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~e c/2e,,,s1·evue 
WEEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING LENIG EN SNEL 

" 
PIET JUFFERMANS 

Op 1 àügUstus zal de heer P. Jufferri,ans 50 jaar lid zijn van 
onze vereniging. Daarmee feliciteren we hem, maar ook 
de verenlQing. HU treedt niët zo graag op de Voorgrond, 
maar voor deze gelegenheid hebben we onze oud-voorzitter, 
de heer H. Houkès, gevraagd Piet Juffermans eens In het 
zonnetje te zetten. 
Op bUgaande foto zult u Plet Juffermans gemakkelijk herken
nen. Ook al dateert die foto uit 1935. HU zat bevestigd aan 
een oude kompetl.tlek~art van de toenmalige Diocesaan Haar
lemse Voetbalbond. 
We laten nu het w6ord aan Huug Haukes: 
Het valt uit de hlerbU af

. gedrukte foto van de heer 
P. J. Juffermans beslist niet 
op te maken, dat hU, een 
dezèr dagen, en wel op 1 
augustus 50 Jaar lid Ie van 
onze vereniging. Maar irl• 
derdaad Is hU, en. Ik mag 

, gerust Plet zeggen, onze 
gouden Jubilaris . 
Een stukje schrtjven over 
Plet Juffennans Is echter 
een ondoei,lijke zaak. Er 
over praten, dat gaat wel. 
Je zou er avonden mee door 
kunneh brengen. De bete
kennis van d_e Jubilaris voor 
onze vereniging, zou alleen 
goed tot uitdrukking kun
nen komen zijn memoires 
over 50 Jaren Lens-geschle 
denls te gaan schrfjven. 
Misschien nog niet zo 'n 
gek Idee. Voor het komen
de 60 jarig bestaan van 
onze verenigingen, zouden 
we dan meteen over een 
goed Jubileumboek kunnen 
beschikken. Toch eens met 
,Plet over praten. 
De heer P.Juffermans heeft 

· alle denkbare funkties In de 

verenlgirig Veivuld. Was het niet als officieel aangestelde 
functionaris, dan deed hU het on-officieel, gewoon omdat 
hèt werk mi eènmaal gedaan moest worden. Er was slechts 
een uitzondering: het beheer van de financiën. 
Zou de vrees voor het grote gevoel van medeleven met en 
zijn .~ezorgdhe_id voor de m~de-me~s-.'l hem daarbij parte'n 
hebben gespeeld? Vaststaat in lede{ geval, dat, "als Plet Juf
fermans, de uren welke hij aan Lens heeft besteed,'ln mate
riële zin productief had gemaakt, hij thans ergens' een· gr~té'' 
villa in Wassenaar zou kunnen bewonen;· Een aspe_kt van 
de vereniging heeft hem àltUd bUzonder bezig gehouden, 
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nl. de je~gd:~HU was,.-het die reéds l_n de eers~~ Jar~n ,van te genieten, van de spitse schrijftrant van de huldl_ge .reda_ctle. 
het .be'stáan van de vefènlglng, de noodzaak -~ài, e8'n~J~~rî'lo- Hoewel de jubil~rls thans nlèt rh~8f1b 1~i~0d~"~ë1Qttrl11riiêrt, ,.,..... - -,';_ 
r,~nafdeltng Inzag en aan de~totstandkoming daarvan veel Is zijn Interesse voor de vereniging nog onverflauwd. ,In de 

,tijd en moeite heeft besteed. •Zijn maatschappelijke functie afgelopen 2 Jaar, heeft hij weer vele ureh doorgebracht met 
,"-' . ,._ .... -,- .... ,. ,,.. -~ f" -~~ 

-_:'In' het~onderwijs· hadden. heml dè overtuiging gegeven, dat het snuffelen In de oude archiefstukken, en het samenstellen 
j niet· ko_nJ\.wo~ijenJ}ot§aa~., ~e··~Jo'rî~eren alleen met theoretl- van een kaartsysteem. Zonder het te weten, heeft hU er zelf 
1 sche. kennlaTyol Jte strippen; r"i:laar', hen ook op andere wijze aan meegewerkt, dat de daturif~n zUn lldmèatsëha'panu zo 
ï té · be9et~id;n oPt weg riaa'r de }olwassenheid. Een team- exact bekend .is. Als ik dan. nu 'schrijf: dank je_~el Piet: voor 
',: sport; aT~ vottbal}en·,~zo\J daa( 2.ngetwijfeld toe kunnen bij- alle~'~W~t'i~ -toltc:1~-·"t,ë~et1Qing·-he!:it~fedaaM>daîi--.:~~?!1 Ik 

, dragen:' Een1 groot\aantal jaren zijn de scholen aan de Wel- hem zeggen "dat is nergens voor nodig, want Ik heb er zelf 

·~at en Hersch~lstr~-;;t de -i~{e'rancler gewee.st -~f"::!I',enig 1~~~,..i o~~:: e~~~.'Y~~!,:r,~1-~,;ie,r ,.~_a..in,)b~!~~f1;:.-4,:oc~ ;:••~ed~.~½~ .. Pl,t", 
Len~-/ld, ondanks de daar -"~~staande concurrentie van andere · want jouw enthousiasme 'heeft vele van de huidige medewer-
verE!nlQlr:igen.: Grot~ _v9.doenlng geeft hem het thans, dat kers er toe gebracht het werk voort te zetten. 
vele van deze·IE!den,'·nu nog actief lid van Lens zijn, danwel Ook dank aan Mevrouw Juffermans, voor de ontelbare uren, 

-. hun"zonen •langs~de -lijn" staan· aan- te,·moedlgen.-·.Weet ·U;~-'l,. dat:·zij,. haar man-. aan Lens-::,heeft-, afgestaan . .-Ook .zij.--heeft, 
dat de heer Piet Juffermans, zo'n 20 Jaar, leider Is geweest nimmer op de voorgrond tredend, de vereniging steeds een 
van de woensdagmlddagclub. Gedurende al die jaren, kon goed hart toegedragen, zo zelfs, dat er bij de bestuursver-
je hem's middags op het veld aantreffen, om de jongens de gaderlngen waarbij als gastvrouw optrad, voor de echte lief-
eerste beginselen van het voetbalspel bij te brengen, dan hebber steeds , kersenbonbons'':" aanwezig waren 

wel hen etz.~;, a.inJfl ~Se,~ ~i-"ett_ige e_ryin,u~Jg~ )?~tà~an}ing te:~v~ ~~~t-e_h'.'f0e~ro~V.:;_Juffe~a~S, V~n __ harte wensen wij Jullie nog 
bezorgen. Ook de Lensrevue _had zijn "grote belar:igstelllng. vele goede jaren.\We· hopen ook, ~at jullie In de komende 
ZUn medewerking hieraan heeft er veel toe bUgedraQên, dat jaren getuigen kunnen zijn van vele successen van de verenl-
ons maand- en weekblad steeds een zeer goede naam heeft ging. 
gehad. Daarom was het zo typerend, dat hU, op de laatste 
algemene ',,iergadering; mu In het oor fluisterde nog -steeds 
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. Officiele mededelingen 

~··. 
EEN NIEUWE START· . ' 
Voor u- ligt de eerste LenSrevue in.,. het .nieuwe vefoniglngs-
jaar. Hoewel de gedachten aan vakantie nog overheersen, 
worden we nu toch met onze nellzerr op de voetbalfelt8n 
gedrukt. Afgelopen dinsdagavond Is de training voor de se
lektiegroep A-klassers b~gonnen eri và.riavond (donderdag
avond) beQlnt de training voor de voorloplge selektiegroe"p 
senioren. De eerste oefenwedstrijden zullen gespeeld worden 
In het weekend van 12 en 13 augustus, terwijl de kompetitie 
begint In ,het weekend van 2 en 3 september of een week 
later. Juko, Seko en bestulir hebben Intussen alweer een 
werkzame periode achter de rug In verban~~,met de voorbe-
reidingen_ voor dit nieuwe seizoen. < 

OPENSTELLING KLUBGEBOUW 
Het klubgebouw zal voorlopig nog beperkt open zijn. Tot 
nader order alleen op maandagavond en op dinsdag- en 
donderdagavond"na de training. In het weekend van 122 en 
13 augustus. wordt de normale dienstregeling hervat. Dat 
betekent: elke doçrdeWeekse avond en In het weekend. 
Voor het eerst zal hef klubgebouw Ook op woei1sdagmidda9 
en woensdagavond geopend zijn. Daarvan zullen de pupillen 
en welpen kunnen profiteren. Vooral als het veld Is ·afge
keurd, hoeven zij niet onverrichterzake naar huis, maar kun
nen zij z_ich vermaken in het klubgebouw. Plezierig is het 
ook v_oor de vele tralnlngsgroèpen op woensd8gavond (da
mes, senioren en junioren). Bij de bezetting_ van het klub
gebouw zal gedeeltelijk een beroep op eigen leden worden 
gedaan. 
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KONTRIBUTIES ... ',-

vo·rlge week hebben dé leden (of hun oudéfS) eeri brfBf ont-
. vang'en 'met dà.arln een overzicht betrêffe'rtde de te betalen 

kontrlbutlebedi'àgen. Wèllicht ten ·Overvloede zu erop gewe
zen, dat de kontrlbutle minimaal per drie ITlaand8n vooruit 
dient te worden voldaan. wanbetalers wárden bedrélgd 
met uitsluiting van wedstrUden. 

.i" ,, 
·-

TRAININGSSCHEMA ,•-;-;, '.-•( 

, Senioren 

.,_ .. 

: Tot naclder ~
1
rder Is. er één voorlopige selektle

groep sèniorell, dre ,traint op dinsdag- en don
derdagavond (aanvang 19.00"ul(r):" In :de Joo·p van 
de oefenperiode zal' deze voorlopige groep ge
splitst worden In een eerste en,, een .tweede 
Qroep. Beide Qroepen zullen door de heer-An_de
riesen getraind worden: de tweede groep op 
dinsdag- en donderdagavond van 19.15-20.30 
uur en de eerste groep van 20.30 - 22.00 uur. 
Voor de overige seriloren Is_ ook weer een tral
nlgs mogelijkheid. Op .woensdagavond van 20.30-
22.00 uur· o.l.v. de heer Franke; dus·, niet meer 
op vrijdagavond. / 

Junloren-A: De A-selektle junioren ti'alrit . op dinsdag- en 
donderdagavond o.l.V;• 'de·:heer ··v.d. Maäs van 
18.00 -19.15 uur. ' " 

Junioren-8: De B-selektie Junioren t'raint · '~p maandag- en 
woensdagavond o.l.v. dé lieer Franke van'.19.00 -
20.15 uur., .... · , 

Junloren-C: De C-selektle Junioren traint op dlnsdàg- en 
donderdag o.l.v. de heer v.d. Maas van 16,30-
17.45 uur. - · -

, '· p. 

Puplllen-A: De-puplllenselektle tral_nt op maandaQ- .en woens-
dag- van 17.00 -18.00 uur. ,, . , 

Nadere mededelingen over deze trainlnen ontvangen de 
junioren en .puplllen - ook zij die niet tot de aelektiegroepen 
behoren - van de Juko . 



!KOMPETITIE-INDELING .SENIOREN .1, 2 en .3 

3e klasse B . 

LENS 1 
,COAL 
'HBS 
. HILLEGERSBERG 

DE HOLlANDIMN 
ODB 

Res, 2e klasse A 

LENS 2 
ADO 3 
,BL. 'ZWART 2 
DHC 2 

. ,GSV.2 
,ONA 2 

Res. 3e klasse ·E 

LENS 3 
,BEC 2 • 
'FORTUNA VL. 3 
DE HOLLANDIMN 2 

·,OOB·2 
POK ·2 

OLYMRIA . ; 
DE 'POSTDUIVEN 
,RKWIK 
SCHEVENINGEN 
STEEDS VOLHARDEN 
voc 

DE POSTDUIVEN •2 ·· 
RFC 2 
.ROODENBURG 2 
TEYLINGEN 2 

'RKWIK 2 
SCHIEBROEK 2 
VFC4 
vue 3 
WESTLANDIA 2 uvs 3 

WASSENAAR 2 

Lens 1: Nogal wat bekende van vorig jaar als tegenstander; 
zesmaal naar Rotterdam ofVlaardlngen, eenmaal naar Gouda. 
Nieuwe tegenstanders zijn: 
Coal: Vorig seizoen In de .afdeling van kanipioen 'RKAW 
gçelndlgd op êta 4e pl_~~q;: van onderaf, 1 punt :boven Celerl-: 
tas en DCL. Coal speelt In Rotterdam. 
HBS:. Oók bij 'Coal .lngèdeeld; eindigde 1 plaats hoger ,met , 
5 punten meer (21 uit 22). 
ODB: kansloos gedegradeerd uit de 2e klas, ·(8 uit 22) 
DE Postduiven: Middenmoter In de afdeling ,van kampioen 
Laakkwartier (22 tilt 22). 
Steeds Volharde

1

n: Deze Rotterdamse klub .spèelde ook .al ïn 
de afdeling van' RKAW en eindigde met 24 uit 22 In de 
_middenmoot. j · , , -~ . · · . 
VOC: Was de gedoodverfde kampioen In de afdeling van 
RKAW; stond •lange 'tijd eenzaam bovenaan, maar liet het 
in de slotfase afweten, zodat .RKAW op gelijke'hoogte kon 
komen. :De ·.beslls~lngswedstrijd werd van RKAW v~rlore_n. 

