, J,Post, F.Snoeyers, G,Colpa, 
J,Janmaat, A,Looyestein, J,Slabbers, W,Wils, H,Guit, R. Ver
barendse, H,Slegtenhorst 
Saraenkomst 11,30 uur lens terrein, 
Leider Gerard de Hoogd, 

Lens 10:· F,van Os, P,3erkelaar, il,v,d,Broek, _R; de Vroege, 
Th,Heenskerk, A,Brouwer, S,Djerahian, 0,1/erdier,·a,v,d • 

. Linde, 1'l,t1agnee, F,-\lilleyns, H,Niggebrugge (2x) 
Saraenkorast 11,30 uur Lens terrein, 
Leider Cees Grimbergen, 

QUICK TOEilll00I. VOOR LENS 14 OP 12 DPRIL (2E PAASDAG), 
aanvang 10,30.uur ., .. 
Lens 14 gé!at het- 75-jarig bestaan van Quick vhiren. in de 
vor.1 van een interessant Paas toernooi, Deelneiiers, zijn: 
HVY, KHFC, Concordia, HBS, DUNO en Quick, 
Lens 14 speelt tegen Quick om 11.00 uur 

' · · HVV om 13,00 uur 
KHFC 

De finales tussen poule 1 
uur en 15,30 uur. 

om 14,00 uur , 
en 2 worden g~spe~'ld ora 15,00 

Jar.mer _ is het voor Lens 14, _ pat hun leider \1,Keetr.ian niet 
·van de· p·artij zal z·ijn; daar· hij op die dag de Lens
k.leuren hoog r.i"oet ho.uden bij ,Hppolder, i'lij zijn er echter 
van overtuigd voor hem een goede· plaatsvervanger gevonden 
te hebben en wensen hem en Lens 14 veel sukses en een 
prettige sportdag, 

Lens 14: H·,v,llohëera.en, J,Hollink, R,v,d.Meer (2x), R,v, 
Luxeabur·g, F,v,Loon'., R,v,ifoek (2x), E,de Wit, A,Kleiwegt, 
G,i3loks, J,3urgt, il."Ruyter·, A,v,Kleef, T,de Kcik 
Saacnkomst 9,30 uur ingang Lens terrein, 
Leider Gerard de Hoogd, 
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L E N S P A A S T O E R N O O I 
i ·.,'.-' ... 

LENS-TOERNOOI óP ·11 APRIL. (1E PAASDAG)' VOOR LENS 7 1 8 en 13. 
Aanvang_ 12.00 uur 

ria vele voorbereidingen verheugt het de toernooi-kor:11:iis'sie 
op 1e Paasdag onze toernooien-reeks te openén oet een naar 
onze L1ening aantrekkelijk prograoma voor Bl, B2 en è1. Hij 
kunnen ~.iet recht spreken van een nationaal toernooi, want 
naaot VUC zijn de tegenstanders PVC en Zwaluw.en _Vooruit. ,uit 
Utrecht en Overmaas uit Rotterdam. 
In tegenstelling tot andere jaren hebben wij voor dit toer
nooi ééri verenisingsprijs beschikbaar gesteld voor. die ver
eniging, die met zijn drie elftallen de t1eeote punten heeft 
·behaald, i3ovendien zijri 'er 'per afdeling een ie en 2e prijs 
te 

0

Winnen. ' 
Wij sporen dan ook alle LenS-leden aan om te Pan~dag naar 
de !-lengelolaan te komen. U toont daarmee Uw'belangstelling 
voor Lens en bovendien is het gezonder en rustiger dan met 
de Paasdrukte er ~et de auto op uit te gaan. 
\'/ij hoperi·-'op een sportief· en spannend toernooi en \1ensen 
leider~ en spelers een suksesvol toernooi toe. 
Prograr.1mà-boekjes zijn tijdens het toernooi verkrijgbaar 
voor f.0,25. 

Lens 7: H.Socherns, A.Schneider, G;Trommelen, /,,Lodder; 
M.v,Daggum, G.Lelieveld, "F,Veeren, F.Daven, F,Booms, 
R.Mooyoan, il.Zoun, R.v.à;Horst 
Samenkomst 11.30 klubgeböuw Lèns 
Leider dhr J,v.d.Kleij 

LènS· 8: a.v.à..Steen, G.HeYnsn, C.v.d.Aardweg, .A.v.hariS, 
C,Bakker, F,llazebroek, H,Straver, E.lloons, A,de Pagter,. 
P.de Wolf, \i,v,d.Linden, F,\fouters 
Saraenkot1st 11,30 uur klubgebou" Lens 
Leider \Hu lfouwenhoven · · 

Lens.13: G,v,Gessel, ;.,de Hoogd,(2x); R.f~icka, P,Perreyn, 
G,Ruygrok, l<l,Heynen, A. 's-Gravenaijk, Q,v,Noort, J,de H-i.1-
ilter, E,iloefnagel, 11,Lórsheyd, Th.Tijssen 
Samenkorast 11,30 uur kluj:Jgebouw Lens· 
Leider dhr H,de Groot " 

DOflDJZllilAG SLOTAVOND PAJ:.SDRIVE ! 1 ! 
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AFSCHRIJVINGEN 

Schriftelijk v66r vrijdagavond 18.30 uur bi,j .dhr G.v.d. Steen, 'NÜnspêctlaan· ·303. . Telefonisch uitsluitend vrijdagavond tussen ·18.30 'en 19.30 uur (tel. 66.13.14) klubgebouw. 
In noodgevallen zaterdagochtend uitsluitend tussen 10.00 en 10.30 uur, zondagochtend tussen 10.30 en 11.00 uur, tel. 39,86.94 • 

. Afschrijvingen op andere wijze en tijden worden niet geaccepteerd. 
S. 1/. P. GEZf, ONNODIGE AFSCHRIJVIi'IGEll DIT WEEKEIND 

AFl',E'QiUNGEN 

Junioren n1ogen in ·gcEfn geval over afkeuringen bellen. Raadpleeg daarvoor de afkeuringslijsten. 
Pupillen en Welpen. Raadp,l.eeg altijd eerst de afkeu_ringslijsten bij de bekende adressen. Als daar ~ij Pupillen staat "Goedgekeurd" dan r.ioetcn jullie altijé(.naa,r het ve'.J._d of punt van sa• enkonst komen. Staat er 11Afgelreurd 11 dan "1ogen jullie .thuis blijven. In bovenstaande twee gevallen dus nooit bellen. l,.ls er op de aflreuringslijsten bij Pupillen staat "Zie /,fkeuringslijst" dan moeten jullie als volgt handelen: Voor de thuiowedstrijden raoeten jull.:le kijken naar de juniorenelftallen Lens 11, 15 en 18; zijn deze wedstrijden afgekeurd (er staat dan een streep door,' het nut1• er voor het betreffendG elftal) dan gaan ook·· jilllie wedstrijden niet door. · 
Voor de uitwedstrijden r,iogen jullie bij slechte weersorastandigheden bellen tussen 10.45 en 11.1s·uur, tel. 66.13.14. W3 tussen 10.00 en 10.30· uur, tel. 39.86.94. Voor de toernooien geldt: Niet bellen, • aar steeds naar hGt veld of punt vun sanenko• ot kouGn. 

NIET-OPIWl'lERS 

Wegens niet-opkomen afgelopGn tmekeind krijgen R.Huisman -J.P.ronk -,,,A.Bijnagte ~ J.ZGGman - G.Koning -·M.Prins en R.Wille• s 2 extra reservGbeurten. 
E. Bor wordt t1egens herhadd niet-opkomen niet meer opgesteld. 

DONDERDAG SLOTAVOND PAASDRIVE 
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T R A I N I N G E N 
-------------------

·vrijdagavond zijn er geen junioren-trainingen (ook niot 

voor de A,selectie), 

UITSLAGEN 

Junioren PuEillen· 

ADO 2 - Lens 1 2-2 osc 1 - Lens_·1 2-0 

Lens 3 - BI.Zwart 2 2-2 Lens 2 -·nov 1 0-0 

Oliveo 2 - Lens 5 1-1 Duno 2 - Lens 3 2-0 

DHL 5a - Lens 6 0-2 Lens 4 - Valken,2 2-0 

Laakkwart,5- Lens 7 0-1 Lens 5 -·Croravl,4 3-1 

Lens 8 - Verburch 7 6-0 Or,ill,3 - Lens 6 0-8 

SVH 1 - Lens 10 0-3 Lens 7 -Quiclt St,4 0-2 

Die Haghe 6 - Lens 11 1-3 Lens 8 - rIUSä 5 2-2 

Ooievaars 5 - Lens 12 4-1 
HBS,7 - Lens 12a 1-2 WelEen 

:31,Zwart 10- Lens 13 0-5 Lens 1 - ADO 1.,- 1-0 
ADO 3 - Léns 2 0-1 

GDS,12 - Lens 14 0-3 

Lens, 16 - VVP 11 2-1 Lens 3 - Spoorwijk 1 0-3 

Lens 17 RVC 15 8-0 Celerit,4 - Lens 4 2-2 

Quick 13 - Lens 19 0-0 Lens 5 ' ADO 8 2-0 
Lens 7 - Lens 6 1-2 

f{EEPERSTRAINING 

· A.s. zaterdag, 10 april, worden de volgende keepers om 

10 uur verwacht: 
P, µottet en F.van Os. 

Verzamelen bij µet klubgebouw. 

Jacques Borst. 

KMNTENAKTIE 
============ 

A.s: zaterdag, 10 april, worden er weer kranten opgehaald 

bij mensen die veel kranten hebben. 

Uiteraard worden er weer prijzen uitgereikt aan_degènen 

die de r~eeste kranten hebben. 

Vilf!LVOtlD SLOTA'IOI-ID PkltBDRIVE t 
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Mensen, die zich nog niet hebben opgegeven kunnen dit alsnog 
doen bij Paul•v.d. Steen (tel. 39.811.94) 

juniorenraad. 

ZONDAG, 1e PAASDAG vindt op het Leneterrein het 1e toer
nooi van dit jaar plaats. Evenals vorig jaar heeft de Juko 
de Juniorenraad gevraagd om voor enkele jongens te zorgen 
die een beetje toezicht houden op de.ballen en evt. ander 
materiaal. 
Hiervoor heeft de Jura reeds bereid gevonden: 

F.Hooghieostra, M.Reuver, H,Zoun, V.Pouw, R,Peek, 
Indien er nog meer jongens zijn, die hun medewerking willen 
verlenen, dan kunnen zij zich Paaszaterdag opgeven bij één 
van de leden van de Juko of Jura, 

De Jura. 

VERSLAG CELERITAS W1 - LENS W1 
Onze jongens hebben de smaak weer te pakken. Het veldover
wicht tijdeno de gehele wedstrijd is goed tot uiting gekomen 
in de ui tolag : 4-J, • 
Er werd in de voorhoede goed samengespeeld, wat resulteerde 
in twee doelpunten uit goede voorzetten van R,Bon. S.v,d,Meer 
nam op+ 30 o, afstand de bal ineens op z'n slof en wist de 
keeper te la ten v.isBen door dit zeer harde schot, 

VRIJDAGAVOND 7 MEI A.S. ORGANISEERT DE JUNIORENRAAD EEN 
DISCO-DANSi\ VOND VOOR DE B- EN C-KLASSERS IN HET !CLUBGEBOUW 
VAN LENS, Het vrouwelijk schoon van Kwiek-Sport, jullie 
allen nu wel bekend, zal op deze avond voor enige opluiste
ring zorgen. De avond duurt van 7,30 uur - 11,30 uur. De 
zaal is geopend om 7.15 uur. 
De Big-Brother-Drive-In-Show zal voor de nodige muzikale 
begeleiding zorgen. 
Jullie begrijpen natuurlijk allemaal wel, dat jullie dit 
geweldige eveneoent eenvoudig niet kunnen cissen, 
Dus houdt allen deze avond vrij 1 

De Jura. 

p.a. Introducées zijn natuurlijk toegestaan. 

=====-======-===-=--==-=========================-========= 
VANAVOND SLOTAVOND PAASDRIVE !!! 

--==--======--=--------=====--===--=----=-----------====== 



PIERSON, HELDRING & PIERSON 

BANKIERS 

Amsterdam/'s-Gravenhage/ Rotterdam/ Haarlem/ Cura9ao 

., 

;.-,. 

conserven in glas ... 
HET ALLERBESTE 

van tuin en kas 



BESTUUR 

J. M. v. d. Kletf. =ûtter 
Frambozeostrant i5, Tel. 250116 

G. H. HaUcen. secretaris 
Abeelstraat 37, 1'<1. 321041 

C. P. Nieuwe:nhuize:n. penningmeester 
pla Ab<elstraat 37. Tel. 3211HI 

S. A. de Bruyn, komminsris 
Fred.Hendrikplein 4 tel! 
C T d [. , . . 501183; 

• • v. • nao. ~onum.s511cts 
Weiroar,traat 311a, Tel, 333353 

Se:kretads senioren 

H.A.v.d.Steen 
Jul.v.Stolbergl.aan 
tel.838866 
Sekretaris Juaiorèo1 pupll!en ca, welpen· 

G. v. d. Steen 
Nunspeollaan 303, Tel. 398691 

Sekretarls Toto 

J. J. Jagtr 
Wctmarstraat 67. Tel. 33 2133 

- Sdrn:tado •ednkti• 

N. Orobbc 
Apeldoomselaan WI, Tel. 3366 52. 

TERRBINl!N 

Hengololaan ,®O . • . 
Tel. klubgwouw 6ó 1311 

KONTRIBUTIES 

'.: . 

t.a.v. Pcnaingmee:Mtr vv Lei~ig. en Snel 
Oen Haag, Giro 336711 

CAFETARIA 

,,INWI" 
DE RADE 18 TEL 66"!2i76 

Onze specialiteit 

HaD1.burger speciaal 
. 'I 

1-----------------..... - .... -1' 

VROEGOP's 
· · · '. · · .Du111Ji~-Verkoop 

·' ~ 

[J Dame,;~~ Her-en• en Kindcrhórloges. in goud. .. 
doubl.: en chroomstaal. 

Cl Transistorradio's. wercldontvai:Jgtrs, ciU$Cti~ 
recorder:;, autoradlo's, pick-ups, etc. 

O' ÓuUu!l'horloges en Zaaa~ klokken. 

20-30~!0 beneden de winkelwaarde 

Vraagt vrijblijvend zichtzending 

TEL. 669601 
U belt -- Wij· komen 

HOOGVEEl\l 91 . ; DEN HAAG 

M 
U\V MEER WN\.ROE MARKRT w . 

.... . 
FRED. C ... DE KLEYN . 
Vred~rustlaaa. M5~ T~l~f~~n· 664718 

VOOR AL UW LEVENSM1DDELEN 
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-===-=== 1====--=======1 ========r-_ ================-======= 

OFFICIELE i\lEDEDELINGEN 

~/ippolder 1 
Spel. Lisse 3 
Lens 5 
Lens 9 
Lens 10 
Lens 11 

UITSLAGEN SENIOREN 

- Lens 1 
- Lens 2 
- BMT 4 
..; LVSJ 4 
- Kranenburg 
- Kranenburg 

6 
8 

2-2 
0-0 
0-2 
2-1 (Lens 9 kampioen) 
2-0 
2-3 

DE.SPANNING STIJGT•••••••• 

' 

Het eerste heeft nog één punt voorsprong op konkurrent Rijs

wijk, dat Alphia versloeg, 
Zondag ontvangt Lens 1 het Delftse BEC, dat Lens destijds_ 

de eerste nederlaag toebracht, Een revanche is dus op zijn 

plaats. 
iijswijk moet naar Vredenburch, 
Het tweede kan zondag kampioen worden als van LFC 2 wordt 

gewonnen. Dit komt door de onverwachte nederlaag van Alphen 2 

tegen Paraat, 
Alle aanleiding om zondag al om 12 uur langs de lijn te staan, 

KOMMISSIEAVOND UITGESTELD 

De voor a.s. zaterdag vastgestelde kommissieavond kan geen 

doorgang vinden, De nieuwe datum is: zaterdagavond 8 mei a.s. 

Houdt deze datum vrij ! Het definitieve programma zal vermeld 

staan in de uitnodiging die U binnenkort zult ontvangen, 

AFVOEREN LEDENLIJST 

518 P,Verhaar (w) per 1 juni 1971 
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ADiIBSIHJZIGING LEDENLIJST 

001 J.~~:v)d.kar naar·IJmuidenstraat i14, 'scheveninge_n: · .,,, 
; • ' ,L.' .. 

SCHORSING. .'"; ._-. 

De KNVB, Afdeling den Raag, heeft G. de lfoogd geschorst 
vool! ·twee •bindende wedstrijden van Lens 4 (sen.) i.v.m, -
zijn optreden tijdens de wedstrijd Spoorwijk 3 - Lens 4 
op 28"m:3-art. 

. ·~ ·' 
V A R I A 
========= 

Omdat er maa_nd.ag jl. geen ko_mmissie-avond was" is deze 
rubriek dit keer kort en ernstig. 

. ' . 
-i Met ingang van volgende week zal er in de Lensrevue een 

11 baal-hoek" worden ingeruimd. !>iet name dienstplichtigen 
kunnen in deze rubriek lucht geven aan hun gefrustreerde 
gemoed. 4; 

- Voor de redaktionele goedkeuring komen deze week de leden 
van de Juco in aanmerking. Dit vanwege de voortreffelijke 
organisatie van het Lens-toernooi van afgelopen zondag, 

Als U baalt en niet dienstplichtig bent, kunt U ook in 
de baalhoek terecht. 

- Vlak vóór het verzenden van deze kopy blijkt Oens 9 kam
pioen geworden te zijn en Lens 2 bijna, allemaal precies 
volgens het programma. Proficiat Lens 9 l 
Volgende week hierover meer, 

- Als iemand leuk uit de baalhoek komt zullen wij hel!l er 
niet l!leteen weer·· intrappen ( baalho~kschop). . , 

- Attentie Lens 9 1 kersverse kampioen. Het kampioelischi.p 
zal gevierd worden op' zaterdag 24 april om 7,30 uur in' 
Oosterpark, gelegen naast de Cineac, Eventuele inlich
tingen bij Suiker, tel, 60,52.73 of van der heijden, 
tel, 60,31,25, 

- Ruud Eykelhof verlooft zich op 18 april met Lucy van der 
Voort, Receptie 

0vun half vier tot vijf uur .in Oosterpark, 
3uit_enhof 19~. :c o.nder de Cineac). Alvast onze gelukwensen, 
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- Hans van der Aar treedt op vrijdag 23 a_pril in he.1; :!rnwelijk; _ 
met Ria Jpnker .• De ,!1.uwelijksvol trekking zal plaats_vi_nden om 
kwart voor drie in liet' stadhuis, Loosduinse Hoofdstraat 101 1 

Loosduinen, De kerkelijke inzegening volgt om kwart voor ., 
vier in de kerk O.L, Vrouw van Altijddurende iHjstand aan de•✓ 
Goudsmiusgaarde, De receptie wórdt van half zes tot zeven 
uur gehouden in Corner House aan de Laan van Meerdervoort, 
Onze gelukwensent 

- Zondag is er een kettinkje (goudkleurig) met schorpioenaf
beelding gevonden. Inlichtingen bij Rob van der Steen (tel, 
39,86,94). ' 

- Het eerste juniorenelftal met 100 doelpunten voor is er, 
Lens 17, onder de bezielende leiding vari Hans i:lijsterve'.ld, 
heeft dit gepresteerd, John de l1aal was de rJaker van 'het· 
100_ste., 

- Van o'nze wetenschappelijke medewerker: 
Je wordt kampioen of je wordt niet kampioen, 
In beide gevallen dus een kans van 1 op 2, 
Je hebt twaalf seniorenelftallen, 
Daarvan worden er zes karapioen •. · 
Een normale zaak eigenlijk•••••••••••• 

Jiieer nieuws volgt. 

Na-naschrift brief Vim du Chatinier 

Aan het verzoek van de geachte briefschrijver oi, zijn brief 
in ons verenigingsblad te plaatsen, hebben wij ora twee redenen 
gehoor gegeven. Ten eerste om het ontwapenende karakter er
van (om in verkiezingstermen te blijven) en ten tweede omdat 
ook de redaktie wil afdoen met de onzin dat sport en politiek 
niets mer elkaar te maken hebben of zelfs aaar te scheiden 
zijn, 
Hat r.ieer politiek in de Lensrevue r.iag van ons dus zeker, voor
al als het om sportzaken gaat. 
Hierbij nodigen wij de andero politieke partijen da'n· oo·k µit om· 
op sobrtgelijke wijze de voo,rtreffelijkheid van de wijze· wàarop 
zij onze sportbe·langen behar .igen aan de man te' brengen, Laat 
de politieke kleurbekentenis van ons best.uur hen daar niet van 
weerhouden ! 



- 249 -

Overigens kan ondergetekende zich maar moeilijk voor- .. 
stellen dat iemand op grond van 6én as pekt .uit. een kern
programma op d~ betreffende partij '.e;tem·t,· ,/à"t ·o;i~ de te·rr,; 
"sportief" stemraen ir.ipliceert, 

· A. V.E. · · 
::::::=====-'==== 

PROGRAMMA SENIOREH VOOR ZONDAG 18 APilJI; 1971 

14,30 
12,00 
12,00 
12,00 
10,00 
12,00 
15,00 uur 
12 ,00 uur 

uur 
uur 
uur 
uur 
uur 
uur 

Lens 1 
Lens 2 
Rijswijk 
Lens .4· 
Lens·5 
Lens 6 

3 

- ilEC 1 
- LFC 2 

V1G1Ui/4 
·v1G1t5Î~. 

- Lens 3 
- ilEC 3 'v2G2L5/3 
- NIVO 3 _Y:!,G1L5/f. 
- BEC 4 V3G2L5/3 
- Ooievaars 5 V2G1L5/3 
- Lens 8 

;,•, 

. . 
., .1 

.• _l .,•;; t, .. 

P. van Duin . 
J,A,Brand~: ,·.,.i. ... 
F ,Hoogerdij.k 
C. de Ro,oi..:l, ,, _ 
J,H, vari Dijk 
~i.P,!IJ, van. Heesch · 
T.v.Campen •· · -• · ·· . ' .. ~'. 

Lens 7 
WIK 4 
Lens 9 
Lens 10 
Lens 11 
Lens··12 

- Vrij Zie .af!di,re elftalle.n . 

13,45 uur 
- Vrij 

.. , ... ~ . _Tri o@ph 8 
·- ·Vrij 

Zie andere elftallen 
V2G1L5/3 ·., J ,F. Lemmers 

., ' 
LIGGING DE2 VELDEN" 

Rijswijk 
WIK 

- Sportpark "Irene", Schaapweg 1 dijswij~ 
- Zuidçrpark, 2e gedeE,lte, _achter ADO,, . .-. 

Bunker i'loys. - Noor~weg, ,lateringel/-,. 

VErtZAHELEN 

Lens 1 en 2 be~find· 
Lens 3 - 4 - 6 ~ s·ora 11 uur klubgeboriw 
Lens 5 om 9,30 uur·klubgebouw 
Lens 7 om 14.00 uór"' · · 11 

Lens 11 Or.J 13 .oo·uur · ., 11 

'. 

.' ,. 

, ; 

. ... ~ . ';,. ,• . ) ' ~ . ;._ 

;f ' ' , . . . 
J', . ,; ; ! '. ''- • 1 

- ;._ ,, 

" . t : 

f .1 " t ..... ~ M-••-•----
• r ;J •~ • : • • 
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DE OPSTELLINGEN 

Lens 1 en,2 worden door de trainer bekendgemaakt, 

LENS 3 
R,Bruggemans 
E,v,Bronckhorst 
J,Colpa 
A,Nieuwenhuizen 
G,v,Oostrum (a) 
J,llijsterveld 
P,v,d.Aar 
L,v,d,Velde 
D.Groenendijk 
Th,Hoefnagel 
C,Vervaart 
Res • 
.it..v.d.i,,cyden 
;-; , de "Sterlce 

LENS.6 
L,3randenburg 
H,v,\/elzen 
h.v.illysbcrgen 
F.v. Dijk 
J,Groenendijk 
R,de Groot. 
J,Riemen 
G.Looyestein 
ll.P,v,d,Spek (a) 
P.Schulten 
J.Veldink 
Res. 
C,Kuyper 
G,Halleen 

LENS 11 
R.v,OostveenKoentze 
A,Hoppenbrouwers 
H,Scholten 
JIJ,Suykerbuyk 
W.Keereweer 
ll,v,d.Laan 

LENS 4 
A.Verbarendse 
F,St~áathof (a) 
\i,Verbarcndse 
P,Klein areteler 
J,Keetman 
C,Grirabergen 
G,l:lenneker 
G,de aoogd 
E,Foendoe 
P,Schouten 
J,•:litting 
Res~· 
it. Brandenburg 
P.v.d.DCrg 

LENS 7 
F ,de Vos· 
G,ilogetoorn 
L,Boelhouwer 
Il.de :Joer (a) 
A,Cox 
J,Endlich 
Ch.v.d •. Ven 
A,Jehee 
B,Lustenhouwer 
J,de <loer 
ii,Suykerbuyk 
Res~ 
N,Osse 

. 

13.0ssc 
(P,Schouten in 4) 

\'i ,Suiker 
A,v,Luxemburg 
J,Jager 
J,'ilrochard 
a,Jacobs 

( a) 

LENS 5 
A,Vervaart 
F,Veelbehr 
A,v,Egr.iond (a) 
'(/, Kouwenhoven 
J,de Waart 
J,Verhaar 
L,·Hendrichs 
W,Eykelhof 
il,Hendrichs 
a,v.d,Velde 
E,aakkers 
Res, 

.,F ,-:i'eters 
,,,Soer 

LENS B '. 
Th,Suykerbuyk 
G,Duivestein 
A.van Essen 
J,Verbarondse 
ii.de Groot 
A.Tinnenbrock 
F ,\'lubben 
A,.6ilderbeek 
ii,Scholten 
J,Bertens 
P .I•ianders 
Res. 
\ci,Krol 
.a,Kuypers 

Res, 
P,Burghouwt 
H,Suiker 
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AFSCHRIJVINGEN _ 
--· 1fllëèil.- óp··vr1jda'.gavond t~ssen 20.10Ó -én '2(f.30 

· _ ,Ju1t,.I.<h!!>g'<s.l?ouw, tel. 070 - 66.13, 1'4. 
f '. 

RUILFORMULIEREN 
Afhalen vo·o.r .. as, wedstrijd, 

. ; . ' ~ : ii 
';/EDSTRIJDSEKRETARIAAT SENIOREN 

H.A. v.d. Steen 
Jul, van Stolber,g;laan 480 
Den Haag - tel. 83.88,66. 

I' 

, 
uur aan 

VRIJDAGAVOND 23 APHIL 01,, HALF ACHT LICHTl/EDSTRIJD 
LENS·. - DOSR :. 1. 

SPORT IS TE GOEDiCOOP ... ,. 
De laatste maanden is er -in '/ió sportwereld eèn'_ dislmssie, 
gaande :over de uitgaven, die de. sportbe·oefenaa,r. voor ,;;üjÎl 
sport overheeft; 'Die diskussie is· op gang gËikomen na· op
r.iérkingen hierover van minister Klornpé (CRl-i) en de Neder
landse ·Sport Federatie (de gezamenlijke sportbonden} in de 
Nota "Sport 7011 • 1 

, · , . 
Vrij algërneon is· raen het erover eens dat. wij sportbeoefene
naren Ve(ll: te weinig geld voor onze ~port over hebben. De 
afgelopen weken is die diskussie voortge,et in het officiële 
orgaan van de Hnagse Voetbal ilond "Voetbal \test". '"Diè ·' · • .. 

. diskussie -was vooral voor ons· intriressant ;. o•dat hif tóege-
. , . -'Spitst werd op 'de kontributies. van voetbalver.enigingen,. 

t. ._. .• • ••· ·.· .- , • ·. .· .. 

- ' 

De J.eden ,. die d_e laatste jaren de algemene vergaderingen 
van onze ve'reniging hebben bijgewoond, . zal aan•,de hand. van 

"de financï_;He o,verzichten duidelijk geworden zijn, dat· de 
verenigingsexploitatie niet sluiten,d te krijgen is ,uit de 
kontributie-inkomsten alleen •. De inkomsten ~i t de t<>to 
moesten de gaten vullen; of anders 'geze'gd: liie!,den de 
kontributies kllflstmatig op ~en te laag"'riiveau. Uit ;îàar z1Jn . 
de ,inkomsten ui·t· de toto in h'et algè'meeri - · én êîok bij onze 
vereliiging1.~ fo-rs gedaald (gémiéidelq rii!;t 14 procent). Dit " 
heeft dè 'bo'vengenoernde diskussie alleen 'maar· bevorderd; 
want-,ville' -verenigingen zagen hierdoor gaten in ,hun begrot"ing 

~- l . •• val ren •. <• .~ · , 

. ï 
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;{et bestuur van Lenig on Snel maakt er al jaren een gebruik 

van de toto-inkomsten uitermate, voorzichtig te ramen, 01~dat 

die inkomsten zeer variëren en te:vpren. niet J1:ij11 :te, bepalen, 

Hierdoor zal de ltlap als gevolg van die verminderde toto

inkomsten bij Lens (gelukkig) minder hard aankomen, 

ll:en gewaarschuwd mens telt echter voor twee, 

Onze penningr.ieester heeft enige t1aanden geleden, toen de 

kontributie-diskussie nog nauwelijkn .op gang was gekomen, 

een overzicht per kontributiegroep sáraeng'esteld 1 waarop 

staat aangegeven, welke.uitgaven de vereniging per lid doet, 

Uit dat overzicht - dat· intern al' enige tijd cirkuleert -

blijkt, dat de vereniging op de kontributie van e~n lid :fors 

toelegt, · ... · 

De kontributies in het algemeen hebben geen gelijke tred ge-. 

houden. met de eisen, dü 'llen aan een ooderne voetba:'.vereni-

ging stelt, Hen verwacht een behoorlijke.kleedakkomodatie 

( warme douches, verwar,aing) , een :fraai klubgebouw • et een 

gezeH.ige bar, behoorlijk spel-. en trainingsmateriaal, be

taalde trainers', lichtinstallatie, etc. Dergelijke voorzieningen 

kosten veel geld, terwijl ooit het onderh.oµd. extra inspanning 

vergt, De. leden' zullen bereid moete,n zijn ,daaraa,n op redelijke 

wijze bij te dragen, 

De rijks- en gemeente-overheden stellen zich op het ·standpunt 

dat de sport pas voor subsidies in aanmerking komt, in'dien de 

kontributies een redelijk niveau hebben bereilct, Dat niveau 

wordt in verreweg de oeeste gevallen lang niet bereikt, 

Ter vergelijking het volgende: De senioren-kontributie bij 

Lens bedraagt thans :f,. 60,-- pel( jaar, Dat is :f. 1,25 per week, 

Voor dat bedrag kunt U ni~t een~ een· pakje sigaretten kopen! 

In de reeds a.angehaalde diskussies komt steeds naar voren, dat 

de kontribut'ies·. ( voor senioren) bij voetbalverenigingen r.1et een 

behoorlijke· akkomodatie op korte termijn verhoogd zullen moeten 

worden tot ongeveer.honderd gulden per jaar. Er zijn al ·vereni

gingen die, hun kontributie daarom drastisch hebben verhoogd, 
. ., 

Binnenkort zullen de besturen van.een aantal gelijkgestemde (met 

vergelijkbaar ·aantal elftallen en vergelijkbare akkomodatie) bij

eenkomen om zich te beraden over het kontributieprobleem, Ook het 

bestuur van Denig·en Snel zal aan dit beraad deelnemen, De opzet 

is te kor.ion tot een uniforme kontributieregeling voor aliê'aan 

het beraad deelnemende verenigingen. 
G,Halleen, sekr. 
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PROGi'Uü·!!JlA JUNIOREN I PUPILLEN EN \iELPEN 

ZONDAG 18 APRIL 1971 

JUNIOHEN 

Aanvang 

13.45 uur Lens 1 - vue 1 
14,00 uur Wit.Bl,RK1 - Lens 3 

15.30 uur Lens 5 GDS 3 

MAANDAG 19 APRIL 1971 

20.15 uur Lens 7 - Quick St,7 

ZATErtDAG 17 APRIL 1971 

JUNIOREN 

Lens 2 Vrij 
16.15 uur Lens 4 - Te 'llerve 

Lens 6 - Vrij 
Lens 7 - Vrij 

14.30 uur ADO 11 - Lens 8 
Lens 9 - Vrij 

16.15 uur Lens 10 - PDK 2 
16.15 uur i!MSH 4 - Lens 11 
15.00 uur Lens 12 - RVC 9a 

1 

Ligging terrein 

V:5. 
Westvlietweg 1 Voorburg 

· V3 

V1 

Zie Maandag. 
Zuiderpark 

· V2 
Vrederustlaan 
V2 

15,00 uur Lens 12a PÓs~duiven3"V3 

15,00 uur :ave 10 - Lens 13 Schaapweg; Rijswijk' 

Lens 14 - Vrij 
15,00 uur Scheven,13 - Lens 15 Houtrust 

13,45 uur Quick st.14- Lens 16 Nijkerklaan 

15.00 uur Lens 17 HDV 8 V1 

12,30 uur La_akkwart. - Lens 18 Jansoniusstraat 

12 
15.00 uur GDS 14 - Lens 19 Erasmusweg 

PUPILLEN 

14.00 uur. Lens 1 - RVC 1 V1 

14.00 uur VVP 2 - Lens 2 Zuiderpark 

14.00 uur Lens 3 - RAVA 2 V2 

14,00 uur Lens 4 - HMSH 3 V3 

13.00 uur Rijswijk 5 - Lens 5 Schaapweg, Rijswijlt 

13,00 uur TEDO 2 - Lens 6 Vredenburchweg 

" 

...... 
. ·• ... 
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13,00 uur Lens 7 
13,00 uur Lens 8 

13,00 uur Lens 1 
12.00 uur Lens 2 

- GIJS 5 
VCS 6 

\'/ELPEN 

V2 
V3 

V1 
Vl 

12.00 uur Lens 3 
12,00 utir•Quick 4 
12,00 uur Lens 5 

- ,VCS 1 
Fla;.ingo 1 s 1 
0DB 2 
Lens 4 

- HPSV 2 

V2 
Sav,LohlJlanlaan 
V3 

13,00 
11,00 

Lens 1 

Lens 2 

uur 0DB 4 - Lens 6 Albardastraat 
uur Lens 7 - Scheveningen Vl 

4 

wordt na de training bekendgemaakt. 

Vrij 

Lens 3 als vorige week 
Leider dhr c,nieuvenhuizen 
Samenkomst 12,30 uur klubgebouw lens, 
Lens·4: h,albers, a,bauman, a.castenmiller, h,v,dam, j, 
v,d,ende, b, de haas, p,heynen 1 a.v.d,keer, j,meuleman, · 
j,meyers, apalser, p,schoutcn 1 w,zeemeyer 
Leider dhr j,heynen · 
Lens 5 : c,van deelen, · g,van deelen, c.hoenderl.amp, 
a.kuiters, c,kuypers, e,v.d.lindc 1 j,lucas, p,mulder, p, 
proost, w.pacqué, r,woutcrs. Ros. j.pronk 
Leider dhr f,fÏumans 

Lens 6: Vrij 

Lens 7 voor Maandag 19 april 1971 als vorige week 
Leider dhr j.v:.d• kley 

Lens 8: als vorige week 
Leider wim kouwenhoven 
Samenkomst 14,00 uur hoofdingang AD0 terrein 
Lens 9: Vrij. zie 10 1 11 1 12 en 12a 
Lens 10: als vorige week zonder h,niggebrugge, met h,sleg
tenhorst 
Leider cees grimbergen 

·•. :.: 

.. ' ·J ,",l :J 
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Lens 11 als vorige week, met r,verbarendse 
Leider hans verbarendse • 
Samenkomst 15,45 uur ingang lensterrein, 

Lens 12: h,v,boheemen, e,wohrman, h,licuken, m,v,dijk, 
e,reesink, p,driessen, f,klos, d,faas, j,v,hoek, 
g~hogervorst, j,de greef, h,ruyters 

Lens 12a : b,ruiterman, r,bo,-:i 1 p,overdevest, h,kouwen
hoven, c,vergouw, f,jonker, g,colpa, j,janr,mat, a, 
looyestein 1 j,slabbers, f,snoeyers, r,bertens. 
Res. p. v.d. ak.lrer 
Lei~ér gerard de hoogd 

Lens 13 : als bekend 
Leider dhr h,de groot 
Samenkomst 14,15 uur ingang lensterrein, 

Lens 14: Vrij, h,v,boheemen zie lens 12 ene.de wit zie 
lens 19, 

Lens 15 a,de hoogd, t,de kok, e,landman, p,v,d,nieuwen
huysen, r,peek, l.reesink 1 c,schenkels, a.v,velzen, j,v, 
velzen, h,lustenhouwer 1 r,v,d,kruk, Res, r,de hoogd 
Leider dhr n,drabbe 
Samenkomst 14,00 uur ingang lensterrein, 

.• 

Lens 16 : p,blom, r,leyn, j,brochard, e.~astenmiller, l,v, 
domburg, r,heemskerk, r, hulselmans, f,kras, e,v,1uxem
burg, v,pouw, t,prins, h.pronk, -r,mahieu 
Sar.1enkor,1st 13, 15 uur hengelolaan hoek loevesteinlaan 
Leider dhr a,van essen, 

Lens 17: c,v,d,vlugt, e,teunis, a,hoefnagel, j,krens, 
fowoutors, e.v.d.hoven, r.guit, s,knBrr, r.wijsraan, 
c,lipman, j,de waal, h,uding, h,wassem 
Leider dhr h,bijsterveld 

Lens 18: g,baidjoe, p,bakker, r,hoppenbrouwers, h,lutter
uan, a,v,marén, q,v,d;meys, j,schmitz, th,v,d,voort, 
j,wasserman, j,wijngaarde, w,brochard, r,v,d,leeden 
Res .. -b,van veen. 
Leider dhr a,bilderbeek . 
Samenkomst 11,30 uur ingang lensterrein, 
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Lens 19 h,hoenderkamp1 p,ko.evo·ets,. r,v,kru'lselbergen, a. 
krijgsman, Ll,looye, h,van leeuwen, r,orta, j,,s·ppler, r,klei
wegt, r,nottet, e,de ~it, r,wille• s • 
Leider dhr l,v,d,velde. 
Sa1,1enko'mst 1'4,'30 'uur. irig"a'.rig ,'len'sterreiri, 

' • • • : • 1 ·: ' 1 • , . . • ! 

Lens P1 : j , bronger, r, v, d ,.b'oogaard, ·p. v ;a, buI'gt; p, devi lee,· 
r,hofrian, .p .• hop ;' f ,kortekaas ,. r ,.v. d"laan1 j., lausqerg, ,j .-v, . 
rijn, a,west.erquin. Res,. o.bor_s:t;, r.,micka. ,_ , .... :···: ........ . 
Leider dhr w,hofman.; '· 

Lens P2 : g.appeldoorn, p.v.d,burg, w.frantzen, w;l1eynen, · 
o ,huis, r,koevoets I p. lucas, th. v. luxemburg; r. noor.deloos, 
r.pccters, p,valkenburg, Res. f.van velzen 
Leider theo hoefnagel 
Samenkomst 13,15 uur ingang lensterrein. 

Lens P3 : e.v,bohecmen, r,v.aarle, j.~oli •. j.engele, a. 
grirabcrge~. h.heezius, j.ter laare 1 r,v.d.mcer, m.pepqr
kamp, r.percira, m.versteeg, Res, a,bijnagte 
LeidÓr hans zotin. ' . '' . . ' . 

, ... , . • • • f' . 

Lens P4 : s,wilraer, r.eyk, .j,eys, .j.heggelman, h,hoppcq-:-. ; 
brouwers, a,koevocts, chr,geeve, g, teeuwisS!e 1 .S!, teunissen; 
b,vaske, h,wubben, Res, h,braak 
Leid<1.r theo booms 

' ' ' Lens P5 : f ,kerkhof, p, balfvis, f, baurnan 1 . r, dessing I f>, de 
gier, p,de haas, r.pieters, .p.schoemaker, .. r,straver, i:-, 
waarsenburg, f.v.d,zel; Res. a,kuipers · 
Leider dhr p,baltvis 
Samenkomst 12,15 uur ingang lensterrein. 

. . . '' - · .. 
Lens P6 : w.frerichs, .l.bentvelzén, .d.boin, ·.th,mQoymaq·, '.-_·'.·;~·· 
j,schipper, f,scholtes 1 rn.schutte,.t.v,d,tol, h,vink, p, 
waldschmidt, h.v.d,winden, Res. g,boon, p,peperkamp,. 
Lei~er paul v.d. steen .. 

· •. 1 

Samenkonst':J,2~15 uur ingang lensterrein, ' ' ,·.,-~. .. :: , 
. • ,·•· ,, • r •, ' • • ·•' •• • 

Lens P7 : j,kieä, r,badoux, h,v,d,broek, p_,dullaart, t, 
gimberg, r.v,nieuwenhuizen,.1,orta, l,oosterveer, ,w,rots, .. 
r,ruiterr.ian, p.v.d,zee, Res, o.prins" j .. zeeraan. iles.: 
Leider ferry hooi;hieostra· m!prino, j,zeeman 
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Lens PS: n,groenewegen, m,v,d,akker, s,bruens, j,klaren- ,, 
beek, a,v,d,klis, .r.~elieve,d, m,rovers, rn,schmitz, f, -· 
vogels, .a,1·1illems, h,weeke, iies. g,koning 

,Li,ider peter verheesen 

Lens Wl: f.verbarendse, r,de keyzer, w,ter laare, j,v. 
tuy~, r,b'on, c,v,rijk, p,versteeg, j,riemen, s,v,d,meer, 
a;ovorgaauw, j,v.d,nieu11enhuysen, b.planken 
Leider dhr c,bon 

Lens i.'/2 : r.v,loon, r.coli, ~.hofraan, A,v.hoek, r,de haas, 
h,korenromp, r,schipaanboord, p,lelieveld, p,brochard, 
p.vroegop, !.janmaat, t,king · 
Leider rené v,d, steen 

Lens \13 : j,prins, r,bloks, p.eys, r:groen, e.v,d,harst,· 
j.v,kleef, r,kleyberg, m,leyn 1 q,michels, r,ouskiet, p, 
verhaar, Res, j,v,d.lans (2x) 
Leider dhr w,michels 

Lens W4: a,siemons, a,kies, r,de gier, e.sandifort, j, 
rens, e.gerritsen, e.schippers, p,de groot, r,v,baccum, 
r,i,v,baggum, r,V,V/ijngaarden, f,blon, Res. r,bakker. 
Leider frank tennissen 
Säcièni<onst 11,00 uur klubgebouw lens. 

Lens W5 .: r,driessen, p,fromberg, a.v.d,burg, m,schenkels, 
p.krol, r,v,eyken, j,franken, j,nijmeyer, r,notebaard 1 
p,schol:tes, r,duyndam, h,v,dyck (2x) zie ook W7) 
Leider gerard.de hoogd 

. . ' . 

Lens \16 : r, badoux, f. grood, h ,houtman I r, jansen, .k, v. 
kleef, r,mattijssen, c.odenkirchen, schipaanboord, •• 
valentijn, th,ypm!t, m,1·1ind. Ras, s.zomer 
Leider martin reuver 
Sanenkor;1st 12,00 uur klubgebouw Lens 

Lens ~7: a.coffeng, f,hooghiemstra, n,noort, r,v,oosten, 
j,schipperen, w.stephanus, m,veenman, • ,vogels, f,blom, 
o,k8ne• an, j,v,d,lans (2x) zie ook W3} s.adao 
Res, h,v,dyck (2x) zie W5) 
Leider gerard de hoogd 

AFSCH3.I.JVINGEN 
· Schrift1lijk v66r vrijdagavond 18,:30 uur bij dhr G.v,à. 

Steen, Nunspeetlnan 303, 
îelofonisch uitsluitend vrijdagavond tussen 18.30 en 
19,3() u ;r, teL 66,13,14 (!clubgebouw, 
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In noodgevallen mag zaterdag tussen 10.00 en 10.30 uur worden 
gebold.naar dhr g.v.d.steen, tel. 39.86.94., 
EEN DRINGEND VERZOEK: Houdt bovenstaande tijden aan. 
Afschrijvingen op andere tijden en aan ·niet-Jukoleden gedaan, 
kunnen niet worden .geaccepteerd. 
Scl:Jrijit ook' niet te. lichtvaardig af. Op vrijdagavond/ .· 
zaterdagoêhtend riia'g ál:I.èen ·worden afgebeld àis men ziek is, 
dus niet voor verjaarspartijtjes, vacantie, 'etc. Dit noet · 
men tijdig {minstens een week van te voren) aan de leider 
of het Jukoseçretariaat opgeven. 
AF!CEURINGEN {Pupillen/Welpen) 
Voor thuiswedstrijden de aflrnuringslijs1;en raadplegen bij . 
de juniorenelftallen 4, 10 en 12, De spelers -van W4 nogen '. 
bij slec_ht weer inforr.ieren, tel. :39.86.9')!, tussen 10.45 en 
11,00 uur. 'P2, 5 en 6 en W6 tussen 11.:m en 12.00 uur, 
tel •• 66.13,14. 

SPORTKAJY,PEN 

Zoals .wij reeds· e~rder hebben ge1Jeld kon !map A1,,ersfoort 
wegens geringe belangstelling niet doorgaan. -De jongens, 
die zich hadden aangemeld zijn nu ingedeeld•bij kamp Dorculo 
waarvoor ook al weinig belangstelling bestond. In totaal zijn 
er nu voor Borculo 10 jongens ingeschreven. Er. kunnen dus nog 
een paar jongens' aee .-. D.i t karJp is. ver'zet naar de \,r'eek van· · 
11 t/n 17 juli. JL'eef-tïjdsgroep 11-14 jaar. 'Kar.ipgéld r: 57,5:0. 
Voor kamp Weert zijn 12 aanmeldinc-en binnen. Er kan nog 1 · · 
jongen bij. lfompweek 11/17 juli. Kosten f ,52 ,-- • Leeftijd 
14/15 jaar. 
Aan• eldi_ngen: telefonisch na 19 ,00 uur, bi-j dhr g, v. d,steen, 
tel. 39,86,94. 
Voor kamp Ferschweiler hebben zich 14 deelnemers gemeld en 
is dus "vol". Kampgeld f.100,--
Kampgelden kunnen ,worden oyerger.makt op giro no. 7112 t.n.v, 
Algei:iene Bank Nederland l·f.V., den Eaag·, t·.g.v'. rekeninj,;-~nr 
5128.11.261 t.n.v. g.v.d.steen, !mC1pgeld 0 , 

TOERNOOIEN OP lE PAASDAG 

Het le Lens toernooi zit er dan weer op. Het raag gezegd worden, 
dat het in alle opzichten een geslaagde opening·van onze toer
nooien· is geweest. 
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Even dreigde het r.lis te gaan toen OL1 kwart voor twaalf Zw, 

Vooruit nog op het appel ontbrak, Er werd zelfs al gedacht 

aran ,een progr!ma-wijziging. fi ·. 
•Gelukkig was ze ingreep niet nodig en kon de laatste ver-

eniging de kl edkamers bezetten. Het gezegde 11lest-best 11 ging 

ook deze dag op, want Zw,Vooruit ging met de verenigings

prijs naar Utrecht terug, Zowel Lens Bi als 32 vielen buiten 

de prijzen met hun 3e plaats. C1 toonde zijn klasse en werd 

poule winnaar. VUC B1 werd door Lens Bi gehuldigd • et het 
behaalde kampioenschap in hun competitie-afdeling 31, Dat zij 

een waardig kampioen zijn, hebben zij getoond door op ons 
toernooi de 1e prijs te behalen in afdeling 1, 

Om 17,00 uur klonk het laatste fluitsignaal en was ons toer

nooi geheel volgens planning afgelopen, Een woord van dank 
is hier zeker op zijn plaats aan de toernooileiding, bestuurs

leden, Jukoleden, heren van de akkomodatie, de barkeeper 
net zijn eigen en "vreemde vrouwen", heren scheidsrechters " 

en E.ii.13.0,ers, Zij allen wisten é:oor een perfekte saoen

werking alles soepel draaiende te houden, Dit schept goede 

perspektieven voor ons volgend toernooi op 30 april, 

Tijdens ons toernooi vernamen 11ij dat onze ïl-klasser Arnold 

Brouwer zijn arm gebroken heeft tijdens het Spoorwijk toer
nooi. Hem en een speler van Zw,Vooruit, die eveneens naar het 

ziekenhuis verwezen werd, wensen wij vanaf deze plaats van 
harte beterschap, 

Een domper op ons geslaagde Paastoernooi waren wel de be
richten over de resultaten van A1, dat te c-ast was bij R,V,C, 

De sportiviteitsprijs was voor hen bij de 1e wedstrijd al 

verkeken, Ook de volgende wedstrijden brachten geen winst, 
zodat de Se en tevens laatste plaats van het toernooi werd 

bereikt, Gezien de tegenstanders een erbarmelijk slecht re
sultaat voor een elftal, dat 2 maal per, week traint en boven

dien kwaliteit denkt te bezitten on regionaal te gaan voet
ballen, Gebrek aan k,mli tei t en kondi tie is niet de schuld 
van dit slecht behaalde resultaat, maar wel gebrek aan L1enta

li tei t, inzet en interesse.Het ooet ook voor de heer van 

Leeuwen, die vrouw en kinderen op 1e Paasdag elleen laat, 
een wel zeer teleurstellende das geweest zijn, 

lieren A-klassers, wij hopen dat U op 30 april wel met de 
juiste instelling in het veld komt en nu eens niet met de 2e 

prijs (of de Se?) maar met de wisselbeker uit de bus komt. 



PIERSON, HELDRING & PlERSON ·. . . . . 

.. 

BANKIERS 

Amsterdam/• s-Gravenhage / Rotierdain /Haarlem/ Cu_raçao 

qp 

conserven in glas ... 
HET ALLERBESTE . 

van tuin en kas 
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Er ziJn geen "buitenlandse tegl'lnsJapders, maar wel bekende. 
nederlandse verenigingen waar Lens A-1 beslist de handen· 
vol aan zal hebben. 

========-= 
KEEPERSTRAINING 
-============== 

Zaterdag a.s. ver1mchten ttij om 1Ö uur de volgende jongens 
op de training: 

R.v.d.Steen en M.Reuver. 

K R A N T E N A K T I E 
Zaterdag 24 april halen wij weer kranten op, De laatste 
keer werden er helaas wat adressen vergeten. Dit kwam door 
een fout van- ons. Deze adressen verlossen ,1ij deze keer' 
van hun kranten, De overigen kunnen zich alsnog opgeven 
bij F.v.d.Steen, tel. 39,86,94, " 
Degenen, die het meeste hebben, krijsen weer cadeaubonnen, 
De laatste- keer 11aren het W ,Frantzen en R,Jücka die ze 
wonnen. Zij kunnen ze afhalen bij Hans Zoet, 

· B E A T A V O N D 

7 Hei organiseren wij een beatnvond voor alle B- en C
klnsscrs. Voor de r.,uziek zorgt de i'lig-Drother,Drive-In
Show. Verder zorgen trij voor het vr.ouwelijk ochoon vah 
Kwiek Sport. Natuurlijk mogen jullie. ook je eigen • eisje 
r.u~enemen. 

De Juniorenraad, 

, 
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.............................. .............................. .............................. .............................. t:er, , ( 1) INGEZONDEN STUK · . ::::::,.. . ...... 

We hebben weer recht tot juichen: er is een-ingezonden stuk!! 
En nog wel van een kritiese donateur. C.Griubergen sr. is de 
auteur van het hieronder geplaatste kritiekje, Die auteur 
r.ioet. overigens niet verward 11orden uet dat andere (los-vaste) 
redaktie-lid, Lees het naar en toets het aan uw eigen er
varingen en r.ieningen, En•••••• de spleet van de redaktie
brievenbus blijft erg breed, 

Met ver110ndering vernam ik in de Lens-revue een Paastoernooi 
op 11 april 12 uur en deelname aan een ave-toernooi o• 10,30 
uur. Ik vraag • ij af of het nu zo noodzakelijk is om ie Paas
dag deel te nenen aan een toernooi of zelf een toernooi te or-· 
ganiseren,. Dat rae_n .ziqh i,_nspant om toernooien te organiseren. 
is een·lovende_ zaak, waarvoor veel waardering _op zijn plaats 
is. Naar om te pas of te onpas te organiseren i.s m. i, te veel 
van het goede, Heeft de koraraissi,e qiei; stilgestaan bi_j _het 
vast~t~llen of inschrijven dat 11 april ie Paasdag was? (In 
het verleden is dit wel·eens als ex,cuus aangevoerd), Is het 
de korar.iissie niet.bekend, dat veel ouders de ie Paasdag een 
feestelijk tintje willen geven? 
Veel ouders stellen het op prijs deze dag tiet de opgroeiende 
en oudere jeugd gezaraenlijk te ontbijten, naar de kerk te 
gaan, en koffie te drinken, waarna er weinig tijd overblijft 
oc te voe.tballen, Jilaar is dat nu zo nodig? Zijn 30 zaterdagen 
en zondagen niet voldoende, tiet alle respect voor de energie 
door de leiders. -opgebracht~ 
Over de,leiding·gesproken, Is het voor hun naaste ongeving zo 
prettig ora 10 uur de deur uit te gaan en oc 6 uur binnen te 
komen en dan is het ie Paasdag, 
Geachte Juco, met heel veel waardering voor m1 werk, wees 
daarvan overtuigd, laten wij die enkele hoogfeesten laten 
in de geest, zoals dat door de jaren heen gegroeid en 
beleefd is. 
Hartelijk dank voor het plai:.tsen, Met vriendelijke groeten 

C,Grirabergen sr. 



Wim du Chatinier 
Heilostraat 501 

-Den-Haag, tel 253464. 

Geacht bestuur, geachte leden, 

Den-Haag,maart 1971 

Het is -geloof ik- niet gebruikelijk, dat leden van politieke partijen zich rechtstreeks tot de sportverenigingen wenden. Ik wil met die gewoonte nu eens breken. Ik wil dat doen, omdat met de aanbieding van de nota "Sport 70 11 de sportwereld in de politiek is gegaan.Dr, W van Zijl, alg.sekretaris van de Ned.Sport Federatie zei b~j die gelegenheid, dat sport en politiek niet te scheiden zijn, · 
Nu de sportwereld zich tot· de.politici heeft iewend; wacht men op hun antwoord, Iri het verleden hebben de politieke partijen en de rijksoverheid zich weinig aan de sport gelegen laten liggen. Er ia geen nationaal sportbeleid en bij de begrotingsbehandeling van C ,R.M. kwam de sport vrijwel nooit ter sprake. _ Uit het kernprogramma van de K.V.P. blijkt, dat men de problemen die in de nota "Sport 70" worden gesignaleerd, onderkent en dat men zich wil inzetten voor de oplossing daarvan. Aangezien juist de sportverenigingen het meest met deze problemen gekonfronteerd worden, zullen de politici zich direkt tot de klubs moeten wenden •. 
Als bestuurslid van diverse sportverenigingen-, als raadslid van Den-Haag, -ondermeer belast met sportzaken- en door mijn goede kontakten met de sportwereld, ken ik een aantal problemen van nabij. Ik ben kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer. Ook als Kamerlid wil ik mijn goede relaties met .. de sportverenigingen onderhouden en uitbreiden, 
Ik zal daarom in de komende maanden graag een bezoek aan uw vereniging brengen om de verschillende problemen eens door te nemen. Over de datum zal ik uw sekretaris benaderen. Overigens kunt u natuurlijk altij.d -als er zich. problemen voordoen- met mij kontakt opnemen. Dergelijke kontakten zijn nodig om in de Tweede Kamer de moeilijkheden van-de verenigingen naar voren te kunnen brengen, 

Wilt u een eind maken aan de misdeelde plaats van de sport in het parlement'i 
z.o.z.. 



.... -· 

Wilt u dewensen en verlangens van de nota "Sport 70" ,. 

· in de Tweede Kamer behartigd zien '! , 

Stelt u regelmatig kon takt met de man, die belangstel 

ling heeft voor uw problemen en die zich voor de oplc 

·sing daarvan wil inzetten , op prijs 7 
. ' 

1:>tel mij· dan in de gelegenheid als r..amerlid ko~tàkt 

met u te onderhouden en stem bij de komende Kamer-

. verkiezingen op 28 april a, s. "sportief" ; · · 

Stem no. 12 van lijst 1 (Kl/'P), Wim du Chatini
0

er~ ,·'\ 

P,S, 

. . . 

!-!et vriendoJ,ijke groeten, 

i,. ! ,~· '. \i . 
, • , • 1V • • · 

1 :,. \ \ 1 r '?\~':1/,:_i..;~ ·• 
\: \. \; lt, .. 

' ~. / .·' 

::. ) .. , 
•· 

. ' 

• ; . ~ ;'j_ 

Ik zou het op prijs 
uittreksel daarvan, 
ceren. 

stellen· alà u déze brief of. een. 
in uw. verenigingsblad wilt. publ:i.'.- · ' 

Naschrift 

. . 
: .,"!Y:,. ":: • 

:1,t . • ~·>' t 
-...:, 

- . 

. ' 

_Het is geenszins onze bedoeling u middels de Lensrevi. 

te proberen te bewegèn op ee~ bepaalde politieke pari 

te laten stemmen, Echter,' de goede rélaties met de Ht 

du Chatinier, die al als lid van de Haagse (l-emeentert · 

zeer veel voor onze vereniging en voor de sport in h1 

algemeen heeft gedaan, zijn voor ons aanleiding gewe, 

zijn brief te publicer~. . . 
Wij zijn er van overtuigd dat hij ook in de Tweede Ki 

de belangen van de sport in Nederland uitstekend zal 

gaan behartigen, 

Het bestuur, 

. ' 
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OFFICIELE i·lEDEDELII/GEN 

...,- 703 i,i.n.aas 19-01-63. (w) Klaroenstraat 47 1 

_, 704 
✓ 707 

r 708 

M.H.Lingsma 13-06-58 (j) Lijsterbesstr,157 
A.P,Visser 19-02-56 (j) Meppelrade 140 
T ,J, Visser 09-05-57 ( j) ~leppelrade 140 
S,A.Visser 26-11-60 (w) l>leppelrade 140 
fli.J, Visser 16-02-59 (p) 1'leppelrade 140 
F.Bood 15-05-61 (w) Hertenrade 201 

Hijswijk-
904127 
636823 
679393 
679393 
679393 
679393 

,/ 709 
..,..- 710 
0 711 
~712 
r-113 
.--::' 717 

P,G,Fieret 09-01-48 (s) Noordpolderkade 266 987524 
A.,l.ilus 27-05-39 (s) ilentinckstraat 46 547591 
T,G0",Heerschop 03-00-50 (s) Daguerrestr,10 

IN BALLOTAGE 

714 G.iloelhouwer 04-08-57 (j) De Rade 9 
715 R,de Wit 08-11-61 (w) Het Oord 7 
716 ló,ï:/olters 

Rückert 17-01-50 (s) H,Verrieststr,96 

ADRES~IIJZIGING LEDENLIJST 

./447 R. ïi ,Schipaanboord naar !Heuwendamlaan 70 
/659 F,G.Schipaanboord naar Nieuwendamlaan 70 

NIEUWE TRAINER 

668026 

259117 
259117 

Daar het kontrakt r,,et onze huidige trainer voor de senio.ren
selektie, de heer G.1,l.Huguenin, niet ,.rerlengd zal worden, heef· 
het bestuur voor het lrnraend seizoen een nieuwe trainer aange
trokken. De opvolger van de heer Huguenin is de heer îl.Andries• 
sen, die thans de seniorenselektie van de zaterdagmiddagklub 

' Die Haghe onder zijn hoede heeft en op zondagmiddag als coach 
optreedt van de tweedeklasser ODB. De leden van de selektie
groep zijn reeds van een en ander op de hoogte gesteld. 

VRIJDAG 30 APRIL GEEN KLU3AVOND 
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OVER voETilAL, POLITIÉK EN ANDERE ooaLbGSTOESTANDEN 
~. 

- Precies volgens het pro~ramrna dat vier wèken geleden op de
ze plaats werd aangekondigd, zijn Lens 2 en 10 zondag kam
pioen geworden;Proficiat Lens 2, proficiat I.ens 10. Elders 
vindt U hierover meer. · 

- Veel reakties kregen wij op het plaatsen van de brief van 
het KVP-geLieent~raadslid Ylim du Chatinier. Het blijkt dat 
de argumentatie van de redaktie om deze brief te plaatsen 
niet helemaal is overgekomen, ;Jaarschijhlijk omdat wat een 
na-naschrift-schrift bij het naschrift van het bestuur had 
moeten zijn op een andere plaats in· de Lensrevue belandde. 
Onze excuses. hiervoor. 
Een schriftelijke reaktie vindt U elders in de Lensrevue. 

- Dat Lens . 10. z~ndag kampioen zou worden hai .niemand bel)al •Ïe 
ondergetekende verwa·cht, iiangezien Lens 10 ·zen dag vrij wa-s. 
Diegenen van Lens. 10. die h.et nog niet wisten weten het dus 
nu. ûnze gelukwensen.voor Lens 10, Het binnenhalen' van kam
pioenen wordt·. ·langzamerhand een vertrouwde ··zaak, Vijf kam" 
pioenen zijn er nu binnen, alleen de zesde kampioen laat het 

"een beetje afweten, De kansen van Lens 1 op het kampioen-'. 
' schap han'gerï mi van mogelijke misstappen van rtijswijk af. 

En dan moet Lens dff resterende wedstrijden.natuurlijk win
nen.Van.nu af kunnen alleen bidden en duimen en doeltreffend 
voetb~l ons dus nog redden. ' 

A.V.E, 

' 
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. ' 
....... ,:,::::::::::::::::::·:· LENS 2 KAMP~OEN •:•:•"i.•:-:-:::-:::::•:❖:-:-::-:-:•:•:•:•:•:•:•:•:-: 

Het tweede elftal heeft Lenshistorie geschreven door kampioen 
te worden in de reserve derde klasse ll, Dat heeft een tweede 
elftal nooit eerder gepresteerd, 3et werd overigens een magere 
1-0 overwinning op het i11°·degradatienood verkerende LFC 2 •. De 
Leidenaren hadden: in 6 wedstrijden 9' punten veroverd. Kort ·.voo:· 

'' tïjd -toen eenieder zich eigenlijk ai met een gelijkspel had 
verzoend'- skoorde Harry Dran·denburg·, het winnende .en kampioens" 
doelpunt. De kampioensvréugde werdlielaas overschaduwd door 
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de ernstige blessure, die doelwin Cees: van der--Beek. op.1.fep, 
toen hij na een wat te trage terugspeelbal in botsing kwam met 
~en tegenitander. In het ziekenhuis 'bleek, dat hij ·enkóle • 
scheurtjes in zijn. g:rot~_- dà:rm had opgélopcn, Zondagavond nog 
bleek een oper~tiè ribódiakélijk, Ue wensen Cees·h~t alle~beste. 
1:.et eventuele feestelijkheden wordt uï teraard gewacht tot hij 
erbij kan zijn, . .-: .... .i 

Het kai:ipioenscliap· van·· 11,i t1fèede ho"udt overigéns geen automati
sche promotie in. Game,/ mtit _ de kampioenen van de derde klasse 
A en C zal ge;,t:reäeii' êióetê·n· worden or,, twee plaatsen in de· re
serve tweede klasse do'ór ·mfddel van het spelen van een wed
strijdenreeks, Het is derhalve intêressant na te gaan welke de 
mogelijke tegenstanders in deze, strijtl 2,_l!llen zijn.· 

In de derde klasse A wordt dat hoogstwaarschijnlijk Wilhelmus 2 
d~t 26 punten uit 18 wedstrijden he'eft. ~iilhelmus heeft n,;,g 
een hele wedstrijd' yoor de boeg en de resterende tijd van de 
afgelopen zondag gestaakte wedstrijd tegen VCS 2 (stand 4-1 
v._oo:r \:/ilhelmu!5). o'p· de tw·eede plaats -en enig overgebleven 
korikµrrent-· staat sportklub Lisse 2 r:iet 25 uit 18, . . 
In 3C ·heeft Overmaas 3 nog één punt uit ,twee wedstrijden._nodig 
om ·zich kampioen te, kunnen noemen; het heeft 27 _uit H) .•. 9n. de 
tweede plaats volgt. Goal 2 met 23 4it 18, · ·: ·· · ' . . . ... ~ 

De st·and in de kompetitie van het -t_;weede is· als vólgt: 
;· .,•·.· 

Lens 2 18 - 29 
'Alphen 2 18 - 24 
Vios 2 18 - 20 

· ·HNSH· 2 18 20. 
GDA 2 18 - 17 
Paraat ·2 19 17 

-HBS 3,. - · --18 -. 16 
W:,Kw,2 18 - 15 
Lisse 3 18 - 15 

:.:: .. _ .. _ --·:: . .. Docos 2 18 .!. '14 
LFC 2 18 - 13 

' ' . ; ... . ~ .· 

- '' 'iCAMPIOENSVARii 

·Lens. 10 heeft· het, dan, toch;_geh~al~. __ Do~rdat PDK
0 

tegen Hi'/S 4 met 
2 - 1 won, werd_ Lens zoi1der te spele!} .k?r.ipioe~. _l'le_ hop,:,n ec~ter 
zondag .te bewijzen dat dit ,anders, oç,k was gebeu:rd, De navolgende 
spelers werkten aan bovengenoemd succes uede: 

' - . - . . . . ... 
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Fons Duivenvoorde: Het uitstekende· sluitstuk. 
Speelde ·op allé plaatsen in het elftal. Harry n-ouw · · 

Ron Soer \'las de man waarop de tegenstander st_uk liep. 
De heerser in de lucht. Steef Douw. 

Ni~o Of_lse_ E,m goede aanvoerder, die nu een lucky man 
Hane; v_, d, Aar . 
Fraas Petel's , 

Dë man die bleef gaan, .• 
.. De sjouwer en bouwer. . • / · ,, 

. pauJ Haring : Die zowèl opbouwend als a_f'breken·d zijn 
' • •) ·4 • ' , ,. • 

, ,_ . manne~je stond. · 
Frans v,d,Berg : De alom tege11t10ordige kansenbenutter. 
John i:lriedee ··Was onze ·st6rmram. • · · " 
Leo Duivenvoorde . ,las llhet brein" in de voorhoede 
F ,Uagnee ) i/are_n spe],ers die op alle plaatsen konden 
B.Osse ) worden ingezet, 
terwijl Ton Hoek, ·1,lim Douw, Henk Stuwinga en Fred. Jehee.ook • 
bedankt wor<J.~n voor hup ~nzet tijdens de wedstrijden, die zij 
meespeelden, Er zal nog een kamp:ioens:fee13t volgen, raaar éerst · 
volgt nog te strijd tegen Lens 6 om de G~_ganten-Cup, 

;·.<a.s'.l.'.lw Oldest_ T~ener, 

Molly Rouge 
Koestraat 7 
f4aagdensteyn 

------~--j 1:.- '.~· .. ;.~' ,. 

INGEZONDEN-'STUK (1) · 

Geacht bestuur, ,geachte leden, 

; Den Haag, april 1971 . . '' 
... -,t. 

is. 

Het is -. geloof ik, - ~en gebruik gew.orden dat leden van een 
spo_rtbestuur zich rechtstreeks tot_ de politieke partijen i1enden. 

. . f' ... 

:Ck'·wil' op deze ·gewoonte voortborduren en dat om redenen die 
rnijn·voo,r'ganger vorige week al uit:dè doeken heeft gedaan, 
Spo'rt Is ïn het schrij'vèn · van mi'jn geachte opposant gesteld 
als een K,V,P,-zaak>Niets is'minder waar! Van linkse rakker
tot re"t:htse zaklrnr · he'bbËin de partijen· onze nationale sport-

-zaken een hogere pri_ori tei t dan voor_heen toebedacht, 

Wilt U een, eind maken aan' de" miode~lcle · plaats van de sport in· 
ons parlement dan is ·a:e K;V,P, zeker niet het enige alterna
tief, 

VRIJDAG 30 APRIL GEEi, KLUBAVOND 
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In het verleden is er inderdaad te weinig. V!JO·r .de sport gedaan, 
zoals do heer du Chatinier terecht opmerkte, Dit heeft dan wél 
plaats gehad onder eupervisic van een regering, we,ar de.partij_ 
van voornoemde heer een. dominante rol in heeft gespeel1, , _ 

. Begrijpt U waar ik. heen wil ? 

Het is geenszins mijn•bedoeling U middels de'Lensrevue te pro
beren te bewegen op een· bepaal do politieke partij te stecmen ·. 
maar m,i, behoeft het· brièfje van de heer· du· (= van de)· Chati- · 
nier een reaktie. Het blind vertrouwen waarvan het bestuur zo 
innig getuigenis doet t.o.v. ,.de K.V.P, zal hen er niet·.van weer
houdan ook de andere partijen in staat ta achten voor een 
PAKjes:..avond t.b.v. de sport te kunnen zorgen. 

t-iat vrieµdelijke spotgroeten, 

kaceraad Molly R. 

N;schrift .redaktie: de bovenvermelde'naam Molly Rouge is een 
pseudoniem..: De- ware naam is bij de redaktie bekend • .. '!., ______ _. __ 

.J 

,. INGEZONDEN STUK (2) 

Het artikel van dhr Grimbergen sr,,·vorige·week in de Lensrevue 
geplaatst, waarbij hij bezwaar,maa~te tegen pet deelnemen aan of 
organiseren van toernooien op "liöogfeesten",-zÓals ie Paasdag, 
vraagt uiteraard om een wederwoord, 

Om te beginnen dient -vermeld te worden, dat 1tij zijn o,tan'cl-
punt respecteren en begrijpen, llij·moet echter niet voorbij
gaan aan het feit, dat op de eer~te plaats cle jongens op der
i;elijke dagen dolblij zijn oet een toernooi en op de tw·eede · 
plaats.de.meeste ouders er niet.het minste bezwaar tegen hebben. 

· Integendeel., men juicht het vaak toe, daar op dergelijke dagen 
(in,ieder geval voor de jongens) de verveling hoogtij viert. 
Het getuigt verder van_weinig·inzicht als· dhr Grimbergen schrijft 
dat "te pas en te onpas" toernooier> georganiseerd zouden worden, 
Het is duidelijk, dat elk toernooi·op eventuele bezwaren getoetst 
wordt· •. Voor wat betreft onze eigen toernooien moést b, v, ie. Paas
dag wel ingeschakeld word.en, omdat ieder l!d, ressorterend onder 
de.Juko .RECHT heeft op een eigen Lens-toernooi en wij i,v,m. de 
re.i>ar,atie van het tw~ede veid · in terreinnoocl kimmen, , 

De op1,1erking of wij 1,el 1<ü,t en 
vinden 110 bepaald on:r--,,ttig,. 

• • •1 • 

dat 11 april le Paasdag·rias, 
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Als afsluiting willen wij hem alvast mededelen over te Pink-
sterdag, • 
Geen juniorentoernooiert•bp die dag, uaar wel een uitgebreid 
veteranen-toernooi op de Lensvelden, Die oudere leden .kunnen 
dan op het Lens-terrein gezamenlijk r.1et .vrouw en ki_nqere!l µ_i
terst gezellig koffie drinkén, Wij kunnen het U ook.aanbevelen, . . 

-. JUKO: 

DE HONDEN BLAFF~N; !li.t.AR DE'KA,RAVÄ'AN T~KT VZRDER 

Toen ik mij zondag jl._I).a de W'i'dstrijd van Lens 1 1 geheel 
apé'tisch en r,1et lood in,, de schoenen 'naar de uitgang spoedde 1 

hoorde ik toch nog allerhande kommentaar op deze·: voor iedere 
fervente Lenser draratische nederlaag. Het had aart de trainer 
geleden, de grensrechter deugde niet, de scheidsrechter was 
nog geen bierblikje waard, de spelers schopten nog @en gat 
in een pakje boter,' het publiek ·leek ,ml weggelopen uit 11 de · 
kleine zie·len'! o ,:, 

dij,deze'laatst~'ópmerking was ik direkt.weer bij mijn posi
tioven, Ik wist • ;:,teen.dat de grÖte boosdoener deze zondag 
het oubollige, opgesteven publiëk moet zijn geweest, enkele 
uitzonderinf!en. daar gelaten! · · 

' • • • • « . 

Bij het doelpunt van onze favorieten hoorde ik wat kreetjes, 
• aar' die., kunnen ook van supporters ·van'· de tegenpartij zijn ' 
geweest. Nu zullen er mensen zijn, die vinden dat het vertoon
de spel geen aanleiding heeft tot· luidruchtig enthousiasme, • 
maar ons keurteam, dat bestaat uit doodgewone hardwerkende 
voetballers, zonder enig ui!tz'onderlijk talent; speelt ·de laat-
ste 'wedstrijden. onder een·.nerveuze hoogspanning en heb.ben ,zo'-· 
doende zeker recht l'o• te .mogen. rekenen op een fijn· supporters
legioen, dat zich in de nu .nog resterende wedstrijden zóals· 
nooit tevoren rrnet laten gelden. Of schamen we ons voor al te 
luidruchtige aanmoedigingen? 
Ik ben er van overtuigd _!iat O!IZe jongens dei-riog resterende 
11edstrijden;m.ar een overwinning toe te brullen zijn, l-Je 
k_unn~n alleên maar hopen· dat I<ijswijk. een ·beh~orlijke steek 
laat vallen·~· · , · ; °'. · . : · ' ·• • ·•· · , · · 

:. • la ' .;, • .. •. ~ ... • i . 

We zullen rJa'ar denken dat U· allen last had. vàn .. voorjaarsmoe~ 
heid, maar zoiets duurt nooit lang, altans volgens onzë me
dische córres·pondent. ·· 

VRIJDAG 30 APRIL GEEN KLUDAVOND 
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I,omt dus allen, laat desnoods Uw gebit thuis, maar gèeft wel. 
blijk van Uw aanwezigheid, 

Coco, 

UITSLAGEII SENIOREN VAt~ ZONDAG. 18 APRIL 1971 

Lens 1· - BEC 1 1.;2 
Lens 2 - LFC 2 1-0 (Lens kampioen) 
Rijswijk 3 - Lens 3 0-3 
Lens 4 - :JEC 3 1-0 
Lens 5 - tl ivo 3 1-2 
Lens 6 - :OEC 4 3-2 
Lens 7 - Ooievaars 5 2-3 
~iIK 4. " - Lens 8 1-3 
Lens 11 - Triomph 8 1-3 

AAN DE VRIENDEN VJ,.fl DE HEER P,JUFFERMANS 

!'(ogen wij U uitnodigen tot het bijwonen van do afscheids
roceµtie, die door hot schoolbestuur, de Oudervereniging en 
Oud--loerlingen aan de heer P,Juffermans zal. worden aange
bode(l bij.het beëindigen van zijn meer dan 40-jarige onder
wijzersloopbaan aan de school aan de ,leirnarstraat 300 wegens 
het bereiken van de pensioengerechtigde' leeftijd op 

Vrijdàg.30 april van 15,30 tot 1'.7,00 uur in het schoolgebouw 
" . · Ueirnarstraat 300 ' · 

namens ,het Bestuur , ilr, ·Damiaan van Doorn 
nanens ·de Oudervereniging. : \'l ,Beems 
namens Oud-,.leer l ingen . • G ,A, F, Coomans 
(voor degenen die'nadere .inlichtingen wensen volgt hier het ' 
adres en teleföonnummer van de-heer Coomans:. Woimarstraat 218, 
tel,.39,27,20; 

==== _··=-==' 
,PAAS D R·I V E 1 9 7 1 

Op Witte Dortderdag werd de álotavond van de Paàsdrive gehou
den, De spanning bleef er tot het laatste 'moment in, Hot paar 
Witting-Hummelinck slaagde erin de eerste plaats tê behouden, 
Beide winnaars ontvingen een prachtige doos met Franse Cognac 
en glazen, Op de 2e plaats volgden l'levr,Oostrom-F ,de. Zwart die 
tevens het grootste aantal eieren voor elk ·11 ondordoortje 11 t.w. 
17 stuks in de wacht sleepten, Ilevr, Franke met haar gloed-: 
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nJe!}we_ partner de hcer.d,van Rijn, klommen op tot d,-, 3e prijs, 
Diverse chocolade eieren, kippen, flossen wijn, etc. werden als 
prijzen uitgedeeld, a_lsmede AOO verse eieren voor de ger.mak-
te "pi t~enl' over alle· àvond_en. · 

Het ,_geheel .mag geslaagd genoemd worden en geeft veel ver-, 
trouwen voor de volgende -drives, 

. , .. -

' 
. i . . V .AR f A 

---------- Een sp~ler vaiiLens 1 wilde graag als ee~ste uit de ba.al'... . - . hoek komen, Terwijl ,lij deze rubriek neerpennen zoekt hij 
echter nog steeds naar· ·de termen or,,. zïjn frustraties te 
verwoorden. , 

l Rob van den Acker, die wij kort geleden vroûwen n'og hoorden 
afzweren, gaat zich op 28 april verloven met Ineke Heines,
Ineke ontmoet hebbend, hebben wij hier begrip voor,-Profi
ciat Rob en Ineke, Recept_ie _Grote .straat 23, Baarlo 
(Limburg), 

- Je moet een gegeven b e c je eigen tanden laten .zie11, 
- Martien Wind;' l!ert·enrade 93, heeft twee rechtse schoeheh 

(merk EPG en •niet KVP); Hij heeft· echter twee linkse voeten, 
1/ie helpt her,, uit de brand? , ,, 

- Groot n'i~•u;s van Rinus voor 
( zie elders) ' - .. ~ ":· , . . :.; ..i ' 

.. , ~ • • - Attentie Lens 5 ! Zaterdagavond 24 -'april staan •vanaf'. El. uur 
in de bówli_ng te Scheveningen een paar banen ter be- ·'' · ,: 
schikking van Lens 5 ( voor degeneri ,- die het eerst arriveren . 
op naaa van julliè aaiivoerder), Zij dié aan de kainpioe'nsdis .' ~, 
deelnemen worden om 6 uur verwacht in Man-Kok in·de Molen
straat, 

.. ~ . Feest met "Angst en Bang" . : ;,,'.'•. .. . 
Ruud SUykerbUyk organiseêrt op 1 mei a.s., aanvang' 20,00 ,--j 

• ·uur, ter gelegenheid vön de· reorganisatie van zijn automo.,; · 
bielbedrijf, een grandioze feestavond ill het verenigingsge-·· 

. bouw te 1/ateringen, l•iedewèrkende artiesten o ~a,· · i,\argie ilal1. ! l 
Lens leden hebben gratis toegang, ... :.·:_.-.:· .. : 

- Cees van der Beek, de onfortuinlijke keeper.van Lens 2 wer
sen we een spoedig herstel toe, opdat de ·karapioensfestiv_i-
teiten snel een aanvang kunnen nemen, ' · 
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- 'Voigens Frans \lubben, een oud-redakteur·, hebben we tegenwoor-

'dig een .rechtse redaktie, Het is uaar. dat .U hot.weet, 

- Jos Witting en Lies Zwanenburg hebben zich·op 1e Paasdag ver

loofd, Ook naar Jos en Lies gaan onze gelukwensen uit, 
•, , • ' • l 

i1illie Bloks, een van onze daEJesleden, groet de hele Lens-

faLJilie vanuit Schotland, 

- De redaktionele goedkeuring gaat deze week uit naar de 

redaktic die alle Lens-kaiapioenen juist voorspeld heeft tot 

nu toe, Volgende week wordt deze goedkeuring weer ingetrokken, 

omdat Lens 1 dan geen kampioen wordt, ·_' 

•· Van onze wetenschappelijke medewerker: 
Van linkse rakker tot rechtse zakker 

(plagiaat van 14,.Rouge) 

iieei' nieuws volgt; 
•:.. 

---------- ... 

2.il0GRl1UiA SENIOtlEH YC0R Z0tJDAG 25 APRIL 1971 Scheidsrechter 
R,Keijenberg 
H,A,Cou.zy · 
J,C.Buist 
J.M.F,L,Elligcns 
J,H,vanDijk 
R,Ruèkauff 

14.30 uur Lens 1. 
12.00 uur Lens.2 
12,00 uur vue 3 
14,00 uur GDS 2 
14,00 uur .lestlandia 
14,30 uur Lens 6 

Lens.7 
12,00 uur.HDV 6 

, Lens- 9. 
12,00-,uur I,ens 10 

Lens•.11. 
13,15 uur Lens 12 

5 

- Archipel 
~I.B,S, 3 

- Lens 3 
- Lens 4 

Lens 5· 

1 V1G1L6/4 
. V1G1L5/3 

- Vcrburch 4 V2G1L5/3 
- Vrij 
- Lens 8 

Vr~j 
-. PDK 7. , 
- Vrij . 
- RVC 11 

zie andere elftallen 
• N,Jansen 

zie .. andere elftallen 
V2G2L5/~ ·c.L,van Dam 

V3G2L5/3 J,de Va:Lçk 

LIGGING DER VELDEN . . -.. .. -· 
VUC -; .. Sportpark,l'Het Kleine .·Loo" eind<? Loudonstraat 

Westlandia -;·_Lange Broe_kw~g- bij snijpunt. il;urg_.Eisenweg,Naaldttijk 

HDV . · .:. - .Zµi_derpark 2e ge deel te, achter ADO · 

GDS Er.a,;;µusweg t/r:,. Sch~ld~rsgaard!), ,::, . 

VERZAHELEN 
. 

Lens 3 10,45 .uur klubgebouw . , · ,". 

Lens 4, •. - ).3,00 uur. Il 

Lens 5 - 12.30 uur Il 
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ViUJïlAG 30 APRIL GEEN "l(LUilJ, VotlD · 
' . 

., 

Lens 6 14.00 uur klubgebouw 
Lens 8 11.00 Il .. 

uur 
Lens 10 11.00 uur Il . 

Lens 12 12,30 uur Il 

DE OPSTELLINGEN : 

Lens 1 en 2 worden door de trainer be·kendgemaakt, Keeper 
in 2: B,v,tl,Laris, Res. bij 2: E;v,öronckhorst, 

Lens 3 
R, Brugger,ians 
R,van aartingsveldt 
J ,Ilijsterveld .. • 
A,llieuwenhili'ze~'. 
J,Colpa 
G.van ·oos,trum (a) 
P,v.d,Aar 
L,v,d,Velde · 
D,Groenendijk 
Tb.Hoefnagel 
C,Vervaar:t 
Res. 
B,Lustcnhouwer. 
H.Suykerbuyk 

Lens 6 
L.Brandenburg 
H.v,\1elzen 
F,van Dijk 
M.v,Eysbergen 
J,Groenendijk 
R,de Groot 
J,Riemen 
G,Looyenstein ... ' .;;. ... ' . ··~ 
c • .,uyper 
J,Veldink 
G.v.d,Kley 
Res, 
W,Krol 
J,Endlich 

Lens 4 
A,Verbarendse 
F,StraathÓ'f· (a)'" 
W,Vcrbarendse 
P,laein Breteler. 
J,Keetman 

· ·· C .Grimbergen 
·" G.Benneker 

G.dc iloogd 
E,Foendoe 
N.de Boer 

. J.de iloer 
!?es. 
R,ïlrandenburg 
G.Hogetoorn 

Lens 8 
Th,Suylrnrbuyk 
G,Duivestein 
il.van Essen" 
J. v·crbarendse 
H,dc Groot (a) 
A.Tinncnbroek 
F.Wubben 
1.,Bildcrbeek 
R,Scholten 
J,ilertens 
P.Manders· 
Rcs. 
R,Bos 
A~Hoek 

"'·1. 

Lens 5 
A,Vervaart 
F,Veelbehr 
A.v.Egpond (a) 
J,Kouwenhoven 
J ,de Waart. 
J, Ve-rhaar· 
'!/ ,Eykelh:of 

· B.Hcndrichs .. 
. E.A.v.d.Ac~er 

A, Co:x; 
. ,.•E,B.akkers 

Res, 
L,Boelhouwer 
A._Jehee 

Lens 10 
Voor deze iaut
ste wedstrijd 
door dé aanvoer-" 
der samen te stel
len uit de na- • 
volgende spelers: 

A,v,Duivenvoorde 
'N,Osoe · 
_B,Osse •. 
(:i,Dou\i · 
H,Douw 
P.Haring 
R,Soer 
L,v,Duivenvoorde 
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Lens 10 (vervolg) 
F.v.d.Berg 
J.Briedee 
J .lfagnee 
F.Peters 
W.Douw 

'• 

Lens 12 
A.F.Vervaart 
c·.Heyer· 
G.Blankespoor 
P.I,i.Braun 
li 0 Dankers (a) 
J.Kuypers 
H.Peters 
J .!tientjes 
R.Feekes 
F •. de \1inter. 
A.Loot· · · 
Res. 
P.de Haan 
1-!.0lthof 

. ,~ . .,,, ~·· 

ViUJDAGAV0ND A.S. DE LIC'1T\"JEDSTrlIJD LENS 6 - D0SR, AANVANG' 
HALF ACHT 

Opstelling: L.Bra~denburg, l-l.v;:ielzen;F,van Dijk, ~l.van 
Eysbergen; J,Gro~nendijk, G.Halleen, J.Riemen, G.Looyestei~,. 
G.v.d.Kleij, C.v.d.Laan, J,Veldink 1 Res. P.Fieret. · 
VRIJDAG 30· APRIL A.S. (KO!HNGINNEDllG) SPEELT EEN JOI/G -LENS-· · 
TEAM (SENI0HEN) EEN T0ERIW0I BIJ DUN0, · , 
Lens is ingedeeld bij:. i'/esterlcwartier - VVP - D0UAR - · áó'ód~ · • 

• . ll'it 1 62 . , '·t1· 
De navolgende spelers dienen· OIÓ kwart. over negen bij de '4'-
gang van het Densterrein aanwezig te zijn. · • 

E.llakkers 
J,B~rtens 
A,Bilderbeek 
R.Bos 
J.Briedee 
L,v.Duivenvoorde 

AFSC,iRIJVINGEN 

A.v.Essen~ 
P,Kleinllr(;l;teler 
l/ ,l~ouwe9hoven 
P,1-1nnders 
A.Tinnenbroek 
R,Scholten 

L,v,d,Vçl<l.e 
J.Verbar,indse 
F,de Vos.· 

~-=--=---'----,--,,· ' . Alleen op vr~jda~~vond aan het klubgebouw, tel, 070 - 66.13.14. 
AFifALEN RUILF0rl~JULIEREN 
Voor de wedstrijd. 

VRIJDAG 30 APRIL GEEH l(LUBAV0ND ·------------------------------
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. WEDSTRIJDSEiGlETAilIIü,T SENIOREN 
iI.A.v.d.Steen 
Jul. van Stólber·glaan 480' 
Den Haag - tel, 83.88.66, 

P'.rtOGRArn-lA I S JUIHORIW I PUPILLEN EN. \:/ELPEN . 

ZONDAG 25 APRIL 1971 
.. , 

.. 
.... ,• 

JUNIOREN , .. ,_; .:, ' 
Aanvang 

Lens 1 
12·.00 uur Lens 3 

Lens 5 

NAAN!lAG 26 APRIL. 1971 

19,00 utir Lens 17 
20.15 uur Lens 2 

ZATgRDAG 24 AFRIL 1971 

' - Vrij 
- GDS 2 
\ V •. - · riJ 

-· GDA 7 
Laakkwart.2 

JUNIOREN 
Lens 2 Zie Maandag 

, Ligging terre:i,ri. 

V3 

12.30 uur 1s-Gravenz,SV3- Lens 4 _Kon,Julianaweg, 1.s-Gra-
15,00 uur Lens 6 - VCS 6 V2 . L venzande 

13.45 uur 
15.00 uur 
15.00 Uljr 
15.00 uur 
14,30 uur 

12. 15 uur 
13.45 uur 

'1'-
.. 

15·;-0if U:ûr 

Lens 7 - Vrij 
Lens 8 - Vrij 
Lens 9 Lens 10 
Lens 11 - Die Haghe,6 
HDV 5 · - .Lens 12 • . 
RAS 4 - Lens 12a 
vue 12 - Lens 13 
Lens 14 - Vrij 
Quick St,13 Lens 15 
Lens 16 - HBS 10· vr, 
Lens 17 - Zie Maandag 
LèiÎs 18 ·• · · - ·Vrij 
tens 19 - i'/esterkw~ 12 

PUPILLEN 

V2 
V1 .. 
.Zu:i,derpaek 
All!ardastraat 
Lo.ud_onstraat 

Nijkerklaan 
V3 

V3 
' 

Lens 1 
14.'00 uÛr 'Lens 2· · 

- Zie Poliotoernooi 

'13 .oo ·uuti Lens 3 
13.00 uur Die Haghe 2 
13.00 uur Lens 5 

l,.DO 3 V1 . 
Triomph '1' V1-·-·• 

- Lens 4 . • Tèl'r.Spoorwijk 
Gona 2 V3 · ·· 

. ·• 
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13.00 uur Lens 6 - B!,lT 4 V2 
13.00 uur HMSH 5 Lens 7 Vrederustlaan 
12.00 uur Lens 8 - Hi3S 6 V3 

• WELPEN 
12.00 uur AD0 1 - Lens 1 Zuiderpark 
12.00 Tedo 1 - . :C,ens .2 - . Vr_edenl:turchweg · ' uur 
12.00 uur Lens 3 - VVP V1 
12,00 uur VI0S 3 Lens 4 Dedemsvaartwe·g ·· 
11.00 uur VCS 4 - Lens 5 Dederasvaartweg 
12.00 uur. ·Lens 9: - Quick 6 V2 

Lens 7 - Vrij 
·-·~: " Lens 1 : Vrij ' ' . 

Lens 2: j.v.d,hoide, r.hoefnagel, a.hoek, h.de jong, a, 
jungschlHger, a.schijf, c.stapel, p.v,d,stcen, j.v,d,, 
vqort, h.zoun, c,schrovcr, th,booms 
Leider dhr a.blok 

Lens 3 : als vorige week 
Leider dhr c,nieuwenhuizen 
SnrJenkor.ist 11.00 uur ltlubgebouw Lens~ 
Lens· 4: als vorige week 
Leider dhr j,heynen 
Samenkomst 11.30 uur klubgebouw Lens, 
Lens 5: Vrij 

Lens 6: g.v,ardenne, a.v,d,berg, w,duiverman, f,hoog
hiemstra, j,lubout, j,v,d,graaf, 1,1,r.mlkens, j,reuver, 
f,de vroege, j,borst, j.staffeleu 
Leider dhr p,înee.rshoek 

Lens 7 

Lens 8 

Vr~j 

Vrij, Zie 9 1 11 -en 12 a-

,, 

q . 

Lens 9 b,ruiterman, r,bertens, j,post, f,sn~eyers, 
j,janr.mat, a,looyestein, .j,slabbers, w,wils, h,gui~, barendse, f ,wouters ·' ··· "' 

g,colpa, 
r.ver-

Leider gerard de hoogd 
·-r · 

Lens 10 : f,van os, p;berkelaar, h,v:d,broek,. r.de 'vroege, 
th,heemskerk, a,brouwer, s,djerahian~ o,verdier, r.v.d.linde 1 m.magnee, f.trilleyn_s, h.slegtenhorst_,. . .. •· ·. " 
Leider ceës grir.1bë.rg_eri · ., 
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VRIJDAG 30 APRIL Gi!:È!l KLUBAVOND 

Lens 11 : p.zeitzen, j.v-.ross'uci•,-w,snijders, j,dessing, h,_·· .. 
keiner, j.vollering, · f,uagliee,· g;kerkhof·, 'h,niggebrugge, 
h,hooghierastra, h,v.d,graaf,-~.v.d.linden 
Leider hans verbarendse 

Lens 12': h.v.bohceoen, e.wohroan,· f,klos, h.lieuken, o,v, 
dijk, e.reeoinki p,driessen, d,faas, j,v-.hoek,-g~hogervorst, 
j,de graaf, j,ruyters 
Leider henk dankers 
Saraenkoost 14,.30 uur Loevesteinlaan hoek Hengelola_an. 

Lens 12a : r.v•.d.steen, r.boii,·· p.overdevest, h,kouwenhoven, 
c.vergouw, f.jonker, a.de pagter, é.bakker, g.heynen, f,. 
hazebroek, p.de ,1olf, e.booms 
Res, p,v.d.akker 
Leider dhr 11im kom·1enhoven 
SamenkoF'st ·14. 15 u_ur hengelolaan hoek leyweg ( éurocin~ma) 

Lens 13: als bekend 
Leider dhr h.de groot 
Samenkomst 13.3,0 uur_ klu_bgc_bouw Lens. 

Lens 14 :· Vrij, e de ·wit zie lens 19. h.v.b·ohëeraen zie 12, 

Lens 15 : a.de lioogd, t·.aè kok, e.landman, 'p,v,d,nieuwe'!
huysen, r.peek, l.reesink, c.schonkels, a.v.velzen, j.v, 
velzon,· h,l1istonhouwer, r.v.d,kruk Res, r,de hoogd 
Leider dhr·n,àrabbe 
Samenkomst 11.45 uur heng1ölolaan hoek loovesteinlaan, 

Lens 16: p,blom, r,loyn, j.brÓchard, e.castenuiller, 1, 
van doraburg, r.heecmkerk, r.hulselmans, f.kras, e,van luxern
burg; v.pouw, t~prins, h,pronk, r.mahieu 
Leider dhr •à.vàn essen • •, 

_-" ~. ;; • ·- :.· - ' . ~ t ' . "' " ~ . . • • ,- . 