Lens 2: heeft ook meer verre uitwedstrijden; tweemaal. naar 
, Gouda, eenmaa_i. naar Rotterdam, tweemaal naar Lèiden, een
maal naar Sássenhelm, eenmaal naar Delft en tweemaal 
naar Wassenaar. De nieuwe tegenstanders zijn: 
ADO 3: 3e plaats In de res. 2e klas B met 29 uit 22. 
DHC: 2: 2e plaats In de res. 2e klas B met 30 uit 22. 
GSV 2: gepromoveerd uit de 3e klas. 
ONA 2: op twee na de onderste plaats In de afdeling ADO 3 
met 18 uit 22. 
RFC 2: middenmoter In de afdeling ADO 3 met 22 uit 22. 
Teylingen 2: Gepromoveerd uit de 3e klas. 

Lens 3: voor :het eerst in de-KNVB éh' moet viermaal naar 
Vlaadlngen, eenmaal naar Rotterdam, eenmaal naar Delft 
en eenmaal -naar Naaldwijk. VFC 4 komt ~Il de afdeling 
Rotterdam. 

OEFENPROGRAMMA SENIOREN 

Zondag 13 augustus 

14.00 uur Lens ·1 

12.00 uur Lens 2 

12.00 uur Lens 3 

:Rijswijk 1 

Rijswijk 2 

_ Rijswijk 3 

KEURING SENIOREN 

Hieronder volgt een. opgave van de senioren, :die .ulterlUk 
18 augustus gekeurd dienen te zijn om tijdig aan de nluwe 
kompetitle te kunnen deelnemen. De keurfngskaärten dienen 
te-worden Ingeleverd bij ~e ~eer G. v. d. Velde, Hertenrade 
161, Den Haag, tel. 293275. 
Men kan zich laten keuren op de vàlgende adressen: 

'Delft: Chiru/gijnstraat 141, tel. 015 '26481 
Naaldwijk: Dulventorenstraat -48 .-. 
Wassenaar: Herenweg 1 
Rijswijk: Haagweg 205, tel. 992720 
Voorburg: Jac. v. d. Eyndestraat 73, tel. 694011 
Pijnacker: Hoflandstraat 19 
Zoetermeer: Lumeystraat 28, tel. ,01790 - 8075 
Den Haag: Blerkade ·1 ;Inschrijving elke dinsdagmiddag tus
sen 5 uur en half 7 (kosten f 7,50); inschrijvingen voor ke~
rlngen De_n Haag kan oók door per Giro f a, ....... ·over 'te 
maken naar Medische Sportkeuring Den Haag gironummer 
'737315. In het laatste geval dient men onderaan het girobiljet 
uw telefoonnummer vermelden, waarna keurlng·sformulleren 
met afspraak op datum en tijd worden toegezonden. (Heeft 
u geen telefoon, dan .onderaan girokaart nogmaals uw adres 
vermelden). 
Daar op alle keuringsbureaus een grote drukte wordt ver
wacht kort voor de aanvang van de kompetitle Is het raad
zaam uw· keuring :tijdig te regelen., Het betreft ·de volgende 
spelers: 

C. v.d. Bèek, L. J. Boelhouwer, H. Brandenburg, J.J. Brochard, _ 

P. A. Burghouwt,W. A. Burgho,uwt, H. Denkers, H. J. Douw, 

S. V. Douw, J. W. van Dijk, J. Englebert R. Eykelhof, C. A. 

Grimbergen, J. Groenendijk, R. J. de Groot, W. Hansen, 

P. Haring, J. Helns, T. Hoefnagel, G. Hogetoom, J. . Jager, 

P. de Jongh, J. 'Keetman, W. Keetman, N'. Koot, W; Kouwen

hoven, C. v.d. Laan, B. v.d. Lans, G. Looyestern, B. Lusten

houwer, J. Riemen, P. Schuiten, M. v. Veen, W. Verbarendse, 

J. Verhaar A. F. Vervaart, A. J. Vervaart, C. Vervaart, 0. Vor

kink, J. Willems, J. Wittlng. 
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VARIAANTJES 
• Nadat er verschillend~ -~eren mijnen zijn gevonden zou 

je denken dat de duinen en het strand niet zo geschikt 
zijn voor de kondltletralnlng. Of zou de selektlegroep 
te groot zijn? 

• Vervelend toch als Je zelfs In de vakantieperiode hijgen
de en zwoegende _Lensers tegenkomt op het rustige 
noorderstrand. (Er gBan geruchten dat Harry Dietz zelfs 
op Wassenaarse Slag is gesignaleerd). 

• Flsher· schijnt alleen . nooit van zichzelf gewonnen te 
hebben -,, 

• Gehoord In Reykjavik, . ,. 
Als je de mensen maar vertelt dat ze tegen de commu
nisten vechten, worden ze ongenaakbaar. 

• Fisher zegt dat remts8, 8Ueeri voor trams Ie. 

• Toch kan Spasskl aardig tennissen! 

• De Nederlanders in de Tour hadden weinig In de Zo~te-
melk te brokkelen. ..,. 

• Surinamers die niet kunnen honkballen mogen niet In 
de bus. 

• Ook niet katholieken worden ge,,doped". 

• Honger! 

• Na de schaa_ktweekamp de Olympische ·si?elen en we 
zijn weer aan de winterstop. 

• Van het verhoogde collegegeld worden de administra
tieve maatregelen gefinancierd, dlè het mogèijk maken 
deze geden te innen. 

• Toen het kàbinet wankelde schoof m'n grootmoeder 
een krant onder een van .de poten: het was de Telegraaf. 

• Enige dienstplichtigen zijn tijdens de Vakantlewmaanden 
stiekem afgezwaaid. Normaal gesproken noemen, we 
geen namen maar·omdat het Gerard Dulvesteyn en Paul 
v. d. Aar zijn· maken we een uitzondering. Ze zitten nu 
natuurlijk wel vast aan een (meerdere) rondje(s). 

• Van visserslatijn hebben we wel eens gehoord, maar 
dat er ook vakantielatijn bestaat Is volkomen nieuw 
voor ons. 

•• Onze wetenschappelijke medewerker Is ook met va
kantie (voorgoed). 

TEKENING NIEUWBOUWPLAN 

Dankzij de llijvere medewerking·· Vàn Hans van Leeuwen 
beschikken alle leden thans over een tekening va~· het uit
breidingsplan voor onze k!ubakkon,odatle. Het Is in feite 
een ruwe schets, die nog Ingevuld moet wórdeli op detal
pu'nten: de Inrichting zal mede afhankelijk zijn van de be
schikbare financiële middelen, evenals de uitvoering van 
sommige onderdelen. Ter toelichting' 'moge nog dienen, dat 
de knik In de rechterwand van het kal')tlnegedeelte nood-
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z8kelljk is om .een: boom te -sparen: om:dezelfde, reden Is.de 
ruimte 10 niet overdekt. In ruimte t 1 komt mogelijk nog een 
schuifwand,· terwijl de ruimten 11 en 8 gescheiden_ zullen 
worden door een verschuifbare glazen wand'. Het klei~e 
hokje In ·de garderobe (8) met nummer 27 Is een telèfooncel. 
Opmerkelijk Is ook de wijziging aan de entree (1 ); niet ineer 
meteen rechtsaf, maar eerst door een tochtdeur. Rechts In 
ruimte 1 kOmt een tassenrek. De aandachtlgè kijkers· zullen 
ook bemerkt hebben, dat de bar èen stáart hCeft gekregen. 
Nu de ITlaten staan aaangegeven kan gemakkelijk berekel'ld 
worden hoe de afmetlngen·van oude en nieuwe ruirhfon ljzn. 
Bestaande k8ntine 16)'.:: 8 meter, nieuw erbij 1f.20x6.70 m.; 
bestaande kleedgebouwen e.d. 24.t9x5.35, nieuw êèhter 
kleedgebouw 26.4!j x 6.65, berging keuken . 5.50 x 6.50 en 
patio (10) 7 .50 x 5.50. 

Van het· 
redaktivistische 
front· 

, 

· Al' dan niet bruingebrand,_ uitgerust ell. vol..goede voetbal
moed zijn .de meeste Lensleden, die zich de afgélopell twee 
maanden over diverse uithoeken van deez' aardkloot hebben 
verspreid, weer teruggekeerd om zich op het reeds popelend 
voor de deur staand voetbalseizoen '72 • '73 te .storten. 
De mensen die nog. op vakantie ·gaan wensen we In leder 
geval een vreugdevolle en In alle opzichten goede tijd toe 
(het lijkt wel een nieuwjaarswens) wasrschijnlUk heeft_u alle
maal Jets over u, dat Vafleert v·an_ gezonde eetlust tof é"e•n 
niet te onderdrukken honger naar het ons zo dl~rbare bruine 
leder. (Eet ze}. We beginnen het seizoen met ~lverSe nieuwe 

. gezichten irl bestuur en commissies die het dit Jar weer 
mogelijk zullen moeten maken, de vereniging op een zo 
goed mogelijke wijze te laten draaien. Ook de onvolpr_ezen 
Lensredaktle begint haar wild_ geraas wederom. Jaap Colpa 
en Nico Drabbe centinuereii hun redaktle-aktivitelten en 
nieuwkomer Gerard Oostrom completeert het 'driemanschap. 
Vanwege vakantie-perikelen zijn we nog niet voltallig, maar 
u behoeft zich niet ongerust te maken, over enige weken 
spelen we op oorlogssterkte. U ziet de Lensrevue Is nog 
gedrukt; _over ~nlge weken zal er, u weet het- reeds van de 
algemene vergadering een gestencllt Lensorgaan uw brie

" vènbus blnnénglijden. De velden liggen er ook weer uitnodi
gend en In puike conditie bij. U zult bij uw eerste gang naar 
de Hei:igelolaan bemerken dat er een geasfalteerd pad Is 
aangelegd van de Ingang, naar de voor leder Lenser beken
de "zandhoop". Ook zullen er lantaarnpalen worden geplaatst 
langs het mlddenpa_d van .het koITiplex en de al zo lang 
onze lasten dragende brug bU de ·ingàng zal worden afge
broken en veivár,Qen door een dam (weÎterUSten). De aktivl
telten zijn duS· weer van:·alle kanten langzalTlerh~nd op gang 
gekomen en over enige weken zu!)el1 we Weet _In het ver
trouwde voetbalritme zijn. Hoe da~· ook, de , redaktie zal 
proberen de verenigingszaken zo ,goed 'en Open mogelijk 
te begeleiden en we wens_en. u het all ei-beste .met de conditie. 

r O ja, de nieuwe leden .worden van ·harte welkom geheten. 
, , 

Het redaksle ·- kollektlef 
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VARIA 

Ons dameslld Elly-Ann Hendriks en haar verloofde Frits van 

LûXeinburg· Jaten on_s weten, ·dat hun .Verlovingsdag een on~ 

vergetelijRe dag is gewórdsri. Zij danken allen, die hieraan 

ineëhiêlpe"n. 
Ron v. d.- Ve.lde en echtgenote geven met blVdschap, kennl~ 

van de geboorte van hun zoon. •Raymond op 25.junl. Ooor

dät dé L.ensrevue enkele weken ·niét Is verschenen kunnen 

WÜ hèh ·mi pas onze gélûkwensen aa"nbléden. 

Nièk Koot en Myra Vorklnk zullen op 2 augustus om 14.45 

uur In het huwelUk treden ten stadhuize te Loosduinen 

Loosdulnse Hoofdstraat 101. De 'kerkelijke Inzegening zal 

plaatSvirldeh:. om 15.45 uur in de kapel van· het klooster 

,,Maria Burcht", Troelstrakade 787 (bij het viaduct). Receptie 

van· 18.00 - \9.30 uur In restaurant La Coq d'Ör, Leyweg 533. 

Vakantl~groete~ ontvingen wij 
1

van _m~vrouw Greet Janssen 

en mevrouw Dien •_van Doàril. u_it Berleburg, Lien en -Piet de 

JonQh ult ,ToITemollnoë, Thea Boglsch uit Rome, Nico Drabbe 

uit Venetlê en van de elf "Bloksen" uit Sèhotland, waar zij 

Willy Bloks 1~ het huwelijk zagen treden met Johnny Me. 

Harrie. ln verband met deze overigens volkomen legale ge

beurtenis had WIiiy al enkele ·maanden geleden afscheid 

·genën~1en a!B aanvoerster van- ons dameselftal. 

WANBETALERS 

Een forse groep leden heeft verzuimd het volledlge kontr_l

butlebedraQ over het afgeÎopen verenïQnQê'jaar ·te ·VOidoen, 

terwijl ze In feite ook al ,het ee_rste_ -kwartaal .van h~t .nieuwe 

verenigingsjaar betaald haddèn moeten hebben. Binnen 

14 dagen zBI een lijst van deze wanbetalers In de Lensrevue 

gepubliceerd ·worden (om prec.ies 'te 'Zijn: iln 'Öe 'LènsrëVue 

1
van 16 augustus_). De~e _wanbetalers zullen __ nlet op~esteld_ 

worden (ook niet In ~efenwedstrijden), terwijl zij tevens 

ultgesloten worden .van ·de training. 

_DUURDERE STRAF.FEN . . 

Spelers, die ,de riigéls ·•Vàri'fh8t ·voetbàlspel dusdanig 'hebben 
overtreden, -dat ,iLJ -voor ,..eElh ~schorsing •in aanmerking komen, 

.zullen het.kàmend ·sàlio8n 1reiken1ng moeiten houclen met1fors 
verhoogda'boétes. OltltilUkt•ultrmededellngen van de KNVB 

· en de KNVB ráfd. Den lflaag. 
Zoals ook de 'laatste IJaren (gèbnllkelijk, zullen de ,spelers 
zelf de -financiële konsekweritles -van :hun ,étaäen :OP ,het 
voetbalveld moeten dragen. Tot nu toe wàs ète gang van 
zaken als volgt: een speler, die van de scheidsrechter een 
officiële waarschUWing ontving of uit het veld Werd gezonden 

.;" ~· kon OpfmaSndagav·ond gebruik maken van het recht tot ver-
1,w~Elr, ~U'~_ifb!!stuur/ Q~-~ hU~dat, dan bepaalde het bestuu~ 

de strafmaat en stalde de bond daarvan In kennis. Maakte 
de speler geen gebruk van_ zijn recht tot verweer, dan werd 
door het bestuur de maxlmalè straf· opQelegd. De strafokm
misS!e van de bond behandelde vervolg~ns de strafzaak 
schriftelijk (als de feiten duidelijk vasUagèn) of mondeling 
(als de zaak meer gecom"pllceerd was). De strafkommlssle 
bepaalde vèrvolgens da atrafmaat. Was die gelijk aan de 
door 'het ·bestuur· opgelegde straf, dan wêrd -dus de straf 
ovérg8nàl'Tlen en bleef een boète Uit. Kwam er een andere 
:. doÓrgaans zwaardere - straf uit ·de bus, dan werd· o"Ok 
een ~oete opgelègd. BU de" nieuwe rege~ing Is het· zo, dat 
ook boete betaald moet worden als de straf-wordt ove"rge
nomen; die boète-ïs In dat geval wel lager. De boetes· voor 
de niet overQenomen straffen zijn drastisch v_erhoogd. De 
KNVB afd. Den Haag heeft zelfs een boetesysteem nge
voerd voor Junioren, het geen tot nu toe niet het geval Was. 
-De boetes vocir ju"nlo~en -zun als volgt: (tussen haakjes de 
boete bU· overnafne van de verènlglögsstraf): voorwaardeijlke 
straf 'f 5,- (f 2,50), onvoorwaardelijke straf (schriftelijk 
afgedaan) f 10,- f (5,~), onvoorw. straf (na mondeling 
onderzoek) f 25,- (f 5,-). 1 

De boetes van de senioren zijn hoger: 
'Voorw: straf f 7,50 (f 3;75), onvoorw. 'straf (schiifi. afge
daan) 'f 20,- (f 10,-'), onvoorw. straf (na mondeling onder
zoek) f 50,- f (10,-). 
De KNVB heeft een wat andere regéllng; de boete 'bij een 
schrift. afgedane zaak ligt dan op f 30,-. 
Al met al blijkt, dat onsportlaf gedrag aardig In de papieren 
·kan gaan lopen. · • 

PROCEDURE BIJ STRAFFEN 

Het komend seizoen wordt de bestaande próc·edure bij 
senioren gehandhaafd. Krijgt een speler een offlclëèle waar
schuwing_ of wordt hij uit het veld gezonden, dan dient de 
betrokken i_~peler _,een .. ,sèhrlftelij!< .v~rweerschrift (In twee
voudll•I) ,op 'te stellen, tel"W_ljl .zijn :aanvo_erder een rapport 
(ook In :tweevoud) van ,hét ge~eurde dient op te stelleri .. 
Deze belde- .;ge~chriften (dienen uleflij~ · maandagavond bij 
lhet :bestuur te worëëri ;lngèleve_rd. 108 spéler krijgt" boven
. älen lhet rreriht zich qp die maandagavond mondelng bij het 
bestuur ;te ·ver.weren. 'Maakt 'hij van 1dt recht geen gebruik, 
dan wordt ervan uitgegaan, dat hij sèhuld ,bekent en krijgt 
hij 1(je ;maximàle straf. Hetzelfde geldt ,Uiteraard voor het 
;niét Hnètienen ·,van ,·een schriftelijk. ·verweersóhrlft iOf het rap-
iPorf 1van <c:18: :áanvoerder. · 
!_Het ·:bestuur -1heeift ,zlrih op· ·het starl~punt geStêl~, dat een 
,spêler, i'CUe ;ilèh ;aan eerl ,:stráfbaar"folt'.' iep (het •voetbalveld 
1heeft _schuldig gemaakt, de op te'•leggen boète zèlf zal moeten 
betalen. Alleen In de gevallen, waartn'het bestuur van mening· 
Is, dat betrokken speler ten onrechte bestraft Is,· neemt de 
vereniging de boete voor haar rekelllng. 



HET KAMP LEUSDEN 
We vertrokken om half een van het Lensterreln. De reis was 
gelukkig goed verlopen. We kwamen aan en het begon ge~ 
lijk te regenen. De velden waren flink drassig en niet goed 
bespeelbaar. De f(leeste kinderen kwamen naar ons toe en 
vroegen ons gelijk om geld voor ansichten, dus u verwacht 
veel ansichten. We hebben naar de kampopenlng touw ge
trokken tegen andere .klubs die er waren. Daarna wonnen 
we ~e estafetten. Bij de kras waren we minder gelukkig. 
's Maandagsochtends waren we al om 'n uur of 4 wakker. 
Om acht uur gingen we eten. We aten brood dat was lekker 
Toen gingen we sporten eerst kregen we. sagbal dat begon 
goed, we wonnen alle spelletjes o.a. voetbal en handbal. 
's Avonds kregen we zeskamp met verschilende spelletjes 
o.a. kruiwagen rijden tapljtlopen en andere behendlgheid
speletjes. En voordat we naar bed gingen gingen we nog 
bingo doen de prijzen waren 1 fles extra 2 marsen 3 drop 
daarna gingen we slapen. Deze keer ging het ook goed en 
de eerste wedstrijd verloren we met 58 - 27 (slagbal). Maar 
met 1 voetbal en handbal maakte we het goed. De eerste 
voetbalwedstljd wonnen we met 2 - 1 van de club RK deo 
die gelljk stond met ons. Maar de handbal wonnen we met 
16 - O van verl-c.wick. Dus deze dag hebben we één veroren 
en één geijk en de rest gewonnen. Woensdag toen we 
's ochtends wakker werden was het stralend weer. De eerste 
wedstrijd die we deden was handbal dat was 44 - 44 tegen 
RKdeo 's middags hadden we een vrije middag. In die vrije 
~lddag gingen we zwemmen. Eerst gingen we met de bus 
en later deden we de rest lopend. Toen we aankwamen 
gingen we gelijk al zwemmen. Toen we weer terug waren 

·gingen we gelijk eten. 's avonds ·kregen we Ganzenbor In 
het groot. BU het boomkimmen kwam Peter Brochard al met 

.een goede opening. Later volgden Leo Janmaat, Martin Leijn 
en Johnny van straalen. Bij de demonstratie steltlopen stond 
Iedereen met open ogen en mond te kijken, maar Gerard 

_ Dulvesteljn. Donderdag ochtend begonnen we met de eestte 
sportdag. We begonnen met de kros. Bij de negenjarige 
werd 'Richard v. d. Hoek eerste in een goede tijd van 6.25 
De afst~nd was bijna 2 km dus een goede prestatie.- 's a
vonds gingen we smokkelen dat deden we niet zo b_est we 

, .. 

brachten er 6 over. We zullen uitleggen hoe dat gaat. Wè 
kregen een blauw kaartje (sigaretten) er op dat moesten 
we overbrengen naar de andere kant. Maar de leiders moch
ten je pakken. Want die waren grenswachters. Vrijdag toen 
we wakker werden moe~ten we gelijk opstaan en we gingen 
eten, na het eten gingen we handballen, het werd 4 - 2 voor 
Lens de eerste twee werden gemaakt door Martin Leljn 
en de andere twee door Oscar Köneman. Toen 's middags 
hlelderi we een vriendschappelijke wedstrUd _tegen Verburch 
daar verloren we mElt 6 - 2 van Richard van der Hoek scoor
den er twee, daarna werd er een lelderswedstrijd gehouden 
dat werd 44 - 2 voor de lichte partU ·s avonds deden we 
een dlerenspel dan kreeg je een kaart met allemaal dieren• 
namen, dan moes je een handtekening van die man vragen 
die_ dat geluld maakte en je moes het op volgorde doen en 
als je alle dieren had dan moes je zo snel mogelijk gaan en 
dan als je 1 e was dan had je gewonnen. 's Avonds kregen 
we film, met de trtel Oscar. Het liep gelukkig goed af Zater
dags kregen we snoep van Gerard toen gingen we weg en 
de reis verliep goed. 

Fred, Richard en Martin 

(advertentie) 

Te Koop aangeboden: 

3 kachels uit het Klubgebouw (gas) 

(ongecorrigeerd) 
op verzoek Leider 

1 SchrUfmachlne "Underwood" met brede wagen 

lnllchtlngen bU het bestuur 

.. 
• 
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1= entree 
2= kantine 
3= bar 
4= keuken 
5= bak en braadgroep 
6= toilet 
7= voorruimte 
8= garderobe 
9= opslag keuken 

10= kratten+ fust 
11= vergaderruimte 
12= administratie+ archief 
13= ontspanningsruimte 
14= sauna 
15= douche 
16= materiaalberging 
17= verkoopruimte 
18= ehbo 
19= scheidsrechters 
20= wasruimte 
21= kleedruimte 
22= bestuur 
23= div.ruimte 
24= toegangspad 
25= luifel 
26= biljart 

gearcheerdeged.is bestaand 

1 
1 

1 
25 

16 

L_ --
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13 
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Doe mee aan de TOTO deze week als extra 
. -pr1Jzen: 3 AUTO's 

Het totoselzoen Is deze week van start gegaan. Door het 
beschikbaar stellen van extra prijzen Is deze allereerste toto 

. dubbel aa.ntrekkelljk. Verreweg de meeste vla onze vereni
ging geregistreerde totodeelnemers he~ben hun totoformu
lier al thuis ge~regen. Vergeet hem niet In te leveren. Dat 
kar bij. een van de: vele lnleverings~dressen van onze veer
niging (lnlichtlngen , totosekretariaat, Welmarstraat 67, tel. 
332133) en In ons. klubgebouw. 

Officiele nzededelingen 

2sa N. H. Koot 11aar Plesmanlaan 21, Badhoevedorp 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

De datum van de tweede algèmene ledenvergaderlrig, die 
volgens statuten en huishoudelijk ·reglement 'gehouden moet 
worden tussen half Bugustus en half september, is vastge• 

. steld op 21 augustus. • 

NIEUWE AFRASTERING 

Deze week zijn de werkzaamheden begonnen aan de nieuwe 
te plaatsen afrastering rond het eerste veld en aan de bal
lenvanger achter het doel van ons tweede veld. 

" . 
RADIONIEUWS 

Berît ·u ·niet geabonneerd op het Tros Kompas of Televizler 
dan .bent u. hlennede geinfonneerd over het donderdag 10 
aug. u·t te Zênde1_1 programma "Mobiel" (16.00 lot 19.00 uur 
Hilversum 11). Waarin wederwaardigheden over Lenig en 
Snel te beluisteren zullen zijn. 

OPENSTELLING KLUBGEBOUW 
Vanaf a.s. weekend, dus met ingang van zaterdag 12 augus• 
tus a.s. Is het klubgebouw weer normaal geopend. Voor 
de goede orde volgen hier de tijden: 
zaterdag en zondag tot 18.00 uur, • 
maandag t/m vrijdagavond 19.00 tot 24.00 uur. 
woensdagmiddag (als de woensdagmiddagclub gaat draaier\) 
van 14 tot 17 uur. 
Dus: op vrijdagavond 1 B augustus: eerste kubavond van het 
seizoen! 

WANBET ALERSLIJST 
De volgende leden menen hélmelljk dat voor hen de kon• 
trlbutleverpllchtng niet geldt. Zoals op de afgelopen Alge
m~ne Ledenvergadering werd vastgesteld diènen· vanaf he
den, die· als wanbetaler zijn gepubliceerd, de achterstallige 
kontributle en de kontributie voo_r het komend verenigings
jaar te voldoen, voordat zij worden opgesteld of aan de 
training mogen deelnemen. 

SENIOR~N 
R. Brandenburg, W. Burghouwt, A. Banning, L. Duivenvoorde, 
R. de Groot P. de Haan (Groenezûde), A. v.d. Meijden, 
R. J. Peters, ·P. Struyk, A. Vervaart, G. Vervaart 

JUNIORE~ 
P. de Haas, D. Kortekaas, 0. Kortekaas, M. Prins, J. Pronk, 
J. v. Rijn, G. Wouters 

PUPILLEN/WELPEN 
R. Bout, H. v. Dijck, P. de Groot, H. Houtman, J. v.d. Llngen, 
M. v. Zwol, R. v. Viersen 
Voor bovenstaande leden gedt dan de nieuwe bovenom
schreven regeling! 
de kontributie bij voorultbetallng per kw·artaal verschuldigd 
is. Dus de kontributie voor het eerste kwartaal -moet reeds 
zUn vodaan. Nogmaals de nieuwe kontrlbutle bedragen: 
Senioren f 96.-, Junioren f 60,-. pupillen/welpen f 54.
niet•spelende leden f 36,- per jaar. 