Lens 17 (voor maandagavond) : c,v,d,vlugt, _e.t0uni1ii', ri.h·o·er-· 
nagel, j.krens, f,woutors, e.v,d.hoven, r.guit, s,knörr, 
r.wijSr.1nn; c·.lipnnn, j.de waal, h.uding; h.-V.·wassem 1. 

LeideX' d'ir a. bijaterveld 

Lena 18: Vrij. 

Lens 19 : h.hoenderkamp, -p.koevoets, r.v.kruisolbérgén., a, 
krijt;soan, o.looye, h.v.leemten, r.orta, j ,speler, r,kleywegt, 
r.nottet, e,de wit, r.willerus 
Leider dhr l,v.d,velde 
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Lens P1 zie poliotoernooi 
. " '' ' . ' •, .... 

Lens• ,p2. g.appeld.oorn, p,v .• d,lmrg, w .. ,:frnn~zen, w,Jleynen, 
o.huis,, -r.lrnevoets., p,.lucas, :t,h.;v-,luxet1J?urg, r.noord!è!lops, 
r,pcctcrs, p,valkenburg, · :ile~••.· f ,v •. velzen,. ., · - ·· 
Leider theo hoefnagel 

Lens, P3 :. e,v,boh.cmqen,· r,.v.aarle, j,coli, j.eng,ele, a, 
grir.1bergcn, h,.he.ezius, j,t,er laare., r.v,d,m,eer, • ,pepe~
kacp, r,pereira, m.versteeg, Res. a.bijnagte 
Leider hans zoun 

Lens P4 :· s,wilmer, r,eyk, j.eys, j.heggelcnn, h.hoppen
bro.u\ters, a .k.oevoets, chr. geeve ,. g. t_e~uuisse 'i.- s_. t.~un.~ssen, 
b. vaske, .J1. \'/Ub.ben. ~es. h .. J:>ra,ak 
Leider theo boocs , 
Jar,1onlrnt1st 12 ,30 uur ingang Lens-terrein, 

Le ris P5 : f ,kerkhofr. p ,.bakvis, f. bauman, r. <lossing, p, do 
gier, p.de bries, r.pieters, p.schoemaker, r.~traver, r. 
l.-1anrsenburg, f .v.d.zel. hes. a"kuipers, u"visser 
Lolcler dhr p,bakvis 

Lens P6: w.frerichs, l.öentvelzen, d,boin, th,ciooyuan, 
j,sohipper, f.scholtcs., o,schutte, t.v,d,tol,, h,vink, 
p,waldschtüdt, h,v,d,tlinden, Hes. g,boon, p.peperkamp 
Lei de,: pnul v, cf. s:to;;.~ • ·• , 

Lens P7 : j.kiesL1 r~.bad,9ux, h.v,d,broek, .p,dullnart, t,. 
gimberg, r . .,,, .nieuwenhuizen, l. oosterveer, w. ro.ts ,i r. 
rui terr.iun '" p ,.v·,:d. zee, s. ~rue11s. des. f. orta, j. ~~eoun 
Leider ferry hooghie• strn . 
3a• enkomst 12 .• 15 uur îngáng Lens •t'errein, ' 

~· ~ ~., ' " '!;$ .. 

Lens PB : n,groenewegen,. n.v.,c1~_akker, r,,v,hom{cn:i,,nge 1 •• , 

j.klnrenbeek, n,v,d,klis, r,lelieveld, IJ,rov,ers" o. 
schr.Jitz, f,vogels, n.willeos, h,weeke, Res, g,koning,m,prins 
Le.ider 'pet·er verh"eeoen • · • · ', • · 1· 

:, l· < . "'. ,. . '.'~ ~ .a ., • 

Lens \11 : f. vcrbare.nds.e,, ·r., de keyzer, w. ter laare, r .• bon, . 
c,van rijk, p,versteeg, j.rie;:1en, s.v.d~aeer" q..o·v:.ergaauw 1 
j,v.d,nieuwenhuysen, h,planken, Res. j,v.tuyl 
Leider dhr c.bon 
Sanenkoos.t 11. 15 uur ,.ingnng lens terrein • 

• . •.-:; . l 
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Lens W2: r.v.loon, r.coli, e.hofoan, • .v.hoek, r,de hias, 
p,brochard., .h;körenrornp_, · i::.schipaanboord,. p.lelieveld 1 p •. 
vróegop, l,jan• aat, t.king · ··· · ·- ·_·-·-·:···· · · · ···· ,.·,-
Leide,r rené v,d,steen -. • · • · 
Saoenkonst 11,00 uur klubgebouw Lens 

~ ' ,, 

Lenil '113 : ·j.prins, r.blolrn, p.eys, r.groen, e,v,d.harst, j.·.· 
van kleef, :.r,k~eyberg, •r.1,leyn, q,rnichels., r.rauskie:t, p,ver- • 
haar, ra,veenraan · · 
Leider dhr w ,raichels ••· - , • 

Lens 114 : l?,•S~eraons 1 a.kïes·, r .• dé gier, e,sandifort, j.,.rens, . 
e.c;erritsen, é.schippers, p,de groot,· r.v,bàggura., .a,v,bagÈ;u\J, 
r. bakker, Hes '.f :hooghie• stra ;- f, blor.i. .. 
Leider frank teunissen 
Samenkorast 11,15 uur klubgebouw Lens, 

Lena 115 : r,drieosen, p,frooberg, a,v,d,,burg, .a,scheJike-ls, 
p,krol, r.v.eylt:cil, J.franken, j.nijceyer, r.notebäaltl, ,.. 
p,scholteo, r,duynda•, h,v,dyck 
Leider thee hoefnagel (2x) 
Sar.ienkornst 10.30 uur klubgebouw Lens, 

Lens W6: r,badoux, f.grood, h.houtoan, k,v,kleef, r,cat
thijssen, c,odenkirchen, f.,schipaanboord, w.valentijn, th, 
yp• a. , rn,wind, o.köneua'n, Res •. r.jansc.n, l,v,rijn 
Leider oartin ,reuver · ·· · 

Lens 17: Vrij. zie overige elftallen, 

AFSCHRIJVINGEN . 
Schriftelijlt v66r vrijdagavond 18,30 uur ]>ij, dhr g,v,d,steen, 
nunspeetlaan 303, 
Telef~niscl) u:ifsluitond vrijdagavond ·.tussen.-18,30 en 19,30. 
uur, ·tel. ·66 ,.13. 14 (klubgebouw) . 
In noodgevallen oag zaterdag tussen 10,00 en 10,30 worden 
gebeld naai: dhr ·s•.~:d-~teen, tel. 39.86.94, 

AFKEURINGEN (PupilJ.e11 en Welpen) 
Eerst altijd de afkèüringslijstcn raadplegen, Voor thuis
wedstrijden ooet I indien er staat ''zie afkeuri_ngslijst" 
gekeken worden naar do elftallen Lens 9 en 11. De spelers 
van W5·c:.,gen zaterdag tuosen 10.00 en 10,15 uur bellen. 
(tel. 39 .$6,94), P4, 7 1 W1, 2 en 4 tussen 10.45 en 11.15, 
uur~ tel., 66G13,14~ 
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POLIOTOERNOOI,VOOR PUPILLEN 1 OP,ZÀTEP.DÁG 24 APRIL 1971'

A,s. zaterdag neeut ?upillen 1 deel aari·het jaarliiikse polio-: 
toernooi dat voorheen voor B-klassers werd georganiseerd. .. . . 
Lens is ingedeeld in poule 2; s'ara~n raet Quick Steps, Ornas, 
v.c,s.· e'i1 Adelaars, De ,wedstrijden.van ·deze• poule-"worden ge
speeld op het terrein van·H.!f;S,,H., aanvang 13.30 uµr. ·. · 

De volgende spelers ·,-,orden om 12,30 uur verwacht_ bij ae ·. 
inp:ang .van het. Lens-terrein : 
H.v.d,Boogaard, O,B'Orst, J,Bronger, P.·v,d.Burgt, P,Dcvile.e 1_ 

R,Hofman, •P.Hop, F.Kortekuas, J.Lausberg, :=!,v,-d.Laan, 
R,iiiicka, J,v.Rijn en 1,.Wester<lui-n ';. l 

NIET-OPKOf,iERS 

Wegens herhaaldelijk niet, opkomen wordt R.éluisr.ian. dit sei
zoen niet meer opgesteld; . ·,, . 

TOERNOOI AGENDA VOOR DE KotlENDE WEKEN 

==================--=============-=-= 
24 april Polio ·toernooi · voor Lens P1 · (Hl"lSH terrein) 
3d april Lens-Utopia toernooi ·voor Lens 1-
30 april vue toernooi •, voor Lens •.P1 -
30 april Vios toernooi voor Lens P2, 3 en 4 

30 april Valkeniers toernooi voor Lens P5 
30 april HBS toernooi voor Lens 7 
30 april o.s.c. toernooi voor Lens 4 

1 mei Pa-Hierck toernooi voor Lens 13 (HI,iSH terrein) 
2 mei DIOS toernooi voor Lens P1 (Nw Vennep) 
2 @ei DUNO toernooi voor Lens·P2 13 en w1, 2-
8 mei VIOs toernooi voor L,rns \11, 3, 4·en 5 

15 cei C.D.N. toernooi voor Lens 1 en 13-(Driebergen) 
15 cei DHL toernooi voor Lens Pl, 2 en 3 . 
15 oei Lens toernooi, voor Lens P4, 5, 6 en 7 

voor Lens 2_, 3 en 4 
20 mei .. ADS toernooi voor Lens 8 
20 t1e:L Lens toernooi voor Lens 5 en 6 en _Lens 
20 r.iei Verburch toernooi voor Lens'P1 L'.11 en 12 
22 mei ifassenaar toernooj. voor Lens 1'15, 6 en 7 
22 cei BEC toernooi voor Lens 2 
22 r.iei Westerkwartier toernooi voor Lens P3 en \J4 
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22 r.1ei 
22 mei 

23 nei 
23 Dei 
26 Dei 
29 raei 
29 Dei 

31 raei 

31 mei 
31 1:1ei 
31 mei 

·•,.; 

R!{AVV toernooi 
Lens toernooi 

NKS toernooi 
Lens toernooi 

voor Lens _i:',} 
voor Lèns \f2 en· 3 · 

Lens 16 1 17 1 18 en 19 
voor Lens 1 
voor Lens t/1 en Lens 14 en 15 

Lens toernooi 
i1ilhelaus toernooi 

voor W4, 5 1 6 1 7 en PS 
voor Lens 13, 14 en 15 

Lens toernooi 

· PVC. toernooi 

Zwalmrnn Vooruit 
Delft toernooi 
DSO toernooi 

voor Lens P1, 2 en 3 
Lens 9 en 10 

, voor jong senioren elftal 
(Utrecht) 

tóerno_oi voor Lens 1 en 13 (Utrecht) 
voor Lens. 14 
voor Lens 2, 3 en 4 

=====--=== 
K Ril ·N TEN A K TIE 

A.s. zateràag gaan tTe i.eer •Jcranten ophalen. Zoals gebruikelijk 
is voor diegene die de meeste kranten heeft weer een cndenu
bon van f. 5,-- en van f,2,50 beschikbaar. 
Reden temeer o• je hiervoor in te zetten, 
Heb je voldoende kranten, zodat het de raoeite waard is dat wij 
langs konen, bel dan P.v,d,Steen, tel, 39,86.94, 

=··=====. -= 

IDEEENBU~ .. 
========= 

• 
, 

Binnenkort zàl er in·de Lens-kantine een ideeënbus koraen. 
Hierin kun je al je ~lachten, ideeën en copy voor Jon& Lens 
in kwijt. 
Begin dus maar wat te schrijven, het geeft niet wat. Alles 
ma3. B.v. over je elftal en je leider. Ook onderwerpen die 
niets met voetballen te L.aken hebben. We hebben een zo groot 
• ogelijke bus genoraen en nu r,10eten jullie er alleen voor 
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zorgen, dat hij volkomt. 

DANSAVOND B- EN C-KLASSERS 
=----=============-=====-= 

Vrijdai;avond 7 raoi is hot dan zover. Dan trilt hot klub
gobouw van Lens weer op zijn grondvesten, als gevoli; van 
de oorverdovende en harmonieuze geluiden, die de BIG
BROTHER-DRIVE-IN-SHOW door middel van vele versterkers 
ten gehore zal brengen. De toegang is GRJl.TIS. Als ier.1and 
zijn "verkering" mee wil neuen, dan mag hij dit-natuurlijk 
doen, raaar dan moet ie niet boos kijken als iemand anders 
zijn meisje afpikt, Ook de welgevormde figuren van Kwiek
Sport zullen in groten getale het Lens-klubgebouw bevolken, 
zodat or geen muurbloemen zullen zijn, 
·Jullie begrijpen natuurlijk wel, ·aat wij iedere, maar dan 
ook iedere B- en C-klasser venmchten. 

De Jura, 

-> 

• 
KEEPEiIBTRAINING 

A.s. zaterdag 24 april zijn de volgende heren aan de 
beurt: 

M~Reuver, T,Prins, H,van 3oheemen. 

Zij worden oa ~ 10 uur op het Lens-terrein verwacht, Bij ver
hindering graag vrijdagavond even opbellen, dan kunnen wij 
iemand anders aanschrijven-. 

De Jura. 

,. 
1 .. 
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BBSTUUR 

J. M. v. d. KltlJ, ooort/11,r 
Pramboaen..traal -!S. Tel. 2501 16 

G. H. Haik.en, iecftl1tris 

Abetlstraat 37. Tel. ~24044 -~ ... · ..... . 
C. P. Ntt.:uwenhuinu. l'tt'nningmeé-;tèr 
p/a Ab.itlsln,•t 37, 'rel. 3H01i • •. 

S. A. de Bruyn, k.;,.mluorls 
:l!'red .Hendrikpl ein 4 

501
•
1
· 8•.,, 

· • • 1 •rei. ;;. 
C. T. v. d. Laan. konmi.~:a.,...u 
W•lmorstraal 3tlo, Ttl, 333353 

··• 
Sdctt.toda s:eoloreo 

.11.i.v~d.Steen . 
Jul.v.Stolberglaan _480 
Tel. 838866 
Sdattarla J•olouo, pupJUm co welpto 

G. v. d. Sleen 
Nun•pcttloan 303, Tel. 398694 

Sd<tetari• Toto 

J. J. Jager 
Welrnars!raat 67 •.. :r.i. 332133 

Sekretarl• r<l'akllc 

N. Prahbe • 
Aµeldooinselann 201, Tel. 33 f\6 S2 

TBRRBINBN · 

Htngdol""'i, 600 
Tel. klubgchouw 66J,3 li .. 

KONTRIIIUTII!S 

t.n.v. Pc:nnicQ1D.tc&tcr v" Lcnlu en Sne.1 
Deo .Hoog, Gtro 3367 Il 

, 

~-

•· CAFETARIA 

n'INWI"·· 
DE RADE 18 TEL. 664276 

. Onze: specialiteit 

. . lla9:1burger. specia'al . . , .. 
. ~ 

,. 
.. 

VROEGOP's 
•- --• •• --•••-•j•_ •-•••n •••.~••--• 

· Dump-:Verkoop. 

0 Dam<S•, Heren- co Ktodcrhorlog" In goud. 
do"\111: .en' chrootn~t~al. .~ · ~ 

D itào!-isl0trad10·,. Wt:icldonl,•angtrs. c'1?«té 
recordtr.s, nutoi'adio"s. pii:J,.~ups._ etc. e 

D Dulkerhorlug,s en Za= klokken. 

20_-30°1
0 beneden ae winkdwaarae 

\r,.;,agt orij/,/ij,,~nd z_ichftendfng 

TEL. 66· 96 01 
, 

U belt -

HOOGVEEN •9i 

Wij komen 

DEN HAAG 

. ... , :. , M .... J 

U\fMP.BR WAARDR\l,\RKET , ·. W· , . 
PRED. C. DÉ KLEYN''·· 
Vrtdtruo;t1aan 115, Tc1doon (i6·li'1~ 

VOOR Al UW LEVENSr,!IDl)SLl!1'l 

• 

1 

i 
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NOG DRIE NACHTJES. NIET SLAPEN; ••••• 

Weet U nog hoe drie jaar geleden een eindeloze karavaan van 
bussen en auto I s vol Lens-leden richting l1oerkapelle toog? \leet 
U nog hoe Lens 1 dank zij deze talloze Lens-leden tegen Moer
kapelle 1 een 0-1 overwinning behaafde, waardoor het kar.ipi.ocn-
schap binnen was.? · 
lielnu, dit gaan we a.s.· zondag herhalen. Wc gaan nu ni.et naar 
Moerkapelle, maar naar de Vrederustlaan. U hoeft niet per sé, 
in de karavaan van busser. en auto's plaats ,te nemen. U kunt" ook· 
te voet, per autoped, per kindert1agen (als U klein.genoeg bent), 
per weet ik wat gaan, als' U maar naar het terrein van H!-1SH aan 
de .Vrederustlaan gaat. Daar gaa;1 we ge::.amcnlijk historie schrij-

' ven door alle be.kende supporterslpgioenen (Fel'enoord, Celtic, 
Liverpool, ga maar door) in volume te overtrefffcn en Lens 1 

1 naar het kampioenschap te schreem·wn, 

Elders in de Lensrevue vindt U een oproep aan onze junioren 
om e;aterdag a.s. op het Lensterrein spandoeken te Immen maken. 
U mag èchter ook komen. Ook mag U thuis Uw eigen spandoek maken, 
Desnoods komt U zondag alleen • et Uw tijdens Uw vrije zaterdag 
getrainde __ sj;em! 

Wanneer wij Lens-leden op die manier samenwerken met die elf 
Lens-leden in het veld, kan het kampioenschap ons.nauwelijks 
ontgaan. 

j,locht Ilijswijk onverhoopt te zelfder tijd van Full Speed winnen 
dan volgt er later een beslissine;swedstrijd, Mocht Rijswijk 
niet en Lens \fel winnen dan is ons klubgebouw zondae;avond. voor 
iedere.en. toegankelijk tot er niemand meer bij kan. 

Voordat wc feest kunnen vieren • oet er echter een daad gesteld 
worden_, -door Lens 1 en. door hsel de rest van Lens ·1 · · · ·• · · 

Tot zondag 

A.V,E, 

VRIJDAG ICONINGINN~DAG ·GEE!-1 KLUBAVOND 
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OFFICIELE iiiEDEDELINGEN 

IN BALLGTAGE 

\. 

D11.Rade 9 785 
786 
787 

G.Boelhouwer: · · 
R,de Wit • ,., 
!,i,V/olters Rückert 
N.J.'s-Gravendijk 

04-08-57 
08-11-61 
17-01-50 
06-07-54 

(j) 
(w) 
(s) 
(j) 

Het Oord 7 - 668026 
Il. V-erriesJ;.i,,_tr .,96 . , ; .. · 

r 788 Kon.Emmamade 30 - 638674 
•• ' < ',, 

ADRESWIJZIGING LEDEN-LIJST 

_,,427 R,S.;.Roodbol -naar van Bylandtstraat 186 
,...-618 F.P. de Grood naar Ciematis 27 1 Monster 

BEDANY.ÉrJ ' voo~ HET_ I,IDMAATscilÁ~' ,-

. !. •• 

,· ... 
De leden, die onze vereniging onverhoopt wil_len. yerl~ten, 
worden er voor <l? goede orde op,ge;•ezen, dat yolgens· artikel 
52 van het iluishoupe~ijk Regler.iè1}t bé!l,ànken · sle'chts mogelijk 
is, indien het bestuur minstens een r.iaanci voor het beëindi
gen van het· verenigingsjaar: schri:ftelijk, .b,ari!'ht_J;1ee,ft ont
vangen. Dit houdt in; 'dat dit .schriftel_ijk l;>_ericht ui ter lijk 
1 juni bij onze sekretaris dient_te zijn, . . . ' . ' . 

FRONOTIEWEDSTRIJDEN LErjs 2 sENt•REN 
' . 

Vorige week ,,aakte!l 11ij e_r reeds melding Yan, dat het tl'leede 
elftal promotiewed~trijcie~ zal coaten spelen om naar de re
serve -tweede klasse KNVB te kunnen' 'prÓmoveren. Het 'betreft een 
\redstri j dr,,nreeks• ·r.iet de· -kampiD.énen van de res. 3e kl,assen _A 
en c. De kampi'oen v,an 3A is· nog 1üe=.t be_lcend (vermoedel_ijk 
l;'lilh_elmus 2; de kampioen van 3C _is _Overr.mas 3. 

·De wedstrijden;eeks bestaat uit één ~itwed~t~ijd en &&n thuis
wedstrijd, Eindigen--de teams, die aan de reeks. deelnemen raet 

-~eg gelijk aantal p~nten, dan beslist het doelgemiddelde. Is 
dat ook gelijk, dan dienen er stràfschoppen genoélen te worden, 

• • ' • • ., J. • 

AFVOEREN LEDEîlLIJST 

_.,.. 672 N. C. van Leeuwen {.j) 
./ 2::?5 R.Huisman,. (j) per· 1 juni 
,,,.- 552 R.J .Willeos (p) per 1 juni 

', 

, ,. . i f ~- .:1 

, VRIJDAG GEEN KLUBA VOND 
=====··-~-·. -- " ============ 



- 284 -

V A R I A 
=-===-=--

- Nog lang zal er nà a.s. zondag in voetbalkringel). g~~pro_kcn 

worden over het stcrngeweld der Leilssupporters tijdci;is de· .. 

wc~stri·jd H!:iSH - Lens, 
' r . ' . ! ·: .. _. . . ' 

- Cees van der Beek nag deze weck het ziekenhuis verlaten Óm 

thuis verder op te knappen, Voor de vele blijken van belang

stelling, voor de bloemen en kado's is hij erg dankbaar.Hij 

wenst voorts ons·eersto,elftal veel sukses toe (Cees is de. 

enige die zondag geëkscuseerd is). 

- "Naweeën van do vrijdagavondj;rainii:ig" is de titel van de 

raeest_ recente publikatio van ons bes.tuur,· U. vindt deze·. 

j>ublikatie elders in de Lensrovuè, 

- _Van het ,in twee maanden tijds zoekgeraakte spclmeteriaal zou 

.-je, ·eo_n aardig handeJ.tje kunnen beginnen. · 

_.:.· ·Hori!'noring: a.s. zaterdag 1 mei groot feest bij Rinus 

Suykerbuik! (zie Lensrevue vorige week) -

- ln_het komende weekend kunt U voor het laatst ons tweede 

veld in zijn huidige deplorabele staat aanschouwen, Daarna 

komt de ploegbaas. . . 

. - Zondag jl. heeft Lens 1 eon begin gemaakt ract d·e reeks 

.B.randenb_urgse concerten·, .. · _ .: · . ·•· · · · · 
. . . .. . . .. 

- In _mixerskringen ·:word·t gedacht aan een eventu_ele blauw-witte

. Lens-kampioens~cócktail, genaamd "Kley--bi ttertje11 • 

- Vor_~ge week hebben wij· onze wetenschappelijk raedewerker be

trapt ·op het plegen va·n 'plagiaat. Hem is te kennen gegeven 

d~~ hij kan ·gaan als dit.weer gebeurt. 

- :pé .i!i;ns~plicl\tigc die. deze ,mek uit ·de_ baalhoek zou kooen 

heeft verstek laten gaan. Dit betcként dat-alles nàa:r wèns 

gaat in dienst of dat hij geen woorden heeft _om zijn ellen-

de te vertolken, - .. . . 

Van onze wetenschappelijke medewerker: 
De adelaar slaat geen acht op het gekrijs van·dc kraai! 

. :, .., "' 

Neer nieuws volgt, 
' 

VRIJDAG:KONi&GINNEDÁG GÈEN KLUBAVOND! 
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KONINGINNEDAG, DUS,,.,. UTOPIA-TOERt/001 
=---===-=--====---============-========= 

Tussen alle festiviteiten door wag U dit spektakelstuk be
slist niet • issen, Gerenor.:ieerde verenigingen .uit het gehele 
land zullen trachten de fel begeerde wisselbeker, die vorig 
jaar door O.D.S. uit Dordrecht gewonnen is, te vGrov:e-ren. 

Ons·A~1 elftäl gooit ieder jaar opnieuw wëer hoge ogen; twee 
jaur achtereen een keurige t11eede plauts, zoals oen sportief 

. gastheer betuaot, 

Doordat de deelner,1ende verenigingen her on der uit den lande 
komen, geeft dut al tijd een apart sfee,r:tj!l op on OI,1 de velden 
en in het klubgobouw. U doet er dan ook.beslist niet onver
standig aan on voor korte of langere tijd op de ka;J.e 1rni eon 
frisse nous te komen halen, ,Je faoilie Hierck zal· er.:v.oor 
zorgen dat U. hem mot een oranjebitter i;;eer kunt- opw_armen, 

Tot vrijdag aller.taal 
Coco, 

tJAI/EE~N VAN DE ViUJD.l.Gi.VONDTi'iAilHNG 

Op ,zaterdagmorgen geconstateerde gevolgen van vrijdagavond
trainingen in de lantste 7 weken: 

~ 12 oaart 

19 naurt 

26 maart 

2 april 

9 april 

16 april 
. . 

., 

-5 ballen op veld aange:troffen.,. 
Licht in kleedgebouw laten branden_;· 
Nateriaalhok open., , 

r,ateriaalhok ope'n, 
:, .. •' ., - . ,; 

.. 1 douche en 2 kranen laten lopen. 
2 ballen op veld, 

op veld 1 bal- aangetroffen, 

:' geen tràining, dus geen gebreken, 

materiaalhok open, 
1 bal op veld aangetroffen. 

.. 

23 april op veld 2 ballen en voetpor.1p aangetroffen __ • 

30 april a,s.: gelukkig geen training, kan or ook niets 
fout gaan._- __ .'. 

VRAAG: ,ae weet hoevèor ballen or 's-zaterdags na de 
avond-trainingen 'niet door de heer i.ppèldoorn 

. '. ~ -- . 

vrijdag
of door 

,.,,_ .. ,. 1.iJt 
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1,i.Prins wordt wegens 'herliàäid · niet-opkomen dit seizoen niet 
• eer opgesteld. · · -
De· aan -R.Huisman vórigo wook·.,o·pgelegdo straf was .. niet. juist 1 
z'odat deze 'hierr.iede is. ingetrokken. 0 ,, •,·, 

TRAININGEN . ·, ,,.,, ., ..... 
De 
~9 

:.., __ -

selectietraining voor de B-klassers gaat 
ápril niet door. -·. ,, 

OPROEP VOOR ALLE JONGENS 
,' 

a.s. donderdag 
' . , 

'. 

Zondag 2 r.iei a.s. spoelt. Lens 1 .de zeer belangrijke uitwed
·strijd toeen H.li,S.lf.1 a.p de Vrederüstlaan. 
Voor deze wedstrijd 'ver.wachten wij ·natuurlijk iedereen, Lens 
en Rijswijk staan rnet __ è.èn.,.(;elijk aantal ,punten bovenaan. Lens 
:;10et dus winnen. \Hj eioetén ,de spelers steunen. 
Zaterdag kunnen alle pupillen en welpen op het Lensterrein 
spandoeken r.iaken. Jullie hoeven alleén voor de doeken ·te· ' 
zor·gen, Ook verwachtè~·•,,:ïj zondag achter het doei van de H.I~.s. 
keeper een zeer groot aantal jongens eet toeters, ratels, pan
nedeksels en alles :waf.'iiäar ·herrie • aalt•t;· orci onze spelers bij 
hun·c10eilijke opgave te .steunen. De aanwezigheid van.supporters 
is de laatste tijd nogal. slecht gewee(:\t, d.e aan• oedigini;en 
waren zeer .;ering, Enlrn·le .. ·j-aren·--geleden kon het toch -ook ,(denk 
aan Moerkapelle uit)., .. JewijsJ dat jullie .net nog niet verge-
ten zijn,.. :,, , ,_ ... , ., , 
De jongens die dit terroin::niot .w.Elton :te, vinden kunnen zondág 
on half twee bij het klubgobouw sai:,enkonen, Daar vandaan worden 
zij naar het H.M,S,H. terf~i~ geleid. ;~ 

De Jura. :.•. 

KRANTENAKTIE 
'T :;_; . 

Daar wij de laatste keer zoveel kranten hadden, moesten wij 
enkele adre.Ssen 

I 

ÖVarSlaan-.,;.:,BaD.ro:C:{,~o~à.en er a.s. zaterdag 1 oei 
weer kranten opgehaald, Degenen,. die veel kranten hebben, kunne 
zich melden bij P,,v,d.Steen, Nunspoetlaan 303, tel, 39,86.94. D 
jongens_ die. d<] Jtr,a)!~en mee naar Lens brengen kunnen ze in de 
vrachtauto góoi,fü;' ·Ook lorren zijn van harte welkou. 

- ~· , : ~ ' '' 
JONG LENS. 

Daar. wij aan het eind van het seizoen weer een uitgave wi~len 
klnár hebben, vèrzoekën uij de,_jeugdspele.rs:van Lèns ooeens 
een ·artikeltje vo~r -;:Jong Lenil te schrijve~. ·ook vragen wij do 

l?CI.Llr' 2.(}, 
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.. DONDERDAGAVOND 29 APRIL A.S •. LICHTWEDSTRIJD LENS 7 - TEBODIN 
AANVANG HALF ACHT . . '. .. '' 
De navolgende spelers worden hiervoor'verwacht: 

• • • .. ~-. • • ,~ ;I ,_. 

1/1,Krol 
J,de Boer 

-Cfr,v,d,Ven 
A,v,Wasbeek 
J;\1itting · · 

. - ,• 

.. 

A,Jehee 
N~de Boer 
R,v,d,Vëlde ·· 
A,Cox 
J,Groenendijk 

-$,.' ' ••. 

G,Hogetoorn 
J,Endlich 
H·,A ,Suykerbuyk 

'B,Lustenhouwer 
R,de Groot • . 

' .- ~ ,_ 1 

H,M,S,H',1 LENS-1 ZONDAG 14,30 UUR 

DE OPSTELLIUGEN 

Lens 1 
0. Vorkink ( a) ,. 
A,Hop 
W.Hansen 
R.Roodbol" 
L,Rier.1en 
P,de Jongh 

., ,•;·, .. 

F,de Zwart 
J.Englebert 
J,Zoet 
Th,Brandenburg 
tl ,Keetraan 
Res. 
R,Bruggernans 2x 
G,Keraperr.1an 2x 

·H;Brandeliblirg 

Lens 4 
A,Vervaart 
F,Straathof (a) 
'J. Verba"rendse 0 

P. Klein' i3re"teler 
J,Keetoah ' 
C,Grirab'ergen 
G,Benneker _. • 
G,de Hoogd 
E,Foendoe 

Lens 2 
R.Brugger.1ans 2x 
G,Keopermm 2x 
J.v.d·eKnaap 
A,v,Egmond 
H.Dictz (a) 
J.Hooduyn 
J..Rooduyn 
A.Kortekaas 
J.i3ijsterveld 
R_. v ,Hartilmsveldt 
J,v.Luyken· 
Res. 
F,\'lubben 

· N,do Bo.er 
' . . . ' 

Lens 6 
L,Brandenb'urg 
H,v,1'/e}zen 
F,v,Dijk· •· ,. 
l,l~v;Eysbergén 
J ,Veldink· • ~ • 
il, de· Groot 
J,Rieracn 
G,Looyestein 
H,P,v,d,Spek (a) 

Len·s 3 
A,Verbarendse 
E.v.Bronckhorst 

J: J.Colpo. 
A,Nieuwenb.uizen 
G,v,Oostruo (a) 
P,v,d,Aar ' 
L,v,d,Velde 
J,3ertens 
D,Groenendijk 
Th,Hoefnagel 
C.Vervàart 
Res. 
A,Bilderbeek 
A,T:j.nnenbr.oek 

,._ ~ 

• 

, Lens 12 
·' A,F,Verváart · • 

C,Beyer 
P,de ,Haan 
W,Douw 
P,Braun .. · 
H,Dankers ,(a). 
1-1,lill thof 
J,Rientjes 
A,Loot 



... 

- 287 -

H.M,S.H.1 - LENS 1 ZONDAG 14.30 UUR- ! .. «.: ..... : · 
'~ ,• 1 

. ' 
PROGRAMf,Jii SENIOREN VOOR ZONDAG 2 MEI 1971 

14,30 uur 
12.00 uur 
12,00 uur 
12.00 uur 

HMSH 1 - Lens 1 
HMSH 2 - Lens 2 
Gr.W,Vac.2 - Lens 3 
Ooievaars 2 - Lens 4 

' ('., 

Scheidsrechter · 
H.Verzijl. 
A. J. I,·i .;:Amme~laan 
J ,Pronk ,. 
A.C.Bronkhorst 

12~00 uur Léns 6 Qü.ick 7 
Lens ,'l " Vr.ij 

V1. G1 L6/4" ·'J, E, I,i. J. J.1i'ddendorp 
_Zie •. aAc,l_er_e elftallen 

Lens 8 - Vrij ider.1 
---'••~ .. têns 9 ...... - . Vrij • . - Tdèm 

Lens 10 - Vrij ide•. . .. 
12,00 uur Lers 12 - DSO 8 V2 G1 L5/3· -· B'~;J;M'JAtlsi•ng 

LIGGING DER VELDEN 

HMSH ' - W.elis Stokelaan, in_ganc Vrederustlaan 
Gr.i'I.Vac. - aij de Roggewonine; lsi_ng_s Landscheidingi;,;weg ,. 
Oievaars ,., Zuiderpark, 2e gedeelt9_ achter ADO 
DUNO ,. -. Hgr,Nolenslaan bij Tho,:beckelaan 
BB\l . -. O,ckenburgh ,. 

VERZAMELEN '. , . 

Lens 
Lens 
Lens 

2-·3_::.·4-6 
12 
1 ,. 

11 uurklubgebouw 
11 uur· klubgebouw 
13.15 uur klubgebouw 

A T T E N T I E VRIJDAG A.S. ICONl:NGINNEDAG 30 APRIL TOERNOOI 
BIJ DUNO VOOR JONGE SENIOREN 

De navol(Seride "'Spelers dien~_n o'm .kwart over 9 bij Lens. aanwezig 
te ·Zijn: ·,,. ··, · '·' f ',.,. ~ -~ ll• 

.. 
E. Bakkers -~ .. 
J.Bertens:, 
A,Bilder.beek. 
R,llos 

.i: ~. (·. • 

J. Bried~e .... 
L,y .Du:iy·e11y;o_~rde 
A.v.Essen" 
P. Klein,.,Bre,t.~ler 

~ . ,, . 
11.Kouwenhoyen,.,. 

.P,Manders 

.. R.SchÖl te1/ · ' · 
A.Tinnenbroèk 
L.v,d.Veld·e :· 
J. Verbare.ndse 
F,de Vos 
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.. DONDERDAGAVOND 29 APRIL A.S •. LICHTWEDSTRIJD LENS 7 - TEBODIN 
AANVANG HALF ACHT 

~ . •: .. ' 
De navolgende spelers worden hiervo~r •verwacht: 

W.Krol 
J,de Boer 

· -Cb:,v,d, Ven 
A,v,Wasbeek 
J,.iiitting · 

'.,.,. 

DE OPSTELLI!IGEtJ 

Lens 1 
0, Vorkink (a) ; 
A,Hop 
W .Han.sen ., ,~;·, · 
R.Roodból" 
L,Rier.ien ' 
P.de Jongh 
F.de Zwart 
J.Englebert 
J.Zoet 
Th,Brandenburg 
tl .Keetraan 
Res. 
R,Bruggemans 2x 

.;,_ G,Kemperman 2x 
H;Brandenblirg 

Lens 4 
A,Vervaart 
F,Straathof (a) 
11, Veroárendse·• 
P ,Klein' ilre·teler 
J ,Keetcán .• 
C. Grimb'ergen 
G,Benneker 
G,deHoogd 
E.Foendoe 

A,Jehee 
N~de Boer 
R, v, d, Véldé -
A,Cox 
J,Groenendijk 

Lens 2 
R,Bruggecans 2x 
G,Kecpercan 2x 
J .v. d·.Knaap 
i1. v .Egr.1ond 
H,Dietz (a) 
J,Hooduyn 
A.Rooduyn 
.li.. l,ortekaas 
J.Bijsterveld 
R_. v ,Hartil)gsveldt 
J,v.Luyken· 
Res, 
F,Wubben 
N,dç B~er 

·--· ,. 

Lens 6 
L,Brandenb.urg 
H,v,1'/elzen 
F, v ,Dijk- · • · 
N,v;Eysbergén 
J, Veldink , ~, 
R.dé Groot · 
J.Rieraen 
G,Looyestein 
H,P,v,d,Spek (a) 

G,Hogetoorn 
J,Endlich 
H·,A,Suykerbuyk 

•· B,Lustenhouwer 
R, de Groot •. 

Lens 3 
A,Verbarendse 
E,v.Bronckhorst 
J,Colpa 
A ,Nieu110nhuizen 
G,v.Oostrura (a) 
P,v,d,Jlar' 
L,v,d,Velde 
J,:aertens 
D,Groenèndijk 
Th,Hoefnagel 
C.Vervà.art 

• Res. 
A,Bilderbeek 
A,T:j.nnenbr,oek 

.• 

Lens 12 
A.F,Vervaart 
C.Beyer 
P,de Haan 
W .Douw .--: _-; 
P,Braun · '· 
H,Dankers .(a). 
11,lillthof 
J,Rientjes 
A,Loot 



- 287 -

H.M,S.H,1 - LENS 1 ZONDAG 14.30 UUR-! __ ·,.:.,._;· 

PROGRAMMJ, ·sE!JIOREN VOOR ZONDAG 2 ~lEI 1971 Scheidsrechter · 
H,Verzijl. 14.30 uur Hl4SH 1 

12.00 uur HMSll 2 
12.00 uur Gr.W.Vac.2 
12.00 uur Ooievaars 2 

0

12~00 uur Lëns 6 
Lens,7 
Lens B 

-·· ··-·• téns 9 

Lens 10 
12.00 uur Lens 12 

LIGGING DER VELDEN 

- Lens 1 
- Len1>.2 
- Lens 3 
- Lens 4 

·Quiêk 7 
,.. Vr_ij 
- Vrij 

·vrij 
- Vrij 
- DSO 8 

. ··.,,. 

A. J .1:j oAmr.ierl.aan --, 
J .Pronk •· 
A.C.Bronkhorst 

V1. Gl 16/4·· ""J .E,I,i,J ,l-4îddendorp 
, .Zie. _a_[!d_e~_e elftallen 

ider.t 
· .• ·Taèm 

ider.t . 
v2 G1 15/3· -- a;,r.lr,JAr.isïng 

HMSH · - l{elis Stokelaan, in_gi;ln(; Vrederustlaan 
Gr,\'/,Vac. - B.ij de Hoggewoning l~_ng:s Landscheidingi;;weg 
Oievaars .,._ 2;uiderpark 1 2e gedeelte. achter .llDO 
DUNO ,. -. ~lgr,Nolenslaan bij Thor.beckelaan 
BB\c/ . -. O.ckenburgh ,. 

VERZAMELEN : . 

Lens~~ 3 ~ 4 - 6 
Lens 12 
Lens 1 <-

11 uur'klubgebouw 
11 uur· klubgebouw 
13.15 uur kl:ubgebouw 

A T T E N T I E VRIJDAG A.S. ICONlNGINNEDAG 30 APRIL TOERNOOI 
BIJ DUNO VOOH JONGE SENIOREN 

De navol1:;eride ··Gpelers diene_n ora-.kwart over 9 bij Lens. aanwezig 
te···Zijn: ·c. ..... .., · 0--c, -,, ........ ,,. 

E,i!akk.era 
J, llertena·. . 
A.Bilder.beek. 
R.Bos 

1 .! . ~~. !.''' • 

l · 't° ; ~- • ~ 

J,Briedée 
L,v.Dui;e~;~~rde 
A. ~. Es·S~n · -:· ,,. 

P ,Klein,-Jlr~t.~ler 

•· 

. ". ~- t-

., . ) '-· '. 
li ,Kouwenhoven 

. P,Mandera · ··• 
· H.Schol ten"· · '• 
A,Tinnenbroek .. 
L.v,d.Velde ..... 
J. Verbare,nda

0

e · 
F,de Vos 



- 288 -

" DONDERDAGAVOND 29 APRIL A,S,.LICHTWEDSTRIJD LENS 7 - TEBODIN 
AANVANG HALF ACHT 

~ • ~ ; < •• 

De navolgende spelers worden hiervoor ·vèrwacht: 
" .• , .. 

\'/,Krol 
J,de Boçr 

· ,Cli:,v,d,Ven 
A,v,Wasbeek 
J,11itting · 

. . ,~ ..,_ --• 

A,Jehee 
N~de lloer 
R,v,d,Vêlde -
A,Cox 
J,Groenendijk 

G,Hogetoorn 
J,Endlich 
H·.A. Suyl~erbuyk 
B,Lustenho1.1wer 
R,de Groot , . 

. _ .. ;, 
. ' 

H ,!,l,S,H", 1 - LENS -1 ZONDAG 14,30 UUR 

DE OPSTELLIUGEN 

Lens 1 
O, Vorkink (a) -
A,Hop 
VI .Hansen ·.; ;~:·, · · 
R,Roodból' 
L.Ricr.ien 
P,de Jongh 
F.de Zwart 
J,Englebert 
J,Zoet 
Th,Brandenburg 
tl .Keetraan 
Res. 
R.Bruggemans 2x 
G,KemperIJan 2x 
H;Brandéribürg 

Lens 4 
A,Vervaart 
F,Straathof (a) 
\1, Verbárendse•' 
P,Klein' ïlre·teler 
J ,Keetoá.11 ·' 
C. Grirab'ergen 
G,Benneker ·,' 
G,de.Hoogd 
E,Foendoe 

Lens 2 
R.Bruggeoans 2x 
G,Keopern:m 2x 
J,v.d·.;Knaap 
A.v.Egnond 
ii. Dictz ( a) 
J,Rooduyn 
A,Rooduyn 
A.lî:ortekaas 
J,Bijsterveld 
R_, v ,Hartingsveldt 
J,v,Luyken· 
Res, 
F ,'llubben 
N .• dç B!]er · 

Lens 6 
L,Brandenburg 
H,v,Welzen 
F,v,Dijk• '. 
M;v;Eysbergén 
J, Veldink :, , . 
R,de Groot · 
J,Ricracn 
G,Looyestein 
H,P,v,d,Spek (a) 

Lens 3 
A,Verbarcndse 

- E,v.Bronckhorst 
J,Colpa 
A,tlieuwenhuizen 
G,v,Oostruc (a) 
P,v.d,Aar" 
L,v,d,Velde 
J,i:lertens 
D,Groenendijk 
Th,lioefnagel 
C,\'ervaart 
Res, 
A,Bilderbeek 
A,Tinnenbnoek 

"" •' 

, 

Lens 12 
A,F,VervÜart ·• 
C,Beyer 
P,de Haan· 
W.Douw -t :· 

P,Braun 
H ,Danlters ,.(a) 
N,Cillthof 
J ,iHentjes 
A,Loot 



.. 
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H "' S H 1 - LENS 1 ZONDAG 14.30 UUR- ! .. .':.:"'·· : -. ,.. . . . 
', 'I 

--
PROGRAMMlï SENIOREN VOOR ZONDAG 2 ~iEI 1971 Sch~idsrechter · 

H.Verzijl _ 14.30 uur Hl4SH 1 -
12.00 uur HMSH 2 -
12.00 uur Gr.W.Vac.2 -
12.00 uur Ooievaars 2 -
12.00 uur Lëns 6 

Lens ... 'J . ,. 
Lens 8 -

Lens 1 
Len,; 2 
Lens 3 
Lens 4 
Quièk 7 
Vrij 
Vrij 

. ' ..... 
A.J .hö:ADuae;iaan 
J,Pronk ' 
A,C.Bronkhorst 

V1. G1 L6/4"' "J .E.H.J .J.1fddendorp 
.. Zie •. i<,A\l.er_e elftallen 

idee 
··-···têns .... ~ •-. 

-·Vrîj -- . - 'Tdêm 9 
Lens 10 - Vrij idee .. _ 

12.00 uur Lens 12 - DSO 8 V2 G1 L5/3 ., B";J·~M"JA1:1sing 

LIGGING DER VELDEN 

HMSH · - l{elis Stokelaan I in_ganc: Vrederustlaan 
Gr. \1 •. Vac. - Bij de Roggewoning l,i.ng:s Landscheiding~weg 
Oievaars ,._ Z.uiderpark, 2e gedeelte. achter il.DO 
DUNO ,. ,-. J,lgr,Nolenslaan bij, Tnor.beckelaan 
Bfä/ . · . - .. O.ckenburgh 

VERZAHELEN '. _ . 

Leris 
Lens 
Lens 

2·-· 3 :.: 4 
12 
1 

- 6 11 uur.klubgebouw 
11 uur klub.gebouw 
13,15 uur klubgebouw 

ATTENTIE VRIJDAG A,S; KONINGINNEDAG 30 APRIL TOERNOOI 
BIJ DUNO VOOR JONGE SENIOREN 

De navolgende ··spelers dienen om .kwart over 9 bij Lens. aanwezig 
te ·ZijD: ..... ... - .,· ~-; - - () .. 

" 

E.Bakk.ers -" . 
J. ïlertens·, - •. 
A,Bilder.beek. 
H.Bos :, · ., 

! , . • '!l!· 

,. 

:t• -.;-_ 

J .Briedç_e. _. . 
L, v, Du_i yeny;o_~rde 
A. v .E~.se.r;i . . 
P ,Klein,-,Bre_t~ler 

.,, .. ,. 

•. I ~ - • 

\:/ .Kouwenhoven .,,.;. 
P·, lfanders 
R,Schol ten· · '· · 
A,Tinnenbroèk · 
L,v,d.Velde 
J, Verb.are.ndse 
F,de Vo_s 
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:::. ~ ,: . , . 

ZATEttDA-G·T-HEI 1971 
. . 

16 .1p_ µu.r Le[!/3 2 
15.00 u,ur. Len13 4 
15 .oo uur_ Du11,o 3 
13.30 uur Westlandia 6 

. Le[!_S. 8 
· Lens '9 · · · " 

15.00 uur Lens 10 
Lens 11 

0 ;15,,00 _11ur· VYP 8. 
13.45 uur Lens 12a 

Lens 13 
16, 15 uur Lens 14 
13.45 uur Lens 15 
14,30 uur Velo 16 

Lens 17 
15,00 uur Lens 18 
13,45 uur ADO 23 

JUNIOREN 

- .VIOS i (vr) 
- Wik 1 
- Lens 6 
- Lens 7 
- Vrij' 

Vrf;f. --

Vl .. 
V2. Zie toerno~i 
OckÓnburgh 
Geestweg,Naaldwijk 

- Scheveningen 9 V1 
- Vrij Zie .maandag 
- Lens_, 12 Zuiderpark · 
- Quick St, 10 V3. 
•Vrij, Zie toernooien 
- Vios (vr) 
-BMT ,.(Vr}_. 
- Lens 16 1-l.Hoekstr,Wateringen 

Vrij 
- VCS 16 V3 ,. 

' . - Lens ·19 
1 

Terrein Lens 
1 

CONTJIBUTIE AL BETAALD??? 

Lens 1 
·.Lens 2 

Lens 3 
13,00 uur Lens 4 
13,00 uur ADO 7 

Lens 6 
12.00 uur Lens 7 
13,00 uur Lens 8 

,, 

) 
) 
) 

. ~-

• 

PUPILLEN 

i 
Zie toernooien 30/4; en_ 2/5: •. ~ 

i 
- Spoorwijk 1 
- J,en's· '5 

- Vrij i 

.,.-.yes. ç. 
- Wesj;~:rkw.6 

i 
j_ 
' 

Zie .toernooien 30/4 
Zie·· toern<>.oiel!,. 2/5 

. Ztüderpark 

,. 
;,• 

..... • .. 
H,!li,S,H. 1 - LENS .1 ZONDAG 14,30.UUR 
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Lens 4 
R.Erandenburg 
J.l'litting 
Res. 
B.Lustonhouwer 
j. Verbar·endse · 

.. 

Lens 6 
c.Kuyper 
G.v.d.Kley 
Res~ · · · · · 
H.dé Groot 

Lens 12 
.. : . .' ..... R,.Ji'eel!;!;!s 

G.Blankespoor 
Res. 
F.de Winter• 
J.Kuypers 

'R.Peters 

H.J>l.S.H,1 - LÉNS 1 ZONDAG 14,30 UUR ------------~~------------------------
AFSCHRIJVINGEN !: 

Donderdagavond :aan het klubgebouw van 20 - 20._30 uur·, -tel. 
070 - 66 .13 .14. --.~, ·/. 

·~ ': ' •.•, . \i'EDSTRIJDFOIDfüLIEREN 

Afhalen voor de wedstrijd, 

SERRET/;RIM.T SÊNIOREN 
•• ,, .: < • 

H.A. v. d:,,Steen 
Jul, •. ,v,an Stol berg laan 480 
Den °;faag 

___ :t;_e.l.0o.83 •. 88.66 •. 

' . 

PROGHJ,1,;îlA I S ··JU!lIOREtI, PUPILLJW· 'ifü HELPEN· 

ZONDAG 2 MEI 1971 

,· 

Aanvang 
12,00'·uur VVP :1-

JUNIOREN 
- Lens --1 ·· 

(zie vrijdag) 
-·Vrij 

Lir;ging terrein 
•Zuiderpark 

Lens '-3 
12.06':uur Lens :5 

., . 

MAANDAG ·3 MEI ·1971 

19.00 uur Lens 16 
19,00 uur Lens ."11 

- Valkeniers 2 

B.M.T. 5 
•- -B".M.T. 3 

• ··,: 1 

V3 

.- , ' 

-----------------------------------=========-===------=-==-==--
H.M,S,H, 1 - LENS 1 ZONDAG 14.30 UUR 

. ' . -===--======-=============~===~=~=~=~====================-====-
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Lens 10 als .·vorige . week, 
Leider cees t:;riàborien . 

i 

1aet a.v.cnris 1 . 

Lens 11 : voor tmandag 3 oei 
als vorige week. net,r,verbarendse. zonder w,v.d, linden 

• • ~- • ,. ,, 1 - • "' 

Leide_r. ban~ verbf!rendse . ) ,!,., 
Lens 12·: als vorige week. met h,straver. Res,·r,huisr.ian 
Leider henk dankè'rs 1 • • 

SaIJenkomst 14, 30. uur hengelolaan hoek loevesteinlaán.: • · . 
-j~ • i; ~ • • ' . • . 

Lens 12a: r.v.d,steen, r.bor.i, p.9verdevest, .h.kouwenhoven, 
c,vergouw, f,jonker, j.post, j,janmaat, j,slabbers, a,iooye
stein,. f,snoeycrs •. Hes. p,v,d,.akker . 

. Leid~r dhr g~de hoogd 

· L'êns 13 ·: zié Pa Hierëk-töetnoöi · ·· · 

Lens 14 : b.v. boheeaen, f ,v.ióoni r,v.lux'èmbürg,: j".hollJ,nk, 
r.v,d,oeer, r.v,hoek, •h,ruyter; ·e,áe wit, j,v,d;burgt, a.v, 
k;J.<?'?f; a,kle.iw~gt, g, bl.o~. . . . ,. 
Lei!l.!'r. d\ir ~.keet\;}a!1 . !. '.' ,·•. i 
Lens 15 : a,v.velzen, t.de kok, r 0.peek; j,v.velzen:; t-,v,d, 
kruk, e.landaan, p.v.d.nieuwenhuyzen; a,de hoogd,' l.reésink, 
c .schenkels, j, v, vel zen, h, lustenhouwer. Res. ;,r~ d? iioogd_ 
Leider dhr n,drabbe ' .. 

Lens 16 : p,blom, r,leyn, j,bro~hard, ~-c~ii'te;Îlillet,' ·i.v. 
domburg, r,heetiskerk, r,hulseloans, f.kras; è.v:luxe'r.lburg, 
v,pcuw·, t.p·r{n's, h·.'pronk, r,àahieu · · · 
Leider ·.:für a. van essen· , · • 
SaaenkorJst 13. 30 uur 'ingang lens ·terrein; 

Lens 17: vrij. c,v.d,vlugt en a.hoefnagel zie lans 19 
-~ s .; 

Lens 18 : g-.baidjoe, p,bakker~ r
0

,hoppenbrou;,ers·, h,luttei';~an, 
a.v.maren, q.v.d.a~ys., j,schoitz, .th .•. v-.d.vo?rt, j.\1a~seril!an, 
j,wijngaarde,.w.bro~hard, r,v.d.leeden. Res, b,v.veen 
Leider dhr. a·.bilderbeek . ·j . ,•; . • ' 

- 1 1- ,. • • • 
Lens 19 : h.hoenderkimp, p.koevoets, r.v.kruiselbergen, a, 
krijgsi,an, m. looye, r. ort'a·,' j .spoler, r ,kleywegt, ·· r.:nottet, 
r.willems, c.v,d.vlugt, a.hoefnagel .. , 
Leider dhr l.v.d,vclde _., __ ~ ··· 

H.W,S;H,"1"'"' LENS 1 ZONDAG 14,30 UUR'lll 
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12.00 uur 
12.00 uu~ 
12.00 uur 
11,00 uur 
11,00 uur 
11,00 uur 

KIJKT GOED'fl.llAR'DE TOERNOOIEN!!! 

\\'ELPEN 

Lens 1 ·- Zie toernoöien V1 
Lens 2 - !l[,ISH 2 Zie toernooien 
Vios 2. - Lens 3, Dedemsvaartweg 
Lens 4 HMSH 4 V2 
Lens 5 - Vios 4 V1 
Lens 6 - Scheveningen 5 V2 
Lens 7 -·-Die Haghe 3 V3 . . . . 

H .~i.S.H. 1 - LENS 1 ZONDAG 14,30 UUR 

Lens 1 : Zie. Utopü>.-toernooi. .. 
Samenkomst 11,00 uur klubgebÓuw Lens '°· .,, "· .,. . ' . ,. 
Lens 2: r.hoefnagel, a.hoek, h.de jong,·a.jungschl1:iger, 
f.Oisseldorp 1 a.schijf, c,stapel, p.v.d,steen, j,v.d.voort, 

,th:wilshaus, h.zoun, n•~• 
'Leîd<?r 'dhr a,blok . 

• Lens 3: Vrij ' 

Lens 4: Zie OSC- toernooi 
•-Leider dhr j .heynen • 

• . 

··., 

Lens 5: c,;;an ·doelen, g.van deêlen, c,hoenderk;.:ip, a.kuitcrs, 
c.kuypcrs, e.v.d.lincle, j,lucas, p.mulder,' w.pacque, r,;,outers, 
j. reuvcr ( 2x) • i{es. p. proost, j. pronk · 
Leider dhr f.flucians · · 

Lens 6 : als vorige week_- j .reuver . .2x•· 
Leider dhr p.meershoek •. 
Sa1,1enkorast· 14.30_ ... uur inganif Duno'"ter-rein°, 

. ~-. 

Lens 7 ; '·zie opstellamg Hiis' t~ern~oi 30 april 
Samenkomst 12.30 uur klubgebouw Lens. 

'Le;;s 8 : • Vrij, 
~ . r . 

10_, 12 en 12a ., z_ie 

Lens 9: Vrij. zie 11 1 12a· .. . • . 

GEDENK ONZE PENNINGHEESTER, BETAAL CONTjHBUTIE 
•t. ==--------==================================== . . . . . ' . 

. -· ..... ~ . 

1 ,: . 
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Lens l/4 : a.kies, l!-.de gier, c.sandifort, j.rens, e·.gerriisen, 
p, de groot, e. schippers, r. v. baggui:J, n. v. baggur.1, e. swart, 
r. wijngaarden, r .• bakker 
Leider frank teunissen · 

Lens W5 : r.driessen, p.frombere;,' a:,,.a:buri;, m:·schenkels·, .. 
p.krcl, r.v.eyken, j.franken, j,nijrneyer, r.notebaa;rd, p, ... 
schaltes; r.duyndar.i, h,-v,dyck, L,v,.r:i,jn 

· ··Leider dh; g,de hoogd ,(2x) -zie Lens 2 .. 

· Lens W6 : r :badoux, f .grood, h ,houtrnan, ö' ,köne.man, k,v ,kleef, 
r.rnatthijssen, c,odenkirchen, f,schipaanboora,· w,valentin, 
r.i.wind, th.ypr.ia. Hes', r,•jansen, r .• muskiet 
Leider r.mrtin reuver ,. !!'•.· ~- !. . r.• 

</-• " ,• "• • ' ~ C 1 • ., • 

Lens t/7 : f.blou, a,coffeng, j.v.d,lans,"n,noort, r~·v,oosten 1 

j.schippercn, w.stephanus, rn,v'eenman, m";vo_i;els, "f,ho.Óghie@stra, 
s.adam, f,boot, m.ras,. 

1 

-

~eider dhr k,ras 
r,.,"1 •• 

H.il.S,H. t LENS 1 ZONDAG'"14, 30 'UUR!' ,. 
: ... ,.,. ' 

AFSC:-:RIJVINGEN . .. 
Schriftelijk v66r vrijdagavond 18,30 uur bij dhr'•g;v.êf,steen, 
nuriSJ?Cetläan ·303, · 
Telefonisch uitsluitend vrijdagavond- tussen,.18 ,00 en-'19.00 
uur, tel." 66 .-13.14 (klubgebouw) ,· Voor .de .. toernooien op vrJjdàg 
30 april donderdagavond tussen 19,00 en .20,00 uur, · ,, 
tel, 39,86,94, 
In noodgevallen raag zaterdag tussen• 10,00·,en.:10,30.·uur wordën 

·. _-gebeJq_n<\ar dhr e~v._!1,,st1;,~~ 1 tel. 39:,~6,9'.i, ,.·: ,.. 

AFlGWRINGEN (Pupilien en· Welpen) · · . r, , 
Eerst al tijd de afkeuringslijsten raadplegen, Voor thuisw_ed
strijden t1oet, indien or staat "zie af!~eurïngslijst!' gekeken 
woi:tten. naar.d~_elftall~!' L,ens_4 en 16, _De spelers va11 W1 mogen 
zaterdag tussen 10,00 en ió,15· uur bellën {tef/ 39:86,94,J 
P5, 6

1 
ii3. tussen"11,ÓO 'en i1·.1:fu1w,,té~.,-66,13·,1_4~_-, __ . _. 

NIET OPKOMEN 

i!egens niet-opkooen afg~lopen week~'ind k,:i;lgën E,ir.d,Harst -
a.Jansen - F,Vogels en F,Kerkhof 2extra reservebeurten, 
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Lens P1 zie vue. toernQoi. en· DIOS toernooi 

Lens P2 zie VIOS toernooi en DUNO toernooi 

Lens P3 zie VIOS toernooi en DUNO toernooi 

Lens P4 : zie ook VIOS -toernoo;i 
s.wiluer, h.braak, r.eyk, j,eys1 ;chr,ge!lve, 
h. hoppenbrouwers, g, teeuwisse, s, teuµiE;sen, 
Hes, a,koevoets, g,boon 
Leid~r theo boo• s · · · - · 

' . ' . 
Lens P5: (zie ook Valkeniers-toerhooi) 

. . 
j ,hegg!)lrrn.n, . 
b,yaske, h,wubben 

f,v,d,zel, p,bakvis, f,bauman, r,dessing, 
haas, a,kuipers,, r.pieters, p ,schoe• aker, 
waarsenburg~ . Res: r ~straver '' f •. k:èrkhof" 
Leider d;,i:- p~bakvis· ' 

P• de g;ier ," ,p, de 
rn.visser, r. 

Saaenkorast 12,15 uur ingang lens terrein'· -~ ' 

Lens P6: Vrij, Kijk zeer goed bij andere elftallen e,v,ook 
bi.j de toernooien, ··· " ·: · · ·· ·· · .. ·-···--· · · · ·· ·· · .... _. ___ '"_ --

Lens P7: j,kies, r,badoux, h,v,d,broek, p,dullaart, t.gia~ 
berg, r. v .nieuwe!lhuiz-CJl.·, . Ï .è)osterveer, w .rots-;··· r·-. :t-ui ternan, 

p.V.d.zee, s.bruens. Res. f.orta, th.raooy~an 

Leid~r. f~rry hooghie• ~tra 

Lens P8 : n.groenewegen, l';'l"v.d.akker, r.v •. ho~wcninge, j. 

klarenbeek, a,v.d.klis, r,lelieve_ld, n,rovers, c1,schnits, 
·a•.willerns, h.weeke, j ,schip,per. Res. g.koni.ne;,. f .vogels . 
Leider peter verneesen . · · 

Lens 111: zie toerno.oien 

Lens t/2: r.v,lo'on; e:hofman, o.v.hoek, r,de haas, p,brochard 
t.king, h.korenromp, r.schipaanboord, p.l<::_lieveld, r.vroegop, 

"l.janoaat .. Res• ,r.coli 
Le~der dhr g,dc hoogd 

~ ·- ~ -
Lens W3:' j,prins, r,b"lok6"1 p.eys 1 r.groen, j,v.kleef, •r,· 
kleyberg, r,i;·1eyn, q.r.1iche1s·, r:ouskiet, p,verhaar, m. 
rutgers."-.Hës. ··e.v~d.hat~t· · -: 
Leider dhr w.michels 
Samenkomst 11,15.uur klubgebouw lens, ·-- .. .,.. -

:,·., ' ·, J .•• ' • . ~ .' 

. ·, t· : .i: ~; 



- 286 -
\ 

Leri'<:j-leden zijn teruggevonden? 

NOOT REDAKTIE 
•:: ·He.t is met ingang van het komende seizoen wellicht raadzaara 

' iedère t'rainer b ,v; 10 ballen to geveri, welke hij 1 indien 

mogelijk, race naar huis neer.it en er de vex:antwoording voor 

draagt, Het bestuur dient dan wel te zorgen voor een goede 

. hengel ora de ballei( .. ui t het ·water te halen en een goede poep. 

----------. • 
' REAKTIE VAH DE CONCURRENTIE: 

Doordat raijn zoon .l.i:d is van _Len.s,. lees ik regelmatig Uw 

clubblad, (Geen coopl, laat U naar zitten), Zo heb ik ook het 

.artikel van dhr Griratiei,gëm en de, roaktie, van Julto. daarop ge-
. . . .. . ·~ '" . .·; 

lezon,• ... Foei h~reJ;1; Y:l~eg. nu niet direkt overeitîd en trek niet 

zo fel V1'~ 1ee·r,: .. J:k'dä:cht"dat de ·heer G, wérkelijk netjes is 

gebleven, raaar neer.it U van mij aan als oude'rot in het vak 

- voor welke taak dan ook in een voetbalvereniging - de heer 

G. heeft·w~l enigsziÜs 'gelijk, Ue zijn al zoveel van Uuis voor 

ons_voetjebal, dat ••• ~ Gun Uw verloÓfdè, echtgènote of raoeder 

~u. a.u.b. die 1~ dag. , · 
Het gekke is, Juko 1 dat U bij de reprimanáe aán Uw 1e"jeugd

elftal - AJ - laat blijken het in Uw hart'' eens t'è zijn met 

dhr G. door de laatste alinea in dat stukje "Het raoet ook voor 

"dhr van Leeu\1en, die vrouw en kinderen op 1e Paasdag alleen 

:'• .. 'i'î,:'at, -~en. wel·" zeer .teleui:s:telle,J;ldQ .!~ag.,,geweJist-, .zijn"• Tussen 

cle regels doorlez_end staat .dit vo.or raij vast •. Ret is hem 

.. wellicht, zoals. het ons all~inaal vaak gaat'· nfe't, raakkelijk ge

·. v.~l,lèn zich, op;,deze dag w~derom van huis vrij te mal.en, De 

. • juichkreten van echtgenotes en ouders hoor ili: nog n"iet zo, 
, ., 

Neera • e niet kwalijk{· maar ik moest r,,e even laten horen, 

t{azebro.ek F.~. , . 
Middenstode 20(h 
Deµ_Haag, 

========-= 
'.!. 

F.J .;~é)._zebróek • .. 

======================· == ·-:::: ··-·============================== 
•: -·· _ •r J _; • • , •• '. ~- , • , -. 

VRIJDAG KON·INGiilNEDÀG'. GÈErL KLUBAVOND 
. . . -. ,',•.: ·~··.. -.~ . ;• 

====================-==--==---==---=----=--------==-------=-
···-·: -~---=-~·- .. _;_.: :· 
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leiders van onze elftallen o;.1 een kort overzicht te naken. Ook 
van de senioren leden verwachten wij eni,;c artikels. Als je 
iets geschreven hebt_, kun .je het. in de ,ideeëlibus gooien/Dit 
is de grijze bus (misschien is,hij inniqçlels al geverfd) die 

-in de hal staat. · · 

KEEPE<IBTHAifIING · : · 
· Daar dé laatnte kéer de keeperstraining helaas ·niet door· kon 

gaan worden dezelfde kce11ers weer on 10 uur verwacht nl. 
J:1i.?~cuver, T.Prins en H.v.Boh·cernen. 

De Juniorenraad. 

DAHSLVOHD B- EN e-KLASSERS 

7 !-!ei a.s. staat hot klubgobouw van· Lens weor eens op ZiJn 
grondvesten te trillen. Dit alles ten gevolge van de oorver
dovende .r.mzick, die de BIG-ilROTHER-DISeO-D'.UVE--IH-SHOW ten 
gehore brhngt; De toegang i_::r GRATIS en introduceés zijn van 
harte·wè'lkor.i. On ook de jongens, die nindcr begaafd zijn in 
het. versier'en van een welcevor.t1d "stuk" eon onversetelijke 
avo.nd te bezorgen, hebben wij de dm:,es- van de voreni;;ing 
Kwiek Sport. Üi tgenodig<l, ,Jij verwa·cJrlun iedere Il- en C-

. klnsser or.t + 19. 15 uur bij het klubgebouw. De avond duurt 
tot '.t. 22 .3o''ï.1ur,' 

De Jure.'. 

. .......................... . 

Een zeer uitgebreid tocrnooiprogran• a staat Lens konehd week
end te wachten.· Ze, zijn wij o.a. verter;enwcoràiE;d bij BI:lT, 
VIOS, VUe, Vaikeniers, Hi3S, OSC, DIOS en DUNO. Wij hopen dan 
ook op zonniG ·en droog weer die dagen, en wensen alle deel
neners een prettiGe toernooidae toe. 

B.M.T. TOElfüOOI VOOR LENS \11 OP 30 ilP,UL Aanvang 10.00 uur 
Te elfder ure ontvingen wij van ilMT een uitnodicing het 
60-jarig bestaan te konen vieren in de voro· van een wélpen
tcernooi. Lens Welpen 1 zal daaro[l bij onze buren als klein
ste vertegenwoordic;cr de grootste beker zien te-,pakkcn. 

10.34 uur Lens - RVe 
11.25 uur Lens - vue 
12.16 uur Lens - BMT 
13.47 uur Lens - Paraat 
14.21 uur Lens ESDO 

VRIJIJI1G GEEN KLUBll VOND ! ! 1 
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. LENS' "i/ELPÉN 1 : Zie Duno toernooi 
Leider dhr.' C,Bon ... 
Sàcienko• st 9,30 ~ur klubf!ebmiw Lens, 

VUC-TOE~OOI VOOR LENS P1 OP ;o ÁP~IL AanvÖ.rÎg ·11.00' uur 

Een vaste rsast zijn wij ,.op Konin[sinneda'g b.ij VUC, wa;ir :dit ' 

jaar voor Lens P1 weliswaar. een zwaar, doc.h intere'ssant ï>r'ofi'ram

ma te wachten staat. Leni;; is ingedeeld in groev·1, poule A oet 

Leonidas (Rotterdam), OSC .en Papendrecht. Per groep zijn 2 

prijzen te winnen, Bovendien ontvangt elke deelnemer een her

inneringsvaantje. 11,00.uur Lens - Papendrecht 
14.15 uur Lens - Leonidas · · 
15,55.~ur Lens -·o,s.c. 

Dé finales tussen poule A çn B vangen aan om 16,30. uur,· 

LENS Pi: j.bronger, r.v.d,boogaard, o.borst, p;v,d,burgt, 

p,devilee, r.hofman, p,hop, f.kortekaas, r.v.d,laan, j,laus-

bcrg, r.aicka, j.v.rijn, a:westerduin. · 

Loider dhr w.hofman. Sar;enkoost 10,00 uur· ing>;ng lens terrein. 

VIOS-TOERNOOI VOOR LENS P2,3 en 4 OP 30 APRIL Aanvang·14,00 uur 

Ook Vios blijft op de nationale feestdag niet achterwege-om voor 

de jongeren een gezonde en verantwoorde vrijetijdsbesteding te 

creëren. Met maar liefst 3 pupillen-elftallen trekt Lens naar 

àe Lelis Stokelaan om • et in iedere poule 1 elftal een zo goed 

r.iogelijk resultaat te bereiken, 
14,00 uur Lens 2 -•Vies Lens 3 - VDS 
14,20 uur 
14,40 uur. Lens 2 - KIID 
15,00 uur 

Lens 3 - VDS 

15,40 uur Lens 2 - CSVD Lens 3 - Vios 
16,20 uur Lens 2 - Die Haghe 
16,40 uur Lens 3 -·BTC. 

---Lens 4 - VDS 

- Lens 
Lens 
Lens 

4 -
4 -
4 -

KMD 
CSVD 
Vies 

LENS P2: g.appeldoorn, p,v,d,burg, w,frantzen, w.heynen, o. 

huis, r,koevóets, p,lucas, th,v,luxeoburg, r,noordeloos, r. ' 

peeters, p.vulkenburg, f.v.velzen, h.vink 

Leider thee hoefnagel, Saoenkomst 13.15- uur ingang Lens-terrein 

LENS 1'3 : \,,v.boheeoen, r.v.aarle, l.bentvelzen,- a.bijnagte, 

j.coli, j,engele, a.grinbergen, j.ter laare, r.v.d,meer, m, 

peperkarap 1 r.pereira; ·t.v,cl,tol, m.versteeg • , 

Leider hans zoun, Samenkomst 13.15 uur ingang Lens-terrein 

LENS F4 : s.wilrner, g,boon, ·h.braak, r.eyk, j,,eys, chr.geeve, 

j ,heg;,;elraan, h,hoppe,,brouwers•,· a .koevoets, g, teeuwisse, s. teu-

nissen, b.vaske, h.wubben. ·· · 

Leider .pet;e·r. ;V.er.heesen,, · Sp,i;i_~nkomst · 13. 15 uur ingang Lens-terrein 
- - ··-~ ...... " . -,, ..•.. -"·• 
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VALKENIERS-TOERNOQI VOOR LENS P5 OP 30 APRIL Aanvang 10,00 uur 
Valkeniers heeft ook al feest en bestaat 45 jaar.·Lens P5 gaat 
dit vieren r.iet een wedstrijdje tegen _Valkeniers, \H t-Blauw 1 

Se• per Altius en Flamingo's, Dit\,toernooi wordt gehouden op de 
velden van Valkeniers, gelegen:aan de Hijk.§!'!iig 4lein•Haag -
Rotterdam ( rechts beneden a'an de Hoornb'rug)'. 

10,00 uur Lens Wit-Blauw 
11,00 uur Lens - Ser.iper Altius 
12,00 uur Lens - Valkeniers 
13,00 uur Lens ·Flar.iingo I s 

LENS P5 : f.v.d,zel, p.bakvis, :t'.baufaan, r,dessing,, p,de· g<i,er, 
p,de haas, a.kuipers, f,kerkhof, r.pieters, p.schoer.iaker, r, 
straver, Ijl, visser 1' r, waarsenburg 
Leider dhr p.bakvis. Samenk~rast 9.00 uur ingang Lens-terrein, 

. / 

HBS-TCE:mOOI VOOR LENS 7 OP 30 APRIL Aanvang 10.00 uur 
Ons sterkste B-elftal gaat op 30_april op bezoek bij HBS, Naar 
ons idee een zeer goed bezet toernooi, Lens 7 is nl. ingedeeld 
in poule B • et HBS, ASC (Leiden), HVV en Robur et Velocitas 
(Apeldoorn), 

10.00 uur.Lens 
11.10 uur Lens" 
13.30 :.mr Lsns 
15.15 uur Lens 

- llVV 
- R et V 
- JiSC 
i" HBI;> 

LENS 7 h,jochens, n.v,baggun, r.zoun, g.ielieveld, r,raooy
man, f.veeren, r.i,v,d,horst., f.baven, p.bo_oas, g,tro• raelen, 
a,lodder, a,schneider 
Leider dhr j,veeren, Sanenkor.ist 9,45 uur HBS terrein 

Daal en Ber,g~elaán. 
. - . 

OSC-TOERNOOI VOOà LENS 4 OP ~O.APRIL Aanvang 11,0Ö uur 
Aan de heer J ,Heynen de eer or.i_ to tonen, dat hij op enthousias
te wijze een hor.ioge_en elftal.,h~_eft_ weten. ,te vor• en, door (wat 
velen aisschien niet bekend_ is) zel:f, de, training van dit elf
tal op zich te neaen, Wi_j hopen _dan ook_ dat de hee'r j ,Heynen 
de kroon op zijn werk zal zetten door met de 1e prijs naar 
de. Hengelolaan t.e koraen, '' ' · · • 
O,S,C, terrein: VlarJenburg - t;ariahoeve. 

11,00 uur Lens - wvv: · 
12,30 uur Lens.- Archipel 
14,00 uur Lens - DEVJO ' 
15,30 uur Lens - OSC 

VRIJilAG ïWNINGINNEDAG GEEN KLUBAVOND ! ! ! 
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LENS ·4 : h.albèrs,· a.baupan, a_.castemliller,· h_.van dam, 
j.v.d.ende, b.de haas, :p.heynen; -a.v,d.keer, j.rneuleman, 
j, rJeyers·,. a. pelser, p. schouten, w. zeeraeyer 
Leider dhr j,heynen. S~nenkomst 10.00 uur ingang Lens-terrein 

PA-HIERCK TOERNOOI VOOR LENS 13 OP ZATERDAG 1 MEI 
Aanvang 13.30 uur 

Na bekomen te zijn van de vele belevenissen op 30 april gaan· 
w1J op zaterdag 1: mei in groten getale naar he,t H!49H-terrein 
aan de Vredèrustlaan om daar Le'ns 13 aan te moedigen. Tevens 
een goede gelegerheid voor alle Lensers or.1 op dit terrein de 
generale repetitie van aanmoedigingen te houden voor de dag 
daarop, wanneer Lens 1 (senioren) zijn laatste kompetitie
wedstrijd speelt en op dit veld,2 punten moet haleno 
Lens 13 neemt op dit terrein'~eèl aan het Fa-Hierck toernooi 
( niet genoemd naar de ba:rkeeper van Lens) en moet t1innaar 
worden in hun poule on in de volgende ronde geplaatst te 
worden, Lens 13 is ingedeeld i.n poule 2 • et Gona, Quick 
Steps, Ornns en VCS. Helaas wordt het programma pas op l_iet 
veld b0kendgei.1aakt, zodat verdere gegevens op het t10ment 
ontbreken o ,.,,,.-:, __ .--i'_ (-Jui--.i:,-~ 

LENS 13 : g, van r;e~sel, th.t'(fssen, r,micka, p.perreyn 1 g. 
r uygrok, p,herry, rn,hèynen, q.van noort, a.'s-gravendijk, 
j,de hilster, e.hoefnagel, h.lotsheyd 
Leider dhr h,de groot. Samenkomst 13.00 uur ingang Lens-

. terrein 

DUNO-PUPILLEN EN WELPEN TOERNOOI OP .ZONDAG 2 MEI VOOR 
LENS P2 en 3 EN WELPEN 1 en 2 
Aanvang 12,00 uur· 

' 
Gezamenlijk zullen deze 4 elftallê1,1 de punten noeten ver-
garen on bij Duno een zo groot nogelijke verenie;ingsprijs 
te veroveren, Enfin, on 17 .00 Û\J.r 11eten jullie raeer. 

12 ,50 uur Lens P 2 - Rijswijk Lens P 3 •· Rijswijk 
13.15 uur'Lens )/ 1 - Rijswijk Lens W 2 - Rijswijk 
14.30 uur Lens P 2 Duno Lens P 3 Duno 
14.55 uur Lens \f 1 Duno Lens W 2 Duno 
16. 10 uur Lens P 2 ~ •,OSC Lens. P 3 - OSC 
16.35 uur Lens W 1 - OSC ··Lens· l'/ 2 - OSC 

LENS P2: Zie"VIOS-toernooi 
Leider thee hoefnagel. Sarnenkorast 11.15 uur ingang Lens-terrein 

H.M,S,H. 1 - LENS 1 ZONDAG 14,30 UUR 1 ================================-=-==== 



. ,. 

' PIERSON; HEL()RING .. & PIERSON·.:·. 
.. : • r 

< ,t,. . !: - - ·,. 

• · · ·' ,.... · · · BANKIERS . .,.,. ' ~ .. 

• ~msterdary1 / 's-Gravenhage / Rotlerdam /Haarlem/ Curaçao 

. . ' 
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' ' 
\ 

.tanboer, trot1petter:- ~n t1ajorottenkorp~--; 
·--·• ... .;!. 

optreden hot 
'!F.03TISIM0 11.. 
Een volledig pro,;rammaboekje is· op het verä. verkrijgbaar·-.: 

. voor f. 0 1 25~ ;;;:,. 
Wij hopoh U r.1len a.s. vrijdag op Lens te mosen .begr.óê,.t~rf:·: 
en wensen U een· gezellige en, zonnige. Zqn~nginriedQr, \oe •. _, _ ,~ 

Len~' 1 : r.i.bloks, th,boor.is;· j,disseldorp, ·p.-hóp, · j.krui->,; 
singa,! b/v.d.lnns·, f'.raaff, t.resodihardjo, ,:(.-guit,··. -~ . 

,; h.rü1raelzwaan, th.v•.ri-jn, c.schrover., G•v.d •. v,:ilé\El, j;il,f-:i; 
zwart, 

· Leider dhr th. van leeuwen. Sar.1enkoast "10. 30 _ uur Klubgebou\',' 
Lens, 

., ., 

1/.M.S.H. 1 - LENS 1 -· ZONDAG 14,30 UUR 

.. 

.. , 

·: ,•.; 

VRIJDAG KONINGINNEDAG GEEN KLUBJlYOND !l 
:•. ~ . ', ., ... ._ =================================--==--•j ".i ~ • ~ > 

. ,.. ~~- : . :,'.:.,.: ~ .:, . 

.• 
! 

•> .... ,, 

, ' 
'·,. "''' " ,~ ,_ : ,·. 

"' . ~- .. ·1 
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LENS P3 Zie VIOS~toernooi 
Leider hans zoun. Saaenkomst 11,15 uur ingang Lens-terrein 

LENS 111 : f.verbarendse, .w.te.r ID.are, r,bon, c.,vaµ rijk, 

p.verstëog, j.rieraen, s.v.d.r.iecr, -a.oye_rgalluw, ,j.v.d-.nieuwan-· 

huysen, h.planken,. j,v,tuyl, b,de keyzer, r,bloks ... · . 

Leider dhr c.bon·. Sa• enkomst 11,15 uur klubr;ebouw; Lem;. 
s ' ! ... . .. , •. 

LENS W2 ,: . r.v.loon, e.hof• an;. m.'v.hoek., r .• de li_,;-a;;, p.:tfrochard, 

t.king·, h·.korenroBp, r .• schipaanboord, p. l_elieveld, p. vroer;op, 

!.janmaat, q.michels, r,bloks 
Leider dhr w .rüchels •. Sar.1enkot1st .11. 15 uur klubgebouw Lens. 

DIOS-TOERNOOI VOOR LENS Pl OP gONDAG 2 1'iEI TE NW VENNEP 

Aanvang: 12.00 uur. 

Lens P 1 trekt op zondag 2 nei naar Hw Vennep ot1 daar de 

!.leuren van Lens hooi:; te "houden. Voor N1t Vennep en orJstretwn 

· ·zijn wjj• wat de voetbalsport betreft, geen onbekende. Me.n ... is e 

zièh daar te:r:dege van bewu_st dat Lens. I:1 _eqn sterke tegenstanè 

is 'im ieder jaar weer in de prijzen valt. 
12.00 uur Lens - D\10 
12.50 uur Lens - DOSR 
14,05 uur Lens LSVV 
14.55 uur Lens - KDO 

De finales worden gespeeld or.1 16,15 uur. 
LENS P1: zie vue-toernooi 
Leider dhr Ï1;·hofnan. Samenkomst 10.30 uur inganc Lens-terrein, 

30 APRIL 1971 LENS UTOPIA TOERNOOI 
Aavang 11.00 uur. 

l'lederom is de Juko er in geslaagd ora op Koninginnedag de Lens

leden, een" naar wij" hopèn, goed en ster!~ toernooi voor te 

schotelen. Oude bekenden, zoals de 3aronie, T,S.C,, R,v,C. en 

de bekerhouder O.D.S. zijn er weer naast de nieuwe gezichten 

De Spartaan..120,. ïJilhclnina 1 08 en Wilhelmus, 

Wie dit jaar r.iet de t1isselbeker naar huis gaat, is voor ons 

nog een vraagteken, maar een herhaling van de vorig jaar t,e

speelde finale Lens - ö.D.s. hebben wij zonder r.1eer uitgescha

keld door Lens en D.D.S. in dezelfde poule in te delen, 

Ook tijdens de pauze (circa 13,15 - 14,00 uur) hopen wij U 

te laten esonieten van de show op het hoofdveld. Voor U zal dar 
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BESTUUR f ..... • I •• : i. 

J. M. ·v. 'd. Kltli, ,,;,;,,,rr1u · 
F,atubozenstrnal 15, Tel. 2501 16 

G. H. Halfeen, iecrt.tnr1·~ 
Abetlstroat 37, Tel. 321U)44 

...... 

C. P. Nttuwenhultco, pe-nnin9me,e:rter 
p/a Abetlstra>t 37, 'f•f. 32-!0ii 

S. A. de Bruyt1, 1:0fit~iuJ;1"( .·:·: - 1 t': , ;.. 

~·red.Hendrikpf~~-4 501183 
C. T. v. d, Laan. konme..-.u.t:a. 
Welmautmat 3tle, Tel, 333353 

Sdtttb11r!a. s~IOW . 

tt.A.v.d.Steen 
JuJ..v.stolberglaan 480 
Tel. 838866 . 

Sdcre.tada junlot~n, pupillen en. welpen 

G, v. d. Steen 
Nun!ptttlaao 303, Tel. 39 86 91 

,:., ,. - . .;.•··•· 

! "( - . ' ~ . 
S.k,etarl• Toto 

J. ). Jager - · L ; 
Wdmarlllraat,67; TeL 332133. 

# , • . .,..::_.·,.. 

SckretarJs i'ndakUc ~ .; 

N. Prahbe 
Ap<ldoomsclaan 201, Ttl. 33 r.f,52 

•1 . ;. - ... :: : ,. 
'fERREINBN. .: ~ , . 

Hengtlol~n 600: , 
Td. kluhgchouw•66 l 3 li 

... t ' ·. \ ... .i é 

KONTRJBIITll!S 

t.n.v. Pcn;l_DSJl~~r vv ~~lg en ~"9'-'·, -
Den tloug. G\ro 336711 ., ~ ,, ... · ;,,. 

. . 

J 

·•• 

CAFETARIA , . 

,, ~~ÎN ~.îfI" r 

DE RADE 18 TEL. 6642 '6 

' . 
Onze specialiteit 

... t . 

l!:I~:m.hu;i.-ger spe~i;~·~1.:, 
• • t ' . -· ,J, •· . • . 

. " . - ' 

VROEGOP's • 
' .. 

Dump•:J: erkoop 

.,, ,-

.-

:o· D,mu•, 1-ftreD• en Klocl<rhorloge• ID goud, • • 
Jc,ubtc en chroomatnnl. 

[J Tra11,istorr-ad10'1, w~rt;ldontvangtrs_: cél?tµ!_. • : 
rtco"rdcr~. 11\lt~l'ildio's. SJ-1ck.\lps. e-tc. 

. . . '. . ' -. . 
. '• Dulkcrh~~:"9"!'_~n -~~:.klokken. ·1 # f .. .. "-.. : .... -..,_ ' .. , . 

..., ··r, ,. . • - . 

20-30".'o. li!ineden,.<le winkeJwaa~de 
l : ~ • ~ ..... .",,, • . ·1. ., ' . • ~ - ' 

-- TEL. 66 96 01 · 
U mft ---- • Wij komen 

HOOGVEEN !>·Î 
: .l .. 

~EN.HAAG. 

. . . M · ·· - 1: 
i:\f 1.IRBR WA~DB?l_,\I~~-~~ . I · 

"' J ;_ ., FaED. ë. DE l{L~YN. f · . .-
.- :.>t Vrtdr1u~laat(.l15.• Tl'l~fot1n_: f1frl7'18 

vêoo AL, UW LISVENSr,!lPl)!;LEN · · r 
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OFFICIELE MEDEDELINGEN 

NIEUW LID 
,?"'787 l>i.ilolters Rückert 17-01-50 (s) H.Verrieststraat 96 

IN l:IALLOTAGE 

785 
786 
788 

G,Boelhouwer 
H,de Wit 
N,J. 1s-Gravendijk 

04-08-57 
08-11-61 
06-07-54 

(j) 
(w) 
(j) 

De Rade 9 
Het Oord 7 
lfon,Emmakade 30 

668026 
638674 

ADRZS"1/IJZIGING LEDENLIJST I' 

,,,-- L.W,Claessen naar Lozerlaan 1193 667010 

GELUKWENSE!l BIJ KMIPIOENSCliAP LENS 1 

Tijdens het feestgedruis zondagavond in het klubgebouw na het 
behalen van het kampioenschap door ons eerste elftal werden 
gelukwensen aangeboden door: ' 
de heer N,de Doelder (voorzitter Haagse Voetbal Bond), B~T, 
VCS, HJ.iSH, Full Speed, Rijswijk, Vredenburch, \'iesterkwartier., 
Gona, Quick Steps, Kwiek Sport, GDA, telefonisch van DUNO, 
Belgisch Sportbureau en de Haagse Nieuwsdienst voor Sport, 

PàOMOTIEi1EDSTRIJDEN LENS 2 

De promotiewedstrijden van ons tweede elftal met de kampioenen 
van de reserve derde klassen A en C zijn als volgt vastgesteld: 

Zondag 16 mei 
Zaterdag 22 mei 
Ma.an_dag 31 mei 

7!-

( 12,00 uur) 
(18.30 uur) 
(12.00 uur) 

Overmaans 
Lens 2 
\iilhelmus 

3 - Lens 2 
- Wilhelmus 2 

2 - Overmaas 3 

De deelname van tlilhelmus 2 is nog niet definitief, daar de 
wedstrijd \1ilhelmus 2 - VCS 3 werd gestaakt (bij· de stand 
4-1); de strafkommissie heeft zich nog niet uitgesproken, De 
theoretische fuogelijkheid bestaat derhalve, dat Sportclub Lisse2 
de plaats van Wi.lhelmus inneemt, 

' 
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11KOU!4ISS IEAVOND 11 

We herinneren alle kommissieleden en medewerkers eraan, 

dat zaterdagavond speciaal vóor hen.de jaarlijkse "kommissie

av:ond" wordt georganiseerd, In verband met de· uitreiking van 

de'·'ilziiveren bondsspeld" aan ons erelid, de heer H.iioukes, 

-,. · verzoeken wij U tijdig aanwezig te zijn (half negen), .. 

MËT BEIDE BENEN OP DE GROND 
·. -~-· .l_, ___ 

,.; Het zesde kampioenschap is er dan toch van gekoraen. Ons eer

ste elftal haalde uit ,de J.,aatste 'twee wedstrijden de volle 

buit binnen, teri-rijl konkurrent Rijswijlc tweemaal achtereen 

een steekje liet vallén. Zo 1-rerd hét eerste"de laatste in ,een 

reeks van zes kampioenselftal~en bij de senioren, Een uniek 

gebeuren in de Lens-historie: Het gevolg daarvan is natuur~ 

lijk wel, dat er het .ko~wnd seizoen .van veel· elftallen een~ 

extra k.rachtinspanning1 g\,vr.a11gd w.órdt om de veroverde hoger~ 

posities te verdedigen. I.n zijn. felicitatiespeech wees de 

voorzitter van äe Haagse Voetbal. ilond, de heer N. de Doelder; 

zondagavond erop dat.i,ens wel raet beide benen op de grond moest 

blijven staan, want ee.n nog z1marder seizoen zal volgen, Als 

we uit onze feestroes ontwaakt zijn, is het goed deze woorden 

te herinneren. 

Ondertussen 11orden de spelers van ons tweede elftal verzocht 

de komende 1,eken hun konditie op peil te houden (dus regel

matig te trainen) in ver~and_met de komende promotiewed

strijden, De spelers van .het t!".eede elftal krijgen ooit geen 

toestemming om aan zomeravondwedstrijden (bedrijfsvoetbal) 

deel te nemen. · 

FINANCIEEL KONTROLE ORGAAN 

\tegens drukke 11erkzaamheden en studie heeft de heei:- J.P.J, 

Frijters zijn funktie als lid van het Financiëei Kontrolè 
Orgaan ter beschikking gesteld, Ter voorziening in deze vaka

ture schrijft het H;R, voor, dat de overgebleven leden van 

het FKO in overleg met het bestuur voor aanvulling dienen te 

zorgen. 
Het bestuur vertrouwt erop, dat in de ontstane vakature op 

korte termijn kan worden voorzien. 

HET TIIBEDE VELD IS INGEZAAID, NIET OP LOPEfl S.V. P. ! ! 
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ALGE!,lENE VE;IGADElUNG 
,, 

Het Besfu~r heér't de datum van de 1earstvolgende algemene leden
verga.dering· gé'steld op maandag 2·1 juni. . , .:. .. 

----------

EEN=NIEU'</E=LENTE_.=EEII= VER'.);ROUWD=GELUID!. _. 

De rakkers nebben de spanning er wel tot het .laatste m~ment in
gehouden (puf, puf). Tenslotte heeft ons eerste dan de nek-a~n
nel,-race met Rijswijk gewonnen. Tot vlak voor het eind van de 
laatste wedotrijd echter lias alles nog.mogelijk,·De twee,snelle 
doelpunten van Lens tegen HMSH werkten even, verademen.tl,· ma11r _,, 
het even snelle tegendoelpunt bracht de spanning weer helemaal 
terÜg. Het bericht dat Rijswijk maar niet tot scoren Icon kom\ln 
tegen Full Speed maakte die spanning·alleen maar groter, M~ar 
goed,. Lens hield het, Full Speed hield het, onze harten.hielden 
h'et en het feest kon beginnen.Er was niets georganiseerd voor 
het feest, want niemand durfde het noodlot te tarten, Weliswaar 
is op 'deze plaats een aantal· weken geleden voors,peld, dat Lens 1 
de zesde en laatste kampioen zou zijn, doch het is gebleken dat 
de meeste Lensers daar maar ,-,einig vertrouwen in stelden,, Hope
lijk is dat voortaan anders. 

!!iet dat al kunnen we op een geslaagd kompetitieseizoen terug
blikken. Het zal waarschijnlijk lang-duren voor we "'.eer zes 
kampioenen, ·waaronder Lens 1 en 2, kunnen tellen. Di 1; alles dan 
in het kader van "Stiet Uw club omhoog in de vaart der volkeren", 
zoals de vrije be11erking door Sier.-, de Bruyn van, een gevleugeld 
woord van één onzer tachtigers luidt, Deze prachtige zin bracht 
ons ertoe om eveneens de tachtigers de,bewerken, hetgeen in 
bovenstaande titel.resulteerde: "Eçn nieuwe lente, een ver-· 
trouwd geluid". Voor de zoveelste maal (historicus, kunt U 
zeggen voor de hoeveelste maal?) gaat Lens het in·de derde 
klasse proberen, :::ullen we nu zekerheidshalvè èiaar 01eteen door
stoten. naar de twe_edç klasse?,° De meni~g· hierover van een dér 
grote voetbalkenners in Lens kunt U elders lezen~ 

Het zal tenslotte een ieder duidelàjk zijn, dat de redakti~nele 
goedkeuring deze week naar Lens 1 gaat, vanwege de· spanning 
wa~rin het ons wekenlang gevangen heeft gehouden en vanwege de 
voortreffelijke ontknoping. · ..... --·- . 

. . . . . . 
. .. . .. _ ··-····· '---•····· 
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' Próficiat alles wat Lens isJ 

P.S, Overigens hebben wij nog steeds onze twijfels omtrent de 
grammatikale juistheid van "Stiet Uw ~lub omhoog·in de 
vaart der volkeren," 

A.V.E. 

·VARIA 
-==-----= 

- Puf, puf! 

- Naar wie gaat deze week de redaktionele goedkeuring? Na_ar 
~ie 1 naar wie, µaar wi~ ••·••·••••• 

- Op dit mor.rnnt, maandágávond'tien vóór elf; ·zijn diverse 
Lensers · weer bij st'em. · ·· · 

- De redaktie is nor; ra~e van het kijken naar Flying Zoet tijdens 
de lrnrapioenm1edstrijd, 

De geruchten dat Flying naar Vogel gaat zijn uit de lucht ge
gnpen, 

Het arbeidsverzuio 1rns in Lenskringen afgelopen maandag 
schrikbarend hoog, zo krijgen· 11ij de indruk. 