Penningmeester 
P. de Jor\gh, 



,., ,AUTO'S PARKEREN .se·•,; m ,., .. pç~le,.me,t grote mede-kanshebbers als. de Hollandiaan en 
~ " ' ... ,... ·•- ' • l! · --- '· Voc: Dit zal juist de stlmLilans zijn er van ffieet af aan kei-

Nu het kLibgebouw weer normaal open gaat _een dringend hard tegenaan te gaan/é"n wat dat betreft zai"'w1m Anderle- · 
verzoek aan iedereen, zowel. bestuursleden, kommlsleleden sen met zUn volgel!ll[Jen ons beslist niet teleur~tèllen. A.s. 
als spelers: rijdt niet met uw· auto op het pad langs het zondag kunt U onz: ~ria ·t1·009Stê-·e1ftall8n êlp oiÏzej;;Escamp-
eerste veld n_aar het klubgebouw. Laat de auto op de Hen- se"· ,aan· ht werk tz'1én. ,Dez8 ~ uriîêke·: kans, oil1 tev8nt de nu 
gelolaan staan! i'''\: J ._ noQ __ rii~agdelUk ~_oole_ 9ra..,s~at )' a?Psciht~ef1 ~ag~U niet 

lP', t: ,t ... ., ...,_ ' . :_ voorbij-laten gaan. Lens,ls groot··en.1fü Js:klein, dus oj) naar 
. } ~.., ,!- ·:,: • ,>~ f ,' .J - .. .:•: de 2e, kl~ssel \ ·;. • •··. ,;. l. j lt 1) f. ' ! J. · 

\'-JLJ J, /'._ ;}COCO 

VAR/AANTJES 
'~-' •- d)e"' duinen op, ls meeStaf'eeri ~fga,niJ .. "',., 

. ' ,,... .. ,,. f ..... - }_.,) 

Il Fischer schrUft de hoofdstad van IJsland zonder V 

-.. . 
'· 

• Tip van Fischer: Als je je dame- ,,{let kûnt ruien,, scenk 1:·" 
je haar gewoon. .... ✓ Î "-... ~ ,:,. · ·.-,. · 

Il Hansje Bunschoten komt alleen het water uit om te 
starten 

Il BU kleuwvorming 
beëindigen 

moeten de ZWmsters hun carriëre 

Il Chaplins bolhoed is te koop; Iets voor Karel? 

~ Il Theo Koomen de Grappemaker van het wereldkam
ploenschap wielrennen 

l'll Redaktielld Jaap Colpa rijdt momenteel op een pony 
door Ierland. As u een toeristisch reisversl~g verwacht 
moet Ik u waarschuwen. Jaap kennende zal het wel een 
bloedgerlnte beschouwing over de situatie In Noord
Ierland worden 

IJ Wiegel boft; bij hçm is eigen belang toevallig ook lands
belang , 

• Het wiite blad dat u In de vorige Lens-revue aantrof 
kunt u opvouwen; u ziet dan de plattegrond van het 
nieuwe klubgebouw 

:•._ 

• Uw redaktle staakt nog niet! 

Il Onze s·-junlor Sjef die een vakantiebaantje bij de Gruy
·ter heeft doet de winkelende dames steé'ds opkijken 
als hij doodgewoon bij zijn voornaam wordt genoemd. 
Zei een van die dames: .,Ze maken toch ook maar 
iedereen chef tegenwoordig". 

l!!I Gerard Duivèsteyn groet u uit Spanje en de .famille 
Juffermàns uit Garderen (Nabij het dorp). 

•. , ·' 

Na wanhoop begint een nieuw leven 

Het is niet leuk om er nog over te praten, maar helemaal 
vergeten Is ook niet alles, U weet nog wel de "Slag bij 't 
Loo". Er waren Lens - Iecten die zlch groot hielden, maar 
reken er op . dat het scijn was: er is door _menigeen die 
avond weinig of niets gegeten en dat is ook niet om zich 
over .te schamen, het getuigt van zoiets, -dat ze "klubllefde" 
plegen te noemen. Een ding is zeker w~ hebben behoorlijk 
aan het 2e klasSchap mogen ruiken, en zoals uit de reeds 

· begonnen trainingen blijkt, schijnt het· een donders prettig 
geurtje te zijn. Ons "k_eurteam" Is Ingedeeld in een pittige 

2 

'!' " ~ * ,, /~· 

DE POT VAN DE PENNIJ\IGMEESTER 

Wat' zich op het ogenblik In en ,;,;, Cènrg 'en 'snel afspeelt 
Is volkomen tegenstrijdig aan de heersende flnancteel-eco

,, _no·mlsche·: dèpres'sle 'iri west Eüràpa. De b8grotlng, die eind 
"juni 'tijdens" dé algemene vergàdE!r1ng werd ..;goédgekeurd 
vertoonde een stijgingspercentage van 20 procent. Dat la 
niet gering ,In eé.n tljd_,van bezuinigingen. Die stijging komt 
vÖor. de helft vóÓrt uit normale (trendmatige) kostenstijgingen 
terwijl de andere helft te maken heeft met de nieuwe taken, 
die het bestuur wil aanpakken. De meeropbrengst door de 
kontributleverhoglng wordt. derhalve wel degelijk benut. 
Financieel gezien mag Lenig en Snel dus niet mopperen. 
Het zou zelfs financieel veel beter kunnen gaan, als de 
leden meewerkten de algêmene bezuinigingsgedachte waar 
te maken. Slechts op het punt "uitgaven klubblad" ,Is met 
opzet het rode potlood ~gehanteerd om gelden vrij te maken 
Voor de financiering van enkele forse Investeringen (uit
breiding klu_bgebouw en trlbunebouw). Ja, dat ook nog. Ter
wijl overal In den lande de lnvësterlngen worden .afgeremd, 
doet Lenig en Snel het omgekeerde. Tegen de verdrukking 
In tracht ~et ~estuur de· ,Plannl,!n _ dcJOr te zetten. 
De lederi-"mbeten nu vodOende_ geïnformeerd zijn over de 
Investeringsplannen en de flnanclele stand van zaken van 
de vereniging, dankzij de begroting en de toelichting daarop, 
de voorlichtingsbijeenkomst, de algemene vergaderirig en 
de begeleidende publikatles In _de Lensrevue. Wie ~dat a!la
maal goed tot zich heet leien doordringen; weeet dat er 
25.000 gulden extra· in de pot. van de pennlngnieE!ster moet 
komen (binnen één jaar wel te verstaan). · ~ 
Qp de algemene vergadering was er een klein gro'epJe leden, 
dat het allemaal kennelijk wat sneller doorhad. Dit groepje 
'stichtte terstond een "klub van 100", die binnen één jaar 
10.000 gulden wll vergaren. Wellicht als g~volg van de va
kantietijd heeft het klubje verdèr gezweQen, ondanks de 
enthousiaste toezegging, dat er flink aktle gevoerd zou wor
den. Slechts één lid van dé "klub", die zich zelf wegens 
vakantie niet op de agemene vergadering aanwezig was 

_ heeft zijn toezegging gestand gedaan en f 100,- In het 
bouwfonds gestort. Het is de Heer P. Meershoek, die da"ar
mee het fonds een bodem heeft gegeven. Wie volgt? 

.· Guido 'Halleen. 



IMPRESSIES VAN DE EERSTE TRAININGSDAG 

Hoewel onderstaande beschouwing vers van de !~ver werd 

Qeschreven, Is door het niet verschijhen van de Lefls-Revue 

verleden keek, -de publlkatle tot nu ultgesteld. .. 

Op die donderdag werd je argeloos wakker als altijd. Toen 

je op, het punt Stond~ eè'n rèdelijk vrólijk humeur· te -krijgen, 

herinnerde het sombere weer Je aan de naderende beproe

ving.- Natuurlijk ,ha~ j"e een beetje geo~fend langs het strand, 

ma~r qat was- bij eb en nu moest j~ de zandbak In. ·1e wist 

dat sommigen zich. In het geniep op hometrainers· hadden 

afgebeld; ·om rustig: te_ verklaren dat. _ze zich echt ha_<:"fden 

voorbereid. De• dag bleef somber en druilerig. De radio 

galmde dat 'n man niet mocht hi.Jilen. Je las de lijst van de 

sel~ktlegroep _ n~g, eens, door om, tot de konklusle te komen 

dat zo ongeveer alleen de damesleden ontbraken. En dat 

terwijl drie maaï· elf duldelijk driëndertlg is. Dan was er 

nog een brief; natuurlijk apart verzonden zodat het bestuur 

de begrotingspost :,verzendkosten" kon rondmaken "naast 

voetbalschoenen ook gymschoenen meenemen" stond er. 

Na een weemoedige blik op je voetbalschoenen tiet je ze 

naast je tEis; je zou· ze niet 'nodig hebben. Op weg_ naar het 

veld reg:mde het ai:: -De ambulance met ·zwaailicht op de 

Kruising Hengelolaan - Lcyweg bezorgde Je 'n wee gevoel In 

· je maag. Hoeveel· stonden er vorig jaar te kotsen, ,,schoot 

er door je hoofd". Had je nu teveel of te weinig gegeten; 

en was vijf uur misschien wat te vroeg geweest 

Bij het hek groepten ze bijeen. Sommigen een beetje luld

ruchtlg, zenuwen natuui-lljk. Op Je vragende bllk grijnsde 

de trainer: .,Niks afgekeurd"; omkleden en naar heet strand. 

Daar ontstond het eerste ruzietje over wie de autosleuteltjes 

zou méenemen: iedere gram telt immers. 

En toen liep Je en je voelde je niet ·rot. Maar de laatste, 

loodjes wogen ·toch noch bijna te zwaar. Je had het idee al 

'n eeuwigheid bezig te zijn en achteraf bleek het een krap 

uurtje té hebben geduurd. Na. een levensgevaarlij~e- tèrug

tocht ln een auto waaivan de. ruiten, ondanks poetsen en 

ventileren, ondoorzichtig· bleven, was het douchen ·geblazen. 

In het clubgebouw pra_atte,de trainër overvolgênde_tralnlngen 

die nog zwaarder zouden zijn, oefenWedstrUderi tegen die en 

die, over Jan die altijd In het derde begint en over Paul die 

er alles van weten moest. Maar Je luisterde maar half want 

Je was wat utbundig. 

0--0, 

:, -··,. • r,' . . . .. .. -! ~_.i;- l. . ~ r:- 4~ --(~- -.~~, 

P.S. De overige strandtraltlingen zijri inmiddels achter de 

rug: en hebben geen slachtoffers_ g~~lst_. _ 

VOETBAL, PER' DEFINITIE, .... · . 
.' ,. 

Over het voetbalspel bestaa_n, vooral onder niet Ingewijden, 

de vreemdste ldeën. Slechts weinigen zijlÎ- in ~ta_at hun bizar

re denkbe_elden:.te verwoorden 'en toch een rake typering te 

geven. He bekend Ie natuurlijk de uitdrukking dat voetbal 

het spel is· waarbij je zo snel mogelijk achter de bal aan 

moet rennen -om, hem vlug, weer weg te trappen. 

In een oude encyclopaedle vond ik een uitgebreider formu

lering: .,Voetbal is een voora_l In Europa e11 Zuid-Amerika 

populalr spel en wordt gespeeld met een leren- bal met rub

berb[aas door twee partijen van elf spelers op een v~ld van 

ca 90 -120 m. Duur van het spel iS; 2 maal 45 minuten. Doel 

Is het brengen van de bal In het doel van de tegenpartij, 

behalve de doelverdediger, mag ge~n- enkele speler: de bal 

opzettelijk mt de hand aanraken. Uit deze definitie wordt 

duideijk dat niet _alleen een mens e8n blaas heeft. en dat het 

doel het doel Is. 
Dat een schijver het weer anders ziet moge blijken -uit het 

volgende citaat van J. P. Donl_eavy in "De rosse blerser": 

Dit Is augustus, voetbalseizoen, een zonnige New England 

middag; een onverschil_lrg zacht zomerbrlesje over het gras. 

Er besta"at een woord enthousiasme. Kijk die kerels uit de 

kleedkamers rennen, vol fut en vaart en natuurlijk enthou

siasme. Om een bal ·langzaam een kronkelweg· te zien volgen 

over ·het veld, te zien duiken In de brute armen van een 

zachtzinnige idioot die c~argeert -door die vreemde, onver

schillige zomer''. 