- flet tweede veld is i~i;ezaaid en raag voorlopig niet betreden 
worden, Dit geldt ook v~or vogels! 

- Vogelverschrikkers kunnen bij da Akkornodatiekor.imissie·solli
citeren naar een funktie op het t11eede veld (gelieve pas-'-
foto r.iede te nemen!) · · 

•· . 
- O!ll nou te zeggen, dat we afgelopen zondag doof zijn geworden 

van de Lcnssµpporters; nneu ••••• 

- Zondag a.s. Lens 5 - Lens 8, kommentaar overbodig, 

- Uit de baalhoek,kornt deze week niemand, In een zo feestelijk 
weekend wordt er niet gebaald. 

-- Onze wet·ensèha-ppelijkè medewerker was maändag niet voor 
komraent;rnr·te bereiken, Het vermoeden bestaat dat de emoties 
of de drank hem te machtig zijn ge,orden 

Heer nieuws volgt, 
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TOEIWHSTVISIE VAN ONZE VOETi3.t.LKENNÈR DIJ UITSTEK 

Wanneer raon net Joop \Jillems · praat over voetbal in het .algemeen· 
en dat bij Lens in hot bijzonder, dan kan men het beste lekker 
onderuit gaan zitten, want hij is niet gewend van ,z'n .hart een 
moordkuil te maken. Ondanks-het -feit dat het dit jaar niet alle
maal zo soepel liep als we mochten wensen, is hij er steeds van 
overtuigd geweest, dat ons keurteao karapioen moest en zou worden 
(hij zou een behoorlijk redaktielid kunnen zijn). 

Op de vraag of Lens het in de 3e klasse, raet do huidige selec
tie zou kunnen bolwerken, sloeg hi°j naar direkt eon klasse over, 
want z I n gedachten liggen dichter bij de 2e klasse I al tans ._be-
keken op ee._n termijn va_n een jaar. of vijf. ., . 

Er lopen een redelijk aantal-jeugdige spelers rond, die tegen 
die tijd voldoende technisch, maar voqral mentaal gehard zullen 
zijn, or.i ·in ons keurteam opgenomen te kunnen worden. Joop . 
?lilleeis is er vast van overtuigd dat er· in Lens zeer 'vrolijke" 

... toekorist• uziek zit, voóràl het ge1rnldige bezielende huidige 
bestuur schept daartoe al het vertrouwen. 

Coco, 

KAI4PIOENSFEEST · 

Ua de wedstrijd kwàaen alle spelers en veel Sl!PPO~ters in het 
klubgebouw bijeen , OrJstreeks zeven uur verlieten de spelers het 
klubgebouw en gingen richting Fi-,Long, Omstreeks negen uur kwamen 
zij terug. li'~t ,10le klubgebom1, 1·1aá aî stampvol, Echter de stemmin 
bleef lang uit, Er ,rnrd nauwelijks gezongen en de sttijditreten wa 
ren op één hand te tellen, Rond 10 uur veranderde dit echter, Het 
werd steeds -drukker, Vele besturen kwaraen binnen, Het bestuur van 
HMSH bood aan ·alle spelers eea- ballpoint met inscriptie aan, Om 
twaalf uur werd onze voorzitter gefeliciteerd met zijn verjaardag 
Hierna werd er nog.veel gêdronken'en gezongen. Het'fèest d\lurde 
tot 3 uur. 

Paul van der Steen · 

HET TliEEDE VELD IS- INGEZ:IIAID, NIET OP LOPEN S.V.P,lll 
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•:-::.-:•:•:•:•:❖:-:-:❖:~ Verslac; Dattesvoetbalwedstrijd Lens 

Onder vele wulpse blikken (het bestuur wao aanwezig), bond 
onze daraes-elite de strijd.'i:lan tegen het sterretjes-elftal 
van P,..D.K. 
Er werd knap gevoelig 5espeeld, het5een resulteerde• in een. 
bloi;iraige overwinning van r.mar liefot 5-1, ·; · 
Op 14 mei zullen onze lieverdjes weer spelen tegen Kwiek 
Sport, ·Aanvanc; 18.30 uur, 
Niet vergeten! . . . , . 

Coca, 
===·. ·====· 

SENIORENUITSLAGEN 2 MEI 1971 

HMSil 1 - Lens 1 
a~ISH 2 - Lens 2 

1-2 
3-0 

._ ....... 

(Lens kampioen) 
(Lens kaapioen) 

PitOGRAH~.A SENIOREN VOO:i ZONDAG 9 HEI 1971 

14,00 uur 
uur 
uur 

Lens 2 
Lens 3 
Lakwa 12 

12,00 
12,00 
14,00 uur Lens 5 

- \fassenaar 2 
- Rijswijk 3 
- Lens 12 
- Lens 8 

V1G1L6/4 
V1G1L5/3 

V3G2L5/3 

LIGGING LAl(;/A TE!l.'<EIN - JANSONIUSSTRAAT 

VERZAMELEN 

Lens 3 en 12 oo 11 uur klubgebouw 
Lens 2,5 en 8 oo 13 uur:,klubgebouw 

DE OPSTELLHJGE!l 

Lens 2 wordt door de trainer bekendgemaakt. 

Lens 3 
A,Verbarendse 
E.v.Bronkhorst 
J.'Colpa 
A,Nieuwenhuizen 
G,Oostrott (a) 
P.v.d.Aar 
R,v,Hnrtingsveldt 
H,Bijsterveld 

-~,·. 

Lens 12 
A,F,Vervaart 
C.Beyer 
R,v.d,Steen 
W.Dm1w 
A,Loot 
F,de \Hnter 
J ,lCuypers 
R.Peters 

' 

Scheidsrechter 

J,S,G,v,d,Well 
A,L,D,Polderoan 

., _,., · .. 
·. ; . -_, _, . 
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Lens 3 ( verv9lg) .. 
H.van Veen 
Th.lloefnagel 
C. Vervaai:t . 
Res. 
G.de Hoogd 
D.Groenendijk 

Lens 12 (vervolg) 
H,Dankers (a) 
Irl,Olthof 
P.Braun 
Res, 
G,Blankespoor 
R,Feekes 
J,Rientjes 
P,de ·Haan 

V66r de tiedstrijden Eens 5 tegen Lens 8 zullen van deze elf
tallen foto's worden gemaakt i,v,m, de behaalde ka• pioen
schappen. Deze foto•o zijn voor: Het Lensarchief, de Lens
revuè en zo U wilt kunt U deze zelf bestellen, als aandenken 
aan dit beroemde 50e jaar van Lens, ·waarin-··6 elftallen kar:ipi
ocn werden. Dus ook diegenen,· die niet kunnen opelen worden 
dringend verzocht aam,ezig te zijn, 
De navolgende spelers worden voor deze unieke gebeurtenis 
geacht aanwezig te zijn, ........ . 
Vóor Lens 9 tegen Lens 10 wordt een nader·e "dàfur:i bepaald, · 

Lens 5 
A,Vervaart 
F.Veelbehr 
A,v,Egr:iond (a) 
W,Kouwenhoven 
J.de Waart 
J,Verhaar 
'J ,Eyke.lhof 
B,Hendrichs 
L,Hendrichs 
E • .A.v.d.Acker 
L,v,d,Velde 
N.Drabbe 
E.Bakkers 
c.Grirabergen 

Lens 8 
Th,Suykerbuyk 
H.de Groot (a) 
P,l'landers 
·J ,Bertens .......... .. 
A,Bilderbeek 
G,Duivestein 
J,Verbarendse 
C.Schouw 
A,Tinnenbroek 
F,Wubben 
R.Scholten 
A.v.Essëri 

EERSTE PU!Yu3TERDAG (30 MEI) IS HET LEUS-VETERANENTOERNOOI, 
Nadere gegevens volgen; 

Voor dit toernooi worden de navolgende spelers gevraagd: 
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M,Suykerbuyk 
R,v,Oostveen Koentze 
A,Hoppenbrouwers 
A,v,LuxeLJburg 
L.Janssen 
J,:arochard 
H,Jacobs 
H,Scholten 

SEKaETARIAAT SENIOREN 

H.A.v.à.Steen 

' 
P, ,lurgho_uwt 
C.Krus 
J,Jagèr 
H,Suiker 
11,Keereweer 

• it ,Suiker 
!1i,v,Zilfhout 
J,ïiiliems 

Jul, van Stolberglaan 480 
Den !fo.ag 
tel. 83,88.66. 

PROGRA!-1!,iA I S JUIUOREN I PUPILLEN EN WELPEN 

ZGNDAG 9 MEI 1971 

JUNIOREN 
Aanvane; Ligging Terrein . 

... 

12.00 uur Velo 1 - Lens 1 H ,HÓeks'tr;Waterini:;eri 
12.00 uur Lens 3 
12,00 uur LVSJ 1 

MAANDAG 10 !~EI 1971 

19,00 uur Lens 8 .. 
19,00 uur Lens 15 

ZATERDAG 8 HEI.1971 

Lens 2 
15.00 uur Lena 4 

Lena 6 
14.30 uur Quiclt 7 . 

Lens 8 t/r.i 
14.30 uur Rava 9 
14,30 uur Lens 12a 
15.00 uur Laakkw,9 

· ·Lens 14 t/r.i 

-.Gr.{i,II/Vac2 
- Lens 5 

- Lens 9 
Lens 17 

. JUNIOREN 

- Vrij 
- GDA 2a 
- V_rij 
- L_ens 7 

11 - Vrij 
- Lens 12 

(vr)' 

-. Dynamo 1 67 /3 
- Lens 13 
18-Vrfj·· 

V3 . 
Kanaaiweg; de lier 

Vt 
V3 

Vt 

Sav·,Lohmanlaan 

Zuideri;i'ark 
V3 : :, • 
Jansoniusstraat 

:';!' 
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PUPILLEN '-

Lens 1 Vrij• 

13,00 uur GDS 2 - Lens 2 Eras1:1usweg 

13,00 uur Lens 3 - Quiêk St,2 V1 .. ~ . ~· . 
12,00 uur Cror,1vliet 3· - Lens 4, Rederijkerstraat 

13,00 uur Lens 5 - Dynaao'-67/1 V3 

12,00 uur Lens 6 . ·- Or,Blauw 3 V1 

Lens 7 -
0-Vrij 

Lens 8 - Vrij 

WELPEN 

Lens 1 - Zie VIOS toernooi 

12,00 uur Ooievaars 1 - Lens 2 Zuiderpark, 2e gedeelte 

Lens 3 ) . • 

Lens 4) - Zie VIOS toernooi 

Lens 5 
12,00 uur ODB 4 

12,00 uur Lens 7 

) 
. Lens 6 Albardastraat 

- Scheveningën· V:'f··· . 
4 

" ' . 

Lens 1 : 1:1, b loks, tb, booms, j. dissel--dorp, p. hop, j, kruis inga, 

b,v,d,lans·, ·r.raaff, t,resodihardjo, h,rir.melzwaan, th,.v,.rijn, 

c,schrover,·g.v.d,velde 

Saraenko• st 11,00 uur klubgebouw Lens, 

Lens 2: Vrij 

Lens 3: a,albers, f,disseldorp, l,ogberts, w,englebert, 

j,janmaat, h,jonker, j,keetman, f.de kleyn, a,v._d.rneor, 

f,teunissen, p,verhees~n, th,wilshaus 

Leider dhr c.nieuwonhuizen 

Lens 4 : h,albers, a.bauaan, a,castonr.iillor,- h.v.dam,:: ..... . :. 

j,v,d,ende, b,de haas, p,heynen, ,a .• v,d,keor, j,mouleman, j, 

rneyers, a,pelser, p.schouten, w.-zèerneyer 

Leider dhr j,heynen 

Lens 5 : c.v,deelen, g,i:,deelen, ·c,hoenderkamp, a.kuiters, 

a,kuypers, j .staffelen, j .luc·as, p,mulder, w,pacqué, r,wm~ters, 

j.reuver. Res. j.pronk 
Leider dhr f,flumäns 
Samenkomst 10,45 uur klubgebouw Lens, 

HET TWEEDE VELD :i:S INGEZAAID. 'NIET OP LOPEN S. V, P. 1 1 !· 
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Lens 6 

Lens 7 
Le,ider 

Vrij. j,staffeleu zie Lens 5 

Als bekend. 
dhr h,y,.d',kley. 

Lens 8 : Als bekend, met a,cie pagter i,p·,v, r,v .• d,steen· 

Leider dhr w.kouwenhoven 

Lens 9: als bekend, 
Leider dhr g.dc hoogd 

. Lens 10 

Lens 11 

Vrij, zie 12, 

Vrij, zie 12a, 

Lens 12 f,van os, e,wohrman, f,klos, h,lieuken, ti,va:n 

dijk, e.reesink, p,driessen, d,faas, j.v,hoek,' g·,ho~ervorst; 

j~ruyter, o,verdier, ·Res. f,willeyns • 

Leider dhr· honk ·dankers , 

Samenkomst 14.00 uur Loevesteinlaan hoek Bengelolaan 

Lens 12a: p,zeitzen, j,v,rossum, r.bora, p,overd'ev'est; 

h,kouwenhoven, c,vergouw, f.jonker, j.dessing, h',v,d,gr'aaf,·l 

~.kerkhof, r.huisraaà., P,v.d.akker · · 

Leider hans verbarendse 

Lens 13 : Als bekend, 
Leider dhr h,de groot 
Samenkomst 14,GO uur klubgebouw Lens 

Lens 14 : V,ij ·: 

Lens 15-: Als vorige week, meta.van kleef 

Leider dhr n.drabbe 

Lens 16 : Vrij, 

Lens 17 : Als bekend. 
Leider dhr h,bijsterveld 

Lens 18 : Vrij, p,bakker en r,hoppenbrouwers zie· leris"i9• 

Lens 19: h,hoenderkamp, p,koevoets, r.v,kruisclbergen 1 

a.krijgsman, m.looye, r.orta 1 j,spoler, r,kleywegt, r, 

nottet, r.willet1s, p,bakker, r,hoppenbrom1ers· ' 

Leider dhr·l,v,d,vélde 
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Lens P1: Vrij. 

Lens P2 g.appeldoorn, p.v.d.burg, w.heynen, o.huis, f,koe
voets, p.lucas, th.v.luxernburg, r.noordeloos, r,peeters, p. 
valkenburg; f.van.velzen 
Res. li.frantzen 
Leider theo hoefnagel 
SamenkoL1St 12 .15 uur ingang lens terrein, 

Lens P3: e,v,boheernen, r.v.aarle, a.bijnagte, j,coli, j, 
engele, j,ter laare, r.v.d,meer, m,peperkamp, r.pereira, · 
t.v.d,tolt m,versteeg 
Res. a.grimbergen 
Leider háns'zoun 

. .~ 
Lens· P4 : s.wilmer, h.braak, j,eys, chr:geeve, j.heggelinan, 
h,hoppenbrouwers, a,koevcets, g,teeuwisse, s,teunissen, b,' 
vaske, h.wubben 
Res: r,eyk, h,weeke 
Loider'theo booras 
Surnenkomst 11.00 uur ihgang ·lens terrein. 

Lens P5 : f.v,d,zel, p,bakvis, r".bau'man·: r.dessine;", p.de 
haas, a.kuipers, f.kerkhof, r,pieters, p.schoemaker, r. 
straver, rn,visser 
Res, p,de gier, r.waarsenburg 
Leider dhr p.bakvis 

' ·• 

Lens P6 : w,frerichs, d.boin, g.boon, th.moo:,rnan, p,peper_ka!Jlp, 
w.rots, f.scholtes, m,schutte, h.~ink, p.waldschrni~t, ,h,v.d. 
winden 
Res. 1. bentvelzen, j,schippor 
Leider paul v,d,steen 

Lens P7: Vrij. 

Lens P8: Vrij, zie overige elftallen, 
p,verheesen zie VIOS toernooi •\f5 

Lens W1: Vrij, 

Lens W2: p.brochard, r,coli, r~de haas, e,hofma~; m,v;d, 
hoek, !,janmaat, t,king, h,korenromp, p,leii~v~ld; r.v,loon, 
r.schipaanboord, j,schneider, p.vroogop 
Leider ren6 v.d, steen 
Samenkomst 11.15 uur klubgebouw Lens 
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Lena 1:/ 3: Vrij 

Lens 11 4 Vrij 

Lens W 5 Vrîj 

Lens W 6 r.badoux, f.grood, h.houtl!lan, o.köneman, k.v, 
kleef, r.matthijssen, c.odenkirchen, f.achipaanboord, 
w.valentin, r,1.wind, th.ypma 
Res. r.;jansen 
Leider nartin reuver 

Lens W 7: s.adam, f.blom, a.coffeng, f,hooghieustra, j.v.d. 
lans, r.muskiet, n.noort, r.v.oosten, j.schipperen, w.s~epha
nus, m.veenman, r.1.vogel_s, b.visser · 
Leider g.de hoogd · 

VIOS TOERIJOOI VOOR WELPEN 1·, 3, 4 en 5· Aanvang 10.00 uur 

Lens neer.1t a.s. zaterdag deel aan het VIOS Welpen Toernooi. 
Het is hiervoor uitgenodigd ~et 4 elftallen. 
Naast Lens is hiervoor teven& ui t 6enodigd: Die Haghe, . l'Jt.iD, 
~ijswijk en Vredenburg. 

Progrnmr.ia: 

10.30 uur 
10.50 uur 
11.10 uur 
11.30 uur 
12.10 uur 
12.30 uur 
12.50 uur 
13. 10 uur 

· · 13.30 uur 
13.50 uur 
14. 10 uur 

Welpen 1 Welpen 3 
Lena-Vredenb. 

Lens-Vredenb. 

Lens-Rij,:;w. 
Lens-Rijsw. 

Lens-Vios 
Lens-DieHaghe 

Lens-Vios· 

Welpen 4 Welpen 5 

• 
Lens-KMD Lens-1/redenb. 

Lens-Vios Lens-Die :-laghe 

Lens-Die Haghe · 
Lens~Vios 

Lens-Vredenb,Lens-Vredenb,Lens-Rijsw, 
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OPSTELLINGEN 

Lens W1 : r.bon, r. de keyzer, w.ter laare, s.v.d.meer·, j.v.d, 
nieuwenhuysen, a.ovèrgaa11w, h.planken, j,rier.icn, c.van dijk, 
j,y.tuy~, f.verbarendse, r.~ersteeg 
Lei dei; dhr c. bon ,, . 

. ' 
Lens 1113: r.bloks, p.eys, r.groen, e.v.d.harst,•j,v.kleef, 
r,kleyberg, m.leyn, q.michels, r.muskiet, m.rutgers; ·-p,.yerhaar 
Res. j .prins · ·, •· 
Leider dl),r w.tlichels 

Lens ·M4 : r. v. baggurJ, ra. v. baggura, r. bakker, e. gerri tsen, 
r.de gier, p.de groot, a.kies, j.rens, e.schipper, e.sandi
fort, a.siemons, e.swart, r.wijngaarden, 
L~~der frank teunissen 

Lens W5: a.v.d.burg, h.v.dijck, r.driessen, r.duyndam, r.v, 
eyken, p.fromberg, j,franken, p.krol, r.notebaard, j.nij
meyer, ra.schenkels, p~scholtes, 
Leider peter_verheesen 

SA!,;ENKO!fiST VOOR ALLE ELFTALLEN Oï1; 9, 30 UUR KLU3GEBOU\f LENS 

AFSCHRIJVINGEN 

Schriftelijk v66r vrijdagavond 18,30 uur bij dhr g,v.d, steen, 
Nunspe,:,tlaan 303, ______ .· . 
Telefonisch uitsluitend vrijdagavond tussen··1B,30 en 19.30 uur, 
tel, ·66, 13.14 (·klubgebouw) • · ,·.-' •'' • · 
In· noodgevallen i;iag zaterdar; tussen 10.00 en· 10. 30 riuÎ' worden 
gebeld naar dhr g.v.d.steen, tel. 39.86,94,· 

S P O R T K A M P E N 

De kar:ipgelden moeten nu spoedig worden voldaan, . , 
Overboeking op giro 7112 t,n,v, Algemene Bä-~1tNedè~land )i, V,, 
Den Haag t.g.v. g.v.d.steen rekg, no 51.2,8,1_1_,_261 

. ' 
HET TWEEDE VELD IS INGEZAAID. NIET OP LOPEN S.V.P. 
------------------========================-=-===== 

• 
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NIET-OPKOMERS . .• 
f/egens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgen J •. Prins -
J.de Graaf en F.Willeyns 2 extra strafreservebeurten, 
De vorige treek voor E,v.d,:-iarst gepubliceerde straf werd ten 
onrechte opgelegd, 

STRAFFEN . 
~egcns zijn gedrag tijdens de wedstrijd Lens 5 - Valkeniers 2 
zal E,v.d.Linde voor één bindende wedstrijd van Lens 5 wçrden /' 
geschorst. 

===== OVERGAt.JG A-KLASSERS NAAR SENIOREN AFDELING ----------
Zoals bekend is vorig seizoen besloten, dat J.-kfassers, die. 
op 1 september 1971 de 20-jarige leeftijd nog niet hebben 
bereikt, A-junior kunnen blijven voor één seizoen, mits zij 
er de voorlceur aan geven desondanks toch de seniorenafdeling 
te gaan versterken. 

Voor een tijdig overzicht van die spelers, ,rnarover de junioren
kommissie het volgend seizoen kan beschikken, had zij gaarne, 
liefst· zo spoedig mogelijk, bericht, hetzij moncleling of 
schriftelijk van die A-klassers, welke volgend seizoen voor 
de senioren willen uitkomen. 
Zij stellen zich hiervoor in verbinding net dhr g.v;d,steen; 
Nunspeetlaan 303, tel. 39.86,94, 

Junioren 
UITSLAGEN Pupillen 

VVP 1 - Lens 1 0-3 Lens 4 - Spoorw,1 0-1 
Lens 2 - VIOS 1 vr. 2-2 ADO 7 - Lëns 5 2-2 
Lens 4, ,.. ,nx 1· 0-0 Lens 7. - vcs 6 4-0 
Lens 5 - Valkeniers2 2-3 Lens 8 - \'lesterkw6 1-1 
Duno 3 · tèns· 6 5-3 Welpen 
Westlandia6 - Lens 7 0-1 Lens 2 - HMSH 2 4-1 
Lens 10 - Scheven,9 1-1 VIOS 2 - Lens 3 3-0 
VVP 8 - Lens 12 2-3 Lens 4 - Hl>lSH 4 4-1 
Lens 12a - QuickSt.10 0-1 Lens 5 VIOS 4 1-0 -

~-.. . 
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- VIOS yr. 6-0 Lens 6 - Scheven.5 

- BMT vr.·~·· 2,-2 Lens 7 - Die Haghe 
- Lens 16 1-1 

Lens 14 
Lens 15 
Velo 16 
Lens 18 
ADO 23 

- vcs 16 gest. 
- Lens 19 5-2 

JJITSLAGEN TOERNOOIEN 

B.~f.T. toernooi W1 ie plaats 

vue toernooi Pi 7e plaats 

VIOS toernooi P2 3e plaats 
P3 2e plaats 
P4 3e plaats 

Valkenierstoernooi · P5 5e plaats 

HBS toernooi 7 3e plaats 

osc toernooi 4 3e plaats 

Fa Hierck toernooi 13 2e plaats 

DUllO toernooi P2 ) 
P3 .) 

verenigingsprijs 3e plaats W1 ) 
112 ) 

DIOS toernooi Pi 3e plaats 

Lens-Utopia toernooi A1 · 2e· pl'aats 

' . . 

HET TWEEDE VELD IS INGEZAAID. NIET OP LOPEN S.V.P. !! ., 
i 

0-0 
3 0-3 
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B E A T A V O N D 
---==---------=== 

A,s, vrijdagavond vindt het grote gebeuren plaats. De 

BIG-i3ROTHER-DRIVE-IN-SHO\l' 

komt wat toontjes in ons klubgebouer laten horen. Dit 
ALLEEN voor de B- en C-klassers, JÛllie nemen· jè eigen 
"stuk" r.iaar mee en als ze niet raag, geeft niks, je komt 
maar, want je kan altijd nog kieeen,uit de."spe:tters 11 

van Kwiek Sport, die in grote getale aanwezig zullen zijn. 

Dit festijn begint om half acht en eindigt om half twaalf~ 

TOEGANG GRATIS ! l ! ! 

De zaal is geopend om kwart over zeven, 

Jura, 

KRANTENÁI:TIE 

Op zaterdag ·15 r.1e1. gaan wi·j··weër kranten ophalen bij de 
oensen die veel kranten hebben, 
Deze mensen kunnen deze en de volgende weel, bellen naar 
P,v.d.Steen, tel. 39,86,94. 
Denk aan de prijzen ! 
Zaterdag jl. waren il,v,d,Lans en P,Perreyn de gelukkigen, 

HET TWE!!:DE VELD IS INGEZAAID. NIET OP LOPEU S.V.P. Il 

======-===========-========---=====-==---==----=-----
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KEEPERSTRAINING 
=============== 

A.s. zaterdag 8 oei is er·weer keeperstraining, Deze week 
worden verwacht om 10 uur : · ·· · ·, .. _.,_ -'· · · 

C,v.d.Vlugt en P.Zeitzen 

Als deze jongens niet kunnen, .kunnen ze vrijdagavond afbellen 
in de kantine, tel. 66.13,14. 

========== 

HET TWEEDE VELD IS IUGE3AAID. NIET OP LOPEN S.V.P. !!! 
' 

--------------------------=--'---------~ 
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PIERSON, HElDRiNG & PIERSON 

BANKIERS 

Amsterdam/' s-Gravenhege /Rotterdam/ Haarlem/ Curaçao 
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~Bl!STUUR • ,. 

,.i, M. v. d. Kiel!, ·~•itt,~ • 
\«uubo:enstraat ~5. Tel. 2501 16 

'X. H. Halt«n, iecr-et1triJ 

A\i,el,traat 37, Tel. 324-044 
C. \,. Nteuwcnhulun. 1>tnningmetstcr 
p/a' .... betlsuuat 37. T~I. 32 iO ii 

S. A\de Broyn, k"!"missorl,, 
4 :l!'red .Hendr1.kpl ein 

50118
.,, 

. 1 'l'el ., 
C. T. v. d. Laim. konmi-.,,-.M111.l' • 
Welmarstmnl 3ila, Ttl, 333353 

Sûtt.ceria sealorca 

J:1.A. V.d. Steen 
JuJ..v.3tolberglaan 480 
Tel. 838866 
Sekrtlarla JoaloHn, puplll<n ec welpt11 

G. , •• d. Steen 
Nunspeetlaan 303, Tel. 39 86 9i 

Sekre:terb. Toto 

). ). Jager 
W<1marstraat 67, Tel. 332133 

Sckretarls redakllc 

N. Drabbe 
As,eldoornselaan 201. T,J. 33M,52 

TERREINEN 

Hcn9tlol~n 600 
Tel kluhgchouw 66 13 li 

KONTRIIIUTIES 

t.n.v. Pcnniu9t11ccst~1 vv J..enig cu Sad 
D•n .tlong, Giro 336711 

' . . 

• 

'. 

..·;.•.-~' CAFETAR!A ,, 

,,INWI"-
DE RADE 18 TEL. 66 '12 76 

Onze- specialiteit 

IJ:anihu11.•ger speèia'al 

VROEGOP's 
,------~--- ·- -- ·-··•··· -·. "'"" . ---

Dump-:Verkoop 

0 Dames•, Httcn" en .Klndc:thorloge:11, {D goud, 
J.c1ublt en c.hroomsuml, 

IJ .TranAislotradto's, wcnldont,1angers. cassette 
rtc-ordcr.s, nutoradlo's, snek-ups. e-tc. 

D Dotkerhoriugu ea Zaanse klokken, 

20,30° 1
0 beneden de winkelwaarde . . 

Vraagt orijt,/ij11cnd zk:htz.ending 

TEL. 669601 
U beft - Wij komen 

HOOGVEllN 9i DEN HAAG 

M 
{;\f MRBR WAARD}! 11.\RKilT w ,- ... 

1 ,.,, ~ !. f 

PRED •. C. DE KLEYN 
..; . ~ , . , ~ 

VrtdNu<tlnan 115. T<1,foon .f,C.•!718 

VOOR ÁL-UW LEVENSJ,!JPOSLEN. , J. 
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OFFICIELE MEDEDELINGEN 
l 

NIEUWE LEDEN 

, 789 
,,.-- 7!!0 

791 r-'. 
,/'188 

J.Veldman 
GtBoelhnuwer 
F.,lle \fit 
p; .J < 't:-Gravenètijk 

.!!L ::i,U, U)'i' A GB 
1i"fl12 C~J(lt1olti)rs 
793 Vi ... G~Hcltcrs 
ïB4 !1:- van Zwe<len 
795 'J oJ o àe G:icl"' 
79C H,C.du Ch~tinicz• 
797 J,Gaeton 
'/98 1, "Co v "l,fo.~.u·acveon 

S.FVQ.~:lf lj__lEDEtlL!JS '!'. 

23-09-S'l (j) 
04-08=57 (j) 

os-1·1-6:. (w) 
06-.,07-5•1 ( . \ ,.;)., 

11-11~fH\ (j} 
2,8.-0;!-53 { ;j} 
os~o"1-5& {p) 
2·1-0:3-6:3 (w) 
10 .... 0:1 .... 00 ( . ) .J 
2J ... 0·1-G1 (w} 
12;;_!)'1-58 I • • ,3; 

,_,,,,- 494 J,i·,m Tuijl (w) per 1 juli 1971 

ti}HI;/3'.HJZI,,ING LED.EIILIJST -,--·-- ------· 

G§B)JCl'JENq_JJ!;! KAMPlOE'.JSCHAP 

Nocrueg 275 
De Rade 9 
Het Oord 7 
Kot1 i:: Ermnakado 30 

Lolla·.i.dr.;straat 
L"Dav:i.dsat1·aat 
R.:-.ndvv;en 54 

1 

/t 
i. 

l 
6680&:6 
63!'.674 

249 258580 
21S· 250580 

299[;51 
Vx•et?Stlijk:;traat 235 362630 
ilerten1Nr.~lo 3.H 665404 
Ottc:<1~ntk: 52 57236ö 
Ec3:h.001·ncade 234 676261 

Het bestuu:r heeft vo.rige wce!t een bcl~ukstelcgrom ontvane;en. 

van de voetbalvo:ronigint; DUNC in verband met het kauJ:)ioe!lschap 
van het eerste olftal 

LEUS 1 + 2 .,. VETERANEN NJ..AR 1ELGIE 

Voor het eerste, tweede en veteranen-team wordt zondag'6 ~uni 
een trip naar België georganiseerd. Op het programma staan 
onder meer wedstrijden tegen de s.v. Heist in Heist op den 
Berg, waar ook een lunch wordt gebruikt. Ook zal in Oostmalle 
de Bierkelder worden bezocht, De reis gaat per bus; vertrek 
om 7.oo uur vanaf de Hengelolaan. De deelnemingskosten bedragen 

per persoon f. 7 1 50 0 
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JEUGDTRAINER 

liegens veranderde werkomstandigheden zal de heer Th, van 
Leeuwen het komende seizoen niet meer in de gelegenheid 
zijn onze geselekteerde junioren ie trainen, 
Het bestuur stelt pogingen in het werk een nièüwe jeugd
trainer aan te trekken, 

\ MET LENS 2 !'/AAR OVERMAAS 3 ( ROTTERDAM) 

\ Zondag.speelt ons tweede elftal de eerste promotiewedstrijd 
;tegen Overmaas 3 •in Rotterdam, De reis wordt per bus gemaakt, 
\~ooral ook om de supportezs in de gelegenheid te stellen de 
i-eis naar Rotterdam mee te maken, Daar de \'fedstrijd om 12,0Q .-
uur begint wordt al om 10,00 uur in het klubgebouw verzameld, 
~et is duidelijk, dat de spelers door een grote·schare sup- -
porters extra geïnspireerd zullen worden, 

V A R I .A 
========= 

- Zondag jl, Lens 5 - Lens 8: 5-1 
Kommentaar overbodig, 

- Uit de baalhoek komt deze week "Flying Zoet", !-lij baalt 
ervan dat hij een "werkpaard" is, 

- Herhali.ng (wegens gebrek aan reakties): 
Vogelverschrikkers kunnen bij de akkomodatiekommissie 
solliciteren naar een funktie op het tweede veld, Gelieve 
pasfoto mede te nemen. 

- Zondag a.s. 12,00 uur: Overmaas 3 - Lens 2 (Promotie~ 
wedstrijd) 

- Gehooi-d: "Coentje haakte pootje", 

"Hermes D.V. Hands". 

===================:...- ===========================----====-==-

.. WIE GAAT ER MEE NAAR OVER!-iAAS ? 

===--==---=---=---=------------------------------ .----------
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ONDERSCHEIDINGEN VOOR OUD-VOORZITTER HOUKES,-· · 

De KNVB blijkt over ·een goed archief te beschikken. Bonds
official Jo Jaspers wist zaterdagavond precies wat: onze oud
voorzitter Houkes op die - legendarische - zondag in 1947 ge- , 
zegd had tegen een scheidsrechter. Om h,et netjes te houden ge- ~, 
bruikte de heer Jaspers alleen andere woorden "Bal gehakt, lateni: 

we het daarop maar houdenu, zei hij._ Wie had ,kunnen denken, dat l .• • ' . •· .... '. . • ~- . .. > 
die woorden vijftien jaar later het bondsbestuur in beroering ( 

zouden brengen? Zo zelfs, d,at de KNl(B-top aanvankelijk besloot i 
de heer Houkes niet voor een ond~r~~heiding in aanmerking te J' 
laten koraeno / 

Dat hij 'hem toch kreeg is ongetwijfeld te danken aan de inter-
·ventie van het lastige lid van het Sectiebest.uur Zondagar.iateu}
voetbal, de A• sterdammer Jo Jas pers. Toen hij op 19 dece;nber. 
Lenig en Snel namens het bondsbestuur geluk1-rensen aanbood in 
verband met het gouden jubileum, sprak hij openlijk zijn er
gernis uit over dit dwaze besluit van het bonds:,cstuur, Hij 
zei er zelfs bij, dat er di\j:wijls meer verdienstelijke ver•
enigingsbestuurders zijn dan bondsbestuurders. Eil>-x_oeral deze 

laatste opnerlting was er de oorzaak van dat hij op "het eatje 
werd geroepen", 

De heer Jaspers gaf zaterdagavond toe, rlat hij nog. steeds geen 
spijt _van die woqrden had. Bovendien was hij erin geslaagd 
bondsvoorzitter 1-leuleman te overtuigen van de verdiensten, 
die de heer Houkes voor de ·voetbalsport heeft gehad. Vandaar 
dat hij nu de "zilveren bondsspeld" wel-had meegekregen om 
die aan .,de heer Houkes uit te reiken. Zelfs "mot de oprechte 
complimenten van de. bondsvoorzitter", 

De voorzitter van de voetbalafdeling van de Nederlandse 
Katholieke Sportfederatie, de heer J.Th,Essers, achtte na het 
vlotte dankwoord van onze oud-voorzitter de tijd gekomen om 
de microfoon ter hand te nencn. Behoudens het bestuur, kondig
de hij tot iedere verrassirig aan dat ook de NKS de heer liouk<is 
een onderscheiding had verleend. Dat ble.ek eveneens een .zil
veren speld te zijn. De heer Houkes heeft jarenlang funkties 
in de NIIB bekleed; op het ogenblik is hij nog sekretar.is- ,. 
penningmeester van het distr:.ct Zuid Holland. Onze oud-voor
zi tter begreep Eir·niets van: "Hoe is het mogelijk dat jullie 
zo'n lastige vent kunnen onderscheiden?" De heer Essers 



r' r ., 

• 
\ 
\. 

\ 
\ 

~ 
\ 

- 321 -

pareerde dat echter door op te raerken, dat juist lastige 
mensen ervoor zorgen dat het beleid niet verzwakt, maar 
integendeel "bij de tijd blijft", 

G,H, · 

Gaarne wil ik, mede nanens mijn vrouw en kinderen, het bestuur 
van harte dankzeggen voor de wijze waarop zij de heren Jaspers 
en Essers in de gelegenheid hebben gesteld de nij toegekende 
onderscheidingen uit te reiken, Om te midden van zovelen, 
zoveel loftuitingen over je te horen uitstorten, stemt toch 
1ml tot grote voldoening. 

Bijzonder attent was de uitnodiging aan de ereleden en leden 
van verdienste om bij deze huldiging aanwezig te zijn. Juist 
r,iet deze leden heb ik zo I n groot aantal jaren mogen samen
werken" 

Het is natuurlijk geweldig, om tor gelegenheid van het 50- , 
jarig bestaan van onze vereniging, to worden uitgekozen om 
aan anderen de • ogelijkheid te e;cven van hun waardering, voor 
het vele werk dat in deze periode door zovelen is verricht, 
te doen blijken, 

• 
Ongetwijfeld heb ik daaraan ook mijn steentje kunnen bij
dragen, maar dat was alleen mogelijk door de t1edcwcrking, wel
ke ik daarbij heb mogen ontvangen, Bij het dragen -Van de 
onderscheiding zal dan ook het gevoel van dankbaarheid voor 
de vriendschappelijke betrekkingen act zovelen de boventoon 
voereno 

Onder leiding van het huidige, energieke bestuur, noet het 
mogelijk zijn in de komende jaren onze vereniging tot grote 
prestaties te voeren, 

Gaarne wens ik U allen hi"erbij heel veel sukses toe, en U 
kunt er verzekerd van zijn, dat de verdere ontwikkeling door 
mij met belangstelling zal worden gevolgd, 

H,Houkes 
--------------------------------------------------------,-----
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VOOR'filEKIIBal3 ONDER DE LOEP 

\ 

- !·iet Onno Vorkink 1-rl).ic; .het juichen of huilen. 11 0nno tussen de 
... palen doet iedere tegenstander :falen" (zo U wilt "balen") 

was een gevleugeld woord in de Lensrevue, Over· zijn· zwakke 
r.iot1enten ,hebben _we nooit geschreven •. Doen we ook nu niet, 

- Als je.vader Piet de 
zijn. Het is dan wel 
zijn, Als die kleine 

I Jongh heet kan je natuurlijk niet groot J 
bijzonder alo je inworpen ware corners / 
rustig wordt, wordt ie een grote! j[ 

- (;ver het spel van liernan Sr.iitska11 weten we nio~ to vertellen,\' 
We deden al tijd onze ogen dicht als hij aan de bal was. [ 

1 

- Als Hin iiansen met .zijn daden not ze goed was als r.iet zijn i /, 
woorden, was hij , ;n hele grote onder de uitpoetsers. Nu be-1( 
perkt hij zich tot slechts con nuttige rol in ons eerst_e. f 
Leo Rier.ien, altijd. goed voor rust en orde in zijn territorium 
op de linkerflank. ,. 

- Of•hij" doet·hct briljant, Öf hij maakt er niks van (schiet 
·ook wel in eigèn· doel), Het is duidelijk dat we het over 
Fred de Zwart hebben, 

- Vanouds een pin&elaar, later een dribbelaar, nu een nuttige 
zwoeger op het o zo zware niddenveld. Bracht ons soms in 
verrukking ne·t zijn oogstrelende doelpunten; Dick Branden
burg, 

- Publiek in de buurt van do rechtervleugel: Weet dat de 
Lenser in uw buurt alles hoort. Jan Englebert, de man van 
Het Schot•,· is zeer gevoelig voor iJw kocimentaar. · 

- Over Hans "Flying" Zoet hebben \te al vaak f;eschreven; Een 
"werkpaard" volgens Carel van der Laan. Daarnaast een kundig 
voetballer volgens ons, filaar ja, wie zijn wij? 

- Een grillig jongnens, dat ondanks alle voorspellingen nog 
steods geen been gebroken heeft. Een jongcens dat op de 
linkerwing zo verrassend voor de dag kan komen.: Wim 

· · ·Keetman. 

Hop, hop, d'r in, is een kreet die we helaas te weinig heb
ben kunnen lanceren. Desondanks een dribbelaar~je dat het 
wel maakt. We hebben het nu over Ton Hop, hop, 
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- Een aantal spelers dat zo nu en dan ons eerste versterkte 
komt hier niet aan bod, 

- Een speler die het nooit tot het eerste geschopt heeft, 
ondanks het grote talent; dat hij zichzelf toedenkt, olui~ 
de rij, 
We'hebben het nu over 

CORYFEEEN AMJ HET WOORD 

Gevraagd om enkele kanttekeningen bij het behaalde ka~pioen
schap . vertelden lfans Zoet, Fred de Zwart en \'/i• Keefoan 
allereerst dat het eerste elftal te weinig aandacht heeft 
gekregen in de Lensrevue gedurende het afgelopen k;mpetitie
jaar, 
Ootmoedig kloppen wij ons op de borst en beloven nierin ver
betering te brengen nu Lens derde klasseisgaat bestrijden, 

Eveneens waren zij slecht·te spreken over het gebrek aan 
geestdrift bij het Lens-publiek, Op enthousiaste toejuichingen 
speel je veel gemakkelijker dan op "katten" of op doodse · 
stilte. · 

Gedrieën ziJn onze promimenten het eens dat h€t eerste sn~l 
zal, of in ieder geval moet doorstoten naar Ge tweede_klas,se, 
De kwaliteit daartoe achten zij zeker aanwezig.Do begeloiqing 
van hot eerste aoet dan wel beter worden, Dit slaat dan voor
al op de wedstrijdballen en de shirtjes en op de r.ientale 
begeleiding van de spelers, 

Hans Zoet, de spits van het eerste ziet in het doelgemiddel
de van Lens {dat het beste was in de afdeling)·meer een te
kort van de andere klubs dan een briljante'prestatie van Lens, 
De opdoffers die hij als spitsspeler iedere wedstrijd weer 
krijgt neemt hij voor lief, 

Fred de Zt1art verwacht dat Lens 1 in de derde klasse beter 
voetbalt dan in de laatste wedstrijden het geval was, omdat 
h,et spelpeil daar iets hoger ligt, Hij zou het voorts op 
prijs stellen als er oen kernploeg van 13 á 14 spelers zou 
komen. Spelers die dan weten \faar ze aan toe zijn en van wie 
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dan ook verwacht nag worden dat ze minst.ens één keer per week 

komen trainen. 

Wia Keetraan vindt dat het eerste elftal best een bevoorrechte \: 

positie mag innemen in Lens, omdat Lens 1 nu een• aal het ge- ' 

zicht van onze vereniging bepaalt, Dit gaat dan ora oet spel

materiaal van Lens 1, aaar ook om de aandacht die het eerste 

moet krijgen van bestum,, _rcdaktie, enz. 

Alle drie hadden onze coryfeeën hun bedenkingen tegen de uit

latingen van Carel van dcr·La:an en 0nno Vorkink in "Het Binnen

hof" van ciaandag jl. Met name de opmerkingen die beide heren 

maken over de inzet van sor.1raige en het gebrek aan voetbaltalent 

van andere spelers stuiten hun tegen de borst, 

-Een beoordeling door ondergetekende, een tliijfelachtig voet

balkenner, van de spelers van Lens 1 kunt U elders aantreffen, 

A.V.E, 

E I N D S T A IJ D LE u s 1 

1,· Lenig en Snel 20~.:.10-- 7-- 3--27 34-18 

2. Rijswijk 20-.- 9-- 8-- 3--26 22-13 

3,· Vredenburch 20-- 7-- 8-- 5--22 26-21 

4. Full Speed 20-- 7-- 7-- 6--21 24-26 

5. Hll'.SH 20-- 7-- 6-- 7--20 32-27 
6, Alphia 20-- 7-- 5-- 8--19 28-29 
7, BEC 20--• 5-- 8-- 7--18 26-32 

a. Archipel 20-- 5-- 8-- 7--18 21~23 

9, Waddinxveen 20-- 4--10-- 6--18 20-21 
10, Wippolder 20-- 6-- 5-- 9--17 19-31 

11. 0DI 20-- 5-- 4~-11--14 23-34' 

Uit de eindstand blijkt overduidelijk, dat Karapioen Lens.de 

sterkste voorhoede bezat; gemiddeld per wedstrijd werd 1,7 

doelpunt geskoord, 0pr,1erkelijk is dat Lens van de 3 neder

lagen er twee leed tegen .t1iddenmoter BEG, De derde nederlaag 
werd gel.eden tegen Archip.el (uit) · · · 

Rijswijk verloor thuis eenmaal (va;,·waddinxveen) en uit van 

Lens en Archipel, De grootste overwinningen werden geb_oekt door 

Lens en :àlphia; in beide gevallen werd Wippolder aet 5-0 ver
slagen, De sterke achterhoede van Rijswijk wordt geïllustreerd 

door het· geri·nge aantal tegcmdoelpuntcn ( 13). Het grote aantal 
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gelijke spelen in deze afdeling tiaakt duidelijk, dat de 
'krachtsverhoudingen niet ver ui teenliepèn, Van de 100'-wed-! strijden eindigden.er 38 in een gelijk spel. Lens haaldé · 
slechts bij twee.tëgenstanders de volle vier punten weg •. 
Bij ODI en HHSH, Rijówijk deed hetzelfde bij Alphia 1 Wip'
polder en HNSH, Lens won 7 van de 10 gewonnen wedstrijden 
raet slechts één doelpunt verschil, evenals Rijswijk, __ ·,. 
Wij wisten het natuurlijk al, i;1aar ook de cijfers wijzen 
uit dat Lens een gelukkige kar.ipioen is (gelukkig een kampioen 
is. red,). 

} G.H. 

1 
"UTOPIA" VERSUS '"T PUlVd'KE 11 

Zondag 23 nei a.s. speelt Utopia, als voorbereiding op de trip' 
· naar Engeland, een wedstrijd in Breda, 

Tegenstander is het elftal van de.in bepaalde Lens-contreien 
zo bekende 111 t Puapke". 

• De volgende spelers ,rnrden voor dié trip uitgenodigd: ( 
L,Brandenburg, F. van Dijk, J,Rieoen, G.v.d,Kleij, J,Groenen
dijk, R, de Groot, H,P, v,d.Spek, P,Schulten, N,de Gruijter, 
M.van Eysbergen, H ,Zoet, F ,Straathof, P ,Firet en G;·Looyestein. 
r,;ededelingen betreffende vervoer en tijd van saaenkomst volgen, 
Het motto van de Breda-reis is: "Laat Brabant genieten", 

Jégé 

PROGRAMNA SENIOREN ZONDAG 16 MEI 1971 

12,00 uur Overmaas 3 - Lenig en Snel 2 (Pror.iotiewedstrijd) 
Verzar.ielen Lens klubgebouw.10,00 uur 
Scheidsrechter C,A,.Bakker 
Grensrechters: T.Akkeri!lan 

P,G.Alblas 

OPSTELLHIG 

Bekend,_Reis per bus, 

/ 
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V.:IJDAGAVON!l 14 MEI A,S, 

6,30 uur 
7,15 uur 
7,00 uur 

Daoesvoetbal 
Lenscoi;ibinatie 
Lenscoobinatie 

OPSTELLINGEN 

Dar.ies - bekend, 

Lens-coi;ibinatie 1 

L,Brandenburg 
M,van Eysbergen 
F,van Dijk 
R,de Groot 
J,Groenendijk 
G,v,d,lUeij 

, H.P,v,d,Spek 
P.Schulten 
C,v,èl,Laan 
J.,Riemen. 
P,~ieret 
C,!Ji.euwenhuizen 
G,Halleen 
H,Zóet 

VRIJDJ,GAVOND 21 nEI A.S, 

Lens-Kwiék Sport 
1 Quick coabinatie 
2 - CWP combinatie 

Lenscor.ibinatie 2 

Th,Suykerbuyk 
H.de Groot 
P,Manders ...... 
J,Bertens 
A,Bilderbeek 
G,Duivestein 
j,Verbarendse 
A,Tinnenbroek 
F,\'/ubben 
.R.Schol ten 
·A,van Essen 
R,Bos 
J,\Htting 

Lensco• binatie A - Scheidsrechterselftal 
Lenscoabinatie B - idem 

Beide wedstrijden beginnen or1 7 ,00 uur, 

OPSTELLINGEN VOOrt 21 !~El. A.S. 

Co• binatie A 

A,Verbarendse 
E,van Bronckhorst 
J,Colpa 
A,Nieuwenhuizen 
G,Oostrou (a) 
P.v.d.Aar 
R.van rtartingsveldt 

Combinatie B 

li .Krol 
H,de Groot (a) 
H,van ~lelzen 
N,Osse 
B.Osse 
S.Douw 
L.v.Duivenvoorde 

·-

\ 

l 

.. , , 
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,
• H, Bij sterve ld 
· !4. van Veen 

Th,Hoefnagel 

P,Haring 
J,ilriedee 
H,Feekes 
F,Wubben 
Res, 
R,Bos 
H,Douw 
R,Soer 

D,Groenendijk 
Res, 

""- J. Hitting 
J,Verhaar 
C,Vervaart 

EERSTE PINKSTEHDAG (30 l>'JEI) LENS VETERANEN TOERNOOI 

[, De navolgende spelers dienen aanwezirr te zijn: 

\ 

M,Suykerbuyk 
R.van Oostveen Koentze 
A,Hoppenbrouwers 
A.van Luxemburg 
L,Janssen 
J,Brochard 

; H.Jacoba 
H.Scholten 

P.Burghouwt 
C,Kras 
J.Jager 
H,Suiker 
,i ,Suiker 
W,Keereweer 
M.van Zilfhout. 
J,liilleos 

\'/EDSTRIJDSEKRETARIAAT SENIOREN 

H,A, v,d, Steen 
Jul, van Stolberglaan 480 
Den Haag 
tel, 83,88,66 

-------------------
LENS VETERANENTOERNOOI 1971 

Op zondag 30 trni 1971 ( te .pinksterdag) zal voor onze veteranen 
wederom hun jaarlijks toernooi plaatsvinden, wat tevens het 
einde van het seizoen 1970-1971 zal inhouden voor onz·e senioren, 

Gezien het sukses en de belangstelling verleden jaar verwachten 
WJ.J ook op deze dag weer verrassingen, strijd en spanning met 
als inzet de "Lens Golden Cup 1970 11 , • ·--· · 

Aan onderstaande verenigingen hebben wij" een·uitnodiging ,;e
zonden -om op deze dag aanwezig te willen zijn: 
Alphia - Excelsior - HVV - ODS - RFC - USVU - VIOS - VVP -
Archipel - Lenig en Snel - Unitas - Rijswijk, 
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Tijdens de pauze van dit toernooi zal door het handboog~chutters- . 
gilde 11Sint Sebastiaan" uit den Haae;, 'in het kostuum dat ·de '-Î 
schutters al sinds_dc oprichting in het jaar 1300 dragen, een • J 
demonstratie worden gegeven. 

Al worden deze wedstrijden op een 1~ feestdag gehouden, toch.· 
verwachten wij alles wat Lens is op onze velden te ontmoeten, ':-;.c 
om onze veteranen aan te L1oedigen. 

A.Bogisch. 

PROGRAMl.JA I S JUfHOREN l PUPILLEN EN WELPEN 

llAI,NDAG 17 HEI 1971 

19.00 uur Lens 1 - Leiders 

1,5 EN 20 MEI 1971 

JUNIOREN 

Lens 1 - zie CDN toernooi 15.5 
Lens 2 - zie Lens toernooi 15.5_ 
Lens 3 - idem 
Lens 4 - Idem 
Lens 5 - zie Lens 

14.:m uur Quick4 - Lens 6 
Lens 6 - zie ook 
Lens 7 - Vrij 
Lens 8 - zie ADS 
Lens 9 - Vrij 
Lens 10- Vrij 
Lens 11- zie Lens 
Lens 12- zie Lens 
Lens 12a- Vrij 
l.cms 13- zie CDN 
Lens 14 t/o 19 -

15 EN 20 MEI 1971 

PUPILLEN 

toernooi 20.5 
(15.5} .- Sav.Lohcmnlaan 
Lens toernooi 20.5 

toernooi 20.5 

toernooi 20.5 
toernooi 20.5 

. 
toernooi 15.5 
Vrij: 

Lens 1 - zie DHL_._toernooi 15.5 en verburch toer
- _nooi 20.5 

., 
j\ 

; 

t' , 
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Lens 2 - zie DHL toernooi 15.5 

Lens 3 idem 
Lens 4 t/o 7 - zie lenstoernooi 15.5 

Lens 8 - vrij (zie elftallen 4 t/m 7) 

15 l<lEI 1971 

WELPEN 

Lens 1 - Vrij 
12.00 . Postd.1~ Lens 2 

. Lens 3 Vrij 
12,00 DZS 1 - Lens 4 
12,00 SOA 2 - Lens 5 

12,00 Spoorw 2"'. .Lens 6 
Lens 7 - Vrij 

Lens 1 t/n 5 zie toernooien 

Lens 6: zie lens toernooi 20/5 

Leider dhr p,t1eershoek 

lionsterseweg 

Ockenburgh 
Ockenburgh 
Hengelo laan 

Saraenkomst 14,00 uur terrein Quick 

-

Lens 10: o,verdier, r,de vroege (zie lens 11), m,magnee, 

a,berkelaar (zie lens 12) th.heeraskerk (zie lens 6) 

Léns Pi zie DHL toernooi 15/5 en Verburch toernooi 20/5 

Lens P2 zie DllL toernooi 15/5 

Lens P3 zie DHL toernooi 15/5. r.van aarle zie P4 

Lens P4 zie lens toernooi 15/5 

Lens P5 zie lens toernooi 15/5 

Lens 'P6 zie lens toernooi 15/5. d,boin zie El, f,scholtes 

zie P3 

Lens P7 ·: zi~ lens toernooi 15/5. s,bruens zie ~. l.ooster----
veer zie P6 

Lens PS Vrij, a.v.d,klis, h,weeke en a.willerns zie El 

Lens IH : Vrij 

Lens l/2 ·p.brochard, r.coli, r,de haas, e,hofman, o,v,d.hoek 

l,janraaat, t.Jting,. h,korenromp, p,lelieveld, r,schipaanboord, 

j,schneider, p.vroe~op 

• 
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Res. j.prins 
Samenkomst 11.00 uur klubgebouw lens 
Lens W3 : vrij. j.pr.ins zie \12. 

r,baklrer, e,gerritsen, r,de 
e. schipper I e. sandi-fort·, 

Lens !.\14 : r. v • baggum, rn, v, baggura, 
gier, p.de groot, a.kies, j,rens, 
a,sieoons, e,swart, r,wijngaarden 
Samenkomst 11,00 uur klubgebouw Lens, 
Lens V5: a.v.d.burg, h.v.dijck, r.driessen, r,duyndam, r.v, eylrnn, p.f'romberg, j.f'ranken, p,krol, r,notebaaza j,nijmeijer, l.van rijn, m.schenkels, p.scholtes 
Sar.ienkomst 11,00 uur klubgebouw Lens. 
Lens ,'16 : r.badoux, f'.grood 1 h.houtman, o,k9nenan, k,v.ldeef', r,matthijssen, c.odenkirchen, f,schipaanböord,'w.valentin, ~ m.wind, th,ypma, Hes. r,jansen . . , . Leider martin reuver / · .. 

~ Samenkomst 11,30 uur klubgebouw lens~ 
Lens \'17: vrij. 

TOERNOOIEN OP 15 en 20 JelEI A.s. 
Op zaterdag 15 mei zal Lens 1 en 13 deelnemen aan het CDN to~rnooi in Driebergen, 
Aanvang 12.00 uur. 
De Uedstrijd.en worden gespeeld op het sportpark "De Woerd". Lens 1 en 13 zijn ingedeeid in poule A 1:1et Brederodes (Vicnen)° FAK (Bilthoven) en CDN 

Pros;rai:iraa voor Lens 1 en 13 : 
12.00 uur tegen CDN 
13.10 uur togen Brederodes 

. 14.20 uur tegen FAK' 
Finales tussen poule A en B: 

15.45 uur om de 3e en 4e plaats 
16,30 uur Olil de 1e en 2e plaats 

1e prijs is een. verenigingsprijs, 
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.uens __! t1'. bloks, th. booras·, j. di0seldorp, p .hop, j .krui-

singa, b,v,d,lans, f.raaff, t.resodihardjo, h.rit1melzwaan, 

th,van rijn, c,schrover, g.v.d.velde 

Leider dhr th, van leeuwen 
Sémenko• st 10.00 uur ingang lens terr.ein, 

Leni:; 13 : g,van gessel, p.herry, r,raicka, p.perreyn, g,. 

ruygrok, th.tijsscn, a, •s-gravendijk, j,de hilster,• .e,ho·ef

nagel, h,lorsheyd, r.v.d.L1eer, r,v,luxeraburg, r.de hoogd 

Leitler dhr h,de groot 
Sa• enkorast 10,00 uur ingang lens terrein, 

DHL. '.i'OEifüCOI vooa LENS Pi, 2 en 3 OP ZATERDAG 15 MEI 

Aanvang 10,00 uur. 

Ons 1c 1 2e en 3e pupillen-elftal gaan zaterdag op bezoek bij 

DHL te delft (Brasserskaèc) oa te proberen de wisselprijs 

in ontvangst te • ogen nemen. Bovendien is er per afdeling 

een 1e en 2e prijs te winnen. Tegenstanders zulion zijn: 

DHL, Excelsior, Laakk1·1artj_er, SVV en RKAVV, 

Lens P1: r.v,d,hoogaard, o.borst, j,bronger, p,v,d,burgt, 

p.devilee, r,hofaan, p,hop, f,kortekaas, r.v,d,laan, j.laus

berg, r, • icka, j,v.rijn, a.westerduin 
Leider dhr w,hofman 
Sar,1enkomst 9,00 uur ingang lens terrein. 

Lens P2: g,appeldoorn, p,v.d,burg, w.frantzen, w,heynen, 

o. huis, r. koevoets, p, lucas, th. v. luxerJburg, r. noordelcos, 

r,peeters, p,valkenburg, f,van Velzen 

Leider theo h6efnagel 
Sat1enkO!lSt 9,00 uur ingang Lens terrein, 

Lens P3 : e,v,boheemen, a,bijnagte, j,coli, j,engele, a, 

gr ü1bergen, j. ter laare, r, v.d. t1eer, ra, peperka• p, r. pere_ira, 

f,scholtes, t.v.d,tol, ra,versteeg 
Leider N.N. 
Saraenko• st 9.00 uur ingang lens terrein, 

LEiJS TOERNOOI VOOR LEf!S P4, 5 1 6 EN 7 OP ZATERDAG 15 MEI 

Annvani; 9 uur, 

Ook Lens gaat door met zijn toernooien en wel op zaterdag

raorgcn 15 uei, De Lenspupillon zijn de gastheren van OSC, 

GDA en Hi3S, Per poule zijn 3 prijzen -beschikbaar, boven-
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dien ontvangt elke deelnemer een herinnerings,·aantje. 
Voor belangstellenden zijn pro{;ra• ma's op het veld verkrijgbaar. 
Wij hopen dat de ouders in groten getale aanwezig zullen zijn 
om hun voetballers van de toekocst vurig aan te moedigen, 

Lens P4: r.v.aarle, h.braak, r~eyk, j.eys, chr,geeve, 
j,heggelman, h.hoppenbrouwers, a.koevoets, g,teeuwisse, s.teu
nissen, b,vaske, s.wilmer_, h.wubben 
Leider N.N. 

Lens P5: p.bakvis, f,baurnan, r~dessing. p.de gier, p,de haas, 
f ,kerl,hof, a.kuipers, r.pieters, p,schoemaker, r.straver, m. 
visser, r.waarsenburg, f,v.d.zel 
Leider dhr p.bakvis 

Lens P6: l.bentvelzen, g.boon, s.bruens, w.frerichs, th. 
mooynan, l.oosterveer, p.peperkarap, w.rots, j.schipper, n, 
schutte, h,vink, p.waldschmidt, ·h.-v.d,winden 
Leider paul v.d. steen 

Lens P7 : r.badoux, d,boin, h,v,d,broek, p,dullanrt, t,gi•-
berg, j,kies, a,v,d,klis, r.nieuwenhuizen, f.orta, r.ruiter
man, h.weeke, a.wille• s, p.v.d,zee 
Leider ferry hooghie• stra 

LEl,!S TOERNOOI VOOR LENS 2, 3 en 4 OP ZA'.ï'ERDAG!HDDAG 15 I>lEI 
Aanvang 13,30 uur 

Lens 2 net CSVD, HVV, Laakkwartier en Wassenaar gaan in af
deling 1 uitmaken hoe àe prijzen verdeeld zullen worden, 
In afdeling 2 gaan dit doen Lens 3 en 4 tiet nll.VA, 'lelo en RKAVV. 
Ook voor dit toernooi zijn pror;ra• ra 1s verkrijgbaar 

Lens 2: r.hoe~nagel, a.hoek, h,de jonr;, a,jungschläger, 
a.schijf, c.stapel, p,v.d.steen, j.v.d.-voort, h.zoun, f.guit, 
j,v,d,heide, chr,wolters 
Leider dhr a,blok 

Lens 3: a.albers, f.disseldorp, l,egberts, w.englebert, 
j.janmaat, h,jonker, j.keetrnan, f,de kleijn, a.v,d,neer, 
f,teunissen, p,verheesen, th.wilshaus 
Leider dhr c,nieuwenhuizen 

Lens 4: h.albers, a.bauman, a.castenmiller, h,v,dam, j.v.d. 
ende, b,de haas, p,heynen, a.v,d,keer, j.meuleman, j,meyers, 
a.pelser, p.schouten, w,zeeraeyer 
Leider dhr j,heynen 

j 
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ADS TOERNOOI VOOR LENS 13·0P:DONDERDAG 20 NEI 
Aanvang 10.30 uur 

Lens 8 gaat op Hemelvaartsdag naar Loosduinen {Monst;rsèwêg) 

om bij de vereniging .11.DS als vertegenwoordiger ván de iiengelÖ-
' laanbewoners· de kleuren hoog· te houden. _· : _____ .. 

, 

Prograr;ima: 11.15 ADS uur Lens -
12.25 uur Lens - Hoek v~n Holland 
13.35 uur Lens - Monster 
14.45 uur Lens .. Ornnje Blauw '' 

Lens 8: ·r,v,d,steen, g.heynen, c.v,d,aardweg, a.van maris 1 

c.bakker, f,hazebroek, h,straver, e,booms, a;de pagter 1 

p.de wo_lf 1 w,v,d,linden_, g,lelieveld 
Le:i.der wi• kom,enhç,ven · 
Sar,wnko• st 9,45 uur ingang lens:..terr~in' 

VERBURCH '.i:OEi~NOOI voon LENS P1 OP DONDERDAG 20 MEI 
Aanvanr_; 1;3 ,00 uur 

Op 20 mei trekt Lens Pi naar Poeldijk pm die dag te gast te _ 
_ zijp, van Verburch, Aan hen wordt de taak opgel<:>gd de vorig 

jaar vercverde wisselbeker dit jaar met sukses te verdedigen. 

De volgende wedstrijden staan hiervoor te wachten:_ · 

13,00 uur Lens 
14.00 uur Lens 
15.20 uur Lens -
16.20 uur Lens -

DHL toernooi van Lens P1 : zie 
Leider dhr w.hof• an 

Verburch 
Oliveo 
RKAVV 
Vredenburg 

15 • ei 

Samenko• st 12,15 uur ingang lens terrein. 

LENS TOERNOOI VO(;RLENS 5 1 6 1 11 EN 12 OP DONDERDAG 20 MEI 

Aanvang 12,00 uur 

Onze lagere A- en B-elftallen 
dag in de-belangstelling door 
deze dag is samengesteld. 

van Lens staan op He@elviiarts.:·,· 
het toernooi, wat voor_ hen _op 

GerJakkelijke tegenstanders zijn het niet, maar daarom des 
te spannender. 
Voor Lens 5 en 6 zij,n dit RAVA, RKAVV en Velo 
Voor -Lens- .11 en 12- Velo, Verburch en Westlandia 
Prijzen: drie per afdeling. 
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Lens 5: c.van deelen, g,v.deelen, c,hoenderkamp, a,kuiters, 
c,kuypers, j,lucas, p,lilulder, w,pacqué, r.wouters, j,pronk, 
e.v,d,linde,~n.n,, h,jocherns 
Leider dhr f,flumans 

Lens 6 : g,v,ardenne, a.v.d.be-r6 , w,duiverman, f.hooghiemstra, 
j,lubout, j.v.d.graaff, rn.mulkens, j.rouvor, f.de vroege, 
j,borst, j,staffeleu, th.heemskerk 
Leider dhr p,r.ieershoek 

Lens 11: p,zeitzen, j,v,rossura, w.snijders, j.dessin&, j.schel
tens, h.lteiner, j,vollering, f.magnee, h.niggobrugge, h.hoog
hiemstra, g.kerkhof, o,vordier, r.de vroege 
Leider hans verbarondse 

Lens 12: f.van os, e,wohrrnan, f.klos, h,liouken, o,v,dijk, 
e,reesink, p,driessen, d.faas, j,v.hoek, g, hog·er.vorst, j, 
ruyters, m,oagnee, p.berkolaar 
Leider honk•. dankers 

A T T E N T I E : 

Ten overvloede delen wij mede, dat in verband r,:et de vele 
toernooien, wij zo oin oogelijk·afschrijvingen verwachten. ·Dit 
is niet alleen prettig voor de heren die de at!schrijvingen 
behandelen, maar bovendien voor Uw leider en medespelers, 

AFSCHRïJVINGEN 

Schriftelijk vóór vrijèagavond iB.30 uur b.ij' dhr G.v.d.Steen, 
Nunspeetlaan 303, 
Telefonisch uitsluitend vrijdagavond tussen 18,30 en 19,30 uur 
Tol, 66. 13, 14 klubgebo.uw, Voor de toernooien op Her.1elvaartsdag 
telefonisch op woensdagavond tussen· 18,.30 on 19,30 uur, 
In noodgevallen mag zaterdag tussen 10,00 en 10,30 uur worden 
gebeld naar dhr G,v,d.Steen, tel:, 39,86.94, 

NIET-OPKOMERS 

Wegens niet ·opkoraén afgelopen weekeind krijgt H.v,d,Graaf 
2 extra res.ervcbeurten, 

STRAFFEN 

Wegens z1Jn gedrag tijdens de wedstrijd Lens 19 -·GDA 7 
krijgt A,Kleiwegt een extra strafreservebeurt bij Lens 19, 
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'·ATTENT l E 1 1 

LEIDERSELFTAL - LENS A1 

Op maandag 17 raai a.s. om 19.00 uur zal op het eerste veld 

wederom de traditionele slijtageslag plaatsvinden tussen een 

elftal, sanengesteld uit leider13 en juko-leden en de 11glorie 11 

van onze junioren, Lens A1. De leiders, wraakzuchtig na de 

(uiteraard geflatteerde) 6-2 nederlaag tegen A1, zullen alles 

in het werl: stellen on dit jaar A1 een nederlaag toe te bren

gen. Var:zelfsprckend worden alil,e junioren uitgenodigd ora hun 

fa•.rorietcn (?) aar. t.e noedigcm. De opstelling van èe leiders 

woi:·dt vol ~·crtrouwen bij deze pt·ijogege,·en. De opstel.l.ing van 

J\.i wordt. nog angs:tig geheira gehouden~ 

L0idc.n:; ~ W..iltectrne.nt hvY-ei-barendse, h1,zoet'! hf!hijsterveld 9 

a"vo.n '3ssen, th:.hÓefnagelr ~:lakom . .orenhoven, l~\'.,tL,velde, hode 

Broot ~ g ,.àr:J hoogd, e II h.ildcrbeek, C"."gt°iobergen 

flu rm,t ::mllen, :m de- z&ak ·:1f t0 ronJcn, worden ingezet: 

n"'osse i re\. c:i d"st.:ien ~ h.~ Lionkern on j ,.,hey;:en 

LBitJcn· dhr g uv" d.steen Saoook.o:nGt 18 .30 uur Lens te)•:"r'i.n 

1-·iasGGuse -: 1~ oE' '] 
De leid<:>rts die evt. ve,·hinderd zijn Woî'den verzocht ora dit 

doc,1• te ge,;ren ec..n H..,Zoct}si tela 6ûo22w93 .(gaarne v66r .zatert1ag•" 

avond e .• s 0 19,00 uur) 

lli\J,SAVOND B EN C~~ 

Dankzij do g-mmldige opkoast kunnen wij deze avond bijz:mder 

geslaagd n,1,m.:n. Zowel de Lenserrs als de danes ,,an Kwiek Sport 

waren in c;.rrote e;etc..le aanwezis" Doordat wi ,j deze keer 'n echte 

drive-in-show hadc!e"n.1r konden de aanwezigen op de allernieuwstç 

p;laatjos hun dnnslusten botvieren< C• half ach-:. was het reeds 

druk in het klub5ebcuw. De nvond zou duren tot half twaulf 1 

maar ora elf uur verlieten vele jongeren al de zaal 0 In het be

Gin durfde nienand met dansen te beginnen, maar toen er een

raaal enkele leden van de Jura begonnen waren • et dansen, volgden 

er gauw r.1eer. Wij zijn- van mening dat deze avond zeker nog eens 

,·oor herhaling vatbaa:ii is. 



-----------·-·: 

PIERSON, _HElÓ~ING_·&:PIERSON 
' -\'' " 

·. BANKIERS 
. ' 

Amsterdam/'s-Gravenhage/ Rotterdam/ Haarlem/ Curaçao 

SINOH VAN T\IJlîfN Contorvenlabriel< ,,,, •. ROELOFARENDSVEEN 
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IDEEEfJBUS 

=------=-
Hij staat er al 1n tijd. Dat blauwe geval. Bij de ingang van de kantine. S01;11nigen denken dat het een vuilnisbak 
is. Nis, dit is onze onvervalste Ideeënbus. Op de Hearing 
werd Er door verscheidene jongens beloofd een stukje voor Jong Lens te schrijven, maar tot nu toe zat er alleen maar 
afval in. 
Wij hopen echt, dat er nu Ideeën in de bus komen, want 
anders zijn wij genoodzaakt Jong Lens op te schorten en de.Ideeënbus wet, te halen. 

KEEPERSTRAHHNG 

A.s. zaterdag is er in verband met de toernooien geen 
keeperstraining. 

KRANTENAI(TIE 
====---=-==-

In verband met de toernooien zaterdag a.s. wordt niet op 15 mei maar op 22 mei voor het LAATST van dit seiaoen 
kranten opgehaald. 
De mensen die veel kranten hebben kunnen opbellen naar 
P.v.d.Steen 1 tel. 39.86.94, 
Over enkele weken zullen wij verraelden hoe groot de op
brengst van de krantenaktie over het gehele jaar is geweest, 
In verband met de te verl1achten grote hoeveelheid kranten deze laatste keer, verzoeken wij jullie om dit maal 
de kranten te bundelen. 
Bij voorbaat hartelijke dank 

de 'Jura. 
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J. M. 'v; d. KlclJ, ooor,ltl" 
. Frambo-.enstraal -15 •. Tel, 2501 16 

G. H. Hallecn. ircrefar;s 
Abctlttraat 37, Tel. 324044 
C, P. Nte:uwenhuizto. pennir,gnll~$h!r 
pla Aheclstroat 37, Td. 321014 

S. A. de Bruyn, kommis,,irl• . • . 
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Jul. v. Stol berglaan 480 
'.!.'el. 838866 
SeltN:tarl1 Junioren, puplllOD en wdJ)td 

G. v. d. Steen 
Numpe•tl••• 303. Tel. 39869-1 
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·N. Drobbt 
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Dcu Hoog, Gtro 3:16711 
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U IH(t - Wij komen 

HOOGVF.EN 94 DEN HAAG 
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PRED. C. DE KLEYN 
Vrtdf"ru~hmn 115. Tit-ti:toon fü";•J~•1:-. 
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CFFICIELE MEDEDELINGEN 

NIEUi1E LEDEN 

./785 G,Boelhouwer 04-08-57 
,,...-786 R,de Wit . 08-11-61 
/788 N.J. 's-Gravendijk 06-07-54 
_.-789 J,Veldman 23-09-57 
-790 C,J,11olters 11-11-54 
.,,,,..791 H.G,llolters 28-02-58 

IN BALLOTAGE 

(j) De Rade 9 
(w) Het Oord 7 668026 
(j) Kon,Emmakade 30 638674 
(j) Moerweg 275 
( j) L,Davidsstraat 249 258580 
(j) L.Davidsstraat 249 258580 

799 T ,il .lfoerstadt 
800 H,J,Fortman 

21-05-49 (s) lifoerbeiplein 52 393949 
07-09-50 (s) Hendersonstr,131 1Rijswijk 

ADRESlHJZIGING LEDENLIJST 

545 L.l3,M, de \'leert naar Prof .1,folenaarlaan 42, liassenaar 
- 01751-5463 

GELU!füENS BIJ KAMPIOENSCHAP LENS 1 

Het bestuµr van Graaf Willem II Vac heeft Lenig en Snel een 
prachtig bloemstuk laten sturen in verband met het kampioen
schap van het eerste elftal. 

SUBSIDIE VOOR LICHTIIJSTALLATIE 

De Nederlandse Sport Federatie heeft het bestuur laten weten een 
subsidie van f, 4000i-- beschikbaar te stellen in verband met de 
aanleg van de nieuwe lichtinstallatie. 

ZATERDAGAVOND: LENS 2 - \HLHEL!4US 2 

Ons tweede elftal speelt zaterdagavond om half zeven Z1Jn tweede 
en laatste proraotiewedstrijd tegen Wilhelmus 2, Bij een over
winning is promotie een feit. nij een gelijkspel zal het resul
taat van de wedstrijd ~ilhelmus 2 - Overmaas 3 afgewacht moeten 
worden, ' 

De wedstrijd in Rotterdam tegen Overmaas had een veelbelovende 
start" Al na ti.en minuten liet Ab Kortekaas de Rotterdammers 
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zijn hielen zi€n, Weer tien minuten later sloeg een hard af
standsschot van Fred de Zwart tegen de touw.eµ, Deze comfor
tabele 0-2 voorsprong werd in de eerste helft;goed verdedigd, 
De Rotterdammers kwamen er nauwelijks aan te pas, De tweede 
helft gaf echter een ander beeld, Overmaas d~cte_erde het spel, 
terwijl Lens zich moest beperken tot uitvallen, Zwak wegwerken 
in de achterhoede betekende 1-2 en k_ort voor -tijd w.erd het 
zelfs 2-2, Daar Lens enlrnle reële scoringskaqsen .n.ie.t benut+ . ., 
bleef het gelijk, Om de promotie naar de reserve tweede kJ~s
se te kunnen bewerkstelligen zal zaterdag van het sterke 
Wilhelmus gewonnen moeten worden. Al wat Lens is wordt Jan 
ook op de Hengelolaan verwacht om de spelers aan te moedigen, 

Intussen dient in de eindstand van het tweede elftal een kor
rektie te worden·aangebracht, DOCOS 2 heeft namelijk 6 punten 
in 'mindering gekregen wegens het gedurende _drie wedst_rijden 
uitkomen met een ongerechtigde speler, DOCOS .mo.et hierd.oor 
degraderen, De gelijk geëindigde beslissings\o/eds1;rijd ·.tussen 
LFC 2 en Westerkwártier 2 behoeft dus'niet te worden overge
speeld, 

SA!.IEfvSTELLING BESTUUR 

Vooruitlopend op de publikaties, die nog zullen volgép over 
de op màandagavond 21 juni te houden algemene ledenvergadering 
waar onder meer het a'gendapunt "verkiezing bestuuri• behandeld 
zal worden, stelt het bestuur de leden er nu·reeds van op de 
hoogte, dat onze· penningmeester, de heer C ,Ni.euw.enhuizen, het 
·bestuur verzocht heeft hem van zijn funk1;ie,te;ofitheffen, Aan 
welk verzoek het bestuur slechts met de grootst ~ogelijke te
rughoudendheid hee·ft voldaan, De heer Nieui:rènhuizen h"eeft 
zich echter bereid verklaard andere verenigingstaken op zich 
te nemen. Het bestuur is er inmiddels in geslaagd een nieuwe 
bestuurskandidaat te vinden in de. persoon van dè heer A, van 
Egmond, De vier overige bestuursleden zijn bereid gevonden 
een nieuwe kandidatuur te aanvaarden·, 

AUTO'S OP ONS COMPLEX 

Zoals meerdere leden reeds tot hun schade he_bben ondervon_den 
is het niet toegestaan au-to' s tot binnen de hoo_(dinga_ng -te 
rijden, De vereiste verkeersborden hiervoor staan op de brug. 
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In· overleg- met de terreinbeheerders en de polit~e is besloten, 
dat slechts de auto's van de heren 'Ph,de Zwart en J,Hierck, als
mede de 11kra'ntenwagens 11 o.p- zp.terdag zi,::h binnen het hek mogen be
vinden. Voor direkt laden _en lossen, mag alleen het !!li.ddenpad 

· worden gebruikt, dat tussen onze velden en die van ·aMT' ligt, Dit 
· geldt oolc voor. ,leveranciers. 
Het bestuur ·heeft toegezegd volle medewerking aan deze afspraak 
te verlenen, hetgeen onder tieer inh_oudt, dat de politie dient 
te worden gewaarschuwd bij overtreding, 

VERBETERIHG KLEEDAKKOJ40DATIE 

Er is eindelijk ,iat m_eer klaarheid gekomen in de bestuursplannen 
tot· verbetering van de kleedakkomodatie. Tijdens de vorige alge
mène· vergadering (augustus 1970) maakte het bestuur die plannen 
bekend. De bedoeling was de scheidsrechterslokalen op te knappen 
en te voorzien van douches, ter,1ijl de kleedlokalen verwarmd 
zouden worden. In oktober ging hierover een brief uit aan het 
gemeentebestuur met een verzoek om toestemming en ook werd een 
financiële bijdrage gevraagd. Tijdens de jubileumreceptie lrnndig
de wethouder Vink aan, dat er een "ruime subsidie" zou volgen, 
Daarna deed de ger,ieente er lang het zwijgen toe, Uiteraard liet 
het bestuur dit niet op zich zitten en pleegde vele telefoontjes, 
Steeds. was het antwoord : 11 \'fo zijn er mee bezig, raaar we wachten 
op het advies van Gemeentewerken". (Gemeentewerken heeft de zorg 
voor.de gemeentelijke kleedakkomodaties op de sportvelden), 

Bij. ·Gemeentewerken karapt men met tijdgebrek; men kan de hoeveel
heid werk hiet helemaal aan. Bovendien leverde de door het be
stuur gewenste her-indeling van het eerste kleedgebouw problemen 
op. Het bestuur wenste de bergruimte ( 11archiefll) aan de achter
zijde ingericht te zien als scheidsrechtersloka·a1, zodat de voor
zijde (huidige scheidsrechterslokaal en materiaalhok) als berg

'ruimte gebruikt kon worden, 

Om uit de irapasse te komen heeft het bestuur de afgelopen week 
een bespreking gehad eet Geraeentewerken. Tekeningen en• plannen 
kimmen ter tafel, Gebleken is dat GerJeentewcrken een voortreffe
lijk idee heeft over de nieuwe scheidsrechterslokalen. In de beid 
kleedgebouwen wil raen de cuur tussen de. .. beide scheidsrechterslo
kalen wegbreken, zodat-,in beide gevallen één groot lokaal over
blijft, waarin dan ruimte is voor.twee douches en.een toiii;t, een 
wastafel en voldoende bewegingsruirate voor zekèr'vier schéids
rechters. 
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Dit plan is,zo goed dat het bestuur de concessie heeft gedaan 
af te zien van haar wens de bergruimte aan de achterzijde van 
het eerste.gebouw als scheidsrechterslokaal in te richten. 
Daar staat tegenover; dat er èen deur wordt gemaakt in de zij
kant van de bergruimte,. die dan als r,1ateriaalhok en "opvang
centrum" kan worden ingericht, zodat de "opvangers" toch een 
redelijk zicht houden op de gaande en komende man, · 

In het tweede gebouw wordt een van de beide lokalen gebruikt 
als opslagruü1te voor dil schoolsport en een voor de scheids~ 
rechters. In feite zou dus alleen dat ene, kleine lokaal . 
verbeterd kunnen worden, Ou· ook daar een groter en beter· 
lokaal te krijgen - dat doordeweeks ook door de.trainers 
kan worden gebruikt - heeft het bestuur toegezegd in het 
trainingsmateriaalhok aan de acht.erzijde_ruirnte beschikbaar 
te stellen voor berging van het. schoolspÓrtmateriaal. 

De totale· bergruimte zal door dit alles wat kràpper ·worden, 
Het bestuur beschouwt dit echter als een tijdelijke zaak, 
or.idat er plannen best.aan or.i aan de achterzijde van het- eer-• 
ste kleedgebouw nieuwbouw te plegen, die moet voorzien in 
het bestaande gebrek aan vergader- en bergruir.1te, Over dit 
laatste zal meer verteld worden op de algemene vergadering 
van 21 juni, 

,Intussen hoopt, liet bc~~uur, dat na:het overleg net,Gemeente
trerken de afronding van het. v_erzoek aan het gemeentebestuur 
versneld is, 

V A R I A 

- De komli Or.11:lertijd is weer áangebroken, maar toch , , , , , , • 
a,s. zaterdag en zondag groots C-klasse toernooi, waaraan 
gereno• meerde verenigingen deelnemen. 

- Belangrijkste gebeurtenissen in dEa kora~n<;1e wekén: 
zaterdag 22 mei : Lens 2 - \1ilhelr.ms 
zondag 30 raei : Lens - Veteranentoernooi 

- Gelukwensen met het behaalde ·-kampioenschap kregen wij nog 
van RFC, 
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- Belangrijkae gebeurtenis in de kor.1ende maand: 
21 juni : algemene ledenvergadering. 

-·Volgende w;ek is "Varia" nóg korter, 

- De aangebroken komkoraraertijd rJanifesteert zich met damesvoet-
bal. 

PROGRAMMA SENIOREN 

18,30 uur 
Zaterdag a.s. 
22 mei 

) · Lens 2 - Wilhelmus 2 
) 
) 

voor pronotie naar de reserve 
2e klas KNVB 

Opstelling•bekend •. · 

Ieder Lenslid wordt verwacht om Lens 2 aan te vuren 1 

VETERANEN .. ------------------
DENK OM EERSTE PINIIBTElIDAG - · LENS TOERNOOI 

·Eveneens een toernooi bij PVC-Utrecht 2e Pinksterdag 31 Mei 
voor jonge SENIOREN. Reis per bus, 
De navolg~nde spelers worden opgeroepen: 

P. de Haan (keeper) A.van Essen 
E.ïlakkers P,Klein Bretcler 
J,:ilertens 
A,Bilderbeek 
J,Briedée 
L.van Duivenvoorde 

SEKRETARIAAT SEIHOREti 
H.A. v,d, Steèn 

lil ,Kom,cnhoven 
P,Manders 
t.,Tinnenbroek 
R,Scholten 
L,v,d,Velde 
J,Verbarendse 

Jul. van .Stolbergláan 480 
Den Haag ,. 
tel. 83,88,66, 
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H A P P Y , H A P P Y F E 0 P L E : 

Synoniem voor de Utopisten, dewelke a.s. zondag om 10 uur bij René de Groot, Druivenstraat 8 1 Den Haag; ·worden ver
wacht. Dit i.v.m. de 11edstrijd die genoemde happy few in het Brabantse speelt, 
De getrouwen van Thor.ins Ifore spelen in de volgende opstelling: 

L,llrandenburg 
c.v.d,Laan F,van Dijk F.Straathof H.P.v,d,Spek 

J,Groenendijk (a) P.Firret 
R,de Groot H,Zoet G,Jehee G,Looyestein 

Leider, verzorger, etc; etc.: N. de Gruyter 

" •• ~, ... ~ ••• , 11Laat Brabant genieten" .. " " ............ . 
Jégé 

D A N E S V 0 E T B A L 

Gedragen op de stormachtige toejuichingen van het
0

enthousiaste publiek kregen 11e I n stelletje doelpunten voorgeschoteld, zoals we in geen jaren bij Lenig en Snel hebben gezien, (Heb je het goed gelezen, heren???) 
De doelpuntenciakers waren Els Weterings (3x) Thea Bogisch (3x) Els Heemskerk (2x) Carla Gode (1x) Hanneke Schipholt (1x). 
En de verdediging hield de zaak -zoals nog nooit vertoondpotdicht, Technisch stond de wedstrijd op 'n z~ér hoog peil, dankzij de toegewijde zorgen van Roy Bos, 
A.s. zaterdag speelt deze sterrenploeg wederom tegen P.D.K,, aanvang 7 uur. 
Dus alle 800 leden van Len,ig en Snel word.en. yer:wacht,. 

Aanvoerster Wil Bloks, 
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P~OGa/lMr1.A JUNIOREN 1 PUPILLEN EN WELPEN 

ZONDAG 23 MEI 1971 

" ' 

Lens 1 - NICS toernooi, 

10.35 uur Lens 7 - SV Heist 

10.35 uur Lens 13 - sv Heist 

12.00 uur Lens 14 en 15 - Lens toernooi 

9.45 uur Lem, P1 - SV Heist. 

9.45 uur Lens P!l SV Heist· ... 
12.00 uur Lens W1. - .. Lens toernooi 

ZATERDAG 22 MEI 1971 - . : .1 .. ,., 

Lens 2 - ilEC toernooi· 

Lens 7 - {zie zondag) 

14.00 uur.Quick.St.11. "~,Lens 13 {zie ook zondag).!J~jker!claan 

Lens 14 en 15 - {zie zondag) 

Lens 16 t/m 19 - Lens toernooi 

Lens Pl en P2 - (zie zondag) 

' Lens P3 - l'lesterkwartiertoernooi 

Lens P4 - RKAVV toernooi 

Lens P7 - zTè woëiiéidag -
. }" Lens PS zie woensdag 

Lens W 1 - zie zondag. 

Lens t/2 en W3 - Lens toernooi 

Lens i14 -. llesterkwartiertoernooi ( zie oo.k woens-
dag) 

Lens \/5 t/m 7 - ~lassenaartoernooi .( Zi<l ook woensdag) 

. WOENSDAG 26 mn 1971 

Lens P7 en PS - ) . 
Lens t/4 t/m w7 ..,. ~-. onderling Lens toernooi 

DE OVERIGE HIET VElli-!ELDE ELFTALLEN ZIJN,· VRIJ. 

"!.• 
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TOERNOOIEN OP 22 EN 23 MEI a.s. 

BEe-TOEilllOOI VOOR LENS 2 OP ZATERDAG 22 MEI, Aanvang 9, 30 uur 

Lens 2 is op zaterdag 22 mei van harte welkom aan de Brassers

kade te Delft, 'aldus de uitnodiging van BEe, Lens 2 (2e prijs

winnaar op het Lens toernooi van afgelopen zaterdag) kan op 

~it toernooi tonen, dat het niet gedoodverfd is om als 2e elf

tal st!'eds Óen;2e p~ij~ te behalen, Prógramaa voor Lens:2: 

10,30 uur Lens - BEe 13,30 uur Lens - IJestlan_g:Ï.'a ;,_ 

11,30 uur Lens - Marathon 15,00 uur Lens - HRVe 

··Lens 2 : a,hoek, j.v:d.heide, r.hoefnagol, a.st:hijf, chr, 

stapel., . ch, wol ters ,_ ... J'_,.g1.Iit, a, jung_sçh_läger, j. v ,d,voort, 

• p,v,d,steen, h.de jong, h,zoun, 
Leider dhr a,blok 
S,wiènkomst 9,00 uur lens terrein, 

'. 
\IESTSil-IÖlARTIErt TOERNOOI vooa LENS P::! en \i4 Aanvani,; 10.00 UUt' 

Lens P3 en \J4 gaan zaterdacr naar de duinen om bij ~lesterkwar

tier de strijd aan te binden- met de gastheren van W,kwartier 

en de· gasten Quick, vue en Duno, Op een droogje hoeven jullie 

niet te zitten, want .\'/,kwar-tier geeft e.an elke speler 2 con

sumptiebonnen en 'nog ·wel gratis ( zo vermeldt het prograra.raa). 

1/oór ·dte ouders, die hun zoon willen zien voetballen, :vo.lgt 

hier het ·programma: 

1(!,35 
12,20 
14.55 
16,05 

Lens P3 
uur.tegen vue 
uur t'egen lf ,kwartier 
uur tegen Quick 
uur tegen Duno 

10.35 
11.45 
13.45 
15,30 

uur 
uur 
uur 
uur 

Lens W4. 
tegen Quick 
tegen ·'.;/ ,kwartfer 
tegen vue 
tégen Dunci 

Lens P3: r.v.aarle, e,v,boheemen, j.coli, j.engele 1 a,grim

bergen, j,ter laare, r.v.d,neer, m,peperkarap 1 _~,per~ira, f, 

,cholies, _t.v.d,tol, n,versteeg 
Leider theo hoefnagel 
Samenkomst 9,00 uur ingang lens terrein 

Lens W4 : zie onderling Lens-toernooi 26 mei. 1971 

Leider frank teunissen 
.. Samenkomst 9,00. uur ingang lens ter:rein, 

RKAVV TCEfülOOI VOOR LENS P4 OP ZATERDAG 22. MEI Aanvang 9•30 uur 

Aan de Heuvelweg te Leidschendam Noord ligt het i1ooie sport

park van RK1VV, De vereniging van die naara stelt het op prijs 

ons 4e pupillen-elftal te ontvangen en heeft Lens ingedeeld 
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in poule 4 net Biau.w Zwart, ose en 
prijs beschikbaar gesteld, dus·doe 

-beker mee naar h~is. 

RiffiVV, Er is een 1e en 2e 
je best en breng de grootste 

Programma: 10,10 uur Lens 
11 1 10 uur Lens 
12,10 uur Lens 

Blauw 
- RKAVV 
- ose 

Zwart 

Lens P4 : h,brnak,· j,eyk, j,eys, chr,geeve, j,heggelr.ian, h,hop
penbrouwers, a,koevoets, g,teeuwisse, s,teunissen, b,vaske, 
s,wilmer, h,wubben 
Leider theo booms, 
Sa• enkomst 8,30 uur ingang lens-terrein, 

WASSE!'JAAR TOEHNOOI. VOOi-t LENS lt5, 6 El•! 7· OP ZATErtllAG 22 MEI 
Aanvang 12,00 uur 
Lens, vue en Wilhelmus zijn door SV \tassenaar uitgenodigd om 
ieder net 3 elftallen deel te nemen aan de vierkaL1p, Winnaar 
van deze vierkamp wordt de ~ereniging, waarvan de 3 elftallen 
ge~mmenlijk de meeste wedstrijdpunten hebben behaald, Tevens 
kor,,t die· vëreniging in het bezit van de Üoor SV Wassenaar be
schikbaar gestelde 11isselbeker. 
Prograr.ma: 
12.00 uur Lens 5 - 1/ilhelmus 14,30 uur Lens 6 - 11assenaar 
12.30 uur Lens 7 - vue 15,00 uur Lens 5 - vue 
13,00 uµr iens 6 - Wilhelmus 15,30 uur Lens 7 - ~lilhelmus 
13.30 uur Lerfs 5 - Wassenaar 16.00 uur Lens 6 ·- vue 
14.00 uur Lens 7 - Wassenaar 

Lens W5: a.v,d,burg, h.v,dijck, r.driessen, r.duyndam, p.f~om
berg, j.franken, p,krol, r.notebaan'l, l.v,rijn, m.schenkels, 
p,scholtes, Res, j,nijaeyer -
Leider gerard de hoogd 
Samenkot1st 11.oo·uur ingang lens terrein 

LenS" W6 : r.badoux, f,grood, h.houtman, o,köneman,- k,,v.kleef, 
r,matthijssen, c,odenkirchen, f,schipaanboord, w,.valentin

1 
· 

m.wind, th.yp• a. Res. r,jansen 
Leider martin reuver · · 
Sa• enkor.1st 11,00 uur lens terrein 

Lens r/7: f,blom, a.coffeng, j,v,d,lans, n.noort, r,v,oosten, 
j,schipperen, w.stephanus 1 m,veenman, i:i,vogels, f.hooghiera
stra, s.ad?m, f,boot, m.ros 
Leider gerard de hoogd 
Sanenkornst 11,00 uur lens terrein 
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NIIB TOERNOOI VOOR LENS 1 OP ZONDAG 23 MEI Aanvang 12;00 uur 
\lat voorheen het Bisschopsbe~ertoernooi heette, wordt nu ge
noemd het NKS toernooi voor Á~klassers. De opzet van dit 
toernooi is on via twee voorronden te komen tot de landelijke 
finale op 27 juni in N.Brabant. 
Zondag 23 nei is de le ronde, waarvoor de deelnemende· ver·_; 
enigingen zijn ingedeeld in 6 poules. Lens is ingedeeld in 

p:,ule 4 met Verburch, Dynano'67 1 de Valkeniers en Oliveo. De 
winnaar van deze poule speelt dezelfde middag tegen.de win
naar van poule 3 om uit te maken, wie er op 13 juni in Gouda 
in aanmerking komt voor de finale van Zuid Holland. Interes
sant is het te ··weten, welke !clubs poule 3 vor1:1en, Dit zijn: 
GDS, Velo, Steeds Voorwaarts en Rava, Daar poule 4 uit 5 
verenigingen bestaat, worden hier wedstrijden gespeeld van 
2 x 10 min, Dit in tegenstelling tot poule 3, waar Wedstrij
den gespeeld worden ve.n 2 x 15 min, De 110dstrijden worden ge
speeld op het GDS terrein aan de Erasmusweg. Een finale op 
deze r.1iddag tusscin L,rns en Velo achten wij niet uitgesloten, 

Lens 1 : r,1.bloks, b,v,à,lans, h,rir.melzwaan, f.raaff, c, 
schrover, p.hop, t.resodihardjo, g,v.d,veldc, th,boo@s, j, 
kruisinga, j.disseldorp, th,v,rijn, p,v,d,stecn 
Samenkomst 11.30 uur GDS te'rrein • 

LEiiS TOERNOOt · VOOR LENS 111, 2 EN 3 
.,. 
. 