0--0 

JEUGDLEIDERS

KURSUSSEN 

In het nabije verleden hebben de jeuQdleiderskursussen van 

KNVB en NKS weinig belangstelling vanuit onze vereniging 

ondervonden; •Dat is te betreuren, omdat die kursussen er~ 

toe bijdragen, dat de jeugdige leden van onze vereniging 

op deskundige wijze worden begeleid. Natuurlijk twijfelen 

we niet aan de Pekwaamhetd van onze leiders, maar als het 

mogelijk is een hogere graad van bel<waa_mheid ~e verwerven 

dan moet die mogelijkheid benut worden. En dat kan via de 

officiële kursussen, die op het ogénbllk verzorgd worden 

door de opleldlngskommlssle van KNVB ·en NKS. · 

Het bestuur wll haar positieve· -opstelling tegenover deze 

opleldingsmogelijkheden tot uitdrukklr'lg brengen door de 

kursusdeelnemere bij voorbaat toe te Zeggen. dat de kursus

kÓsten worden terugbetaald aan de deelnemers, nadat zij 

het dlploma-hebben behaald. Omdat geen van onze .jeugd

leiders In het bezit Is van en_ig recent d!plo~a,. is inschrijving 

slechts mogelijk, voor de eerste .kursus, de algemene basis 

opleiding",. waarin wordt Ingegaan op het leldlng geven aan 

jeugd, .sportgezondheldsleer, et_c. Deze cursus heeft een duur 

van 12 avonden van 2½ lesuur; de kursussen worden ge

houden: op maandagavond en de kosten (inclusief boeken) 

bedragen. f 35,--:-. Belangste,lençlen worden verzocht deze 

·week nog kontakt.op te· nemen met G. v. d. Steen of G, Hàl

leen. 
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HERHALING KEURING'.:SENIOREN ,: · ,,,, . • 

Hieronder volgt een opgave van de Senioren, die uiter!Uk 
18 augustus ge~eurd dienen te zijn oiTïtijdig aan· de·-'nleuwe 
kompetitie te kunnen deelnemen. De keuringskàarten dienen 
te worden lnQele\ierd bij de heer G. v. d. Velde;· Hertenrade 
161, Den Haag, tel. 293275. of aan klubgebouw. 
Men kan zich laten keuren op de volgende adressen: 
Delft: Chlrurgijnstraat 1441, tel. 015. 264B1 
Naaldwijk: Dufventórenstraat 48 
Wàssenáar: Herenweg 1 
Rijswijk: Haagweg 205, tel. 992720 
Voorburg: Jac. v. d. Eyndestraat 73, tel. 694011 
Pijnacker: Hoflandstraat .19 

· Zoetermeer: Lunieystraat 28, tel: 01790 - 8075 
Den Haag: Bierkade 1: Inschrijving elke dinsdagmiddag tus
sen 5 uLir en half 7 (koeten f 7,50); Inschrijvingen yoor keu
ringen Den Haag kan ook door per Giro f 8,- over te 
maken naar Medische Sportkeuring 'Den HSag gironummer 
737315. In het laatste geval dient men onderaan het girobiljet 
uw telefoonriuml'TlÊ!r vermelden, waarna keuringsformulieren 
int afspraak op dàtum en tijd .worden toegezonden. (Heeft 
IJ geen telefoon, dan onderaan girokaart nogmaals uw adres 
vermelden). 
Daar op alle kèuringsbureaus een grote drukte wordt -ver
wacht kort voor de aanvang van de kompetltle Is. •het raad
zaam uw keuring tUdlg te regelen. Ht betreft de volgende 
spelers: 
L. J. Boelhouwer, P. A. Burghouwt, H. Denkers, H. J. Douw, 
S. V. Douw, J. W. van Dijk, J. Englebert, R. Eykelhof, C. A. 
Grimbergen, J. Groene·ndijk, R. J. de Groot W. Hansen, 
P. Haring, J. Helns, G. Hogetoorn, J. Jager, J. Keetman, 
W. Keetman, N_. Koot, W. Kouwenhoven, C. v. d. Laan, 
B. v. d. Lans, G. Looyesteln, 8. Lustenhouwer, J. Riemen, 
P. Schulte,n; J\'t-. v. 'veen, W. Verbarendse, J. Verhaar, A. F. 
Vervaart, 0. Vorklnk, J. Willems, J. Wlttlng. 

._,. - ,_. 

PROGRAMMA 
DAMESELFTAL 

Ook een da.meselftal komt binnenkort weer aan bod. Het 
elftal Is Ingeschreven voor de ·officiële damesvoetbalkompe
tltle,. die vermoedelijk begill september van start gaat. One 
dameselftal zal haar thuiswedstrijden spelen op woensdàg
avond. De training voor de dames Is ·niet meer op donder
dagavond, maar op vrUda'gavond (20 uur): hierover volgen 
nog nadere mededelingen. Onze dames zUn _ overigens niet 
zo vlot in het betalen van kontrlbutle. Ook voor hen dreigt 
uitsluiting van training eri wedstrijdén als -de kontrlbutle niet 
tijdig Is voldaan: dat wil zeggen, dat zij Inmiddels het eerste 
kwa~al van het nieuwe verenigingsjaar betaald moeten heb
ben (f 15,-); de jaarkontrlbutle bedraagt f 60,-. 
Voor de ko'mpètltle _ begint zullen er nog enkele oefenwed
strijderi geSpeelii wórden. Volgende week woensdagavond 
(23 augustus) om i 9.00 uur Wordt geofend tegen de dames 
van Spool"Wijk_. Verzaffiélen·om 18.30 uur in het_klubgebouw. 
Afschrijvingen uiterlijk maandagavond bij mevrouw Halleeri 

• 
Training niet geselecteerde senioren 

Woensdagavond 16 augustus 1972 om 20.15 uur beghit o.l.v. 
C. Franke de training voor iedere senior, die niet In de 
selektlegroep Is Ingedeeld. Senlorlèden die deze training 
serieus willen volgen dienen om 20.00 uur aanwezig te ijzn. 

. . "' ,: ,, . · ... ~ ", 

Aanvoerdersbijeenkomst 

De~e bijeenkomst zal kort voor de aanvang van de kompe
tltle plaatsvlnden. Uitnodigingen _hiervoor zullen t.z.t. In de 
Lens-Revue worden gepubli_ceerd. 

Prógramma 

14.00 uur 
12.00 uur 
12.00 uur . 

senioren .zondag 13 augustus 1972 

Lens 1 • Rijswijk 1 Vl Gl 4/6 
Lens 2 • Rijswijk 2 Vl G1 3/5 
Lens 3 • Rijswijk 3 V2 G2 4/6 

Opstellingen van de drie elftallen worden door 
Dhr. Anderiesen bekend gemaakt. 

Programma senioren zondag 20 augustus 1972 

14.00 uur LAKWA 1 - LENS 1 
11.00 uur LAKWA 2 • LENS 2 
14.00 uur LAKWA 3 - LENS 3 
10.00 uur LAKWA 4 - LENS 4 
12.00 uur LAKWA 5 - LENS 5 
14.00 uur Lens komb.A - Lens komb.B 
Opstellingen in volgende Lens - Revue 

Programma senioren zondag 27 augustus 1972 

14.00 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 
10.00 uur 
10.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 
14.00 uur 

LENS 1 - VIOS 1 
LENS 2 - VIOS 2 
LENS 3 - VIOS 3 
LENS 4 • VIOS 4 
LENS 5 · VIOS 5 
vue komb. - LENS komb.e 
vue komb. - LENS komb.B 
vue komb. - LENS komb.A 

Programma senioren zondag 3 september 1972 

14.00 uur LENS 1 • BL. ZWART 1 
12.00 uur LENS 3 - D.H.e. 2 
12.00 uur LENS 3 - BL. ZWART 3 

Dinsdagavond 5 september 1972 

19.00 uur LENS 1 - R.V.e. 1 

(324044). Zondag· 27 augustûs doen onze dames mee aan'-----------------~----~
cen groot toernooi bij Celeritas ·cterreln aan het einde van 
de Leyweg); verzamelen 9 uur .Hengelolaan. Lens ls Inge
deeld In een groep met Célerltas, Delft, Duno, Naaldwijk 
en VCS. 
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PASFÓTÖ's JUNIOREN 

De junlorf!!n dle a.s. seizoen senioren gaan spelen, wo~~en 

verzocht een pasfoto_ l_n te, J~veren ~ -"";, 

t. W. 
,~ - -· . ~ 

H. Albers, J. W. Dlsseldorp, W. Englebert, L. Egberts, F, A. 

Qui!, P. de Haan, R. Hoefnagel, J. v. d. Helden, T. Hop, 

A. B. v. d. Keer, J. Keetman, E. M. G. v. d. Linde, J. A. C. 

Lubou~ A. A. Pelser, F. Raaff, i>. J. Schouten, C. P. G. Schro

ver, J. F. Staffelen, G. v. d'. Velde, F. de Vroege, J P. Zoun. 

Inlevering kan geschieden op nîaandagavond bij de Seko 

in het klubgebouw; liefst zo spoedig .mogelijk 

' ., /"-

Programma Junioren zondag 13 augustus 1972 

14.00 uur LENS 1 - BMT 1 V2 

12.00 uur LENS 2 - WESTLANDIA 2 V3 

11.00 uur QUICK STEPS - LENS 3 NUkerklaan 

Programma junioren zaterdag 12 augustus 1972 

15.45 uur 
15.00 uur 

15.45 uur 
15.00 uur 
15.00 uur 
13.45 uur 
13.45 uur 

WESTLANDIA 3 - LENS 4 Geestweg, Naaldwijk ' 

LENS 9 - WESTLANDIA 

WESTLAND IA - LENS 1 ó Gaastweg, Naaldwijk 

QUICK STEPS - LENS 11 Nljkerklaan 

WESTLANDIA - LENS 16 Geestweg, Naaldwijk 

LENS 17 - WESTLANDIA 

QUICK STEPS - LENS \a· Nijkerklaan 

Programma junioren dinsdag 15 augustus 1972 

i.19.00· uur.. LENS 1 - WILHELMUS 
.~ _.. i 
... .... c,.,.-

OPSTELLINGEN 
L,ens 1- en 2 werden na de tralninrÎ~ :a_;,;- donderétà.Q'a~ond 
bekend gemaakt. leiders: Lens 1 dhr. J. Hop 

Lens 2: dhr. A. v. Baggum .. 
Lens 3: _ 
A. Albers, M. van Baggum, A. Bauman, E. Booms, P. Booms, 

H. v. Dam; J. v. d. ~nde, A. Heynen, A. v. _d. Meer, J. Meule, 

man" P. Verheesen, R. _Nleuwenhuizen, J.. R1i\Jver, F. Veeren 

Leider: Dhr. F. Flumans 

Samenkomst: 10.30 uur Qulck Steps terrein 

Lens 4: 
A. Beven, A. de Boer, F. Snoeye"rs, H. Guit, E. Hoefnagel, 

J.· Janmaat, P. Lejewaan, A. de Pagter, J. Post, J. Nleuwenhui-

Lens 10 ~ 
~· 

A. de Hoogd A. de Kok, R. v. d. Kruk, E. Landman, P. v. 

Nleuwenhuyzën: t A. Reeálnk, A. v. Velsen, J. LustenhouWer, 

R. Peek'. R. de Hoogd; À. van Kleef, R. Guit 

Lel~er: Dhr. H .. Zoet ·•c 

Sa'riieri.komst: 144.;30 uur Lens· terrein 

Lens. 11 '. 
';_ G: Bloks,J: v.d. Burgt; J.J:Jolllnk,.F. v. Loon, R. Luxemburg, 

R.,v.,d:,.Meer,•H. Ruijter, A. Hoefnagel, J. Veldman, J. v. d. 

Ende, G. Boelhouwer, P. Blom ·" 

Celder: Dhr.• N. Drabbe, ,-. • ; . 

Samenkomst: 1 .4.15 uur Lens terrein 

Lens 16 
J. Brenger, 0. Bars~ P. Devlleé, R.Hofman, P. Hop, F. Kor

tekaae, R. v. d. Laan, J. Lausberg, R. v. d. Meer, R. Mlcka, 

J. v. Rijn, P. Schoemaker, A. Westerduin 

Leider Dhr. W. Keetman 

SamenkorJl~~: 13.445 uu.r Lens terrein 

Lens 17 
G. Apeldoorn, P. v. d. Burg, R. Deeelng, A. Fortman, W. Frant 

zen, Ch. Geeve, ö. Huls, R. Koevoets, P. LucaS, R. Noorde

loos, P. Vàlkenburg, F.' v. Velzen, H. Vink 

· Lens·. 18' 

R. v. d: Boogaard, R. Leyn, ..J. ,Coli, J. ter Laare, ~- Pe_relra, 

M. Versteeg, J. v. d. Brande, A. Bijnagte; H. du Schatenler, 

W. Helnen, R. Peeters, Th. v. L',Jxemburg, W. Wilmar 

Leider: 
Samenkomst: 13.00 1,,1ur Lens terrein 

TRAININGEN 

Zo_als iri de L~ns~revue van 28 juli •j.1. is gepubtrceerd zullen 

dit seizoen ook de ~ en C selectie groepen en de pupillen 

selectie tweemaal In de week tràlnen: 

Het bestuur- Wii kosten noch moeite· besparen om het peil 

van onze elftallen zo hoog mogeJijk op te voer_en. De daad 

is nu aan onze geselecteerde spelei's om dit waàr ·te, maken 

Opkomst_. bij. de se_le_cti_~tralnlngen Is verpllchL Bü verlilnde

ring moet worden afgebeld zoalà bij elke groep staat aan

gegeven.· De_ze trainingen g·aat altijd ~oor. Er mag dus niet 

Over: eventuele1 afkeuringen wordÉ;n opgebeld. Opstelling In 

een van de standaard~lfta)len Is afhankelijk van regelmatig 

opkomen bU· deze trainingen. Elke selectlegroep zal bestaan 

Uit ;ongEiveer 20 _ spèlers. in eerste lnslantle zullen ca. 30 

spelers per groep worden ultgenódigd zoda_t na enkele 

weken spelers· zullen moeten afvallen. Dit Is natuurlijk af

hankelijk van de kwaliteiten van de spelers, maar zeker ook 

van Inzet tijdens de training en regelmatige opkomst. 

zen, P. Zeltzen, _ H. v. d. Broek; H. Straver • 

•. L~l~e~( Öhr.~:A;\ ~là,k; _ r1·:_:-.: N ~--.·,, !.:1 :;,,--. 
Sárilenkomst:' 14.30·uUr Lèhsterreln ""~-.1-,..,.. .... '"'"' 

,,-, , • .,._«Jo<. -l;,_ • .. • ,: 

·: ! ;- r, A.,· selec~e- n . .; ·'"'. •·. ,.-., 1 '\_ ff'-.s ~--.. ~,. l 
'\, • ' ' ·. ... ,Jo _,.,.. .. • :.. ' t 

• •' • .._.., f' .. ~, J•' t,.; t ,.,,';1 ... , a\ • '• .,.,, ..('(__...,,- ':;-

Lens 9 _ • ,t"" .-~,,,., ~ ,.. _..,. 
J. van Gastel, P. van Gastel, A. 's:Gravendijk; M. Heynen, 

J. de Hllster, Q. van Noort, P. Perr8Çn, Ö:·A~grok,-:,Th:·TIJs

sen, R. Mlelca, M. Wolters, J. v. Velzen 

.• Dinsdag- en donderdagavond o.l.v. de Hee_r ·p_ v. d. ·Maas 

van 18.00-19.15 uur. Deze groep traint al enige weken, 

9 zod~t ~e"na~itn·~-l~r~.nJet~meer behoeven te worden vermeld. 

... .,., Bij verhindering. afschrijven bij: Dhr. P. v. d. Maas 

Tel. 01751-1335' ' • · ·, ·. 
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B - selectie ... . - ! 

,, ~~ 

, Maandag- en woen_s~ag~vond. ~.I.v. de .. Heer C. -Franke·'_Van 
19.00-20.15 Uur. Eerste_-tralnlng" 14 augustus _a.s. .. 
De volgende spelers wÓrd~n' hlE!rvoor U1t9-enodigd: ,~ 
G. Bloks, J. v. d. Burgt, J. v. G~stel, G: v .. Gessel, À._. 's-Gra
vendijk, R. Guit, M. Heynen, J. de Hllster, R v. Hoek, J. Hol
link, A. de Hoogd, R. de Hoogd, A. v. Kleef, T.· de Kok, 
R. V. d. Kruk, E. Landman, J. Lustánhouwer, R. v. Luxemburg; 
R. v. d. Meer, R. Mlcka P. v. d. Nleuwenhuysen, Q. v. Noort, 
R. Peek, P. Perreyn, A. Reeslnk, G. Ruygrok, H. •Ruyter, 
C. Schenkels, Th. Tijssen, J. Vedman; Ac. v. Velzen, J. v. Vel-
zen, M. Wolters • ~ .. ' -, 1 , 

x Bij verhindering afschrijven bij: 

:~ :;; 
C- SiE'.!lectle 

Dinsdag- en donderdaQavond o.l.v. dê Heer P. v. d. Maas 
van .16.30-.17.45 uur. Eerste training 15 aÜ{lustus á.s. 
De volgende spelers worden hiervoor uitgenodigd: 
G. Apeldoorn, 0. Borst, J. Bronger, P. v.d. Burg, R. Desslng, 
P. Devileé, A. Fortman, W. Frantzen, Ch. Geeve, R. Hofman, 
P. Hop, 0. Huls, R. Koevoets, F. Kortekaas, R .. v. d. Laan, 
J. Lausbe~g. R. Leyn, P. Lucas, Th. v. Luxei-nburg, __ A. Maas, 
R. v. d. Meer, R. Mlcka, R. Noordeloos, J. v. Rijn, P. Schoe
maker, P. Valkenburg, F. v. Velzen, H. Vink, A. Westerduln 
·Bu verhindering afschrijvell bij: de Heer· P. v. d. Maas, 

'Tel. 01751-1335 . 

Voor Pupillen- en Welpen selectie eli overige tralningSQroe
pen volgt binnenkort_ een mededeling 

• Onnodig te zeggen dat afschrijven voor alle groepen in 
uiterst dringehde gevallen nog geschieden 

· BELANGRIJK, "' 
• Naast normale· voetbal uitrusting steeds gym- of volle;i

balschoenen mè·enemen. 
Il steeds tijdig d.W.Z;·- ~en kwartle voor aanvang van de 

trainlng aanwezig :.:.jn. 
• Er zal door de heren trainers streng ~orden,_opg~tretjen 

bij wangedrag vóór, tijdens of na de trairfüi9. r 

Wij wensen jullie een nuttige en prettige training toe en 
verwachten dat met jullie aller inzet de resultaten In het 
komend· seizoen niet zullen· uitblijven. · 

JUKO-PUWEKO 

LEIDERS GEVRAAGD 
WIJ zijn er helaas· nog niet In geslaagd voor al onze elftallen 
0unioren, pupillen en welpen) -lélders te vinden. 
Indien er n_og leden zijn, dié hiervoor Interesse hebben, 
kunnen zij zich opgeven bij Oen van de JUKO of PUWEKO
leden. Ook A -·klasàers, vanaf '18 Jaar komen hiervoor In 
aanmerking. Bij voorbaat onze dank voor ·uw medewerking. 

, JUKO-PUWEKO 

-~~- ~ , 

Ptografuma Pupillen en Welpen 
PUPILLEN 
12.45 uur 

WELPEN 
12.00 uur 

Lens PI • Rijswiji,'~pj_;· .'; 

Lens Wl • Rijswijk WI 

OPSTELLINGEN 

Pl \ 
R. de Keyzer, P. Lelleveld, R. v. Loon, S. v; d. Meer, .Q. Ml
chels,. J. v. d. Nleuwenhulsen, A. OVergaauw,. J. Riemen, 
C. v. Rijk, R. Schlpaanboord, R. Versteeg, C. v. Beek 
Leelder: Pa1:1I v. d. Steen · 

WI 
R. v. Baggum, R. de Boer, A. v. d, Burg, P. de Groot, F. Hoog 
~Jemstra, K. v. Kleef, G .. de Kok, F. Lekahena, M. Meerman, 

·F.' Schlpaanboord, The Ypma, B. 'Odenklrchen .•· 
Leider: Hans Zoun 

AFSCHRIJVINGEN 
·,i:_'· 

Schriftelijk vóór vrijdagavond 18.30 uur bij de Heer G. v. d. 
Steen, Nunspeetlaan 303. 
Telefonisch: Vrijdagavond tussen 18.30-19.30 uur. 
A - klassers bij dhr. J. Hop, tel. 29 40 38. 
B - klassers bij dhr. A. Bertens, tel. 29 02 45. 
C • klassers bij dhr. R. Becker, tel. 55 94 77. 
Pupillen en Welpen bij klubgebouw, tel. 661314. . ., . . ' . . . ~ .. 

.. .,. '· 
-~·, ,. . 
~ 

KRANTENAKTIE 

De opbrengst van de krantenaktle ia helaas afgelopen sei
zoen zeer teleurstellend geweest. WU zijn dan ook van plan 
hiermede te stoppen. Onze trouwe krantenleveranciers, die 
hun huls vol oude ·kranten hebben liggen zullen hiervan 
door ons nog wel worden verlost. Binnen enkele .weken 
zult u hiervoor nader bericht ontva_ngen. 

JURA 

Doe mee aan de TOTO deze week als extra 
1-.:. , . -

... _ ;: . 

prij_zen: 3 AUTQ's 
\ 
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; . ... DE LENS R .E VU .E 
. ' ;• ,__ --~' ·.•' 

, ,: ,:,,.Weekblad van do Voetbalvereniging Lenig en Snel 

. OFFICIËLE .MEDEDÈLÜTCiEN 

. 'nr BALLOTAGE .. -----------
. MÓj.E,T.v,d,He,ijden 

W,J, do Hilster 

J,J,v,Dongen 

.. P.J. Dullriart 
' ' 

W,H, Groen 

T.P. Hoogeveen 

R. de Vos 

w. de Vos 

. _E: Kn:î. jnenburg . 

F, Mos .. 

R, Raderaaker 

F,J, Dullaart 

A. 1, Franken 

J, ICoovoets 

.. 
270249 (D) 
Vinkesteynstraat 77 
070855 (A) 

• Beeklaan 222 
090759 (c) ·• 
Daguerrestraat 124 
150659 (c) 
Zuidlarenstraat 58 
040559 ( C) 
Loosduinsoweg 319 · 
1-60859 (c) ··, · 
Maartensdijklaan 542 
180360 (c) 
Heil.os traa t 11 

.. ·101158 (C) 
·. , Heilostraat 11 

. · 150261 (P) . 
. Beresteinlaan 227 · 

06Q361 (P) . 
Randveon 39 
30o"662 (P) 
Leyweg 994 
140962 (w) 
Zuidlarenstráat 58 
140964 (W) 
!Cerketuinenweg 32 
160664 (w) · 

· • Nunspeotlaan 536 · 

656092. 
--••--- _____ ........... 

. 64714_8: 
'1·: 

. 333~16 

·2903'88 

322912 

668060 

258757 

258757 

671059 
. r .. 

666526. 

677470 

.. '·290388 

672208 

' · 6086°82 · 
-~--•· ; 

' . 

. . 

EERSTE VELD -= "HEILIGE GRmrn" VAKA!TTIE VOORZITTER Elf SEKREI'ARIS 
") ... - ·- . '. 

!,fot irigarig van lieden is het onbevoeg:
den niet r.ieer toegestaan- zï°ch binnen 
de afrastering van het eerste veld te· 
bevinden, Bevoegd zijn slechts de 
scheidsrechter, de spelers van de bei
de elftallen en de leider(s). .·· •:. 

~·.' ' . ' ... ' . . : 

ICOiTTRIBUTIES 

- .; ,. ; . ~ 

In verband met .hun vakantie zullen 
vcorzittBr J.v.d,Kieij en sel!;retaris 
G.Halleèn de kooendo twee weken niet 
bereikbaar zijn, Desgewenst kunt u 

.. k_onta_kt _ opnooen . .'mot. pen.riingmees ter 
..P.de Jongh, Zweolostraat. 22 tel. 
668687 of kor.unissarisG,Duyvestein, 
Middenstede 250,. teL.676183, 

• El' zijn -aL-ë,im aantal -wànbetälers geweest, die hun achterstallige• kontributie 
, .hebben- b0taald. Somoig,m• echter hebben zich niet gehouden aan de opdra.cht van 

·. i•dc .algeraenc vergadering de kontributic over het gehele verenigingsjaar te be-
. · talen. Zij zullen pas worden opges•told on kunnen pas aan de training ·deolneraen, 

als zij het volledige kentributiebedrag hebben lietaald, '· 
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OP 26 AUGUfi'.['US 
KOMT ,.FEYffiOQRD -··-- ------------···-·... ----------··-.. ---------·--·····-·•· .. -- -~_, ... • • · '"··· - · 

De regionale jeugdkompoti-J;io b_ogint ·ai- op zatoi:-dag 26 augustus. A 1 krijgt al • 
rnotoen een fikse vuurproef to doorstaan, want hot raoct aantreden togen de kam
pioen van hot afgelopen s:cizocn.Foycnoord,, 'dat. daarna ook nog landskampioon 
werd. Wc zijn overigens helemaal niet bang voor do aanstaande profjes uit Rot
tordar.i, die rüsschien nog ncoi t van Lmlig én Snol heb_bcn gehoord~ Hoewel or no1s 
oen piîar· spêiêrs -6ët. vaii:äntiÖ 'zij.rï';·wor'á.t "äëior a.ë-~èivèrigèn ondor Ïeiding van do 
heer van der Maas al enkele -weken keihard getraind. 11.an ç.c konditio.zal het za
terdagraiddag 26 augustus niet liggcln, De overige tegens-tànders·'in·deze regiona-

• • ' j 

lc jeugdkompeti tie zijn: ADO, Spart"q,/ Excelsior,, Roodenburg, UVS,. ·Sportclub Lis
se, lfostlandia en het eveneens gcprom_oveerde DFC, SVV en Xer:itcs'"ziju· or niet 
moer bij, want die zijn ho~ o,fgelopcn· soizoçn gedegradeerd.. · · · · · 

1 ' . . : 
~ · .. 