Op zaterdagmorgen 22 r,1ei start ons 2e en Je welpen-elftal Oa 
9,00 uur net hun toernooi o• te trachten de bescltikbaar ge-
15telde verenigingaprijs in eigen huis te houden. Om deze 
prijs gaan strijden de 3 sterkste-welpen-elftallen· van Lens, 
GDA, GDS, VIOS en RVC, Op zaterdag door de 2e•en 3e elftallen 
en op zondag 23 • ei dcor de 1e elftallen. Aanvang toernooi 
op zondag: 12.00 uur. Per. afdeling is nog een leen 2e prijs 
beschikbaar en elke deelnemer ontvangt een bewijs-van goed-· 
gedrag in dó vorm van een herinneringsvaantje, 

Voor zaterdag 22 mei Lens W2: p,brochard, r,coli, r,àe haas, 
e.hofman, m.v.d,hoek, !,janmaat, t,king, h,korenromp, p.lelie
veld, r.schipaanboord, j.schneider, p,vroegop 

,Leider .rené .. v,d, steen 

:tens W3 : r,bloks, p,eys, r,grcên, _e.v.d,harst; j,prim;, j,v, 
kleef, r.kleyberg, m,leyn, q,michels, r,muskiet, m,rutgers, 
p,verhaar 
Leider dhr 11,michels 
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Voor zondag 23 nei LenG W1 : f,verbarendse, w,ter laare, r,bon 1 
c.v.rijk, ,p.:versteeg, j~rie• en, s,v,d.;·•e·er, a-.-overgaauw,. j.v.d. 
nieuwcmhuyse'n, h. planken, j. v, tuyl, r, de _k_ey'.zer. : 
Leider dhr é,bon 

LENS TOERNOOI VOCil LENS 16, ·17, 18 Er! 1d· OP' ZATEitDAGIHDDAG 22 MEl 
Aanvanp; 13. 3.0 \lu!' 
Vier C-klaGse elftalle·n van Len,s gaan·· er zaterda&oiddag een spor
tieve dag ven oakon r!let Quick, Westerkwartier en Wilhelmus. Lens 
16 en 17 zij•n ondergebruch't in afd. 1. _én Lens Hi en 19 in afd.2. 
Beurtelings zal door elk elftal worden.gespeeld op veld 1 en 3, 

·Iedereen krijgt dus de nodige belangstelling, Prijzen: 3 por nfd, 

Lens 16 : p, blom. j. brochard, e. castenmiller, 1. v. dor.iburg, 
r .heer.iskerlt, r. hulselmans, f. kras, e.v .• luxeraburg ( 2x), v ,pauw, 
t. prins, h. pronk, r, leyn · · 
Leider dhr a.'van essen 

Lens 17 : r,guit; a,hoefnagel, e.v.d,hoven; s.lmörr, j,krens, 
· c~lip• an, e~teunis, h.uding, c,v,d,vlugt, h,v.wassern, f~wouters, 
r,wijsman, j,de waal 
Leidf>r dhr h. b_ij•storveld. 

Lens 18 : g. baidjoe·, p. bakker·, r. hoppenbroimers, h. lutterman, 
r. v.d. leeden, a,v .. maren, q·, v ,d.raeys, j .sèhoi ts, b "v. veen, th. 
v,d,voort, j,wa13ser~an, j,wijngaarde, w,brochard 
Leider dhr a,bilderbeek · · 

Lens 19 : . h. hoenclerl~ar,1p; p ,ko~voets, r. v, kruise).bergen, a·, · 
krijgsman, o, looye 1 h. v. leeuwen, r .not tet, r:,.o-rta, j. spoler, 

.. r,willems, a,kleiwegt (2x), j.v,d,burgt (2x) 
ieider leo v,d, velde · 

LEHS TQBRNOOI VOOR LENS 14 EU 15 OP Zür/üAG 23, hEI 
Aanvang. 12,00 uur 
Op zondag 23 ~ei is ons laatste C-klasse toernooi ert wel vcor 
Lens 14 en 15, Ook hier z1Jn de tegenstanders Quick, Wilhelaus 
en 'i/esterkwartier· ert voor ae 3 best· geplaatste elft·allen een 

· prijs,·· '·· · · · · · · ' · 

Lens 14: h,v,boheemen, j.hollink, r.v • .luxemburg, r,v,d,•eer, 
f,v,loon, r,v,hoek 1 e,de wit, g,bloks, j,v,d,burgt (2x) a,v, 
kleef, a,kleiwegt (2x), h,ruyter, rn.wolters · · 
Leider wir.1 kèetaan · · · 
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Lens 15 : a,v,velzen, j.v,velzen, a.de hoogd, r.de hoogd-1 . 

l.reesink, f,de kolt, r,peek,e,landman, p.v.d.nieuwenhuysen, 
c,schenkels, r.v.d.kruk, e.v.luxemburi; (llx), h,lustenhouwe,r_ 
Leider nico drabbe 

ATTENTIE VOOR LENS Pi, 2 1 LENS 7 EH 13 _ 
Op zondag 23 r,iei illorat de SV Heist (België) met 4 elftallen 
ons een kort bezoek brengen. Natuurlijk is het hun grootste 
wens om bij ons tevens te kannen voetballen. Ondanks het feit 
dat wij op die dag een toernooi hebben, meènden wij toch aan 
hun verzoek te moeten voldoen. Dit kan echter niet anders dan 
door deze wedstrijden vóór 12,eo uur te spelen. '.tij doen dan 
ook een dringend beroep op de spelers, ondanks het vroege uur, 
op tijd aanwezig te zijn, daar deze wedstrijden beslist om 
11.45 uur afgelopen moeten zijn, 
Geplande wedstrijden: 

9.45 
2 X 20 rnina 

uur (Lens Pl - SV Heist (miniemen) 
(Lens P2 - SV Heist 11 --

2 x-25 mino 10.35 uur (Lens 7 -- SV Heist (kadetten) 
(Lens 13 - SV Heist (scholieren) 

Lens Pi: r,v.d.boogaard, o,borst, j.bronger, p,v.d.burgt, 
p.devilee, r.hofman, p.hop, r.v.d,laan, j.lausberg, r,micka, 
j.v,rijn, a.westerduin 
Leider dhr·w,hofman 

Lens P2: g,appeldocrn, p.v.d.burg, w.frantzen, w,heynen, 
o.huis, r,koevoets, p.lucas, th.v.luxemburg, r.nooideloos, 

_7,peeters, p,valkenburg, f.v,velzen 
Leider thee hoefnagel 

Lens 7: h.jochems, r,zoun, m.v.baggum, g.trommelen, g, 
schneider, g.lelieveld, r,raooyman, p,booms, a.lodder," • ,v.d. 
horst, f. ve_eren, f. ba ven 
Leider dhr j,v,d.k°le_r 

Lens 13 : f;,v,gessel, p.herry, a.micka, p.perreyn, g'.ruyg
rok, th. tijssen, a. 1 s-gravenclijk, j. de hilster, e .hoefnage'l, 
h,lorsheyd, r.v.d,meer, r,de hoogd, q.v,noort 
_Leidel:' _dhr H,de Groót, .. 

, 

LENS TOERNOOI VOOR LENS W4 1 5, 6 1 7 en 8 OP WOENSDAGMIDDAG 
26 !,iEI, 
Op woensdagmiddag zal door de leden van de juniorenraad een 
onderling toernooi worden gehouden voor bovengenoemde elf-
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tallen, Ook deze jongens wilden wij een eigen to~rnooi-aanbieden 
Helaas was dit. op zaterdag niet meer mpgelijk, daar wij raaar tot 
31 mei de beschikking hebben over onze velden.- De·juniorenraad wo 
in dit geval de redder in de nood en deze leden stelden hun vrije 
tijd op de woensdagmiddag beschikbaar om ook dit.toernooi te _kun
nen.laten doorgaan, Wij hopen dat niet alleen deze spelertjes op 
26 ~ei aanwezig zullen zijn, maar bovendien de moeders, Uw aan
wezigheid zal door de juniorenr-aad bijzonder op prijs worden ge
steld, Tevens voor U een mooie gelegenheid om enigszins een idee 
te krijgen, wat deze leden van de juniorenraad (leeftijd 14 -
18 jaar) voor Lenig en Snel presteren en betekenen. 
Ook deze welpen en pupillen ontvangen een herinneringsvaantje. 

Lens W4: r.v.baggum, m.v.baggun, r,bakker, e,gerritsen, r,de 
gier, p.de groot, a,kies, j,rens, e,schipper, e_.sandifort,' 
a. siemens, e .s\tart, r.wijngaarden 
Leider frank teunissen 

Lens W5: a,v,d,burg, h,v,dijck, r.driessen, r.duyndam, p.frorn
berg, j,fr::mken, p,krol, r,notebaara, l.v,rijn, ra.schenkels, p, 
scholtes, j.nijmeijer -
Leider gerárd-de hoogd 

Lens 116 ~ r.badoux, f,grood, h.houtman, -Ó,köner.1àn, ·k,v,kleef, 
r.mattijssen, c,odenkirchen, f,schipaanboord 1 w,valentin; m,wind. 
th.ypma, r,jansen 
Leider r,1ar:tin reuver 

Lens V7: f,blom, a.coffeng, j.v.a.ian~, n.noort, r,v,oost~n, 
j,schipperen, w,stephanus, m,veencian, m.voi:;els, f,hooghiernstra, 
s,adam, f,boot, m,ras 
Leider cees schrover 

Lens PS : n.r,roenewegen, 01,v,d,alcker, r.v.hoµweninge, j,klaren
beek, a,v.d.klis, g.koning, r,lelieveld, m,rovefs, m.schrnitz, 
f,vogels, a,willems, h,weeke 
Leider peter verheesen 

Lens P7 : j,kies, r.badoux, d,boin, h,v.a·.br~ek, p.dullaart; 
t,gimberg, r,v.nieuwenhuizen, f,orta, r,ruiterman, s,bruens, 
l.oosterveer, pcv.d.zee 
Le.ider- ferry hooghiemstra 
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AFSCHRIJVINGEN 

.... 

Schriftelijk v65r vrijdagavond 18.30 uur bij dhr·G.'v.d.Steen, 
Nunspeetlaan 303. 
Telefonisch uitsluitend vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 
uur, tel. 66.13.14 1 klubgebouw. 
In noodgevallen raag zaterdag tussen s.oo en 8,30 uur worden 
gebeld naar tel, 66,13.14. 

TRAININGEN 
Alle trainingen worden raet ingang van 31 ciei a.s. stopgezet 
i.v.m. de reparatie- van de velden, 
(Ook de woensdagoiddagklub), 

KAMPGELDEN 
Het wordt nu wel tijd, dat de karapgelden worden overgemaakt. 
Op 1 juni a.s. moet de NKS worden betaald! 
Overboekingen op giro 7112 van de Algeraene Bank Nederland 
N.V. den Haag t.cr,v, G,v,d,Steen, kampgeld rekg, 51,2811,261 
v66r 25 mei a.sc 

K R A N T E N A K T I E 

A.s. zaterdag 22 mei uordt er voor het laatst van dit sei
zoen kranten gereden, In verband met d(, verwachte drukte 
willen wlj U vriendelijk verzoeken do kranten te bundelen of ._ 
in degelijk materiaal te doen. De twee waardebonnen liggen 
al weer te wachten op degenen, die de meeste kranten hebben, 

rn.E·EENBUS 

Als er d0 volgende week in de ideeënbus nog niets, behalve 
klokhuizen, etc, zit dan zijn W1J genoodzaakt de ideeënbus 
te verwijderen, Tevens zal er dan dit jaar geen uitgave van 
de Jong Lens verschijnen, 
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BANKIERS 

· Amsterdem /' s-Gravenhage / Rotterdam/ Haarlem / Curaçao 
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BllSTUUR 

J. M. v. d. KklJ, =•itt« 

Prombo.en,1ro.,1 4S. Tel. 250116 

· G. ·tt; Hnlleen. stcretfir;s 

Ah<el&traat 37. Tel. 324044 
C. P. NteuWcnhulzeu-. 'p-rnniugmu.,:ter 

P,!' Ahethtroat 37. '.f•L_3~1014_ 

S. A. de Broyn. kommlsSDrlr 

:ï!'red.Hendrikplein 4
5 118

,.. 
1 •re.L. o J 

C. T. v. d. l..aao. konmiin•rn• 

• Wetmorstraat 311a. Ttl. 333353 

1 ',·.•: 

s.~1Ó,Î• -. ... 10,en 

tt.A.V.d,Steen 
Jul..v.Stolberglaan 480 

CAFETARIA 

,,INWI•• 
DE RADE 18 TEL. 661276 

Onu: specialiteit 
'•: ' 

VROEGOP's 
Dump-:Verkoop 

Tel~ 838866 . ~ · ·· · '0 Dames•, Heren~ cu. Klnduhotiogei ID goud, 

Setrc:t.:,1~ J~nlore:a, puplllai :a,. wdp'tö . . , .~ 

G. v. dt §teen 
Nunsptedann 303_, Td. 3~8691 

S.krctmu Toto 

J. J. J"li•t 
W<imorstrant 67. Td. 33.21 ~:; 

Sekn:terls ttdaktlc 

N. Drabh<_ ·_. _ . . , .. ,. 

Apeldoornse~•• 201. Td. 33 M,$2 · 

TBRRl!.I.NBN 

Htngelola,,n &10 

. Tel. klubgcbouw 66 n 11 

KON1"RIDIITIBS 

r.n.v. PcnnbJQII\U'MCI Y'I/ Len\g c:u Sntl 

Deo .tluao. Giro 336711 

. , do\\ble en c:hroomstaal . 

· · ' (J Transistorradlo',, wcreldóntvnngers. cllm:tte

récofûers. nuloradlo's. pick-ups. ~te. 

0 Doikc;horl..,ge> •n z.,;,,.. klokken. • 
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DE LENSREVUE 
weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel 
44ste jaargang nUJ,1mer 37 27 mei 1971 =================-==--==--=-==--=-==--=--=---=--=--=--=-----=-== 

VRIJDAGAVOND 28 i>lEI 19,00 UUR LENS 1 - l/ESTEiUCIIAitTIER 1 

---------- ·----------------------------------------------------
OFFICIELE UEDEDELIIIGEN 

NIEUli LID 

✓ ~00 R,J ,Fortman 
l 

070950 (s) Hendersonstraat 131, Rijswijk 

IN BALLOTAGE 

'{92 D.,A.SchÖnherr 27-12-45 
793 J,J.Silverentand 27-07-47 
794 I,l,van Zweden 06-04-59 
795 W,J.de Gier 27-03-63 
796 H,C.du Chatinier 19-06-60 
?97 J,Baeten 23-01-61 
798 A~C.v.Han.rseveen 12-04-58 
799 'l',B,Meerstadt 21-05-49 
801 A,C,Lisse 31-05-45 
802 J.H.Mesters 04-07-47 
803 H •. v. Zonneveld 01-03-61 
804 J-,; ,J ,Senten 22-02-63 
805 ü.E.Bout 05-07-61 
806 D.G. 1 t Lam 22-03-

AFVOZHEN LEDENLIJST 
_.1627 P,ii,Hcrpertz (p) 
_,,198 d.J,de Hilster (j) 
......,209 C.Hoenderkamp (j) 
_.,210 1'1,Hoenderkamp (j) 
-256 ·11.A,Kecreweer (s) 
.....-329 J,Lucas (j) 
~560 E,dc il'it (j) 
-087 A,Castenmiller (j) 

__,594 P,Schoutcn (s) 

(s) 
(s) 
(p) 
(w) 
( j) 
(w) 
(j) 
(s) 
(s) 
(s) 
(w) 
(w) 
(w) 
(j) 

van Aalc.tlaar. 538,Zoetèrmeer 
lfol venradc 101 298875 
Randveen 54 299551 
Vreeswijkstr,235 362630 
Hertenrade 314 665404 
Otterrade 52 672366 
Eekhoornrade 234 676261 
~oerbeiplein 52 231752 
Or.,Uvierstr,32 
Trompstraat 92 1Leidschendam 
Middenstede 135 676748 
De Gaarde 139 669670 
Wezelrade 71-c 676201 
Uitgeeststr.201 361364 
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T1illINING SE!HOdEPJ EN JUNIOREN ·· 

Daar na het Pinksterweekend ook het eerste én derde vêld in reparatie gaan, zal er geen enkel veld beschikbaar ~~jn tot. augustus. 
De training.voor zowel senioren als junioren ~ordt derhalve tot nader order stopgezet. 

i3ELGIE-REIS 

De spelers van het eerste, tweede en veteranen elftal, die zich nog vóor de ilelgië-reis op zondag 6 juni willen opgeven .• · dienen dat te doen bij hun aanvoerders (Onno Vorkinkj ,~arry .. Dietz en Ton van Luxemburg) 

OVZRZICRT VJ.rl DE INKO!i,3Tl.I/ Ei'/ UITG;WEH PEi, SPELEND LID 1 gebaseerd op de begroting over het aflopende verenigingsjaar (1970/1971) 1 vergeleken uet de in te dienen begroting over het kouende verenigingsjaar (1971/197.2) 
Uitgangspuntén bij hét opstellen ·van deze overzichtén zijn ge-· weest i . . ., '· 
1. De normale verenigingsexploitatie moet worden gefinancierd ûit-de inkorasten-van kontributies, donaties, entreegeldqn en gerneente-subsidie voor junioren, . -.,,.0._.; Inkomsten.uit klubgebouw en toto dienen hierbuiten te.staan. i-let .andere uoorden: de kosten van het voetballen worden, ver.geleken met de opbrengsten van het voetballen, 
~. Over het \,erenigingsjaar 1970/1971 is uitgegaan van een verdeling.van de uitgaven óver 200 senioren, 300 junioren en 150 pupillen/wëlpen, Over het verenigingsjaar 1971/1972 is 'uitgegaan van 200 senioren, 300 junioren en 130 pupillen/ welpen. 

3, De kosten voor de selekties van senioren en junioren worden beschouwd als algemene kosten en drukken derhalve op ieder lid. 
Indien er van wordt uitgegaan, dat de kosten van de seniorenselekties uitsluitend ten laste van de senioren moeten komen, moeten de kosten per senior-lid over het a.s. verenigingsjaar worden verhoogd met f,34 160, Alleen de kosten van de junioren en pupillen-selekties zouden dan volledig voor relrcning van deze kategorieën spelers moeten komen en in 
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het komende verenigingsjaar worden verminderd met f,16,0S per 

junior en pupil, 

4, Het bedrag dat is opgenomen onder de rubriek selektie Senioren 

en selektic Junioren wordt gevormd door de kosten hiervoor, 

verminderd met de entre·e-'-gelden die zijn ontvangen of ontvange: 

zullen worden bij wedstrijden van deze selcktie-groepen, 

INKO!:iSTEN PER LID 

Kontributie 
Recette 
Subsidie gemeente 

Totaal 
f • ,, 

ÏJITGAVEH PER LID 

Selektie senioren 
Selektie j11a.lioren/pup, 
0,5% kontributie dubieus 
Eko-Juko 
Faciliteiten training 
iUlV3-HVB 
Lens-revue 
Bestuur 
Sekretariaat 
Terreinen 
Spelmateriaal 

Totaal 

... 

Zie punt 3 toelichting 

Totaal 

1970-1971 1971-19'72 
. , " 

SEN. ' JUti •. , i>µi> .• , . . SEN. JUi-i', . PUP, 
.' ,. 

60·,--
2 ,--
-,-

62 ,.--

36,--
1,--
4,--

,4_1,--

30 ,·--·,. 78; -
' 1:,.:_ · .,. :. 2, 50 

4,-- -,-
35,-- 80,50 

48,'--•42,--
1,50 ·. 1,50 
4,-- 4,--

53,50 -~7,50 

===--=-===-===--= =========== .. -.. == 

9,30 9,30 9,::30 
5,92 5,92 5,92 
0,30 0,20 o, 15 
5,-- 7,78 7,78 
6,92 6,92 6,92 

11,-- 3,30 2,--
10;-- 10,-- 10,-'--

4·,92 '4,92 4;92 
2;"31 2,·31 2,:31, 

16,92 16,92 1'6 ;92: · · 
4,62 4,62 4 6,2 1 .. ~ .. 

7';:,21 72,19 '?0,,8~ 
------------ . --- . 

19 1 50 19 1 50 19 1 50 
7,33 7,33 7,33 
0,39 0,24 0,21 
5,88 9,30 9,30 
8,46 8,46 8,46 

12,20 4,50 3,20 
11,11 11,11 11,11 
5,57 5,57- · 5,57 
2, 38 '2 , 38 :2 1 38 

·19,05 19;05'19,05 
4,7,6 .- 4,76., 4,76 

96, 63 92\' ?O ·go, 87 

================= 

131,23 76,11,74,78 

==========·======= 
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... •·• ... 
dat het,tweede,elftal.de kans op promotie heeft geraist. 
Het jiist uit de belangrijke wedstrijd tegen \'/ilhelciils geen 
punt(en) te halen. Het bestuur waardeert de inzet die de spe
lers van het tweede elftal in l;lét' bi

0

zon'der ook de laatste we
ken hebben getoond, Jaramer, dat geen loon naar werken werd 
verkregen, nog raeer jaramer echter dat enkele spelers zich op 
unfaire wijze tegen de soms ook niet zachtzinnige tegenst?Jlder 
teweer steldèn. 
Het 'bestuur veroordeelt dan ook hun manier van optreden ')n zal 
deze week met de betrokken spelers een onderhoud hebben, waar:
na eventuele maatregelen zullen worden genocien. 

UITSLAGEN SEIHOiIBN 

Lens 2 - iJilhelmus 2 1-2 

!o!:!:kora-kommers-kot1peti tie-kor,1rnentaar 

Een slotbeschouwingCYer de afgelopen kompetitie laat nog even 
op zich wachten, nu. de beslissing over Lens 2 nog niet is ·ge
vallen,·Het kampioenschap van Lens 1 was een spannende aange
legenheid, Deze spanning is maar flauwtjes overgekomen in de 
beschouwingen in de Lensrevue, Een schitterend verslag van de
ze laatste spannende r,10menten -heeft Carla Pacqu€, gegeven in 
een opstel dat zij in klasse 1B van de economische school .v.o.or 
het vak Engels moest maken. 
We hebben dit opstel integraal in de Lensrevue opgenomenf Het 
spijt ons zeer voor u; lezer, die de Engelse tàal niet m~ch
tig bent, maar een vertaling zou afbreuk doen aan het st~k. 

~ ... • 
A. v-.E. 

LENS THE CHAMPION 1 

Yesterday 2 lfay at half past two the game started. It was 
lovely weather so there were r,iany people to watch' it,.,lllost of 
thera were already waiting for an hour and oh" how nervous ·_they 
were, This day was so very important ·to all of them• Our-first 
team had to win the game against H.M,S.H, to have a chance.· . 
to become champion of their division.· If we won, Rijswijk the. 
club wi th which we shared the first place had to ~o.ose one ox, _ 
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two points and we were champion, Exactly on time the football 

players ,carne on the play ground, Of course we al,l started to yell 

and .. ëlap our hands, The game started and after three minutes de 

Jo1fgh'.,made q);Îr first goal, Before the oth~rs had reorganised • 

thèfr team Hans Zoet made the second goal. l3ut then after fifteen 

minutóJ;; 'oür.•'opponents scored, The game was very exci ting. The 

pr!l§id.ènt·, Mr,v.d,Kley, ,of our club was E:.o nérvous that he was 
, ' • ~ • I • • _. 

sh&l,<:j.ng .~ll."- over, ·. ;. . . . . . . .. ,,:'.. .. ' .. ' .. ·. · 

The saconà-.hal,f was terrible, Should we win? SholÎld wè l'óose? 

'1/e ;_,on!· Thitr:.,,.fi;..hrid to wait for the result of Rijswijk wlio'' 

were still playing, Six minutes later thespeaker·ásked for 

silence, Then his voice came through the loudspeakers: "The game 

between Rijswijk and Full Speed has ended in a draw", Rijswijk 

had .·lost a point änd we were champion. No1, ,.ie all wcre singing 

" and séreaming., Two men carried our keeper Onno Vorkink on their 

shoul-ders alötig the field, There were flowers, congratulations, ,, .. , 

presents· and cli'ampagne; ~Ie were now thir.d class·èxs but 1,e ·were 

singing•·'.'Lens h'as· .1>'Ón·.the wo:·ldcup 11 , • '· • ·. 

' '.i'hat evening üVe'l.;ybod;y' was invited to come to the clubhouse to 

celebrate, Ou•r·, president, as happy as can be now, t.elà a speech, 

Everybody likes the .. party so much that we decided to become 

championagain next year, 

VA,lIA 

.,.:;-.. A,; .. dat is Ajax 
voor huiswerk de pest 
als die op de.buis komt 
doet niemand z1 n best, 

L •••• dat is .Lens 
vertel het ïnaai- rond 
de Escampse èiatras . 
dat houdt jè;gezond, 

. -. Se·• ·koop aànge·boden: 
· prioa voet~_!i;lsc,hoenen maat 39, f 7 1 50 

·tél •. 67.,2,{,91, '.il,Lust,mhouwer, Mosveen 14, 
•' ' •·· . . . 

- De· dames, a:taah, hun vrouwtje, Afgelopen zaterdag wonne.n ze 
. ' • '1 

weer, nu met 4-,0 van ;/,V,S, . . 
(wat zou. (lie afkorting betekenen?) ·•· · · 

r ~• • 
•• '\ • ••, )fl ,• 

,;,;; 
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·vanaf deze plaats wensen WJ:J lletik van rtïjn; verblij"vend / in het Zuidwal· ziekenhuis, en A:.'.ialhain, Rudol·f Steiner- / kliniek, een spoed,ig herstel toe. 
- Zaterdag B-klasse toernooi met vele interessante deel

nemers. 

- Van onze wetenschappelijke 1;1ede~1erker: 
spreken zonder denken . 
is schieten zonder mikken. 

Meer nieuws volgt. 

PROGi.-lAMfü, SENIOREN VOOR A.S. i/EEK 

1e PINKSTERDAG, 30 !•/EI - LENS VETERANEN TOERNOOI .' ============================================ ·=== 
Á~nwezig or.i° _10.30 uur uiterlijk. 
De eerste wedstrijden beginnen or,1 ,11.00 uur. 
De poule indeling is: 

Poule A Poule B 
o.n.s. 
V • V·.P. 
u.s.v.u. 
v.I.o.s .. 

~ Dordre<;ht· · 
Den Haag 

- 'uitgeeat 
- Den Haag 

den Haag 
Alphen aan 

. . I,rèhïpel -
Alphia 
Unitas 
LenS 

- Gorinchera 
- den Haag 

Op de navolgende spelers wordt ~ gerekend•. 
J,Brochard 
P.ilurghouwt 
il.Burghouwt 
A,Hoppenbrcuwers 
H.Jacobs 
J,Jager 
C.Kras 
A.van Luxeuburg 

SEKRETARIAAT SENIOREN 
H.A.v.d.Steen 

A,v,d,itJeyden 
R.v.Oostveen-Koentze 
H,Scholten 
H,de Sterke 
H,Suiker 
"i/,3uiker 
M,Suykerbuyk 
J .\iillems 
~J.v,Zilfhout 

Jul, van Stolberglaan 480 
Den Haag 
tel. 83,88.66, 

' . 
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2E PINKST!5RDAG - 31 blEI A,S, 

TOERNOOI BIJ P.V.c •. J.uTRECHT VOOR JONGE SENIOREN 
' 

Heis per bus - verfrek 9,30 uur vanaf Lens, 

De onderstaande spelers 

P, de Haan (keeper f 
E,Bakkers 
J,Bertens 
A,Bilderbeek 
G,de Hoogd 
L,v,Duivenvoorde 
P,Klein Breteler 
:A.v .Essen 

TRAINING V'~TERANEN 

dienen op tifdaanwezig te zijn: 

\"/ .Kouwenhoyen 
P,Manders .. 

l,.. '.rinne!1b1'.oek :: 
,1,Scholten 
L.v,d.Velde 
J.Verbarendse 

11.,s, dinsdag worden alle :ieistgangers om. 19,00 uur bij het klub--·· 

gebouw verwacht, om onder de deskundige leiding van Joop ,/illems 

een pittig stukje te.trainen. . 

ERABANT GENOOT VAN UTOPIA! 

Het door René de Groot uitstekend· geregelde '!dagje uit" naar • 

Breda, heeft ervoor gezorgd, ·dat Utopia nu ook in Brabant, een. 

begrip is, 
, • • · 

De Utopisten zagen kans een verdiend gelijkspel te behalen. (2-2) 

tegen een zeer sterk :are da I s.~el;l;tal. ( een combin·atie van stam

gasten uit hot welbekende 11Fumpke 11 ), 

Dat hot eon dag is geuorden nèt'oneindig veel gezelligheid be~ 

grijpen de lEEors van de Lensrovuo'wel; uiteindelijk ligt daar· 

de kracht van Utopia, · ' · ·· 

Brabant en Utopia lieten eiJ,aar genieten, 

DE ENGELAND TRil? Vi,N UTOPIA 

A.s. Pinksterweekend gaat Utopia een trip maken naar Engeland, 

\'Ie mogen toch wel stellen dat dit een unicum is in de Lens

historie. 
In twee wedstrijden zullen àe Utopisten _de .Lenskieurén verde

digen. 
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UITSLAGEN 

KOMPETITIE 

Quick Steps 11 - Lens 13 6-1 
VRIENDSCHAPPELIJK 

Lens 7 - sv Heist 0-1 
Lens 13 - sv Heist 4-2 
Lens Pi - SV Heist 1-1 
Lens P2 - SV iieist 1-0 
TOERNOOIEN 

BEC toernooi Lens 2 · ie plaats < 

Lens toernooi Lens 14 ie plaats 
Lens 15 2e plaats 
Lens 16 3e plaats 
Lens 17 2e plaats 
Lens 18 4e plaats 
Lens 19 3e plaats 

Westerkw.toernooi Lens P3 ie plaats 
Lens W4 4e plaats 

RKAVV toernooi Lens P4 4e plaats 
Lens toernooi Lens W1 ie plaats 

Lens \/2 1e plaats 
Lens W3 2e plaats 

\;lassenaar toern. Lens \15 4e plaats ) 
Lens W6 3e plaats )verenigingsprijs 
Lens 117 4e plaats 

N.Ii.S.toernooi Lens 1 le plaats in poule 
finale verloren 
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Tijdens het bezoek van Old-Strandions aan Nederland met Fasen 

verloor Utopia zeer eervol met 4-2, 

Op revanche belust vertrekken de lensers vrijdagavond per 

boot, blijven. 3 dagen _in• Engelend en keren .. dinsdagmorgen in 

alle vroegte terug, · 

Supporters die alsnog de reis willen raee1,ake11 uoeten zich'' 

met spoed vervoegen bij Frank Straathof. Frank vertr,ekt zater--. 

dagavon<l,, p7r vliegtuig or,1 zich later ?ij h?t, gezey,f?ap te 

voegen, 1 

De volgende spelers maken de reis mee: . / , . 

N, de Gruyter, r,.,v. Eysbergen, Fr, van Dijk; J, Gróenendijk, 

R,de Groot, K,v,d.Laan, L.Brandenburg, P.Fieret; J,Riemen, 

G,v,d,Kley, en H,Zoet (in,Engeland beter beken~ als de flying-

nunL'. · · · · i 

'Deze spelers'en de resp. vrouwen, verlóofaen etc: dienen 

vrijdagavond rond 20.00 uur bij Frans van Dijk te zijn, Aàrés: -

Jan Sarendselaan 122, Poeldijk, 

Hier volgen nog enkele belangrijke tips: 

1. vergeet dè -pas_poorten en àe voetbrilspullën niet, 

2. zorg voor wat-E113~ls,geld, 

3, goed schaften (zeeziekte)· e'n Wat -0etbaars-miaenemen., 

4, niet teveel smokkelen, 

De organisatie berust bij k.van Eysbergen en N,de'Gruyter; 

Great Britain zal de heren dankbaar zijn, 

E.F.vanDé 

PROGt!AiiHA 1 S JUIHOREN I PUPILLEN EN WELPEN 

ZAîliiRDH.G 29 l-lEI 1971 Ligging terrein 

14,00 uur Verburch 5 - Lens 6 Wateringseweg,1Poel-

.:: 14.ÖO uur Leng 9 en 10 -'-Lená toernooi · dijk 

14.00, uur HMSH 4. - Lens 11 Vrederustlaan 

13,45 uur Lens 13;14,15 - Wilhelmus toernooi 
(13 en 14 zie ook 31 mei) 

8.30 uur Lens P1,2.en 3 - Lens toernooi pupillen 

l,JáANDAG 31 MEI 1971 

11,30 uur Lens 1 .. Zwaluwen Vooruit toernooi 

10,00 uur Lens 2,3 en 4 - DSO toernooi 
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11.30 uur Lens 13 
10.00 uur Lens 14 

Zwalmten. vooruit toernooi. 
- Delft"' toernooi 

ALLE OV:d:RIGE NIET VERJ'lELDEELFTALLEN ZIJN VRIJ P,de ilolf, A.de Pagter (1C) 
w.·v,d.Linde (11) 

OPSTELLINGEN 

Lens 6 : g.v.ardenne, a.v.d,berg, w.duiverraan, e,v.d.linde f.hooghiemstra, j.lubout, m.mulkens, j.reuver, f,de vroege, j.borst, j,staffeleu, g,v.deelen 
Samenkocst 13 ,00 uur ingang Lens te'rrein Leider dhr f',flumans . 
Lens 11: p.zeitzen, j.v.rossum, w.snijders, j.dessing, h.keiner, j.vollering, f~magnee, g.lrnrkhof, h,niggebrugge, h,hooghiemstra, h~v •. d.graaf, w,v.d.linden 
Samenkomst 13,30 uur klubgebouw Lens 
Leider hans verbarendse 

TOERNOOI AGENDA VOOR DE VIAAND JUNI 
5 juni ESTO voor Lens P1 (ilodegraven) 5 juni Rijswijk voor Lens 10, 16 en 18 5 juni o"n.B. voor Lens \'/1 en 2, 
6 juni Delft • voor Lens 8-
6 juni Naaldwijk voor Lensleiders en kommissieleden 12 juni O,D,B. voor Lens P1 en Lens 17 12 juni DWO .. 

13,14 1 15 en 16 (Zoetermeer) voor Lens 
13 juni O.D,B, voor Lens 2 en 10 13 juni Di/0 voor Lens 7; 8 en 9 · (Zoetermeer) 20 juni Wilhelmina' 08 voor LensP1 ('ileert) 26 juni Velo voor Lens 7 

WILHELMUS-TOERNOOI VOOR LENS 13114 en 15. Aanvans: 13 •. 45uur 
Drie C-elftallen trekken a.s. zaterdag 29 r.1ei naar de West:vl'i.etweg om op .. de terreinen van ililhelmus een fe of 2e prijs te ber.iachtigen 'i'n hun ,poule. Lens is ingedeeld in p:iule A, i:3 en C, !'aarvoor het vol1;'endc prograrama is samen.gesteld: · 
14.00 uur Lena 13 - Uilhelrnus Lena 14 - Wilhelmus Lens 15-DVOS 14.50 uur,. , Lens 15.:.1;loordrech 15.15 uur'Lens 13 Sportlust Lens 14 8portlust 15,40 uur Lens 13 Noo·rdrecht Lens 14 DVOS 
16,05 uur Lens 15-\Jilhelmus 
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De wedstrijden duren 2x10 min. B_ui:!;e~ .'='e 
ontvangt elke deel,A\Hner een aandenken _aan 

'-~~,- . ·- ··-- . 
toe1üi:6~~. -=-- ··\ 
Lens 13--·: als bekënd 
Leider dhr h.de groot 

eve_ntueil.e pr;ijzen 
het. \li,lhelrnus ,• . " . . 

Samenkomst 12 .45 uur ingang Lens terr·ein . . ·--~ .......... , . -··-

Lens 14 : h.v.boheemen, j.holli0:k'; r.v.luxeIJbur.g, ,r,:~~~ëf.·m~er;:"~·'.' . .-i: 
f.v.loon, r.v.spek, e.de wit, g.bloks, j.v·:d·,._burg:t.-;'-a.v.,, · .. 
kleef, a.kleyw0gt, h.ruyters ., 
Leider dhr w, keetr.1an -.. ,, . ~-· 

Samenkor.1st 12 .45 uur ingang Lens terrein.-

Lens 15 : a.v.velzen, j.v.velzen, a,de hoogd, r,de hq.ogd, 1, 
reesink, t.de. kok, r,peck, e,landman, p.v.d,nieuw_gnh1,1yzen,: · 
c,schenkels, r.v,d,krukl h.lustenhouwer, ra,wo·lters 
Leider dhr n,drabbe. ·,1,..:. ".• ; . ~ ;. 
Sanenkornst 12.45 uur ingang Lens terrein, 

•- .. :..:2~~;~-
. LENS TOEi.<l\\OQI "VOOR P1·. ·2 EN 3 EN LENS· 9 EN 10 OP· ZATERDAG · · ';·,._, 

29 MEI' IC ' ., • ' ' ; .''. ·a_•,>:•, ,·,-. • 

Aanvang pupillentoernooi om 8"30 µur ~.- .-· 
Zaterdag 29 mei zijn dan onze laatste toernooien en wij, moge_n 
wel zeggen een bijzonder interessante af&l~i t':in-g vi;n ons voetbal" 
·.seizoen, Voor Lens Pi, 2 en 3 begin.nen, w'ij I s--mo:i;-gè_ns raet Qe_. 
eerste wedstrijden om 8,30 uur, U zult zich afvragen, waa,rom 
reeds zo vroeg? Reeds lang voordat wij 11isten dat we de be
schikking zouden hebben over 2 velden, hadden wij dit toer
noói"1·gèregeld, zodat wij op het laatste moment däzë" wed-
strijden (berekend naar 3 ·velden) over 2 velden moesteri ver-· 
delen. Dezè •-3 ·pupillen-elftallen ·gaan proberen, evenals .-,
onze 3 welpen-elftallen·ae afgelopen zaterdag en zondag heb-· 
ben gedaan, de verenigingsprijs in huis te houden. ·•zij -raceten 
hiervoor echter strijd leveren tegen 3 pupillen-elftallen ván 
DIOS (Nw Vennep), Donk (Gouda), DWO (Zoeterrneër).:'en Qtrick " 
(den Haa,g).,_,Per eyfdeling is ook ,nog een ,1e_ ~n ~e prij,s \:Je:- •,. 
i,chili:baar. Uiteraard .. ontbreken o,ok_ hier de .vaan1;j~'?. pie:t, Zp-
als U ziet een geweldig prograrma ·en wij h~pen.~alÎ,:ook: dat_· 
vele ouders getuige zullen zijn van een spannend tot.rnooi. 

Lens Pl: r.v,d,boogaard, o.borst, j,bronger, p.~.d,burgt, 
p.devilee, r.hofman, p.hop, r.v.d.laan, j.lausberg,-;f,korte
kaas, r.micka, j.v.rijn, a.westerduin 
Leider dhr w,hofman 
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Lens P2 : g .• appeldoorn, p,v,d,burg, ·11~frantzen, w,heynen 1 o,huîs 1 
r,koevoeti, p,lucas, th,v,luxeraburg, ·r~noordeloos, r,poeters, p, 
valkonburg, f.v,volzon 
Leider theo hoefnagel 

Lens P3: r,v,aarle, e,v,boheenen, j,coli 1 a,bijnagto,. j.engele, 
a,grü1bergen, j,ter laare, r,v,d,meer, r.i,peperkarap, r,pereira, 
t,v,d,tól; m,versteeg, &;tink" ' 
Leider hans zoun ' 

LENS TOERNOOI VOOH LE!-JS 9 EU 10 OP ZATERDJ;.GI,HDDAG 29 MEI 
Aanvang 14,00 uur 

., Ook voor onze B-klassers een leuk toernooi, waarin Lens 9 het 
op iiloet nerrnn ·tegen · een aantal· Doiftse clubs ( BEC, DHC, DHL, 
en Full Speed), terwijl Lens 10 is in~edeeld in de z.g. West

~:.;.:;•,.1andse poule (ADS, GDA, "Loosduinen en Postduiven), Zowel voor· 
· "de poule van Lens 9 als 10 zijn drie prijzen beschikbaar, 

·.Lens 9: b,ruiterman, r,bertens, j,post, f,snoeyers, g,colpa, 
;j,~janmaai",° a,l_oóyestein, j.slabbers, _11,wi_ls, h,guit, r,ver·
baréndse i· 'i ;_wouters . . . 
Lo1der gerard,de hoogd 

. ;·, . 
Lens 10 ·: ',f)van os., p,berkelaar, h.v·;d,broek, · r,de vroege, 
p.do·· t;;olf, th,heems\rnrk, a,brouwer, s~djerahian, o,verdier, 
r.v,d,linden, h,slogtenhorst, a,de pagter 
Leider cees griiabergen 

ZW.é.LUi/Ell VCOlWI'i' TCEilNOOI VOOR LEIIS 1 EN 13 OP 2e PIN!::STERDAG 
Aanvang 11,30 uur . 
Onze- sterkste conbinatie Lens 1 en 13 (bewezen in Driebergen) 
gaat op r,iaanclag 31 mei naar Zw,Vooruit in Utrecht. Daar op dit 
mouent nog geon prograr.ma beken cl is I kunnen wij U helaas geen 
verdere g~gevens verstrekken, Hot vervoer geschiedt per auto
bus. 
Vertrek 9,30 uur ing-/lng Lens .terrein, 

Lens 1 i n,bloks, b.v,d,lans, h,rir.melzwaan, f,raaff 1 c,schro
ver; p·Ü1op,...,·,t,resodihar_djo 1 g,v,d.velde, til.booras, j,kruisinga

1 
j ,disseldorp; ·,th•, v•,rijn 
Leider.dhr th.van leeuwen 

Lens 13: als·b~kend 
Leiaor· dhr. 11-~de groot· 
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D,S,O.TOERNOOI VOOR LENS 2 13 en ·4· OP MAANDAG 31 MEI'· 

Aanvang 10,00 uur. 

Op 2e Pinksterdag is Lens 2 1 3 en 4 op bezoak bij DSO in 

Zoetermeer, De terreinen van deze vereniging lii:;gen •op het 

Burg.van Tuyll sportpark. tlelke prijzen er te verdienen zijn 

heb ik in het programr.ia niet kunnen ontdekken, maar wel staat 

gedrukt: "In de kantine (foei) kunt U gebruik caken van. ·,'? 

belegde broodjes, slaatjes, patat-frites, etc. · · 

Prograt1ma LENS 2 LENS 3 

10.35 uur tegen DSO 10.35 uur tegen G.D&S •. 

12.20 uur tegen Grcenewe·g 
11.45 uur tegen Duindorp SV 

12.55 uur tegen Groenewes 

14,40 uur ·tegen G.D.S.•· 
13.30 
14.40 

uur tegen .J_4 indO~.Jlc : ~!- . 
tegen DSO · •-.• , .... .; 

LENê 4 , , 
10,00 uur tegen Duindorp SV 

11.10.uu~tegan Groeneweg 

12.55 uur tegen GDS 

14.40 uur tegen DSO 

uur 

, :.• . j 

Lens 2: a.hoek, j.v.d.heide, r,hoefnagel, a,schijf, chr. 

stapel., ch •. wolters, f.guit, a.jungsch löger, j,v.d.voort, p, 

v.d,st~en, h.de jong, h,zoun 

Samenkomst 8.30 uur ingang lens .. terrein met brorn:ier. 

Lens 3: a.albers, f,disseldorp, l.egberts, w.englebert, 

j,janoaat,· h.jonker, j,keetr,;!ln, ''f."de kleyn, a.v.d.néer, 

f. teunissen ,· p. verheczen, th. wilshe.us · · .•... ·• 

Leider dhr c,nieuwenhuizen 

Same;q~o.r.,st 8. 3Q uu.r, ingang _Lens terrein L\e1;. broiät\er· ·•=,·?:·'..' · 

Lens 4': h,.albeirs; ,\:be.urnm, a.castenmiller, h.v.dar:i; 

j.v.-d.·ende, b.de hans, p.heynen, a..v.tl~keer, j.r.,eule;:ï.an, 

j,meyers, · a·,11ersé!r,' Ï>',schouten, w,zeemeyer 

Leider dhr j,heynen 
Sat1enkor.isi' ·8 ~30 :uur· ,-ingang Lens terre in met bror.imer 
f: , • 

~ 

DVV-DELi7 T TOERNOOI VOOR LEIJS 14 OP îllAMJDJ.G 31 MEI 

, Jlanvang 10. 00 uur . 

Le11s 14 gaat deelner.,en aan het 10e IIH,Th.v,Zuylen toernooi"•. 

wat gehouden ttordt op de velden uaq de if .H. van .. Le_euwen~aan 1;e 

Delft, Dit toernooi bestaat :1~it ~ _gedçelten nl •. _.op r,1\l,aq~ag 

31 mei voor C-klassers en op zondag 6'juni voor B-klassers 1 

uiteraard voor dezelfde verenigingen. Onze C-klassers _ga~n 

dus de spits afbijten rJet het volgende prograrar.m af te t1erl<en 

. ,J 
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10,50 uur Lens - Steeds 'l(oorwanrts 
11,40 uur Lens - lHauw 3,iart 
12,30 uur Lens - Laakkwnrtier 
14,35 uur ,Lens - Delft 
15,50 uur Lens - Full Speed 

Lens 14: zie Wilhelmus toernooi 
Leider dhr w,keetr.mn 
Samenkor.ist 9,30·uur ingang Lens terrein 
TRAIN I N'G EN 
A.s. vrijdag geen C-klasse training, 
AFSCaiUJVHJGEN 
Schriftelijk v66r vrijdagavond 18,30 uur bij dhr G,v,d,Steen, Nunspeetlaan 303, 
Telefonisch uitsluitend vrijdagavond tussen 18,30 en 19,30 uur, tel, 66,13a4, 
In noodgevallen nag zaterdag tussen 8,00 en 8,30 uur worden gebeld naar tel, 66,13,14, 
KEURHJGEN 
Het oude se1zoon is nauwelijks beëindigd•of wij r.ioeton alweer gciin ·donken aan de voorbereidingen voor·seizoen '11/72, ·Zoals bekend r:1oeten alle spelers era de drie· jaar worden gekeurd, Donderdagavond 3 juni wordt de eerste groep vim 50 jongens gekeurd, Oproe~en hiervoor ~orden deze,week vcrzoqden, Le~ goed op, want bij niet-v(;lrscl)ijncn op ile kouringàavoqd r.ioet het k{1uringóg<?lcl toch worden betaalil, · 
PRIJZEi'l TOER!JOOI:ZN 
\tij verwachten dat zaterdag a.s. de pr1Jz"n behaald op enkele toernooiçn bij _de Juko worden ingeleverd, ,lij denken hierbij vooral aan het C,D,N, toernooi, waar zowel ./J.1 als C1 de eerste prijs behaalden en het BEC toernooi, waar A2 eerste werd, 
LENS 14 \ION C-KU.SSETOEiWGOI, M.llilH LENS 15 STAL DE SHOW Nadat do Belgische mini- en midinannekes een voetballesje hadden gehad, brak het moment van de waarheid aan voor onze C,-1,la"ssers Lens 1•1 en 15, De koude oorlog hcd al weken geduurd en de. spannint was dan ook van hun gezichten af te hen, Lens 14 begon direkt goed, deer uet 2-0 van een versterkt 1/ilhelraus te winnen en Lens 14 deed er niet voor onder, door Quick net 1-0 te verslaan, Daarna brak het uonent van de waarheid aan, de big-raatch Lens 14-· Lens 15. Het talrijke publiek was niet voor niets gekor.1en, wimt er werden door onze jongens knappe staaltjes hogeschooltrucj'es toe 



- 364 -

'-gepast, wat door het publiek, ··terecht, met applaus werd geho'noreerd, Vooral Lens 15 speelde, ondanks het feit dat al deze spelers een jaar jonger zijn, oen grandioze ·partij voetbal en dat kwam dan ook tot uitdrukking in een gave treffer van rené peek. Lens 14 kreeg in de 2e helft één kan~ door een foutje in de Lens 15-achterhoede en dat was meteen raak.Zij kregen hierdoor meer dan zij verdienden, maar ja, de bal is rond ( van horen zeggen). Het werd zodoende 1-1, waarrJee alle spelers toch wel blij waren. 
Lens 14 won ook z'n laatste wedstrijden tegen i'lesterk1rnrtier en Quick en Lens 15 speelde 0-0 tegen een. grof spelend tlilhelrnus en voerde tenslotte nog een anusant·waterballet op tegen ',iesterkwartier 1-0, We kunnen toch, ondanks de wolkbreuk spreken van een bijzonder geslaagd toernooi, • et dank aan eenieder, die hier het zijne toe heeft bijgedragen. 

Coco, 
Klli1NTENAICTIE 

De laatste koer van het seizoen zaterdag jl, hebben W1J gelukkig weer eon grote hoeveelheid kranten ontvangen. Volgend seizoen starten wij er natuurlijk ~roer mee, \lij danken iedereen die dit jaar aan deze aktio hebben 1,ieegeholpen, 
SPOJTDAG 

Daar onze velden er al op 1 juni uit zijn, zijn we genoodzaakt de sportdag te verzetten naar een zondag in augustus, Heer hierover volgt tegen die tijd. 

JONG LENS 
Iedereen die copy heeft voor Jong Lens moet dit voor 5 juni ingeleverd hebben bij P,v,d.Steen of P.Heynen, Ook kunnen ze het in de ideeënbus deponeren, Van de leiders hebben wij tot nu toe slechts 2 verslagen ontvangen en de jeugd heeft helemaal nog nietslaten horen, \iij verwachten echter nog wel iets, 

• 
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BBS'J'UUR 

J. M. v. d. KI<~. ""°''""' 
l'r~mbo;:emt""'t:-15, Tel 250116 

G .. H. 1-lallun, •••rrl•t<• . 
Ahttlm~•t• 37, Tel. ,?4044, 
C .. P. 'NltuwenhuiHD;, J>t'n11in9mtt,rer . 
p/a. ,\~r1'!1t, 37. 'fel; 3210 4J 

S. A, de Bruya; komtnf..,.r1,, 
.h'red .•. Hendrikpl.ein 4 

50118
" 

• . • 1 •reJ.. . "' C T, v, d, L,,111>,, kor,,m.. ... , •• 
W,:!mctitroa1·, 341e, Ttl, 333353 

SdcHterla: sealorà1 ·· 

tt.·A. V .d~Steën 
Jul.v.Stolberglaan 480 
:l.'el'..' 838866 
Sdtrotario, jaalotta; pupUleo, éo wtlpc,, 

(), v. cl. St<tn 
Nunsptttlaao,.303, Te!. 396694 

S.krctari" Toto 

], J. ~r';'_ ·-- . . 
W,1rna1<troa1, 67, T,l. 3311 )3 

Sckrotada· redalill• · j 

N. Drobbc 
/\1><ldt><>rn..-laa1J, 201, 'fd .. H<>f,~2 

T.llltRl'!INIIN• 

Hen~t!ol~•• 600 
Tel klu!Jochouw 661311 

KONTRIBUTIBS 

t.n.v. Pt"nDiDQHttfft«"f; V-J f..cnlg en Sntl 
D•• .H"ng:, Gtrc> 3:16711 

· CAFETARIA · .. · 

,.INWI" 
· .DE RADE I& . . TEL. 661276 

. 
Onze. sprciàliteit. 

llmmburg'7r speoia'al 

·VROEGOP'$ 
Dump•:flerkqop .. 

D !>amu•, Huc1>- u: Ktridcrhorlo{lc• la IJOlld, 
d,,,tl,1~ ~n chroomatn~I, 

[] Tr.a:nilstotrad10·1 •. '\\"trt.ldODt,•angtrs. caistttt 
rctordtt1, 11utorad~'s. pick.ups, nc. · 

D Dolkcrholk>l!ta,to·Zaaiue,klokkt1t. 

20-JOV'n beoeden·de· winkelwaarde· . . 

V.<1D{1t vrijli/ij,,cnJ ;:ld,tunding 

TEL. 66 9.6 01. 
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DE LENSREVUE 

weekblad van de voetbalvere~iging Lenig en Snel 
44ste jaargang nummer 38 3 juni 1971 

=====-=-===============-==-==--------==---========-------------

LENS 2 GEPROMOVEERD ! 1 

Door de eigenlijk niet meer verwachte 2-0 overwinning van Wil
helmus 2 op Overmaas 3 is ons tweede elftal toch nog gepromo
veerd naar de reserve tweede klasse KNVB. Ons tweede eindigde 
de promotiekompetitie gelijk met Overmaas (beide teams behaal
den 1 punt), maar het doelgemiddelde van Lens was iets beter. 
Na de wedstrijd tegen ï"/ilhelmus hadden we eerlijk gezegd we1n1g 
hoop, dat het nog zou lukken, maar Overmaas liet het bij Wil
helmus op onbegrijpelijke wijze liggen. Deze beslissende strijd 
in de proraotiereeks I waarbij er voor ~lilhelraus niets meer op het 
spel stond, liet een Overmaas zien, dat duidelijk de indruk gaf 
weinig zin in promotie te hebben. De Rotterdammers maakten er 
eën vriendelijke zoraeravondwedstrijd van. Wilhelmus tikte er 
lustig op los, De Voorburgers kregen legio doelrijpe kansen, 
waarvan er kort voor rust een en in de loop van de tweede helft 
een benut werd, Overmaas verzuimde de geboden kansen te be
nutten, zodat de vreugde tenslotte buiten het veld ontstond bij, 
de aanwezige Lensers, 
Voor het tweede elftal betekende dit toch een raooi slot van een 
goed kompetitieseizoen, waarin door alle spelers hard is ge
werkt voor het resultaat, De ongelukkige promotiewedstrijd 
Wilhelmus doet daar niets aan af. Ondertussen zal voor het 
in de Lens-historie een Lens-elftal uitkomen in de reserve 
de klasse, Aan spelers en begeleider onze gelukwensen, 
De eindstand in de promotiereeks is als volgt: 

1, Wilhelmus 2 2-2-0-0-4 
2. Lens 2 2-0-1-1-1 
3. Overmaas 3 2-0-1-1-1 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

4-1 
3-4 
2-4 

togen 
eerst 
twee-

/792 
-793 
;, 799 
,,.. 802 

D.A.Schönherr 
J.JeSilverentand 
T .B,l,Jeerstadt 

27-12-45 
27-07-4? 
21-05-4!:l 
04-07-4'/ 

(s) 
(s) 
(s} 
(s) 

van Aalstlaan 538 Zoetermeer 

J ,H ,J,lesters 

Wolvenrade 101 2G8875 
Moe:r-hfd.ylein 52 
Trompet.raat ~2 

231752 
Leiè.~chçnJan 
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IN BALLOTAGE 

801,J.T.van G_astel 
807 A.W.Tamerus 
808 P.L.Rossit 

. 20-03-57 .( j) Hoogveen 56 ._ 678964 
.. 06-11.:47 (s'} rl.Pî.jperÎ~àn '49 Leidschendam 

07-03-51 (s} Rei tzstraat 85 325402' '· 

AFVOEREN LEDENLIJST 

-/428 J.G.Nijmeijer (w) 
..-527 J,F,Vo~lering (j} 
....-50~_L 1v.d,Velde (s) 
-588 l!,i-1,Stuiv:enga (s) 
.-466 H,P,Smitskam (s) 
./442 P,G.i,1anders (s) 
./189 P.D.Herry (j) 

ALGEMENE LEDENVEHGADERING 
' ; ,·,: 

Zoals reeds eerder gemeld wor<it _de· algemene lp.denvergadering 
gehouden op maa,ndagavond 21 -juni in het klubgebouw; aanvang 
negen uur, De uitnodigingen voor deze vergadering en de be
nod.igcÎe stukken worden' b:ï.'nnenkort afgezonden, 

AFSCHEID VAN EEN BELGISCHE VRIEND 

Onze Belgische vriend M,J ,Ooms, bekend om ziJn viaamse f(er.: 
missen en jar.enlang steunpilaar. van het vèteraneri~lf:ta;t,. gaat 
binnenkor"t terug naar zijn _land, Leden en donateurs, die_ hem· 
willen uitdrinken kunnen dat doen op maandagavond 7 juni in 
ons klubgebouw. Er zal dan een_ in,f9rr.1e_le afscheidsborrel ge
houden worden om ongeveer 22.-- uur, 

OPENSTELLING KLUBGEBOUif 

Nu ook het eerste en derde veld in reparatie Zl.Jn gegaan, 
evenals de trainingsstrook, kunnen er geen acti--vitei;!;en meer 
ontplooid worden op de grasmat. Het klubgebom, zal tot nader 
order slechts geopend zijn_ op maandag- en vrijd_agavond, 

REPARATIE VELDEN 

Alle velden zijn vanat heden niet .raeer beschikb_\l.ar 
de jaarlijkse reparatie, · 
Het weekend van 14 en 15 augustus zullen de eerste 
strijden we'er gespeeld kunnen worden, 

. , 
1..v.ra. 

! 
wed

/ 

, 
; 

i 

/ 
; 

" 
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ALGE!f/ENl!: LEDENVERGADERING 

Nogmaals: 21° juni wordt ·deze gehouden om 21.-- uur in ons klub-
' . gebouw. 

' . 

NOGMAALS LENS 2 - \'IILHELMUS 2 

Zoals in de vorige Lensrevue is aangekondigd heef~ _het bestuur 
• j • • •• 

een gesprek gehad met de spelers van Lens 2, die .:ë;i_ch .tijdens 
de wedstrijd tegen Uilhelr.ms 2 niet korrekt hebben gedrageµ', Het 
bestuur betreurt dat meerdere spelers tijdens deze· wedstr'ij.d te_ 
grof hebben gespeeld, Twee van hen heeft het bestuur een 'offi-· 
ciële berisping gegeven. Deze maatregel betreft de spelers· 
H,Rooduyn en J,van Dijk. · 

60'..JARIG JUBILEUM BMT 

Onze buren vieren deze week hun 60-jarig jubileum, waarmee wij 
he-n van harte komplimenteren, \lij tl(msen het bestuur en de leden 
nog vele· succesvolle jaren en hopen dat dé goede samenwerking 
tussen.BMT en Lenig en Snel nog lang gekontinueerd zal worden, 

BELGIE REIS 
-· . ·-· 

A.s. zondag brengen ons 1e en 2e elftal en de veteranen een be-
zoek aan de SV lleyst. · De botrokken' spe'.rér·s met hun dames dienen 
om 7.-- uur te verzarnele!) bij de ingang van.ons terrein, 
Vergeet niet een paspo?rt mee te nemen en een lunchpakket, 

----------

PROGRAMMA 18 JUIHOREN I PUPILL!fä EN 1füLPEN 

ZATERDA.G 5 JUNI 1971 
Lens 10 ) 
Lens 16 )· Rijs1djktoernooi, Schaapweg, iUjs1tijk 
Lens 18 ) 
Lens P1 Estotoernooi, Bodegraven 
Lens l'/1 ). ODB toernooi, Albardastr'aat Lens ~12 ) 



- 369 -

ZONDAG 6 JUNI 1971 

Lens 8 Delft toertlooi, Délft 
< .•· : 

!" ~ l 
Een elfta,l,bestaande-uit leiders, en·ko@@issieleden zal zondag 
6 juni in Naaldwijk aantreden voor het spelen van een toerno9.i, 

TOERNOOIEN 

ESTO-TOERNOOI TE BODEGR/l.VEN VOOR LENS P1 OP ZATERDAG 5 JUNI 197'1 
Aanvang- 10~00 uur 

Ter celegenheid van het 35-jarig bestaan van ESTO organiseert deze 
vereni6ing een nationaal-toernooi voor pupillen. Een groots opge
zet toernooi r.iet een prograr.ir,1a dat er wezen mag, Er zijn dri:e 
poules: · · ' 

Poule A 

ESTO (Bode5raven) 
LFC. (Leiden) 
Oliveo (Voorburg} 
HMS (Utrecht) 

1 
Lens P1 speelt or.i: 

Poule B 

i3odegraven 
Bergambacht · 
Kranenburg 
Elinkwijk 

Poule C 

Waddinxveen• 
Lugdunum (Leiden) 
Lens 

· Zebra I s (_Hil vers urn) 

10.20 uur tegen de Zebra I s : 
·10. 50 uur tegen Lugdun_ur.i 

'. 

·12,00: uur tegen !iaddinxveen 

' . - ' 

Om tot een rangschilrJdng van deze 12 deelneners te komen 'begint · 
r.ien om 13.0Ö uur mej. .d<, finales, 1,Jocht Lens P1 in pouie è :w·innaar 
worden, dan is voor onze pupillen dé finale-wedstrijd om 15.05 uur 
tegen de winnaar van poule B. 

Lens P1: r,v,d,boogaard, o,borst; j.bronger, p.v.d,buugt 1 p.d~~i
lee1 r.hofman, p.hop, r.v,d,laan, j.lausberg, f.kortekaas, r~ 
raicka 1 j.v.rijn, a.westErduin 
Leider th,hoefnagel 
Samenkomst 9.00 uur ingang -Lens-terrein, 

RIJS~IIJK TOERNOOI VOOR LENS. 10 1 16 Ell 
Aanvang 10,00 uur 

18 OP ZATERDAG 5 JUNI 
' 

Op zaterdag 5 juni gaat Lens ;;iet 1 B- en 2 C-elftallen naar IÏet. 
Prinses Irenesportpark te Rijswijk. Helaas ontbreken nadere ge-
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gevens, zodat 1iij U geen wedstrijdschema kunnen mèdedele-IÏ~ · 
Lens 10 : f.v,os, p.berke.laar, h,v.d,brÖèk\ ''r,de vroege, th.heeraskerk, a,brouwer, f!,.djerahian" o.verdier, r.v • .d,).i-ndenf·. • h.slegtenhörst, ·a,de pagter', ra,r:iag_nee · Leider cees grinbe'rgen 
Samenkoast 9,15 uur ingang Lensterrein, ,,: 

M' ~ • 0 ' Lens 16: f,blora, j,brochard, e.~asten• iller, l,v,doraburg 1 r,heeraske.rk, r,l\ulselmans 1 , f ,kras I e, v, luxembur.g 1 .: v,.pouw 1 t,prins, li,prfüik 1 r;ieyn .. ·.·. _ Leider dhr a.van essen 
Saraerîkoust 9,15 uur ingang Lens-;terrein, 
Lens .18° : g,baidjoe, p,bakker, r,hoppehbrouwe·rs, h,lutterman 1 r,v,d,leeden, a.v.maren, q,v,d,raeys, j,schmits, b,v,veen 1 th, v, d, voort I j ,wasser• an, j, wijngaarde, 11, brochard Leider àhr a.bilderbcek · 
Sar.1enkornst 9, 15 uur ingang Lens-terrein, 

ODB TOERNOOI VOOrt LENS \11 EN ,12 OP ZATi:!:RDAG 5 JUNI Aanvang 12,15 uur 

Een r:iarathon-toernooi staat ons te wachten bij óDli aan de illbardastraat (zijstraat-.v.an de Thorbeckelaan), ilet !!laar liefst 5 elftallen (2 welpen- 1:,,1 pupillen-, 1a 1 1b · en 1 c-elftal) zal Lens daar !!loeten strij-deti om de ODB wisselbeker en de sportivi tei tsprijs, Lens \11 en. U2 gaan vrobere,n op deze .1e toernooidag satJen 16 · punten te vêr.iar.1elen, 'Een raooi u~tgangspunt, ·voor het weekend daarop, wantie'er onze o·verigc elftallen aan bod . , koraen. 
Verdere deelnemende verenigingen zijn: Paraat, Postalia 1 BTC en, ODB, 

' .• .. 
Progràin• o: voor: 

Lens W1 Lens i'l2 
12,30 uur tegen Paraat 12.30 uur tccen .O!)i3 13,45 uur tegen"ODB 13,20 uur tegen Paraat 15,00 uur tegen BTC 14,35 uur tegen BTC 16,15 uur tègenPostalia 15.50 uur tegen Pciotàlia · 

vervolg verslap; Wilhelmus-toernooi 
beste ploes ook het raeeste geluk heeft.· Het goede georganiseerde toernooi was voor Lens i!eèr :redèlijk verlopen. 

Coco, 
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Lens W1 : f,verbarense, 11,ter laare,'··r,bor.1, c~v.r1Jn, p,ver
steet;, · j, riemen, P• v ,d,meer, <1.,overgauw, j, v, d,nieuw.enhuysen, 
h,planken, j,v,tuyl, r,de keyzer, m,v,d,hoek 
Leider dhr c,bon 
Samenkor.1st 11.30 uur ingang Lens-terrein, 

Lens 112 : p.brochard, r.,coli, r,de haas, e,hofman, 
t,king, h,korenromp, p,lelieveld, r,schipaanboord, 
p,vroegop, q,hichels, r,bloks 
Leider dhr w,michels 
Samenkopst 11,30 uur ingang Lens-.terrein, 

DELFT TOERNOOI VOOR LENS 8 OP ZONDAG 6. JUNI 
AanvanR 10,00 uur 

!,janmaat, 
j,schneider, 

Lens 8 gaat,. evenals Len.s 1~ vorige week, deelnemen aan het 
10e H.Th,van Zuylentoernooi, wat georganiseerd wordt do.or. de 
DVV Delft aan de il ,H, van Leeuwenlaan, 
Het programma is als volgt: 

10,00 uur Lens Steeds Voorwaarts 
11,40 uur Lens Blauw Zwart 
13,20 uur Lens - Laakkwartier 
14,35 uur Lens - Delft 
15,25 uur Lens - Full S:peed 

Lens 8 : c,v,d,aardweg, c,bakker, e,boons, f,hazebroek, a, 
heynen, w,v,d,linden, a,v,maris, a,de pagter, r,v,d,steen, 
h,straver, t;,wouters, p,de wolf 
Leider jaap colpa 
Samenkomst 9,15 uur 

NAALDVIJK TOERNOOI VOOR JEUGDLEIDERS, -TRAINERS EN -KOM!HSSIE
LEDEN 
Aanvang 11,00 uur 

Op het sportcomplex "Hoge Ilomen 11 gelegen aan de Zuidweg te 
Naaldwijk organiseert de VV Naaldwijk een toernooi. voor boven
genoemde leden, Het is de bedoeling dat het leiderselftal de 
Lens-kleuren hoog ga~t houden op dit toernooi, Gezien de laat
ste r·esultaten van dit elftal (3-0 winst tegen Lens A1) zal 

• 

dit zeker wel lukken, :luiten Lens eh de gastheren zijn de overi
ge deelneraers: DUNO, HBS, Lugdunura, Laakkwartier ., Verburch, 
VVP, Wilhelr.ms en Xerxes, 
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Progra•• a voor groep 1: 

12.10 ïmr Lens ;. Naaldwijk 
13.20 uur Lens Lugdunû• 
14.30 uur Lens - Duno 
15.40 uur Lens·- HBS 

Finales tussen de nos. 1 eit 2 om 17,00 uur~ 

De hieronder vernelde spelers worden verzocht'o• 10,00 uur 
saraen te ko• en bij de ingang van het Lens~terrein. 

h,verbarendse, h,bijstervéld, g,duyvestein, a,v,essen, th, 
hoefnage.l, w,kouwenhoven, h,de groot, g,de hoogd, a,bilder
beek, n,osse, h,dankers, 'r.v,d,steen, l,v.d,velda 

'Î'Je leiders, die verhinderd zijn, worden beleefd verzocht dit 
kenbaar te r.1aken aan G,de Hoogd, tel, 66,55,82 v6ór vrijdag-
avond a.s • 
• 

AFSCHRIJVINGEN 

Schriftelijk vóór vrijda~avond 1s;3o·uur bij dhr G,v,d,Steen, 
l-lunspeetlaan 303, 
Telefonisch uitsluitend vrijdagavond tussén 1s';30 en 19,30 
uur, tel, 66.13,14 1 klubgebouw, 

IU.MPGELDEN. 

Helaas • oeten wij blijven zeuren or.i de kat1pgelden, Wij heb
ben de N,K,S, al • oetan betalen, terwijl het merendeel der 
declne• ers nae; niet aan hun financiële verplichtingen heeft 
voldaan, 
Betaal" nu eens direkt op gir~ 7112 tnv.1üger.iene Bank Neder
land N. V, den Haag, tgv G, v. d,Steen, kar.ipgeld rekes., no_,, 
51,2811,261 

VERSLAG LENS 13 

Ons C1 elftal r,io'est. woensdagavond 26 oei aantreden tegen 
ADO, dat in deze wedstrijd de laatste.kans kreeg zich kar.ipi
oen van C1-den Haag te noeoen, Zij hádden aan een gelijkspel 
voldoe~de,. · 
ADO begon vol vertrouwen, De gèvnarlijke vleugelspelers van , 
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ADO werden echter van meet af aan door Ren~, Paul, Gertjan, 
en Theo lamgelegd, terwijl Rinie, Jacques en Martin het midden
veld meesterlijk afstopten. Na 15 i;iin. spelen ondernam Lens 
een snelle uitval, Tinie stuurde Tony de diepte in en deze gaf 
de uitlopende ADO keeper geen schijn van kans,1-0. De snelle 
uitvallen van Lens baarden ADO veel zorgen, Met handen en voe
ten moesten Tony en IUnie steeds weer worden afgestopt ten 
einde een grotere nederlaag te voorkor.ien, Onze voorsprong kwam 
verder niet r.ieer in gevaar vooral door het goede spel van ons 
middenveld. Grote vreugde bij spelers en trouwe supporters over 
de bekroning van een goed seizoen, ADO toonde zich een sportief 
verliezer. Na afloop werden de bloemen, bester.id voor het kam
pioenselftal, door de aanvoerder van ADO aan Lens overhandigd, 

VARIA 
Interview net de VIOS deelnemer F.J ,H, aan het Lens veteranen-•' 
toernooi op 1e Pinksterdag, 
Vraag: Hoe denkt U over het spelen van toernooien op 1e Paas-
of 1e Pinksterdag? 
Antwoord: Mijn kor.1raentaar hierop kunt U lezen in de Lensrevue 
no 33 van 29 april 1971. 

\HLHELNUSTOERNOOI GROOT SUKSES VOOR ONZE C-KLASSERS 
Ondanks het feit dat er vrij veel afschrijvingen waren, wisten 
onze beste C-klassers weer enkele ereprijzen weg te halen, dit 
keer op het mooie, nieuwe sportcoaplex van Wilhelmus in Voor
burg. 
Lens 13 1 versterkt met enkele prominente spelers van Lens 15 1 

won alle wedstrijden, iets, dat we na de prachtige overwin-
ning op ADO, ook niet anders van hen verwacht hadden. Lens 14 
had blijkbaar last van de niet v.erwachte fietstocht en het 

• 

feit dat zij niet in de gebruikelijke opstelling konden spelen, 
Zij haalden een bescheiden 3e prijs weg, gezien de omstandig
heden toch niet slecht. Lens 15 kwam, zag en overwon. Met het 
Amsterdamse D.v.o,s. werd nog wat gestoeid, maar de knapen uit 
l•loord1·echt moeten na de 5-0 nederlaag een aindertmardigheids
lrnraplex ov.;rgehouden hebben. Echt vuurwerk werd bewaard voor de 
big-raatch ·iegen een "gemengd dubbel" van Wilhelcms, Op de ge
raffineerdn plaagstoten van onze tegenstanders was niet gerekend,, 

, En dat bet,ikend.e een snelle 0-1 achtcrst:rndo Door di:'t incident 
word direJ.·t de storrarur.1 van stal _geh1'.ald en na een prachtige 
corner v~n Ton de Kok wist cc.pto.in E:--:ik Lar:.dr.1an raet een r,1agia

trnJ.o kopnt.oot de stand in evcnwich·t t2 brenGen"' ïlet raaez-t 

vrr·cewde: do:~lpunt !(';!U!J van dn voet vnn il--enS peeko Da aln v-oorEet 
be•loelde b ü carc:nboleerde juiwt die kant op"wa:,,L• dan ook nie
n.md hem ver1;•achtte en hie:rne,le word -J:och ,1eèr bewe::en dat de 

ver·ilOlg zi~ bls370 ccl~i"aan t 
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OFF IC IELE MEDEDELINGEN 

NIEUWE LEDEN 

,...--795 lt, J, de Gier 
~797 J,llaeten 
-798 A,C.v.Maarseveen 
_803 H,v,Zonneveld 

804 h.J.Senten 
:::805 R.E. Bout 
-806 D,G, 1 t Lam 
_807 A. 'il. Tamerus . 
~ 808 P.L,Rossit 
_812 A, I.v,Baggum 

' IN BALLOTAGE 

794 M,v,Zweden 
796 H,C,du Chatinier 
801 J.T,van Gastel 
810 J,J,Vitt~m~n 
813 tl,L,Nieuwenhuizen 
814 ti,J,van Pelt 
809 B,P,v,d,Burg 
811 C,J,Dries 
815 E,F,de Bruyn; 

AFVOEREN LEDENLIJST 

...--101 D,P, van Delft ( j) 
,, 184 H,C.Heezius (p) 
....-069 \'/ ,H ,ilrochard .( j) 
....-219 R,A,de Hoogd (j) 
_..,-662 C,H,Leung (j) · 
,.-380 J,P,Oosterveer (j) 
.,,,386 R,Out (j) 

27:.03-63 
23-01-61 
12-04-58 
oi-03-61 
22-02-63 
05-07-61 
22-03-
06-11-47 
07-03-51 
24-09-23 

06-04-59 
19-06-60 
20-03-57 
03-05-59 
27-01-54 
26-04-59 
24-04-52 
18--02-52 
25-.08-45 

,.,;387 R.J,v,Overvest (j) 
A05 F,v,d,Poll (p) 

.,_.555 \l,L,\Hls (j) 

' 

(w) Vreeswijkstraat 235 362630 
(w) Otterrade 52 672366 
(j) Eekhoornrade 234 676261 
(w) Middens te de 135 676748 
(w) De Gaarde 139 669670 
(w) \•(ezelrade 71-c 676201 
(j) Uitgeeststraat 201 361364 
(s) W,Pijperlaan 49 Leidschend; 
(s) Reitzstraat 85 325402 
(ns)Çosterhesselenstr.384 664222 

(p) 
(j) 
(j) 
(j) 
(j) 
(p) 
(s) 
(s) 
(s) 

Randveen 54 299551 
Hertenrade 314 665404 
Hoogveen 56 678964 
De C,Rebecqueplein 26 - 639068 
Coevordenstraat 75 679319 
Hengelolaan 683 662766 
M,Stokelaan 1026 67342!l 
Meppelweg 1180 670468 
Leuvens~straat 32 
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' 562 E,A,lfohrrnann (j) 
569 J,Ç~y~n Wijk (j) 

_003 C,v,d.Aardweg (j) 
/395 P,T,Pepèrkamp (p) · 
..--599 A,G·;Duivenvoorde (s) 
-027 C,Beyer (s) 
..,-314 R,t/ 1Lj!lieveld (p) 
.,, 201· B,Hoefnage~. {j) 

OEFENPROGRAMMA 

7 . 

. . 

De Senioi-en"Kor.missie is al druk heiig met de samensteL!-ing 
van het oefenprogramma voor de komende kompetitie, Daarmee 
zal half augustus worden gestàrt,·Dé spelers, die na 8 augus
tus nog niet beschikbaar zijn, worden.verzocht dit aan·de 
Seko-sekrdaris, de heer H,A,v,d,Steen, bekend te.maken, 

JAARVERSLAGEN 

De sekretarissen van de diverse kommissies worden verzocht .hun 
jaarverslagen in de loop van deze maand samen te stellen en ze 
uite~lijK 1 juli aan het sekretariaat te zenden, -·-
ALGE~ENE VERGADERING 

Het bestuur heeft besloten ook de A-klassers uit te nodigen de 
algemene ledenvergadering bij te·woncn. Daar·rëglementaîr het 
stemrecht wordt voorbehouden aan seiliorèn, zul1en de A-klassers 
die de senioren-leeftijd nog niet hebb~n bereikt, dan ook geen 
ste.ll)recht lfunn.e.i;i, µi toef enen. Het bestuur stond over:j:gens niet 
afwijzend tegenover he1; ,geven van stemrecht aan.de A-klassers, 
maar van hun zijde is het bestuur de wens om stemrecht te 
krijgen onvoldoende gebleken (m,n, niet tijdens de onlangs 
gehouden hearing). 

VIJZIGING LEDENLIJST 

268 geb,datum moet zijn 090960 
183 M.V.Heerschop naar ',lieken 38 1 Zevenbergschenhóek 

01685-596 · 

Lens 8 
Lens 10 1 16 1 18 
Lens P1 
Lens 111 
Lena t/2 

. UITSLAGEN. 
2e · plaa·ts Delft toernoo'i 
3e plaats Rijswi'jktoernooi 
laatste plaats Estotoernooi 
2e plaats 0Di3 iDernooi 
3e plaats OD3 toernooi 
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- Voor de variatie deze week een behoorlijk gevulde varia, 

- Met grote blijdschap geven Hans de Boer, zijn vrouw en zoon 
Erik kennis van de geboorte van hun zoon, resp. broertje 
Martin, 

- Uit Londen ontvingen wij de groeten van Ca:t-el en Utopia, ltij 
wisten helemaal niet dat Carel verloofd was•••• 

- Ria en Hans van der har danken U hartelijk voor de vele 
blijken van belangstelling, die zij bij.hun huwelijk onder-
vonhrt• ' 

- Sin~s. zondag jl, bestaat er in onze Le;,_s-gelederen een 
Trappistinnen-orde, 

Monniken-werk, 

- Uit Berlijn ontvingen wij de groetjes van Thea Bogisch, 
Het zal haar deugd doen te horen dat de Lens-dames ·ook 
zonder haar wisten te schitteren, 

. . Oó\. . . . 
Leo en Fr1%Rke Riemen doen ons"kond van de geboorte van hun 
dochter Simone; Na~r verluidt wilde Sir.1one pas ter wereld 
konen als Feyanoord kampioen was. 

- Ledenwerfaktie 
Kor.1 gerust bij ons voetballen, 
\iij heb!)en .een prima afvloeiingsregeling •. 

. , . 1· 

- Van onze 11etenschappelijke medewerker: < 
1'/illen de dames voortaan na de wedstrijd hUn shirts uit
deuken alvorens deze in te leveren, 

Meer nieuws volgt, 

ZONDAG 13 JUNI ll.,S, HET VETERANEN TOERNOOI Bij DE VOETBALVERENI
GING 1/ADDINXVEEN TE \/ADDI!,XVEEN 

Lens speelt om 12,35 uur tegen Floreant poule 1 
Il . Il Il 13.20 uur tegen Moordrecht poule 1 
Il Il Il 14,40 uur tegen W~!linxveen poule 1 

Duur der wedstrijden 2·x 15 r.1inuten, 
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Om 16,00 uur nunraer 1 - finale 
Om 16,00 uur nur,1mers 2 .. 'on 3e en 4e plaats, 
Reis met aut.o. 1s, 
De navolgende.,spelers dienen ~µ. k_~1art voor elf b:if h~t Lens:. 

veld àanwezrg .. te zi.j_n: . 

J. J. Brochard' -
P,Burghouwt 
W,A,ilurghouwt 
H,J,de Groot 
H,P,Haket 
J,lt,de Hilster 
A,Hoppenbrouwers 
H,F,Jacobs 
J.J.Jager 

SEICRETARIAAT SENIOREN 

H.J.,v,d,Si;e1sn. 

G,Jehee· 
H,F,Kemper 
C,J.Kras 
A,C.van Luxemburg 
H,A,Suiker 
'.~.Suiker 
N,Suykerbuyk 
H,J ,Scholten 
1,\, v ,Zilfhout 

Jul.van Stolberg],aan 480 
tel, 83.8&,&6,. 

• .••• 1 • 

' , ·. ';. 

-~.'. 

. l :· 

" J 1 ' 

'; ·) 

. . · . . LENS , VETERANENTOERNOOI 1971 . , 
=============== '=====================-=====· === .... · ========== ·=== 

Ook dit toernooi ligt weer achter ons en wij geloven er in 

ge'slàagd te zijn· een echt· i,p·ortief 'evenement gebracht te hebben, , 

Toeschouwers,· iq ·a,rntal :iei;s niiridè'r · dan verleden jaar en zit-

tend in een hee.rlijk zonnetje; waren getuige van cie'ze strijd 

om· de "Lens Golden Cup". Jámr.ier was echter het feit •dat wij 

niet de beschikking hadden over het "twee'de veld; waardoor de 

wedstrijden· alleen maar gespreid over de velde.n .,éé_n en drie 

gespeeld konden ,worden, 

Veel sukses hadden de·boogschutters van het schuttersgilde .. 

"Sint Sebastiaan" die ons in-,hun fraaie uniforJ\le_n uit het 

jaar ·1300 gestoken en .. geflankeerd door hun vendelzwaaiers en . 

edellmapen, :in de .pauze .. van dit .toern.ooi, een.fraaie demon

stratie boogsch:itten over verschillende afstanden gaven, 

De uitslagen van dit toernooi waren: 

l 

• 
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Poule A 1, Poule B I; 

o.D.s •. v.v.P. 2-1 Archipel - .Unitas 1-1 · 
u.s.v.u. V.I.0.S, , ·0-1 . Alphia" ·;. ·Lens· .· 3-0'' 
V,V,P, - u.s.v.u. 0-2 Lens - Unitaà 0-0 
v.1.0.s. - o.n.s. 0-3 Archipel -:,Alphia 0-0 
u.s.v.u. - o.n.s. 0-0 Alphia -: Unitas 3-0 
v.v.P. - v.1.0.s. 3-0 Archipel -: Lens 5-0 

Aantal behaalde :eunten 

0.D,S, 5 Alphia 5 
u.s.v.u. 3 Archipel 4 
V.I.0,S, 2 Unitas 2 
v.v.P. 2 . Lens 1 

Einduitslag na het s:eelen om de :elaatsen 1 t/u8 

1, o.n.s. 
2, Alphia 
3, u.s.v.u. 
4, Archipel 

Door dit resultaat nao de 
maal de "Lens Golden Cup" 
vóor "inzetten or,1 deze cup 
zit te krijgen, 

5, V,V.P, 
6, Unitas 
7, V,I.0,S. 
8, Lens 

veren1g1ng 110,D.S," voor de tweede 
oee naar Dordrecht en zal er alles 
volgend jaar de.finitie.f in hun be-

Dat het Lens·veteranentoernooi een goede naao in de.sportwereld 
gaat krijgen wordt bewezen door verenigingen die nu reeds 
schriftelijk vragen orJ volgend jaa,- te ·mqgen d.eelneoen, Tevens 
ontvangen· wij veel aanvragen om met 'onze, ·veteranen aan bepaalde· 
toernooien te kof,len deelnemen, 

Dank willen wij brengen aan alle 
toernooi • ogelijk hebben gemaakt 

P,S •. 

medewerkers(sters) die 
en hebben doen slagen. 

A,îlogisch. 

ditc 

Willen de spelers, ouder dan 35 jaar ·en in de oaand augustus 
niet bèschikb,aar om te s.pelen, dit ,róór 1 juli doo·rgeven aan 
A ,Bogisch, l•leido'ornstraat <i', tel, 070-39, 52, 55, dit in verband 
met versèhillende toernooien die in deze maand buiten de stad 
gehouden zullen worden: 

'' 
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1 augustus te Alphen a/d Rijn - Alphia toernooi 

8 augustus te Uitgeest - u.s.v,u. jubileura toer-
nooi 

15 augustus te Gorinchera - Unitas toernooi 

JEUGDLEIDERS TOERNOOI NAALDIHJK 

1-iijn gang ging afgelopen zondag naar Naaldwijk voor het aan

geltondigde leiderstoernooi, dat op de terreinen van d~. "Hoge 

Bo• en" verspeeld zou worden, 
Daar ik ter plaatse nog nooit geweest ben, was het voor raij 

even zoeken geblazen, maar toch gauw gevonden, 
Wat mij dadelijk opviel waren die gave grasmatten op de grond 

en de omzoming raet alleraaal dezelfde bomen, even hoog of. laag 

of zo je het noemen wilt, De spelers waren het gelukkii;; niet 

•maar een leuk gemelleerd gezelschap, Hier even de naraen van 

.de schutters, die het geprobeerd hadden: Theo Hoefnagél, Pêter 

Verheesen 2x 1 Hans Zoet 2x, Ï'lillem Kouwenhoven, Honk Dankers, 

Paul v,d, Steen, Henk do .Groot 1x, Gerard de lloogd 5x 1 Nic.o 

Osse, Hans Verbarendso, Hans Zouq, keeper: G,Duyvesteyn. 

Het eerste duel tegen I.Jaaldwijk werd mijns inziens smadelijk 

met 3-0 verloren, maar toen was ondergetekende,:nog nJet aa~"'. 

wezig !!! · •.:'t , 

De volgende wedstrijden waren voor );,ons van een boJer gehalte,· 

wat men dan ook in de uitslagen kon aflezen, .v 

Lens - Lugdunum 
Lens - H.B.S. 
Lens - Duno 

0-0 
4-2 
6-0 { ondertussen even bloe1:1en .. gehaaid bij .eeri · 

lid ve.n LVSJ in de Lier) 

Na afloop van de wedstrijd Lens - HBS vond er een ··huldiging· 

plaats naar aanleiding van bij geruchten vernor,1en· 11ebbendé . 

afscheid van het act:i.are voetballeven van H ,de ·Groot {C-kli ·sera) 

waarbij ook de heer on mevrouw Hop·àanwezig waren. In de !'m 

van een prachtige· bos anjers - diezelfde morgen nog g<:>plukt 

door alle aanwezige Lensers aangeboden. Ze staan nii"'bij 

mevrouw de Groot in het mooiste hoekje van de kat1er te 

geuren en te pronken, . 
Hierna volgde nog wat penalty schieten voor de 2e plaats, 

dat in het nadeel van Lens uitviel en hierraedo alle aspira

ties in rook deden opgaan, /ü raet al een gezellige middag, 

Er was één junior aanwezig on wel Andrée de Hoogd, die de 
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hele ciddag de vlag vakkundig wist' te hál)terén, llie'rciède' nog onze 
dank. · ' 

F,Flm'.lans 
(ongecensureèrd) 

LEN~-D4MES VEHOV_ERE~_ DE CUP. ======--== 
De voetballende Lens:..l'adies beginnen zo langza1Jerhand in Den 
Haag en omstreken, enige vermaardheid te krijr;en, Ze idnneil ,aan de 
lopende band met grote cijfers, De danes van iJVS kre'(~en .'drie .... ,, 
weken geleden met 7-0 op·hun broek,· daarna werden de meisjes vàn 
een jongerenkontakt · r.iet JO-O,,gekraakt .- Vorige week noest het zich 
fel verwerende Archipel' met 8-0 het onderspit delven,,Een hoogte
punt werd afgelopen zaterdag :bere·ikt: Onze da1Jes ver·overden DE CUP 
in het door PDK georganiseerde toernooi., In de eerste wedstrijd 
tegen N.E,N. werd het·visitelrnartje·afgegeven (7-0), terwijl• het 
zo'1langzar.1erhand•,zeer oterk wordende PDK met 2-1 werd, verslagen, 
Aanvo-erdster,,il'illy· lHoks r.iocht de CUP. en een klapzo.en van ·PDK- , 
voorzitter, iloe1czer.ia in :ontvangst nemen, De Lens-,ladies .ku.nnen 
er nog geen• genoeg· van: 'krijgen,, Zo zijn ze ui tgenod,igd om zater

_dag op;het VCS ·terrein de' VCS dames· te bestrijden (aanvang 13,,15 
uur) .. ,,;Het· seizoen wordt besloten met een· wedstr,ijd, tegen een 
kombinatie van Het Binnenhof en .áNP oet enkele gastspeeliters' uit 
hei; ,Nederlandse DaAeselftal, De datur,1 van. deze wedstrijd is nog 
niet bekend, (l','H, , , ,: ; , , 

PROGRA~ JUNIOrtEN ~N PUPILLEN 

ZATERDAG 12 JUNI 1971 '· ' 

Lens 13 t/m 16 DliO ·toérnhoi, Zoeteruéer · · 
Lens 17 ODB toernooi, Albardhitraat 
1.eris Pi O,DB toernooi, Albardastraat 
ZONDAf.iJ.:13,, JUNI 1971 

Lens 2 ODD to,ern'Óöi, Albard_astrà.at 
Lens 7 t/m 9 Dl'/0 toérnooi, Zreteroeer' 
Lens 10 ODB toernooi I Albardastraat· · 

, . 

,, 

t' " .• j 
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TOERNOOIEN VCOR Zii.TERDAG EN ZONDAG, RESP. 12 EN 13 JUNI , ., 
--------------------------======================-======~· 
D\'/0 toernooi op 'zaterdap; 12 .juni voor Lens 13 1 14 1 -15 én~· 16.' o:_:::_ 
Jianvang 12 ,00 uur. 

i1let 4· C-elftallen neer.1t Lens a.s. zaterdag deel aan het DWO- · 
toernooi te Zoeterr.ieer (Burg, Vernedesportpark), Het totaal 
behaalde punten per veréniging is beslissend voor de ie, 2e 
en 3e prijs. 'Bovendien is dit totaal belangrijk voor de vol
gende dag, wanneer de B-klassers hieraan de hun veroverde 
punten toevoegen, De vereniging die in deze twee dagen de mees-· 
te. punter)" heeft 11eten te behalen, kor.it nl. in het bezit van 
een fraaie wisselbeker, 

Lens 13 PL10GRAf.il4A: 

12,25 uur Wilhelmus 12.00 
13,40 uur Vredenburch 13.15 
14,55 uur TOGB 14,55 
15,45 uur D'.10 16.35 

Lens 15 
12,50 uur TOGB 12.00 
14.30 uur l'lilhelmus 12,50 
15,45 uur Vredenburch 14,30 
16,35 uur D\:10 16, 10 

Lens 13 : als bekend •ust ·,,1,wolters, 
Leider dhr h,de groot 

Lens 14 
uur D\'/0 
uur Vredenburch 
uur TOGB 
uur \'iilhelr.ius 

Lens 16 
uur TOGB 
uur Vredenburch 
uur Wilhelmus 
uur D\'/0 

Lens 14: h,v,boheemen, f,v,loon, r,v.luxemburg, j,hollink, 
r.v.d,ueer, r,v,hoek, h,ruyter, e,de wit, j.v,d.burg t, a.v, 
kleef, a.kleiwegt, g.bloks 
Leider dhr w,keetman 

Lens 15 : a.de hoogd, r,de hoogd, g,de kok, e.landman, p .• _v,d_, 
niem,enhuysen, r,peek, l,reesink, c,schenkels, a.v.velzen, 
j.v.vclzen, h.lustenhouwer, r.v.d.kruk. 
Leider dhr n,drabbe 

Lens 16 : p,bl_or.1, r,leyn, j.brochard, e,castenmiller, l,v, · 
domburg, r.heemskerk, r.hulselmans, f,kras, e,v.luxemburg, 

·v.pouw, t,prins, h,p_ronk, r,mahieu 
Leider dhr a.van essen 
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Samenkomst en vertrek voor Lens 13 1 14 1 15 en 16 vanaf ~et Lens-terrein OQ 10.45 uur. , ... 

· DWO toernooi voor Lens 7 1 _8 en 9 op zondag 13 juni. Aanvang 12.00 .. uur. ·: .. 
Zoals U r_eeds bij de C-klassers heeft_ kunnen lezen_,_ gaan onze B-klassers het toernooi bij Di/0" voortzetten ór.i in iîet ·bezit tè kunnen koraen van·de·wisselbeker~ Ook óp deze dag is er·weér een te, 2e en 3e prijs beschikbaar gesteld· per vereniging;_ , 
Prograarna: 

. ' 

12.00 
13.15 
14.30 
15.45 

Lens 7 
uur Vredenburch 
uur TOGB 
uur 1/ilhelLtus 
uur Dt/0 

i2.25 
13.40 
14.30 
15.20 

Lens 8 · - Lens 9 
uur. IJilhelmus .12.50 uur Vredenburch 
uur Vredenburg,13.40:uur;TOGB,:· · 
uur TOGB 14.55 uur D\iO 
uur DWO · '·15,45 uur_Willièlrnus 

; _ ' f 1 Lens 7 : h,jochems, a,schneider, ·g.tromr.Jelen, - ä,'i:oddêr, 'ni,v.· baggur,1, g.lelievèld,· f,veeren, f;baven, p.boor,1s; - r.nio,oiuan, r.zoun, m.v.d.horst • 
Leider dhr j.v.d,kl"eij 

Lens 8: r.v.d.steen, a;v.ma•is, h,straver, c,bakker, e,b~oms, f,hazebroek, a,heynen, w';v.'d,linden, h,straver, g,wouters; p.~. \1',d.aardweg, p,d-é wql:f.' · ·· 
Leider·wirn kouwenhovwn_.' · 

,. 
Lens 9: b,ruiterman, r,bertens, f,snoeyers, 
j,slabbers, a.looyestein, h,gtiit, j,jrinaaat, 
w.wils, h.nigeebrugge 
Leider_ ge_r_ard _de ,hoogd, . .- · ... 

w,post, g,colpa 1 _ 
r.verbn_rendse, 

Saraenkomst· ·en vertrek voor Lens· 7 ,· 8 eif i; va'naf· tiet' Lens:.. terrein Oa 10.45 uur. 

ODB toernooi voor Lens 17 en _Lens P1 op zaterdag 12 juni, Aanvang_ 12,30 )lUF 

Lens 17 en P1 gaan het ODB· toernooi' voortzetten,. w·a'ara·an op zaterdag jl. is deelgenomen door Lens \11 en W2, ·zij wisten voor Lens pu!'ten :te behalen. A!ln jullie de. taak:. di:t puntenaanta'l _te vergroten oei" even_tu~el, _in• a,mmerking .te, komen voor de ODB- wisselbel,er, r,locht dit niet lukken, geen. paniek, per- afdeling- is nog een 1e en 2e prijs te verdienen. En wat zou je zeggen van de sportiviteitsprijs_ ? 
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rogrnrnma: Lens 17 
12.55 uur Paraat 
14.10 uur ODB 
15,00 uur Postälia 
15,50 uur BTC 

Lens Pl 
13.20 uur ODB 
14,10, uur Paraat 
15;25uur Postalia 
16,15 uur B.T,C. 

/ 

,ens 17 : r.guit, a.hoefnagel,, ,e.v,d.hoven, s,knörr, j.kreJ\S~ 

,lipman, e.teunis, h,uding, ·è":,v.il..,vlugt, h,v.wassera, f,wo6.ters, 

·,wijsaan, j,de waal / 

,eider dhr h,bijsterveld, SarJenkornst 11,30 uur ingi,,n1(Lensterrein 

,ens Pi :_r.v,d.boogaard, o.borst, j,bronger, p,✓:d,burgt, p, 

levilee, r, hofr.1an, p; hop, r. v, d, laan, j. lausberg, f, korte kaas 1 

',Llicka, j ,v.rijn, a.westerduin 
,e idor dhr w, hof man, Samenkomst 11. 30 uur ingang Lens-terre in, 

i,D.B. toernooi voor Lens 2 en 10 op zondag 13 juni. 

,anvang 10,00 uur. 
,, 

~en A- en B-elftnl van Lens gaat'het toernooi bij ODïl afsluiten, 

/oor prijzen en verdere bijzonderheden zie bij het programaa 

mor zaterdag, 

~roE;ranma Lens 2 Lens 10 

10,00 uur BTC 10,35 uur ODB 
11,45 uur Paraat 11.45 uur Paraat 

14,00 uur Postalia 12.55 uur Postalia 

15,45 uur ODB ,, 14.35 uur BTC 

Lens 2 a,hoek 1 j,v,d.heide, r,hoefnagel, a.schijf, chr,stapel, 

ch, wolters, f,guit, a,jungschläger, j.v.d.voort, p.v.d,steen, 

h,de jong, h,zoun, · 

Leider dhr a.blok, Samenkomst 9,30 uur ingang ODB terrein 
(Albardastraat) 

Lens 10 : f.v·.os, p,berkelaar h.v.d,broek, r.de 'vroege, th, 

heer.1skerk, a.brouwer, s,djerahian, o,verdier, r.vid.linde, 

h,slegtenhorst, rn,rnagnee, f,willeyns \ 

Leider cees griubergen. Samenkomst ·9.30 uur ingang GDB terrein 

AFSCHrtIJVINGEN. Schriftelijk v66r vrijdagavond 18,30 uur bij 

-

dhr g,v.d,stoen, nunspeetlaan 303. Telefonisch uitsluitend, 

vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur, tel, 66.13.14, In noud

gevallen zaterdagochtend tussen 10.00 en 10.30 uur, tel. 39.86.9~, 

KEURINGEN Op donderdag 17 juni a.s. worèen or weer 50 junioren 

gekeurd, Oproepen daarvoor zijn inmiddels verzonden. Kijk goed 

uit en laat de Jukoscretaris niet voor niets staan. 
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FRED. C. DB KLEYN 
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OFFICIELE MEDEDELINGEN 

NIEUWE LEDEN 

.-,801 J.T.v.Gastel 
......---814 M.J.v.Pelt 

IN BALLOTAGE 

816 J.v.d.Lingen 
817 E.L.Franke 
818 B.P.Hoppenbrouwe.-
819 R.t,l. v .Ruyv_en 
820 F.Valkenhoff 
821 A.llanning , 

20-03-57 (c) Hoogveen 56 
26-04-59 (p) Hengelolaan 683 

~antsnijdersgaarde 40 
Hengelolaan 576 
l<iiddens~éde 175 
Soesterbergstra~~ 30 
Tuinzijde 40 
Beeklaan 333 

678964 
662766 

669300 
679639 
298909 
668017 
3!l8938 

1822 T .Brochard 

09-01-62 
08-12-59 
19-07-63 
28-07-62 
17-C5-63 
17-07-52 
13-10-48 

(w) 
(p) 
(w) 
(w) 
(w) 
(s) 
(s) Noorderbeekd1rnrsstraat 64 

WIJZIGINGEN LEDENLIJST 

- 326 G.J.Lorsheyd: toevoegen tel. 01710-41408 
/ 026-660-772 Dertens: tocvoege!l tel •. 290245 
_,.,:143 \i ,F ,Frerichs: Lijstebbesstraat 153 
.- 165 N.M.de Gruiter: Burg. Hugguerstrii'ät 679 

AFVOEREN LEDENLIJST 

~ 632 F.T.Vogèls (p) · 
___,..,.636 N.A.Vogels (w) 
..,, 021 P.H,Bedyn (s) 

_,,, 553 F,J .• l'lilleyns (j) 

ALGEMENE VERGADERING 

Aanstaande maandag 21 juni begint om negen uur in ons klubgebouw 
de algemene vergadering. Dit is bij uitstek de gelegenheid voor d, 
leden hun stem te laten horen, kritiek te spuien, wensen en ideeë, 
naar voren te brengen, Alle uitnodigingen voor deze vergadering. 
zijn vorige week reeds verzonden. ~lochten er leden zijn, die deze 
uitnodiging niet hebben ontva~gen, dan worden zij verzocht kontak· 
op te nemen met de c-_,;~·•etaris, 
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JAARVERSLAGEN 

., 

De sekre:fiaris$en van de diverse .kommissies worden verzocht 
hun jaarverslagen in de loop ván <I°eze maand-samen te stel.len 
en ze .uiter.lijk 1 juli aan het algemeen sekretariaat te zenden. 

. . 
OEFENPRÓGHAMilA ' .1' 

In verband met de in augustus te spelen oefenwedstrijden 
de speiers'1 ,;lie na 8 augustus nog niet beschil,ba:ar iLjn, 
zocht dit aan de Seko-sekretaris,· de heer H'.A~v.d:Steen, 
kend 'te r.tai~en. 

worden 
ver
l;le-. 

K't U'R IN G S"K'A"A R TEN' 

Voor,15 juli dienen onderstaande.spelers er zor~ y9or te 
dragen dat is ingeleverd: 

a. hun keuringskaart 
b. hun legitimatiebewijs 
c. een pasfoto 

A.;J.Bus 1 E.F. de Bruyn, C,J,Dries, R,J.Fortman 1 T,He,er9chop, ' 
G.Jehee, W.Krol~ F,a.~eerstadt, J.R.Nesters, P,L.Rossit, ·,: 
D,A.Schijnherr, J,J,Silverentand, A,V.Tamerus, C.H,v,d,Ven~ 
~.Wolters-Huckert. 

,'/anneer bij spelers, overgekomen van een andere vereniging 
geen keuringskaart meer aaowezig is, dient alleèn te worden 
ingeleverd B en C. Voor alle andere spelers is ·nodig A,, B, 
en C, 

Deze "bèscheidert moeten worden gestuurd naar A .Bogisch, ·1:/ei
doornstraat 6, Den Haag. 

' . 

Voor 15 augustus moet in m1Jn bezit ,zijn de _keuringskaD,rt IJet 
1 p·asfoto van de volgende spelers: 

J,H.Bertens, R.Bos, P.i•i,ilraun, E,A.Foendoe,. il,.Jacobs, F.A •. 
Peters', H. J. iiooduyn, 1,1. de Sterke, M. vaQ Zi lftio'ut, ,F. J. iiub

0

ben. 
' . • .! il-: ·. . . . . . .·. 

Ook deze bescheiden moeten gestuurd worden naar ii.;riogisch 1 
ifoidoornstraat 6 te Den Háag. lla deze datum is op dit adres 
geen postbestelling voor Lens meer mogelijk, 
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HEEFT ROrlBEDOEZEN OF HOSSEBOSSEN IETS hET SPORT TE ·l>lAICEN,? ------------ - ------------· ------------------------------·'' 
Deze wat gehavende vlag moet een bijzonder 
De insider weet dat er de laatste tijd raet 
literatuur uitgebreid over geschreven is, 

fra~ie iadirig'dékken, 
name in de sport-. 

. ' . 

Opvallend was dat e.el\ groot aantal theoretici hun r.1eni_ng. te· berde 
moesten .(of ,dlden) brengen. Hier en' daar "verrijkt" "mef,,eiüge 
gespierde opnerkingen van een sportieveling. l,iaar ondanks de vele 
epistels zijn wij bijzonder weinig opgeschoten, wdnt reeds eerder 
werd in 1 t geniep sex tijdens, voor, na of i,p.v, een sportieve 
ontraoeting, bedreven, Reeds wi,ilen "Joris van de Berg heeft zich 
met dit fenomeen bezig gehouden, \'/ant verscheen van zijn hand nie 
het book "ï,,ysterieuze krachten in de sport .• 11 

Die Joris was reeds in zijn tijd een kleine Oswald Kolle, 
. 1 -., ' • 

Vervolgens een weinig gekompliceerde zaak,· nl, het. zoekraken van 
de voetbalbroek van Cruyff (enige zondagen geleden), Dit voorbeel 
laat eicenlijl, aan duidelijkheid niets te wensen over, En wat 

. dácht U van de Griekse filmste,r. die .,saraen. met de keep.er van ... 
Panathinaikos een weekend door_breJ1gt in een hipp.i,egrot op Kreta, 
Dit wordt door deze filraster ;,ls. het dienen van. de nationale. zaak 
gezien, want met een door tranen verstikte stera deelde zij wede, 
dat zij op deze wijze ook haar "steentje" wilde bijdragen ter 
meerdere eer en glorie van de Griekse staat., In Nederland is zo"'. 
iets nu ook mogelijk, Uat dacht U b.v. van: 
- Tom Okker (bij het behalen van .de 'Jimbledontitel samen met. 

de freule een weekend naar Staphorst, 
- Johan Cruyff (met Europa-cup) slapend met !laya van Someren op 

de ~m. ' 
- Atje ICeulen Deelstra (als wereldkarapioene) met Hans v,'d,Kley 

op trektocht door Friesland, 
- Lens 1 (dé kampioen) kamperend met ons dameselftal op ?e.Es-

campse matras, 

Als U nu nog niet overtujgd bent, raad ik U aan he't bbèk · van · 
Hemco Camport te kopen, llij hot lezen van 11 liefdosschijnbewoginge 
gaat er oen wereld_voor U open, 

Coca. 
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tJILHELMINJ1 1908 TOERNOOI VOOR .LENS P1 

Op zondag 20 juni zal Lens P1 deelnemen aan h~,1;-_ p_upj.llent-oernooi 
van Wilhelmina 1 08 te i'leèrt. Het toernooi zal' )worden• gehouden ·op 
het sportpark St. Loµis, gelegen aan de Limburglaan ( wlhjk Groene-· 
woud), 
Door loting zijn de ,volgende poules samengesteld: 

Poule A 
i.:J. V.V. 
de Valk 
H,K.G,F.C. 
Swift. 

Poule B 
Lenig en Snel 
Tongelre 
ilapid J,C, 
Wilhelmina 108 

De wedstrijde·n duren 2· x 15 r.1:inutën; Aanvang toernooi 12,30 uur. 

PiiOG.RAt·i~,A 

13·.-oo uur :Lens· Tongelre 
'-14.00 uur Lens ;bpid JC 
15,00 uur Lens - 1-iilhelmina ·•os· 
16.00 uur No 2 van, pouleA tegen no 2 van poule B 

, 16.~0 uur No 1 van poule A tegen no·1 van poule B 
17 .oo .uur Prijsuitreiking. 

Lens P1 r_,v,d.boogaard, o.borst, j.bronger, p.v,d,burgt, p,devil, 
r_,hofraan, p';hop, r,v.d,laan, j,laus·berg, f.kortekaas, r,idcka, ;j.v. 
r-ijn, · a.westèrduin. · 
Leider dhr w'; hofman, 
Samenkomst 9.00 uur ingang Lens terrein.· 

.AFSCillUJVINGEN •. 

Alleen telefonisch vrijdagavond t~ssèn:18,30 en 19.00 µur., tel, 
39,86,94. ·, ' 

AANVGifüDERSBMIDEN 

Willen de aanvoerders, die nog in het bezit zijn van aanvoérdèrs~ 
banden, deze a.s. zaterdagmiddag na 14.00 uur komen inlev~ren op 
het Lensterrein, 
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UITSLAGEN TOJ,RNOOIEN 
ODïl toernooi DUO toernooi 

Lens 2 1e plaats Lens· 7 '4e plaats 
Lens 10 5e· plaats Lens 8 le plaats 
Lens 17 4e plaats Lens 9 2e plaats 
Lens Pi 2e plaats Lens 13 ie· plaats 

Lens 14 1e plaats 
Lens 15 1e plaats 
Lens. 16 1e plaats 

HET ZIT ER WEER OP . . . . . EN t/IJ BEGINNEN i1EER ••••• 

Het seizoen is ten einde, Afgelopen weekeind werden de laatste 
toernooien bij D\JO en ODB gespeeld. ilij DltO een prachtig succes 
nl. 5 eerste, 1 tweede en 1 vierde priJs, 3ij GDB dit jaar voor 
het eerst geen wisselbeker, h6ewel.enkele elftallen toch zeer 
goede resultaten behaalden. .. . 

Een ,i,oord ·van lof voor de C-klassers, die zate.rdag ïn· Zoeter
meer een zwaar toernooi speelden en die zondagmorgen direct 
bèreid waren de plaatsen van 'de niet opgekomen ·B-klassers in 
te nemen en zodoende Lens voor een blamage te behoeden. 
A.s., zondag .gaat ons. e.erste pupillene.lftal nog naar \l.ilh_elmina 
08 in \leert en B1 op 27 juni a.s., waar een interessant t.oernooi 
wacht (zie elders in deze Lensrovue) en dan .is het absoluut. 
afgelopen met voetballen,, 

Volgend seizoen zullen de heren G,v.d.Velde en J,B,Zoet de Juko 
verlaten. Eerstgenoer.1de zal de gelederen van de (S)EKO ·gaan 
v:ersterken., te.rwijl iians ;Zoet zich volledig op de studie zal 
gaan werpen. De heer A,Bertens zal de JUKO komen versterken, 
Wij wensen hem veel succes. 

Aangezien het aantal junioren- pupillen- en welpenelftallen de 
laatste jaren zo groot wordt, hebben Bestuur en JU![O besloten 
komend seizo.en te starten .met een aparate. Pupill.en- en i1elpen
kommissie (PUWEKO), die zal gaan bestaan uit een .of twee 
(jongere) seniorleden en enkele A-klassers (18 jaar en ouder). 
Er hebben zich reeds enkele enthousiaste leden aangemeld. In
dien iemand nog belangstelling heeft voor deze kommissie dan 
kan hij zich bij de Junioren-sekretaris (tel. 39,86,94) of een 
van de JUKO leden opgeven. 
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Ook de Juniorenraad (JURA) mo~t volgend seizoen weer worden 

aangevuld, A-, B- en C-klassers, die hiervoor interesse hebbeh 

en die· nog over voldoende vrije ··tijd beschikken kunnen zièh · ·• 

opgeven bij Paul v,d,Steen (tel, 39,86,94) 

Ons leidèrskorps heeft enkele promimonten zien vertrekken, Vol

gend seizoen aoeten deze opengevallen plaatsen worden aange

vuld, Ook hiervoor hebben zich reeds verschillende nieuwe 

leiders aarigemèlçl, maar wij zijn er nog lang niet. \Jij zullèn 

komend seizoen met 22 junioren~, 8 pupillcn-·en 5 welpenelf

tallen starten, hetgeen betekent 35 leiders. Heren Senioren en 

A-klassèrs (vanaf 18 jaar) hier ligt een schone taak voor U 

weggelegd. Aanmeldingen bij de Juniorensekretaris (tel, 

39,86.94) of een van de JUKO leden worden met belangstelling 

tegemoe~ gezian. rlij voorbaat dank~ 

De ;oorbçreidingen voor.het nieuwe seizoen zijn.al in volle 

gang, ile·eerste besprekingen'over de samenstelling van de elf-

. tallen en de gang van zaken in de JUKO zijn al .11eer achter de 

rug. Deze week zijn alle spelers, die daarvoor in aanmerking 

kwar.1en, alweer gekeurd, maar voor wij werkelijk weer gaan 

voetballen, eerst nog eens lekker op vakantie. \tij wensen allè 

leden dan ook een prettige'vakantie, en de jongens die op kamp 

gaan, goed kamp en tot half augustus als de bal weer gaat rollen, 

' 

:. • -~ i Juni orenkor,u!liss ie:~ 

GEVONDEN VOOiUIERPEN 

Er ziJn in de loop van het seizoen diverse trainingsjacks 

gevonden, Ook bij ODB afgelopen zondag zijn er wèe·r twee ge

vonden. 
A,s, zaterdag na 14,00 uur is er bezichtiging, 

NIET-OPKOMEN 

O,Verdier is afgelopen zondag niet opgekomen, ~ij willen graag 

vernomen.' wat hiervan de reden is, 
Gaar11c v66r 21 j~ni .a •. s, alsnog bericht • 

. ' ... 
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A-JUNIOREN: 
. -,· 

Zoals jullie i.n de Lens-revue hebben kunnen .lezen .heb.ben, ue 
toegang gekregen tot de Alger,1éne V,ergadering. ,Ik. zou willen 
dat deze zin genoel!; was, om ee,'f!:., i:ian of, 30 naar. de kantine te 
lokken, raaar voor de zekerheid wijs ik raaar even op het 11waarora": . . . . 

~ . ' ' 

lfaàrom moeten· de senioren voor ons beslissen o'f we ·wel of niet 
verwar• de kleedk,araers krijgen, ·of er wel of nlet een' lèdensto11 
wordt afgekondigd, of de koritributie wel of niet· en ~et hoe-, 
veel verhoogd • oet worden,. of ~r i\Tel of ·niet richtlijnen voor 
een ballotage ko• mlssie raoeten 'zij,. e~ welke enz·, enz, 
Dat enz •. wijst er niet Óp, dat ik geen redenen me.er z.ou kunnen 
opno,>me.n, maar dat ik niet over de agirnda beschik, \'lel he.b ik 
een voorstel wat misschien h.eel .wat ellende kan besparen. 
Laat de betrokken selectiespelers saraen raet de Juko en bestuur. 
een nieuwe :trainer aanner~cn, bijV". door aanwez.igheid ván ènke:. 
Ien van ons bij het gesprek wat ongetwijfeld r.1et de kandidaat-, . ' . . . trainer zal plaatsvinden. 

I9ts voor de rondvraag ????•?• 

ilappertje_, 

mm TQERNQQI PQOR LENS GE,IONNEN 

Vooral dank zij de uitstekenqe prestaties van onze C-klassers 
afgelopen zaterdag, heeft Lens er weer een trisselbeker bij. 

·C1 t/m C4, t.w. Lens :13, 14, 15 en 16 wisten alle vier in hun 
poule de eerste prijs ·weg te· hàÏen ( zonder te ÏiÏÖzen). E_en. on-
gekend sukses. · 

Lens 15 en 16 werden zelfs ongeslagen kampioen, Hans van. Vel~. 
zen voerde voor z_ijn. 1-aatste treqstr:ijd in d.e C-klasse zelfs. . 
een eigen show op, door maar liefst 8x scoren en bepaald geen 
gelukstreffers! 
De zondag was ,voor de B-klassers gereserveerd, hetgeen resul
teerde in een bescheiden 4e plaats vb~r B1, een ra~oi~ 2e plaats 
voor B2 en B3 werd 2e, totaal ~ezien niét slecht, · ' · 
Door de resultaten van C- en B-klässers bij elkaar te tellen, 
kon Lens de verenigingsprijs mee naar huis nemen, 
Nor• aal toch? 

Cocoo 
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OFFICIELE MEDEDELINGEN 

NIEUWE LEDEN· 

815 E.F.de Bruyn 
822 T.ilrochard 

IN BALLOTAGE 

823 J,il,Hof 

SCHORSING 

25-08-45 (s) Leuvensestraat 32 
13-10-48 (s) Noorderbeekdwarsstr.64 

04-02-62 (w) ~ezelrade 73a 

554356 

678737 

In verban,_d met zijn optreden tijdens de op 22 mei gespèelde wed
strijd Lens 2 - \'/ilhelmus 2 heeft het bondsbestuur vari de KNVB 
J. van Dijk een schorsing opgelegd van vier bindende l'ledstrijden. 
De kosten van deze strafzaak bedragen f, 20,--, welke door be
trokken speler gestort dienen te worden op giro 336711 tnv Pen
ningmeester Lenig en Snel. 

JAJ,RVEilSLAGEN 

De sekretarissen van de diverse kommissies worden verzocht hun 
jaarverslagen in de loop van deze maand samen te stellen, en ze 
uiterlijk 1 juli aan het algemeen sekretariaat te zenden, 

OE~'EllP:10GMMMA 

In verband met de in augustus te spelen oefenwedstrijden worden 
de spele~s, die na 8 augustus nog niet beschikbaar zijn, ver
zocht dit aan de Seko-sekretaris, de heer H,A.v.d.Steen, bekend 
te maken. 
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"Goed kerel, breng dan twee augurken," 
De. obe-r brengt ze en de man steekt ze in ·z•n oren 
"Mag ik even ai'rekenen?" 
"Natuurlijk meneer, maar vertelt U mij nu eens, waarom steekt· U ·die augurken in Uw oren?." 
"Wat meet.· ik, dan, U heeft toch geen radijsjes?" 

' 
Nou vràgen juiiie je natuurlijk af wat.augurken en radijsjes 
net voetballen te naken hebben, Inderdaad 'beduveld weim.g, we zo,uden ze raisschien achter het klubgebouw kÛnnen 'teelen 1 ,_.,, ... 
raaar daar hebben we het een andere keer'wel eeîis over, · 

', ' 
Waar het mij om gaat is het feit, dat er in een elftal altijd 
jongens· zijn die het. beter denken te weten dan hun leider .of 
trainer en dat is onwaarschijnlijk, Maar • ochten deze t1ensen, 
die bepaald ook niet onfeilbaar zijn, zich een keer vergissen, 
dan valt er in een de• ocratische vereniging als Lens is, beslist over te praten, 

Het komt maar al te vaak voor dat b.v. Goofy Dribbel links
buiten wordt gezet, terwijl hij er :zelf van overtuigd ia, dat 
hij ,op de rechtsbuitenplaats veel beter speelt. Nu wil het. 
toev;1·dal i{jn elftal bestaat uit jongens die'alle6aaf1 mei 
het re~~terbsen uit de wieg.zijn geduveld en dan'i' hei ge~ 

. donder ln de glazèn. ·,font wie noèten er pp links gaan spelen? 
Een attent\'1 leider of trainer heeft'·vrij snel in de gaten · 
waartoe z'n pappeheiners in staat zijn en voor de·speler die denkt dat' hij b,v, alléén. Daar riet"rechts een fer• e trap öf ... 
een zuivere pass kan geven,· noet het een eer zijn,' als hij 
de voor hen zo noeilijke linkerplaats moet innemen. Hij zal 
er dan t1eestal snel achter. konen dat het op links allemaal 
best meevalt, na veel oefenen ltan er veel bijgeleerd worden, 
Dan zijn' er ook jongens, die met het grootste ger.oegen eerst 
de -nan en dan de bal proberen te pakki:m, naar zo gauw ze. zelf 
r:iaar even geraakt 1·1orden gillen als een uit het nest geworpen 
speenvarken, 

Incasseririgsvernogen en verdraagzaaraheid mo,et de leuze voor 
het komende voetbalseizoen worden, • aar lk wens jullie eerst 
een moordadige vakantie toe, zodat we er ih september weer 
flink tegenaan kunnen gaan, 

Coco. 
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De resultaten van het dfgelopen •·jaar. z1.Jn zeer· goed ,ge'.if.e,est, ,Bij 

de Senioren werden r.1aar liefst 6 elftallen ·kaapioen, Bij de;, 

Junioren echter werd ,-geen .enkel elftal ee11ste, ._Dit kor.it,,.é)Qo.rdat ·,• 

alle elftallen zeer hoog ingedeeld zijn'.. Het A.1 en C1 .Wi,\lt.en het 

toch allebei tot een zeer goede ,twee'.de plaats. to _.brengen, Ook ,B1 

kwao tot een zeer verdienstelijke 4e plaats4 Het ·elfè.e elftal 

wist zee·r .lang t1ee tè''àraaien, • aar Vre'denbruch bleef· ·2 punten,·. 

voor, A5 en .a6 bleven lang op O purtt'.:,11' staáii; maar ze gaven de ' 

aoed niet op, Ze kregen loon naar werken, Ook"werden de mee$te 

trainini;en tiehoorlijk bezocht, afleen de B..:selecti.e niet,' Na 

dit seizoen nemen we afscheid··vaq onze trai.n.er, de heer van 

Leeuwen, die wij veel succes ~oewensen ~ij zijn volgende baan, 

\lij hopen dat er een goede verv.anger ·_gevonden zal worden, 

~ed, Jong Lens. 

KRANTENAKTIE •(,e.,.d.) 

Aan het ei-hd van dit seïzoên hebben wij e~iià b~kelceri ·wat de. in

koasteii waren van allerlei evenèoenten'(krantènaktie'en·ballen- · 

verlqting), \lij kwaaen op een toti1alsora van + f, 2,000,'-'-, jawel" 

Dit is een redelijk resultaat. Yooral 'd<;a laatst"' ·weken dráa:i.d<;a -

alles zeè:r goed, Volgend jaarwi:l.lén'wij eéhter dit getáiover.: 

treffen, 1i/ij streven naar de f", 2 ,5ÓC> ,;_;_, , l:>i t' r,1oet aógeÏijk zijn· 

in zo I n g~ote vereniging. Doe'- je 'best, · • · · · 

KANPEN EN VAKANTIES· . ; . 

De redaktie wenst iedereen,een prettige v~kantie toe; :llond!)r. 

ongelukken en net .. • ooi ·weer, De karapdeel11-eaers wenseµ wij ,goc.de 

sportdagen toe, Houdt de naaa van Lens hoog:, ,Zorg ervoor -dat 

de leideraook plezier van deze week hebben en dat ze µie:t qe he_le 

tijd achter jullie aan hoeven te lopen on te kijken of jullie · 

geen kutt1:kws1ad uithalen, ' · · 
.. ''"' 

) , .. 
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. L E N S, 17 
=====--=::==-

, Over he.t. -17e valt dit seizoen veel goeds t': .. vertellen. 
,, Op de ranglijst :neer.it het 17e een knappe 2e plnäts in achter ' ,: .. 

·het ongenaakba,re .KMD, De resultaten liegen er. ook niet om. 
G.ewonnen werd achtereen.volgen!5 van Vredenburch. ( 10-;1) en (9-0), 
Rava C.7-0) .en (3-0), RVC (7-1) em (8-0), Flamingo's ( 10-1) 
en (7-0)., Die Haghe (3-1) en (5-0), Te ';/erve en SppÖrwijk 
(5-0), HDV (7-0) en HMSH (14-0), 

De 5 verliespunten kimmen tot stand door twee nedêrlagen te- . 
gen KND (2-1) en (3-1) en een gelijkspel tegen Te ;•/erve ( 1~1) 

t.ls leider was ik het hele seizoen verplicht on 'na· elke v;.ed_; 
' strijd een spelersbeoordeling te geven, daaroa zal ik ook nu 

deze &mar niet achterw.ege laten. 

Cees v,d.Vlugt verdedigt sinds 4 wedstrijden het· doel. Hij 
doet dit zo goed, dat hij in deze 4 wedstrijden gei-é'h enkele 
r,,aal is g_epasseerd·. Uit Cees kan een goede keeper, groe'i€n', · 
Zijn uitt'ra:ppen kan beter. · · .. 
Ei-win Teunis is de kalmte zelf, soms zelfs wat t6 kalm. ' ;' · 
Hij is echter ean zeer betrouwbare rechtsback, die zonodi•g 
in het centrum van de verdédiging zijn nannetje•staat. 
T'omr.iy. Hoefnagel behoort tot de techni'sch beteren, llij '_heeft 
alleen de ·gewoonte ·om teve<:tl te pr:aten, .l.ls' ccrntrail. verdedi-

• ger kwam Tommy·'tot het respectabele aantal van 6 doelpunten~ 
John Krens is letterlijk en figuurlijk do grote r.ian ván de 
verdediging, Hij is op snelheid haast niet te passeren en 
zijn lange trappen ,naar.voren zijn de oorzaak van menig ge
vaarlijk r,10ment voor . 1 t vijandelijk doel. 
Frans ·,'/outers is technisch een der I!linderen, Maar Frans ver-

. goedt zijn gebrek aan techniek geheel door zijn •tomeloze in- -
zet en zijn enthousiasue. 
Cees Lip• an is zowel binnen als buiten het veld een bijzonder 
sympathieke jongen. Hij werkt elke wedstrijd even hard voor 
een gunstig resultaat, 
S.tef Knör~ is. een wisi;;elvallige voetballer, die de ene ,r,.ed
strijd pnaktisch niet aan bal kwao en de andere \-ledstrijd 
door .zijn_• dr.ibbels een voor,tdurend gevaar was voor d.e vijan-

, <lelijke. ver,cledigin[s, Stef scoorde dit seizoen 8 maal. 
Rudi, Guit, he.eft dit. jaar naar tlijn smaak in een te laag elf
tal gespeeld, waar .het 17de echter wel profijt v;an h.eeft ge
had. Hij kan op alle .plaatsen ,,orden ingezet. Met zi,jp,,_rnagni-
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fieke rushes bracht Uudy het tot 14 doe~punten, Al met al is 
Rudy een voetballer waar toekornst _in __ z~ t.~ 
Aanvoerder Henry_ Uding heeft 13 wedst_r;i_jden· lang geke,ep;t,. wat .. • 
hij. zonder 11eer g_oed deed. Aangezie!1 H,eµry- op eigen, _vex:zoek "(i_:1.de gapn vpeitballen_, kwar.1 hij op do ,rechtha,lf plaats terecht,,., wçiar hij niej; is tegengeva,J.len, Hij scoorde zelfs 3, doelpunten, Roiiald }/'ijsman is: do ab~~lµte topsc,orer rn<:it __ 3o .doelpunten, Ver;rneldt ooet worden, dat wanneer .l{onald echter elke we~strijd, met evenveel inzet had gevoetbald, _hij._waarschijnlijk nog vée,J., rnoer goals zou hebben gemaakt. !-laar al net al was Ronald een e;oede 
sp~ tsspeler, ', . ' 
l-'lich:e1· van lfo.ssern was sar.ien raet itudy Guit de architect achtEir de aanyal. het zijn bekeken .passes en zijn _nopie voorzetten stichtte hij vee·l gevaar in de, _yijandelijke, :Ü.pies, Voorts kwam ·hi·j. tot een knappe produktie van 21 doe!punten. He:!; __ is, alleen ja•• er dat Michel het nodig vindt o• buiten en.binnen het veld de pias uit t"e, hangen, · · · · 
Edgar vod.Hoven üi•·de benjamin ·van 'het- elftal,: Zijn inzet was 
niet altijd even geweldig, Yanneèr Edgar· aan·bill was, "as' het een lust- ora her.i verschillende tegenstanders 'in de luren· te zien leggen. En passant scoorde hij ·nog' 4· doelpunten, · _, ••" 
John de \faal kwam. eerst 6 wedstrijäirn voor het eind· van· de ko•_petitie in•het 17e terecht. Hij bei~hikt oier'eEin redelijke do~ sis techniek ert is-;,terk ïri de lucht, ins buit·enspel'er .is .John.· zeer· rrevaarlijk,' wat blijkt uit zijn knappe· pro,ê!i.tktie van' 9' · · doe~l:punten, - ' 
Al • et al kan 
ik a+s le~rler 

het' 17e t·erugzien op e_èn geslaagd seizoen; wat· 
,alleen • aar kan onderschrijV.C\1, · 

~ · ~nns Bijstervelà. 

L E N S 4 
Lens: 4 hèe,ft h,et, dit seizoen redelijk·g~~cl gedaan, vooral als 
1:1en het i;rote aantal spelers1<isselingen, µ~e hoofdzakelijk in het pegin van de ko• petitie pfa.ats von!'Jen, _i)l. _aanraerltini; neemt, 
Het was jaramer 1 dat het ge_luk a~tijd • et do domr~en was, ·zodat . het ._o_ns;.daaraan yeel"heeft ontbr9ken, Dpo_:r veel afsçhrijvingen konden ·wij, yaak niet in de sterk!te .opstellip.g.,spelen, wat ook not wat_ puntjes ge/<os.t heeft, Toe~ tias het een leuk seizoen, wat v:.001 een .. i;root deel te. dan/wn \ias aan het,. en;thou,siasr.ie van onze Ieiaei dhr-Jleijn~n,. wagrvpor onze hartelijke. dank. ; : : 
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ALGEMENE VERGADERING , · ,.; , ...... -... 

a, Samens,telling,.bestuµr:. ..,., ... •-.. 
Tijdens de r,iaandagavond 21 juni gehouden alge• ene ver
gadering werd het bestuur in de volgende, samenstelling -gekozen: ... ·- .... -... _ .... · · · ·· ·- ·· 

·voo'rzittèr:' ,. 'J,!-l,v.,d~K:f.eij. li' ,· '
1

' '" 

sekretaris' · · ·G,ir;c,H'allèË!n ·' · ·· · '• 
- ' ~' "> . 

' . 
penningmèestor "A, N; ira!i'.' ll:g'tiönd · '· ' · : ''" · 
komr.{ssarïs S,A,P,''d'é Bruyn ., ., 
ko=issaÎ•is' c,'r;v,'d',Laaii' 

b, l~ontributies en donaties 
De algemene' vérg!ldeÏ·irig ging eri:üfä akkoord dat'' de kontri
buties worden verhoogd; dé kont'i-:Ui'uties bèdragén nu pér 
jaar: . 

.s\'lnioren 
junioren Il 

Il 

tl 

' .. 

''. . -.. pupillen en welpen 
niet~èpelende·leden 
dames-leden 

f, 78,.,--
48,--
42, .. -
36,--· 
36,--Il lf ~ •• 

Dè'rainimuml.donaties bedragen nu: 
uitsluitend Lensrevue f, 18;-~ 
doorlopend toegangsbewijs 11 · 12 ,.:.-,• 
Lensrevue en "toeg,rngsbewijs "· 30,1 '-- , 

. • . ' . 1 ' • . -Het inleggeld (ifinmalig) werd ~istjestéld·~~ r,-5;~- · •. . .- . .. •. . . . . 
Evenals voorgaande jaren is wederor.1 een r.iaximale gezins,-

''kontributie vastgesteld, gelijk aan het bedrag van drie' •. 
junior-leden, : ofwel' "f, 144, -- • Deze regeling geldt vo!!r ,' ·· 

•gezinnen, waarvatl meerdere leden li'd 'zijn, · In aanr.ierk:i:ng . 
voor deze regeling komen uitsluitend leden· ('geer( donateurs) ' . 

. die studerend zijn 1 -of die.uit hoofde van hun funktie in 
de verenigi1,1g niet,-spelend lid zijn, '· ·., 

r's .. ~-
c, Financiëel Kontrole Orgaan , . ,• 

'DO'or de 'Algèaéne Vergadering werden de volgê'nde ·1eden 
"'het ·Finànciëel Kontroie Orgaan gekozen: 

· · ·\1,Hans·en, ·. W ,Keëtman en _G,Keraperman, -~-- ... 

în . ~ ·:. 
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ADRES\HJZIGING LEDENLIJST ... 

_ _....,..373 H,Niggebrugge naar Vrederustlaan 221 tel,. ong_ewtjzigd, · , 

DAMES-LEDEN IN BALLOTAGE. 

1. \f,H,van Dooren 20-09-56 ( d) Alb,Thijrnplein 45 
2. C,J,Dorresteijn 10-07'-55 . ( d) De Rade 62 667078 
3, h,B,Dorresteijn 23::.05-58 ·( d) De Rade 62 667078 
4, c.s. van Driel o;;.:.06-5.7 ( d) ·uertenrade ~1p 
5, E,N,Heer.iskerk 06..:12-54 ·(d) 'De Rade 84 664607 .. . 

ALGEMENE LEDENVERGADERING ZEER GOED BEZOCHT 
=:..~' =========== ,l ========== ·, -,, •=== ,; ======== ... 

Niet r.iinder dan 79 ster.igerechtigde leden en 7 a-klassers gaven 
afgelopen r.iaandag blijk van belangstelling over.het wel en wee 
in hun vereniging,. · 

- .. 
Alle agendapunten werden zonder_. al 'te vèèl · moèilijkheden aange-· - . . " . nomen. 

Enkele stoorzenders waren te zwak or.1 deze vergadering nadelig te 
kunnen beïnvloeden. 

: . ~ 

Een onduidelijkhei,d __ in de begroting_, betreff.ende !'resultaat 
klubgcbouw" genoodzaakte een toelichting,•Vorig jaar hadden we 
nl, een nadelig saldo van f, 1,000,--, dit jaar een ongekend 
voordelig saldo'van f, 10,000,--. 

Het Financiëel i{ontrole Orgaan ging akkoord r.iet de begrotingen 
en na stemming bleek dat de overgrote meerderheid der aan_wezigen 
het daar ooit ·aee eens waren, waarna· de voorzitter verdacht snel 
de ha• er hanteerde·, · 

; . ' 
Sjaak Groeneijdijk vond zichzelf een profeet en volgens de heer 
Flur.ians hebben we schuilkelders, deze waarschijnlijk voor de 
verliezende partij om uit te huilen, 

Nadat de heren van Luxemburg en H.de Groot het bestuur, geheel 
terecht, hadden geprezen voor het gevoerde.beleid, wat een en:.. 
tousiast applaus ople\·erde·, evenals trouwens de bekendraaking· 
van bestuur- en kot1missielèdèn, 'werd de vèrgadering ora + 24,00 
uur gesloten, 

Coco, 
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PROGRA~mA JUNIOREN I ZATERDAG 26 JUNI 1971 

VELO-B-JUNIORENTOERNOOI OP ZATERDAG 26 JUNI 1971 

A,s, zaterdag neerat' ons eerste B'-elftal deel aan een inte

ressant toernooi bij Velö' te ·11ater1ngëri;- Ons elftal dat 

hop_e_nl:ljk.op z•n._sterkst kan aantreden is ingedeeld in 

poule 1 dn heeft als tegënstanderá·Velo 5; GDS ·5,- Vestlandia-

6 en Verburch. 

De wedstrijden duren 2 x 12 1/2 ainuut, 

Lens speelt de volgende wedstrijden: 

12. 30 uur Lens 7 - \-/estlandia 6 

13,30 uur GDS·6 -·Lens 7 

14.30 uur Velo 5 - Lens?· 

•--i6 ,oo· uur''Lens 7 - Verburch · 

• -;. .) :• ~-'; • . . . '! ' . 

De vç,lgende spelers dienen om 11,45 aariw~zig •tè 'zijn• bij de 

hoofdinganr-;·:·van. h~·t. Veio terrein . . . ' ,, . '. 

h,jocheos, p_,v,baggum_, g,sch_neider, f;ve~i-ê.(i, a,loàder, r, 

mocyman, f,baven, r,zoun, g,trcamelen, r,v,d,horst, p,booms, 

g, lelieveld, _ · 

Urièler 'dhr j ~ v, d',·kley' · ·, · 

TERREIN GELEGEN J.AN oE' H~lio'EKSTRAAT, _ iud.'ERINGEN ' 

AFSCHRIJVINGEN . 

Uitsluitend tel.~fonis~h vrijdagavond tus'sen 1~,30 en i9,30 

uur bij dhr G,v-,d,Steen, tel, 39,86,94, 

', 
DAMESVOETBAL 

Afgelopen maandagavond he.bben onze daoes tegen een 'èlftal 

van het dagblad "Het Binnenhof" gespeeld en na penalty 

schieten oet 5-3 gewonnen, 

.r..s, vrijdagavond spelen ze om 19.,.30 uur op het GDS terrein 

tegen GDS, voor .sensatie wordt ge'zorgd. 

;r . l ! '. 
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'. EDIT l E J_O N G LENS 
.-~ ... 

,, 

INL E.I D_ ~ i G .. 

Hier is dan jullie lang verwachte Jong Lens,. In:dit jaar waarin er toch wel wat bewegingin de junioren is g9.komen is Jong Lens oen beetje op de achtergrond geraakt, naar __ wij zijn van mening dat we deze goede traditie in ere aoeten houden. Na lang aandringen hebben we wat copy•binnengekregen; dib jullie•in dit lange voetballoze tijdperk cis.s.ch.ièn·. ev.~n" het .. plezie•r en: het. ver&ie-t van: h'èt afgelopèrt seizoen dollt herinneren. ·· · ,. r.'·_,, :·, :f,~ . ,., ;• ; •! i•· ,,... - . _,,,. :· :·. • .,- • • : • Ik meen dat in deze inleiding een woord van dank a;rn dc. _Juko · past. Zioj hebben dit jaar keihard ge11erkt, .wa.:t ~,e). l>lijlct uït_ de caatr.egel de. kommis1Jie volgend jaar to splitsen in een afdeling v"oor de 'junioren en' een -voor: de-- pupillen .. on ·welpen, . Laten we hopen dat de beide kommissies nog beter zullen functioneren en nog r.ieer aandacht voor wat andere zaken" h.ec.ft , .. zoals· ~de vorhou·ding. leden - · koarüss'.i.e en leden. · · .· , ·. -.. 
Ik wens iedereen een pr.ett.ige· vak~n;i~- ·en hciop d·at ie<ler~-en volgend seizoen met de juiste instelling het veld ingaat, zodat volgend jaar ook de juniorenafdeling wat kampio.en!"n zal tellen. 

' 
llappértje. 

IN"TEAMVERBAND
0

SPORTE~.BLIJFT qEVEN E~,NE~~ 

In Boerenkoolstronkeradeel kor,1t een raan een restaurant binnen, bestelt twee radijsjes, de ober brengt ze hem, de can steekt ze in zijn oren, betaalt en gaat weg, 
De volgende dag komt hij terug en doet hetzelfde. C.o.k de derde dag vraagt hij om radijsjes, maar de ober aoet hem tot zijn spijt zeggen, dat hij geen radijsjes heeft, w&l augurken. 



- 400 -

De toernooien zian tot nu toe lfat oinder succesvol geweest, 

raaar wanneer ondergetekende dit schrijft, racet er nog één 

gespeeld worden en wie weet? 
Ik geloof wel dat wij attraktief voetbal speelden, want de 

toeschouwers kwamen altijd in verrukking bij het zien van de 

passeer 11 techniek11 van Ton llauman, de "snelheid" van P.Schouten, 

het "schaven" van de Haas, het schieten van Zeer.ieijer en het 

aanr.ioedigen van dhr Heijnen. 
Ik kan iedereen dan ook aanraden eens naar dit elftal te gaan 

kijken "Laurel en Hardy11 is er niets bij, 

t/appertje. 

---------------------------------------------------~-----------
LENS PUPILLEN 2 

Dit elftal heeft het dit seizoen zeer goed gedaan. In groep 7 

van de pupillenafdeling werden 19 wedstrijden geapeeld. Er 

werden 34 punten behaald en de doelcijfers waren 58 - 13. 

·EÉin van de oorzaken van de goede resultaten was het feit dat 

er een goede sfeer in het hele elftal heerste. Houdt di't zo. 

Ook als het wat uinder goed gaat, zodat je altijd oct plezier 

voetbalt. 
Vooral de inzet is een sterk punt van dit elftal, wat deze 

korapetitie zeer konstant heeft gespeeld, 
Slechts één wedstrijd werd verloren (3-1 tegen ADO), Dat dit 

een vergissing was, bewees oen later door van datzelfde ADO 

met 3-1 te winnen,' 
Verder speelde P2 tweenaal gelijk tegen het sterke HDV 1. Grote 

overwinningen waren: 
Lens 2 - RVC 2 7-0 Lens 2 - Celeritas 2 5-0 

Croravliet 2 - Lens 2 0-4 Lens 2 - Cror,wliet 5-1 

De meeste doelpunten werden gemaakt door Peter Lucas (19) en 

Peter Valkenburg (17), 
De volgende 12 spelers zorgden voor de resultaten: 
Gerrie Appeldoorn, De betrom1bare sluitpost van het elftal. 

Het uitschieten is goed en geef ook eens aanwijzingen aan de 

verdedigers, 
Villie Heynen, De rechtsback, die steeds beter in vorm koot, 

De techniek kan nog wel wat bijgeschaafd worden, 
Robert Noordeloos. Het een goede techniek en een goed sch.:,t, 

Kán goed voetballen. De inzet ontbreekt echter nogal eens, 
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Peter· v,d,Burg, Is· de oprüimer. Hij doet dat vrij goed, r:iaar 
raakt nog al eens in paniek, Er is een goede vooruitgang te kon
stateren sinds het begin van het seizoen.·· 
Raymond Peeters. Hisselt redelijke met: zwakke wedstrijden af,· 
Hij is technisch goed, r,Jaar erg traag· en soms "afwezig" in het· 
veld, · 
Theo van Luxet1burg, !(oot af en toe zeer goed naar voren naar 
speelt alleen als hij d~ bal_heeft,_Hij is te weinig àctie~ r:iaa~ 
isme! en heeft een goed schot. 
Peter Valkenburg. Is de aanvoerder· en organisator. Aanvallend en 
verdedicend zeer 1,oêd al pingelt hij sot:1s te veel. Hij uaakt als 
middenvelder'ook veel goals. 
Ronald Koevoets, Is tijdens de wedstrijd 11at bang, is technisch 
en als hij de bal sneller speelt een zeer nuttige speler, 
,/outer Frantzen, Speelt vooral als verdedigende tlicldenveldspeler 
een zeer goede partij vooral door een grote inzet, 
Freà van Velzen. isen typische rechtsbuiten die snel, handig en 
altijd aanspeelbaar is. 
Peter Lucas, Blijf·t, ook al is hij niet r.1eer zosnel, een zéér 
gevc.arlijke -aanvaller voor iedere verdediger. Dit kor,1t vooral 
door·z•n harde werken, z'n goede techniek en z'n harde schot. 
Olnf Huis, Doet het' ook zeer goed, !lij geeft goede voorzetten, 
maar uoet de bal soms sneller af-geven, 

Deze spelers zullen volgend jaar r:ioeten proberen de goede resul
taten voort te zetten en goede en fijne wedstrijden 'te spelen,· · 
Dit dan als Pupillen 1. '. 
!,,en k/in; als iedereen traint, zeker een goed resultaat behalen, 
ook als !3upillen 1, · ' · 

========================================~================ -==== 

L E D Z E P P E L I N 

'T is al vaker gezegd, geloof ik, de popmuziek verkeert in een 
stadhouderloos tijdperk, Er zijn geen idolen, Er zijn alleen naar 
idooltjes en t1ensen die olisschien nog wel eens idolen worden, De 
vraag is natuurlijk of het t1el zo nadelig is voor de huidige pop 
dat ze er niet ,zijn. ICenr:ierkend voor idolen is, dat ze een enoriae 
invloed hebben. The Beatles hebben er voor gezorgd, dat elk dorp 
in Nederland tiel een paar beatgroepjes kreeg. !•laar ook kenr.ierkend 
vcor idolen is tot nu toe altijd geweest, dat er te licht over 
hun negatieve punten is heengekeken. Zet de ie twee beatleplaten J nog r:iaar eens op je pick-up, 
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The Mopkee~ sprek!~n in dit opzicht. qok .zéér dikke boekdelen. 
• • . • . . . . ,, ,; • ~- ' .. ·~ ,· ; • "" • . .. , .. ~ • . '. t 

Maar goed,· dat' is een vraag waar· we .Yoti:N.nde k!')_ei; .in"Ä/i.r.·:·e'ene;;-', / '" 
dieper in moeten gaan. .,,_ , , . _,. ·· , .,· ,·.,! ,«_-.. ,"1 · .:·· .. ::,:, 
Een f·èi t is_ dat de· groep die het. dichtst, de. i.dqols;t;fl:t}!Jl, )>f:.~;. _:_',:;<;., 
nadert "L"'D ZEPPELIN" is · , ,, •. · · . . "::· : · --·--·--·.·--:"·, · 

l.!I • .• ' ~ f - ' •' , .' ~, - 1 1: ,.. ~ -~ t .::-: .\ , • 
En. nu is het opvallende dat 1.rat er tijdens de opkor,1st van The.-.·,': 
:de_atles door hµn tegenstanders we·rd geschre_eu•i<l, -nu oo_k _als , ' _·.· 
ne·gatieve ·kant· van LED ZEPl;'ELIN wordt aangevoerd:--=1,',Eérr~ti:J'.'6k-'.····: '-; · 
ongenua~ceerd 1 keihard lawaai"• ·, ., ,,. 

Ji~r.,yrPage, Rob~rt Plant/John Bonhrim èn John Pa~l'Jonel"s· : .. '.·.c,~::'. 
proberen op allerlei rmnieron uit het'.nieu11s te b):'ijven--en ·.,, 
id.alen worden nu eenmaal voor een zeer belangri;jk;gedèelte ··. - · •• 
door de ·pe.rs gedaakt, John Paul Jones is Z\llfs 'r.iet: 20,,:paardèn, .. ,:c:. 
n:i,_et .voor èle fotok,mera te sleuren! •. ·. ·· ' , :: , ; ', .. ·:' ... · 
Dit neer.it niet we.g, ._qat __ de groep con groep is van•'zwaè.r:.":.kal;i:)J~l:'; __ : 
Ze spele.n bfhoçrlijk ·hard, hoewel <;iat niet o~!iràreven noet .,; ,• , 
worden. . .. _ ··--~~. ... , 
LED ZEPPELIN ~I? na do Beatles Engolanàs gr6ots(e .!'Jks"p6rt.:. 
produk~. , , . . . · .-•·: ;••·'-'· ·,·:,._,_. ·,··•.•:_,_ 
Zangçi;- rlobert Plant wordt vauk genoemd a],s het. grtiotste ioeks- • 
syr.iJ:>ool,;sin,ds Jir.i l1orissoi:t van The Doors de 'groofstè f.ioeitb< ,· 
heeft or.i z'n broek aan· te houden •. · '. ,'·' '· ,i;, ,: '.;•:-; ·1;,,_,_ 
John Bonhar,1 >rordt door vele~ gezien als dè heste 'drm;u~er.>";i~d;,--:: · 
Ginger'ilaltor. . . , .: ,._:: , 
Jir.1ray Page is natuurlijk· ook:niet gerinG, 1, 

Alleen zijn naam al was voor platenmaatschappij.~,;_'.Atlantic _· 
voldoèndo om-de gro"ep ongezien-en ongèhoord een,acntract ,aun. 
te bieden. · -. , .. , , 
Waa.r ze Q,ok . optr.eden, breken ze alle bestaande re<:ords. 

Vincent Pouw, 

.. ,., 

' 
' . 1 : • 

'. , ...... 
r' • . ' ,[ 
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' 
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DEL LWSRE.VUE . : 
weekblad- van: de voetbalvereniging Lenig en Snel . 
1,1-e _jaargang"_~·_·· nUllllIIer.· 42 .'_20 junL 1971 
-- ~~- -- -
Offic~.~l:e Mededelingen:. .. , ,. ,. 

. ~.- ~ -' •. J ". 

~IL B~~~ ' l 

· .{!.24 P J v.Hóèk ., (p) MeppeJ;rad.e 
~ . . . ' ,.. . . . ' . -' ' .... ~ : .- -;.·.; 

}'leer ~voer~edenlij st ··• ''' 

" 
.,.'· ,; . !., ... .. . .... ,. :; 

,. 
231 ,··. 666332 .... 

.. . 
" ,. 

_.., 189 P A. Herry 271056 ( b) Otteirade 1 T · . 660767'. , . ~ •. ; '. 
-· ' . 

,. ~~aleden. in. ballotage. . - ... ... 

10 A. Sprenger ,.3Öól35Ö .Trekweg •. 284 
ll. I-1 Willems.en 240149 Segherstraat 6 

ll9UO 

- ·.: ' 
Nieuwe · dam.esl.ed.en . ~ ... .. . . . , 

.l:_,f' . 

------------
' ,-5 W H v,Doorèn 200956 Alb.Thi.jmplein. 45 

_..,.,,..6 C J Dorreatêijn 100755 De Rade 62 667078 · 
_.-7 M .B Dorresteijn 230558 De Rade 62 667078 
.,...-8 C S v.Driel ·• 030657 .Hertenrade 313 : 
-9 E M Heemskerk· . 06l254 .lJe Rade. 84 664607 

'.1'~j_~±~inLledenlijst. 

/ ?69 Á N:Leu.wenhuizen. naar Marconist-raat· 14 . 
...,,.539 J de.,Waar.t' na:ar Gantel 11.a Poeldijk 
/379 M J Ooms_ naar Bergskenstraa-t 4, 310:, Hallaar 

,:, /, . ;_ . • · -'>. • Belgi'.ê 
:!!Y2~eriiedenlijst . 

,,,,>201 J v.i-i~'~k. ( j) 
,., 652 J• R Lo-'ren-Foe· (a) · · .,. ·. 
/ 377' ll J Nottet- (j) 
-050 R J v.d.Boogaardt· (s) · 
.-533 D C de Vries. (s) 
-595 W J Voermari:.:{s), 

_, 713 A W Bus: ( s) .. :, · 

' \ . J. ' 

' ;, ·' '. "'." ',. ). ~ .·- .. ,; 

! 

' , 
, .. 

~ ,, 

t.-,. . 

1 ' , ~ . 

· .. •· . .: 
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sEf.mrr-training Sellioren .. . · •.. . .. , 
Vórige: week. zijn de ~ithodigingen verzonden vóor de ... 
se1.ektie-training senioren. In óverleg met de senioren
komm±ssie is er ê~ voorl.opige selektiegroep· samenge-:-. 
!3tel.d, waaru.i:t later docir de trainer; de heer Anderieser 
de· defin1-tieve· selekties voor 1, 2, 3 en 4 zullen wordm: 
samengesteld, De· eerst·e trainings'-avond zal. worden gehot. 
tl.en. op dinsdagavond, 27 juli .•. De ,uitgenodigde spel.ers· 
wor~eri .. verzocht om kwart ·voor zeven aanwezig te zijn. 

SI.uiting. Klubgebouw . 
Het klubgebouw zal. tot nader order gesl.oten zijn; ,J • · 
Gedurende. de komende weken. zal hèt slechts op de 
maandagavond.en: open zijn. ten. behoeve van de kotnniissiès. 

~ . . . ' ,, ·, 
De. Lensrevue · . . · ·' ··· · ; ' '- - · 
Di.t is .voorlopig de· laatste Lensrevue, Op 8 en 15 .·, .
juli. zal er geen Lensrevue verschijnen, De eerstvolgende 
kun.t: u. weer verwachten. op 22 juli, Prettige vakantie!!! 

' 
.. '• ... ·; 

. ! Pr.ett-igé Vàka.htie 
1 ' . ,. . 'Y 

Nu .. we de le Algemene V'ergad.ering achter, de rug hebben, 
is voor Lenig en Snel. ,de vakantie definitief. pegonnen, We mogen terti.gzi.en. op een geslaagd seizoen, niet al1.een 
wat· de sportieve prestaties aangaat·, doch ook"wat be:.. 
tref.t de orgiµiisatorisch~ gang van zaken, All.en die 
h:ter.áan.. hebben. medegewerkt· -betuig ik hiervoor nogmaals -
mijn .. hartelijke dank .•. Een.'drük-bézochte Algemene. Ver:-;, 
gadering. versterkte het bestuur ih haar mening dat 
Lénig en Snel op de goede ·weg is~ Voorlopig staat echtê1 eerst de. vakantie voor de deur. : , · 
Ik wéns. U àJ.l.en., mede nainens mijh mede-bestuursl.éden 'een 
pr.ett-ige vakantie, voorspoedige reis en goed weer toé. ' 

., · i ,. ! . H~a van,der Kleij , 
; · V o,orzi.tt·er~ · " ·, .; .... ,. , ... 

• • I 
Op de volgende pagina's kunt U de standen-lijsten van 
onze junioren" bewonder.en" dankzij de medewerking van 
de junior.e_µ-kommissie ~ de juni.or.en-raad,. 



~~~,;3n:. juni-oren: ~klasse\ 

vcs 20 15 4 1 34- l 
lens. l . 20 lL 4 5 26 1 
velo · 20 10. 4 · 6 24 1 
west-ert. 20 8 7 5 23 l 
ado. · 19 9 5 . 5 21:t-· 1 
-dhl.> 19 7 6 6 20 1 

-- vue 19 6 6 7 18. 1 
vvp 19 6 4 9 16 1 
dhc. 20: 3 6 ·il J.Z · 1 
·schev·. 20 · 3 4 13 J.O 1 
bJ.. zwaxt- 20 3 4 13 9+ l ~--...._ ___ 
ado 20 16 3 l 35 

1 
1 

vredenb .. · 20 13 4 3 30 1 
1 

l.ens: 3 19 12. 3 4 27 1 
1 n:tvo .. 20 9 4 7 22 1 

pl zwart- 20 10 l 9 21 1 
1 

:w blauw. 18 8 4 6 20 . 1 

gds_ 20 ,6 2 12 14 
1 
1 

quick·st 18 4 . 5 9 13 
. , 1 

1 
dhbrk. 19 4 5 10 13 1 

1 
ri.jswijk 17 3 3 ll. 9 1 

2 ,4 12 8 1 
l 

Lens J.-2-3-4-5-6. · 
-405-

----·------··---
sportv-. '35· J.8 J. 5 3 . 0 33" 

·voorburg:. 18 13 3 2. 29. 
-hms:ti. · 18 . 8 .·. 5 5 21. 
lens; 2. 18 7 · 5 6 19 
cele!'1tas, ·'16 6 4 6 16 
devj o 16 5 4 T 14 
vcs J. 7 5 4 8 14 
scheven. 17. 5 · 2 .10 12. 
dso 17 3 3 J.l. 9 
quick 17 2 l 14 5 

--- ----
duindorp sv 15 l~l l 0 29 
kind. i6 7 5 4 19. 
lens: 4 .14 8 l 5 17 
V1öS. 14 •8, l 5 IT 
te werve ll. 6 2 3·14 
wik, . 12 . 4 4 4 12 •• 18 . .5. 2. 11- 12. s gravenz· 
gda. 16 3 5. 8 11 
hbs 14 0 J.. 13 l ,-r; 

. 
" gr·. wII:vaclB 

' ' 1- . --------~--
-1r1 

lvsj 2217 '2 _· 3 36 
1 

17 12 27 - 1 verbu:nch: 3 2 
rkav:v- 2116 l 4 33 1 du:indorp 13 ll. l l 23 1 
gr- wit-'581912 3 4 27 ' 1 gona. 15 9., l 5 19 • 1 
gds:: 22 10 6 6 26 · 1 ado 15 8 2 5 18. 
vvp· 20--10 3 7 23 1 vcs: 17->6 ·2 9 14 " 1 
oli:veo · 21. 9 3 - 9 .,21 ·. 1 quick. 10 4 2 4 10 1 
verburch 2L 9 3 9 21 1 duno. 12. 3 2 7 8 
quick. at. 20 7 6 7 20 1 lena. 6 ,. 16· 2 4 10 8 1 
dynam:o: .. 21 6 4 11.16 1 dbl.. .:. 12. 3 l 8 7 
gda. 20. 4· -5 'lL 13 1 west-erkw 9 l 4 4 6 
valken.. 20 4 2 14 10. 

1 
12 l. 4 7 6. 1 ras: ·-

lens 5 21. 0 2 19. 2. 1 
' 1 +) 2 punt·en. in., mind_ering. 

. - - ' ,• 

. ~:. 
. . 
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§:':~~~':..~~r~n: ~~~a 7 -..?.::2:-10-].J.,-12,-l 2!1..::....'----",.. 

vue: ' · '· l.8 l.2 4 2 28· 1

1 
devj.o 18 13 4 . 1 30. · 

gds: . . 17 9 5. 3 23 1 dhL 18 13 3 2 29 

ado l.8 9 . 5 4 23 . l lens, 8 17. ,:7' 6 4 20 

lenS' 7 18 8 4 6 20 . l VV.P · 18. 5 · 6 7 16 

la.a.kk:w.., 16 6 7 3 19 t quick. l T . 5 5 7 15 

wilhelm. •. lT 8 2 7 l.8 1 rava. 1.5 6 2 7 _ 14 

ve1.o 18. 4 6 8 14 l · ado 17 6 2. 9 14 

qui.ck. l T . 4· 5 8 13 · .1 vredenb. 18 4 5 9 l.3 . 

west-1.and.J..7 . 2 7 8 ll.. l verburch. 18 5 3 10 13 

dhc . 16. 0 1. 14 1. l velo 18 6 0 12 l.2. 

--------------'------------------------croro:vl.. l.6: 12. 3 1 27 l dhbrk: 19 15 3 l 33 

di.e haghel.8. lL 4 3 26 l hdv . 19 l.4 3 2 31 

bmsh: 17 8 5 4 21. . I . pdk. . 16 8 5 3 21. 

delf.t··. 15 7 5 3 19 t svh · , 18 ? 5 .. 5 21. 

l.ens 9 17 7 · 2 8 Jr6 1 scha.ven .• · 20 ·9 · ·2• 9''20 

btc. 18 7 2 · 9 16 · · 'l vvp· · · 18 7 4 7 18 

rijs.wijk. 10 5 , l. 4 ll.. 1 · triomph .. 17 7 2 8 16 

· ado. 16 3 . 3 10 9 1 .· lens• ·10 16 5 3 8. 13 

achev. 16 . 1 6 9 8 l grvc· , 13 5 1 7 11 

g~s, 17 2. 3 12. 7 1 duno. ·19 3 4 12.10 

. . ·, ~ 

l · quick 19 2 0 17' 4 •.•· 

----------· .-------1 . ' _...:__,__ ______ ~---- .... 
vredenb,.,19. 16 . 1 . 2 33· . 1 oo:Levaaxs22 .2L l O 43 

lens: ll. 19 15 1 3 31 1 schev.en. 20 15 2 3 32 

dso 19 l:t. 1.3 .. 5 25... l spoor:wi.jkl8 14 l. · 3 · 29-- · ·· ·--~

te'do · ·· 18. 10 3 5 23 . f rava 21. ll. 2· 8 24 · · 

ado 18 9 · 4 5 22: 1 gona: . ,.:19 9 2 8 20 · · 

te, werve 19 8 5 · 6 21 l lens, 12 18 9 l :a 19 

di.e-1:aghe. i8 9 ·. 2 7 20 l rv:c , 16. · 7 2 7 16 

rijswi.jk. 17 .4 3 10 11 t" gds 20. 6 3 11.15 · ·, 

cel.eri-1m;20 3 5 12 11. l hdv 20 5 4 ll. 14 

valken.. 19 · 2 2 l.5 ·. 6 l vredenb •. · 20 ' 5 . 2 13 12 

bmsh.. 20 0 ·· 3 17 .3 1 ,, adelaars· lT 5 0 12 10 
'. J: . laakk.w:, .. 18 4.' 0 14 , 8 

dynamo: 18 ;t.6 l l 33~ 1 .• '.VVP' Î ' 'J.:8 0 , 4 14 4 · 

post-dtt:v:-.l9 14 1 ·il- 29 l-----:- .· · · -·-"--·---· 
odb 16 11 · 2 3 24 duno. l5 4- l. 10 9 

1.oosd.. 18 9 l 8 19 lens: 12a. 10 2 2 . 6 6 

g_uick. at 18 .. 8 3 7 l.9 • odb. 3 1· ·1 l 3 

. ras, 18 7 l. 10 l5+ ' hbs . · 17 l l 15 3 

f.lamingo •. 15 6 0 9 10 quick . 7 1 O 6 2 

(, . 



-407;.. Standen. junioren C~klaase· Lens 13-14-15~16-17~18-19~ . . '\ ----------ado · 2L 17· 
lens 13 · 21. 15 

, quick. at 18 14 
dhc. . 20 13 
vue · 20· 8 
gds . 19 6 
laakk.w •.. 18 7 
vel.o 21 · 6 
rvc· 19 5 · 
dso 21. 5· 
blauw zw,18 4 
db.L 16 1 

·, 5 1 1 3 3 1 
1 5 31. l 
2 2 30 1 
2 5 28 f. 
3 9 19 1 
6 7 18 l 
2 9 16 1 
3 12 15 1 
4 10 14 i 
4 12. 14 1 
2 12 10 1 
0 15 2 

. . ado 16 16 -0 . 0 32 
· lèns. i4 16 13 l . 2 27 dhc. - -16 9 · 1 ; 6 19 

quick at 16 . 6 · 3 7 15 gds. 15 < 7 - 0 . 8 14 
flamingo 15 · - 6 · 2 •-- 7 14 semper a.16 ·,5.110 ll. · vios 16 3 2 11. 8 
cromvl.. 16 2 0 14 4 

. . 

2 0 ---26-+-:--_...-.-V-i-· 0-S ---·-20_1_6 ~-; 36 _____ , 
0 · 3 24 · ·_ ooievaa:m:20 14 3. 3 31 

wik.· 15 13 
land · 15 12 
lens 15 15 8 
vv:p 16 - 8 
duindorp 16 · 6 
weaterk. 15 5 
quick st ,15 4 
postduiv,16 ·. 2 
scheven:, 13 0 

4 3 20 · l.ens 16 18 10 3 5 23 1 . 7 17 - · rvc 17 7 3 7 1 7 1 9 13 quick at 16 6 3 7 15 2 8 12. velo 19 3 7 . 9 13 4 • 7 12 vcs 15 5 2 8 12 4 10 8 oranje bl..1.1. 6 0 ll. 12 2 ll. 2 diàl:.aghe 18 5 1 12 ll. -1 -la.ákkw.. ll. 3 3 5 9 
-. ______ ...,.__-,--L vvp 11 3 · 3 1:1 9 

kmd. 18 18 0 0 36 1 cromvl., 19 16 ._ 2 l 34 lens 17 17 14 1 · 2 29 gds 18 16 1 1 33 _ rvc 16 9 1 6 19 ado. : 1a·u .. u 7 22 te werve 18 · 6 · 5 7 17 lens 18 19 10 2 7 22 di.e :lajie 15. 6 2 7 14 quick 18 7 ·2 9 16. flamingo 17 7 0 10· 14 gda.' · 17 6 2 9 14 vredenb, 16 6 --- 0 10 12., hmsh. 1.9 6 2 11 14 rava · is ·6 01212 1 · laakkw. 15 4 2 9 10 hmsh. 11.' 3 · 1 7 7 ' - Lens. 19 ll. 4 1 · 6 9 hdv 16' 2. • :1 ·1:f . 5 1 -westerkw,17 4 112 · 9 s:poorwijk 6 · 1 O 5 · 2 1 }:Ibs • 12 2 3 7 7 · ,' • ' . l ._vcs 10 3 u 7 6 ·"i 
• 1 . 

. -

..... 

., ·. \.. 
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· Kon.txi.bµties, donaties: en doorlopend~. entr.e~~}?ewijzen 
:!:22r: het_seizoen:. 1971.-·..:.--.197'2, · ,. · ,,. -~'--• · "•·'-··• ·• i 

' 
Zoals. vorige week. reeds gepubli.ceerd, bedrag.en_ de kon-· 
tr±bu:ti_es voor het· kOJllende verenigings--jaar: .• 
~en±nmm::: f7S,--· ~Jûp.i'.o:i:en. :;f48,--:- ·Pupillen.en _1 

Welp.en.: !36,--· .I11-'de eérst·e twee- weken_ van juli. za:L .. 
aan:.. alle. leden. deni.euwe lidmaatschapskaart· worden. toe- •· 
gez-ond.en,. ev:enal.a een opgave van de kontri.butie-stand f 

· op. 30}jlll1;i. :t.971; zoa:Ls di.e in. onze ~dminisi;:hi.tie voor- : 
kom.t:;, ... Voor.· all.e, duideli.jlilieïd. zij ·veririel.d, 'dat senioren 
di.e, nog een.. jaar in de junioren-afdeling. bli.jven. spelen. 
ko11-ti::i:buti.e·a1s senioll7 ... lidverschul.digd zijn. 
Dona:teurSc,. die ook het _ komend seizoen de Lensrevue of i 
een, doorl.opend. toegangsbewijs wensen_ te ontvangen., · ' 
dienen.. het· hiervoor door' de, Al.gemen.e. V-ergadering vast·- ' 
gestelde bedrag ad. f18,-::--•·voor· de Lensrevue en. /12,-- · 

voor een. toegangsb.ewij s over tê maken op girorekening 
33ó7ll. t.n.v,de penningmeester. van. Lenig en Snel., waarna 

per omgaan.d.. voor toezending wordt gezorgd: 

.>f:, . ' ,. .- . 

Laatste. mededelingen voor de kampen , 
-Het Bestuur·, 

-· Bagage-inleveren voor. de karnpen_ liorcuJ.o en Weert: 
zaterdag: 10 juli tussen 10 en _11. uur Hengel.olaan •. 
Zorg: voor/een label.. met naam.· en·. kamppl.aatsl 

- Kampgroep •\•Teert dient zondag. 11:' juli. om. 11.-:uur. aanwe-: 
i;iig. te zijni (J:îen:g,el.ola~. Groep Borculo om 12,15uur. · 

-· Kampgroep F~rschweiJ:.er. vertrekt· zaterdagmorgen om . · 
05',l.5. uur::! ! ! , vanaf.. Lens-te:rrein. •. -Bagage inl.everèn 
even.tue:el vrijdag."9juli.'tussen_ 19,00. en. 20,Ö0 uur.. 

- Inl.e:ver~ zwemv-erklaringeri. en eventuele inlichtingen 
bi.j. Dlri:: G~. d,,S"j;een, Nunspeetl.aa.IL 30:, tel.. 398694, 

, ~-'~ --·--; ·~- '•' .. •.· '. '-:,,,....,,,. . 

VARDL ._/ -•. ' ., : .. . ' .• ' ,' 

Jos, d.e Waart· en. Ahnemiek.·Zwinkels. stappen. op donderdag 
~ juli.in.de huweli.jksboot. Vim .. ,hfirte gefeliciteerd met._ 
dez.ec belangi±jke: stàp; R,ecepti.e: van. _17'_, 00 tot, 18,00 uur_• 
Landgoed. T.e :Werve, van, Vredenburghweg ·105 te.· R:Ljswijk, 

. ''i" . . ,' '. ' ---- .,_" ,_. . . .o '-••• ~ •' ...,._.. • • ' 

Lens:;..spèl.er.·' van.· de_ week. : Rob'. v, d,Steen.: H:l.j stopte 
twee-- penaJ,.ti.es:, waar.doQr Iiena B 1 öeslag:·l.'egde op de 
tweede- plaats in. het Ye1..o-toernooi. ! ! ! ! - •· 
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Dl!STUUR: 

J. M. v. d. KltQ, POOriltltr· . 
l'ra!Dbo<<nat""'t 45, Tul. 2S0I 16 

o. H. &llt=- ncrrtnrl•· 
Abttktt11&ti 37, T,I. J2lf.Oll4:. 
C. p; Nleuwchaltto;'. pr11mngmr1-.srtr 
p/a. Ah«kt-37. 'fel •. 3240ft, 

S. A. dt Bruyn. konitniUl>rls, 
.b'red.Hend:r±kpl.ein. 4 c::oll.8"" 

. ~ 1 •re.L. ;, ~ 
C. T, v.d. 1.aaz,,..k.......,_.,,.. 
Welnmtstraat. 3tla, Ttl, 333353 

Sd;fftarls. aaoletr-

tt • .a" v. d, Steen 
Jul..v.Stolbergl.aan.480 
Tel.. 8,S866 .-
Stkret•ria'- jaalatta;, pup!Utoc e1t wtlpea, 

G, V, d, St«nc 
Nuo,ptttl~a,d03, T•I. 39 86 9i 

J. ), Jager. 
. W•tmat<!ra81, 67. Tet 3)21 l3 

N. Drabb<· . 
llpddoorns,lan,.,291, 'f,I. JH,6~2 

'fBRRBINBN 

llenud~"'6.'l() 
Tel. klubl)chooW' 66 H li 

KONTIDBUTIBS" 

t,tM,, .. Pc:rn~.iD;r.,,cntu-:-·~"· l.&-nlg, tll Sotl 
,,..,, ... "Il' 01,0, 336711 

CAFETARIA 

,,.IN,WI"· 
D8.RADB.18 · TBt.. 664276 

Ç>nze: sprcialitdt: 

IJexnb••rger·· specia'al 

VROEGOP's 
lJump•:Verkööp 

IJ O.mu•,. Htt<D• H Ktnduhor~':: !~ .00~~,, . 
dc1t1Ltt -ru. chtoomtumlo . . . 

Cl Tran~ouadlo'a,. wcrtldont\'ànons; ·ca.s:Kitt 

tttörtkrr. uutoradiof,. fll~k-u~t, t'tc. 

D DnlknhotNl!'t«I' Zoll!llt klol<ktn, 

20-30°'0 bencden·dc wjnke,!waàrde: 

\la,1191 vrijt,/ij1,cnd tlc:h/unding' 

Ubtlr 

HOOGVl!EN 91 

Wij komen 

M= . 
t ?W Mf!P.lli WAARDR Il·,\ RHBT . w·· . ~ . 

1 

1 
PRIID:. C. DB, KLEYN 1 
Vr1d,ru"lîi~,..14~iT~IHMn i,M71~ .. 

\ VOOlt~-~~~v~_sw_POSt~.--,_, __ ] ... 



DE LENSHEVUE 

weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel 
21 juli 1971 45ste jaargang · nummer 1 

==========---=------------=---------------------------====-------

OFFICIELE NEDEDELINGEN 

NIEUWE DAMESLEDEN ------------------
- 10, A.Sprenger 
- 11, N,Willemsen 

DA~;ESLID IN BALLOTAGE ---------------------
12. T.C.llogisch 

NIEUWE LEDEN 
------------1 ~824 P,J,van Hoek 

1 
801 A"T..•alhaih - · 

~'.l, 794 M,van Zweden 
,:;.y 818 B ,P ,Hoppenbrouwer 
~( 819 R,M.van Ruyven 
bîb 820 F. Valkenhoff 

IN BALLOTAGE 

P,i,Jeyer 
S, J ,Kramm:' 
R,J,de liaan 
F.J.v.daHoeven 
R,R,Roelofsen 

AFVOERF.N T,F.DENLIJST 
-------------------

-1- 590 J. Veeren (ns) 
~ 618 F,P, de Grood (w) 
+ 678 O,R,Verdier (b) 

WIJZIGING LEDENLIJST 

~ 638 G,R.Jehee wordt (s) 

300850 Trekweg 284 
240149 Segherstraat 6 

119110 

26-03-54 ileidoornstraat 6. 3~5255 

06-04-60 (p) Meppelrade 231 666332 
' ,(-TTu;::st") ~GG"oö'Qmdmem,,.,11Mc,..g"e"n'"srl:t:T1-:,-55r2'525 

06-04-59 (c) 
19-07-63 (w) 
28-07-62 ( ,t) 
17-06-63 (w) 

Handveen 54 299551 
Middenstede 175 679639 
Soesterbergstr,30 298909 
Tuinzijde 40 668017 

03-04-57 (b) Vredenrustlaan 171 670870 
13-05-61 (p) Steenzicht 209 116720 
03-06-61 (p) Erasmusweg 1831 674236 
13-05-'62 (w) Melis Stokelaan 2654 676765 
19-09-62 (w) Het Zicht 66 672556 

+ 459 J ,J ,Schouw wordt (ns) 
+ 368 H,J,Nieuwenhoven naar Pr.Bernhardlaan 42 1 Rijnsburg 
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-1- 417 A,L,Heesink naar Hozenstraat 95 tel, 394641 
t 418 E,B.Reesink naar idem 

TRAINING SENIOREN 
-----------------
De training· voor; geselekteerde senioren begint op dinsdag 
27 juli en staat·•onder leiding·van de ;heer ~I.Anderiesen. 
De uitgenodigde spelers worden verzocht om kwart voor zeven 
( 11iterlijk!) in het klubgebouw, aanwezig te zijn, Ook gym-
s~h~enen ·· oieené~en 1 . 

'Het is de'bedoeling dat de thans samengestelde voorlopige 
trainingsgroèp,l:ater wordt gesplitst in een gr,9ep voor de elf
tallen ,i er! '2 .e/{,in een groep voor de elftallen 3 en 4, 
Tot naaêr order wordt de training voor alle uitgenodigde spe
lers gehóuden op dinsdag- en donderdagavond, 

Onderstaande voor de selektietraining uitgenodigde spelers 
11orden,geattèndeerd·op,het feit, dat zij de bij de uitn9di
ging gev<iègde antwoordstrook nog niet hebben teruggezonden, 
Zij worden verzocht dit per omgaande te doen, 

C.A.v.d,Beek, T,Brochard, J.v.Di•jk, R,J,Fortman, A:J,Kortekaas, 
J,\l,van Luyken, A,\'l,Tamerus en r,J,v,Veen, 

VETEHAIJEN-TOERNOO IEN 

De Seko heeft ingeschreven op een aantal veteranen-toernooien; 
Het eerste toernooi vindt e.l plaats op zondag 1 augustus 
(Alphia, Alphen aan de Rijn), op zondag 8 augustus het USVU
toernooi (Uitgeest) en op zondag 15 augustus in Gorinchem het 
Unitas·toernooi, 
Voor deze toernooien 110Itlen elftallen samengesteld uit spelers 
die het vorig seizoen zijn uit;ekomen in het 9e of 11e elftal. 
Daär slechts enkele spelers te kennen hebben gegeven op deze 
z·ondagen niet beschikbaar te zijn, meent de Seko over vol
doende spelers voor deze toernooien te beschikken. /wchten 
er toch nog veteranen zijn, die op genoemde zondagen geen 
gelegenheid hebbèn om te spelen, dan worden zij verzocht uiter
lijk 23 juli •,hiervan r,tededeling te doen aan de heer A,3ogisch, 
lfoidoornstraat 6 1 tel. 39,·5·2,55. 
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KEURINGSKAARTEN --------- PASFOTOOS -'--------- LEGITHiATIEBE\1IJZ 

In de Lensrevue van 17 juni verzochten wij een aantal spelers 
hun keuringskaart, c.q. pasfoto, c,q, legitirnatîebewijs" ili ·te 
leveren, Een aantal van hen heeft geen gehoor gegeven aan deze 
oproep_, Daar deze. bescheiden noodzakelijk zijn om aan wedstrijde 
te kunnen deelnemen, wordt de oproep thans herhaald, 

Betrokken spel·ers worden· verzocht de gevraagde bescheiden vóór 
1 augustus te zenden aan A,Bogisch, Eeidoornstraat 6 1 den Haag, 

K:ii:UiUNGSK/rnRT 1 PASFOTO EN LEGITHlATIE3\1IJS: E,F,de Bruyn, R,J, 
Fortman,, T,Heerschop 1 _ A,\•i,Tamerus, M.,folters Rückert, F.B_.vleer
stadt, A,Banning en T.Brochard, (spelers die van een andere ver
eniging komen, kun_nen hun keuringskaart aan de sekretaris van. 
die vereniging vragen), 

KEUiUNGSKU:.RT EN P./iSFOTO: R,Bos, P.~i,ïlraun, E,A,Foendoe, H,Ja
cobs, F,A,Peters, 11,J,Rooduyn, H,de Sterke, h,v.Zilfhout, F.J, 
i'lubben en P,L,Ros.sit, 

PASFOTO: A,Ïloek, H.de Jo_ng, R,So_er., J,Zqet, N,prabbe, :il,v,d,_ 
Burg, en F,de Kleyn, 

!CONTRIBUTIES - DONATIES . ·'· - . 

==========-------------
In de laatste Lensrevue van het afgelopen verenigingsjaar is 
bij het overzicht van de dit jaargeldendekontributies een ver
keerd bedrag vermeld bij de pupillen en welpen. 
Ter korrektie: ·de kontributie voor pupillen en_ welpen bedraagt 
dit jaar f, 42 1--. 

Ipmiddels is eenieder een overzicht van zijn kontributie-staat 
toegezonden tezamen met zijn lidmaatschapskaart. Dezer dagen 
wordt aan de donateurs, die voor een doorlopend toegangsbewijs 
f, 12 ,-- hebb_en overgemaakt, dit bewijs toegezonden. ~ocht U 
dit nog niet hebben gedaan, doe dit dan omgaand. Dat geldt te
vens voor hen, die het komend seizoen de Lensrevue willen ont
vangen e,n ons klubblad niet reeds toegezonden krijgen op naam 
van op hetzelfde adres wonende le_den .• U _dient voor de Lens
revue een bedrag van f,18,-- over te maken op giro rekening 
336711 ten name van Penningmeester Lenig en Snel te Den Haag, 
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Ga O TE VER K D·A G 
·-===--==--=-=====-====== 

,,. Zaterdag 24 juli a.s~ zal de Lens-geschiedenis moeten ingaan 

als de Grote \"lerkdag, Er zijn enige tientallen grotere en 

kleinere karweitjes op·'te, knappen, 1rnarvoor veel medewerkers 

vereist zijn. \lij doen een beroep op de leden I speciaal op 

A- en 3-klassers en senioren zaterdag vanaf·10 uur op het 

veld te zijn om hun steentje, verfk,rnst of bezem bij te dragen, 

zodat de terreinen en het klubgebouw bij de aanvang van het 

nieuwe seizoen weer in goede konditie zijn, 

V A R I A 

Wie_leeft_er_oJ.!_(jrote_voet? 

Zij, die aan bovengenoemde voorwaarde voldoen en een paar·· 

voetbalschoenen nodig hebben., kunnen terecht bij i3en Osse, 

l0iarconistraat 43. Ben heeft nl. aan te bieden een paar voet

balschoenen, merk Quick, • aat 11 = + • aat 45, · '· 

Speciaal vermeld dient te worden, dat zij wc.inig gebruikt zijn, 

(\/ie had anders verwacht!) 

Gesig!!!;leèrd: 

Enkele prominente spelers van de huidige selektie, 

Plaats van handeling: het strand. 
Handeling: het beoefenen van het voetbalspel. 
:?;01,1dcn de heren soms angst hebben om !111n plaats in de hogere 

_regionen te verliezen?_ 

Frans en Larianne Veelbehr geven'met blijdsch~p kennis van 

de geboorte van hun dochter Siloah, Zij werd geboren op 

28 juni. Onze gelukwensen. 

Ted Brochard en Lydia Tijhof geven kennis van hun voorg~nomen 

· huwelijk op dinsdag 17 augustus om 15,20 uur in het stadhuis 

Javastraat, De kerkelijke inzegening vindt plaats in de 

H,Fa• iliekerk aan het Kamperfoelieplein om 16,00 uur, Recep

tie van 17,00 tot 19,00 uur in de Jockeyclub, Laan van !foer

dervoort 472. 
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Koos Schomt en Marijke Roodnat zijn voornemens zich op 14 au
gustus a,s, te verloven. 
De receptie is van 14,00 ~ 16,00 uur in de v,d, Vennestraat 136, 
-------------------------~--------------------------------------

KA!4PVERSLAG 30RC}JLO 

Om een uur of kwart voor lién. was·. iedereen aaml'ezig en werd er 
afscheid genomen van achterblijvende familieleden, Nadat, de 

, laatste traantjes waren 11eggepin~t en iedereen had plaats ge
noa1en, vertrokken we. iie moesten via Lisse rijden want daar 
moesten we eventjes' naar Duindigt om ·nog twee tem1s ·van Sport
club Lisse af te halen, Na enkele woordenwisselingen met de 
infantieltjes van Lisse gehad te hebben, reden we om half drie 
verder, De reis verliep vlot, totdat'we bij het stadje Borculo 
waren, !'la vele dwalingen voorbij llorculo waren we blij dat we 
nog voor het d'ónker in het kamp aankwal:)en,, , .... 
Nadat we de tent hadden, ingericht gingen we naar de officiële 
opening van de kài;ipweek, die oi;i een uur of zeven plaats vo'nd, 
Na de, opening was er nog een oriëntatietoêht. ~;ei. leiders 
voorop (hm, ,lim •• ) en Eugéne van Boheer.ien acht.eraan, liepen we 
in looppas naar d'e eerste plaats, , , , 
Daarna werd er nog wat gevoetbald ·en _gingen we naar bed. \Je 
gini:;en toen slapen ( temainste •• ,. dat was de bedoeling) en pas 
nadat de halfdronken leiders binnen waren gekomen (kwart voor 
drie) sliep iedereen in. (nou ja) 

Het bleek een zeer gevarieerde .sportweek te ziJn. Ondanks, de 
grote leeftijdsverschillen kon iedereen toch goed r,1et elkaar 
opschieten en we, hadden allemaal gein voor tien, maar doordat 
de leeftijdsverschillen zo groot waren, waren de voet- en hand
balprestaties tegen Verburch, Linnf I, Mariënheer.1 en Lisse I 
niet al te best, want we verloren ze namelijk allemaal, 'Vrijdags 
was er nog een voetbalfinale van de laatsten uit verschillende 
poules. 
lfo kwamen uit tegen de teams Linne I, Linne II, Concordia I en 
Concordia II en wonnen· drie tiedstrijden en speelden er éên ge·
lijk; waardoor we op de 1e plaats eindigden, 
Wat opviel was dat de 1telpen Robbie van Wijngaardéff en Jhn · 
Franken zich zeer goed wisten te weren en zelfs goals maäkten, 
Ook keeper Eugéne van Boheec1en verdedigde· het doel met hand.:. 
bal uitstekend, ondanks dat we verloren, 
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Verder is er nog een hardloopwedstrijd voor teams geweest 
(2km) waarmee we op de derde plaats eindigden, Ook werd deze 
veldloop nog voor vrijwillige individuen gehouden in leeftijds
groepen, Bij de 11-jarigen ktramen Chris Geeve. en Robbie van 
Vijngaarden resp. als 1e en 2e uit de bus, wat een zeer goede 
prestatie was, 
Er was ook een vijfkamp, dat bestond uit: doelschieten met 
punten, ver werpen vanuit de nek, verspringen met aanloop, 
hoogspringen op eigen manieren; 60. ra.hardlopen, 
Het doelschoppen won: Ton van Haren 13 punten 
Het verspringen won: René de Hoogd 4,50 meter 
Het verwerpen won René de Hoogd 19 rJeter 
Het hoogspringen uon: Erik Landman 1,50 raeter 
Het hardlopen 110n Erik Landraan 1 René de Hoogd 9 0 6 sec, 
Ook was er nog een wedstrijd voor het hele teatt, dat bestond 
uit 6 onderwerpen en waarraee wij 2 na laatste werden, 
Daar er een grote variatie was van spelen, was er ook nog een 
Grote Klok spel voor individuele deelneming en dat bestond uit 
een tiental onderdelen. Ook dit werd weer een groot succes, 
~Ie werden in dit karap zeer slecht opgevoed, want •s-avonds was 
er een sraokkelwedstrijd, Deze wedstrijd ging tussen de leiders 
als douane en alle jongens als sraokkelaars die saokltelwaar van 
de ene haven naar de andere moesten brengen, 
Op dinsdagavond was er ook nog een leiderswedstrijd die de lei
ders zelf hadden georganiseerd. Het werd een natte boel, want 
alle jongens stonden 01et et1mers water aan de kant en gooiden 
hierraee de spelers nat. Ons aller Tik-tak Theo wist toch nog 
2 doelpunten te maken, 
Woensdagmiddag girig ons elftal naar Borculo orn souvenirs te 
kopen, Eugéne vond dit middagje zeer geslaagd want er waren 
daar in Borculo leuke aeisjes, Toen Chris naar het toilet moest 
bleek dat de bakken daar nogal hoog hingen, zodat hij op zijn 
tenen moest gaan staan en het toen nog met een boogje moest 
doen. 'ile hadden ma half' vijf op een bepaalde plaats afgesproken 
en we hebben toen nog een ijsje en een zakje patat gegeten. Om 
een uur of vijf gingen we weer op de terugweg en kwamen we ma 
een uur of· zes aan, zodat we laat waren raet eten en waardoor 
het eten hálf koud was en de worstjes helemaal koud waren, zo-
dat het niet te eten was, . 
Overigens was het eten goed en •s-rniddags kwaa er wel eens 
een broodje speciaal van Eugéne aan te pas (brood, boter, 
pindakaas, banaan, boter, jaa, auisjes en boter). 



PIERSON, HELDRING & PIERSON· 
. . 

BÄNKIERS: .. · 

Amsterdam,/• s-Gravenhage,/ Rotterdam/ Haartem / Curaçao . . 
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Er was in de kaapweek ook nog oen Quiz. In de voorronde werden 
we 1e van 4 teams en raoesten zodoende naar de finale, Deze fi
nale was nogal moeilijk, naar ook zaten er vragen bij die ner
gens op sloegen, zoals: 11i/Qt eet Japie 11 - "F.ing Corn". 
~ij waren als eerste aan de beurt en deze beurt werd besloten net 
een uitstekende (flauwe) nop van Erik Landraan (toch 38 van 40 
punten, Het puntentotaal was goed voor een 3e plaats, 
Nadat de Quiz was afgelopen uas er nog een afscheidsfila, 
Na de fila singen we naar bed en sliepen wij snel, 
1 s-Zaterdagsochtends kwam :1eneer v. d,Kleij al vroeg onze baga
ge halen en at tegelijkertijd ons ontbijt op, Na wat gevoetbald 
te hebben, kwam de bus toch nog en vertrokken WC! vlot, Ook de 
reis verliep vlot en via Duindigt te Lisse reden we al zingend 
naar huia 11aar de! 5ewaarschuwde far.lilieleden ons stonden op te 
wachten, 

Kortweg het 11as een uiterst geslaagde kar,1pweek, wat vooral aan 
het goede weer en de zeer fijne leiding (Hans Zoun en Theo 
Hoefnagel) te danken was, 

René de Hoogd 

Erik Landman 

=====----============ 
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=============-' ============================================ 

ME.DE DELING 

Door een klein foutje in de organisatie is er vorige week geen 

Lensrevue verschenen, · 
De spelers van d~ ae'ï~ktiegroepen hebben allen een aanschrij

ving ontvangen voor de eerste training, die op 27 juli ia be

gonnen, 
Doordat er verder geen al te aktuele ·berichten waren en door

dat er afgelopen week-;end nog geen proe;rar,1rna was vastgesteld 

is een "ramp" gelukkig.uitgebleven, 
\'lij hopen, dat U voortaan elke week 1·1eer trouw Uw lijfblad 

in Uw brievenbus zult aantreffen en bieden voor de gemaakte· 

fout gaarne onze excuoea aan. 

SELEKTIETRAINING SENIOREN 

namens het bestuur 

Carel van der Laan. 

Afgel'open •dim;dag (27 juli) ia de selektietraining voor de 

""senioren begonnen. De spelers, die hiervoor in aanmerking 

komen, hebben een uitnodiging ontvangen. 
Vhndàag, donderdag 29 juli, begint de tre,ining oc 18.45 uur, 

de spelers worden om 18.:m uur op de Hengelolaan verwacht. 

Dinsdag 3 augustus wordt getraind op de Hoekwaterstraat; 

de spelers dienen om 18,30 uur aanwezig te zijn. 

Donderdag 5 augustus dienen de spelers om 10~·30 uur aan de 

Hengelolaan aanwezig te zijn, 

VETERANEN ATTENTIE 1 

Het Alphia-veteranentoernoäi, dat aanstaande zondag 1 augus

tus gehouden zou w_orden GAAT NIET DOOR aangezien de vel

dén van Alphia nog niet beschikbaar zijn. 

l{LUBAVOND 

Me.t ingang van vrijdag 6 augustus is het klubgebouw weer ge".' 

opend voor de wekelijkse klubavond, Vanaf maandag 2 augustus 
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' ' ' is het klubgebouw eveneè_ns geopend. voor kor.u:iissieleden 

~ 
1 • .' 

én belang stellenden, 

KOMPCTITIE-H/D2LING LENS 1 EN 2 
=====================-===---==-

3e klas C 

LENS 1 
Delft 
:-Jillei;;ersberg 
De Hollandiaan 
Olyopia 
PDK 
,tïrdIK 
Scheveningen' 
Schiebroek 
Texas 
VCS 
i!VP 

Ros 2e klas A

LENS 2 
.illauw Zi,art 2 
Postduiven 2 

· Quiclc 2 
Quiclc Steps 2 
Roodenburg 2 
UVS3 
vcs 2 
VELO 2 
vue 2 
Wassenaar. 2 
;1ilhelraus 2 

',Ie ,ragen ons u_i teraard niet aan prognoses. Viel ooeten li~ konstateren I dat de koi;ipeti tier.iakers van de KNVB de drie: afdelincen in de 3e klas (A, 3 en C) goed getlixed ·J_tebbe.f\, ... zodat alle 3e klassers ongeveer een_ g,Iijk a_antal "verre", ; uitwedstrijden heeft. Dit zal de peiminr;@eesters tot tev,reden-heièl ster.men, · · Wat be.treft de indeling van ons e·ers"te ·elftal, volgen hier-
. ' onder enkele ge;,;evens over de toekor.istige tegenstanders: : " -. . . 

,_, ' . ' DELJi"E' herinnerèri · wè ons not:; van de seizoenen 1968-69 en ; 1969-70 1 toen .. ons -eerste in de 3e klaf'/ speelde. In beide seizoenen hadden· de· Delftenaren de grootste t1oei te zich in ·de· 3e· klas te handhave·rt. Vorig seizoen _was het al .niet- andeisC.: Er ooest zelfs een beslissingmtedstrijd tegen SJC aan te pn_.s komen, ~laar zoals steeds 11isten de 11sjout,ers" uit Delft_. li_et. te .. ."redden, 
- • 1 . RILL:..:GERSi'iERG speelde in het seizoen 1968.-69 in dezelfde' 3e klas afdeling als ·Lens. ·en · degradeerde toen, Een jaar later waren de·!lótterdamraers echter· a-lti-ee'r· te.rug·; Vorig seizoen eindigde liilligersberg in de midden·c,oot r.1e·t :ü· punten uit 22 wedstrijden, 

• DE HOLLlülDIAAN kont net als Lens uit de 4e klas; de Via'áréiiiiêers 1·1eru:m lraopioen. in'· de 4e kl,as E. r.1et 27 punten uit 20 wedstrijden, 
.·, 

' . . . ~-- .. 
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OLYMPIA degradeerde uit de 2e ltlas. De 
zal ongetwijfeld alles op alles zetten 

re:.in te herwinnen. Olympia behààlde 15 

s~rijden, · 

oude klub uit Gouda 
om het verloren ter
punten uit 22 wed-

.; 

PDK had het afgeiopen seizoen de grootste noeite zich in' de. 

3e · klas· te handhaven, Daar was tenslotte een· besliss~ngs-. · : 

wedstrijd Voor nodig tegen Tonegido, ... 

RKWIK is voor Lens een onbekende klub, Deze Vlaardine;se 

klub speelde vorig seizoen in dezelfde aftleling al..; Hil.le

gersberg en behaalde 1 punt minder (20 uit 22), 

SCHEVENINGEN·speolde vorig seizoen in dezelfde afdeling als' 

PDK en eindigde in de niddenmoot • et 22 uit 22, 

SCHIEBROEK is ook al 
dm:1se klub kwam vorig 
nidtlennoot met 22 uit 

een onbekende voor ons, Deze aotter
seizoen uit in 3D en eindigde in de 
22. 

TEXAS herinneren'we ons noi:; van het seizoen 1968-1969 in de 

3e klas. Vorig seizoen speelde Texas in dezelfde afdeling 

als Delft (3A) en redde via een indrukwekkende eindsprint 

het vege lijf, Texas staat bekend o• zijn produktieve voor-· 

hoede, daar kan auud Fortman van neepratert, 

VCS leek vorig jaar regelrech·t op een kanpio.enschap af te 

stevenen, t1aar viel in do tweede helft van de kotipetitie • 

nogal terug. Onze buren eindigden tenslotte op een gedeelde 

tweede plaats net sportclub Lisse en Teylingen net 25 uit 22, 

VVP steeg net als.De Hollandiaan en Lens orc,hoog uit de 4e 

klas, Vorig seizoen speelde ons eerste nog een lichtwedstrijd 

tegèn de Zuiderparkers, 

'.Çen1;1lotte nog 1mt opmerkingen over de indeling van ons twee

de; Het lijkt een z11are afdeling. Weinig "verre" wedstrijden 

Het tweede hoeft slechts tweer.aal naa,r Leiden (UVS en Roo- · 

denburg), ilat is ook prettig voor de supporters, die daar

door in de gelegenheid zijn dit elftal dikwijls;te zien,·(GH) 
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VARIA 
======-=-

Jos Verhaar en Flori Verstralen geven kennis van hun nuwelij~, . . . waarvan de kerkelijke ir.zegening zal plaatsvinden op vrijdag 
6 augustus om 15.00 uur in de kerk van de H.Faoilie aan het_. 
Ka• perfoelieplein. De receptie wordt van 17 .oo tot 18 .30 uur ·.•· 

/gehouden in restaurant Pigsquare aan de Prinsegracht (hoek Var
kema~rkt) • .' · . ·. · . 

Wil 3loks, de aanvoerdster van ons dameselftal gaat zich op 
14 augustus verloven .. met John McHarrie, De receptie wordt van 
15.00 tot 16.30. uur gehouden aan het Zonneoord 85,- . . 

. It/GEZONDEI,/ BRIEF 

Aan het bestuur, de leden, donateqrs en donatrices van Len·ig .. 
en Snel. 

Mijne Dat1es en Heren, 

Viedio l>iei verscheen in de Lensrevue het bericht dat· ik in de 
Rudolf Steiner Kliniek was opgenor;1en om een operaties te onder-···, .. {jaan •. 

liet resultaat vun deze ·publiimtie ia geweest, dat vele van 
mijn· vrienden en vriendinnen uit. de roemrr.chte perioden van ... 
de Lens-historie nij brieven hebben geschreven, op bezoek bij 
raij zijn geweest en nij attenties hebben aangeboden in de ·vorm 
van bloe::ien, fruit en flessen inhoudende geestrijke ar.anken, 
Hierdoor wil ik hen allen bedanken voof hun geschenken en ,voor 
hun wensen voor • ijn spoedit; herstel, \fat dit laatste betreft 
il< draai weer, als vanouds, 

Il< wil deze brief gaarne benutten or.1 nog iets te zem;~en. 'Hei 
is heerlijk om, liggende in een ziekenhuis waar alles zwart 
ziet van de witte [lensen en witte dingen (1'1itte dokters, witte 
zusters, witte bedden, witte lakens, wit verband, lfitte pla
fonds, waar je r.mar tegenaan • 1igt te staren) kleurrijke atten
ties te ontvangen van je vrienden en herinnerd te liorden aan 
de tijden van t1eleer toen 1m rondspronison op het groene gras en 
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poogden, week in, week uit, te voetballen, 

Dit is de tweede keer, dat ik naar de Rudolf Steiner ~li
niek werd ontboden om een operatie te ondergaan aan mijn 
beendergestel, (in 1968 was ik daar ook ruira een • aand), 
De spes patriae, die oijn brief misschien leest en bij 
zichzelf de gedachte voelt opkomen, dat er'wellicht een 
verband bestaat tussen-jarenlang voetballen (in-de periode: 
1931-47 diende ik Lens 1 en gedurende 1954-59 de veteranen) 
en op latere leeftijd optredende af~1ijkingen van het been- , · 
dergestel; wil ik direct zeggen, dat • ijn knie- en heup
operatie niets c1et mijn vroeGere ncti vi tei ~en op, het voet
balveld te maken hebben,ûerhalve, zorgza• e jeugdigen, gaat 
rustig door • et voetballen en hebt geen vrees, 

Nog ietd over kle~r~n (Ik heb blijkbaar van dat ziekenhuis 
eon kleurenco• plex overgehouden), ifat is er gezelliger, 
heerlijker, feestrijker (en vul nog • aar een aantal bijvoeg
lijke naa@woorden van deze strekking in) dan jongens, ge
stoken in blnuw-1,i tte tenues op een groen veld te zien rond
draven onder een blauwe of grijze hemel! Was ik een schilder 
O, wat zou ik mijn best doen, ~ 

Helaas ben ik geen schilder. Daaro• kom ik eens gam1 naar 
jullie kijken, Niet als een Ironside (ik stond op de no
r.iinatie hiervoor) raaar rechtop gaand, het hoofd in de 
hoogte, de neus in de wind, 

vr.gr. 

Uw dankbare 
/1. '1i'AUJAIN, 

JUNIOREN TRA I N_I N G 
===========-====-====--=-======= 

Nij ziJn er ons van bewust, dàt nog menig Lens-lid op va
kantie is. Toch willen wij zo vroeg·@ogelijk met de 
training beginnen.· · Het bestuur is erin geslaagd beslag 
te leggen op enkele•veldon aan de Hoekwaterstraat te Voor
burg, nogal ver weg, maar dat mag voor onze A-klassers 
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geen bezwaar zijn. 

De training voor de A..:selektie begint op 1·1oensdug 11 augustuo 
a.s. Sar.ienkouot 18.15 uur klubgebouw Hengelolaan, 

De volgende spelers dienen aanwezig te zijn: 

ra.bloks - th.boor.m - f,disseldorp - j,disseldorp -
f.guit - p.de haan - p.hop - j,kruisinga - f.raaf - t.resodiharrljo 
h,rimaelzwuan - c.schrover - a.schijf - c.stapel - p.v.d,steen -
g.v.d.velde - ch.wolters ~ j,dez,,art - r.hoefnagel, 

De training o.l.v. de nieuwe jeugdtrainer is, zoal~ bekend, 
verplicht ! 

Nieuws over do ·training voor andere groepen·wordt volgende 
week bekendgenaakt, 

JUIW. 

KAl,iPB.lVERSLAG IIEERT 1 tot 17 juli· 

• 
Het ,ias zondágnorgen 11 uur · en verscheidene .ouders_ hadden hun 
zoons op deze tijd uitgeleide gedaan. De reis verliep vlot 
zodat we orJ 3 uur op "tranchee" uankwaL1en, Daar aangekomen 
beproefden verscheidene jongens het zwenbad op haar kwalitei
ten, r.1et uitzonderinc van Fred :Saven, die niet sporten kon 
vanwege zijn geblesoeerde knie. 

De eerste nacht was de ru• oerigste. Niemand deed een oog 
dicht en enige personen dachten dat ze de tentpaal wel even 
op sterkte • eesten beproeven, 
tfaandag hebben 1te 5 wedstrijden gespeeld net als resultaat 
geen enkel punt. 
De tweede nacht verliep vrij rustig behalve dat enige figuren 
's nachts or.i kwart voor één het nodig vonden on een sigaretje 
te gaan smoken op de w,c, (r,e noer.ien· geen namen) 
Dinsdag was het sportresultaat veel beter. We speeiden nl. 
4 ~;edstrijden, waarvan we er drie wonnen. · . 
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Dinsdagavond ~ms het klapstuk van de week. Dit bestond 
.uit een dropping.,.: die zeer t;;oed gecamoufleerd was. Er · 
werd ·n1 •. voorgewend door de .kaopstaf, dat er àen ratten-\ 
plaag· was- in Eindhoven ,en dat .deze. zich. uitbreidde in de 
richting van Weert~ De streek rondo• t/eert noest geëvacu
eerd: worden en het kaapterrein zou bespo'ten wo.rdeiî raet gif. 
We werden: in bussen. to·t over: de grens· in België bij Bochelt 
ge.bracht. '.i:oeri. werd gezegd: "liiensenj zoek het nu zelf maar 
uit en zie maar bij het ka~1pterrein te konen, i,,ant dit is 
een dropping.'' 
Het mooiste van de grap was c!at de kar.ipstaf zou patrouille-. 
ren met auto's en dat wij ongezien het kampterrein moesten 
bereiken, Wij presteerden het, al ging het wel gepaard EJet 
vele duikelpartijen in greppels en ·korenvelden. 
Onze leider presteerde het zelfs ara in een vol~ens hem 
vanzelfsprekend droogstaande greppel te duiken.· 
Dit bekwao hea niet al te best, want de greppei bl'éek alles 
behalve droog te zijn. Tien minuten daarna liep àe pech -
vogel .zïch opnieuw te pletter, nu tegen een. twee c,eter 
hoog hek waar zelfs een blindganger nog wei omheen ge
lopen was (arme nico), 
Om vijf .. uur I s ochtends kwar.1en we do.odmoe maar toch. wel; 
voldaan th11is, imnt we ~mren niet één keÎi.r gesnapt. · · 
De• v:'olgende dag werd het overbevolkt in de tent, w1!nt ~e · 
kregen er twee nieuwe bewoners bij, nl. twee katjes van, 
amper_twee,aqanden oud, We noemden'ze Coca dè,K~ller eri 
Baby Jack,.: 

ïfoensdagaiddag hadden we een vr13e middag, 11aar we van 
gebruik naakten on de stad te bezoeken. Daar heb.ben ver
scheidene· jongens plus een leider het café. bezoc~:t,f 

Donderdagmorgen waren de zwemwedstrijden, waarin' we één 
final_ist ,hadden, -til, aubert van Boheeoen, die, 4e \rnrd op de 
rugcraitl. Peter Koevoeta:1-,erd op het nippertjé uitge-
schakeld bij de borstcrawl. , .... 
I S-.h.VOnds \1aS de finale veldloop, waarin itad Lodder en 
Hubert van Boheeraen'onze klub-kleuren verdedigden. Jaoaer 
genoeg voorkwan een valpartij dat Aad Lodder zich bij de 
beste drie kon plaatsen. 

Vrijdag 1,aren de athletiek finales, waar we geen ere
plaats wisten te behalen, naar toch goed voor de dag 
k11aoen', Dit blijkt uit de twee 4e plaatsen van Rob v.a. 
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Steen bij het kogelstoten ·en het hoogspringen. Dan hadden we·- nog 
een 7e plaats van Gerard Çolpa bij de 80 meter sprint, die ook 
nog een persoon.lijk rooord vestigde nl. kaapioen jac..,.eten. 
Dan was er nog.een 5e plaats van Willem van. der Linde bij 
het.verspringen. •s-Middags was er een selektiewedstrijd tussen 
de besten uit het kaap en de kampioen bij het voetballen Venlose 
Boys. De uitslag werd 3-0 voor de selektie waarin onze Cruyff 
(Ton •s-Gravendijk) even twee gave goals scoorde alsof het 
niets was. •s-Avonds kregen we eerst mis die niet erg serieus 
werg opgevat tot ergernis van de leiders. Daarna kregen we het 
afscheidsmaal: patat, halve haan, appelaoes, sinaasappel. 
•s-Avonds .was er een afscheidavopd, wàarb:j.j. de prijzeµ werden 
uitgereikt en d!'-arna was er de film, Dat was de liestern. 
"Me Kenna•s Gold". Deze werd niet door alle jongens gevolgd, 
want •s-middags_was er een onenigheid geweest met de buur-. 
can S.J.Z, .uit Zoe_terwoude. Dit was een raooie geihegenheid 
oc wraak te neraen. Enkele jongens verliet.en de zaal en maakten 
een onbeschrijvelijke puinhoop van de tent van S,J,Z. •s-Avonds 
vielen we gauw in slaap. 

Zaterdagmorgen zijn we nog even naar de stad geweest om een 
souvenir mee te nemen, Bijna iedereen kocht ·een ïieerter 
vlaai. Dan nu nog enkele kreten die op het kamp zeer populair 
,1aren. Deze '.zijn door Fred gelanceerd: "Een gulden of tig" en 
"Houdt je cond luppig kind". 
Dit was de mooiste. Een ludieke opmerking van Martin Heynen. 
Iedere keer als hij tegen een Liraburger sprak zei hij : 
Cyroynoynoyno, (zeer. vrij vertaald )(sorry ,cartin). 

0c lilin uur werd de thuisrëis aanvaard die vlot verliep, zodat 
we oc half vijf thuis waren, 
We kunnen terugzien op een zeer geslaagd kacp, Met een s~el 
fijne leiders (lijers), die we bij deze nog heel hartelijk 
willen bedanken voor de fijne kacpweek. 

Dit karnpverslag werd geschreven door 

Willem en Fred, 
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Een aant::tl spelers ,beeft nog niè·~ ,.vcl:;:;iianJ~a1i Let vet'
',icek hun keu:o.;f'ngskàar-t on/of pgsïot'o :8'i•j .à'<!' ~,EKO i.n \;·e· :: • 
levn:tcn o Zij, t'.ro"0 d~n verzocht d;!.t µie:t; ·spheé te àor,n ,. daa,' 
z:i.J ande1·s niet voor de komende .vr.i,@strijdon opgèsteJ.d 
zullen kunnen WO!'CÏen. Boven.q.~en ge.at de-heer Au:Sog:~öch, 
b:i.j wie deze bescheiden ing0:J:.evo1°d dienen te ·,1ord.s:1v 
binnen zeer korte tijd ver.buizen,. zocfát.'bij te laat j_n'" 
lev~ren vertraging kan ontstaan-~ He.t, huidige, &d;.•es van 
de heer Bó_gisch i:, Meidoornstraat 6/rD,m,H&a.g. 

·' ?.:LUBAVOND •· 
-~~( .. -------
Aanstaande vrijdag J 6 augustus J is er weer kluba._y~r:à.':', 

KONTRÎBUTIES 
-- ... ~t":', 

------------Nogmaals wordt erop ,ge:wezén, dat led~P, die' kont-i:ibut:ï:e--
. achterstand hebben; uitgesloten word:en -v,ar;i:.deelname aan 

dé wèdstrîjden, terwijl zij bovendien. de 1~r-:1ining niet -
' zÛlleh inogèn:-öezoeken. 

,;P:.-' 1 

" 
LENS-KRONIEK 

~ -=========~ = 
. ~ 
D •• • • t 

- De eerste groep Lensers heeft de velden alweer ger,bken. 
Het zijn de leden van de selektiegroep sen:i:óren;,.dïé-af
gelopen dinsdag de. eerste· veldtraining. hebb.en"gehad.'.. 
Vorige week dinsdag en donderdag-hebben:.zij<Jnder/1:.ëiding 
van de hièuwe trainer. in d'e, "gpigev±ng- valli de duinen: àan hfu 
conditi~ gew-erkt. Dat gebeu.r.t · vanavond: .. trouwens.;ook•. 

- De· voetballoze periode is benut voor.."het. samenstëlTen, .. v:an 
een nieuw:. oefenschema en eep .uitgebreid, oefênprogram~.,·De 

r,~~~:;;.':·.· 
?;M·L .. 

;/\ 
.• .. -

' •'•, ... ,, . '· '· ,, 
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twee selektiegroepen senioren zullen ih het· ve~volg 
op dinsdag en donderdag trainen - voorheen trainde 

• • 0 • - de tweede groep àlleec:: op dinsdag eh kon eventueel 
op vrijdag de vrije training volgen. 

- Het oefenprogramma van het eerste senior. elftal ver
meldt achtereenvolgens de. volgende tegenstand'ers: 
Vios, vue, GDA, Celeritas en Victoria (Hilversum), 
Deze laatste klub wordt getraind door onze oud~trainer 
de heer K.ter Horst. 

- Het b_estuur heeft in de vakanti'eperiode naarstig ge
speurd naar een .jeugdtrainer. Op de valreep is de 
speuractie beloond. De A-klassers kunnen op woensdag 

• 11 augustus voor het eerst _met hem kennismaken. 

- Hoekwaterstraat. Die straat zal in de maand augustus 
veel genoemd worden. In die periode is -daar het Lens-

- -trainingsoord.• Niet zo erg in de buurt I ma'ar alter
natieve trainingsmogelijkheden liggen er in den Haag 
niet voor het opscheppen. Het bestuur moest wel uit
zien naar alternatieve trainingsmogelijkheden, omdat 
onze eigen velden .. <!-an_ de_ Hengelo:J.<l.an.-in augustus - -
slechts licht bespeeld mogen worden. Er zullen ook 
diverse.oefenwedstrijden aan de Hoekwaterstraat g~~ 
speeld worden. Een geruststelling mag zijn dat dé"' 

· kwaliteit van dé. velden op de grens váh Voorburg. zeer 
redelijk is. -· -

- De Lensrevue zal binnenkor.t in_ .gro~er, formaat- :ver7 . 
schijnen. Vandaar dàt u het thans,.. nu de nieuwe jaar-

- gang·alweer begonnen is - i10g met 9e "q4dé" ,omeylagen 
·moet· doen. Het voordeel van het grótere :Çorm~at;- ii;; · 
een snellere,ve;rwerking, omdat er nie~ meer ,gevov.wen 
hoeft te wórdert~. Net als bij de vorige •Lel'ls:reyu,e- -_: ·. 
omslagen verzorgt Jan de Hilstér-de qmslagtekening, 
die ook deze jaarg~ng gebaseerd ~al ~ijn op de bekende 
"vliegende kiep".··· · · ~· .. • 

- De Lensrevue z'al wèer op de bekeride wijze vervaardigd 
worden. Mevrouw van Os tikt de stencils, de heer 
Badoux.draait ze af {binnenkort hopen we weer de ge-
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restaureerde offset-machine in gebruik te nemen) en Jos 
Witting met zijn helpers Aad de Pagter en Wim van der 
Linde maken ons klubblad verzendklaar. Carel van der Laan 
zorgt voor de coördinatie. 

- Binnenkort kunt U het jaarverslag en de uitnodiging voor 
·de algemene vergadering in de brievenbus vinden. Die _al~ 
gemene vérgadering zal worden gehouden op maandag 23 
augustus. 

- In de vakantieperiode is eindelijk het alarmsysteem van 
ons klubgebouw gereedgekomen. De'ligging der mijnen~ 
velden is bij de redaktie bekend. 

- We zien trouwens weer steeds meer dwarsgebakkén commis
sieleden terug. 

- Een 1.5-tal junioren hebben enkele vakantiedagen opge
offerd voor een speciale reclameaktie, georganiseerd 
door onze toto-commissie. Dat is pas clubliefde! 

,. 

VETERANEN TOERNOOI U.S.V.U. TE UITGEEST ---------------------------------------
In verband met haar 40-jarig bestaan organiseert USVU aan
staande zondag 8 augustus een interessant veteranen
toernooi, waarvoor ook onze vereniging is uitgenodigd. 
Volgens hun toezeggingen worden de volgende spelers hier
voor verwacht: 

w.burghouwt, ni.van eysbergen, h.haket, j.jager, à.van 
luxerilburg, ·j.rierilen, h.a.suiker, w.e.suiker, m~suyker
buyk, h. douw, m. van zilfhout, h, de groot, j.witting, 
h.scholten. · . , 
Samenkomst: 9,30 uur ;ingang.Lens térrein, 
Programma: 11 :10 uur Lens - u.s.v.u. · 

12.20 uur Limmen - Lens 
14.0.5 uur Lens~ Beverwijk 
1.5;1.5 uur ADO -- Lens 

+ 16.30 uur finale wedstrijden 
17,30 uur prijsuitreiking 

Voor een lunchpakket wordt doÖr U.S.V.U. gezorgd. 
Afschrijvingen: vrijdagavond 8 ~ 9,30 uur klubgebouw 
tel. 66.13.14. 
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UNITAS JUBILEUMrOERNOOI VOOR VETERANEN OP ZONDAG 
15 AUGUSTUS 

Ook aan dit sterk bezette toernooi met o.a. Sparta, 
Fluks en,C,V.V. nemen wij deel, Opstelling en programma 
wordt volgende week gepubliceerd, De eerste wedstrijd 
begint om 10 uur en einde van toernooi is om ca, 16 uur, 

VOORLOPIGE PROGRAMf,'J.A. 'S SENIOREN MAAND AUGUSTUS 

~2~~~~-12_~~~~~~~ 
12,00 Lens Komb.A; - Dosr.Komb. 
14.00 Lens Komb,B, - Vios Komb. 
10,00 Vios Komb,B, - Lens Komb,C 