LE!îS - barbecue 1972 : \ . 
Ook dit jaar gaat de Kontakt-!Commissic het seizoen weer openen r.iet do onderhand 
verraa.n.rdc 11 En.rb0cu0 11

• · ; • • ., • 

Dit festijn ·staat gepland cip zaterdag 26,,.aûgustus a.s. Do toegangsprij_s be
. draagt Fl.9,:-:-· Wat wij u voor die 'negen p~ek bieden is hot volgende:· 

1.:. 

een r.io.lse karbonade' . 
een ho.raburgcr ·,,.· · _._;_.;. _ · 
een portie satóh r.iot pinç.asaus à la cuisine Lens 
stokbrood en- . , .:: 
wijn 

Voorts hoeft u geen angst to lie'bbon,:·dat _do _weergoden root in hot eten zullen 
gooien, want voor overdekking zal worden.gezorgd. 
En dat slecht weer do stewJing za.l' bódcrven, is ook maar con loze kreet, want 

·• wij hoeven ons onkel maar do Barbecuo: van vo:rig jaar voor de geest to b'.alen. 
Wo.t een bere-avond was dat! · •· ' 
En niets lot u or.ivoor eon reprise 'te zorgen. U behoeft u slechts vààr tle 21c 
augustus op te geven. U kunt u wenden tot: 

. H.Bertcns, Groenezijde 103, ,Den Haag, tel. 290245 
L,do Jongh, Zweelostraat 22, Don Haag, tol,668687 
H,Bijstorvcld, Reitzstraat 49, Den Haag, tol, 602171 
Mej.M.Srnit, Hildebrimdstraat 29, Don Haag, tol.904206 

De aanvangstijd is 21,00 uur. 

De !Conta.kt-Kommissic, zït alleen nog dringend _verlegen om b-arbccucs. 
Willen die loden, die over zulk een onmisbaar apparaat beschikken on bereid 
zijn deze voor do Barb0c.ue-avond aan ons uit te lenen ( waarvoor bij voorbaat 

· : oi'l:zo· dank) ,"•iïCh 'töt 'd0 ·ïüc·rbovenstaandc personen i~êiidc:ri;··1H j rckénè,:n··öp con 
· · net io grote_ opkomst'( 100_ r.ian) als vàr'ig ·jaar. · · 

. Aiin u or.i onze verwachting.en waar te raaken. 
. '. . . :kàKc. • .. 

\ . '. . ' - ·_"'.. . . . ·• •, . . . -· . 

DE TOESCHOUWERS VAl'T DE WETHOUDER 

· De dagbladen hebben de afgolopcn tijd hc0r Uico de Doeld0r, 
woér· hun porties voorbeschouwingon op-- Wethouder Vink berijdt graag ZJ.Jn 
ged-i·cnd,· a'.I. dan niet in,ie vorr.i van stokpaardje FC Don Haag en laat niet 
oen speciale voetbalkrant. Onze aan- na ons in to lichten over hot moois, 
dacht ging dit keer niet zozeer uit dat dozc botaalde klU:b op ,hot gcbiod 
.naar wat dp"trainers van do betaalde van akkoraodaticvcrbetering_ tp wachton 
voetba;I.klub~ hadden te ,vertellen; do -. s_taat. Da-t kost o_ok do gornoentc eon 
uitlatingen ,zijn _in.de 1:10cste.gc_vallcn -;,_--hoop geld, r.iaar do wethouder vingt 
voorsportiäa;r "èn_ dufi'·''iförnig in,tc1:;pssant, _. _hot welbosteod; · FC Dc,n I{aag bewijst 
Maar uoer belangst,elling ,haqden wc _vo_or _ -~, irar.10_1:;s, gowichtigo diens.ton aan do pas-
de opr.ierkingen v::i.n.de Haagse sportwet- sievc rekreatie •••• 
houd0r Vink en de voorzitter van do af- Do afgelopen jaron zijn do toeschou-
deling Den Haag van de K,H. V ,B,, de wcrsaantallen van FC D0n Haag (ADO) 
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niet opmerkelijk hoog; geraiddeld-·zö-rn- -
10 tot 12 duizend oons in de twifo wekon, 
Een gomiddelde, dat do gezanionlijke Haag
se araateurklubs wekelijks ( ! ) e-01:fakke.:.· 
lijk halen; de schattingen lopen uiteen 
van 20 tot 30 duizend bezoekcirs ·•tan ·Hil.,ig
se amateurwedstrijden. Waarmee we'maar 
even willen zeggen, dat die ··cmateurklubs 
ook en zelfs veel meer passiove·rekrea
ti0 bieden. 
Als go0d voorzitter van onze Haagse vöèt
balbond signaleert Do Doeldor dit geluk
kig ook. Hopelijk leest Vink ook sportpa-
gina's, . 
Nu we het toch over passievo-rekreatie 
hebben, kunnen we gelijk melding • aken•. 
van een rapport, dat is opgesteld ten 

PROGRAMMA SENIOREN zmmAG 20 AUGUSTUS 1972 

14.00 uur Lakwa 1 Lens J 
11.00 uur Lakwa 2 - Lens 2 
14.00 uur Lakwa 3 - Lens 3 
10.00 uur Lakwa 4 - Lens Kor.ib .• A 
12 .oo uur Lakwa 5 - Lens Ko• b.ll, 
12.00 uur Lens Komb.C Lens Komb.D 

0 PST ELL INGEN: 

.. ·- '-· _·_, ·-. --
bohoevo van FC D_en Haag en waarin 
onder racer wordt gesteld, dat de 
FC eigenlijk zou • oeten worden ge
subsidieerd per toeschouwer (van
wege die belangrijke rol in_ het __ ka
der van do pas_sieve rokrea tie) • · Als 
de wethouder zioh hiertoe ·laat ver
leiden, da.n kan hi.j · er bij voor,
baat van verzekerd zijn,dat de a
• ateurklubs (Lenig on Snel noemt 
graag het iniatiof) ook subsidiè. 
por toeschouwer clái• en. De wot-· 
houder zal geen argur.ienten kunnen 
vinden een dergelijke claim af te 
wijzen. 

Guido 1Iall-een 

--···-··· 

Lens 1 t/ra 3 worden door de trai_nor sa• ene-estold. 

Lens A: J,Colpa, 'E',Guyt, P. v/cÏ ;l;;-; -J~Verh~:,;-,--P.Klein Brotelor, R,Eykolhof, 
------ •·B. v/d Lans, J,do Wao.rt, J-1,Verbnrondso (A), J,do Jongh, E, Foondoo,v 

G. do Iloogd, J. v/d Hoydon, J,Hoins, G. Bennekor, . • . · 
'Lens' ll: W. Verbarendso, F. Straathof ("A), îl, Verhoul, J. Groenendijk, A, v. Es

sen, K, Ke0traan, E, Bakkers, G. Looyestein, H. v.d.Spok, !I.Suikorbuik, 
H. Jan• aat,·L, Egborts, C. 9riraborgon, M. v.Zilfhout, A. v/d Keer. 

Lens C: F, Vos, A,v.Egmond (A), F. Veolbohr, J. Witting, 1f, Eykolhof, J. Sil
vorentand, H: v,l'Telzen, T.·!Ioorschop, J.do Boor, C. Dries, w. Horaol
rijk, P. $chouten,·w. Englobort, F. Wubbon. 

Lons'D: · A. Hoek, T. v/d-Berg, B. Osse, R. Bos, A. llilderboek, G. Duyvostoin (A), 
R. Feekos, T,· èici Kleyn, B, Lustenhouwor, A. Tinnonbrook, B, v/d Burg, 
~!'. Woltors-Rüokert., P. Hoynen, A. Banning, R. do Groot. 

AFSCHRIJVHTGEH: Vrijdag 19.00 - 20.00 uur bij Dhr,G,v.d. :J:o_ld_0, tol. 29,32.75, 

KEURilTGErî: Do in de vorige Lens-Revue 1sepublicoordo sp0lors dienen oot - • 
·, ' hun keuringsbowi_js ook con pasfoto in: to lcv0ron. 

lfogr.iaals .naken uij de b~trokkon spolors,orop attoat, dat uiter
lijk 1 ·s0:ptembor dozo documenten bij de 'sclco raooton zijn ingo.:. 
leverd. Anders kunnen zij niet voor korapoti tic-wedstrijden wor-
den opgesteld. --

VItI_JDAG 25 AUGUSTUS 1972: 
19.00 uur Lens Korab. - SV. G.E.B. 

KOHPETITIEPROGBAMMA SENIORilî 1 - 2 3 . 
EERSTE HELFT SEIZOEH 1_972-73 

10 september 

Lens 1 - Ilollandiaan 
Lens· 2 _..: Wassenaar 2 
Lens 3 vrij 

· 17 september 

Scheveningen ~ Lens_ 1 
Roodenburg 2 - Lens. 2 
Lens 3 .- Fortuna Vl. 3 
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24 september 

Lens 1 - St. Volharden: 
Lens 2 - ~<\.DO 3 
Lqns 3 - VUC 3· 

1 oktober • 

Postduiven - Lens 1 
reylingón 2·- Lens 2 
PDK2-Lens3 -
8"oktober 

HBS ·..:. Lens 1 
Lens 2 -OMA 2 
Lens 3 - ODB 2 

15 oktober~ 

Len0 1 - RKWIK 
RFC 2 - Lens 2 
VFC 4 - Lens 3 
22 oktober 

VOC - Lens 1 
UVS 3 - Lens 2 
Lens 3 - RICWIK 2 
29 oktober 

Lens 1-2-3 vrij 

' ~-- --

,, 

ÛITSLAGEl!t' snrroREN 13 augustus 1972 
Lens 1 - Rijswijk 1. 
Lehs,2 - Rijswijk 2 
Lans 3 - Rijswijk 3 

5-3 
5-1 
9-3 

' 50 JAAR 

5 november 

Lens 1 ..:. Coal 
.... Lcms 2 - DHC 2 

BEC 2 - Lens 3 . 
12 nove11bor 

Hillegersberg Lens 1 
Postduiven - Lens 2 
Lens 3 - Westlandia 
1 9 novcmb~r ·. 

Lehs 1-2-3 vrij ' . . 

. ' 
26 hovombor 

Lens 1 ,,- Oly• pia 
Lons 2 - GSV' 2 
Scl~iobroek 2 -- Lens 3 -
3 deèoraber· .: ' ·. 
~-----:.' 1 .. , .... 

• J 

ODB - Lans 1 . 
El.Zwart 2 - Lens 2 
Lens~ - Jiollandiaan 2 
1 0 decorabor 

Lans 1-2-3 vrij 

PROGRAMMA DAMES 
Aanstaande vrijdag, '18 augustus, is do 
eerste trainingsavond om 8 uur. 
Alle dames wordon verwaèht in'vorband-met 

. ·de opstelling voor do wedstrijden van 
23 on 27 augustus a.s. 
Woohsdag 23 augus'tus·spelon'we bij Spoor
wijk, om-19.00 uur; vorzamcl911 om 18.30 

. uur in ons klubgebouw. -
Zondag 27 augustus doen we'raoo aan een 
toernooi bij Colerij;as. Vorzamolon óm 9 
uur in ons klubgobouw. 
AFSCHRIJVEff bij Ho.ris Zoui,, t_o;J'._, 6500_88, 

1 Augustus 1922 wordt genoemd als de datu• ,'waarop ik waardig bevonden word do Lonsklouron te dragen. Enige weken_daarvoor speoldo ik roods oen avondwedstrijd tegen oen A,D,0,-olftal. Qp de oorsto algo• eno vergadering benoomdo hot bestuur mij als lid van do ballotagokommissie. Ik kroeg oen plaats in hot derde elftal en do vrienden vonden, dat ik maar aanvoerder moest zijn, 17 Jaar was_ik toon. Zo waren raijn eerste stappen in Lenig on Snol. _ ... _ _ 
Kende ik Lens al eerder? Ja, ik spoelde roods twee jaar in V.V~s.(y~·o°tbàlv,Ïreniging 's-Gravcnhage). In die periode kwan ik tegenover Lans 1. te stail,Il en werd mot niet minder dan 9-1 verbrijzeld. 
Toon deze klub tor ziele ging, gaf ik mot vreugde toe aan de al eerder geuite uitnodiging van Bep Starronburg on lid to worden van Lans. Ik vond or van raeot , af goede vrienden on mot do minder bekenden word vriendschap gesloten·Ï ·ep. ·zo is het gebleven. · 
"Trou moet blijcken", schreven we enige tijd in do kop van de Lensrevuo. Deze naam van een rederijkerskamer hanteren betekent tevens eon opdracht zo waar to maken. En ik ben echt niet de enige, ·'die <Il een hal vo eeuw voor Lens eon warm plaatsje in zijn hart bewaart. Eon goede klub, een klub, waar vriendschap welig 
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tiert, verdient do trouw van do leden, 
Op 1 augustus' 1.1. was ik 'op<vakantio mot vrouw on zoon, toon rae do· Lonsrevuo 
werd bezorgd, heleraaal toevallig, We s·tolhm·or riar:iolijk prijs op; dat in die 
periode liefst nioraand ons weet 'tó vinden, ook do post niet. Maar laat ik eor'lijk 
bekennen, dat de bezorger, overigens argeloos, toch wol in feito als con door 
raij hoog gowaardeord lek hooft gefungeerd. De geste van ons aller vriend 
Huug Haukes ora de datura 1 augustus 1972 niet onopgemerkt tc,laten passe:ron,-vond 
ik in feite juist, J:m.-:iors, ik vind het oen groot geluk on een felicitatie waard, 
dat ik zo lang lid'"óocht zijn van do ongetwijfeld goodo klub, diG Lens is on dat 
ik heel veel jaren intens oot vele andoren aan hot in stand houden ervan en aan 
haar expansie raoèiit werken. Inderdaad hooft hot • c veel tijd gekost, .maar ik heb 
er·ook heel vecl'voor toruggokrogon, vooral de grote voldoening, dat onze geza
menlijke inspanning geen vruchteloos pogen is ,goblovcm, En :vooral niet te vorge-

. tE>n dE> hartelijkheid., do vriendelijke ODlgang,., do gezellige sfeer, waardoor r.ion 
zich in Lens thuis kan voelen, . . , 
Ik ga or niet con al to lang verhaal van r.mkon, Misschien pieker ik nog wel eens 
Q.yE>r,Hoµkes' t~p in .verband r:10t het reeds-naderende Lens 60 ja'aI', Maar het' • oot 
nu wê:iövon van do lover, da.t oi,jn gi:;oto waardering voor hot geweldige vo:re
A~gingswerk- v;a11- thans do bijzondere zorg voor do jeugd mij wol heel. sterk aan~
sproekt: Geen' wonder derhalve, dat ik vooral, 's-zatordags zo graag op :do I!?n-
gololaan aanwezig,, ben, . ,' . . , ., , . 
En dan tot slot m'oge, de bekentenis volgon, dat ik in godach.ton vaak vertoef bij 
de herinri(lring aan .do velo·, velo vrienden, die hclaa·s roods uit dit loven zijn 
heengegaan,' Velen van hen hebben mij gestimuleerd mijn bopc_rkto kwali toi ton 
aan Lens on aan do voetbalsport.ter boschikking to stollen, 
"Trbu' moot blijokon! ", Laton allo 'loden· riet deze ti tol hun lidmaatschap beloven, . . 