~~~g~g_1§_~~g~§~~§ 
19,00 Lens Komb,7 - Ornas Komb, 
19.00 Lens Komb.8 - Ornas Komb. 
~onderdag_19_augus~us 
19,00 Lens Komb,A. - vue Komb,A. 
19.00 Lens Komb,B, - Scheveningen A 
19,00 Lens Komb,C. Scheveningen B 

~2~~~g_gg_~~~§~~~ 
11 • 30 Lens Komb.10 - v.v.o.G. 4 
12.00 Lens Komb .C. - v.v.o.G. 1 
12.00 Lens Komb ;B. - G.D,A, 2 
14. 30 Lens Komb,A, - G.D.J\, 1 
11 , 00 Lens Komb, 8 - v.v.o.G. 2 
f1. 00 Lens Komb.9 - v.v.o.G. 3 
13. 00 Lens Komb, 11 - v.v.o.G. 5 
~2~g~r~~g_g§_~~g~§~~§ 
19.00 Lens Komb,3 - N.I.v.o. 1 
19,00 Lens Komb, 4 - N.I.V.O. 2 

-~2~~~g_g2_~~g~§~~§ 
10,00 Lens Komb • .5 A.D.O. 7 
12.00 Lens Komb. 3 - A.D,O, 5 
14,30 Lens Komb.A - Celeritas 1 

terrein 
Hengelolaan 

" 
i\1,Stokelaan 

Hoekwaterstraat 
Il 

Hengelolaan 
Houtrust 

Il 

Hengelolaan 
Il 

" 
" 

Hoekwaterstraat 
" 
Il 

Hengèlolaan 
" 

Hengelolaan 
" Il 
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TRAINING SELEKTIEGROEP SENIOREii 
Vanavond (donderdag 5 au@stus) begint de.training~om 
rB.45 uur; verzamel.en Hengelolaan, •.. 
Dinsdag 1 O · ;,;ugustus wordt getraind op de Hoekwaterstraat: 
aanvang 13;4:5 uur. ;· . . · .. ·.. . 

;Dî:inderdag 12 augu:;itui! w6rdt ev,3neen::i getraind op .·dé Hoek• 
.':, waterstraat;.aanvàng 18;45 uur, · · 

N.B. Spelers, d;i.e voor de _selekt:i,Ert;raining uitgenodigd 
--.- zijiY··en 'riü pas van vakantie terug zijn, kunnen na

··••····d'ere inlinchtingen over de·träining krijgen··bij de 
: heer W .Anderiesen, · tel:~ 67, 39. 97. · · 

TRAINING OVERIGE SENIOREN 
De snelers, die geen uitnodiging heJ:ibepr,o,ntvç1.pgen :voor 
de se;J,:ektietraining, kunnen qit seizoe11, op vrijda_gavónd 

· ,' .. •traine9·. · De jeugdtra'in.er zal deze training verzorgen. 
De eerste trainingsavond voor· deze spelers is op vrijdag 
20 augustus; aanvang 20.00 uur,.:·.· • 

. . 
'' 

JUNIOR E N'T R A'I N IN G 
=====================·===--·=== 

Voor de A-selektie zijn. voorlopig de-volgende trainings-
avonden vastgesteld: ,,·, .. ·, · 

Y:'.~~~§~~~-1!_~~~~§~~§ - . ~ . " . 
. Samenkomst -.1 8. 15 uur 

gàan we dan per auto 
brengen dus! 

klubgebouw Hengelolaan, Vandaar 
naar,het.stran~. Gymschoenen-mee-

Yt!j~~l:L!ï_~~g~§~~~ ..... 
Training op veld Hoekwaterstraat-. 
Aanvang 18, 30 uur, .· · . . 

Op beide traininglldienen de volgeng~:spe:Ler§ si,anw:ez.ig te 
ri~: ' . ,, 
m,bloks,·th~booms, f.disseil

0

qorp, .j.d:l,ss.eldorp, f,guit,. 
p: de haan, p .hop, j .kruisinga, f. raaf,· t .res.odihardjo, 
h.rimmelzwaan, c,sèhrover, a.schijf, c,stapel; p.v.d, 
steen, g.v.d.velde, ch.wolters, j,de zwart, r.hoefnagel 

• ·-
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··· Voor de,,.B~-selektie zijn voo:::-lopig.)cie'iwlgende:•tra:i,ni1.1gs~-
avonderi,s:vastgesteld: · - ·· 

· :- .. Yt.~ädä~§:.~~~~l!~-~g..xr~;j~~g_2'.2.§~~~u::!:_. · _ ... 
· t'errein,'!'-Hpeh.'"Watcrstraat .•. ,Aanvang 19 um• ~ , ' . . . 

.. __ .., ,.• 

De "i't\lgendc spelers dienen. dan aanwezig te zijn eri zich 
. te "'èldi:,n biJ d0 heer J .zoet:· 

g.blo~s; _hu'l.VOÎ 1emen,. j.v.d.b4I"~1;, $oYan go?GS81s :3-, ~5°~ 
graven-.:i:i.Jk, ::-,guit, r-1.heynen, J~ae hilster 1 :,· .• y', ~9ek; 
j,hollink; g.lorshéijdr r_,m:tcka, q.van noort, r .,1F.!i'reynr 
g,r:1ygrok: th.tijssen) p,herry. ,; 

L E N S S P O R T D A G ., " . , 7 1 
::~/ -------------------- .... -- . ----- --- .. 

.. ~ _J, ~ ./# . . 
ZATERDAG 14 AUGUSTUS SPORTDAG VOOR ALLE WELPEN, . . ' 
è.:.- EN B-,KLASSERS • NIET VERGETEN ! ! ! 

1 
J :•,:--· 

.-· 
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· pPp,r;r;EN 
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OFFICIELE NEDEDELINGEN 

NIEUWE DilMESLEDEN 
------------------

_ 10. A.Sprenger 
....-,11. tl,'tiillemsen 

DA!1,ESLID IN BALLOTAGE 

12, T.C.llogisch 

NIEUWE LEDEN 

- 824 P,J.van Hoek 
/001 il.Walhain 

,.-794 ~,, van ~we den 
,.-818 B,P.Hoppenbrouwer 
_...819 R,M.van Ruyven 
_.,1820 F. Valkenhoff 

IN BALLOTAGE 

300850 Trekweg 284 
240149 Segherstraat 6 

26-03-54 Neidoornstraat 6 

119110 

395255 

06-04-GO (p) Meppelrade 231 666332 
(ns) Goudenregenstr.325 

06-04-59 (c) Handveen 54 299551 

19-07-63 (w) Middenstede 175 679639 
28-07-62 (w) Soesterbergstr.30 298909 

17-06-63 (w) Tuinzijde 40 668017 

03-04-57 (b) Vredenrustlaan 171 670870 
13-05-61 (p) Steenzicht 209 116720 

03-06-61 (p) Erasmus1·1eg 1831 674236 

P ,i,ieyer 
S.J,Kramer 
R.J.de Haan 
F.J.v,d,Hoeven 
R.R.Roelofsen 

13-05-'62 (w) Melis Stokelaan 2654 676765 

AFVOi!:RRN T ,F.DENLIJST 
-------------------~590 J,Veeren (ns) 

/618 F.P, de Grood (w) 

-678 O,R.Verdier (b) 

iiIJZIGING LEDENLIJST 

19-09-62 (w) Het Zicht 66 672556 

638 G.R,Jehee wordt (s) 
_ 459 J.J,Schouw wordt (ns) 

.,.,,- 368 H.J,Nieuwenhoven naar Pr.Bernhardlaan 42, Rijnsburg 

' ! 
1 

' 

/ 
i 
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J. M, "· d. Kkij, _,,,,ttu· 
• 1'1anibaze1111rlll.\, ~S. T•I, 2S0I 16 

G. ll. Haik=, ••=l~t<• 
AbttlstrAtè37, Tel. 324044-
C. P~ Nteuwch1dzeo;. ,~rihit,gmtt.1ru, 
pta.Abw,uar-37, 'ftl. 3240-H 

S. A. de B,uya;, komml""rl" , 
.r'red.liendr.t.ltpl.~~-4 501183 C. T, v. d. r.u,,..a:.,,.:J., __ 
Wèhm>t11A111dtl11; Ttl, 333353 

Sektttaria,sca!or-. 

u • .a.v .d.Steen 
Ju1.v.Stolbergl.aan:. 480 r 
'.!'el.. 838866 , 
Sdtn:tam, Jaoloffar. puplllts>, e1t wclpeo,. 

G. , •. d. s,..,.,, 
Nunrpmlaa..,JOl, T•I. l9869t· 

StlctetorJo,, Toit>. 

J. ). J19tt, 
, W.imawrant,67, Tel. )32DJ 

S•kretaris· ralokllc, 

N. Drabbt:, 
/lp<ld1>0r_,Jan,,.,20I, Ttl. 33M~2 

TBRRBINBN, 

Hcnud~ncWO 
Tel. kluJ,ochouw• 6& 13 11 

KONTRIDUTll!s: 

t.11.,.,. Pcn~'°Y' 1-fflltf: t•• Snel 
l'.lct, tktncr. Giro,, 33671 1 

CAFETARIA 

,,.INWÎ". 
DE.RADE: 18 · 'fBL. 6612 76 

9nze: sprciatitdt 

IIexn·burger. speciaal . 

VROEGOP's 
Dump-Jlerko_op . 

' t:1' llamti>,. Httcn• ..,. Klndtrhorlogu, fo goud,. 
dc.\tLlt u1. chrODffl!tnnfo 

Cl Trao~Wonadlo'.1,, wt:rt.ldonh"nguso caJsttt~ · 
tt(ortkn~ i1utoradSn°s~ piC'k-Up$.; f'tc-. 

n Dolktrhot"'IJ'ICffl z.,.,;,;.; ki~•·' 

20.30°•0 bened1t11·de· wlnkdwaarde

V,.,oyr ~rijMifm:nd 1lclttttndl11g 

U bt(t . Wij komen• 

HOOGVl!BN 9i DEN'llAAG 

M, .·. 
l!W'MRBR' WAARDRlf-,IRKRT 

'w '.;· . 
PRED:. C. DE KLË\'N ...... 
V,id.....Uaa ... ,•s, Tc!,fc,,,,, r,M71!J 

~ VOOR: AL. UW L6VÈN$J,fl006tl!N, ~---~------------J.--·------~·-------- J 
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KEURINGS!i:AARTEN --------- PASFOTOOS -----· ---- LEGITIMATIEBEl'IIJZ 

In de Lensrevue van 17 juni verzochten wij een \\antal spelers 
hun keuringskaart, c,q, pasfoto, c,q, legitimatiebewi'js in: te 
leveren. Een aantal van hen heeft geen gehoor gegeven aan deze 
oproep, Daar deze bescheiden noodzakelijk zijn .om aa~ wedstrijde 
te kunnen deelnemen, wordt .de oproep thans herhaa.ld, 

Betrokken spelers· worden verzocht de gevraagde besche'iden vóór 
1 augustus te zenden aan A,Bogisch, îrnidoornstraat 6, den Haag, 

KZUHINGSKA;,RT
1 

PASFOTO EN LEGITibATIEoiHJS: E,F.de B.ruyn, R,J, 
Fortman, T,Heerschop, A,\'l,'.i'amerus, icl,ilolters Rückert, F.B.lfoer
stadt,' A,uanning en T,Brochard. (spelers die van een andere ver
eniging kome'll, kunnen hun keuringskaart. aan de sekretaris van 
die vereniging vragen), 

KEUi,INGSKM,RT. EN PASFOTO: R,Bos, P.i•i,lfraun,. E,il,Foendoe, H,Ja
cobs, F .A .Peters, Il .J .Rooduyn·, il ,de Sterke, ;,. v. Zilfhout, F. J. 
i'lubben en P. L. Rossi t • 
PASFOTO: A,Hoek, H,de Jong, ll,Soer, J,Zoet, N,Drabbe, !l,v,d, 
Burg, en F.de Kleyn. 

KONTRinUTIES - DONATIES 
=====---===----=------= 
In de laatste Lensrevue van het afgelopen verenigingsjaar is 
bij het overzicht van de dit jaargeldendekontributies een ver
keerd bedrag verr.1eld bi.j de pupillen en welpen, · · · ; 
Ter korrektie: de kontributic voor pupillen en welpen bedraagt 
dit jaar f. 42 1--. • · · 

Inm:i,ddels is eenieder een overzicht v·an zijn kontributie-staat 
toegezonden tezamen met zijn lidmaatschapskaart. Dezer dagen 
wordt aan de donateurs, die voor een doorlopend toegangsb~~~js 
f,12,-- hebben overgemaakt, dit bewijs toegezonden, ~,ocht· U ' 
dit nog niet hebben gedaan, doe dit dan omgaand, Dat geldt :te
vens voor hen, die het komend seizoen de Lensrevue willen ont
vangen en ons klubblad niet rèeds toegezonden krijgen op naam 
'vnn op hetzelfde adres wonende leden, U dient voor.de Léns-· 
revue een bedrag van f.18,-- over te maken op giro rekening 
336711 ten name van Penningmeester Lenig en Snel te Den Haag. 
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/417 A,L,Reesink naar Hozenstraat 95 tel, 394641 

1
/418 E,B,Reesi_nk naar .i.dem 

TRAINING SEl/'IOREI, 
.. ·: _ .. 

De training voor geselekteerde senioren begint= op di~sdag 
27 juli e"n staat· onder leiding van de' heer \t ,Anderiesen. 
De uitgenodigde spelers· wórd·en verzocht om· kwar·t voor zeven 
( ui ter lijk!) in het klubgebom>' aanwezig te zijn, Ook gym
schoenen 1_11eenemenl .. 
Het is de bedoeling dat de thans samengestelde voorlopige 
trainingsgroep· -~ater wordt gesplitst in een groep voor de ·elf
tallen· 1 en 2 en in een groep voord~ elftallen 3 en 4. 
Tot nadér order wordt de training voor alle uitgenodigde·sJJe
lers gehouden op dinsdag- en donderdaga~?nd, .i , -
Onderstaande voor de selektietraining uitgenodigde spelers 
worden·geattendeerd·op het feit, dat zij de bij de-uitnodi
ging gevoegde antwoordstrook nog niet hebben teruggezonden, 
Zij worden verzocht dit per omgaande te doen, · 

C.A.v.d.Beek, T,Broc,ard;··J.v.Dijk, R.J.Fortman; A,J.Kóttekaas, 
J ,\l, van Luyken, A. \1,Tamerus en ,,J, v, Veen. · ·: · 

VETERANEN-TOERNOOIEN 

De Seko heeft ingeschreven op een aantal veteranen-toernooien, 
Het eerste toernooi vindt al plaats op zondag 1 augustus 
(Alphia, Alphen aan de 'Rijn), op zondag 8 augustus het USVU
toernooi (Uitgeest) en op zondag 15 augustus in Gorinchem het 
Unitas toernooi, · 
Voor deze toernooien woJtlen elftallen samengesteld uit spelers 
die~hét vorig seizoen zijn ui1gekomen in het 9e of 11e elftal, 
Dab'r slechts enkele spelers te kennen hebben gegeven op deze·· 
zondagen niet beschikbaar te zijn, méent ·de Seko over vol
doende spelers voor deze toernooien te beschikken, ,·wchten· 
er toch nog veteranen zijn, die op genoemde zondagen·· geen 
gélegenheid hebben om te spelen, dan worde_n zij verzocht. uiter
lijk 23-juli"hiervan mededeling te doen äan de heer A,3oiisch, 
Meidoornstraat 6, tel, 39,52;55. ' 
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Er was in de kal:lplteek ook nog een Quiz, In de voorronde werden 
we 1e van 4 teams en @oesten zodoende naar de finale, Deze fi
nale was nogal moeilijk, oaar ook zaten er vragen bij die ner
gens op sloegen, zoals: w,lat eet Japie" - "King Corn", 
{/ij waren als eerste aan de beurt en deze beurt werd besloten oet 
een uitstekende (flauwe) • op van Erik Landman (toch 38 van 40 
punten. Het puntentotaal was goed voor een 3e plaats. 
Nadat de Quiz was afgelopen tras er nog een afscheidsfil•, 
Na de filo gingen we naar bed en sliepen wij snel, 

•s-~aterdagsochtends kwa0 meneer v,d.Kleij al vroeg onze baga-
ge halen en at tegelijkertijd ons ontbijt op. Na wat gevoetbald 
te hebben, kwa0 de bus toch nog en vertrokken we vlot, Ook de 
reis verliep vlot en via Duindigt te Lisse reden we al zingend 
naar huis waar de gewanrschuvde fatlilieleden ons stonden op te 
wachten, 

Kortweg het was een uiterst geslaagde kar.1pweek~ wat vooral 
het goede weer en de zeer fijne leiding (Hans Zoun en Theo 
Hoefnagel) te danken was. 

René de Hoogd 

Erik Landman 

======= ·----

aan 
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G i O T E V E R K D A G 
., =============~========== 

Zaterdag 24 juli a,s, zal de Lens-geschiedenis moeten ingaan 

als de Grote 1·/erkdag, Er zijn enige tientallen grotere en 

kleinere kar11ei tjes op te knappen, tiaarvoor veel medewerkers 

vereist zijn, \lij doen een·beroep_o.p de leden, speciaal op 

A- ··en il-klussers en senioren zaterdag vanaf 10 uur op het 

veld te zijn om hun steentje, verfkwast of bezer.1 bij te dragen, 

·zodat de terreinen en het klubgebouw bij de aanvang van het 

nieuwe·' Seizoen!. weer in goede kondi tie zijn, 

V A R I A 
=========· 

~ie_leeft_er_oE_~r9te_voet? 

ZiJ, ·die aan bovengenoemde voorwaarde voldoen ep een paar 

·voetbalschoenen nodig hebben, kunnen terecht bij aen Osse, 

l-iarconistraat 43~ llen heeft nl, aan te bieden een paar voet

balschoenen, merk ~uick, maat 11 =+maat 45, 

Speciaal vermeld dient te worden, dat zij w0inig gebruikt zijn, 

(\/ie ·had anders verwacht!) 

Gesignaleer~: 

Enkele prominente spelers van de huidige selektie. 

Plaats van handeling: het strand, 

Handeling: het beoefenen van het voetbalspel. 

Zouden de heren soms angst hebben oo hun plaats in de hogere 

regionen te verliezen? 

Frans en i,,arianne Veelbehr geven met blijdschap kennis van 

de geboort.e van hun dochter Siloah, Zij werd geboren op 

28 juni. Onze gelukwensen, 

. ,·, 
.. Ted ·Bro.chard en Lydia Tijhof geven kennis van hun voorgenoraen 

huwelijk op dinsd_ag ,17 augustus or., 15,20 uur in het stadhuis 

Javastraat, Be kerkelijke inzegening vindt plaats in de 

il,Faoiliekerk aan het Kamperfoelieplein om 16,00 uur, Recep

tie van 17 ,00 to.t 19,00 uur in de Jockeyclub I Laan van Neer

dervoort 472, 

-
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Koos Schom1 en Marijke Iloodnat zijn voornemens zich op 14 augustus a.s. te verloven. 
De receptie is van 14,00 - 16.00 uur in de v.d. Vennestraat 136, ------------------------------------------- ---------------------

.. 
. . . . .. . ' 

KANPVERSLAG BORCULO " - - . 
Om een uur of kwart voor één was iedereen aanwezig en werd er afscheid genomen van achterblijvende fa);/ilieleden. Na,dat de laatste traantjes waren weggepinkt en iedereen had .plaats genomen, vertrokken we. i-ie moesten via LiE;se rijden ~!J.n:t daar· moesten we eventjes ·mi.ar Duindigt om nog twee teac1s · van Sportclub Lisse af te balen, Na enkele woordenwisselingen met de infantieltjes van Lisse gehad te hebben, reden we om half drie verder, De reis verliep vlot, totdat we bij het stadje Borculo waren, tla ve'ie ditalingen voorbij l3orculo waren we blij dat we nog voor het d·Önker in het kamp aankwamen. . .•. _ ... . ,. Nadat we de t\mt hadden ingericht gingen we naar de offic~ële opening van de kamp1rnek 1 die om een uur of zevèn plaats vond,. Na de opening was er nog een· oriëntatietocht •. ~lei; leiders voorop (hm, ,hm •• ) en Eugéne van Boheer.ien __ achteraan 1 _liepen we in looppas naar de eerste plaats, · . Daarna ·werd er ·nog wat gevoetbald en gingen we naar bed,· i-/e gingen toen slapen (teniJinste .... dat was de bedoeling) en pas nadat de halfdronken leiders binnen 1mren gekonen (kwart voor drie) sliep iedereen in, (nou ja) 

Het bleek een zeer gevarieerde sportweek te ziJn, Ondanks de grote leeftijdsverschillen kon iedereen toch goed met e·lkaar opschieten eri we hadden aller.iaal gein· voor tien, maar ·doordat de leeftijdsverschillen zo groot waren, waren 'de voet- en handbalprestaties tegen Verburch, Linm I, Mariënheer.1 en Lisse I niet äl te best, 1,ant we verloren ze· namelijk allemaal. Vrijdags was er nog een·voetbalfinale van de laatsten uit verséhillende poules. 
lie kwamen uit tegen de teams Linne I, Linne II, Concordia I en Concordia II en 1-fónnen drie wedstrijden en speelderi er één gelijk, waardoor we op de ie plaats eindigden. Wat opviel was dat de welpen Robbie van 1/ijngaarclen en. Jan Franken z.ich zee-r goed wisten te weren en zelfs goais maakten. Ook keeper Eugéne, van iloheemen verdedigde· het doel met hand-· bal uitstekend, ondanks dat we verloren, 
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Verder is er nog een hardloopwedstrijd voor teams geweest 

(2km) waarmee we op de derdè plaats eindigden: Ook werd deze 

veldloop nog voor vrijwillige individuen gehouden in leeftijds

groepen, Bij do 11-jarigen kwar.1en Chris Geeve en Robbie van 

\iijngaardcn resp. als 1e en 2e uit de bus, wat een zeer goede 

prestatie was, 
Er was ook een vijfkamp, dat bestond uit: doelschieten met 

punten, ver werpen vanuit de nek, verspringen met aanloop, 

hoogspringen op eigen manieren, 60 rn,hardlopen, 

Het doelschoppen won: Ton van Maren 13 punten 

Het verspringen won: René de Hoogd 4,50 meter 

Het verwerpen won René de Hoogd 19 ueter 

Het hoogspringen won: Erik Landman 1,50 meter 

Het hardlopen won Erik Landman, René de Hoogd 9 16 sec, 

Ook was er nog een wedstrijd voor het hele tea1.1, da't bestond 

uit 6 onderwerpen en waarmee wij 2 na laatste wordeno 

Daar er een grote variatie was van spelen, was er ook nog een 

Grote Klok spel voor individuele deelneming en dat'bestond uit 

een tiental onderdelen. Ook dit werd weer een groot succes. 

1:/e werden in dit kar.ip zeer slecht opgevoed, uant I s-avonds was 

er een sr.10kkelwedstrijd, Deze wedstrijd ging tussen de leiders 

als douane on alle jongens als s• okkelaars die s • okkel11aar van 

de ene haven naar de andere moesten brengen. 

Op dinsdagavond was er ook nog een leiders11edstrijd die de lei

ders zelf hadden georganiseerd. Het l"lerd een natte boel, want 

allo'jongons stonden met emmers water aan de kant en gooiden 

hiermee de spelers nat. Ons aller Tik-tale Theo wist toch nog 

2 doelpunten te maken. 

Woensdagmiddag ging ons elftal naar Borculo om souvenirs te 

kopen, Eugéne vond dit middagje zeer geslaagd want er waren 

daar in Borculo leuke r.1eisjes. Toen Chris naar het toilet r.ooest 

bleek dat de bakken daar nogal hoog hingen, .zodat hij op zijn 

tenen moest gaan staan en het toen nog met een boogje noest 

doen. ,Ie hadden om half vijf op een bepaalde plaats afgesproken 

en we hebben toen nog een ijsje en een zakje patat gegeten. Om 

een uur of vijf gingen ue weer op de terugweg en kwamen we ora 

een uur of zes aan, zodat we laat waren met eten en waardoor 

het eten half koud was en de worstjes heleoaal koud waren, zo

dat het niet te eten was, 

Overigens was het eten goed en.'s-r.oiddags kwar.1 er wel eens 

een broodje speciaal van Eugéne aan te pas (brood, boter, 

pindakaas, banaan, boter, jar.1, nuisjes en boter). 
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poogden, week in, week uit, te voetballen, 

Dit is de twee4e keer, dat ik naar de Rudo1r·steinér ~li- · 
niek werd ontbÓd_ë,n· öm een operatie• te ondergaan aan ,raijn 
beendergeste!~ (in 1968 was ik daar ook ru:i;ra,een l:l<)and),. 
De spes patriae, die ,.nijn brief t1isschien leest en bij 
zichzelf de_gegachte voelt opkoraen, dat er wellicht een 
verbanc) be~taäi_tuasen j1i:renlang voetbàllen (in ·(j.e ·periode,,; 
1931-47 diende ik· LErns 1 en gedurende 1954-59 de v~:teranen) ·· 
en Óp latere le~ftijd óptredeii.de 'afwijkingen ,van het b<len- · 
dergestel,.wil ik direct zeggen, 0 dat • ijn knie- en l:)eup7 . 
operiltie niets t1,:t, cijn vroei:;ere <)Cti vi tei ten op het yoet
balveld te maken hebben,i)erhalve, zorgza• e ;jeitgdigen, gaat 
rustig door oet voetballen en hebt geen vrees, · · 

Nog ietà over kleuren (Ik heb blijkbaar van_ dat -ziekenhuis 
een kleurenconplex overgehouden), iiat is er· gezelliger,· 
heerlijker, feestrijker (en vul nog @aar een aantal bijvoeg
lijke naa~woorden van deze strekking in) dan johgens, ge
stoken in blauw-witte tenues op een groen veld te zien rond
draven onder een blauwe of grijze hecell Was ik een schilder 
o, wat zóu ik r.üjn best ·doen, 

Helaas ben ik geen schilder. Daaro1J kom ik eens gauw náar 
jullie kijken, Niet als een Ironside (ik stond op de no
r,ünatie hiervoor) raaar rechtop gaand, het hoofd in de 
hoogte, de neus in de wind, 

vr.gr. 

Uw, dankbar.ji 
Il.WALHAIN,. 

JUNIOREN T a AI N.I N G 

-------~------------------. -----
lfij zijn er ons van tieuust, dat· n;g 1:1enig Le:ns-lid op va
k1;11tie is, Toch. 1'rille·n wij zo vroeg· r.iogelijk met de 
training beginnen; Het bestuur· is erin -geslaagd beslag . 
te leggen op enkele· velden aan de Hoekwatersti;aat ·.te._ 1{9or
burg, nogal ver weg, • aar dat na& voor onze A-klassers 
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geen bezwaar zijn. 

De training voor do A-selektie begint op ,1oensdag 11 augustus 
a.s. Sa• onkmmt 18,15 uur klubgebouw Hengelolaan, 

De volgende spelers dienen aanwezig te zijn: 

• ,bloks - th.boo• s - f,disseldorp - j,disseldorp ~ 
f ,guit - p,·de haan - p,hop - j ,kruis inga - f ,raaf - t .resodihard; 
h,riraae.lzwaan - c.schrovor - a,schijf - c,stapel - p,v.d,stoen -
g,v,d,velde - ch,wolters - j,de zmrt - r,hoefnagel, 

De training o. 1, v, do niemrn jeugdtrai11er ~s, zoàl~ b(lkend, 
. ' . 

verplicht ! 

Niem-1s over de training voor andere groepen wordt volgende 
week bekendge• aakt, 

JUKO, 
<· 

KlüiPZRVERSLAG WEERT 1 tot 17 juli 

Het tfos zondagnorgen 11 uur en verscheidene .ouders hadden hun 
zoons op deze tijd uitgeleide gedaan, De reis verliep vlot 
zodat we or.1 3 uur op "tranchee" aankwanen, Daar aangekomen 
beproefdon verscheideno jongens het zwe• bad op haar kwalitei
ten, e1et uitzonderinc van F'red Baven, die niet sporten kon 
vanwege zijn geblesoeerde knie, 

De eerste nacht was de runoerigste, Niemand deed een oog 
dicht en enige personen dachten dat ze de tentpaal wel even 
op sterkte moesten beproeven, 
Naandag hebben 1te 5 wedstrijden gespeeld met als resul taaf 
geen enkel punt. 
De tweede nacht verliep vrij.rustig behalve dat enige figuren 
•s nachts o• kwart voor één het nodig vonden on een sigaretje 
te gaan smoken op de w,c. (we noemen geen· namen) 
Dinsdag was het sportresultaat veel beter, Ue speelden nl.· 
4 wedstri,jden 1 waarvan we er drie wonnen. 
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Dinsdagavond tras. het klapstuk van de week, Dit bestond 
uit een .<'!roppin'i;, die' zeer goed gecaCJoufleerd was, Er 

· werd nl ,· voorgewend door de kar.ipstaf, dat er àen ratten
pla'hg was in Eindhoven· en dat deze zich uitbreidde in ae· 
richting van Weert" De streek rondor.i l'leert noest geëvacu
eerd· 11orden en het l.ar.1pterrein zou bespoten worden raet gif, 
'i/le werden in. bussen tot over de grens in België bij Bocholt 
gebracht:' Toen"werd gezegd: "Mensen, zoek het nu zelf raaar 
uit en zie CJ,ar bij het ka0pterrein te ko0en, want dit is 
een dropping," 
Het CJooiste van de grap was dat de kar.ipstaf zou patrouille
ren Eet auto's en dat wij ongezien het kaCJpterrein r.ioesten 
bereiken, Wij presteerden het, al ging het wel gepaàrd met 
vele duikelpartijen in greppels en korenvelden. 
Onze leider presteerde het zelfs or.i in een volgens hem 
vanzelfsprekend droogstaande greppel te duiken. 
Dit b·ekwarJ hem niet al to best, want de greppel bleek álles · 
behalve droog te zijn, Tien rainuten daarna liep de pech -
vogel zich opnieuw te pletter, nu tegen een twee 8eter 
hoog hek waar zelfs een blindganger nog wel oraheen ge-
lopen was (ar• e nico), 
On vijf uur I s ochtends kwaDen we doodmoe· maar .toch wel 
voldaan thuis, want 11e waren niet één keer gesnapt, 
De volgende dag werd het overbevolkt in de tent, want we 
kre6en er tirne nieuwe bewoners bij, nl •. twee katjes van 
araper· twee • aanden oud, We noerJden ze Coco de Killer en 
Baby Jack~· · 

Woensdag• iddag hadden we een vr1Je raiddag, waar we van 
gebruik CJaakten o• de stad te bezoeken, Daar hebben ver
scheidene jongens plus een leider het café bezocht. 
DonderdagL1ç_rg.e·n w~ren de zwenweàstrijden, waàrin wé _één 
finalist h,1dden, nl, Hub.ort van Bohee•en, die ·4é· \;-erd op de · · 
rugcra11l. Peter Koevoets 11erd op het nippertje, ui tge-
schakeld bij de borstcrawl. · 
1 s-i,vonds 1ms de finale veldlo.op, waarin Aad Lodder en 
Hubert vnn Boheer.1en onze klub-kleuren verdedigden, Jar:mer 
genoeg voorktmra een valpartij dat Aad Lodder zich bij de 
beste drie kon plaatsen. 

Vrijdag waren de athletiek finales, waar we geen ere
plaats wisten te behalen, naar toch goed voor de dag 
kwaaen. Dit blijkt uit de twee 4e plaatsen van Rob v.a. 
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Steen bij het kogelstoten en het hoogspringen. Dan hadden we nog 
een 7e plaats van Gerard Colpa bij de 80 ,meter sprint, die ook 
not; een persoonlijk r.ecord vestigde nl. ka!Jpioen jam-,.eten, 
Dan was er nog· een 5e. plaats van .Willem van; der Linde bij 
het·versprini;en. 1s-Middags was er een selektiewedstrijd tussen 
de hêsten uit het kaap en de kaapioen bij het voetballen Venlose 
Boys. De uitslag werd 3-0 voor de selektie waarin onze Cruyff 
(Ton •s-Gravendijk) even twee gave goals scoorde alsof het 
niets was. 1 s-Avonds krei;en 11e eerst ais die niet .. erg serieus 
werd opgevat tot ergernis van de leiders.· Daarna kregen tre het 
afscheidSLmal: patat, halve haan, appc:l.::1'.:>es, · sinaasappel, 
1 s-Avonds was er een afscheidavond~ imarl.>ij de prijzen. werden 
uitgereikt en daarna was er de fili:i, Dat was de \'/estern 
"Me Kenna•s Gold". Deze werd niet door alla jongens gevolgd,. 
want 1s-aiddrigs·was er een onenigheid geweest aet de buur-. 
can S,J,Z. uit Zoeterwoude~ Dit 1-ras een raooie geiiiegenheid 
o• wraak te n.emen, Enkele jongens verl.ic:tc.n, de zaal en maakten 
een onbeschrijvelijke puinhoop van de tent van S,J.Z, 1s-Avonds 
vielen we gauw in slaap. 

Zaterdagmorgen zijn we nog even naar de 'stad gei-reest om e.en 
souvenir raee te ner.ien, Bijna iedereen kocht een 11eer·ter · 
vlaai, Dan ~u nog enkele· kreten die op het kamp zee~ populair 
waren, Deze zijn door Fred gelanceerdt, "Een gulden of tig" en 
"Houdt je i:iond luppig kind", 
Dit was de mooiste, Een ludiel.e opmerkfng van Martin Heyilen. 
Iedere keer als hij tegen een Limburger sprak zei hij : 
Cyroynoynoyno. (zeen vrij vertaald) (sorry rnartin). .. 

0i:i één uur werd de thuï'sreis aanvaard die vlot verliep, zodat 
we om half vijf thuis waren, 
We kunnen terugzien op een zeer geslaagd kacp, Met een stel 
fijne leiders (lijers) 1 die we bij deze nog heel hartelijk : 
willen bedanken voor de fijne kacpweek. , 

Dit kampverslag werd geschreven door 

\Hllec en Fred, 
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DE LENSREVUE 

weekblad van de voetbalvereniging 
4.5ste jaargang· nummer 3 

Lenig en Snel 
.5. augustus 1971 

o=:=======================================~===============: 

OFFICIELE MEDEDELI~:GEN 

KEURINGSICAAR'i'EN El\! PASl:t'OTû'JS ____ ,..,. ___ ,_,,.,. _____ ,. _____ ,. ___ ,.. _______ ,. 

E12n aant,ë.~l spelers h~cft. 1~~or.:, niet, _".ri;l(1a~n a:SJ'.t h-t'st vc.r
;~ock hu"r'l keul'iEe;skac:.r~t cniof _rn.sf')tO ~;ij dn SEKO in -~~e 
lcver~n~ Z,i -~, 1,,ru1den verioclfj dit; -:11.t~t :~~1ced te do~n~ dv.:J:t' .__ ' . .l,; ... 

zij anders ni8t voGr de kom.3r:.~.e wcdn~r-:Ljdon opg(1stc1d 
zullen kunnen wo:.:'den. Bovendien g.:.&.t de Îleilr A ,Bog:Usc:i,, 
bij 1.rlc deze bescheidc!'l i~g-111:J:,r~~:f<l (l:i..j:~nsr.i te ;;ord-~1~i 
binn::in zeer korte tijd vcr.ha:Lz:m, ~;,:;dat 'bij te '.1.e.at in
leveren Vertraging kan iJnt st-nan, Het~ I1t:idi;J8 ndi-'es van 
de heer Bo<?isch is Isfoidoo~.straat G1 Don H;:;2g:. 

KLUBAVOtlD , 

Aanstaande vrijdag ( 6 augustus) is er weer klubavond, 

KONTRIBUTIES -----.. ~------
Nogmaals wordt erop gewezen, dat leden die kontributie
achterstand hebben, uitgesloten worden van deelname aan 
de wedstrijden, terwijl zij bovendien de training niet 
zullen mogen bezoeken, 

LENS-KRONIEK 
·, 

- De eerste groep Lensers heeft de velden alweer geroken. 
Het zijn de leden van de selektiegroep senioren, dié af
gelopen dinsdag de eerste veldtraining hebben gehad, 
Vorige week dinsdag en donderdag hebben zij onder leidirl,!: 
van de nieuwe trainer in de omgeving van de duinen aan hl 
conditie gewerkt. Dat gebeurt vanavond trouwens ook, 

- De voetballoze periode is benut voor het samenstellen var 
een nieuw oefenschema en een uitgebreid oefenprogram, De 

,, 
·, 
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·;, .. twee, selektiei:rcoepen senioren zullen in het vervolg 

op dinsdag en, donde_r.g3cg trainen - voorheen tr,ainde 
de tweede g1'oep alleen op dinsdag en kon eventueel 
op vrijdag de vrije training volgen, 

- Het ·oef.enp;."og_"amr.,a v&n het. eerste senior elftal ver-, 
me,],dt achtereenvol'gcqs de volgende .ter~cnstande1°s: 
Vios, Vl'C,, GDA, Celeritas ·en Victcria (Hi1versu,_'n)·, 
Deze lac.ts+;e klub wordt getraind door onZE/ qud--tra:Lner 
de heer IC.ter Horst. 

., 

- Het··be·stuur heeft .in de vakantieperiode na~rs.tig · ge
speurd naar een jeugdtrainer, Op de valreep is de 
speuractie beloond. De A-klassers kunnen op woensdag 
11 augustus voor het eerst met hem kennismaken: •. : 

' ' ... · . ' 
- Hoekwaterstraat. Die straat zal in demaand.augustus 

·. veel· genoemd worden,, . In die periode is· daar het .. Lens
trainingsoord. Niet:·zo- erg in de buurt, -m~ar alter
natieve trainingsmogelijkheden liggen er in den Haag 
niet voor het opscheppen. Het bestuur moest wel uit
zien naar alternatieve trainingsmogelijkheden,. omdat 
onze eigen velden aan de ·Hengelolaan··iri'"á.ügtistûs_,. ··· · 
slechts licht bespeeld mogen worden. Er zu].len'.-,oók:, 
diverse oefenwedstrijden aan de Hoekwater.:'ltraat ge;; 
speeld worden. EE/D gerust stelling mag :zijn dat .. de•· , . 
kwaliteit vari: de velden op de grens van;Voqrpurg ,z·eer 
redelijk is. : , , _, ·., 

- De Lensrevuer.zal binnen~ort · in groter· :foI.'_m'aät .Y~r-> . 
,; schi;j11en. Vandaar dat u het .thans "" hu:dè 1'1:-iecyi'e'':ja:ar

gang a;1we,er b,egonnen i_s - nog met de,: 11 oüde" oFJ,s~?~,èh; 
' moet doen. Het voordeel van het. grote1~e forinaf!:');, .. :i;~ .. ;,,:, 

een snellere .. verwerking, omdat er niet· m,ee-r: g$,YJ?.~\'ll:l.P~ 
hoeft te worden •. Net. als bij de ·vorige· L;ensrevüe=- · · -
omslagen verzorgt Jan de-Hilster:de pmslagtekening, 
die ook deze jaärgang gebaseerd za:l zijn'. op de bekende 

"vliegende kiep''.• , :;':'.;. ·. · · · ' 

- De Lensrevue zal weer ·op de bekeiîde wij'ze vervaardigd 
worden. Mevrouw van·oiJ tikt de stencils, de:heer ·,·· 
Badoux draai~·ze af. (binnenkort hopen we weer de ge-

..... 
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restaureerde of~set-machine in gebruik te nemèn) en Jos Witting met zijn helpers Aad de Pagter en Wim van der Linde maken ons klubblad verzendklaar. Carel van der Laé zorgt .voor de co6rdinatie, 

- Binnenkort kunt U het jaarverslag en de uitnodiging voo1 de algemene vergadering in de brievenbus vinden, Die al• gemene vérgadering zal worden gehouden op maandag 23 augustus, 

- In de vakantieperiode is eindelijk het alarmsysteem van ons klubgebouw gereedgekomen. De•ligging der mijnenvelden is bij de redaktie bekend, 

- We zien trouwens weer steeds meer dwarsgebakken commissieleden terug, 

~ Een 15-tal junioren hebben enkele vakantiedagen opgeofferd ,i:oor een speciale reclameaktie, georganiseerd door onze toto-commissie, Dat is pas clubliefde! 

VETERANEN TOERNOOI U.S.V.U. TE UITGEEST ---------------------------------------
In verband met haar 40-jarig bestaan organiseert USVU aanstaande zondag 8 augustus een interessant veteranen~· toernooi, waarvoor ook onze vereniging is uitgenodigd, Volgens hun toezeggingen worden de volgende spelers.hiervoor verwacht : 
w.b~rghouwt, m.van eysbergen, h.haket, j,jager, a.varÎ luxerilburg, j,riemen, h,a.suiker, w,e,suiker, m;suykerbuyk, h, douw, m. van zilfhout, h. de groot, j,witting, h,scholten. · 
Samenkomst: 9,30 uur ingang Lens térrein. Programma: 11;10 uur Lens - U.S.V.U, 

12,20 uur Limmen - Lens 
14 .• 05 uur Lens - Beverwijk 
15;15 uur ADO Lens 

+ 16.30 uur finale wedstrijden 
17,30 uur prijsuitreiking · 

Voor een lunchpakket wordt doo~ u.s.v.u: gezorgd, Afschrijvingen: vrijdagavond 8 - 9,30 uur klubgebouw tel. 66,13.14" 
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UNITAS JUBILEU~ITOERNOOI VOOR VETERANEN OP ZONDAG 
1.5 AUGUSTUS 

Ook aan dit sterk bezette toernooi met o.a. Sparta,· 
Fluks en C,V.V. nemen wij deel, Opstelling en programma 
wordt volgende week gepubliceerd. De eerste wedstrijd 
begint om 10 uur en einde van toernooi is om ca. 16 uur, 

VOORLOPIGE PROGRAMrrJA 'S SENIOREN MAAND AUGUSTUS 

~~~~êg_lz_ê~~~~~~ 
12.00 Lens Komb,A; - Dosr,Komb. 
14.00 Lens Komb.B, - Vios Komb, 
10,00 Vios Komb,B, - Lens Komb,C 
Maandag_16_augu§tus 
19,00 Lens Komb,7 - Ornas Komb, 
19,00 Lens Komb,8 - Ornas Komb, 
Donderdag_19_augustus 
19,00 Lens Komb.A, - VUC Komb,A, 
19,00 Lens Komb,B, - Scheveningen A 
19,00 Lens Komb.C, - Scheveningen B 
Zondag 22_augu§tus 
11,30 Lens Komb.10 
12.00 Lens Komb,C, 
12,00 Lens Komb;B, 
14,30 Lens Komb,A, 
11,00 Lens Komb,8 
f1 , 00 Lens Komb. 9 
13,00 Lens Komb,11 

- v.v.o.G, 4 
V .V ,O,G. 1 

- G,D,A. 2 
- G,D.l\., 1 
- v.v.o.G, 2 
- v.v.o.G. 3 
- V.V.O.G, .5 

~~!)ç!~r~êg_g§_ê~g~~~~~ 
19,00 Lens Komb,3 - N.I.v.o. 1 
19,00 Lens Komb, 4 - N.I,V.O, 2 

~~~~~g_g2_êug~§~~~ 
10,00 Lens Komb,.5 

. 1 2. 0.0 Lens Komb, 3 
14., 30 Lens Komb. A 

- A,D,0, 7 
- A.D,O, 5 

C.eleritas 1 

terrein 
Hengelolaan .. 

" 
M,Stokelaan 

Hoekwaterstraat 
Il 

., 
Hengelolaan 
Houtrust 

Il 

Hengelolaan 
Il 

" 
" 

Hoekwaterstraat 
" 
" 

.. 
Hengelolaan. ; 

" 

Hengelolaan 
" . Il 
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TRAINING SELEKTIEGROEP SENIOR.l!~N 
' . 

Vanavond {d9nderdag 5 augustus) begint de traird.ng om 
18. 45· uur; ,vë'rzäri:tele,n. Eengelolaan. 
D:i:!:rndag 10' ay:gusti:i.:t wö1'd.t gr.trc.ind op de Eol!b,atcrstr:1ai 

··· a···'nva" ng 1'8 4 ~.- u.u-~ · ' · ëi • ..,, - J, f, ,. . • • . 

Dcindérdàg ·1 2' augustus \;,'orCti evqnaqnu g"t:ro.ind op de Eoei 
Wäte!'stra8.t; . ·aanvang t 8 o 45 ~.;.1.:.r Q . 

H .B. Spe;L~r~, diC:l_ voor de 'o.clekt':i.ct:;;.q.i.rn.ng uitgenodi-gd 
-- zijn. en nu pas van vr.i;cantie tr-l."ug zijn, kunne~.:1:2.--

.. :dere · inlinchtingen over de ·t .. ·äiii.ing kri:jgcm 'bij de 
_ne(;lr W.Anderiesen, tel•,··67.39,97·.·.. · 

TRAINING OVERïGE SENIOREN 
De soelers, die geen uitnodiging hebben .. ont_vángen v-oor 
de se1:ektietraining, ~unnen .di'\; seizoen op vri jdagavónd 

·trainen. ,Dé' jeugdtrairiei:: .. zal deze tra,;ining verzorgen'; 
De eerste trainingsavond voor deze spelers.is op vrijda€ 
20 augustus; aanvang 20.00 uur, 

.. .. ·. 

JUNI 'ó RENT RA Ï N IN G 
======================1··=.2= .. = .... 

Voor. de ;A-selektie zijn voorlopig de volgende traini1Jgs-
avonden vastgesteld: ... · .·.. •· · 

~~~!}~~!:s~'!!_!:~~~~~~ _· , .... . , , 
:,,./3amenkoms.t 18.15 uur klubg.ebouw HengeJ:olaan. V~ndaar 
· gaan we ·dan per auto náar ·het strand. ·Gymschoenen mee-

brengen dUs ! · -· · -

'!ü::!jlá!!:€L!3_ê:'!:!8~~~~~ · · .. ,. -··· 
Trai,ning :op .veld Hoekwateu"straat. 
Aanvang 1-8,30 uur. ,._ '· ·,. ·· 

Op beide trainingildienen de volgende.Sp!,ller-s:aanwezig te 
zijn: ,. : . . · . . . , " _., . . , •· .. ·· . , · . . , .. 
m.bloks,·th.booms, f.diss'elçlorp., j.disseldorp, f.guit•, · 
p; de haan, p.hop, j.kruisinga', f.raaf, t.resodihardjo, 
h.rimmelzwaan, c,schrover, a.schijf, c.stapel; p.v.d, 
steen, g.v.d.velde, ch.wolters, j.de zwart, r.hoefnagel 
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Voor de B-selektie zijn voorlopig de volgende trainings
avonden vastgesteld: 

Y~!J~Qg_§_~!l~!:!~~!:!-~9-Yt:L;ii~g_z2~~6~§~~~ 
terrein Hockwaterstraat, Aan·.rang 19 uur•, 

De volgende spelers dienen dan aanweiie te zijn en zich 
te melden bij de heer J "Zoet: 

n.cbaven, r;,.Ot:1.,ten3) gc.c-::-lp.n: 0<'ho~fnc.1gel, j,ja:-:;.;.naat: 
a.van kleef_., a.~.kleywcgt, a"10,ldo;."', f(.vun loon, r!)vQ 
luxer1btire~ "Y' i. v c,d ;:n0e:t.'"' 5 a ,,de pngt-c:.~ ~ j. r)wc·:, :, 1?, ruit c:--~1;a!l~, 
h~ruy-t.:;.t·;. f~;-1;:;,or:)ye~s, j:v~n --v-elr,t\G~ r-~v!2:{0a:rûndse, r3 

r:1oc7TJan ~ 

De volt;c1;;dr~ ~palcrs die:n0n ~ich te 1:10lC.on bij de h 13Gr H,., 
de G!'-oot; 

g b l o'c- h , .. ho· l '·-n'e>"' J0 

., d ·o••--17!• g sMn "CS'"el ,, IS 
~ _,_ l ..,::- ; _ ,~ '.J , .,. .• .• 'l,r.; •• .._\.,l .. ;,- • ' v , " v;..i. t.; v, c 't C-4. 0 .:> • :- C..., ... 

g Vc .-•1.· ··• " 0 1.·,. m "',·,,1,,-· . ··'e h. 1 ~te"" ,,, ···, h 0 ! . ra LU JKJ ~ ,gt. 1.,, 1 •. 111!.eJ..:. .... i.:.:, Ja.q, ~1•-"-' J.' - t1•,:;,.D .1.()...., c, 
j,.hollink; g.lo:csheijd,. r.1;11.cka, q.van noort, p.peï•royn. 
g.ruygrok, th.tijssen 1 p,herry. ' 

L E N S S P O R T D A G 1 9 7 1 
--------------=--==---==--=---=---

ZATERDAG 14 AUGUSTUS SPORTDAG VOOR ALLE WELPEN, PUPILLEN, 

C- EN B-KLASSERS, NIET VERGETEN!!! 

/ 
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weekblad 1;an de voetbalvei.;eniging Lenig en Sne.l 
45ste jaa~ga11g nummer·4 12 augustus 1971 

-------------------------------------------------------------
OFFICIEEL 

Maandag 9 augustus ZJ.Jn d!i·oproepen v:oor de Algemene Ver
gadering ,yàn 23 augustus a,s, "1:erzonden, 
Hoewel zaterdagmiddag ondanks verwoede•pogingen van !!enk 

., 
Dankers het afdraaien van de. (221) stencils stag11eerde, · , . 
kon~en de.konvokaties .toch tijdig worden verzonden dÖÖr de 
welwillendE:i .medewerking van de familie 1s-Gravendijk 1 .die een· 
groot gedeelte van de zaterdagavond opofferde om ons ~it de 
brand te helpen. Hartelijk dank! 

Kür/TAKTKOl,!MISS IE. 

Voor een bijeenkomst worden de leden van de kontaktkommissie 
verzocht.om maandagavond 16 augustus a.s. om 21,- uur in het·! 
klubgebouw te zijn, 

FINANCIEN 

V66r de op 23 august'us a.s. te houden A,V, is er gelegenhei<l 
de uitgebreide financiële verslaggeving in te zien, 
Hiertoe houdt de penningmeester.: op" maandagavond 16 augustus 
zitting in het klubge.bouw, 

l'IE GAAN t/EER "VIJN FOEi3ALLE 11 

·•De .Lensers die de afgelopen dagen de .Escampse, struweel heb
ben .bezocht, kunnen U. :vertellim., wellif!ht nog ontroe,rd, van 
de sprankelende schoonheid van onze velden,·'· 
H.et gras is om .in te bijten en. het zal niet lang meer duren 
om dit' i'n praktijk tC 'kunnen brengen; A.s. zondag kunnen we 
het luie irali:antiezweet en· het overtollige geestrijke vocht 
weer aan de grassprieten schenken nu de Seko een uitgebreid 
cefenprogramma heeft samengesteld, En de komende weken kunt 
U er van verzekerd zijn, dat er alle gelegenheid is om Uw 
conditie ~·eer op peil te brengen om zodoende de prachtige 
ros1:l-taton van vorig jaar weer te herhulen nf lie·.rer nog te 
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verbeteren, 
net zal niet gemakkelijk worden, maar iedereen krijgt dit seizoe1 

weer gelegenheid om te trainen, een bezigheid waarmede· men riiët· 

alléén de vereniging maar ook zichzelf verrijkt. 

Coco, 

LENS - SPORTDAG 1971 

A.s. zaterdag zullen de Lens-velden weer de prooi ziJn van de 

hopelijk in groten getale oplrnmende Lens-jeugd ter gelegenheid 

var de t.raditionele Lens-sportdag. 
Er '.al weer naar hartelust worden doelgekopt en '-geschoten, waar

bij vooral de rec.hte·r- en linkerbovenhoek van belang zijn, 

r,,en <1al de Lens-slalom.specialisten· aan het werk kunnen zien in 

hun .•.~ce tegen éie t-ijd tijdens het baldribbelen. en er zullen Leni 

reco. ::"s g~an sneuvelen bij het· hoog- en :verspringen., Kortom, er 

zal \~or de eventuele bezoekers (komt, mensen, komt!) enorm veel 

te beleven zijn, 
Tot slot(nog een bemoedigend woord aan de deelnemers, 

Jongens, laat de sportiviteit zegevieren en verwerk eventuele 
• 

tegenslagen als Lens-mannen~, 
Dat de besten mogen winnen! . SUCCES l !.l 

Habijd, 

VARIAAU'.1,'JES 

P?ter re Jong en J!lari:ón Bertens hebben leve.n in de Lensbrouweri, 

r•·bracht. Peter jr. zal over 18 jaar wellicht z'n vader ver

l•eteren, ?roficiat lui 

- Er zijn weer ballen! Gehakte, 

- Gevonden: aan de Hoekwaterstraat (3 augustus) é6n paar voetbal

schoenen, merk Patric·, maat 42, Te bevragen bij Leo Riemen, 

Wolweversgaarde 827, 

De palen en latten· op on~e velden zijn wit, De palen en latten 

van een onbekende vereniging zijn lang zo wit niet, 

... , .. .. 
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,. PROGRAI>il-'JA SENIOREil ZONDAG 15 AUGUSTUS 1971 

14,15 uur Lens Komb,A,-'Vios Komb, V1G1L6/4 D, v~n . Antwer.pen'; . '° 
12,15 uur Lens Komb,B,-DOSR Komb. V1G1L5/3 J,Stèvèns• 
10.00 uur Vios Komb, -Lens Komb,C Ifalis Stokelaan ~ .' . 
12,15 uur Lens Komb,D.-N.R.c;2 V2G2L6/4 . ' . 

12.15 uur Lens Komb.E.-U.R.c.3· V3G2L5/3 
14,15 uur Lena Komb,F -N,R,C,4· V2G2L6/4 
14.15 uur Lens .Komb.G.~K.S,D; V3G2L5/3 

Lens kombinaties A-B-C worden· door de trainer bekendgeinaakt·é •. 

DE .. OPSTELLINGEN 

KOI4B ,D 
B,v,d,Lans 
J.Colpa 
P.v.d.Aar 
W. Kouwenhov-::}n 
A,van Egmond (a) 
G,de.Hoogd 
J,de.ltaard .,. 
R.Brandenburg 
C. Vervaart. 
G,Benneker 
R,Eykelhof 
E,A,v,d,Acker 

1(01,iB,E,. KOMB,F 
A,Hoelt 
G,Duijvestein 
F.Heynen < 

T.Heerschop 
T.B,Meerstadt 
F.de Kleyn 
J,Silverentand 
A ,llilderbeek 

; , 

L,van Duivenvooroe 
A.Tinnenbroek 

,i·, F,Veelbehr 

A, Verbarengse . 
F,Straatho:l; 
W,Vcrbarendse 
C.Grimbergen 
J,Groenendijk 
E.Foèndoè · 
N,Koot 
E,i3akkers 
H,de Jongh 
N,Drabbe 
W,Eykelhof 
L.Hendrichs 
B,iieudrichs 
A,van Essen 

c.J.Dries 
R.Soer. 
F, i'lubben 

,J 
KOt-lB,G · 
F.: v,~~- .. 
H;Dankers 

' . ' 4 • ' ' C,van Deelen 
P,F.de Haaii•. 

~i.J, Olthof 
. · J ,Ilièntjès 
R;v.d.Steen· 
A,Vervaà.rt' 

R,J ,Peters . 
G,ill~nkenápoór 
J,Ktiijpers 
_C,T ,J,ï,Kuipers ' · 
R,Feékes 
F,de i1inter 

P'.:tOGRÀi~itlA SEIHOREN VOOR b!.MIDAG 16 AUG'JSTUS 1971 TERREIN 
HOEK'.lATERSTRAAT 

19,00 uur Lens Komb,H, - Ornas Komb. 
19,00 uur Lena Komb,I, - Ornas Komb, 
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DE OPSTELLINGEN 

Lens Komb,H. 
Th,Suijkerbóijk (a) 
J.C,v,d,Aar. 
J.Briedee 
L,Boelhouwer 
A.Cox 
J 0 Endlich 
P.H.Haring 
G ,1,: ,Hogetoorn 
A.J.Jehee 
H.Suijkerbuijk 
R.G.v.cl.Velde 
E. van \folzen 
J,dc 3oer 
N.de Boer 
C,J,Dries' 

Lens Kor.ib;I', 
R.Bos 
W ,T ,v. d.Laan· 
J.P.Jilagnee 
D,J.Osse 
N.Osse 
R.H,Peters 
S.A.Scioop 
C.v.daVen 
H,Douw 
F.Braun 
\/,ilouw 
A,Loot 
W,Schoonebeek 
A,Banning 

UNITAS VETERAflENTOERNOOI TE GORINCHEi,1 ZONDAG 15 AUGUSTUS 1971 -----------~-------------------------------------------------
Voor dit zeer interessante tournooi zijn wij ingedeeld in 
poule A, Het programma·is als volgt: 

10,00 uur Unitas Lens 
11,10 uur Lens - Sliedrecht 
12,20-uur Lens - Fluks 

waarna om resp. 14,15 uur en 14.50 de wedstrijden plaats vinden 
om dele t/m Be plaats_. 
Verdere deelnemende verenigingen in Poule B zijn: 

CVV - DVC - Sparta en l'ISC, 

De volgende-spelers worden volgens hun toezegging verwacht: 

P,Burghom,t, ï·/,Burghoµwt, J,de Hilster·, L,Janssen, H,Jacobs, . 
H ,i,emper, H ,Schol ten, 11, van Zilfhout, Ji, SJyckerbuyck, H ,A ,Suik~r 
J ,Jager, A,v.d,B·;eijden, _H,de Sterke. · / W,E,Suiker 
Samenkomst 8,15 uur ingang Lens-terrein-

. . ' . 

Spelers, die niet op punt van samenkomst kor,JCn, gelieve dit 
vrijdagavond te melden tel, 66,13,14 tussen 19,30 en 20,30 uur. 
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Weds tri j dsekretar iaat Senioren 

tot 1 september 1971 

Al!'/3CHlUJVIf/GE~I 

G,A, v .. ,d, Velde. 
Hertenrade i.61 
.Den Haag 
tel, 36,14,33 

Alleen op vrijdagavond telefonisch tussen 19,30 en 20,30 
uur aan het klubgebouw 66,1~14 

TOEVOEGINGEN PROGRAMMA AUGUSTUS 

Zondag 22 augustus 
Wassenaar toernooi 3 elftallen 

Zondag 29 augustus 
Lens Komb,C Taurus 1 

T R A I N I N G S E N I O R E N 

Do 12-8 Hoekwaterstraat 18,45 
19,30 

Di• ·17-·8 Hoelnraterstraat 18,45 
19,30 

uur· Groep I 
uur Groep II 

uur Groep n 
uur Gr'?ep ,JJ,: • 

D" 19-8 19,00 uur Schev,I (zat,) - Lens Komb,B 
19,00'uur Schev,II(zat,) - Lens !(omb,C 
19,00 uur Lens A Komb, - vue I 

Vr 20-8 

' 

' ' 

20,00.uur training 
Voor· deze training 
de selektiegroepen 
kom, 

senioren C · Heng.elolaan · 
zijh alle spélers, die niet 
zijn uitgenodigd, van harte. 

voor 
WE;ll-

CONTRIBUTIE 

Geselekteerde spelers voor Dins·dag en Donderdag, 
die deze avonden niet kunnen trainen zijn, dan na
tuurlijk ook welkoo (r.iilitairen) 

Nogmaals wijzen w1J erop dat spelers met een èontributie
achterstand pertinent niet worden ongesteld, voordat ~1J aan 
hun financiële verplichtingen hebben voldaan, Wie de schoen 
etc, 
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TOTO - TOTO - TOTO - TOTO.~- TpTO_ 

A,s, zondag kunt U millionair in sp& zijn, maar dan moet U 

,-101 Uw eerste toto-formuliertje op tijd hebben ingeleverd, 

Zoals reeds vorige week vermeld, hebben dit jaar vele junioren 

hun vakantie-tijd voor enige dagen onderbroken, ten einde.in . 

10 verschillende wijken in Den. Baag ee·n grote reklarae-aktiè te 

verwezenlijken. In totaal zijn 5000 folders verspreid, Boven

dien heeft iedere geregistreerde bij Lenig en Snel tijdig de 

2 eerste toto-forcmlieren toegezonden. gekregen, hetgeen op on

geveer 4000 stuks neerkomt. \ianneer deze· 4000 nu eens ·allen hun 

formuliertje in zouden leveren en als er dan nog een_~. 50% uit 

de aktie konen, dan zijn 1tij dik tevreden. ·· ·· --

Zou het,niet leuk zijn aan het einde van het seizoen te kunnen 

zeggen: "Lenig en Snel heeft na vele jaren de· le plaats in-Den

Haag op de toto-ladder bereikt. 

Toto-sekretariaat. 

:.;; .. 
VETERANEN TOERNOOI U.S.V.U, TE UITGEEST 

~ 

==-==-===-==-==-=-======-==========---= 
.~ 

Voor de eerste r.iaal na• en onze veteranen aan dit toernooi 

deel en wel t,g,v, het 40-jarig bestaan van deze vereniging, 

Er moesten 4 wedstrijden t1orden gespeeld, 

De eerste wedstrijd tegen de· organi"serende veren-iging werd met 

4-0 verloren (logisch, go.stileren nag r,1en nooit v-ernederen ! ) 

De tweede en· derde wedstrijd ·eindigden in 2-0 in ons nadeel resp. 

tegen Limmen en· llever"ijk, , · 

Na het nuttigen van enige pilsjes (heerlijk tappilsl) moesten wij 

voor de laatste wedstrijd aantreden en wat zo'n geestrijk vocht 

al.niet kan,verwezenlijken. Als leeuwen gingen-ze er tegenaan en 

na het laatste fluitsignaal ging er een schok van verbijstering 

door de volgepropte tribunes want het ongelooflijke was ge

schied. i!ij hadden onze laatste wedstrijd in winst oragezet, 

i\iet 1-0 werd ADO verslagen ! .. 

Al met al een grandioos siot van "en uitstekend georgàni'se·erd 

toernooi op een prachtig komplex, kompleet r.iet lunchpakket. 
,- .. 

PS - Ado-Heeraskerk Veteraan; 
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LENS SPORTDAG 1971 

------------------------·--·-- ·, ' 

Zaterdag a.s. 14 augustus vindt de jaarlijkse Lens-sportdag .. 

plaats, Deelnarae hieraan staat open voor alle jongens, die 

het afgelopen seizoen il of C junior waren of pupil of welp. 

Verder kunnen de nieuwe leden zich bij de bestuurska&1er op

geven, Het gaat dus ora het elftal waal!in je vorig sèizoen 

gespeeld hebt, Verder hebben 11ij nog hulp nodig V!àn de 

ouders of leiders ora deze jongens op de .sportdag i:e bege~ 

leiden, Ook vragen wij de A;:;klassers oi,i te helpen'l1ij de 

onderdelen, Aanraelden hiervoor bij ?aul v,d, Steen, tel, 

39,86,94, Het liefst zo gauw L1ogelijk, 

Wij verwachten natuurlijk ook ouders en familieleden op het 

veld ot1 de prestaties van huh zoon te aanschouwen, 

Belangrijke punten voor de deelnemers: 
. ' .... 

1, De wedstrijden beginnen O[l 12 uu"r.'De inschrijving i's 

vair 11.ü; uur tot 11,45 uur, Zorg. ervoor ,op tijd te 

zij1;1, 

2, De inschrjjving vindt plaats.ir:i.het klubgebouu ,bij de 

betreffende tafel; 

3, ïlreng behalve· je normale uitrusting ook je gynschoene'.1 · 

mee. 

4, Blijf in de buurt van je Ieider, zodat hij.je niet hoeft 

• . te zoeken, 

5, In geval van twijfelachtige weersomstandigheden kan worden 

geinfor~1e.erd naar het al of niet doorgaan .van· de sport

dag onder het nummer 66,13,14 (klubgebouw) vanaf 10 uur, 

Voor de Leiders: ·\ 

1, lieren,''neor.1 .zelf Uw Lensrevue r.1ee, zodat U .'niet s·teeds · 

beho.eft' te :vr:ag'èn · naar het een of ander, ' 

2, In ve;band i.1e~ het· n~odzakelijk overleg 013 ;tot een vlqt 

lopende organisatie te komen verzoeken wij U om 10.49 

uur üi de bestuurskamer aanwezig te zijn, '.l!evens oaken 

wij U nograaals attent op de leiders\.,eilstrijd, 
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De lokaal indeling is als .volgt: 

Groe2 ' Gebouw Lokaal 

A + B (7 t/rn 11) 1 3 
C + D. ( 12 t/r.i 14) 1 4 
E + F ( 1_5 t/rn 19) 1 5 
G + H (P1 t/ra P4) 1 6 
I + J (P5 t/rn PS) 2 3 
K (Wi en W2) 2 4 
L (1'/3 en \14 ) 2 5 
M (\15 en W6 ) 2 6 

Jura. 

DE BAL GAAT WEER ROLLEN ........... , 

Zo langzamerhand zijn alle vakanties achter de rug en gaan· 
wij weer vol ijver denken aan on~e school. Een heerlijk 
idee, nietwaar ? i"iaar nog fijner is het, dat oolc het voet
ballen weer begint. De kor.ipetitie voor de junioren, pupil
len en·welpen begint op 4 en 5 september; maar voor het zo
ver i's, noeten eerst door oefem,edstrijden en trainingen de 
overtollige calorieön er af ·en dei' juiste ·saoenstelling van 
onze elftallf!n 110rden vcrl.regen. 

Eerst echter iets over de elftallen~ ' '· 
Wij •gaan dit seizoen r1et 22'juniorenelftallen aan de kom-
petitie deelnemen.· · · 
Een rekord in de geschi'edenis van Lens. Liefst 8 A-elftallen, 
7 B- 'en 7 C-elftallen. 
De A-klassers lopen van I,ens 1 t/r.i ~, de. B-klassers·van 9 t/m 
15 en de C-klassers van 16 t/ra 22. . 
Even ter opfrissing van het geheugen: A-ki'assers ·:tijn ·de • 
spelers,· die geboren_ zijn na 31/8-52 eli vóór 1/9-55, B-kla·ssers 
na 31/8-55 en vóó~ 1/9-57 ·en C-klassers na 31/8-57 en ~óór .. 
1/9-59. . . 

De 11-elftallen Lens 1,2, 3·en 7 gaan op zondag speten; de 
overige A-elftallen Lens 4,5,6 en 8 en de B- en c~klasse 
elftallen op zaterdag. Voor enkele oefenwedstrijden en toer
nooien kan hiervan worden afgeweken. Let dus goed op bij de 
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eerstkomende program,ia I s. 
~ ' -. . 

Wij beginnen het seizoen net de sportdag op zaterdag 14 
augustus voor onze junioren, pupillen en 1-1~lpen, Op deze 
zaterdag 11orden er dus nog geen wedstrijdel} gespeeld. Op 
zondag 15 augustus konen onze 4 zondagselftallen voor het 
eerst binnen de lijnen, niet op onze eigen velden, maar op 
de terreinen van de Hoekwaterstraat te Voorburg, 

Hierna .volgen - voor .zoveel raogelijk elftallen - oefenwed
strijden, Bedenk wel, dat de elftallen zoals deze vcor het 
eerst binnen de lijnen komen nog lang niet definitief zijn, 
De plaatsing in een elftal hangt van jullie eigen prestaties 
af. Doe dus je best. 

\"lij mogen ons gelukkig prijzen, dat wij voor al onze junioren
elftallen leiders hebben kunnen vinden, Er zijn een aanta·l 
nieuwe leiders bij, die in het begin ook nog moeten ~eonen, 
r,iaar wij weten zeker, dat ons leiderskorps ooi: dit se.izoen 
weer voor een goede leiding van onze elftallen zullen zorg-
dragen, · 
liij wensen alle spelers en leiders een prettig on vooral· 
sportief seizoen toe, 

Ook onze pupillen en 1·10lpen gaan natuurlijk weer van start, 
Alies wat hierboven voor de junioren is gezegd, geldt 
ook voor jullie, 
Voorlopig starten tlij tiet 8 pupillenelftallen, bestaande 
uit spelers geboren na 31/8-59 en vóór 1/9-61 en 5 welpen
elftallen, bestaande uit spelers geboren na 31/8-61 
Ook voor deze elftallen zullen zo veel mogelijk oefenwedstrij
den 11orden vastgesteld. 
Zoals wij reeds hebben bekend gemaakt zal ko• end seizoen een 
aparte Ji:oi;im;i.ssie, de FU\IEKO, jullie zaken gaan behartigen. 
Over de samenstelling van deze kommissie horen jullie wel in 
een volgende•Lensrevue, 

Ook jullie wenst de JUKO een prettig seizoen toe, 
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PROGRAMMA JUNIOREN ZONDAG 15 AUGUSTUS 1971: ' --

12.00 uur Lens_ 1 - R,v.c. 1 ) 
12,00 uur.Lens 2 - R,v.c. 2 ) 

terrein Hoekfraterstraat., --14,00 uur Lens 3 - R,V,C, 4 ) 
Voorburg 14,00 uur Lens 7 - ll.v.c. 5 ) 

OPSTELLINGEN . -~ '~. 

1 Lens 1 : p,de haan,- h,ri.:imelzu:aan, f.raaf;f, tb, van rijn, 
. i c,schrovcr, p,J:iop, i:.rcsodihard-jo, g,v.d,,vclde, f,guit 1 
/' th.booms 1 j,kruizinga, j.dissoldorp, h.de z1tart 
l Sau1enkomst 11. 30 uur terrein -hoek11atcrstraat. 
1 

i 
l 
( 

\ 

Lens 2•: f.teunisscn, h.zoun, j,v,d,hoydan, r,hoefnagel 1 
a.schijf 1 ~.nicuwenhuizpn, p~v~d.steen, c.stnpel, f~ 
disseldorr;,, ch, wol ters, a, jungschläg_er, p, verheei,en 
Leider dhr c, van bagg,m 
Samenkomst 11,30 uur ter:cein hoekwatcrstraat 

Lens 3 : a, albcrs, h, albers, 1. ègbcrts, 11, englebert, 
liojanmuat, h.jonkcr, éloV;d,keer, j.keetnan, a.v.domeer, 
a,pelser 1 j,v,d,voort, th.wilshaus 
Leiçler dhr c,nicuwenhuizen 
Saocnkomst 13,39 uur terrein h~ekwaterstraat 

Lens 7: g,v,ardenne, é,bor, g,van declen, c.hooghiemstra, 
a,kuiters, e,v,d;linde, D,r,iullrnns, w,pacqué, j.pranlt, j,:' 
ruyters, j .s:affeleu; r ,wouters I f. de vroege · 
Leider dhr f,flumans " 
Samenkomst 13,ZO uur terrein hoekwaterstraat 

' AFSCHiUJVIHGEN 

Schriftelijk vóór vrijdagavond 19,30 uur bij de heer .G,v,d. 
Steen, Nunspeetlaan 303, 
Telefonisch uitsluitend vrijdagavond tussen 18,30 en 19,30 uur 
Tel, 39,86,94; 
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TOERNOOIAGENDA 

21 augustus 1971 

Lens 19 
Lens P1 
Lens 17 

(C4) Verburchtoernooi 

en p 2 ) Full S d t . 
( C2 ) ) pee oernooi 

22 augustus 1971 

Lens 2 
Lens 9 (b1) 
Lens 16 (Cl) 
Lens 1 

) 
) Full Speed toernooi 
) 

H.B.c. toernooi 

28 augustus 1971 

Lens 16 (C1) 
Lens 17 (C2) 
Léns 18 (C3) 

) 
) Westlandia toernooi 
) 

29 augustus 1971 

Lens 10 (B2) 
Lens 11 (B3) 
Lena 12 (B4) 
Lens 9 (B1) 

) 
) Westlandia toernooi 
) 

Quick Steps toernooi 

T R A I N I N G E N 

•• 

Vrijdagavond 13 augustus training Hoekwaterstraat voor de 

volgende B-klassers: 

a.baven, r,bertens, g,1rolpa, e.hoefnagcl. j.janr.matj a,v, 

kleef, a.klcywegt, a,lodder, f.v.loon, r.v.luxe1:1burg, r.v,d, 

meer, a.de pagter, j.post, b.ruiter• an, h.ruyter, f,snoeyers 1 

j.van velzen, r.verbarendsc, r. • ooyman, 

Leider dhr j.b.zoet 

0,1.v.de heer h.de groot: 

g.bloks, b.v.boheet1en, j.v.d.burgt, g.v.gessel, a.'s

gr4vendijk, r.guit, • ,heyncn, j.de hilster, r.v,hoek, j, 

holling, g, lorsheyd, r, • icka, q.v.noort, p.perreyn, g.ruyg

rok, th.tyssen, p.herry 

Aanvang training 19 uur. Aanwezig zijn 18,45 uur, 

,. 
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C-klas0ers: A.s. maandag 16 augustus 1971 oo 18,.:;m_ uur llsig:ln:t _ de C-klasse training voor de volgende spelers; 

' .,:;,., ., . ··- ~ . -a.de hoogd, t,de kok, r.v.d,kruk, e,landman, releyn, j,lustcnhoiiwer, p,v,d,nieuwenhuysen, r.peel, a.·reésink, c,schen!i:eJ.s,· a.van'velzen, t1,wolters, o,borst, p.devilee, r,hofman, p.hop, r, micka, a,westerduin. 

Opkorast bij de training is verplicht, Bij niet-opkomen volgt uitsluiting van opstelling in de twee hoogste elftàllen. (C) 
Uiterlijk 18,15 uur aanwezig zijn op het.veld, 

B-Itlasse selektietraining begint maandag 23 augustus 1971, Nadere"mededelingen volgen hierover in de volgende Lensrevuo. 

A-klasse"selektietraining: woensdag 18 augustus 1971 Hoekwaterstraat. 
Samenkoost 18,15 uur op het veld. 
vrijdag 20 augustus 1971 Lensterrein, 
Aanwezig zijn 18,15 uur op het veld en voorts elke ~oensdag en vrijdagavond, ,.: · 

============ 

., 

'· 

._. • !, • 



I'} .f' 

- 54 -
K R A N T E N A K T I E 
=--========-=-========= 

A,s, Zaterdag 21 augustus beginnen we weer met de krantenaktie, 
Omdat het het begin van het seizoen is en we al veel adressen 
binnen hebben gekregen hebben we besloten a.s. zaterdag krariten 
op te halen. He doen het om de week en later pas om.de twee 
weken. 
Degenen, die veel kranten hebben kunnen opb_ellen naar Hob v.a.· 
Steen, tel. 39.86,,94, 
Gelieye de l<ranten zoveel ctogelijk te· binden ·octdat w'e g·een 
container t1eer kunnen krijgen, ctaar een vra.cht.ragen, 
~ij voorbaat dank, ' 
iJe volgend_e jongens rijden a.s. zaterdag nee:· 
Ton 's-Gravendijk, Rob v.d. Steen en öennie.rtuiterman, J 
Jongens,:die ook een keer • ee zouden willen rijden, kunnen zich 
opgeven bij Rob v,d,Steen, ~ 
Orndat wij_ de kranten raoeten ophalen met een auto en· er eén te
kort ·aan rijders is, zouden we het enorm op· prijs stellen wan
neer er ouders· op een zaterdag zouden willen rijden. 
U kunt zich hierv.oor opgeven bij ,,.v.d·,steen, 

Juniorcnraad, 

. VifIJii,.Gil VOND r;L;SEi<Ji,SA VOND 
=====--====-==---==----=--= 

·' 

. ' 



DE LENl3UEVUE 

weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel 

45ste jaargang nummer 5 19 augustus 1971 

========-===---------------------.-------------------------
OFFICIEEL 

. ' 
CONTRIBUTIES 

Van een groot aantal lèden !<rijgt onze penningmeester de volle 
medewerking bij het· innen van de kontributies, . . · .... 
De 'kóntributies komen regelmatig binnen, ter1tijl velen voor· .het 
gehele seizoen vooruit betale.n. ·· · · · · · · 
Dit bespaart enorm veel moeite bij de kontributie-admihistratie. 
Navolging vari dit voorbeeld bevelen wij van•harte aan. iiij voor-
baat dank ! · · · · 
!'Jet ingang van komende week zijn degenen, die nog kontributiè-' 
achterstand'hebben yan'vorig seizoen.(gelukkig geen groot aantal) 
uitgesloten van deelname aan wedstrijden-en trainingen. Zij be
seffe.n k-ennelijk niet welk een enorme overlast zij b'ezor·gen a·an 
alle, 'betrokken ·funktionarissen, terwijl ,het toch ook' eenieder 
duidelijk zou moeten zijn dat een vereniging zonde~ de nodige.,,. 
financiën niét kan· draaien, · ' 
Bij langdurige niet~betaling i~l tot royering moeten worden 
overgegaan. 

P,S, Kontribu:bie moet volgens het Huishoudelijk Heglemcnt nu zijn 
voldaan t/m september 1971. · · · 

ALGENENE LEDENVEllGADERING 

Nogmaals maken wij U attent op de op maandagavond 23 augustus 
a.s. (aanstaande maandag) te houden algemene ledenvergadering, 
De oproepen werden inmiddels verzonden, Alle seniorleden en A
klassers 1rnrden verzocht om 21.00 uur in ons klubgebouw aan
wezig te zijn. 

NU ONZE VELDEN weer gebruikt kunnen worden vragen wij de mede
werking van alle leden, senioren, junioren, pupillen en welpen 
voor onderstaande punten: 



" 

' . 
Doeltrappen: is ten strengste verboden. Het:is in ons aller· 
belang,. dat de. volden zo lang mogelijk in goede. staat blij,,. . 
ven •. Vooral, omdat de vçlden.toch. al zo intensief bespeeld 
worden, door hot groot aantal elftallen dient onnodig go-, 
bruik: te worden vermeden. 'Jerkt U mee a.u.b. 1 

Ook een dringend verzoek om de kleedlokalen.en wnsloka.1-en 'zo 
schoon,, mogelijk te houden. Alles is nu weer geheel schoon
gemaakt: en hersteld. Houdt het zo 1 

Zij: nog:. ·vermeld, 
dagav,ond. wèlko\:i 
dag:en zondag. 

dat·U op maandag:, dinsdag, donderdag en vrij
bent in ons klubgebouw en uitera~rd op zater~ 

Do klubavond op vrijdaga.vond. bevelen 
Uw, aa:nun'cht aan., . 
Ténslotte ï,inkon wij betrokkenen. erop 
dagen, on zondagen voor on tijdens -de 
gostlian to biljarten of te kaarten. 

wij in hot bïjzonder in 

attent, .dat het op zater
wedstrijtlen niet is, toe-

' liet wedstri_jdprogra_i.wa. voor ·ons eerste en tweede elftal, voor· 
de• -kÓmp~U,tic ziet or als volgt uit: · · 

12 september 
19. septecber· 
26 september· 

3 oktober 
17 oktober 
24 oktober· 
31 oktober 

7· november 
14"novembor. 
21. nove.mber 
28 november· 

12 september· 
19 september· 
26 september 
3 oktober 

17 oktober· ·. 
24,oktober, 
31-oktober 
?·november· 

14 noveaber· 
21 november 

Lens 1 Schiebroek 
VVP Lens; 
'Lens - llKiiIK:. 
Texas - Lens:. 
Hillegersberg - Lens 

· Lens· 
Scheveningen. 
Lens 
Hollandiaan 
Lens 
Delft 

Leiis 2 
Quick Steps 2 
Lens 2 
Roodenburg 2 
Lens,2 

·uvs· 3 
Velo 2 
Lens 2 
\Jassenaar 2 
Lens 2 

- PDK. 
- Lens 
- vcs 

Lens, - Olympia 
Lenig on Snel 

ltilhelmus 2 
Lens 2 

- vue· 2 
Lens. 2 

- Quick2 
- Lens. 2 :.1.' 

- Lens:- 2 
vcs. 2 

- Lens 2 
- l3lauw Zwart 2 

j - . 

'' t :· 

.. 
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28 november Postduiven 2 - Lens 2 

5 december return van 12 september ètc, 

VETERA!IIEN 

Reeds in het laatste jaarverslag, zowel van de algemeen sekre
taris als van de Eko-sekretaris werden verr,ield de problemen bij 
onze veteranen, Ook de laatste 110ken bleek dat velen zich van 
de normale gedragsregels wensen te distantiëren, 1rnardoor de goeé willende en enthousiaste medespelers en funktionarissen in de kou 
werden gezet, 

Hoewel bestuur beseft met deze maatregel ook de goed1dllenclen te 
duperen is besloten niet meer deel te nemen aan bijzondere eve
nementen als toernooien etc, geen vriendschappelijlce wedstrijden 
meer te organiseren, doch alleen nog aan kompetitiewedstrijden 
deel te nemen, 

Mocht,ook hier de belangstelling voor onder de • aat zijn, dan 
zal het specifieke veteranenelftal worden teruggetrokken uit de 
kompetitie, 

r' 

Het 3estuur meent I dat de naam van Lenig en Snel nie.t. verder· in· 
dislcrediet mag worden gebracht door een regelmatig inkompleet 
aantredend veteranenelftal, terwijl het ook niet juist lijkt de 
spelers, die altijd present zijn of in ieder geva~ korrekt en 
tijdig afschrijven steeds te moeten teleurstellen, 

AFSCHRIJVINGEN 
Voor een goede gang van zaken bij de afschrijvingen heeft het 
Bestuur besloten dat op vrijdagavond slechts toegang hebben tot 
de bestuurskamer de betrokken funktionarissen van Juko en Seko, 
Voor ieder ander is de bestuurskamer tussen 18,30 en 21,00 uur 
taboe, 

SCHOONiJAKEN KLUBGEBOU\1 

Het Bestuur zoekt iemand die genegen is op maandagochtend of 
maandagmiddag het klubgebouw schoon te maken e.e.a, tegen ver
goeding, U gelieve zich in verbinding te stellen met dhr P,de 
Jongh Sr.,, tel, 668687, tussen 11 en 13 uur en •s-avonds na 
18 uur, 
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PSYCH0-1\IULYSE VAN VERSCHILLENDE TYPEN LEIDEHS 

Vaderlijk. type 

Vriendschappelijk type 

Onwetend type 

i3olachelijktype 

Houterig "type •' 

Goeilig type . 

Norsê type•. 

~achtaardig type 

Dorstige·type 

Hongcri1;e type 

Opschepperig type 

i3rengt meestal z'n vader raee ora de 

~ongens op te peppen. 

Is gek op vriendschappelijke wed

strijden. 

Brengt z 1 n r.ioeder mee 01;i de otand bij 

te houden, 

Vindt doelpunten in eigen dàel een 

giller, 

: iPrefcreert een elftal van het·aller

bcste brandhout. 

Slaat z'n jongens alleen als het 

nodig i-s, 

Slaat,z•n jongens alleen als het, 

· niet nodig is. • 

Barst in tranen uit als er bloid · aan, 

de paal komt.· ~ ~ 

Bespreekt de. taktiek vanaf een bar-:. 

kruk, 

3rengt altijd z'n hond race· (hot dog) 

· Maafrt bij h_et wáteren vijf knopèn 

los, terwijl e'r élaar· tw·ee nodig'• zijn. 

• 1 • • • • • 

Na de.ze on praat moet U niet de_nken dat wij onze leiders in· het' 

belachelijke,willen trekken, het_ tegendeel is eerder wae~· ! 

Het leiderschap is a·nno 1971 een verre van ger.iakkelijke taak, 

men uoct terdege ar.ibitic en gevoel voor huuor hebben, wil 

men zich goed van deze taak kunnen lqttj·ten,· 

Hij r.,oc,t zich all0reerot 1ieten aan te passen aan het niveau 

van het hem toegewezen elftal en derhalve àe resultaten van 

het elftal zien in verhouding ~-t- de kwaliteiten van de spelers, 

De total~ begeleiding van de jongens is natuurlijk verschil

lend naargelang de leeftijd, een pupil of een B-klasser vli"r:- · 

schillen qua' rnentali teit en voetbalkwaliteiten hemelsbi:-e'èa_ .· . 

Ret,elkaar, want iederi leeftijasgroep beoft z'n ei~on 

problemen, 
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ile kunnen nog eindelo.os doorschrijven over het leiderschap 
maar lién ding staat vast: · · · ·· ·· · · 
een fijn stel jongens zal hun leider nooit teleurstellen, 

Coco-Habijd, 

VARIA:tlNTJES 
. - - - "~ 

=========== 
Itlarian en Guido Halleen bevinden zich in het zonnige zuiden 
op het eiland Ibiza en zenden daar- _van.daan de Lens-familie 
hun hartelijke groetjes. ,,: ' ·· · ··'' ' 

- Te koop~ voetbalschoen (r,iaat· 34) s.Sa~difort, tel. 675885, 
. _)_ 

Cock, krijt op tijd!· 

·'"· 

- 'ffij willen U er op attenderen, dat "Us Carel" aan een indruk
wekkende carne-back bezig is;•· 
Het .eau ons geenszins verwonderen, wanneer hij in de loop van 
het seizoen op zal duik,,m als spits in een der hogere ·elf-~ 
tallen • 

..... ~ 

Andrée biedt wezenloos kpppie aan, 

- Wim Keetr.ian heeft het genoegen gesr.iaakt om het eerste doel
punt van dit seizoen voor het e9rste te scoren. E~ wat v~or 
een doelpunt. Een beauty, \lillem ! 

. ' 

- Te koop: voetbalschoenen .(maat 42 + 43) 1 trainiÎtg~pak.maai 4. 
_Rob v.d.Steen, tel. 39.86.94. 

- Het nerkwaardige feit deed zich afgelopen zondag voor, dat de 
helft van het vastgestelde oefenprogramma geen doorgang kon 
vinden. l!Jerkwaardig omdat de velden toch wel bespeelbaar 
schenen. 1,;aar ja, het Lens-volk is. ,een_ spaarzaar.1 volk. 

Van onze medische correspondent: 
Deze week ·geen slachtóffers 

B A R 3 E C U E ~--------~-----, . 

Zaterdag 28 augustus a,s. wordt weer de jaarlijkse barbecue 
gehouden, 
Om half acht deravqnds zullen de rijkelijk t1et spiritus be- 1 

sprenkelde houtskool vuurtjes' weer ;oplaaien;· teneinde da .. : : ; · :· 
diverse vleessoorten dubbelgebakkéri 'voor consu1aptie .rijp te ,maken, 

• l S :. :; ,: ,, c: 
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!fon zal de allerheerlijkste braadluchtjes kunnen opsnuh•en en . . . , . ~ . - . ' . ,. . ~ 

na hierdoor leltker te zijn geroaakt, zich _te bc.iten kunpen ga
0
qn 

nc.n de,, d.oO.r de barbeclle-cxper·ts -bere,ide "_Jfr"'.p,ieB,11 • _ . _. , : 
1/oorts .znl. er weer een voortreffelijk wijntje gèschonk,,n wortlen 
wat aan ]let gehGel e2n nog ror.1nntische1"' ,~fcer. zb.l J_;e~J'~n~•, , _· 

" De ongetwijfeld vele liefhebbers kunnen zich opgeYen 1: ij: 
- ;- !;·. I,•lej ,;: Cti.rle:. G:Otlc, Groen0sijde ·17, tel ::i ö?:e~3·c.~3o. 

Ton Hoek, Dnlveen ZO, tel~ 07.O2,3C 
en in de weekend in hot klubgobom1, · 

De aanvanr; van d.i t• festijn is 19, 30. uur,: -~ ....... ': .. 
Do kosten per persoon bedragen f. 7 150, te betalen bij 
uelding. 

KOMT ALLEN I HE'i' BELOOFT r/ZûEROI,; IETS GROOTS TE 110.rtDEN ! ! ! 

Kal(a, 

. vR1.iDAGA voND KLA VERJAs1. voND 
', .. '• . ,,• •' 

. ; . 

A.s. vrijdagavond begint de ka-kaarter liet nieuwe seizoen doo'r 
een losse klaverjasavond te organiseren ."aar U aantrekke,_l_:Lj}<A,; 
prijzen mee kunt, verd'ienen. . .... , . , 

De deelnam~· ,ia slechts f. 1, 50 pe_r pér~o·on, 
Geen geld, w,anneer U ·bedenkt, dat' U er' ook nog een "kopje ~ 
koffie" bij krijgt. · · · · '· 

De aanvang van de avond is negen uur en de inschrijvi1:g va1;af 
half negen, . 

KaKa. 

PaOGR/,I,iMA SENIOREN ZONDkG 22 AUGU.:::iTUS 1.971 ; • I 

14.30 uur Lens Corab,A, - G.D".l'..', 1 V1G1L6/4 
,,1_ l:_ 

t.J .;(~S 

12.00 uur 11 B. - 11 2 V1G1L5/3 S ."sèb.ef,fen 
12.00 uur 11 C, - v.v.o.G.1 V2G215/3 E.J.Flooy 
14,00 uur Il D. - Il 2 V3G215/3 A.Poels 
11.00 uur Il E. - Il 3 Hookw~ters.traat S.J.Geldrop 
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11,00 uur Lens Comb,F, - V,V,O,G,4 Hoekwaterstraat J.L.Dràaibos 
P,Kok 13,00 uur 11 G, - 11 ·5 ·11 

10,00 uur II Ht/mJ - lfassenaar toernooi 

Lens combinaties A - B - C worden door de trainer bekendgemaakt. 

DE OPSTELLINGEN 

Koab,D, 
N.N. 
P.v.d.Aar 
J,Colpa 
G,de Hoogd 
R,Hartingsveld 
A_. van ~gmond • 
J,de ;/aart 
H,Brandenburg 
a.i3randenburg 
F,Veelb<;lhr · 
L,liendricks 
:il,Hcndricks 

Komb • G. 
J,Borst 
H.Dankers 
P,F.de Haan 
N,J,Olthof 
J,tlientjes 

Komb,E, 
L,Brandenburg 
F,Vos 
F.van Dijk 
M.van Eysbergen 
P,G,Fieret 
J,Groenendijk 
R,de Gro.ot ... 
G,J,v,d,Kley 
J. itier.1en 
H,P;·v-,d,Spek. 
F. ~'lubben 
J,de 3oer 

R.v.d.Steell 
G,Vervaart 
«.J.Peters 

_,µ.Feekes 
B.Osso 

Kor.1b.F. 
11,Krol 
G,ïl,Jehec 
:;1 .Burghouwt 
H,de Sterke 
1,,J .v.d,1'leyden 
Il.van Zilfhout 
J,de Hilster 
J.P.Sir.ions 
H.A.Suiker 
M. l-lol tcrs'-îmcli:ert 
L,Jan~sen 
C.Peeters 

J·, Kuypcrs· 
C. F ~j,l. Kuipe.rs 
G,BlankeSpoor 
F,de .linter 

i1ASSENAJ.ii JUilILEUJ,I TOERNOOI OP ZOl1DAG 22 AUGUSTUS ------------------------------------------------· 
/,an dit -jubileum toernooi neri1en· ·wij met 3 elftallen deel~ Verdere 
deelnemers zijn: Gouda, i, .S .C. uit Leiden en 'ilassenaar·; 
Het toernooi begint om 10 uur en de spelers worden geacht 
on 9,30 uur op het \'lassenaarterrein aanwezig te zijn, 
De terreinen van \fassenaar liggen aan het lterkehout d, i. 
achter Garage Jansen aan de Leidsestraatweg, ongeveer 1 km 
voorbij viaduct, 
De opstellingen van de elftallen zijn als volgt: 

VRIJDAGb.VOND KLAVElMi,SAVONlJ ! ! ! 
. . . . -------------------------------
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I,oub ,H, 
I. .• Vervuurt 
F,Straathof 
',/, Verbarendse, 
C, Grimbe·i,gen 
E ,Foendo·e 
G,de aoogd 
E,l:lqkkers 
;·/ ,Eykelhof 
11.vnn Essen 
n,Gcholten 
G,Looyestein 
H.de Jong4 
iJ,de Boer 

Ko@b.I. 
A,Hoek · · 
G,!Juyveste'yn 
F.aeynen 
TeHccrschap 
F. de iaeyn . 
J,Silverentand 
i, ,i:lilderbeek 

, A', '.l:'innenbroek 
i>.Lustenhouwer 
J.v.d.Durg 
F.v.tl.Jerg 
J.Verbarendse 

',. 
p;mGR;;ï,;J',;, . ;JviJilE:.-wi,i.i 19 AUGUSTUS 

·~(oab.J·. 
Th,3uykerbuik (a),., 
J .Jrieàé. • 
S .~OU\1 

~ .:-I .Haring 
G.i.;.Hogctoorn 
,l ,Suikerbuik 
l.i. van 1'lelzen 

· i, .'Cox 
F,Jehe<a 
J :c. v • d,i:t.ar 
:t.ved.Velde 
J,En<llich 
N,Osse 

. ,, , ,_ -. : 

19.00 uur Lens :Cof.lb,I,. - V,U.C.l(or.lb.I" V1G1L6/4 :.'t,ICei;jènberg 
19.00 uur Schevenin6en A ( zaterdag) - Lens ;~omb,i3, ::routrust 
19,00 uur :3cheveningen il ( zaterdag) - Lens ;:orJb,C~. aoutrust. 

De elftall"~ van de 3 koi:lbinuties 11orden door de tre.ine-r bekend
· gemaakt, 

' - : . ~ 
[iFsc,.;,:~IJVIHJ~i'J vee .. ~ 1.:ULb i~1~.iJJT ~iIJl)Ei:J : 

c· vrijtlagnvond klubgebou11 19,30 - 20,30 uur; tel, 66,13.14 ••· 

'I\'",UJING SZNIO;;EN 

De afgelopen ttee:~ heeft onze trainer de tirne groe)en voor de 
s_e,1iorenselektie voorlopig alsvolgt ingedeeld: 

Groep A 
Vorkink, Tamerus, Th,örandburg, Dietz, van Dijk, Znglebert, 
Fort1i1nn, ;.!ahsen, Hop, i.1..Janssen, de Jqngh, Keetoan, I~emperman,' 
v.cl.Knaap 1 l~ortekaas, v.Luyken 1 Lesters, .t.îieacn, Roodbol, A. 
iiooduyn, H.:clooduyn, ;{ossit, 3_chönherr, Zoet, de z,mrt. 

Groep B 
v,d,I,ar, v.d,Jee::, v.d,Lans, Jrum~emans, ;,ertens, ,,,3randenburg, 

, Dronckhorst, de -3ruyn, 3ijsterveld, 'Colpa, v.Duyvenvoorde, 
Groencndijlt, fä,rtinesveld, Hoefnagel, dè.HÓogd, :aein 3retelcr, 
Kouuenhoven, i.,llieuwcnhuizen, Oostror.i'; 'v~ Veen,· G, Verhaar, C, 
Vervaart, J ,.fitting 
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Het prograrn,1a voor deze weck is als volgt: 

Dinsdag: 17 aup.;ustus, , .. J, beide grocpe"! .~m"_19 uur trainen l~oE;,k 
waterstraat •. 

(111. '--· • n 
.• . ~ 

Donderdag 19 augustUs .. 
. .''; , '? 

\iedstrijden .~,,• · ''"·",· 
19,00 uur Hengelolaan 
19,00 uur. P.outrus-Ji 

Lens Kdmb.,,.-v.ti.c 
Scheven',°J'( za·t )-t:en1 

Kcn.ib.n· · · , ... ,_,. 

19,00 uur.Houtrust Scheven, II( Zat ):.'.'Lei 
._ " . '..r'-'"i ,,. ,· 

Komb,C, 
De opstelli~Î~~n voor· d~ze koabinaties word~n 
geE1aakt, '· . , ' · . · . · · 

door de trhiner beice, 

Lens Komb,A.: ·vo,:.~a~~ll?n 18,30 uur Hengelolaan 
Lens Komb,B en·c: 18,3() uur ingang Houtrust. . · ,, ... ' . ;,' . 

Zondap.; 22 augustus·Hengelolaun 12.oo·uur·L~ns 
· • · · 12. oó .uUr · Lçns 

14,30-uur Lens 

Koub. C-V, V. 0. G. · 
Komb.B.G,D.A.2 
KonbeA-G.D.1~.1 

De opstellingen voor deze koubinaties 110rden door de trainer bc-
kendnaakt. :.: · ..... . 

• • • :1 
A T T· ·E N :T ·1 E ,h 

J.,s. vri;jilag 20: augustus om 20 .• 00 uur ptartcn lici de training voor 
de senioren C .groep. --1 

Doze training is bestond voor alle s~nioren, die niet in de selek
tic zijn opgenomen, alsraede voor b.v. de militairen uit de t. en/of 
B,Groep. Ook degenen uit de J. en/of B•groep, die op de voor hen· 
aangewezen training noodzalwlijkerwi.is. verstek moeten: laten gaan· 
of zij die menen best een derdè training te kunncm gebruiken, zijn 
van harte welkom. 

Vanaf dinsdag 24 augustus zij1! all!? trainintt°weer 
en wel volgèns onderstaand scber.iÛ: .. 

. . . 

dinsdag 19 uur il.Groep o.l.v. dhr Anderieosen 
dinsdag 20.15 u A.groep o.l.v. dhr Anderiessen •. 

, ' {' ' . . . '. . . ' . . 
donderdag' 19,00 uur il.Groep 0.1.v·.dhr· \'Hller.1s 
donderdag 20. 11:i' uur 11 .Groe.P o. 1. v • . dhr ilhde'riessen 

, ! ' ' . • . . . . 

V_rijd':g 20~00 uur· C .,g'roêp 

op de lleni;elolaa: 
, '·_ ") .i: , . 

' -~-- ·' ~ 
. ,, . ; 

·,, ;,. ... '. ,,· 

IJij roa~en de bovenvernelde spele.z:s van de "tr_ainingsgroepen A · en~:B · 
er op attent, dat. dê )rnidige indeling een· voórlopig karakter. draagî 
en dus n':'g alle1'.lèi. 11ijzieingen mogelijk zij_n. Dit zal· o.o.; e.fhankE 



- 43 -
, . 

. lijk zij'n van trainingsopko~st' en' 11ed~trijdr_esultaten. afw~jking 

van dit trainingsschema is slechts mogelijk na toestemming·van 

de trainer. · · · · 

Bij verhindering de tr!),ining te bezoeken dient U dit persoonlijk 

en met opgaaf van reden, tëlefonisch aa'n dhr Andcr-i.essen te 

melden, tel. 67.39.97. Dit geldt uiteraard ook voor de groep van 

dhr ',:/illems. 

T!,EVOEGING.. F.RCGi:U.I,;l if, J.UGUSTUS 

SlNJAG 29 AUGUGTUS 1971 '! 

).O.QO uur ADO 10 - Lens Komb. 

10.00 uur ADO 8 - Lens Komb. 

12.00 uur AilO 6 - 1,ens Koml>. 
,. 

··- ... 

12.00 uur ADO 3 - Lens l{o• h.il • . 

Een laatste waarschuwing aan die spelers, thans hun vierde 

oproep, or.i ui ter lijk zorg te dragèn'· dat" óp ~7 a\!gustus 1971 in 

r.iijn bezit noet zijn hun keuringskaart. ê11/o·f ·pa:sfoto_,. t1illen zij 

na 1 oktober 1971 aan kompetitiewedstrijden gaa"n ,:de_èinèmén. Deel 

nar.ie voor deze datum is niet racer L1.ogelijk, .dit t:ev.ens ;tér at-

'\... tentie van de heren trainers en seko ledqn. 

r. 

,. 

PASFOTO 
A.Hoek, a,soer, J.Zoet 

\ 
KEUlUHGSK11.ART 
D. Schonherr ,: 

LEGITH'll,TIEJE'.iIJS EI, PASFOTO 

'.i'h.Brochard (Kranenburg) 

rmuRIHGSJiM,RT EN Pf,SFOTO 

·····--·· 

" 

E.F.de Bruyn, T.Heerschop, r.:.·,/oltèrs Hückert, · tl.Bos, P,f'i.Braun,• 

H.Jacobs, I:' ._1,. ,Peters, i-1.J .Rooduyn, Vi, v, Zi lfliout, F ~J. J·/ubb.èn 
. . . ··•'' .. 

U dient 
. '· , 'l , . 

deze bescheiden op te sturen naar: 

Jl.i3ogisch 
Petronella Voutestraat 107 (VERANDERD liilRES) 

Rijswijk Z.H. 

In de Lensrevue per aeptember zullen wederom de nar,1en gepubli

ceerd worden van een 25 spelers. Willen zij nu reeds nazien of 
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·er vo.or. :d.eze tij cl. :e.en., keuring nogolijk. 1is. 
Het· verwerk.en .v<111 de nieuwe legitimaties kan hierdoor bespoedigd worden. 

A.Bogisch; 
• ·1 : 

PROGfü,NMA •S, J.UNIOREN I PUPILLEN EN ~!Ei.PEN 

ZONDAG 22 AUGUSTUS 1971 

Aanvang JUNIOREN 
Lens 1 
Lens 2 

12.00 uur Lens 3 
12.00 uur RCDH 

HBC toernooi 
Full Speed.toernooi• 
l,DO 4 . 
Lens 7 

1,:,'.ANDAG 23 J1UGUSTUS 1971 
18.30 uur Lens P1 - Quick P1 
18.30 uur Lens P2 - Quick P2 
ZA'.êEl'IDAG 21 AUGUSTUS. 1971 

.. ,,'.JUNIO:ïilll'/ 
A-klassers. . 

15.00 uur. Lens, 4 . i<ava 4 
15.00 uur Lens 5 - ADO 5 
15.00 uur Lens 6 - ADO 6 

B-klassers 
Lens 9 - Full Speed 

13.45 uur Lens 10 - ADO 
13 .45 uur Lens 11 J,DO 
13.45 uur .Lens 12 - ADO 
16"15 uur Rava 7 Lens 13 
15.15 uur Rava 8 - Lens 14 
14.00 uur Rava 9 - Lens 15 

C,-klass..,rs , :, , •. 'J ! : -, .. . . 

toernooi 

, .. 
\ 1, . 

• . 
.-,-Lene 16•-,Full Speed,,tocrn,aoi •• '·. • . •• 1. -- ,., 

Lens 17 - Full Speed toernooi 
13.45 uur ADO ~ l,ens·.18., 

Lens 19 Verburch toernooi 
13. 45 · u11.r, AQ.'il. ., ... : . , - ,Lens 20, 15.00 'uur-,mu···----·.: Lens 21 
15 .00 uur /1DO - Lens 22 

" . " 

.. --~.~~'.':ging terr,ein 
. :j 

V:3 
aonoordenhóûtteweg 

, -

V1 
': V2 

V3 
. :~,'. 

Zondag 
V1 .. ; 
V2 · 
V3 

2~ augustus 

. Zuidèrpark
Zuiderpark 
l:;uiderpark 

. ' . 
·zonda:g 22 'à'ugustus 

(21/8) 
·. Zuiderpark 
J .. 

Zl.tHförpark 
2.üiderpark 
Zu;i.derpark 
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Lens 1 
: Lens 2 

1.1 .• 15 uur Rava 2· 
12.30 uur Rava 3 
13.15 uur Hava 4 
12.45 uur Lens 6 
12;45 uur Lens 7 

11.00 uur lava 1 
11.00 uur Rava 2 
12.45 uur Lens 3 

AFSCHRIJVINGEN: 

PUPILLEN 

- Full Speed 
·'-·Full Speed 
-~ Lens 3 
- Lens 4 
- Lens 5 
- Rava 5 
- Celeri,tas 3 

l/ELPEN 

- Lens 1 
- Lens 2 
- Celeritas 3 

toernooi ) 
toernoo-i ) 

zie ook 1Daand_a,g~,~•,>!1d 

Zuide.rp11rk. 
Zuide.rpark· 
Zuiderpark 
V2 
V3· 

Zuiderpark 
Zuiderpark 
V1 

Schriftelijk aan dhr G. v. d ,Steen, 1Juns'peetlaan 303. 
Telefonisch (uitsluitend in geval van ziektes) vri'jdagavond 
tussen 18.30 en 19.30 uur, tel. 66.13.,14-, klubgebouw. 
In noodgevallen zaterdagnprgen tussen. 10.00 en· 10:50 uur bij 
dhr G.~.d.$teen, tel. 39,86.94~. 

AFKEU~~INGEN 
Er hangen geen afkeuringsli_jsten, dus steeds naar het veid of 
punt van sar:1enkomst kor,1en ! ! ! 

A-KLAS OPSTELLINGEN 

Lens 3 : a. àlbers, h. albers, ra. v. bam:,ur,1, 1. egbez:ts, 11. englebert, 
j. janr.1aat ,: h. jonker,: n. v .d.ke"er ," j .l-i.eBtcian ,· a. v,. d.m~ .. er,. a.pel-
ser, Il.jonker .· · 
Leider dhr c .niem·1enhuizen 

Lens 4: p.booras,• f.hazebroek, o.v.d.horst, g,lelieveld~ a, 
schneidez-, r.v.d-.steen·, g.trOi'lt1elen, f.'veercm, p.de ~rnlf, g. 
11outers, r.zoun, j,v,d.voort, th.i-dlshaus · 
Leider dhr a.blok 

Lens 5: a,bau• an, h,v,dan, j.v.d.ende, ü,•s~gravendijk, b.de 
haas, a.heynen, h.jocheoo, j.raeuleraan, j.~ey~rs, p,schouten, 
w.zeeQcyer, h.ntruver · 
Leider dhr j,heynen 
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Lens 6 : c.bakker, p,berkelaar, o,booms·, .. h;v.d.broek, a.brouwer, 
s,djeharian, 11.duiverman, th.heeuskerk, ·r.v·,d,lindë', 11,v,d,linden, 
mGraagnec, a.v.raaris, f.~nn os~ 
Leider dhi, n,osse 

Lens 7: g.van ardenne, 
a,kuiters, e.v.d,linde, 
j,staffeleu, r,wouters, 
Leider dhr f,flumans 

e.bor, g,van deelen, c,hooghfüemstr·a, 
u.raulkcns, w-·.paqué, j.pronk, · j.rU~ters, 
f.de vroege 

Sm;1enkoast 11.00 uur ingang Lens terrein 

Lens 9: zie toernooien 

Lens 10: h,v,bohee• en, a,'s-gravendijk, r.guit, p,herrr, 
i;i,heynen, j.de hilster, g,10r$1:giyd, r,raicka, q.vnn noort, 
p, perreyn, g. ruygrok, •th·, tij ssen : 
Leider dhr h. de groot ·· 

Lens 11: s,bloks, j.v,d~burgt, g,vnn gessel, r.v.d.hoek, · 
j,hollink, n._v.d.kleef, a.kleywegt, î,van loon, r.van luxor.1-
burg, r~_v."d.aeer, h.r4yter , j.van .vel.zen 
Leider dhr h.bijsterveld 

Lens 12 : ·d,faas, h.v.d,graaf, h.guit, a.hoefnagel, t;,hoogcr
vorst, j.krens, a.looycotein, h.nic;;;ebru.:;Ge, h,pronk; j.van": 
rossur.1, j .schel tens; h,olee;tenhorst, p. zei tien 
Leider dhr 1t. kom1enhoven · 

Lens 13 : g,boelhomrnr, e,l?a§ten• iller, j,dessing, j.van 
gastel, ~.huloelmans, g,v.~.kerkhof, f.klos, d.•t ~na, 
j,leuiken, f,r.mgne•ë•, p,neyer, JJ<ot1illder, th·;visser · 
Leider dhr h.dankers. " · · 
Samenkomst 15.45 uur hengelolaan hoek loevestein~aan 

Lens 14: r.heemskerk, c,lipuan, j,schuits, q,teunis, h, 
uding, b.v.d.vcen, n.visocr, c.v.d.vlust, tli.v;d.vo~rt, J-.de" 
waal, m.v.d.wasoen, f.110uters, r,11ijsóan': ' · · 
Leider dhr b.osse 
Sarwnkonst 15,45 uur _hengelolaan hoek loev_esteinlaan 

,, 

... , .. -. 
Lena .15 ~: p.v.acker, · p.baklrer, a.v.c1abcrg, r.·bom, ·m.·· 
van dijk, j. de groef, f. jonkers, p, koevoets, · h. kcimwn.: 
hoven, r. van kruiselbergen, a .krijgsaan, j. spoler ;. j ,'1,ijn-
e;aarde ·' · 
Leider dhr h,bertens 
Sauenko1~st 13 ,30 uur hengelolaan hoek loevesteinlaan 
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Lens 16 

Lens 17 

zie toernooien 

zie toernooien 

Lens 18 p.bl(im, j.brochard, l.v.domburg, r,hoppenbrouwers, 
e.v.d.hoven, s,knörr, m.looye, h.lutterman, e,v,luxemburg, 
g.raahieu, q.v.draeys, v.pouw, t.prins 
Leider dhr h,verbarendse 
Saraenkorast 13,15 uur loevesteinlaan hoek hengelolaan 

Lens 19 -; zie toernooien 

Lens ·20 : p,bakvis, d,boin, h.v,d.broek, p.de haas, j.h_eggel
man, j ,kies, a,koevoets, a ,kuipers, th,mooyman, l, oosberveer., 
r.pieters, m.prins, w.rots 
Leider dhr a,·bilderbeek 
Samenkomst 13.15 uur loeveoteinlaan hoek hengelolaan 

Lens -21 : n.groenewegen, r,kley>1egt,· r.v.d,leeàen, a.van 
m.aren, r.orta, j.pomp!m., j.\·1a.Gsèrman, b.vaake, s·.1:1i:l1aer, 
h.wubben, j,veldman, ra.van pelt, m,lingsma -
Leider dhr th.boor.10 · 
Samenko_mst 14,30 uur. loevesteinla,an_ _h,oek hcngelol_aan. 

Lens B2: •m,v,d,akker, ·p,dullaart, t,gimberg,· J,klarenbeek, ·, 
•, schr.1i ts, • .schut te, r. waarsenburg, · ,a ,-wi:ller:1s-, ·p, v.d. zee~· 
f.v.d.zel, • ,van zweden, j.witteraan, u~visier 
Leider dhr n,drabbe 
Samenkor.ist 14,30 uur loeve,stcinlaan hoe.k hengelol_aan 

Lens P 1 en P2 : zie Full Gpeed toernoo_i· 
, 

Lens p3 : a.bijnagte, j,v.engele, j,eys, c,geeve, f.scholtes, 
g.teeuwisso, s,teunisscn, t.v.ó.,tol, h,vink, r.v,eijk, f, 
vcrbarendse, r.schipaanboord 
Leider- peter de haan 
Su• enkor.1st 11.15 uur ingang lcnsterrein,· 

Lens p4: r,v,uarle, g.boon, h.braak, p,brochard, _r,coli, 
e, hof• an, h ,hoppcnbrouwers, h .korenro• p, •P• vroegop, p,wal~
schmidt, r.driessen, r,duyndam 
Leider peter verheesen 
Samenkomst 12.00 uur ingung Lens terrein 

Lens· ·ps : f. baur.1an, m.. v. ba.ggur.1, c •·bruens 1 j. franken·, h. v • · 
dijck, p.de gier, r.kleijberg, f.kerkhof, j,v,kleef, r,ruiter-
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mnn 1 r~straver, h.wccke 
Leider ferry hooghier,JStrn 
Gn• enkor.1s t 12, 45 uur ingnng 

l, i ·,• -i •• ,. 

',. . ' ... ~\. 
. :~ .. . 

Lens r§.. : e :- geri:i t~en, r" jqn~en, no ki:es ;·- ;j a p!'i;r::s 1, •· .n ~.LH!l~o_~~~i;,c.,;t!:> ~ 
\1" vpl en tin, :z:.? .. _t'li jngn,q.rden, t ._kiI~B-, J1-~ ,r.. q .•liQtl~11 ;•, f,_. c.;r,tu 1, .• 
r'crio baf..ouX, z- .·z.,:ba~i0ux · - · · · · · · · ~: ;; .. 
Le fdcr harrs j·o:nrJait · , 1 
Gar:lc-!lkOrJDt 12 0 30 

Lens p7 :·. j. bnetan, r. bout, h. du ch;:rtinier, j J'v.isner·, ,n .v • . -,, 
zcnneV<?ld 1 s "kramer, :r;. de haan, r. v, oosten, f o bo,od, h. ho1;1t1~nn 1 
•i ov. d(I ·:iano, ;•. noten baard; e" rr'ankc, p. Và'n hoek ... 
Leider' :frans disseldorp ·. 
Sa• enkomst' ,12 .30 uur 

Lens w1 : r.blolw, p.eyo, r.groen, r,de huns, e.v.d.hD.rst, 
m.v.d.h~.ek,, l.jam:ma.t, •L1._leijn, q,nichels; w.rutger,:,, j. 
schneider, j.rens 
Leide'r gerO:r'd duyvestein ' 
Sar.:.enkonot :f0.3'0 uur 'ingnng lenstêrréin.' 

: . : .. ~ 

Lens w2 : r, v, baggum, a, v, d. burE; ,i.fronberg, .r. de gier, .p. de 
groot, o.könem,ann, k,v,kl,eef, l.v.rijn, e,san<!ifort,. e, · 
schipper, a,oinons, th.ypma 

- ,1 ~ • , . • • 

Leider frnnk teunissen . - - · -.. · 
Sa'menlèor.ist 10.30 uur inga'ng lenst;rrein. 

Lens 113 : f,hooghie• stra, p.krol, f,schipnanboo:i:d, r.balck,er, 
r,v.eijken, r.mntthijsen, c,odenkirchen, p.ocholtes, e.mrnrt, 
m.vccnf:lanr n.noort, I.touw 
Leider • nrtin reuver 

~ 0 E·R NO ·O I E-N .. 
Full' Speed toernooi ,;obr 'Lens P1, P2 en Lens i7. (C2) op z~tèr
dag 21 auguotus 1971. Aanvang 10;'00 uur. _Liggi~g terre:inèri te 
Delft, Braaserskade. . 
Een goede gelegenheid· ofu b'ij het ·begin van 'de konpeti tie met 
de juiste sanenste·lline; ,der· elftallen .in .het veld· te konen 'zijn 
de toernooien, ·die daaraan'•Yoorafgnall. ~ -.·î~7 ... 
Een taak voor zowel de Juko, Pmrnko als -leiders ·.,lie;.t ,het. J:'ooend 
weekend te wachten door nauwlettend tê béoordel'en• of, de ·aes..: 
betreffende spelero in de juiote elftallen .,zijn ·opgesteld. " \ ' - - ' . 

,· 
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~aterdag gaan 3 elftallen naar het Full Speed toernooi, 
dat gehouden wordt•ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan 
van deze vereniging, 

Lens P 1 Lens P2 Lens: 17 .(C2) 
tegen O,D,B, 10,25 uur 10,50 uur .10.00 µur 

Schiedam 11,40 uur 12,05 uur 11,15 uur 
Lugdunum 12,55 uur. 13,20 uur 1'2,30 uur 
H,o.v. 14,10 uur 14.35 uur 13,45 uur 
Full Speed15,25 uur 15,50 uur 15,00,uur., 

Lens' P:f: g,appeldoorn, p.v.d,burg, w,frantzen, w,heynen, 
o,huis1 I",koevoets,· •p,lucas·, th.luxeraburg, r.noordeloos, 
r,peeters, p,valkenburg, f,van velze.n 
Leider theo höefnagèl 
Samenkomst 9,15 uur ingang Lens~errein (per auto) 

Lens· P2·: r,bon,· r,de keyzer,. w,j,ter laare 1 r.v,loon 
s.v.d·.meèr, ·-j .v.d.nieuwenhuYsen;· a.overgan.uw, h.planken, 
j,riemerlj· c,ian rijk, r.versteeg, p.leJieveld · 
Leider· pául v.d·;; ·steen . 
Samenkomst 9,15 uur ingang Lensterrein (per auto) 

Lens 17 : r.v,d.boogáard 1 -o,borst,: j,bronger, p,v,d~l;>urgt, . 
·p,devilee, r,hofman, p,hop 1 ,r,v,d;laar, j,l;i.usb11rg, r,v,d;,·~·-·. 
meer,- r.micka, j.v.rijn, a.wester_duin · '· 
Leider dhr w,keetman· . : 
Samenkomst 9,15 uur ingang Lensterrein (per aut~) 

VERBURCH TOERNOOI VOOR LENS 1!) (C4) OP ZATErtDAG 21·AUGUS'i'US 
Aanvang 13,00 uur '.E POELDIJK . ~ . . 
Lens 19 (C4) gaat in haar niem1e saraenstelling op 1:>ezoek bij 
onze \1estlandse sportvrienden in Poeldijk, Zij zul;L.en daar in 

· een halve kompeti tie verder ontmoeten L. V ,S. J, 1 · lionster, 
De Jagers en Verburch. 
Het programma voor Lens 19 zie't er als votr;t uit: 

13,25 uur Lens Verburch · 
14,15 uur Lens - J.ionster 
15,05 uur Lens - L.V.S,J, 

'·· ·· ·' 15,55 uur Lens - de Jagers 
ë;oals U ziet voor de deelnaraende verenigingen een pret:t,ig_ .. 
toernooi, daar de te spelen wedstrijden elkaar vlur; opvolgen, 

Lens 19: l,van bentvelzen, e.v,boheemen, j,coli 1 r,dessing 1 
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a .grimbergen, j. ter laare, m·.peperkamp, p .pereï'ra; p. schoe

maker, m.versteeg, j.schipper,à.-van maarsev:eeµ, f.kortekaas. 

Leider dhr r·.fortman. 
Samenkomst 12.00 Üui< ingang lenste·r·rein, . ., , 

H.n.c. TOERNOOI VûOR LENS 
AUGUSTUS 1971 

1. TE rlEÉJ.JSTEDE OP .ZONDAG 22 ... . . 
Aanvang 12.00 uur. . . •: 

Lens 1 zag evenals Lens 2, 3 en 7, hun eerste oefenl'{edstrijd 

afgelopèn zondàg ·verregenen. Ook ·èen ·tegens tag· voor qe jeugd

trainer van de À-·selektie; die een goede gelegcnh(!id . om de· : , 

spelersltwali tei ten. te beoordelen ·voorbij zág' gaan. · .. • · 
. ;·1 

Evenals vorig jalir ne'er~t ook dit "jaar Lens 1 ~cel '-a,;n het 

I,eraphaan-toerncioi .. ~e }~eemstede. Vorig jaar •tist on.,; hoogste 

A-elftal doo'r tè' dririgen tot dë finale, maar 'llloest· in 'deze 

wedstrijd met 1-0 het oncJerspit delven.tegen.All0 120 uit • · 

Heemskerk. Voor eventuelè''supporters: het H;n.ç,'_t;rrein is 

gelegen aan de Cruquiusweg te Heemstede. · '· .. 
' ; ·' . . . . . . . ' 

Lens,1:'p.de,haan; h,rimaelz~aan, f.raaff, th.y.rij~, 

c.schr-óver,,p.liop, g.v.i;i.velde; .th,'boom$, 'j.kruisingu·, j,diSseldc 

h.de zwart; g;blok, .f .• guit. ·.: · :·· · " · · .. • · : .. , .. ·, • · · 

Samenkomst 10.30 uur .. ingang i.ensterrrlin.' · · · 

Programma Lens 1: 
12,25 uur _Lens .- Leonidas 
13.15 uur,Lens - Ar~hemi1;1 
14,05 uur Lens D.E.M. 
14.55 uur Lens·- D.H.L. 
15,45 uur Lens - a.c.H. 

De finales tussen de. nos 1 eri 2 vangen aan· om circa 16. 30 ·uur. 
: . ' .. 

FULL SPEED TOERNOOI VOOR LENS 2 (A2), LENS•9''fB1) .EN·LENS 16 

(C1) OP ZONDAG 22 AUGUSTUS .• 
Aanvang 10.00 uur 
Terrein Brasserskade 
Ook voor deze elftallen•zijn de 
H.o.v., Lugdunum en Full Speed • 

. 

.. 
.. 

tegenstànd~rs·Schiedam, o.D,B., 

'i • 
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Progra,mma voor 
Lens 2 Lens 9 Lens 16 

tegen O.D.B. 10.00 uur 10.25 uur 10.50 uur 
Schiedaa 11.15 uur 11.40 uur 12.05 uur 
Lugdunum 12.:m uur 12.55 uur 13.20 uur 
u.o.v; 13.45 uur 14.10 uur 14,35 uur 
Full Speed 15.00 uur 15.25 uur 15.50 uur 

Lens 2: f,teunissen, h,zoun, j.v.d.heyden, r;hoefnagel, 
a.schijf, r.nieuwenhuizen 1 p,v.d,steen, c,stapel, f.dissel
dorp, ch. wolters, a,jungschläger, p.verheesen 
Leider dhr c.v.baggum 
Samenkomst 9.30 uur Full Speed terrein 

Lens 9: a,baven, r.bertens, g,colpa, e,hoefnagel, j,jan• aat, 
r,mooyman, a,de pagter, j,post, b,ruiterman, f,snoeyers; r. 
verbarendse, j;slabbers, a.lodder 
Leider dhr g; de hoogd 
Samenkomst g;oo uur ingang lens terrein, 

Lens 16 : a~de hoogd, t,de kok, r,v,dkruk, e.landman, r .• leyn, 
j. lustenhouwer ;. p. v. d .nieuuenhuysen, r. peek, a,reesink, - c. 
schenkels,-a •. v·~velzen, m.wolters· 
Leider dhr n,drabbe 
Samenkomst 9,30 uur ingang lens terrein 

T H A I N I N G E N 

Vanaf maandag 23 augustus a.s. Aanvang 20.00 uur ,rnrden de 
volgende spelers verwacht: 

a,baven, r,bertens, g,bloks, j,v,d.burgt, g,colpa, j,hollink, 
e.hoefnagel, j~janmaat, a~kleywegt, a.lodder, f.v.loon, 
r".mooyman', a",de pagter, j,post, b,ruiterman·, j,slabbers, 
f.snoeyers, ~.verbarendse 

Aanwezig zijn 19,45 uur, Opkomst verplicht-. 

Vrijdag 20 augustus 1971 geen B-klassetraining op de Hoek
waterstraat 

PUPILLEN 
Vanaf 25 augustus a.s. aanvangende 15.30 uur. Aanwezig 15.15 uur. 
De training is verplicht. 
De volgende spelers worden hiervoor uitgenodigd: 
g.appeldoorn, p,v,d,burg,w.frantzen, w.heynen, o.huis, r.koe-
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voets•,· p.lucas,. th.,v •. luxé1:1bur1.r, r.noordeloos, r.pe_eters 1 p.valkenburg·, f .• v.velzen,. r.bon·, r.de ,keyzer, w~tor laare, 
r.v.loon,. s.v.d._meer, j ,v.d.frieuwenhuijsen; • a.overgaauw·, 
h.plankèn, _j.~ieraen, c.va_n r,ijk,_ r.yerstee1r, p.lolieve,ld, . ,,.1 .. .. 

PRI"JZENë SPORTDAG .... 
á.s. vrijdagavond. tussen. 18.-30 en lS .• 30 uur· bostaa,t . .gelegon
heid de prijzen. voor de spor.tdag af t.o. halen aan hot •klubgebouw 
Alle P,rijswinnaars· moeten die avon~ komen, anders vervalt hun prija. • ·· · · · · .. , .. :· ., . . . 

• - > • 

SPORTDAG 1971 ·· 
Zaterdag jl. hebben 117 _jeugdledon hun dag doorg~bracht op 
onze: velden. Er werd bij diverse onderdelen gestreden ói:I de 
cooie prijzen. ûij vor.zel5eren IJ dat er fel ,OIJ! de eerste : 

· plaatsen:' gevochten is; ilij het ,baldz:ibb~len_ zagen w~j vele. be
hendige dribbelaars en bij het·doolscl)-ieton vei:dwenen vele• 
ballen. in de kruising. Het was jamr.1or; dat het w,;:e,r-.•s-morgens 
zo slecht was, waardo~r ,het veld zeer glad. was.: Cill!lukkig is. 
allea. zonder ongelukken. verlopen. Vij danken. alle leiders on 
iederóen 'die er aan ·moogeliolperi heeft om "dit grootse festijn._, 
zo te 'doen. slagen,. Het :verslag_vàn de leidorwedstrijd kunt·-·'· U eldera in de Lensrevue lezen.·,.·· · ·, ·- · · • · · · · · 

. Jura. 

VERSLAQ LEIDERSliEDSTRIJU 
Als: sluitstuk van de Lens-sportdag 1971 1 dié afgofopen zaterdag. ia gehouden, werd de welhaast ··een 'traditie wordende lei-derswedstrijd gespeeld. · · ·· · 
D~ twee• s~errentea!Ds -versch.~nen in .de volg~nde opstellingen~. 
Comb,A~, · .. , , H,Lödde1'' -
H,Zouli._ · c.v.d.Laan. H,Verbarendàe, · -- P,Heynen' 

C,Schr.over- T!i,Hoefnagel. P.Hop · · 
á,Hoppenbrouwer· . · J ,Ras.; N ,l)rabbe .. 

· Scheidárechter:H.Zoet 
A.Ilauman·.·, Godè Hóogd:. 
J,Heynen:. P.v.d.Steen 

N.Osse• H,Bijsterveld J,villems 
Comli.B •. · · ,· M.Reuver·;-'' · 

·., 

···· Tb.Booms:· ··· 
R,v.d.Steen 

B.Osse, . ' . .,. . 

• 1, ., 

VRijDAGAVOND KLAVERJASA.VOND IJl , , .. . r •- ~ • - • • 
== ·=-=====~=-=--==--======: 

". ~. 

• -- i. '.i. ï' . , 
! '. 
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In het begin wogen de twee elftallen goed tegen elkaar op, 
De voorhoede van A met daarin als gastspeler oud Lenskanon 
Koos Ras 1·1ist toen nog enkele malen, vooral vanaf de linker
vleugel gevaar te stichten voor het doel van Martin ?.euver, 
die echter door enkele goede savers de A-voorhoede alle lust 
tot scoren ontnam, Geleidelijk kreeg de B-verdediging vat op 
de A-voorhoede, wat grotendeels te danken was aan •tuit
gekiende spel van "good old11 (nou ja 11 old"?) Joop ';/illems, 
Toen de B-comb, zich eenmaal ook aanvallend ging ontpiLooien 
was de zaak gauw bekeken. 
Door middel van enkele flitsende aanvallen wisten achtereen
volgens Paul v.d.,Steen en Theo Booms te scoren (2.:.0)\,;~t de 
ruststand wä.s~ 
!la de· hervatting konden de omstanders· genieten van enkele knap
pe voetbalstaaltjes. Carel van der Laan.had zich-inmiddels in 
de., spits begeven i t·iàar hij. samen raet l':oos Ras veel gevaar 
stichtte, 
Ondanks goed verweer van il-verdediging r.1et ondergetekende •aan 
het hoofd, kon een doelpunt niet uitblijven, wat gescoord 
werd door Koos Ras, Het ontging de voor zijn doen goed lèidende 
scheidsrechter ~oet, dat Eoos zich in buitenspel positie bevond, 
De algemene verwachting was, dat A nu wel door zou drukken, 
Maar dit gebeurde niet. Integendeel, uit een knap door Joop 
,Jillcms genomen vrije schop wist Gerard de Hoogd de eind-
stand met een fraaie kopstoot op 3-1 te bepalen, 
Opvallend was nog, dat bleek dat veteranen "Pa"Heynen en 
"Appie" Hoppenbrouwer over een bewonderenswaardige conditie 
beschikten. 
Al met al 11as hèt een geslaagde afsluiting van een evenzeer 
geslaagde Lens Sportdag 1971, 

i-labijd, 

FERSCH\iEILERGANGERS ATTENTIE ! 1 

Na •n week noeste arbeid is het klankbeeld (je weet wel, dia's 
met een muziekje) gereed§ekomen. 
Het zal op woensdag 25 augustus 1s-avonds om ;t 8.15 uur op
gediend worden. 
Ook niet-Fersch1teilergangers, die willen s1eten wat voor keet 
het is geweest, zijn van harte welkom. Koat allen! 

Herreuan. 
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verdere mededelingen elders in dit blad. 
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ZATERDAGAVOND OM HALF ACHT BARBECUE 

U KUNT ZICH VANAVOND NOG OPGEVEN 

(zie ook ~lders in deze Lensrevue) 

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

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

NiÈUWE LEDEN 

- L,D.Henkes 23-09-61 (w) Randveen 203 665290 

,...-P.Meyer 03-04-57 (c) Vrederustlaan 171 670870 

_;.,A"3ips 11-02-59 (c) Wolvenrade 189 676136 

_,...J. v. d.Lingen 09-01-62 {w) Wantsnijdersgaarde 40 

,...-T .J .Wa':'-ders 10-09-61 (w) Steenwijklaan 310 

_,. A.P .Rovers 29-11-60 (p) De Gaarde 147 670767 

.,..è.R.de Kleyn 20-08-61 (p) ~mpérestraat 166 650693 

_..,A. A. Maas 06-06-60 ~p~ Melis Stokelaan 2478 672272 

IN BALLOTAGE 

M,C,Dessing. 09-05-61 (w) Meppelrade 19 663025 

F.F"Tolenaars 05-06-63 (w) Loosduinsekade 251 324746 

J.J.v.d,Brande 22-05-60 (p) Wattstraat 13a 332774 

il.P, v. d.Brande 15-03-63 {w) Wattstraat 13a 332774 

P.S.v,d.Brande 23-05-61 {p) Wattstraat 13a 332774 

G.J .Dortyrngt 08-07-62 (wj Vrederustlaan 139 673813 

J:i.J.v.Leeuwen 16-10-5~ {p) ilazenrade 25 299274 

R.Iluij~ 20-07,-62 (w) )jedemsvaartweg 164 668424 

G.de Kok 30-07-63 (w) Melis Stokelaan 2068 660625 

J.M.v.d.Lans 11-11-54 ( a) Lange laan 1 (?2523-2741 

(w) 
\Noordwijkerhout) 

B.J.v.d.Kruk- 18-07-62 Yalkenboslaan 98 391465 

L.C.Voorduin 30-03-49 (s) Cöcvordenstraat 155 
A.G.,van Luxemburg 27-01-63 (w) De la Reyweg 28 607171" 
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TOEGANGSBEWIJZEN 

M, i.v .• .. komand--weekend zal de normale kontrole op de toe gangs--_, •• ,. "., ·., ' ~.-·-~,-- •• ,.--·•·,;•:-•. ;:-.;,, .. ~. "·'\", '.'•,•o> -· ..... ,.-.·~•J: ,' _,,·,~ bewifzen weer uitgeoefend 1forden·.· Iedér '1.ïd of, döriátëur dient· .- _·' : --~ ···"··:.'.i-••· '·,·:, •,·, ~.,.-~.-_ •. _,.__,_,~,.,.,. ,-1 wekèlijks· de .:. dit j'àár' '- groenè 'toegangskaart' op· ·verzoek te"· '\ •·••'!,' •.. .,,_ ·, •1<'_ •·~-·-: ,, -_•-.•r·''.'·':•~ tonèr\, Zonder deze 'kaart zal de no·rmàle toegangsprijs dienen·· té l>'Órden ·betaald;' . , •. ,,,... . '· :• " :• ,•. ' •. ,_,.., 
·'! ~~: --=-~.,, ~--· '!' .. I ~.,~::,o· -;,,_: .-,~;•;:-·1~~· J,:;,.. ,;_l;~~ .. , 

DÀMESVOÈTBAL ·' ~ .: ., ·' •, . -; .. ;;,,_, ;; 

.. -.-. -_:,_.,,.~ ..,_ ~- . ·;;; .1 -::-: 

Op, maandag·;-3.0 ,augustus . .:a. s;. ·zaL eern•e,e·rst.e :bespreking met '''" 
al·l.e, damesle'den worden• gehouden,:, ·wáarop,:afspralcen,,zullen; J .i· .•. ;; ; 
wor,den ·gèmaakt: omtrent ,.training en wedstrijden,• Alle···.dames::v·;; 
wor.den ,.veI\ZOch.t. ,om. 8 \Jur in het,\ kluhge.bo.uw,,.aanwe'.zig t·e.i<zijno'-'3 

·.1 --~!. 

AUT_0· 1_S_:·:-:'.{;'..'< -:~,,.,~ ~:: ... ~;. ,"'!' :::~, <::•t···;_t,~'..-h.Sï'!a '~'\j~t.j-~, --tU.di~h-',i;:"!,\1t ~-:f~ 51.~>•J,-~ 
.;;1~·..,t_·-:_t:-J ~-...J::~_F" ... ·:n·u~~,';_°d:, ,•,f. ·;!(~~•"=/ Nogmaals wordt er op gewezen, dat 'noch gedurende het week-

end, noch 's-avonds m-eP''l\:tto 's het pad naar het klubge-
bouw mag worden gebruikt. Laat Uw auto's buiten het toegangs-. 
hek staan Î '-~'.m.fö.G.:1} á_i:.,.,r~ ~. l ~fo/<~1 - :-~~----..-~----·~,-~- - .,. -·-•·- -·· .......... ~ 
sPoNSó.1f;:GE.Zêfë'iiT\f;, ~rü,--~ _1 ... :::.ç.{ ':'.1·~.-;~t:1n:;;: :.;-..,.tf,d?-.~:·f1~; .::.<u~-~::.:t- -.ht,_•")~? ~1,0 

, .. fft•''""..-i:.~::•;-; ~, ~.:il:t.i'1.: .. ~, 
.-J!!'S.i B.e.13"t::tJ!l.r-:,,isc•.van: ,plan ·,het ,,.eerstè :e,lf,tab·4ll":het:- vervolg.:"' • •;E 

met trainingspakken tii:h,te ·r.usten .• ,,Hieréloor.,.: is:C,eenc:foogè·lijki:!"" 
heid:._9.!l't.§j;a_an; .. Y.o.o.,r. het+vo.!c'ren;.van · feklam·e: op, deze,".tràinings..:,,-.--: 

c:p_~!tlten:$;:i;~L2"i, q·:-~, ·,.1_:-.:;:: .. :,-'~-~· ;i":'':~l::•t~=-- ~-f,; ·~-~-2:-=.;;-;. ;.·, -1 :~: .. ,'..,-D.,.r •. ~..:L:·:L 
Nag<!I'!'. cirllich~:ingen kunnen bi·j.,de:- sekrëtaris: worden 'irige-··;; .i.:•c
wonnen o "'-~h-; .i.Y. ... .t(., ~.; 

, .. :' ... T!J:.":k ,r;,.-_;,_;;_ .'.:t~·,!ï._:1 ~1,i-:.1".;-:,;~- } .. .; :r.!1_·~ .1~--~~,:-j' ,;:i';J~1·.~~.;.,J1 ... ~: P.':.:"3.i:~ ;·;f1:,··~ !:l! i,i.H 
BENOEMING IN AKKOMODAT•IEKOMMISSIE1,;•t,:.· >~.1,; :L~:·,,, ""no,:' di "}fü'. 

f' -:-r:· ] ·-· .... '!.1? •, - ~- ,t :J"< ,,. •~'li' "{•'- .. 1• ' 0 .-.~·1-1f -tl,-t G">-3 E;1;: ~ •Jl• '.,:;[i ,,;.,; Het '.'Bèst"Üur heeft John· Brie dé- be rel d gevonden . zit ti'!g ,Je ,Mi' ,w 
"t.l~.;:~ t~~-~1 f~k-~~~j~!~~- ~~m~i~~~~o Isri Pl;h ~,t:--.Li ;";UÏBt••.:~'- );A~i'l. 1.i~ 

·-,..--:.:_ ,. .... ,,.· ~- ___ -_:, .. ·-· .._,·.-<•~ ;,,,-, .-,..,.,_.,.r._-.,.,J..:t1'"" ~-,~~ n~H-~ J.-,.-;:i't'I-' ~.tib :r:c,:h'.~:fi'.·p;_, ',i-:t.r., 
"ALGEMENE LEDENVERGADER,~~~;~;:.,-· ,:,·•. 1~ .• ·.;- ·l-'. ,-,:,;.,i-,~,; "'t" 1,,;-, , ,,irwq 
D,e;af'gelope,n;:maandàg .g~hóuden a·lgémenê•,•I!edenvèrgadèring ïs••;: _ l t, 

;:)i"aarschijnli·jk':de ::i_orts-t;.è 0 intde·:-Léná.:.J{ist,iri'è'''g•ë1iördeii:';_ '·• t 2 t •;w 
Binnen 25 minuten was de gehelè' 'ágêri"dä'"áfgewêrJH•;,.:!Dë' '1ver:'.''-' -b<,; 
gadering ging ak\~oàrd; met de notulen van de vorige algemene 
vergadering (die van 21 juni 1971) 1 de jaarverslagen en het 
f inanc i ë~ ~~ :'.~~e ::f-t~<>c.;~!Lt:'1,1v~z;1::,~f "f:.i,1~Î_:_g~:!:PPJ.f;~-it'!2.-12,~E,.~~g:.f!lgs jaar. De vergadei:-ing werd biJgewoond door 52 stemgerechtigde leden en 
6 A-klassers. · 
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VERSLAG LENS 1 - vue 1 ----------------------
.~ ... -~---·· : .... "'- ·-··-Ons keurteam heeft vor1ge·week donderdagavond een, voor het 

talrijke publiek, zeer boeiende oefenwedstrijd gespeeld tegen 
tweede-klasser VUC. Het werd eenieder spoedig duidelijk dat 
beide ploegen gebrand waren op een zo'n goed mogelijk resul
taat. Het tempo lag, vooral in de eerste helft, bijzonder hoog. 
Knappe aanvallen van de VUC-voorwaartsen werden goed afgesla
gen door de Lens verdediging, maar deze kon niet verhinderen 
dat VUC een subliem doelpunt scoorde. Na de rust nam Lens het 
initiatief met snel aanvallend voetbal en het reeds lang ver
wachte doelpunt bleef dan ook niet uit. Leo Riemen, die een 
zeer goede wedstrijd speelde, gaf een sc~itterende pass aan 
Wim Keetman, die het feilloos afrondde. Hierna was het bepaald 
geen "vriendschappelijke" wedstrijd meer_, maar wel leerzaam 
~oor ·de komende grote s~rijd. 

Cocoo 

~~~ê_!_:_~~~~!!_(zondag) 
Ons eerste heeft afgelopen zondag G,D,A, een genadeloze af
straffing gegeven. 
Het was gewoon een genot om te zien met welk een gemak de Lens
voorhoede door de G,D,A,verdediging sneed. 
Ook de Lens-aéhterho~de maakte op mij een bijzonder hechte.in
druk. G!D,A. kreeg··zegge en schrijve één doelrijpe kans, welke 
êchter geen doelpunt opleverde door stérk ingrijpen van Onno 
Vorkinli:. · · 
Bij de rust keek G.D.A.reeds tegen een 5-0 achterstand aän, waar
!}lee de heren echt n~et ontevreden mochten zijn. 
De doelpunten kwamen op naam van Wim Keetman (2x), Hans Zoet (2x) 
~n Ton Hop. 
Na rust_ speelde Lens dan wel niet··meer helemaál Óp volle ·kracht 
maar ondanks dat wist men de eindscore middels nogmaals 2 doel
punten van Wim Keetman op 7-0 te bepalen. 
Al met al was h~t van Lens-zijde een bijzonder sterk gespeelde 
wedstrijd, waardoor wij het komend, ongetwijfeld zware, seizoen 
met veel vertrouwen tegemoet zien. 

Habijd. 

ZATERDAGAVOND OM HALF ACHT BARBECUE!!!! 



VARIAANTJES 

Wij hebben de indruk,--dat--.Wim--Keetman s~lliciteert naar de 
betrekking van Lens-Kanon. Wim s_coorde afgelopen zondag 
tegen G.D.A.I l~efst_ 4x · · 

De Seko neemt tegenwoordig het zekere voor het onzekere. 
Zóndag jl. liet zij de deelnemers aan het Wassenaar 
toernooi maar liefst 1 1/2 uur van te voren verzamelen en 

-voorwaar het wonder geschiedde, iederéén wás op tijd. 

Nico de Vries is na een knie-operatie' ,,á.-insdag jl. uit het 
zi_ekenhuis ontslagen. We hopen hem weer spoedig op onze 
velden te zien. · · · 

G.D.A. (Ging Denderend Af) 
11Wappertje" is back in town. 

F,r,ank Straathof mist z'n shirt na de wedstrijd Lens 2 -
~OSR v~rige week. 

Waar ~ijn al de klaverjassers heen, waar zijn zij gebleven? 

-·•.René Hoppênbrouwe·rs staat in de kou. Hij· is jl. zaterdag 
·· .bij:L.;ns 18· .zijn Lee-jack kwijt geraakt .• De eerlijke vinder, 

Ran· hem, á'fgeven i;, het klubgebouw. . - , . -
Te koop gevraagd: 
voetbalschoenen maat 39,-40; aangeboden maat 38, als nieuw. 
if.v.d.Broek, teL 682875. 

- Vá.h onze tijdwaarnemer: 
De algemene ledenvergadering duurde precies 
24 minuten en"5 sec. 

' . 
------------- - ------------------------- - - - ~ --

BARBECUE !f 

_·· _,. ---- ·-------- .-..._ · .. - .---------------" ------- ,_ ,· ------- ._ -- .. 

. , - ~·"" ": 

' 

Zaterdagavond. _Happening voor lek_k~rbekken! Dit belooft weer 
een geweldig Le!}S-feest te worden. Enkele ti~ntallen leden heb- ., 
6-en zich reeds opgegeven voor onze jaarlijkse barbecue. De 
spijzen zullen overvloedig zijn en het'geestrijke vocht zal de 
dorstige kelen ruimschoots kunnen-strelen. 
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U kunt zich nog vóór donderdagavond opgeven bij Ton Hoek, tel. 
670236 en bij Carlà Gode, tel. 672393. ' . 
De aanvang is 19.30 uur. Zij, die in het bezit zijn van een 
barbecue worden verzocht deze mee te brengen.• 

Coco" 

P.S, Vrijdagavond nor.maal klubavond~ ·" 
l' ·• 

INGEZONDEN , 0 CO ~ lt ,.. P O 3' " 

Terugkomende op een mededeling van het bestuur in de Lens-
revue no, 5 van 19 augustus jL, waarin disciplinaire maat
regelen gen'omen en dreigementen geuit worden aan het adres van' 
"het veteranenelftal", wil ik langs deze weg toch wel ernstig· 
be-zWaar maken tegen cle manier, waarop .d<: !'ll:~m_ var ,"het _vet~ra~en· 
èlftal 11 in diskrediet wordt gebracht. ·· -
Er worden hier nl. maatregelen aangekondigd tegen êen bepaald,• 

. elftal; dat als el-ftal op zich, hier geheel bui ten staat. _,,, 
Enkele voorbeelden 7 

• < 

U,S,V.U. toernooi 8 augustus: 
4 nie·t"OÎ>koÎllêrsu, h'iervan· wareri '·~·r 3;-·gêen "vete·ránen 11 ; vari- d'e · 
ene ov,:,rb,li-Jv:eµcle veteraan wàs reeds lang J?ekep.q,, da!' .. hij in. 
de maaIJ.<!- augu·,;;,tus niet besçhikbaar W;ts •;, . . "i .. ,,,_ 
Uni tas toernoÓi 15 augustus: . t!•n·.J-:: •..:~"· ... ',.: ,_ ~;; /_; ·J-::• ··:··, :·'"·:· 
v-an de 14 opgéstelde spelers behoorden er 8 niet tot 11het 
veteranen-elftal", de overige 6 wel; hiervan hàddèn'er·eéhter·· 
al 2 afgeschreven, 'stonden toch in· de Lënsrev-ue· vêrmeiäf 1 heeft 
later nog afgeschreven i.v.m, werkzaamiJ.ede'nt de óverige 3' vêt-e..: 
ranen waren aanwezigo 4 1·~:,i:::.•.:1;;,~-=-l•~h,.. •;_.•,.I,'. 

Uit bovenstaande blijkt" dat dus niet ,)'het veteranen-elftal" 
naam van Lens in diskrediet heeft. geb~~cht,,. inai-r.. het bestuur - .-,._ ,·, ~·-- ·"·--• ·- -
iiaam van 11het veteranen-elftal". 

: : . .J. , 

de 
de 

Het is dus misschien wenselijk om in •t vervolg als er maat
rëgèTëri'Of ·saric-tiês-tegên · een· bejia-àTde""groEp ,if"j,ersóon~genónièri ~· 
worden, ook de betrokken partij zijn _standpunt.eerst kenbaar te 
laten maken., ~· _;:. ~--· ;-- -~~ •.: :,,r. '-~· (; 

To_t_,slot .. nog" een"laatste opmerking en .. wel.,. dat .ondergetekende als 
~anvoerder _van "het veteranen-elftal" reeds in mei aangeraden . 
heeft déze toèr!,iooien ni'èt 'te'\äcéèpt':rên', 'geziên''éie cî.itgiinstfge .... :.!· 
datä'/:ü;. !! .-t.'v •~•..; ~- : ....... n.-" -.: .. '.':~ - , ; '.: .:11i~~- ,.HiJ;_", ,,.... ~· ~~-·!~it ... ~,'l'~;,~:•_, · ~ .. 'trf~ .. : r;:<=:,' 

•·ff •ot;:'.'_f', -~-1\_(~--!f,{. ·-:~:•' .,~: r ~(.--Vän 'L'iiXe_nibüig' !~·-:.:'.!i'i.'i).h":1rfl~, ~,<.:.•.;,•';" ~?:, - \ ·-:~~; 
,.,_;: •. :;::, .it,.;;:'.'.:' ·•11. .-.,1_-,·•·'~ ----H,1. ~!,- .!J/-Á•~ ··t_., . .t~·:~-,,·•~-':"-::c.~?-•h:· r-"" ~- i.r.;~.-- fi!.~.::;:t :.~; 

"Et:,..--:·:. -11·_ .... \;:c -11:.:J~JJJJ.;. ~::,: :t",~•i, ... ~• d'W:.~n·' ·--· c;.' •• ·r·;,· .'"-: .•.·:1;; 
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E.H.B.O. KURSUS 

DE!· ~-.~.~.O~--:u:er;eniging St. Raphael geeft U dit jaar weer de kans een nog kompleter leider, speler of kommissielid te worden:•Zij•órganiseren nl~ eeii E.H.B.O. cursus die twaalf avonden zal duren en de kosten bedragen f, 40,-- inclusief examengeld. Maar dan .bent U ook· in het bezit van het officiëel erkend E.H.B.O, diploma en daar zal iedereen de waarde toch wel van inzien. 
De.vereniging heeft"b.v. gezorgd voor de.geneeskundige hulp op onze toernooien. 
Heeft U tijd en belangstelling, schroom dan niet U op te geven bij de secretaris van St, Raphael: C.Suylcerbuyk, Robijnhorst 37, tel. 855539. 

STRANDLOOP 

Op.zaterdag 4 september a.s. organiseert de Haagse Politie voor de burgerij een strandloop over 5 en 10 km. ])e start is om 11.00 uur bij de wandelpier in Scheveningen, Deelnemers die de afstand afleggen binnen de gestelde li-. ~iet (5 km binnen 40 minuten; 10 km binnen 70 Iiiinute.n) on~vangen als hériónering aan deze trimactie een herin~eringsmedaiÎle, 

' 

Inschrijvingen: Vanaf 1 1/2 uur voor de-start op de Promenade bij de wandelpier; of gaarne tevoren bij het Bureau Voorlichiing van de Haigäe Politie, Burge~eester de Monchyplein 19 al-hier ( tijden.5 kantooruren), · . ;;.,..;: 
,_,.., -,,, .,~ ,,.. Deelnemersprijs: f. 1 1 00,• .- '" -

Kleedgelegenheid: Promenade-zeebad aan de noordzijde_van de boulevard. 

Sport mee - voor Uw plezier - met de Haagse Politie !! 

PROGRAMMA SENIOREN DONDERDAG 26 AUGUSTUS 197Ï 
-19.00,uur Lens.Komb,C .• •~--N,I.V.0, .. 1 .. V2G1L6/4 Il.Schat· -20.30 uur ~ens Komb,D, - N.I.V.O, 2 V2G1~5/3 ~.v.d.Lans 
beide kombinaties worden door de trainer-samengesteld, 

A.S. ZATERDAG BARBECUE!! 
. --------------------------------

' 

1 • 
' ., 
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PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 29 AUGus·rus 1971 

14.30,uur l,,ens.- Kornb•.;A. -:·: Ce ler.itas : I,. •; V1G1L6/4 H .de Kok 

12.00 uur Lens Komb,C.- A.D.0.5 V2G2L6/4 P.Habermahl 

10.00 uur Lens Komn.E.- Á.D.0. 7 V1G1t5/3 L.v.d.Lans 

12.00 uur A.D.O. 3 - Lens Komb.B_ Zuiderpark 

12.00 uur A.D,O. 6 - Lens Komb.D. Zuiderpark 

10.00 uur A.D.O. 8 - Lens Komb.F. Zuiderpark 

10.00 uur A.D.O. 10 - Lens Komb.G. Zuiderpark 

12.00 uur Lens Komb.H.- Wassenaar 4 V3G2L5/3 

De opstfrllingen voor de kombinaties A., Ben C worden door de 

trainer bekendgemaakt. 

Lens Komb .• D. 
N.N. 
-P. v. d.Aar 
J.Colpa 
A.van Egmond 

· J. de Waart 
F.Vee-lbehr .. 
i..Henèiricks ·:, 
B. llendricks :::: 
G. de lloogd ·, 
R. Eyke lhof ·. 
R >:Jrandenburg 
L_;'.luivenvoorde 

Lens Komb,F. 
A .lioelt 
G.lluivesteyn 
P.Eeynen 
T. ~ieerschop 
F.de Kleyn 
~.Tinnenbroek 
A. Bi lderbeelt 
J.Verbarendse 
E.v.d.Berg 
F. \fobben 
B.Lustenhouwer 
C.Dries 

Lens Komb.E. 
A.Vervaart 
F.Straathof 
W.Verbarendse 
A.van Essen 
N.de Boer 
C.Grimbergen 
R.Scholten 
H.de Jongh 
W.Eykelhof 
J.Keetman 
J.Silverentand 
j.iHtting 
li. Verheul 

Lens Komb.G. 
W.Krol 
J .Brie<lée ·· 
ll.Ï>ouw 
P.llaring 
J.v.d.Aar 
F-Jehee 
J .Endlich 
Á.Cox 
li.v.Welzen 
R.Soer 
R.v.èi.Velde 
11.Suikerbuik 

Lens Komb.11. 
F.Vos 
~. Brai1denburg 
1?.fieret 
F.van Dijk (a) 
J. Riemen 
. . 
~.v.d.Klcy 
11.P.v.d.Spek 
J.Groenendijk 
R.de Groiit 
G.Looyestein 
G.Jehee 
P.Burghouwt 
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In verband met het groot aantal (21) afschrijvingen van afge
lopen week meent de Seco zeker nog deze week een beperkt programma te moeten laten afwerken.· Aahgezien anders het gevaar 
van incomplete elftallen niet denkbeeldig is. Afgelopen week is het alleen door kunst- en vliegwerk mogelijk geweest de 
meeste elftalle~ volledig, d.w.z. zonder reseries te laten spelen. Met het oog op het aanstaande seizoen moet de Seco. · 
dan ook met k1em verzoeken alleen dán af,te schrijven, wán
neer hiervoor •en gegronde reden is~ 
Het alternatief.zal zijn terugtrekken van een elftal, waar
door alleen het•aantal reservebeurten wordt opgevoerd, door een overschot van een aantal spelers. 

AFSCHRIJVINGEN 

Alleen-vrijdagavond klubgebom" tussen 19.30 en 20.30 uur, tel. 66 .13 .14. 

PROGRAMMA 5 SEPTEMBER 1971 
14;30 uur Lens.Komb.A. - Victoria I Hilversum 
12.00 uur Lens Komb.B. - Il II Hilversum 
Een 5-tal wedstrijden van Lens-elftailen tegen Celeritas gaan op deze dag waarschijnlijk niet door, aangezien de kans bestaat dat de afdeling Den Haag op 5 september met de kompetitie start. 

UITSLAGEN 

Donderdag 19 augustus 
Lens A - v.u.c. 1 1-1 
?ondag 22 augl!stus 
Lens À - G.D.A'.1 7-0 
Cens B - H.M.S.H. 1 1-5 
Lens C - v. v.o·.G. 1 9-1 
Lens D - V.V:O:G: 2 4-3 
Lens E - V.V. 0~ G, 3 4-2 
Lens F - V. V.O'.:G. 4 13-5 
Lens G - v.v.o.G. 5 4-2 
Op het Wassenaar toernooi werd door de Lens vertegenwoordiging van 3 elftallen 'een vierde plaats bereikt. 
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VRIJDAGAVONDTRAINING VRIJDAGAVONDTRAINING VRIJDAGAVONDTRAINING 

Ik heb vrijdigávond. ëeu i,ijidè . gëi,öi..~11-bij de .spéciaai. vóor dè 

"lagere senioren" in het leven geroepen training, 

Ik kan niet nalaten te zeggen, dat ik bewondering heb voor het 

elan en de geestdrift waarmee er door de heren werd getraind" 

Álleen, 00 .. ., non ja, U weet wel, dat onde• kwaaltje hé, 

Juist, de opkomst.. · 
Ik zal U even een rekensommetje moeten voorleggen, 

Van de 13 seniorenelftallen, die wij nu hebben, trainen de eerste 

4 elftallen in de selektiegroep A en B. 
Blijven over 9 elftallen, die tesamen een kleine honderd spelers 

bevatten. De opkomst afgelopen vrijdag was 30 man. Dat is dus 

nog geen derde deel van het totaal. 
Let ~el, ik wil de opkomst zeker niet slecht noemen, maar ik weet 

z·eker, dat ik ook uit naam van de trainer, die speciaal ·zijn tijd 

voor U beschikbaar stelt, spreek wanneer ik U stel, dat een op

komst van een 50 i 60 man toch wel mogelijk moet zijn. 

Dus heren van senioren 5 t/m 13, gooi Uw 11weekendse 11 loomheid van 

U af en maak gezamenlijk van de 11 vrijdagavondtraining11 een grootse 

"voetbal- en trïmhappening11 , • • 

Habijd: 

P .S. DEZE TRAINI_NG VANGT ELKE VRIJDAG OM 20 UUR PRECIES AAN, 

PROGRAMMA JUNIOREN 

Zondag 29 augustus 1971 

Aanvang 
12.1)0 uur Lens 1 - Taurus 1 

Lens 2 - Zie Zaterdag 
14.00 uur Lens 3 - Quick Steps 

Lens 7 Zie Zaterdag 

Ma~ndag 30·augustus 1971 
20.00 uur Lens 9 - GDA 

Zaterdag 28 augustus 1971. 
15,00 uur Lens 2 - A!1o 3 
16.15 uur Lens 4 - HBS 1 
16, 15 uur Lens 5 - Vios 3 
16.15 uur Lens 6 - iliw 2 
15.00 uur Lens 7 - lido 
15.00 uur !,ens 8 - AdÖ 

Ligging terrein 
V1 

3 V3 
; 

v1 
V1_ 
V2 
V3 
V2 
\f3 

Lens 9 - Quick Steps toernOoi zonda.i,: ~"/8 
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Lens 10/11/12 Westland toernooi zondag 29/8 
5o00 uur Ado - Lens 13 Zuiderpark 
5.00 uur Ado - Lens 14·· Idem 
5.00 uur Ädo - Lens 15 '.idem 

Lens 16/1?/18 Westlandia toernooi 
3o45 uur Ado - Lens 19 Zuiderpark 
3.45 uur Lens 20- Vios 11 

.. 
V1 

3.45 uur Lens 21- GDA 8 V2 
3.45 uur Lens 22- GDA 9 V3 

F'SCHRIJVINGEN 
chriftelijk aan dhr G.v,d.Steen, Nunspeetlaan 303 
elefonisch uitsluitend vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur 
el. 661314 klubgebouwe 
n noodgevallen zaterdagochtend tussen 10000 en 10.30 uur, 
el. 39.86.94 
c verband met het uitgebreide programma s,v,p, geen on
odige afschrijvingen, 

ens 1 wordt na de training bekendgemaakt. 

ens 2 f.disseldorp, j.v.d,heyden, r.hoefnagel, a.jgng
chl&ger, j.disseldorp, r.nieuwenhuizen, a,schijf, c.stapel, 
,v,d,steen, f.teunissen, ch,wolters, h,zoun 
eid;r C.van baggum. 

ens 3 : a,albers, h.albers, m.v.baggum, l.egberts, w,engle
ert, no 1 s-gravendijk, j.janmaat, h,jonker, a.v.d,keer, j. 
eetman; a.pelser, p,verheesen 
,;ider· dhr c .nieuwenhuizen 

ens 4: g.hazebroek, m.v.d,horst, g.lelieveld, a.schneider, 
.v,d.steen (2x), g.trommelen, f.veeren, j.v,d,voort, th, 
ilshaus. p,de wolf, g.wouters, r.zoun 
êider dhr a:blÓk 

ens 5: a.bauman, h,v,dam, j.v.d,ende, b,de haas, a,heynen, h, 
ochems, j,meuleman, j,meyers, p.schouten, h,straver, w.zee-,.. . . 

<;Y~r . 
eider dhr j,heynen 

ens 6: c,bakker, p,berkelaar, e.booms, h.v.d.broek, a.brouwer, 
.djeharian, th,heemskerk, r.v.d.linde, m.magnee, a.van maris, 
.van os (2x), j,staffeleu 
eider dhr n. osse 

r· 
' 
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Lens 7 f.van os (2x), g.~an ardenne, e.bor, g.van deelen, 
w.duiverman, c.hooghi!mstra, a.kutters, w.v.d.linden, m, 
~ulkens; w,pacqué, j.ruyters (2x), 1',de vroege, r,wouters 
Leider dhr f.flumans 

Lens 8: p,driessen, f.hooghiemstra, h,keyner, j.lubout, 
e. reesinl,, j, reuver, w. snijders, c. vergouw, r. de vroege, 
r.v.d.steen (2x), j,ruyters (2x) 
Leider lloilo 

Lens 9 : zie toernooien 
(voormaandag 30/8/71 dezelfde opstelling) 

Lens 10,11 en 12 : zie toernooien 

Lens 13: g.boelhouwer, e.castenmiller, j.dessing, j.van 
gastel, a.hulselmans, g.v.d.kerkhof, f.klos, d.'t lam, 
j.leuiken, f.magnee,e.meyer, c.v.d.vlugt, tb.visser 
Leider dhr h.dankers 
ëamenkomst 14,30 uur loevesteinlaan hoek hengelolaan 

Lens 14: r.heemskerk, c.lipman, j.schmits, e.teunis, 
~.uding, b.v.d.veen, a.visser, th.v.d.voort, j.de waal, 
a.v.dowaSse..o, f .wouters, r.wijsman 
,Leider dhr b. osse 
Sa,nenkomst 14. 30 uur loevesteinlaan hoek hengelolaan 

Lens 15 : p.v.d.acker, p.bakker, a.v.d.berg, r.bom, 
m.van dijk, j.de greef, f.jonkers, p.koevoets, h.kouwen
~oven, r:v.kruiselbergen, a.krijgsman, j.spoler, j.wijn
gaarde 
Leider dhr h.bertens 
Sar,1enkomst 14. 30 uur loevesteinlaan hoek hengelolaan 

Lens 16 

Lens 17 

Ler.s 18 

zie toernooien 

zie toernooien. r.micka zie lens 21 

zie toernooien, 

Lens 19 l.van bentvelzen, e.v.boheemen, j.coli, r.dessing, 
a.grimbergen, j.ter laare, m.peperkamp, p.pereira, p.schoe
maker, m:versteeg, j.schipper, a.van maarseveen,f.kortekaas 
Leider dhr r.fortman 
ëamenkoms,t 13.15 uur loevesteinlaan hoek hengelolaan 
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Leus 20 : p.bakvis, h.v.d.broek, p.de haas, j.heggelman, 
j-kies, a.koevoets, a.kuipers, th.mooyman, l.oosterveer, 
r.pieteri, ra.prins, w.rots, res, d.boin 
Leider dhr a.bilderbeek 

Lens 21 : n.groenewegen, r.kleywegt, r.v.d.leeden, a.v.maren, 
r.orta, j.pompen, j.wasserman, b.vaske, s.wilmer, h.wubben, 
m.v.pelt, m.lingsma res. r.micka. j.veldman zie Lens 17 
Leider dhr tb.booms 

Lens 22 : p.dullaart, t.gimberg, j.klarenbeek, m.schmitz, 
m.schulte, r.waarsenburg, a.willems-, p.v.d.zee, f.v.d.zel, 
m.van zweden, j.witteman, m.visser. res. m.v.d.akker 
Leider dhr f.hooghiemstra 

WESTLANDIATOERNOOI 
op zaterdag 28 augustus te 
Elsenwei) voor Le~s 16, 17 
strijdduur 2 x 10 min. 

Naaldwijk (Lange Broekweg 
en 18. Aanvang 13.30 uur. 

- Burg, 
Wed-

Verdere deelnemers zijn: Oliveo, 
landia. 

Blauw-Zwart, LVSJ, \·/est-

Pro1J,ramma: 
Lens 16 Lens 17 Lens 18 

13.30 uur'Oliveo 14.20 uur Oliveo 13.55 uur ll'estlandia 
, 14 .. 20, !' ,Westlt.ndia,.15"10 uur Westlandia 15,10 uur Oliveo 
15,35 Il Dlàuw Zwart16,00 uur Blauw Zwart 16.25 uur Blauw Zwar't 
16.25 ÏI L.V.S~J, 16.50 uur t.V.S.J. 17.15 uur L.V.S.J .. -
Lens 16 : a.de·hoogd, t.de kok, -r.v,d,kruk, e.landman, r,leyn, 
j.lustenhouwer, p.v.d.nieuwenhuysen, r.peek, a,reesink, a, 
van velzin, m.wolters, c.schenkels 
Leider dhr n.drabbe 
Samenkomst 12.30 uur ingang Lens terrein 

Lens 17: r.v.d.boogaard, o.borst, j.bronger, p.v.d.burgt, 
p.devilee, r.hofman, r.v.d.laan, j.lausberg, r.v.d,meer, 
j.veldmaó, j.v.rijn, p,hop 
Leider dhr w.keetman 
Samenkomst 12.30 uur ingang lens terrein 

Lens 18 : p.blom, j.broehard, l.v.domburg, r.hoppenbrouwers, 
e.v.d.hoven, s.knHrr, h.lutterman, e.v.luxemburg, g.mahieu, 
q.v.d.meys, v.póuw, t,prins 
Leider dhr h.verbarendse 
Samenkomst 12.30 uur ingang lens terrein. 

' . 
· ...... 
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WESTLANDIATOERNOOI 
op zondag 29 augustus voor Lens 10 1 11 en 12 te Naaldwijk, 
Aanväng 12:00 ·uûr: Wedstrij?dUUf 2 x 12 1/2 min, 

Pros;ramma Lens 10 Lens 11 Lens 12 
12.00 uur Oliveo 13.00 uur Oliveo 12.30 uur West.lam ia 
13.00 uur Westlandia 14.00 uur Westlandia 14.00 uur Oliveo 
14.30 uur Blauw zw" 15.00 uur Blauw Zw, 15.30 uur Bläuw Zw. 
15,30 uur LVSJ 16,00 uur LVSJ 16.30 .uur LVSJ 

Lens 10 : h.van boheemeni a.'s-gravendijk, r.guitj p.herry, 
m.heynen, j,de hilster, g.lorsheyd, r.micka, q.van noort, 
p,perreyn, g,ruygrok, th.tijssen 
'Leider dhr h,de groot 
Samenkomst 10.45 uur ingang Lens terrein 

Lens 11: g.bloks, j.v.d,burgt, g.~an gessel, r,v,d.hoek, 
j.hollink, a.v.d.kleef, a.kleywegt, f,v.loon, r.v.luxem
burg, r.v.d.meer, h.ruijter, j,v,velzen 
Leider dhr h.zoun 
Samenkomst )0,45 uur ingang Lens terrein 

Lens 12: tl.faas, h.guit, a.hoefnagel, g,hogervorst, j.krens, 
a.looyesteyn, h.niggebrugge, j,v,rossum, j.scheltens, h. 
slegtenhorst, p.zeitzen 
Leider dhr f.teunissen 
i>ai,1enkomst 10.45 uur ingang 'Lens terrein 

QUICKSTEPS TOERNOOI 
voor Lens 9·op zondag 29 augustus aan de Nijkerklaan. 
Ää~iä~i 11;3ó•üür;·jedstrijdduur 2 x 20 min. ~ • 
Pro,sramma voor Lens 9: 
· 11.30 uu~·Lens - Quick Steps 

13.15 uur Lens ~~G,D.S! 
15.00 uur Lens - Delios 
16.45 uur Lens -,y.v.Y, 

Lens 9 a.baven, r.bertens, g.colpa, e.hoefnagel, 
j.janmaat, r,mooyman, a.de pagter, j.post, b,ruiterman, 
f. snoeyers, r. verbarendse,,: j. slabbers, a. lodder . 
Leider dhr g.v.d.Steen 
Samenkomst 11 uur ingang· te.trein Quick Steps Nijke:('klaan. 

·..;..., -. ~ ·- :,~ .•.. ~ ., ... ,-~ 
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NIET-OPKOMERS 
Wij zullen deze week nog consideratie hebben met de niet
op!êom€rs: .. Vö1gend weekeind zullen wij ecll.ter weer streng gaan 
"óptreden en de bekende straf van 2 extra reservebeurten. liij 
verwachte~·dat wij dit seizoen deze straffen niet te veel be
hoeven op te leggen, 

PROGRAMMA PUPILLEN EN WELPEN 

zaterdag 28 au~ustus 1971 

PUPILLEN 

12.00 uur Ado - Lens 1 Zuiderpark 
12.00 uur Lens 2 Ado V1 
12.00 uur ~do - Lens 3 Zuiderpark 
12.00 Uur Lens 4 - Ado V2. 

12.00 uur Ado - Lens 5 Zuiderpark ... 
12,00 uur Lens 6 - Ado V3 
11.00 Lens 7 Ado V3. 

, 
uur -

11.00 uur Ado - Lens 8 •· Zuiderpark 
- :. 

WELPEN .. ' 
11,00 uur Lens 1 Ado V1 
11,00 uur Ado .- Lens 2 Zuiderpark 
11.00 uur Lens 3 - Ado V2 
11.00 uur, Ado · - Lens 4 Zuiderpark 

Lens 5 - zie overige elftallen 

AFSCHRIJVINGEN. 
Schrift.elijk. aan dhr G,_y,d.St_ee,n, Nunspeetlaan 303 1 

têr;· üitsiÜitënd vrijdagavond tuss!ln 18,,30 en 19,30 uur, tel, 
66, 13, 14 klubgebouw. ·· · · 
In noodgevallen zaterdagochtend tuss_e'! ,10,00 ._en 10, 30 uur-; 
tel, 66.13.14, -
In verb~Jld, met. he.:t uitgebreide. pr.i;igramma s, v .. p •. geen on- • 
nodige afschrijvingen,. .·.;· .. 

• • 1 ,., ._ .: . .- . • ,. -

, . .,, 
!'..! : g .ap_pe_lgoor,n ,. w. l)eynen_, p:,,v_,fl. burg,,, r.noordeloos, r, ,. 
peeters, r~koevoets, th.v.luxemburg, p.valkenburg; w. 
frantzen, f_v.velzen, p_,luc_as, o.huis 
Leider theo hoefnagel 
~amenkomst 11 •. 15 uur ingang Lens terrein 

.. . 
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E._g: r.v.loon, r.de keyzer, a.overgaauw, s,v.d.meer, h: 
planken, w.ter laare, j,riemen, r,bon, r.versteeg, h.v.d,nieuwe1 
huizen~ r:schipaanboo:i-d, p,lelieveld 
Leider paul v,d. steen 

' .. 
P3: f.~erbarendse, f.scholtes, i.teeuwisse, j,engele, 
t.v.d,tol, s.teunissen, j,eys, h.vink, ·c.geeve, p.brochard, 
r.v;eyk, r.notebaard (2x) 
Leider peter de haan 
S~menkomst 11,15 uur ingang Lens terrein 
P 4: r.van aarle, h,braak, r.coli, e,hofman, h,hoppen
brouwers, h.korenromp, p.vroegop, p.waldschmidt, r,duyn-' 
dam, r.driessen, w,valentin, j.v.d.lans (2x) 
Leider peter verheesen. 

P5: f.bauman, m.v.baggum, c.bruens, j.franken, h.v.dyck, 
i'.klijberg, f,kerkhof, g.boon, j,v.kleef, r,ruiterman, r. 
straver, g.koning (2x) 
Leider ferrie hooghiemstra 
~amenkomst 11.15 uur ingang Lens terrein 
P6 : e.gerritsen, r,jansen, j.prins, p,de gier, r.v.wiJn
gaarden, t.king, h.v.d,winden, f.orta, r.m.badoux, r.a. 
badoux, ra.schenkels, p.v.hoek (2x) 
Leider hans magnee 

P7 : j.baeten, r.bout, h •. du Chatinier, h.v.zonneveld, r. 
de haan, r,v,oosten, f.bood, h.hóutljlan, j,v.d,lans (2x), 

_ ë .• franke, 11.v.hoek (2x) · 
__ Leider frans dissel<lorp 

PS: r.notebaard (2x), s.kramer, j,visser, r.v.houweninge, 
a.v.d,klis, g.koning (2x),· b.nieuwenhuyzen, ra.rovers, s. 
ädam;- f.valkenhoff, r.v.ruyven ·-
Leider fred de kleyn · ~ 
~amenkomst· 10.15 uur ingang lens terrein 

We hebb~n deze week· enkele ·n'iet-opkomers gehad en zullen· 
het deze keer nog door de vingers zien, maar ·rekenen erop 
äat allen deze week weer present zullen zijn. 
Vanaf deze week wordt niet-opkomen weer bestraft met 2· 
reservebeurten. -·~ . ·'-

de Puweko · 



Wi: f,hooghiemstra, m.leyn, r,groenr p,eys, r.de haas, 
r":"bloks, m,rutgers, !,janmaat, o,könemann, r.michels, r.v.d. 
lioek, j,schneider 
Leider gerard duivesteyn 

W2: a.siemons, a,v.d,burg, e.swart, r.fromberg, e.schipper, 
'ë:odenkirchen, r.v.baggum, e.v.d.harst, r.de gier, p,krol, 
p.de groot, th.ypma 
Samenkomst i0.i5 uur ingang Lens terrein 
Leider frank teunissen 

W3 : f.v.d.hoeven, m,veenman, p.scholtes, r.roelofsen, r.v. 
eyken, n.noort, f,schipaanboord, l.v,rijn, e.sandifort, 
k.van kleef, r.matthijssen 
Leider martin reuver 

W4: f,blom, a,coffeng, w,de gier, m.r.as, j.schipperen, j, hof, 
iiï:"senten, m,wind, r,de wit, s.zomer, j.v.d.lingen, b,hoppen
lirouwer 
Samerkanst 10.i5 uur ingang lens terrein 
Leider dhr k,ras 

W5: Vrij, 
s,adam, f.valkenhof, r.v.ruyven zie Lens PB 

W·i·j hebben deze week enkele niet-opkomers-gehad en zullen het 
deze keer nog door de vingers zien, maar rekenen erop dat 
allen deze week weer present zullen zijn. 
Vanaf deze week wordt niet-opkomen weer bestraft met 2 reser
vebeurten. 

Puweko, 

FÛLL SPEED TOERNOOI 

Za_terdag. jl. -namen- aan dit toernooi deel de 
elftallen van HOV, Schiedam, ODB, Lugdunum, 
L_<apig en Snel. 

C2, Pi en P2 
Full Speed en . .. . 

Lens· C2 had het niet zo moeilijk en won .de eerste vier wed
~trijden gemakkelijk en vaak met goed spel. Full Speed was een 
wat sterkere tegenstander en hield Lens., dat duidelijk ster
ker was op 0-0. Het resultaat was een overtuigende ie plàats 
in de poule, 

-.. 
,, 
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Lens P1"wó'n de 1eer'i,te iwedstrijd mèt"goed spèFvän -1.iDii, îDé l!± 
yó'lgéride' wèástfi j d iJ;friJ."·ti{'gêmalêkeii-jk • Ópgeiiomèn·: eiï. hëf,~.I rl,-; 
bleef 0-0. T~i:J.±;,:i!u-j.:>=.!M t r !'h10d 
Daarna volgden twee gemakkelijke over'11:i:nniiigëii ójj' z1i'ákke'- i s,J 
t.E\ge,11st."'n~er1?::- ( 11èl!1§e;~1:'gdunul_l! .,,!1.-;Q ~!h~el}~:;130.X ?;:::Qt,ci i a, ,; , r.'# 
De_ laatste wedstrijd eindigde weer· .in een gelijkspel en. dat--

.. ,, - ., .. ,~ " ,,,, ,,.,., ~ • ... u ... _ • .,, ._,.,, ,:.,-...,,J·•••1l--.,. '.-,, .. ,_~,.:.._-, • .,.-,;.,_,,,,.,.,> 

resulteerde in ·een 1e plaatsa - · ;:.,t'r·:i·,r..,r!.!' ~J,;n'i';:J 9 t,.q 

Lens P2, het W1 van vÓfig ~Jaár'2deèd'•hët ook ill • zeer''göêd''en° 
wist alle wedstrijden in winst om te zêttèil'Jl•'J-' ;a;'.:;,--,·; ·,•1i.lf,d 

Z~j .IJ,res,t_ei'êr~e,11-"het ~elf_Ej,:O\!', ~e~ .!~~cl~~~~_jd \~ ,!L 1911 ~¼';1, ), f.if 
met 8-0 ,te.winnen. -1·- , .•• r ~.,.,~.~ fr··r•·~-·•-,-· ... .., t,..,· .,. !'t __ ,-;'":: 

• •.-•,.H,~>-•s .~ ~-- .. -.~•··'· ~..,.,,_..,,,,,J.: ,-i•-••_..- .,. ., .. ;i/Oi~ .. , rn,9.•l·t,· 

!-·•~--·~-:.)~-i.::·"~r;; .... ~_:. f 1,g,n:l,; nc.·;,,.A 
Hoewel de tegenstanders niet al te sterk., W!).[E\n 1 .P'?ll!1:~ ~r,r,, q,J 
toch hard gewerkt worden om de punten te behalen en daarom ware 

~ '1"-0.-e ~3 eéf'Ste:-·prijzèn öOK ·Zekêr·: Verdiend -~·-,~':1i-!'±o·.:. • .<; • :-:!0i d" 1 : ~~~i 

Vermeld 111oet: riog ·-wórden. hët'"dóelgeriliddeldê vaii 'de" 3, ëlftläI::m 
len nl. 49 - 1e ~sw~o~d 

,..,.: 

. ,:;q ç:;•·~- r_,i 

:!9- h~~•:.:~: 

.. ;_ r-r··r ::: ,"":;t; 

,::.~ .,.;.•:·:-.J ,e-;.·~ ... n-.... ,.,..,.~~;:.•1 .. 1 .. ·t . ·:c,I.i:~'"JJi.r;.-,. ... ,.'t ,1tr:i;::.::Z 
~~·"·~--· ~ .. ·~ 

. " :.: ,_, 

.:.. :.._. ;.!- .,,_l :t 0:·':'}·.,., -::-~,.-<:.- (;~_;,;_tdSi:1 ~ i.°!. 

.. [ '':(H.'°b ,:-.·-;_'. 'J'.•;;;--: c].\."";d: 

''') , ... ..,. .. · . ..: r~:-T;i~-. I!, ·{f!.{Y.i0T.sS 
t?GH ~!;î ~~It~t1l9 

_ .. l<Jt1ê-: f;9, ;g~r;9:.I 

-b0w ~~k~ sJ~~~0 JL ;r~~-n~ Ati!i~~~ os t~ia i9rl ~srl !:? ~~~~! 

iT>·.1 .::.r.,w fJ9~:.:.t12. f...t . .u:r tl~.i':~~-1 1:~t-Vi? } 11-r: :.!c.r~v ~i'-J ;J1,i:!"L'¼;.it;J::lf.! l!")f:tï-r;t; .. .., 
-•"!.::_•.Ja liLri!Jb.!.U!:·, J'.G.h , ,-!!\'h~. 1;:!!J..Î:îl , .... ~ '!~r~n:.G/2ri'.:.ld~;,:t- ";'1~::·l'L3J;:; ·.S:,W 

t::'.:J°.,.:.f;:1~l ~,:i -s-b-1.._.:,. .. ?':,.zixsiJ:a- . .H.::..!." ~t~:.i?; i!..~:;..tl:.r::-ï.TI t~}H ... û-J) qo a·.:-G.N 7..3.iÏ 
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ZATERDAGAVOND OM HALF ACHT BARBECUE ! ! 

U KUNT ZICH VANAVOND NOG OPGEVEN 

(zie ook-elders in dëze Lensrevue) 

_/' 





,.t·i~ ... 

DE LENSREVUE , 
weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel 
45ste jaargang nummer 7 2 september 1971 

-------------------------------------------------------------
VANAVOND LICHTWEDSTRIJDEN 

21.00 uur Lens 2 - Verburch 2 
19.00 uur Lens 1 - Verburch 1 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 
-

\ . 
' NIEUWE LEDEN 
' 

645 C.J.Dries 18-02-52 (s) Meppelweg 1180 670468 

646 B.P.v.d.Burg 24-04-52 (s) M.Stokelaan 1026 673432 

647 A.Banning 17-07-52 (s) Beeklaan 333 398938 
648 W.J.Verheul 17-02-43 (s) Loosduinseweg 1053 
649 S.J.Kramer 13-05-61 (p) Steenzicht 209 116720 
650 R.J.de Haan 03-06-61 (p) Erasmusweg 1831 674236 
651 F,J.v.d.Hoeven 13-05-62 (w) M.Stokelaan 2654 676765 
652 R.R.Roelofsen 19-09-62 (w) Het Zicht 66 672556 
653 H.C.du Chaténier 19-06-6<Xp) Hertenrade 314 665404 
654 J ,J. l'ii tteman 03-05-59 (c) De C.Rebecqueplein :::6 639068 
655 R.L.Nieuwenhuizen27-01-54(a)Coevordenstraat75 679319 
656 E.L.Franke 08-12-59 (p) Hengelolaan 576 669300 
657 J.W.Hof 04-02-62 (w) Wezelrade 73a 678737 
658 Il.van Leeuwen 01-09-61 (w) Hengelolaan 1220 672863 
670 R.J.v.Leeuwen 16-10-59 (p) Hazenrade 25 299274 
659 G.J.Dortwegt 08-07-62 (w) Vrederustlaan 139 673813 
660 F,F.Tolenaars 05-06-63 (w) Loosduinsekade 251 324746 
661 G.de Kok 30-07-63 (w) M.Stokelaan 2068 660625 
662 A.G.v.Luxemburg 27-01-63 (w) De la Reyweg 28 607171 
663 B.J.v.d.Kruk 18-07-62 (w) Valkenboslaan 98 391465 
664 R.Buijs 20-07-62 (w) Dedemsvaartweg 164 668424 
665 J.J.v.d.Brande 22-05-60 (p) Wattstraat 13a 332774 
667 P.S.v.d.Brande 23-05-61 (p) .Wattstraat 13a 332774 
666 M,P.v.d,Brande 15-03-63 (w) Wattstraat 13a 332774 
668 M.CoDessing 09-05-61 (p) Meppelrade 19 663025 
669 J.M.v.d.Lans 11-11-54 (a) Langelaan 1 

.,, Noordwijkerhout 02523-2741 

'1 
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IN BALLOTAGE 

A.E,Ellinger 
M.A.Jansen 
J.T.v.d.Mije 
A.J.Hambrook 
W.J.v.Hemelrijk 
J.C.v.Schaik 

28-06-59 (c) Drapeniersgaarde 94 
22-06-58 (c) Ermelostraat 69 
28-10-53 (a) v.Ruysbroekstraat 
05-12-50 (s) v.Merlenstraat 16 
04-.05-43 (s) Zieken 123 
10-01-42 (s) Tuinzijde 67 

AFVOEREN LEDENLIJST 

J.Zeeman (p) 
L.P.Touw (w) 
T,Resodihardjo (a) 
W.F,Frerichs (c) 

ADRESWIJZIGING LEDENLIJST 

P.J.Dullaart (c) 
H.v.d.Graaf (b) 
J.v.d,Graa:i: (a) 
L,T.Bentvelzen (c) 
J.A.de Greef (b) 

T,M.v.d.Tol naar De Rade 90 (tel. ongewijzigd) 
C,Stapel naar Weimarstraat 152 (tel. ongewijzigd) 

SPORTKLEDING TIJDENS DE WEDSTRIJDEN 

674617 
337827 

180409 
299806 

Spelers, die van plan zijn een nieuw shirt aan te schaffen, 
worden erop gewezen, dat het officiële shirt een rond kraagje 
heeft (wit) en witte manchetten. 
Bovendten behoort een Lens-embleem bij het off-iciële tenue, 
emblemen zijn bij de SEKO of JUKO verkrijgbaar. 
Het is niet toegestaan glimmende broekjes te dragen! 
De kousen dienen geheel blauw te zijn" 

!2~~;!!!!;:!~~~~!~~-SENIOREN 3_t/m_6 

Voor de seniorenelftallen~ t/m 6 begint aanstaande zondag de 
kompetitie. Het eerste en tweede, evenals de elftallen 7 t/m 
13 beginnen een week later. De kompetitie-indeling van de 
elftallen 3 t/m 6 is als volgt: 
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Res.Hoofdklas B Res.1e klas C Res. 1e .klas E Res.2è klas J 

Lens 3 · Lens 4 Lens .,5 Lens ·6 
. DSO 2 vcs 5 Quick Steps 4 Vredenbumili 41. 

Wippolder 2 GDA 3 VVP 3 Spoorwijk 5" 
DWO 2 Quick 6 vue '5 DHBRK2 
Scheveningen 3 BI.Zwart 4 Vredenburch 3 Duno 3 
Delfia .2 Naaldwijk 4 RVC 4 RKDEOJ4 
HBS 4 Rijswijk 4 Bl.Zwart 5 DVC 3, 
Vredenburch 2 Maasstraat 2 Westlandia 4 ADO 8 
ODB 3 Zw.Blauw 2 GSC 2 RVC ;.6 

Gr.WillemIIVac 2 Qûick Steps 3 Triomph.2 CromvH.e.t, 3' 
Celeritas 3 Archipel 3 ADO 6 Flamingo:!s 4' 

Wassenaar 3 Rijswijk 3 SEP 2é 

VRIJDAGAVONDTRAINING SENIOREN 

De senioren worden erop attent gemaakt, dat op vrijdagavond 
uitsluitend getraind kan worden onder leiding van de trainer .• 
Het is niet toegestaan afzonderlijke groepjes te vormen 
zonder toestemming van de trainer. Senioren, die op een an
dere avond op eigen gelegenheid willen trainen, kunnen kon
takt opnemen met het bestuur. 

E.H.B.O. -cursus ,. 
De vorige week geplaatste oproep voor deelname aan een EHBO
cursus heeft twee reacties van dames opgeleverd. Als er me·er 
dames zijn, die aan de kursus (zie voor gegevens vorige Uerrs~ 
revue) willen deelnemen, kunnen zij zich nog opgeven. 

PROCEDURE BIJ STRAFZAKEN 

Een speler, die een officiële waarschuwing heeft gekr.egen o:f 
uit het veld is gezonden, heeft van de.strafkommissii, van dè 
KNVB het recht gekregen zich binnen 2·x 24 uur schriifrt;elï"jk 
te verweren iegen de genomen maatregel:. In zijn verweer
schrift kan hij om een mondelinge behandeling van de0 stra:f~ 
zaak vragen. De aanvoerder van betrokken speler dient' even
eens binnen 2 x 24 uur een schriftelijke verklaring •op t-e· 
stellen; dat geldt ook voor het bestuur. Bij welke sm,af, 
dan ook zal de KNVB 20 gulden aan administratieve kost-en im 
rekening brengen. De kosten van een mondeling onderzirek leun-· 
nen hoger uiivallen. 
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U',2-i.1.i~Je-~ .. ?.9H ·g'•e,.c.!1! et"a9fl. · O· aç;[~ s!ta~R II.2J;;:L;!fJ'i:on'-!i"és5ï 
!fét"'"best'OlIFVan-1:rens-·za·l--uuk dit··-seTzo-en-zl?'lf-, wa:a-r-nod·1:g,~-
strafmaiitrêgélen nemenï,; Eéinclspeler, d~eaeed officiële waan,;J 
s'cWÖWi!ftg!!k1>iJgti'oft[üte lieü,lleld wordt @ezoiiden, di~nt ziclïaO: 
dairrëli\i·,Î:c/pDiilaändagavond iîaf!îiët gebeurdef,iJi(llîet kluBgebbuwqg·ilf 
het bestiîflf;ll'fe melden. lligUllient daniHrbFJ.ey bezit te zi:lnO\t!In 
zijn schrif.tëliljk~:?-'O'l!tfwebt-sl!hriftl.'e1hde-Svefikl_aii'ialgzyjluan!>ái~n 
aanvoet'd~.i!\):im fc' :wn cê 11th,bl.s.slé ···· s rü1:19U 

· Maakt eeÎ ~~Îler~gtÎn;.}J9t.rfk vj\n}!.f~~g!;fij~hebdrl~51S,r)ilr,!if r • 
dan word+" qru:,genomen äa;t _iî;i,il· vol1eä.1! s.clîi:h(d belteni. H1i ""o~ 

. . à, Qi.'"li .>, ·.ch; ~ ,1 nin. ~/.,_ . , G V 
krJ..-je,t.;J-n a;i; geval"d~ max11)lale scrÎ ; voo.i: uit hÎt v,:l .ze11-
d 

Ua '.>l'.."'I!),.' ". IJ'U'hl h - .•;l'fniOL'l. .... 5<• a(!e). .;;!::u:u;, :; ::.n'i .Ur.9·L,ILW,. ,_,x:,; 
g~J-fufJ1~fflr,Ï-fln ~C orS1n§ }-Jftf . wees §it~g5nAen. ~OOf; ä~jlSJ!:t55 

c1eîe wa~rtäguw1ngr, e~r1:~rn2 îfiS1ngê: Vi}&Bs~~j~tr1J den. 

De straf, die door de vereniging wordt gegeven, kan in min
dering worden gebracht op de doO:iilJtleliKNVBvlli}SI:tëTQeg_g.èfiAätra'f. 

füm:.-~iit,.bv qo -t.G~ , 1,,He,tè!jesitun:i',; qo':t9 n9inow r,,;•rninsa si! 
1.t!'!1.:n:i.k:"n1i:t .rili· JU>'f "S,i! ifd:.9:_l -roft.i:r--; n ..... J:t,·ro-w ns:.l bnlHrri~13- f;.us!lulaj .i:.u 

rn:."'5i3.·o-.r '9! as.f/lfrr:.1::g '9"11{..t.t.'.\ ),:.&los:ln r1.r;n$a.s:geo.t .:tsin :?,l J'"-)'H 
IN;d>.E.:!l'LEN~.:- o:vj,=• o~•r.to~;ryi.1,.! 3 .. "'!'':HI.tJ:1•1J ~,.b _ff..Gv ~nlmm!::d:aooi 'l3bnos 

::==ç:;:,,...~.;:;:;:;:,;;::;:;:;;::,;;=f";;-;;:.!=~~Lj· .fis-!Iiw hr.srins~-919~ n::rgls qo b.r..olf.r; 9"I.9Ó 

,:. .,.71rr1!asd .t-::Hf :h·,m !19msnqo j-Jl.si 
Onze nieuwe trainer de Heer Wim Anderiesen (Sportmensen noém 

j; bij de voornaam) 
0 

a11a·rno- .O.f!.H.:S 

N-':lff{ttg~n"'k'óili'i 'ii'IB.'l/ s'êt (3'n.0 V m'à\l.'f'·îi'öe0 'Î'il.Ti~ hq_làl z-in9 ~a'i"!l bli.fvena: . 
è~1\'11;i i'i.Wn<''b.inl!!t\t1':i. iE së'Ii o'êî\""~ó 'f6 'f, e 'r{' t't'i 'àt'igr'i 'j'itj dt'i; 19 !J-an" 'îri1'2.'é 

-W11fil \,re~'i-11.1 n'èY.9 W'Hh" ~ ,iá'?,'i-1 eîrfuti f a'r'! a ei½'aanll:s" frë t" f'Ïè i tII ~- -&'à t 8 '.!l'i-'.jl; 
'-"'"-"""'-'i" .... ,,,n '-'-:l <.,. •r ódS. '""''I.'':;! '"'"'~-,r-,~b rv,l i [W ( 9S<V<,'T nog zeeF~Korar- u1'J' Olts ~S,""-wam ·n J gaarne· u·an ons verzoeK nem 

enkele vragen te mogèn stellen, tegemoet. 
. . . . Vi@::,Liili'.~AHTa tiff aflUU:lIJO.IN 

Habijd: Was Lens voor Uw komst hier, al een goede bekende 
'i~ lHl'.g'a-;}iir.ttJ9'f1 g"ït.i:~,1Bd:'s'e--!$G1if ~>l~.i:~i:lî.(l C:59 9Ï.b ,19l'9qa fl9~ 
sfü irnv1 s."i.i?..ai:m:uo.,~1.G'IJ"a nb, tt.lJTf ;t13:H1 {'nsin1os.s~. a.i. .bl::Y'F l'nd j-J.u 
w~~Jifh.."il1~'!-dYa dçsl,l t~ jsz. v,qEJBP.& d,r !Jlf!J IU;;>!<"I:11.F~n!l-..~!W\.lrg9 d z~'fll)ï 

--4'B'.i>1i.~g Il d,(n IJ& o,rn.e •. Jll:~§lÇ,!11;1'_,k.i cl§snis;t,s,a V il-D- #§'g bi' n/jl;s-!,!g-1!•:i-çti t,i.!1-
-Tu.r:lc'm g_g ni,n v-1!/R f!.f 8.!lII:1/lf "thy;½Jn .!?J.fi~BA! dft§ei W@J n~ fütO?(!lP. y~ !.'•tP.!l-.! 
·-ffiBl'B1 ;t-$ !/ ,jljp r.~!>-f!'9q !f O;!f 9-;1':;fo '1:hl d m; V ·rn b 'I 9 0 V 11.!Hl 9 (1 • f! 9 :à !l 'IY :;l_s &S 

Cocot.r 'lP\l'lH."!i:'f.-" fi.i\'-E"'ni 'ifétttP.1-l:t.stiildn%p èifü -ltf a'lfn~ r~9 \ffiÏi.ie'ilil9 !li j 
.. llmfüt 9.(!tn".'b~~liafli~uji'ë~'1 o'dê"we-i2-v o:il.R'l.efi~ lliirltit. 6lt';11'èêli"'' 

!lH me;l;a-à'"iidll'fi.L'Î',;J,'/;,î,1Jtiil'g7 mw . rwbln;,s ÖS ll'J .01 o5 l.11~ :;loo. iI.Js.{; . _ 

·••nt0if ~,sbno ë:5J:il.s.fu1_om- ~.oss.J ru:;:::. !l9S.e-0.Jf. :3.(L _ ""-~9~i1.~~rji, 5t~-t!~slt5w!' 
_ , . · - . : ·-~I.lsv·.t:ui · ">!>;J;O'cl .aei.I 
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Wim: Ja, zeer zeker indien hij 3 .á '4 jaar bij een vereni
ging beprobeerd heeft er het·,beste van te maken. Ik 
vind het leuk weer bij een n-ie~we verenig.ing te kunnen 
beginnen, je kent niemand nog:•goed en bekijkt ze zo
doende als voetballer en nie·t als mens. In h·et begin 
is het nog een beetje de kát' uit de boom kijken. 

Ilabijd: Wat vindt U van het spelersmate•riaal, waarmee U ,moet 
1rnrken? 

Wim: 

Coco~ 

W-im: 

Ze moeten nog veel leren, ik'• ben trouwens tekor.t Ili-er 
om daar een goed oordeel ove.r ·t'e kunnen ve.Ile;n, 1bov,.en
dien zou ik meer moeten wetti·n~cover ·onze. jeugdspeler.s 
in het· bijzonder die van A1 ,•' 

Hoe zijn Uw verwachtingen voo·r-het komende·sej:zo.en 
c.q. te toekomst? 

We .zullen zeker niet de mindere ZJ.Jn van het ;gros ,onzer 
tegenstanders, het zal in bepaalde mate ook afhangen 
van blessures en verloop of aanwilistén van goede s_pe!l!ers" 
Verder weet ik niet de kracht van de tegenstanders., 
iedereen wil winnen. 

Habijd: Wat vindt U van de trainingsopkomst tot nu toe? 

Wim:' 

Coco: 

Wim: 

Zondermeer goed, ik fran alleen ·maar hopen d,at het :zo 
blijft, óók als het weer wat minder wordt. · 

Welke conclusies verbindt U aan.;de resultaten v:an ,de 
hoogste drie elftallen? 

\iat het eerste betreft, z.1Jn we:,•·ondanks het feit da't 
we twee jaar terug ook in de derde klasse voetbal
den, toch weer een nieuweling. 
Als we dan kijken hoe er tege11· VUC is gespeeld, dat 
toch een goede tweede klusser•• is, dan kunnen we on
bevreesd voor wie dan ook de ·kompetitie tegemoet 
zien, Er· moet dan 1<el met dezelfde elan gn inzet 
gespeeld worden, het "koppie, 'koppie'• moet g.ebruikt 
1rnrden en er moet ondanks het··feit dat we amateurs 
zqn, een zekere ambitie bij de 'Jongens. ziJn, Als 
je in de selektie zit en je aam,aardt die selektie 
zelf, dan verplicht je· jezelf à'an, een zo trouw 
mogeli-jk t,ra-iningsbezoek en ee,r .zo· groot mogelijke 
inzet tijdens-- de wedstri;jden. +·.• 

/ 

\ 

.. 
! 
1 

~ 

' ·' ,1 
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Habî'tid~ i'!s·· heti 1~a:a-r,, '.'il.àit ,bé_t' ,tt.weede;.'el.f:t'ál: eend'handhaaf-: i i.: 
/,] ,cr·r:'1,ëlffaP!r4,ó'rdt<;f 1fää'rme·e J1Jé'do

0

el'd''Wó'rdt'''dat5r.liet tweede 
w:-,,1:èu:?l •;,!' 1i-iikel'"Öp' .'hándlià\r.ilf/f''in, 'd'e ·:reS', ,'.twéede<ilda:ss·e gaat 

-G.'t~:. r_~:::: • . J?.;i;pe:1·eh '?ht..· h::::~1;;: ~;-::"~;;:-.. {fii,::ic::.::,t):1; '!'";:;tnf ,~~;;. ~ n·.~r·r; i g-.:-·~ 
f'!'.:.:~;.~ff' J'~!./: t!l:· .,,;'-f!'.!B:ir ::."7-tf ... :t','";:Ç.~ (L'"f! 'F:,~!.-.h·-:rfJ·~f,"7 :::r[":,. ;..i.f;:t-:'.:"Ti"l{l 
Wiin· .. Di,t vind ik volkomen,._een negatieve instelling. Je 

•, ... .i."ffl:1i:n__.L&, ,,;,a_1_1.t::., '-1.J;, . .Î ¾':.U., -."f/1. '::.lb. ~":f; t·•-~'-~,,,. ~-"·J--' '!,'.~:i•-t J.·~·1.t -.; t.: 
- moet gewoon op de eerste·plaats mikken, daar speel 

.::tt.=· rr, ~,-:j·e.:kompét•itre· :fv.o·orqdhêt, fs,1éen:.•gëvè ëht· ,orii.;:dé :f>(Jri t' en. 
Het wordt volgens mij dit jaar voor liet,ttweede wel 

•1yoej;:''fil !:Zfffi1!k?äfi~•~;.~~~,5 B,~.l!--· Y~0 ~.nh~-.1'rl:e~s~!·.~Wirf! H::i,!~ü:!i '-J-S "ITTif; 

-G!!Coéö u~,;,!Hbe, v,en:,i,éïkt· Uw-:zeggefischap,,b;bj ,rhet•iopátellen van 
<irel!F.:2'1Sl.'1'v~:.-:deü·se·l:ekttt'o:::.Fel~:ta-l:len?13u5 "1:1:,~.rl:m: ïi:L ii.O!i n9-f..b 

...... - >..IS,; 

~lt~, _c~• -ilJ ,,>+i •~.-::;-1'-. .. ,·rr:";- jJ:- Jo:f: fj"·~ 
Wim: Voor het eerste ~èn· tîifeedê~ben '1k'~gè!Îeel verant-

~:-,.,~&:=~;::wo,ö}~de·lfjk:·•-:1i· T::.r.~.::•·j'! ·lf.i!ffl~'i:"!"z!;.rr:,~~rE'I-.: 'á!J: r-::t;.i-:; ";!}H. :o~.a-a 

llabijd: Ziet u een wezenlijk verscliiÎ:.,Y1Pa~· IiÎ~ntälÎteit 
:~~~) tUt"1~J:t' ·t~:a)1s;,de. L~r.is- spe_lcr.s--: ti;.·,o :v; ·;de --~-sp_eler:S f:van:,.d'e anderë• 

;r.~1~?Z-fü:î::î_fug Rà:ags.e. ~·,x_er;..èrt.igi ng·en f; die U~:h e e.f t-:1g.etrainP:?, :t 
=--•!liI,-•-:-,,.-, ~;;<11:9.1- )"'("•·.-rw ... L•" •r •,•;;1_•-• 'ft~~• 1-rn-..-r-f'"'-~:"f."'i~ :u•;• ;••,•--:-~_,-•.ici:::r:.: r ,:. (C,~"'f 

,,_,,,c," .. I\Cfm:=:· -- ~Xk''zîè- übèrlîaup·t ·'1foinïg verschiL in' inéiï:sëri"die voet-
·~s~~~~;l"r•~~---~•r f\~•• .•· ,._ ~ . • ,,, . .,,.,,,:.':) '"JJ" .Î""' ~,~:,-; . !'- («pr.er,:;: ,-r~•-~~«•.-_" 

•'" "' · fia·l-Ièii. "Je·'hèbt"bv'éraI moéiiijke'.eri mäklfolïjke en 
,.,,r~~1,;· Î' ~_J_r,?) ~ ......... ~~{O:.'(_hc,•".::r 

bescheiden j ongcns, maar''dat'' is'peert··1:n:rmij niet zo, 
';)'?-..,,,;JlfuJ>iiJ:, .:ert·Jl!.!:P.1.l~i:>-\t~1I!!!g51JQO :i.-'!;, v:e.el J.las:t,mee ,,gehá~ t<JJ.e: 

moet niet te streng zijn en niet te slap, een kwest,ie 
~:; --~r.3l t~t,n...::.-á~'á'ilvöê;fèn !lE:~l:.LI)J, i:F.';~.I 1;:.v • ' .• n~U:~:.}'. "U:.ii.tf:!'.'TL;J~;a,~ :a.!'.~ 

,~;U!~U--~, ~1.~J;ni:ixi- -I~•.;:-~.1, "f.es-n::-v.• j':l,,r;_, a~;~ ;ififi ,,,,;r·1L i ! 1 
Coco: Yat vindt U van de Lcnsiaanse sfeer? · 
~n ZI2' .nmt'~e.-fl::CT g11,• GG~ ..t- ,LH1 .·i;_J.:t-.;-v. ::~-~l'i,rt:~ !2:.n:o.~, 1.-:nU o-,\f :- "7!>0'0' 
Wim: Dat is voor een traÏlJ!!.f,,_(ç11cj_e_r:,:, ço_ru;,ract);oa;l:tijd moei

lijk te ~.e6gen, want hij is geen vcreniging~mens, . , 
::.i-....r:u:.. ..._,'.~ ~.--,-"=! --~-; .. .,.,...,.,., . ..,.-- r.· ... - ""!"•·---•.., i'{· ·•1 ~-- ·•1· .... 1'-•~•,•·,:-~ 1:~·••·• 'l'~~rf ""•'ij'J'\~ 
""-'"-"' "'-'=-<• H-r3' i-s'•meesta'l-'-de-·e•1üge·'°betüal'dè 'ltrac1tt· ,en· 'dan nfoet' 

4:rz.~lt;c.j'ë ~-è"!.:V'äh ,.;:è})"cfaráé Fd-ïn~ën ~'t(fîS:ftá1l'-ti-ëi--é'n1W-!jé=:fuoet niet 
• •-liY•!·T• <"f'. ,- . ., nu,:,- .. ,.=,_,,..,. ... ,.,..-.l;.,., ·"tJ1't te eigen worden~t'".f.' .,.;...·~*.:.;;-!·.ic.!, .. ~ -·.:..-'J"i ,._,s,:;..;i..e~,, i ... .J.M.:,:.. r '-.. _.,,_ 

.-~,î'1 .,Jil'l"'.fC.Ult~!!' a:1.- ·1v:~;; !!r}--;;qj)· ""~:.t> nn;t t:~1:f.Gf~I n.r.:ü. 11-<t ~-1 il 
ll~j4.k .VJ,li\ffi~: e)1g;_,13n_~1 ap_g~J1:1.;s1:t E:ll./::,J.n;_ Ulfi,31If l};:_~e '1:$/te de aan-

= voerder~ te. bezit ten?tr- ,.,;,_ ='""•• -~~"' •t>2 --n~•,n;d ~~'W:-!ti±~"·' ~~-~•i.J.c!it!_z.-o.=._ ~"' ,._;,; i.J;, '""·~..._.1., -,~ . .::t ,.._._...,, · • .u "r...,,, 

Wim:.E~~,t;;;!k,~ve'i"-lä:-ng3;t1Ui't':;:,'.'é~ü1iXän~o~érffif¼- cb'roêiP\ió~rèö.g~tuk is 
ï-W~ii.t,,yah·;,;mi fl:i n·rh'ë-t' .vffl:-a:r:eî-t a'Ï\~j'.Î-~ r!:rnfb1fî--ï°f.Jláië:_êflfl~; zij Il 1 dan 

<~"wu1,-:t~zal~1::i kt·O ó 1cf·.a.r:··t i~ a:1: a~èiîtt,ir"11ni fJnu..:aallVd.ëT d:~1.::,~Jffä.an • Ik 
~~{;.\ -~- k~ es. ;z·e'.l"f,:rae, ,.a:-ànN:fi"é'.r•aèf?=L.a1e·f't:''dir:!:J•o1Nf}è'ns"!l-;_Ill: ver

s.:ir:ti~~h:i.w-ach.t~ dà''ü:r:o·üiëir,V-Ull~:l:i efä.".: dä.t-'."-: lii ~·ttVc/br"?i. tö09r~-àcElte r mij 
"brtsrtà'at~e11~~t·e;v-ëüs~tjfüóëtt.I(ifJ -~é'.ITi"-~·6]?èüir'Sî~ig~1i1i-~~ijn 

1 
eJ:~ji!r121.!!_!l ar .Ld,te;::s t ct:a.t1cr11e·i1 ffa S':i:ö'.f'ë't~Oör:·~:aë:rd J\.il' !.. -i è'!::ira:r i ng en ·) 

",rr-nJi?l~'}i-J;{fla:r.1.· --JÜi arrt~Ilt_;i:J;J 11-u~ui 
Coca: Denkt U nog wel eens met weemoed terug aan Uw Ajax 

en s"11.s. tijd't 
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Wim: Ach weemoed, wel meêr'voor Ajax natuurlijk, de club 
waarin ik opgegroeid ben en waar mijn vader· ·ook triom
fen in vierde, Maar op een bepaalde leeftijd weet je 
toch dat je afscheid van de actieve. voetballerij_ moet 
nemen. Het voetballen· betekende echte:r. nog zoveel. voor 
mij,. dat ik trainer ben geworden, want heb je geen 
lie:fde meer in· het vóetballen dan Jean je· er beter he.: 
lemaal 'mee stoppen,' doe" je het nl. al:ïééri vocir gèld, 
dan komt èr op de duur niets meer van tJrecht, 

Habi;jd: 

Wim: 

Coco: 

Wim: 

Heeft R. V .c. · geen ·aàntrekkingskracht o·p· ·u. Zij 
trekken. toch veel ex-profs aan? · · •· 

·,; •t - :,. ~ . ~ ' . -, ~i; · - ' . '· • • ;.. ,: :·. 

R.V.C. is een goed georganiseerde vereniging, haast 
met een professionele··aanpak, zij spelen in de agglo
meratie den Haag het peste voetbal, het is daarom 
logisch dat spelers als Schuurmans, Clavan en Haak 
etc. het eerst hun oog op deze vereniging laten val
len. Maar ik heb geeri interesse, 

Klopt het, dat U zic~lbok met de Lens-:-damestraining 
gaat bezighouden? .,. 1 

Nee dat kan niet, waht' il, ben te weinig he'er, 

Habijd: Hoe staat U eigenlijk tegenover het versch\jnsel 
damesvoetbal? · 

Wim:·"···. Als' de dames· graag 1i'illen vo'etballen, dan 
het niet laten.· 

't 
·moeten ze 
.g 

Coco: Wie wordt landskampi,oèn ·en waarom denkt U qat? 

\firn: Wie het wordt weet ik niet, niaar voetbaltechnisch 
gezien wordt het Ajax, Hef wordt echter voór de top
ploegen Feyenoord en Ajax 'steeds róoeilijlcer, de 
mindere goden willen op alle mogE!,lijke manieren" dez.e 
ploeg,;in één of meer. pu.nten. afhandig m_aken, hoe dat •. 
ge];,eurt is. dan totaal onbela,ngrijk, . , . 
. Er komen echter wel steeds _meer ploegen naar· de top 
toe. Men leert, de -oplei_ding en begeleiding worden 
steeds betE!r. Het is voor alle par.tijen beter als 
de top groter wordt, 

Wij Imnnen on_ze trainer nu alleen nog veel succes toewensen,' 
wij weten dat ieder die Lens dierbaar is volkomen achter hem 
zal staan in het komende zware seizoen. 

Coco - Habijd. 

--- ----- . 

\ 
\ 
1 

i 
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VARIAANTJES 

_ De 1iafter~barbecu~••·wedstrijd ~an het ~erste is een duide~ 
lijk~ s~f g.eworden, 'ge_zieµ 0-5 neder laag tegen Celeri tas. 

- Volgens een gerenommeerde trainer heeft Reneetje X-benen 
met 0-neigingen, 
Afgel~pen ,-~atèrdagavÓ~d schijnt, de WJ.Jn 'zo rijkelijk ge
vloeid te hebben, dat er een da:me haar "pillen" heeft ver
geten: Gelieve op te halen b{j de llr Hi~rck. · . . . " 

- Te koop gevraagd: een paar voetbalschoenen maat 41-42. Men 
kan zich wenden tot tel. 393949. 

- Vakantie: maat 56 is slechts verkrijgbaar bij C & A. 
-• 11Floepie 11 heeft zijn best weer eens gedaan! 

Het Lens-kanon zwijgt ! !I 

- Van onze modemedewerker: 
"De nieuwe selektieshirts schijnen niet .te passen" 

RECHT OF ONRECHT? 

' Er is in de Lensrevue enige seizoen geleden wel eens geschreven 
over het probleèm scheidsrechter. Dit was naar.aanleiding van 
het geval. "van llanegem'!. De betaalde voetbaifans zullen het zich 
nog wel herinneren. Van llanegem kreeg van. de scheidsrechter een 
waarschuwing wegens natrappen,· 's-Avonds.liet studio sport het 
"gewraakte" moment nog eens zien. Duidelijk bleek toen dat er 
niet nagetrapt was. De strafkommissie maakte toen de fout de 
scheidsrechter in het ongelijk te stellen en van llanegem kreeg 
een zo lichte straf, dat het een aanfluiting voor de scheids
rechter was. U herinnert het zich weer? 
Nu hebben wij weer zo'n affaire! Nu is het echter omgedraaid. 
Scheidsrechter Dorpmàns had een revanche~name van Cruyff op 
Advocaat niet gezien. Heel Nederland zag het 's-avonds echter 
op de '.l'.V. \{at gebeurt er? Cruyff moet vooi, de strafcommissie 
komen. liet punt is dat scheidsrechter Dorpmans, aangesteld door 
de K.N.V.B, om de wedstrijd Ajax - F.C,Den Haag te fluiten, 
gepasseerd wordt. Hij heeft niet voldaan, want hij heeft een 
overtreding niet geconstateerd, terwijl heel Nederland - de 
beste stuurlui staan aan wal - het •s-avonds achterover ge
leund in de luie stoel wel geconstateerd heeft, 
liet oordeel van de scheidsrechter telt niet meer -ee en zo 
wordt de scheidsrechter weer eens in zijn hemd gezet. Waar gaan 
wij zo naar toe? 
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Eens konit •nog eens de tijd, dat 's'...avonds na stlidio-,sport. de 

uitslagen gewijzigd worden omdat de scheidsrechter bepaalde 

goede doelpunten afgekeurd. '11eeft, · of buitenspeldoèlpunten goed

gekeurd, En dan zijn zij een ·eind op •de:. goede weg naar de ver-

fraaiing· va.n ons voetbalspel. ,,,, ,n 

i ·,: ., Fr-anS:°\Yubben. .,r : .• .,' ,.,..,, "-~-J :_t, 

:: -~~:.. ;~ • ::. .: i:; •. ~-; 
LENS 1-'CELERITAS. 

vah dë-•vorige oefemfed"~ 
optimistisch en i•sc :een·,:: 

duidelijke nederlaag --:Wel ·_- _,,•, ----·:·" _ _._-_ 

Misschien waren we na de rèsulta.tèn 

strijden van het eerste wel iets te 

terechtwijzing .. : in .d!), vorm van een 

op zijn plaats. 
Maar het feit blijft, dat het 'eer'ste •äfgêloïÏen 'zondag tegim l 

Celeritas op mij een' ongeintere~seerde iridr'uk' ma.ákte. t• ·'' . .! 

Zelfs de zondag voor het èêrst'·gèdrageri' nieuw~ ·shirts konden 

onze spelers niet inspireren. ~'._; · .. '; . · dL·•' 
,. . . ~, --, l 

In de aanvalsacties ontbrak ·elk ·verrassingselement eii een' -:_ 

doelrijpe Irnns werd er bijria niet geschapen. _ ·, ,., : 

Wogen in de eerste helft de plÓe'gen nog enigsziris't'egeri •eÏ.:...: 

kaar op (ruststand 0-1), in de tweede helft was de zaak .. ,-. _ 

spoedig bekeken en zette Celeritas middels twee 'fr:aài·e.·;goals 

Lens op een,gezien de spelverhouding_oµoverbrugl)ar-e (0.:3.)_";; 

:achterstand, = 
Daarna kabbelde .de :wedstrijd rust·ig naar het einde, me_t nog 

een opleving aa_n Celeri tas-zijde, ·-wat ~resulfeerde in ~og::- -'. :-· 

maals .2 treffers, _waarvan eeµ _ui t,_,een :terech't toegekende,,:,., __ 

strafschop.•'.·''.·::·/ __ ,._ • -' t·,-.:; ·,,r,4_ ... f J;i•_-~-.•;;,.-:i:';" _L_,·: 

Concludere11<l,;·kup_ne_n we vaststel,len·; da:t h_et van Lens-,,zijde- l 

een zwajd~_e -yerton_i_ng was, die on.~. duidelijk heeft;;gemaakt,. ;. 

dat we er l!l,_!~g~-p.9:g \_niet zi:jno:-!.~-~r_,_~,:-v-:~1 .. ;.: J:,~_:.\iti~~~1~1-~-l;~~P~ 

1,a :~J '!1:Ji~.13. ~i '7::.l.Ä. •:..:-·• w~a .. il 
PROGRAMMA DONDERDAG 2- SEPTEMBElb:,Hr<i:: [ .. :, 

Ll~r1~.!~1~1li"1l 
i1:;:1"lt)ffn: ... 1:;1nDÄ ., ;J 

u::;-,1,J UJtl ~ l" 

·-··-·-· ,, ' ' 'C'Ó.-,-,-~,.,~~ •• ,.:.~;."-!I ··, 

PROGRAMMA SENIOREN" ZONDAG 5 "SEPTEMBER"1971 
""i,.'J~:,·J,.;,;., .. ,'U~ ..... t_;,.4- --..... · .. -~~ 

uur Lens Komh.A - Victoria 1 V1G1L6/4 

uur Lens Komb,B - Victoria 2 V2G1L5/3 

uur Lens 3 - Vredenburch 2 V1G1L5/3 
uur Maasstraat 2 - Lens 4 

J.Ras 
R.Borsboom 
W.llartman 
J,Maas 

14,30 
14.30 
12.00 
10000 
10.00 uur Lens 5 - vue 5 V1G1L6/4 K.Ruskauff 
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12.00 uur DHBRK 2 - Lens 6 A,Mulder 
10,00 uur Cle}-e:ritas 7 - Lens Komb,G Leyweg 
10,00 uur Celéritas 8 - Lens Komb.H 
14.00 uur Celeritas 9 - Lens Komb,I 
10,00 uur Lens Komb~J - Celeritas 9 V2G2L5/3 A.Poels 
10.00 uur Lens Komb.K - Celeritas 10 V3G2L6/4 A,Kok 

\, ' .. 1 •, :. - i ·! 

LIGGING DER VELDEN 

Maasstraat 
DIIBRK" ; ·· 
Celeritas. 

- van Brieneiilaan ·t. o; 
,.- Sportpark· Ockenburgh 

:-•Leyweg 

Oostersportpark Wassenaar 

VERZAMELEN 

Lens 3 - !clubgebouw 11.30 uur 
Lens 4 -. terrein Maasstraat 9,30 uur 
Lens 5 ~:e::.klubgebo11w 9,30 uur 
Lens 6 Il 11.00 uur 
Lens G en H - Il 9.30 uur 
Lens I Il 13,15 uur 
Lens J en K - Il 9.30 uur 

OPSTELLINGEN 

Kombinaties A en B worden door de trainer bekendgemaakt, 

Lens 3 
R.Bruggemans 
G,Oostrum 
R,Hartingsve·ld 
~t,. v·. Veen 
J.v,d,Knaap 
Tb.Hoefnagel 
11.Bijsterveld 
W.Kouwenhoven 
J.Luiken 
J,Rossit 

e, <, i"' 

J 

") ' 

J.Bertens" 
\-._J;; ih,·' Res. 

J.de Waart (2x) 

Lens 4 
B.v.d.Lans 
E,Bronckhorst 
P.Klein Breteler 
P.v.d,Aa:r 
J.Colpa 
R.Brandenburg 
Th.Brochard 
G.Benneker 
A .Jansen ., 
L.Duivenvoorde 
J.Witting (àL Res~ -•· ,,,_ . .:.· ·, ~ 

C.Grimbergen 
N.Koot · · 

,Lens 5 
A.Tamerus 
J.de Waart (2x) 
F.Veelbehr 
A.v.Egmond (a) 
W.Verbarendse 
J . .'Verhaar · 
G,de Hoogd 
R.Eykelhof 
E,Fc;>EJ.ndge 
B.Hendricks 
L.H':~dricl{s, , 
Res. 
J,Riemen 
E.A.v.d.Acker.: 

.. 
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Lens 6 
A,Vervaart 
F,Straathof (a) 
J,Keetman 
J,Silverentand 
R.Schol ten'·· 
E, Bakkers '· · 
J,Groenendijk 
G,Looyestein 
T,Heerschop 
H.de Jongh 
H.Suikerbuik 
Res, 
W.Eykelhof 
H,v.Welzen 

Lens Komb,I, 
W.Krol 
A,v.d,Meyden 
H.de Sterke 
M,v,Zilfhout 
W,Burghouwt 
P.Burghouwt 
J, de Hilster (a) 
N,de Boer 
H,de Sterke 
G.Jehee 
H,A,Suiker 
G,Hogetoorn 
J,de Boer 

' " 

Lens Komb,G, 
G.Halleen - . 
J.Ilriedee 
S,Douw (a) 
P.Haririg 
J .v.<f0Aä-r 
F .Jeheé·;!t. 
J ,En'd•lich' 
A.Cox 
R.v.d.Velde 
F, \iubben 
W,Verheul 

Lens Komb.J, 
R.Bos 
N .Osse (a) . 
H,Douw 
P,Braun 
A.J.Hambroek 
W. v. d·, Laan 
J.Magnee 
S.A • .Schaap 
c,.Dries 
Th,Meerstadt 
B.v.d.Ilurg 
C.v,d,Ven 
A.Banning 

" ·~ 
'f; 

Lens Komb,H. 
A.Hoek 
G,Duyvestein (a) 
P.Heynen 
F,de Kleyn 
A,Tinnenbroek 
A,Bilderbeek 
J.Verbarendse 
F,v,d.Bez:_g~_-;-_.

1
-.-.~r,#:-: ,,,.,_t.!·.,...,::\t 

B, Lustenhö-ui,èr .. -·'. •,. ,:::·_, 
•. l •. • 

R,Soer ,, . 
L. Boelhou~er' • ~ .. 
M.Wolters-'RÜckèrt 

Lens Komb,K, 
J.Borst 
H,Dankers (a) 
c·. v ,Deelen 
W ,Douw' 
P.F,de Haan 
A.Laat 
M,Olthof 
J,Rientjes 
R. v. tl.Steen 

. A. Vervaai:t _ 
G.Blankespoor 
J .Kuypers • .,. 
R.Feekes · 
B.Osse ~, -

KOMB. J. EN K. ZIE PUilLIKATIE ZATERDAG 4 SEPTEMBER 

Lens 3, 4, 5 en 6 starten 5 septédb';~ niet aë' IrÓmÏietitie·, 
Voor de· ovërige èlftallen begint dezé op ·zondag 12 septembel'.c 

UITSLAGEN SENIOREN 
Donderdag 26 aug. Lens 

Lens 
komb;c·.,: - Nh:o 1 
Komb.D. - Nivo 2 

. . . 

\ 

I 
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Zondag 29 augo: . Lens Komb.A. 

B. 
c. 
D, 
E. 

,. F, 
,, G. 

H, 

AFSCHRIJVINGEN 

- Celeritas 
- ADO 3 
- ADO 4 
- ADO 5 

- ADO 7 .. 
ADO 8. 

- ADO 10 
- Wassenaar 

1 0-5 
1-1 
3-1 
2-1. 
5-4 
0-6 
5-4 

4 3-3 

Alleen vriJdagavond tussen 20.00 èn 21.00 uur klubgebouw 
tel. 66. 13 .14, 

l ·• 

PROGRAMMA ZONDAG 12 SEPTEMBER VOOR KOMPETITIE 
14.30 uur Lens 1 - Schiebroek 
11,30 uur Lens 2 - Wilhelmina 2 

' -· 1 • 

Voor de overige elftallen is het kompetitieprogr~r~ma 
nog niet bekend,·~ .. --· · 

., 

Van de ontspanningsvereniging van de strafgevangenis in 
Scheveningen ontving onze vereniging een uitnodiging a.s. 
zaterdag 4 septe!Ilber met een team van 9 spelers een toer
nooi op een.,speciaal _ daartoe aangelegd plateau te komen 
spelen, Gezien onze prettige ervaringen van verl~den jaar 
hebben wij deze uitnodiging aanvaard en verwachten hier
voor om 9,30 uür aan de Pompstationsweg 1~ (ingang met 
2 torentjes). de volgende spelers: · - · 
J.Borst, J.Magnee, O.Dries, H,Dankers, C.v,Deelen, P.F. 
de Haan, J.Rièntjes, J.Kuypers, A.Banning. Res. B.v.d. 
Burg, R.Fe'ekes . . , 
ER WORDT GESPEELD OP GYMSCHOENEN,.. , , -
De spelers behoren zelf voor een lunchpakket te zorgen, 
Leider dhr F.Flumans. ~-~-
De volgende spelers ·kunnen· hun KÓMPETITIE-KAARTEN bij ·· .. _ ··-
dhr HiercK aan de bar afhalen:. - _ ., 
C,Bor,:;t, E,Foendoe, G.Jehé,i, C,Kuypefs .. ,J.Mesters, H.d~ •.::, ,, 
Sterke, F~de Winter. ·· · 

·'!:'. ,_, .KRANT-ENAKTIEr --~ ~-: · 
:_.,.:~·.. :: •· ,·; :! -- :..A~:t.z.1,j _.,. ~=-::_ .. ~ 

Volgende week zaterdag zullen er weer oude kranten opgehaald 
worden. 
Eventuele "oude kranten bezitters" die van hun voorraad ver
lost willen worden kudnen zich opgeven bij 

Roh van der Steen 
j;el. 39.86.94. 

Jura" 
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PROGRAMMA JUNIOREN 

ZONDAG 5 SEPTEMBER 1971 

Aanvang 
- Lens 1 
- osc 2 

Ligging terrein 
Zuiderpark 
:v3 

12.00 uur Rava 1 
12.00 uur Lens 2 
14.00 uur GDS 3. 
14.00 uur Lens 7 

Lens 3 .Erasmusweg 
- Quiék Steps 5 V3 

, ,. . . 

ZATERDAG 4 SEPTEMBER 1971 

16.15 uur Lens 4 Maasdijk 1 V1 
· 16,15 uur RVC 4 Lens 5 Schaapweg, Rijswijk 
16,15 uur Lens 6 VCS 5 V3 
16,15 uur VVP 6 - Lens 8 Zuiderpark 
15,00 uur Quick 6 - Lens 9 Sav,Lohmanlaan. 
16, 15. uur Lens 10 - Quick Steps 7 V2 
15.00 uur Lens 11 - Vios 5 V1 
15.45 uur Quick 8 - Lens 12 Sav.Lohmanlaan 
16.15 uur GDS 8 - Lens 13 Erasmusw~g 
15.00 uur Lens 14 - Rijswijk 7 V3 
15.00 uur GDS 9 - Lens 15 Erasmusweg 
13·.45 uur Wilhelmus 10 - Lens 16 Westvlietweg Voorburg 

· 15.00 uur Lens 17 - Schevening,11 V2 
14.30 uur ODB 4 ,· - Lens 18 Albardastraat 
14.30 uur DHBRK 3 - Lens 19 Ockenburgll 
13.45 uur Lens 20 - Velo 17. . V.1 ,1 
14.30 uur Zw.Blauw 3 Lens 21 Kijkduinsestraat 
13. 45 uur Lens 22 Duno 11 V2 · · "'f · 
AFSCHRIJVINGEN 
Schriftelijk aan dhr G.v.d.Steen, Nunspeetlaan 303. Telefonisch 
uitslu:i.tend vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur tel. 661314 
klubgebouw. In Noodgevallen zaterdagochtend tussen 10.30 · 
en 11.00 uur, tel. 39.86.94. . . . .. 

Lens 1: p.de haan, f.raaff, th.v;rijri, h.rimmelzwaau, c. 
schrover., p.hop, j.kruisinga, g.v_.d.velde, f.gnit, th. 
bOO!DS, j~ dissel dorp, h ,de zwart, r ,hoe:fnagêi,: . 

Lens 2: f,di~seldori; m.blok~, j.v.d.heid~n; a~jungschläger; 
r.nieuwenhuizen, · a.schijf, c.stap"11, p,v;d;steen,' r;z·oun (2x) 
f.teunissen, ch.wolters, j.zoun 
Leider dhr a.van baggum · 

.. -~ 
·,_'-;!,.,r 
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Lens 3: a.albers, h.albers, m.v.baggum, J:.egberts, w.engle::. 
bert, n.•s-gravendijk, j,janmaat, h.jónkè:rs,·"a.v.d.keer, j. 
keetman, a.pelser,. p.verheesen •· ,., " . ' 
Leider dhr c.nieûwenhuizen 
Sam'enkomst 13.oo·'U:U:r klubgebouw ~ens. 

_</" .. 

Lens 4 : g.hazebroek, ·m.Yo'd,hor.;;t.,-_g.lelie'vè1d~ a.schneider, 
r,.v., <!-, ~t_e~n c 2_x} , g. tr,ommelén; 't:~ veex:«in,,, j ,• v: .J. voort, th. wils
haus, p.de wolf, g.wouters, r.zoun (2x} · ,,.,, . ... ·•: •,. ., . , .• , . : - . •, -- -. __ ~ ,. ... 

4;'Irens. 5 : a.bauman, h.v.dam, j.v.d.ende, b,de· haas, a.heynen, 
h.jochems; j·;meule_l\1an, •j.meyers;;-:;p.schouten, ;h,stl'aver, W•~ee-
~~y~r; go van a~dei,:ine" : 1 

• ~~: •• ~-:: _ /.,: --ih .-. , -~ 

Leider dhr j.heynen ::" •. , 
5,;_~enkomst. 1s.·1s' iÎur. ingang Lens terrein. "·. 

Lens 6 :,@.1.bakker, e,bo~m~, h!v.d.broek, a.brouwer, s.d,jEiha,:· 
rian, th!.~ö.~emskerk, r.vod.lind.e, ~-:~magnee, _a.v.D'!_a:,ri_s,_ f.Vo'os, 
j~s:t;'!,ffel_eu. R_e.s. p.berkelaa! . 
Leider dhr n.osse 

Lens 7 : g.v,deelen, w,.duiverman,. c,hooghiems:t.ta (2x), 'a·. ' · 
kuiters, ,w"v"d.linde, m.mulkens, w.pacqµ.·~~, j~i-t.iYters, r"woµters 
r.v.d.ste_e~ (2x}, j.pr,onk Res. e.bor "'•·".'· ·· 
Leider dhr f.flumans. 2111: .,. . 

Lens 8 : p.driessen; f.hooghiemstra, ·h.keynér, j:lubout, 
e.-re·esink, j.reuver, w"snijders 1 c.vergouw, r.de vroege,-· 
f.baven, c.hooghiemstrà' (2x}, f.de vroege 
Leider dhr f.f!umans 2x . . .. , 
Samenkomst 15. 45 uur ingang VVP · ter.:eirÏ :: , 

Lens'9 ·: '·r;be~t'ens~ ·g·:colpa, e.hÓefnagel,. · j :janm~at, r.mooy-" 
man, a_.de pà.gter·, j "post·, b .rui terma,n, · f. snoeyers, r. ver~ 
barencise, j .slabbers, à.lodder: ·a. l;>aven zie lens B. · 
Leider dhr j.zoet • 
Samenkomst,14.15 uur Eurocinema. 

Lens 10 :·h.van b~heemen; ~.is-gravend:i.jk, r.guit,'p.he;~Y, 
m.heynen, j.v.velzen (2x),'·g.lorsheyd,'q.vän noort, p.per
reyn, g.ruygrok, th.tijs,sen. Res. r,micka, j.de hilster. 

• { ' - A 

Le~der µhr _h.de ,groot .· . . . .. ; 

,. 

. ' "'<."!,, 

Lens 11 : g.bloks, ·'J.v.d.burgt, g.van gessel,\'.:R.v.d.hoek, j.· 
hollink, a.v.d.kleef, a.kleywegt, f.v.loon, r.'t~luxèmburg·, · 
r.v.d.meer, h.ruyter, j.van velzen (2x} 

., Leider dhr h.bijsterveld 
~, è'',;_ 
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Lens 12: d,faas, h.guit, m.van wassem, g.hogervorst, j.krens, 
a.looyesteyn, h.niggebrugge, j.v.rossum, j,scheltens, h,sleg
tenhorst, p.zeitzen, h,p_ron'l~è~&v"e!t1i 
Leider dhr w.kouwenhoven 
Samenkomst 15,00 uur Eurocinema 

Lens 13 : g. boelhouwer, e, castenmiller ,. j, dessing, j. van 
gastel, a,hulseman, g.v.d,kerkhof, f,klos, j,leui.ken, f, 
magnee, e.meyer, ~.v.d.vlugt, tb.visser · 
Leider dhr h.dankers 
Samenkomst 15.45 uur ingang Lens terrein 

Lens 14: m.v.dijk, r.heemskerk, c.lipman, e.teunis~ h.uding, 
b.v.d,veen, a.visser, th.v.d.voort, j.de waal, tl.'t lam, 
f.wouters, r.wijsman, 
Leider dhr b.osse 

Lens 15: p.v.d.acker, p,bakker, a.v.d.berg, r.bom, f.jon
kers, p.koevoets, h.kouwenhoven, r.v.kruiselbergen, a. 
krijgsman, j.schmits, j.spoler, j.wijngaarde 
Leider dhr j.bertens 
Samenkomst 14.30 uur ingang Lens terrein 

Lens 16 : a.de hoogd, t.de kok, r.v.d.kruk, e,landinan, j. 
lustenbouwer, p.v.d.nieuwenhuysen, r.peeli:, a.réesink, a.v. 
velzen, m.wolters, c.schenkels, r.leyn 
Leider dhr n.drabbe -.-, 
Samenkomst 12,45 uur ingang Lens terrein 

Lens 17: r.v.d.boogaard, j.bronger, r.v.d.me~r, p.devilee, 
r.v.d.laar, p.hop, p.v.d,burgt, o.borst, r,hofman, j.laus
berg, a.westerduin, j,veldman. Res. j.van rijn 
Leider dhr w.keetman 

Lens 18 :.t.prins, g.mahieu, l,v.domburg, r,hoppenbrouwers, 
e.v.d.hoven, e.v,luxemburg, q.v.d.meys, p.blom, h,lutter
man, v.pouw, j.brochard, s.knörr, m,looye 
Leider dhr h.verbarendse 
Samenkomst 13.45 uur ingang Lens terrein 

Lens 19: e.v.boheemen, j.coli, r.dessing, a.grimbergen, f. 
kortekaas, j.ter laare, a,van maarseveen, m.peperkamp, 
r.pereira, p.schoemaker, m.versteeg, j.schipper. Res.d.boin 
Leider dhr r.fortman 
Samenkomst 13.30 uur ingang Lens terrein 

Lens 20: p.bakvis, h.v.d,broek, p,de haas, j.heggelman, 
a.koevoets, a.kuipers, th.mooyman, l.oosterveer, r,pieters, 
m.prins, w.rots, f,kras. Res. j,kie~ 
Leider dhr a.bilderbeek 
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'órct,Hls t21 s,1-xa:~röêiieweg'èfi7S.p'1k'l.êywëgttJ"(f"!)v•'i leëtlèii/'-m, IS. li.g;?JJ@.l 
-:s1r~van mäi'èiÎ. { 9 il'?órta1 ntffi'.'v'lpe'l. tr, d<;:Jà'!'>iftp'eli'.'J~ h'l :v'iisl<'<'>'l9~awa•ssér.s;. 

man, s. wilmer, h. wubben~'S'!".;?r'!'.i\i"i:i.'èli:'ä<fl , rrss:t i9s, '1 , :ra'lorlns;t 
Leider dhr th. booms 1!9VotlrrnwuoJ!. w -xrlb ,csnisJ 
Samenkomst 13. 45 ~ur ingang :F.Jën@.t;t'è'i%i'fi'lli 00 • ë.t Jamo>lnemn2 

Le n§fl22 [; : "itl',.trt'él~•'àkÎl:e r19.'j;f..g{ï\lib'~'Fg'.;~ ';j , l(.i'à<t<lfn'f>l,'è·~•;», • s C'Î1m iétfW.J 
m • s d'i u t'i!ëïf .i: m~ -~i î'; s e'iq .L:f ~ 1; a ar's'e1tbîi'rg,j • n-:;w id.(l.lè'l!tsójir!i<t w.i. t;tb'iliÛ'îl~'g p • 
v.d.zee, f.v.d.zel, 'iffifv<i.'z~e'dën,.l';,iuiv.h.•1,., ,•rn,:sm.9 ,ssn;g.sm 
Leider dhr g.v.,l.steen a'HH!!H;b.fl 'lrlh ;:9ólsJ 

ni9'1''l9j' 8JISJ. ~n.&'.2111 'I!JJJ ë;!l,.,G.t 3t:!!ll01inD!'.!a~a 
T R A I N I N G E N 

r-~n.ttHJ,dl :.,a.r.true-:r .. g "t"?.BI&]i::L.o cli'l.-SJlauîS9fifer.t r.1U:.i:ft-,.v·.m : . .t-.t 1f.'.H19J 
De vo).,,.ër1(le, trAi 1ün,g;1sgroep,"R !!'a,an vo.lgen·,i,." weel, V!!.11 -.s't1rr:t-:.~ -.:h~.c,,.P .J .JJ r..EE.t::.~-.- .. ::;:,.,L ~.c :rvv-s=>.:u~ -.,.u . ., t __ j_rr--c=ra.1.~·.:G: ,1.,L ... :..~Y"li,:;,;::._,t~ 

trr.smatLi;r.,'l r<1"l.Stt.Jo1<1.1. 
MAANDAGAVOND áaao. d 'Iiih '19 .61,;,J 

B-Sl?L~~';r:'IE.:~1:. 8 • t1Iir•1J!~S. !i!'~r, Jb,;Je,;&f90tf.1,y1,.'l-JFillt/á;;2ÇJ .'9,P <!.W:!-:J 
A \ll!-')'2Z~~.1!~l: il !h \lW t!!.,,/l~. '!llf!!,5'"2~uX,'2J.gtm iln. § p~ }.fr l''[l-r. YfleiJ.c;.f},-,Y@J!'I: 
wacht: !!'~9J,. -1. t a!.01!r:.9Il:;a. .. !I t a·1nJ"iow"ra t n9:sisv 
h.v.boheemen, .• g.van gessel, a. 's-gravend,i.ii!J:Jlo'l.i>~_gu.t,jz, •fäVN.!'Y, 
m. h eynen, j . de hi lsi!;~;'!'!!J.tV2,,J!,.J101î!f-"ä'H v,1!,t,'jce.~t' ,SlÎ oJe,r.9Jrn,rlll,,.ar" 
van ~uxemburg;' r.micka, q.van no9rt p.perreyi1,· g.ru1grok,_ 
h w,[yt'é':Ps Il tlis'il'i.'j!lslfo 7 j:'v1if!Dvli l!i.en 1hn.s;:1ood. J; •• , • 'T : \ r am,,l 
.,-auzJ..f. ,n:.smlorl."I :.3'a.-rod.o fj-:§•nrd,,.f.;.,7 .. q '"q;orl.q ('7.ssl~b- .. ~r.,-i 
1WOENSDAGAVONDnt.h rr.cv.t- .a,:.!l .nsmbf9v,i'; ,rrluh'Istasw • .s ,;g•rnd 

A-klassers o. L v. de heer J .Ileynen, Aant'/ilï~9 20 :öo'Iflfir ; 9 ~!nJ 
J'È,~;r.JtiyjJ?rnk~n'li~ 'lu'!~-,:11:{lf?,o§I/E!·!~r? u~§J!.e;faç~s, Ï?.,1.t'!q\llJ ~- ~QrQtHJJ 

"'!.'l'fu~l'.ilS1lit ~ molá, q , "°"""'. b. ,, • .r> , ;:J'ILJdmsxuI. v. s , nsvorl. b. ,·, s 
STRA~'l"EN S'Cool .m , 'I'IÖml. a , fl-..srl:io'!d. t , wuoq. v , n.sm 
liegens overtreding vap het rookver!J8ä'~llp'lfPiH?i'f:i:ltg;if~oJéîÎ!J 9 ~f 
weds tri j ddagen kr ij gê11''I:r'Afi é'lra''¼il\ll.f1'd'd' ii'1'1's fA'r tJ'eit8WfêF9m.e;él 

· 1:0f e,r,r"'1/\'J}o'iitl''l;!il'. iJ ,~'/}';_W.às'f;'{r~,"; 'iiI.b~! t.dq Tusl!8%<JiC'ifil!<tt (èr& f!<t 1!\st;sJ>:11-
~~ ~ c 1 '• r,'4b,q.:l¼_'!,1g .1.lt' n~~W.rr.kil~g_e <!1.,e)~11u~ <b1L"1%t i R§J', 1t. l \ fè.l.la:!J~!lsQ.l!l@J • 
"'.il.~,i'.'lf!hl\Ji 1W.rd(t_,~1~lf 1!,-, .'1;0 ~ g"&Vl~n_g:,.e,r.~ ~ t.A~.e}l,.r/;',Q;r.~e "11:0.Il@<l.¼_gcl.·, 

· · · ,s,û..:ol.. "li '1lffi ·mi> .i: eJ 
·. l'i:'t!',Tfe<i :ara:S-.! ~~-;z~j::- -'3il..""5" Oë;;.,Çt· .it~"'?~ 

,J:11:mis~äa1l.i; ·,ai:;.s'rt· sn.q ,:iJ.9c-rd,b.,~r! ,aiv:;fod.q : OS ansJ. 
,a'Istslq. '.t ,:teev-:,.s;raco .l , nsar'éoom. d,j , a:194J.ux.s , atsovso;f •. e 

~elll.t ,e<>ft • .a.G·ut.:i ,a:ro"l..w ,aai-xq.m 
;äs,sd"ll.eli:II.i:é • .& "UÏ!> -:rsbisJ 
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PROGRÀMMA'. ''PUP.II!LEN; EN''WËLPEN• ZÄTERDAG . 4hSEP.TEMBER ·,1R7.1,. 1 : ! q 
Hf~HL":'.! -.-;.1:c.., ·i:: ~ i'::'h:;;':" !'·~~• .. 

PUPILLEN 
_:::r:;:1.~r~ti,,(~.,'.: ,.1fit(Jri);.:_:-i).(f./[-,(j_ ,t._::;._~•jf~-Y"'/-,.-q 

1.::'.11:·.r. r~ .. :,i- .1 t :A··-H)tl .. ·; ~ (i 

Aanvang "'"Liggtffg ·1te·rr,einfo 'î9!l'""I 
13 r-00 uur Lens 1 - Rava 2,1:t~J :{,J~r~.:_v~t 1:1:;, UO. Ot .ti::m.!.n{g..-n:H.13 

13 • ~9.~~~E)JMSH "i :)~;.n!) ~1 ~ T. ~~9-~5"'o~-fL ,2 . Ft-~\~1~~,~~~.tt~é}~~wEd. .. l : f:t.J 
13.30 uur ODB,1 ,,. , "·'" ;Lens 3 , ... .t ... Alba_rdastraat 1-.• _,_.·--;· 
10.30 utir"~die 'High.; 3 l -.:· té~S~4~•c.•.··, .. :•v2 J.~••t.~:-\~:1,:"' ./g:11:·~,:::_j-1 ·~· ·jr 

• ,., .. ,.-~ ..... r . ~-' ~. 
12000 uur HDV 3 - Lens 5r,;,.Lt:.m;-i1.~~J.'b~FP.-~~-/-; '.téh -1:-::;)hi:~ • .i 
13 "00 uur Laakkwartier3- Lens 1:J?:.~:..I "!.::,;:,,::.,tl::.~Ils.9H.i \11~ \~a~t,:m:i.:i!n:ru;;;a 
13.00 uur Lens 7 Scheven,6 -· V3 
12 o 00;,.,-Utir'" Qul.'ck "r7 i;.:: "-·iL: • ~ Lè.fi$ ~rg .. :, · ~, :)••s·á,'V,,;Uohll1à1:i:iiaTnï;'};fi; .. e : aq 

.F.,,."! ,.fr•1:~r.?.:h~ ~:., :_.,;-'zo~'t ~H'.)~J!:ii.".'LÜ ·1 .. ;Z .. ::.;:.:.i:tL.~! • .:r-nfrtG1:~~ 
WELPEN 7:id :!i~.;.l. ~~, • ;""",:.{ .rh-Jn"ltÎ;)k.;,. :;,.1 r Xllt;b.hd 

. '3~?~-:~rrr.'! ~-?niu; ':Hili- ;.r;,f)!s,J 
12. 00 uur Lens 1 - Quiçl~n,l;.1 .~:tb:.nY:1 ~JfHj oo ... ?.î t;;,dHnt!~-9F.i'.I-?.. 
12.30 HMSH 1 Lens 2 · ·vrederustlaan 
12 .oo,- uur·-.Lên~ '), ;_5"~1 ~ :t!ÈPÛo'ievakrs·,,..,f' 6-v2- · 1 -,}}~,!J#*hi •. i~ .. ·.r' ,~ ~ ~5~! 
12.001:-~ütir~tehs ~4~od. l · :!'"1ÎPSV1~J".'i ,n;_)._,y3:~fi-~r , [}f~.,.;--;~a.,::-:.~ fH,t' ._d 

12 ,00 uur HMSH 3 - Lens 5 ,,ll,:vFJdërmî't·Fä'ari' · tó'C•_w,J ·· 2 

il'1i.(,-~~ f .. :;:;;t~ .... u:., t":<t'!:?.-'l__'i 'Hf~J ""!!•h r•L' 

AFSCHRIJVINGEN,4, F:: • -F.:.<:,;.-~· r,,;. i: ~ ~• ~J:u . .n:rcJ1HH:.., ~; ~ '"i ~ b'ih.lHi-'Jj n~i,. •_; ~ a~ 
Schr if}~JJ.j~,.~a!} dh;;.;g" v;; g, § 1,ee'l v:lll.1/.1-\~P.e~t\a,'!l)' 3,Q,q" 1:".l.l.e.f,q,-, ;; 
nisch ui tsl uitend vrij daga von<!..cii.lJSê;'i'.!\,_1fI• qQ,se_l) n1~tr.~,Q,,,u_g_r ,.,,. ... tJ 
tel. 66.13.14, klubgebouw" n(9 Lá q,i) ;·~ti'l:4 1f.f~.b ,~s,f.d·~,l 
In nooggevallen za terdagochtem\ 9 1,u~§.e!;!,,,10 ,;'.!)?; e_l!),l! • i5Ll!l!T"·,crné: 
tel. 66.13,14, 
In verband met het ,uitgebreide progra'!'ma s. v, p. gecll-' . ..., 
onnodigJ•~!fsChr:i:JVi:ng'~n~~ r ~ ".'.'>·i! ~ g~~{}·i.; .. 1 • h-f/t-1 ... c 1 ::..LJ'L-t, J; t-< 

".ii:!9-i::!3" b. "•" "I "2 ! •>fkH n "J ,1 ffn.E~-3;!-û->l. o ~ J!.H:,-:Hu;.f. s i "v..'l:~iit.;;•T .... irt 

P1 : ~. appeldoorn, w ,heynen, p. valken burg, p ,_v ,_d ,biî'r}~'.~"r';i:>~ · l
noordeloos, r. peeters, w. frantzen, th !~Pfû'.>té~b'\trg\"1Jf1;';\ ·isJs,1 (;J 

v~!,~~~-_tc;P: !11c~~- ,, ·-~~.-.:>:.~A~s ,1 i; !i-~2..~N..oe,t~ t:r,ran,~-~ ~ ei :a ~rn"ui" b. v ".c : rt.W 
Lè i de"i .,1.~!',,:!~~èêj.c .1!.<l~._-fn.~geJ ~ ~ ,.:..,~z,Ji .. ! 7 • ~: •• ., ,. -ron·1~. ~!~" q "'·10qq .i d!Ja·:-~; 
P2 : r.v.loon, r.de keyzer, a.ó\?li-)li~}\~is1.'.V\d.~:èi~\'i h .... L"J~a:~b; 
planken, r. schipaanboord, p ~ leli_eveld, .ti:B.:..61{ ;1~·f/rtg;tÊ?ii1, ~±'~: ... r,;._~ 
verste eg, j • v.d. nieuwêÎfhtr':Pzt::?'n f'\?:}tJi?~fá~lrê1"l:' ~~i

1 
.. -' 1 .; e:~!::-:o:.·~n1 ~:.-;&.::. 

Leider P,~U~r~~ .... d.~)L§t~~~"! ~rn:-.i.:(h,i'Jo~i .. ·1 ~J"JOOO"H ~Üi~(rnL}.i~ .. ;.r : ?!: 
Samenkomst , 12 ~.4_.5AJttJ~ 'ti}}gal}g 1L~.n.s. ! , J-""1(1'.t ;-brH;B" 9 • fr•n1ocL1,1.-:.11qi d~~~ 
p3 • f b - d .eri;•; ~1-r" ;:.f~-tl(l,.1i:t··..::,(" .. •1~.-h'.~_- ... ~;.~1 .. ,,~!l~a.it· _i;i!.tdsm ,. .ver aren se, .,.•se 10 es, .5. eeuw1sse-,_ J.enge,r.e, .vu "l; 
tol, s.teunissen, 5 .eys, h.vink, c"geeve, l~lfl'1>°1:h\1·~ ... d~uu 'J.SJ.n~:h 

r.v.eyk, h.korenromp 
Leider dhr peter de haan 
Samenkomst 12.45 uur ingang Lens 

' , 
~ 

J 
\. 

; 
\ 
l 
1 

j 
l 
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P4: r.v.aarle, h.braak, r.coli, e.hofman, h.hoppenbrouwers, 
ji:vroegop, p.waldschmidt, r.duyndam, r.driessen, w.valentin, 
~.v.hoek, I.v.d.Lans 
Leider dhr peter verheesen 
Samenkomst 10.00 uur ingang Lens. 

P5: f.bauman, m.v.baggum, s.bruens, j.franken, h.v.dijck, 
;-:-klijberg, f.kerkhof, g.boon, j.v.kleef, r.ruiterman, 
r.straver, h.weeke 
Leider dhr ferrie hooghiemstra 
Samenkomst 11.15 uur ingang Lens 

P6 : e.gerritsen, r.jansen, j.prins, p.de g{er, r.v.wijn
gaarden, t.king, h.v.d.winden, f.orta, r.m.badoux, r.a. 
badoux, m.schenkels, g.koning 
Leider dhr hans magnee 
Samenkomst 12.00 uur ingang Lens. 

P7: p.v.d.brande,. j.v.d.brande, r.bout, h.du chatinier, 
h.van zonneveld, r.de haan, r.v.oosten, f.bood, h.houtman, 
s.kramer, aamaas, eafranke 
Leider dhr frans disseldorp 

P8 : r.notebaard, r.v.houweninge, j.visser, ra.rovers, 
a.rovers, c.de kleyn, j.baeten, r.v.leeuwen, m.dessing, 
b.van nieuwenhuizen, s.adam (2x) 
Leider d~§', fred de kleyn 
Samenkomst 11.00 uur ingang Lens 

. ,. ~. ,, 

Wl: j.rens, m.leyn, r.groen, p.eys, r.de haas, r.bloks, 
m.rutgers, !.janmaat, o.k6nemann, r.michels, r,v.d.hoek, 
j .schnéider 
Leider gerard duivesteyn 

W2 : a.v.d.burg, m.veenman, e.swart, f.fromberg, r.v.baggum, 
e.schipper, p.de groot, e.v.d.harst, r.de gier, f.hoog
hiemstra, p.krol, c.odenkirchen 
Leider frank teunissen 
Samenkomst 11. 45 uur ingang Lens terrein 

W3 : a.siemond, n.noort, r.roelofsen, f.v.d.hoeven, f. 
schipaanboord, e.sandifort, 1,v.rijn, k.v.kleef, r, 
matthijssen, r.v.eyken, p.scholtes, th.ypma 
Leider martin reuver 
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W4: b.v.leeuwen, a.coffeng, m.wind, j,hof, b.hoppenbrouwer, 
;;;-:-adam (zie ook p8), m.senten, f .blom, m.ras, h.schipperen, \ 
j.v.d.lingen, w,de gier 
Leider dhr k,ras l 
W5 : l.henkes, th.wanders, m.v.d.brande, g.dortwegt, r,buys, ) 
T:"tolenaars, a.v.luxemburg, g.de kok, b.v.d,kruk, r.v,ruyven, i 
w .ste.phanus, · f. valkenhof 
Leider ton bauman· 
Samenkomst 11,15 uur ingang Lens terrein 

PUPILLEN EN WELPENTRAINING 

Woensdagmiddag 8 september a.s. begint de pupillen en welpen 
training. 
Alle welpen worden dus dan die middag verwacht en wel om 
13.45 uur. De training begint dan om 14.00 uur en zal om 
15.30 uur afgelopen zijn. Om 15.30 uur beginnen dan de Pupillel!. 
om 15.15 aanwezig zijn, Wij hopen dat jullie zoveel mogelijk 
van deze trainingsmogelijkheid gebruik maken en wij rekenen 
dan ook op een grote opkomst, 

Puweko, 

DE KOMPETITIE GAAT WEER VAN START., ••..• 

A.s. weekeind gaat de kompetitie voor de junioren,· pipillen 
en welpen weer beginnen. Er is in de afgelopen 11sti1Îe11 ·•~ 

periode veel administratief werk verzet. hetgeen nu eenmaal 
nodig is om alles gedurende de kompetitie goed te laten ver
lopen. Alle spelers zijn voor zover nodig weer gekeurd, kom
petitiekaarten zijn in ons bezit, kortom alles is klaar voor 
de start. Helaas~ moet ons echter iets van het hart, 

Wij hebben de vorige weekeinden zoveel mogelijk elftallen 
oefenwedstrijden latèn spelen. Daárbij is gebleken, dat er 
nogal wat spelers zijn, die niet eens de moeite nemen bij 
verhindering behoorlijk af te schrijven. De eerste week 
zijn wij, wat de straffen betreft~ nogal soepel geweest, 
Ook afgelopen weekeind waren er weer de nodige spelers, 
die niet eens de beleefdheid konden opbrengen even bericht 
van verhindering te zenden, De gebruikelijke straf van 2 
extra reservebeurten zullen zij moeten vervullen. Indien 
dit in het komend seizoen nog eens gebeurt, zullen zij van 
deelname ~an de wedstrijden worden uitgesloten. Wij hopen 
echt, dat wij dergelijke strenge straffen niet behoeven op 
te leggen, 
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Wij verzoeken de ouders, speciaal van de pupillen en welpen 
hun medewerking te verlenen door tijdig bericht van ver
hindering te sturen. De mogelijkheden van afschrijven staan 
altijd in de Lenstevue vermeld. 

A.s. zaterdag,en zondag komen alle 35 junioren, p1,1pillen-
en welpenelftallen binnen de lijnen. Wij verwachten dat er 
alleen in uiterste noodzaak wordt afgeschreven. Wij hebben al 
onze beschikbare spelers nodig om de elftallen kompleet te 
maken. Ook alle nieuwe leden, die wij hier nogmaals van harte 
welkom heten, worden voor a.s. weekeind ingeschakeld. Kijk 
dus goed uit in welk, elftal je staat opgesteld en mocht 
eventueel je naam nergens bij vermeld staan, dan kun je 
vrijdagavond tussen 18,30 en 19.30 (tel, 66,13,14) informeren 
wat hiervan de oorzaak is geweest, Helaas h~gben wij van het 
Bestuur enkele namen van spelers doorgekregen, die wegens 
kontributieachterstand niet mogen worden opgesteld. Zorg er 
voor, dat de kontributie steeds op tijd wordt betaald. 

Onze trainingen zijn nog steeds niet geheel rond, Voor 
enkele groepen ontbreken nog de benodigde trainers. Vanaf 
begin september worden de trainingsgelegenheden voor een 
aantal groepen opengesteld. Zie hiervoor elders in de Lens
revue. Wij zullen trachten zo spoedig mogelijk ook trainings
gelegenheid voor de overige spelers te krijgen. Mochten er 
nog leden zijn, die een of andere trainingsgroep wil leiden, 
dan horen wij dit gaarne even. 

Wij wensen alle spelers een prettig en sportief seizoen 
toe(' 

JUKO - PUWEKO. 

• 



~==~-------,-------------, 
nni~iud'J9V wu 100 V 
SPDRTHUl5 . Norgstraat 191 

"" T"V b !~efoon 662102 
~,;lr,ill"l<nr·,i-.~'· · .v Den Haag 

;:tl i i/133i{ df Bogaard 
Telefoon 900382 

liH 3GMl,HTSklH I CRfJswÏjk'.il.:iJv" 
Ook ""°'.'ft!àE .g,g.d 3ë,ètt .1:1:l' 
Lenig en Snel 
het~/':,,.~-~: \ r,~:~ ,s,.~~~.;,. •rm·•.:-'18. 

5 pCtlonbg 

-·~--------------1----------------1 

0109: 
·. ~i,_tr!<~l ~ 0.~~t ~~-~~-;-n-=.ti:;;Jq 
WIJ verzórgen uw pakketten naar het hultcDland 
H G~ H ¼- (K.l<HD:'.allê pr:IJ.skhweli1 n,CT~H. ~b.'.l!G ~a 
; .. coV,.or,· ~:-....-}i',s'-1 i:t'1,H n,O-t1i'OI lt"iWl("1.l 

MELKINRICHTING 

c,..,.s,,ti~ ld;imliè._?':>. h R . . ' . . l"'T:) • C _uper:;_..,, IJIZSC -'.' einrgen 9>t-
door ANNJAC's . . . 

ro;;io,0»11 ~" ,Jo,,J .-,,,u'.CLÉÄNÎNG 'C'""" ' 
n,i.ho,,;c" •· · .. SEJ1.JlÎCE .c. 

. " WJ ~•l"!,' ~ bezorgen . C .~ 
·Y:·J:<BROCHARD1 • • • r:;i:.ï~ cp ~.\::"' 

Piet Heinstraat 57 TOTO 
GMtCQ vTd; :337396 ,X{IWt.:llS! mlm,ringiscltû'.i 

Voor al Uw Textiel 

Q_ U l N Q I G T " Bedri!fs-. e~ S~:-~~ding 
""·-•-··c"' ·" \-....,. Womnginnchtmg 

~-,·~!,..,_ ·"'"'.' -~~--- . a.'oib .... R 
!EKLAAN HOEK STEP!;!EN~~szii~T IOt_., . naar Groothandel ~ 

TELEFOON :33'72 88 \~~~ ,HAAG-..._, -.::--:--:- .• - . enoo10;. """' 

.,,1200_,boo,8 _ \\'\: ~ TEXlN~- Den Haag:10!'.• 
Specl~al zaak in Zuir,elprodàktefl~ 1 J ... , . ., ; 

1 111v•• 0 •."J"Jt~ \ 'U - ""-- N, J. HOEFNAGEL. y. ILC,C J.J,J~L. JAGER 
en-Buitenland.se ka113soorten 4 . '·TcL 680133. f_1 Tel. 332133 

n•J:rmo!uoe&W \ _ ,1.\.. ~ •. _ ~~ _j p~ e,,,:M, 
eh-n,•~1120010 c; I .;, "'! 't' .;;, :!::::' ri~ ne1o•sqqs1•erl,a 

,,, Qo1!_1< ::•."~· ~~} •~_;' -,RADIO "-. , ,TELEVISIE 
UJ )3t~P~J~~~!'eth.".:!!1 ~~::_f li,tS.,..,Q) ;J3 V ' ... ..,,.., .. ,.~ ............. 

Adldu ... .__ ·~-, "·" ' """'DUIJ-VESTEIN lhtoXKl•&ûawla ,-teat .. ~,.1s=--== ..Al ' .'J.~' , .~;) 
TraWqapell.e:ii • Shirts • 
B-"Ja ••~ Den Haag, Wdmarstraat 155-163, Td. 6559i0 

• Ct 1o Galilelstraat hoek l 
1 L«kn 

5
' "'•• Beeldaan • Tel.~335953 

\!liluri n,O (SI• f t nijl Ud) sasr • ;,tl 30AX~:Elil.on.,1~r. t:JU :..t ,1;;1 i 

WEIMARSTRAAT 116~l1S Rijswijk, Herenstraat 38, Tel. 99i29i 

TBLBl'OON 650900 llilDBN,WISIUCIIU&'l,IOJlLill'lU,IIJWIBW,etc 

• ,, 



. . • ·1 

-· 

-~-----------r----~--'--"'-'----"--'-=-'--,'-,..., ,- -~ 

Voor uw verhuizing , 
:•. 

PA. v. d. VELDE •• 

-_ tt VEENTJE 
• -..... 

- VEÉNKADE 30 / -HERTENRADE 161 
- . . ) 
TEL. 336736 b.g.g. 361433 - -

~ - _, .. . - . 
Binnen" eri buiten~nd / Piä~oiránlpÓrt 

·• '\<l 1 ,,.1- -.. .. - • 

Verzorgt ,µw va~~ie ".:, Vlieg-, boot- en' treinrel.ze'l 
~ -- - . . . -, ' 

in binnen~ én buitenland - dagtochten . - .. ' ,,. 
....... ,,,,, ',4 

• ~ < •• -r' 

"'~a op ótap ~ :; i:n:t á~_':B.otJ..93. 
,-,--.-, C 

HAAGV{ÈG 78, RIJSWIJK, TELEFOON 904140 

C'-~_- ·" ~.;,~.,.,.,A,:.;., .. 
. . ''t",i' .. .•·' 

Bloemenm,agazijn -
~~•,,_ -• ,_,J,..~ ,~.,. • . h..-• 

A 7{Jf .. ' _ __ : 1.v1.eye_r.~;.,.,,. -~ .«1 . .. ~ .. # .. . J..+J>•. 'Y ...... - , 

REINKENSTRAAT-No. 6S, 

DEN HAAG -- TELEFOON .332603 
- HOLLAND • '.~_ , 

Foto Fib 
f>latenspèiers , ·' GrammofÓónplate ~---~ ... _-~_.·•-': .. · ·~·, ... 

De Stede 23-Den Haag · Het KleineLoo 43-1-Den H 
Leyweg 1046-Den Haag Parkwegf.!0-Voort 

,-· . 
. . . , 

Televisie 

Radio'• 

Grammofoons 

Autoradio's 

: Koffiemolens 

Mixers 

,Droogkappen " 

lnfraphlls 

Hoogtezonnen 

Broodroosters 

• ; / / St;fzulgers 

k. , / )t -Waoautoinaten 

Scheerapparaten 
• 

Beauty••el1 

Grammofoonplaten 

0 e V O e S -... _Droogtromn:,el, 

/ /vER~OÖP EN kEPARATIE Gloeilampen ------.:.::/~=~j Koelkaaten ' • 

i 

Tel. _320878 
1 

_ HOEFKADE 1272-1282 {bij lijn 11-12) Den Haag .. 
I .. :.;, . 

,_ _.l 