P. Jufforoans, 

TERREUR 
... ~ 

Toon ik van do wo"ok gebold werd doàr eon van onze Lonslodc;n, kon ik niet; ver- . 
ooqdon, wat rao. te wachten stond, ., 
Helaas· kan ik. geen riaara nooocin, want anoninitoit ·was do voorwaarde yoor con o::it
mooting; ik kan alleen z0c(l'on, dat hot oen raannelijk lid was. 
Zijn stom klonk zenuwachtig 'an verward, maar ik begreep; dat het over eon 1,ovaar
lijko aktiogroop ging ~n hij had op toevallige wijze oen, naocnlijst in handen 
gekregen. 'n Soort "Pentagon papers" op Lens-niveau. Hij vreesde voor zijn loven, 
Geërgerd wilde ik de haak neerleggen, toen con krantenkop in o'n gedachten.· 
sc_hoot: ','Liquidatie va.n vijf topmensen va.n Foyonoord ve;rijdold". Er was een"a.r:.. 
róstatiè verricht , • ac.r dat kon oen vergissing zijn, Bovpndion hoofdo zo'n man 
niet' 'p~rsé' alleen to werken., Ulr;i.kc wa.s dan. wol gearresteerd, nan.r mogelijk ging 
het hier orJ de Hollandse_ zuster.organisatie ( 1n Soort kloosto,rord:e, dia· op hard-
handige wijze zieltjes wint). . . 
Ik vroeg hora zo snel raogclijk do nar.ion door te goven, opdat d0--b0trÖkkenen-vroeg
tijdig gqwaé\+schuwd konden worden. Maar dat kon niot door do,_telefoon.· Toon ik 
tlnrzeldè op"z:i.jn voorstel vèö;•· eon geheioo ontL1oeting in to gaan, wilde hij nog 
wel ,,k;wijt", dat verschillende b.estuursleden op do lijst stonden,. waaronder Go-
raf(I. Dui ve·steyn; ,Toeri kon. ik or niet racer onderu.i t on spoedde me naar do ont-. 

, ,r.ioë'tingspl;i.ats, · .· , , 
'Van'.'à.o, te;I.evisie had ik geloerd, dat je i,oiets alleen moest doen on bo.slü,t goon 
'politii:i"raoest wn.arschuweri. Op hpt r.ioment,' dat de held in eon afgelogen haven
loods het lbodje dreigt tè loggen, blijkt het gebouw al tijd o• singold d..oor. i'ii:l.k
kcre 11ganten., .. di,0, door oen r.iooio, verliofdp jonge vrouw met e·ol1 raar voorgovoe_l, 
zijn gewaarschuwd, 
Op do afgesproken plaats ontdekte ik achter eon boorJ het silh~i:iot van 0011. • an; 
hij stond evenals z'n hondje, dat word uitgelaten, to urinoron,--Maar vijf-r:ünuton 
later was raijn r.ian daar, 
lîtl zi;Ïn' relaas over'dóod en verderf rukte ik do lijst uit zijn handen on o'n o~ 
g_,;m vlogen over de 'règels. Inderdaad bostuµxslodon, .. oaar ook ko• nissielBdon, 
oevrouw Al1\l.erioso11'·, Joo.p Willer.is en nog wat. naraen. Boven do lijst stond "aktio" 

· ol1der,;;treept. Maar· 0011· hoekje Óntbrak on ik wist, dat do 011tprok0nd0 l,etters 
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• ' .'. J t • 

"füid'.' waren. We hadden. i • racrs de lijst z_clf opg13,steld. _En all.e. ,betrok:kenc'n 'naren 
potehtiêÜe kand daten foor eon intcrvfow. · ·· 
M'n tipgevèr."vr eg' pog, wél: ]'Is een intervi_cw dan raindcr erg dan liq1lièlatie?" 

0:..0 
.• • H • 

V .A R I A A N T J E ·s: 
- H~t klnvêr.jasscri ..;an' dei Seko verdient con posi ti.ev~ )Jcnàdering; · 

ze spelen niet vbor niets tot 'plus' 1500. · ,,.: •' 
- · Nixon overweegt nu toch 'serieus_ de bombo.rdcmcnten Öp Uoord-Viotnum te 

sta.ken. Men heeft berekend, dat· de winst o.an sl0:ènt0ffers onder 'do burger-:. 
· bevolking teniet wordt gedaan door 'de schrootirivoer·; 

·, In• iddels heèft ieder lid een 'gele· kaart 1tiiha.d. ·; · ··' ,'. · 
_, In Moskou gami geruchten, dat - mocht'Spiisski de 'wèroldtitol schaken v,irliozen 

hij voor 8 jaar nao.r oen trainingskamp gaat. 
,,-Simno Gou(l)d. •: .. ·. ,,. · , ... · · •, ,: .. 

- Die bohd van profschaatsors is natuurlijk oen s • erigci truc· van de Russen ora 
·ook weer• 'eens eon· wereldkampioen to kunnen loveren.' 

- 'Wist u, dat zo Rhodesië alleen willen ui:t;siuiten van do Olympische Sp&l:en'uit 
·angst, dat de ·ge• ene best(è) is. · · · · · 

- Zou de fakkel in MiL-:tchon ook_ op rfodcrlands aardgas bro.hden? 
Toch hooft Nederland heel Europa. raooi bij do µous. 

· .. Hot sracrige aardgas snol do dour uit on _dan zolf lokker go.uw op !éorn-
oncrgio overgaan. . . 
Jaap Colpa moet in Ierland Coos Grimbergen ontmoet hobbon. Hun'gozanênlijko 

'groot op 'cion "truc colour·"-kaart bewijst het. 
Do jaarlijkse duin,cnralloy trofoo is alsnog ui tgoreikt aan Ruud Fortraru;i.. 
Toen do scheidsrechter 0011 gelo kaart toonde, vroeg con tooschouwor, waaxot1 
hij zo nadrukkelijk zijn consumptiebon aan hot publiek liet zion, 

- _ "De kop is eraf" zoi Do.an Schrijvers en hi.j brak zijn poot. 
· Mobi( o)l is super, · ' 1 • 

Do haat, die wij jegens oen vijand koesteren·, schaadt rlinder zijn geluk dan 
hot onze. 
Op hot ri toe van "Pop-oom". is· hot goed trainen.· .. 

. De drie solcktio-clftallcin ·vormon con swinE(in? top'-40. 
De Toto draait ook 

. j,. 

TOTO 
·Hot toto-seizoen is weer begonnen. Dat zoiets niet 'vanzelf gaa:t, zultu ))ogrij
pon. Maast het' onvolprezen Toto-sckrc·'tariaat, hobbon · ·vooral Po.ul v:d •. Stocn, 
Ron ir.fü1rtingsvold en Wim ICoet• an zich uitermate verdicinstolijk go• aakt. Hot 
schrijven van do duizeridcn adressch is hmi werk.· Hulde. · ; · 

TRAilTING 13-SELEKTIE JU1TIOREN 

Dotraining·ondcr leiding van dhr.Frankc 
was· :goed, doch, doordat -mon ocin luie va
kantie achter do rug had, was h0t voor be-· 
pa11lde figuren enigszins zwaar, Er werd.on 
o• to beginnen een paar rondjes gelopen, 
wat nog wol ging. Gelukkig kwamen daarna 
cmige oefoningon voor do boen- en buik
spieren-. Dm1rno. een paar lange on con 

, po.ar korte sprintjes, wat zeer ·af1;1attond 
was. Daarna konden wo cindolijk hot leer 

LEITS Il1 DE .ETHER . , 

· pijnigen in con oefonpartijtjo en 
de gowono baloofeningcn. Tot slot 
nog twoe·rondjos om hot veld on toen 
konden wo eindelïjk d'o; warmo doucho 
opzoeken. In do kleodkciti:ors bleek, 
dat iodoroen_net de trainer en do 
training tovroden was • •. 

T •. d.IC. - H, V. 

,': ., . 

Donderdag 10 augustus om 2 uur gingen wo raot ca.. 25 raan··uaar do A. V.R."O;'-studio 
in Hilvcrsun om doei te· nemen àan het prÓfframw1. Mobiel, gopr.èscntccrd door de 
beki:mdo sportkonr.1cntator Eof,-Brouwor,· Toen ·wij à.aàr_ ws1,ren goarrivoord, word ons 
'èen konsunptio aangobodcn. Daarna. gingoriwij_naar do studio om het progra• tiii bij 
te wonon,. wa=in •ö.a. optraden Maic van Praag;· Frans---Henrichs 'on Gerard ·vïànon. 
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In do •pauze wc:r,d .ons., .. ccn 14art:i.g hapje aan&cbodcn mot con flesje. 
lfa de pauze ktmm het"· Óµdcrdoc1 ·• "Allos voor do klub", 1m<1rin Lens was ui tgcno
di&d vanwcéc 'ä.c 8 kii• piocnsoi:t;tal,lcn. Allcrocrst word onze voorzitter dhr. 
v.d. Klcij gcïntorvicwd, .Daélrna worden or 3 aktuolc. vragen g0stcld, waarvan' 
LcnS via dhr. Halloen in'·twccdc instantie 2 vragen goed hooft beantwoord, wat• 
LonS Fl.150,-- 01ilcvordÖ·. . . 
Ua afloop volgde con voorspoedige t~uisrois. 

PROGRllJ\!MA JIDTIOREN ZOUDAG 20 AUGUSTUS 1 972 
11,00 uur' Lens 1 - Wilhel• inc. toernooi (De;,_ Bosch) 
12,00.uur Lens 2 - H,:B.C.toornooi ' (Hcomstodo) 

: 1 2, 00 uur Lens 3 - ADO V 2 
12.0.0 uur L0ns 6 '- ADO V 3 

,. • Lens 8 - vrij . . 

Z...\TERDf,G 19 1.UGUSTUS 1972 

15,45 uur Lens 4 - lfostcrkwartior 
1 6 , 1 5 uur Lens 5 - Lens '7 V 1 

Lens 8 - vrij· 
15.00 uur vue ·- Lens 9 · Loudonstrnat 
15.00 uur vue - Lcns-10 · idem 

13 V 1 

-- ·- -

Lens 11 - vrij 
15.00 uur Lens 12 - Lens 
15. 00 uur Lens rt.4 - Lans 
13.45 uur vue - Lens 16 
13. 45 uur__ vue ·- Lens 1 7 
13,45 uur Lens ·18 - Lens 
13,45 uur Lens 20 - Lens 
13,45 uur"Lons 22 - Lens 

15 V 2 
Loudons traa t ------_,··----··----- ····-. 

19 V 1 
21 V 2 
23 V 3 

AFSCIIRIJVIlîGEN: 

idem 
-·-~--~· 

. . . .. · 
•-••••--•-•H 

Schriftclij~: vóór ·vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G,v·.d,Stoen, Uurispoctlaan 
303. 

Telefonisch: vrijdagavond tus,son 18. 30 en 19 ,_30 uur ( ui tslui tond .in geval · .: ,-~ 
. . . · . . , . • : . van ziekte):. 

·A-klass·e;:i,-_s ~1. t/m 8): dhr.J •. Hop .to],. 29.40.38. · 
B-klassors 9 t/1:i 15):· dhr;A,Bertons tol. 29,02,45 
C-klassors 16 t/m 23):dh.r,R,Bockbr tol, 55.94,77; 

WILIIELMINA. to~rnooi voor, Lens 1:1 op zoncl,ag 20 ~Ul,UStlls 1,972 to I s-l]crtogcnbosch. 
Aanvang: 11.00 uur. Einde: l6.00 uur. Vertrok Hongololaan 9.00 uur. 
De spelers worden donderdag· 17 augustus ·na do training bekendgowtakt, 
Eon zco·r zwaar,· 1Jaar interessant tocrno_oi, 
hier te wachten. Jar.mer, dat nog niet alle 
t·erue .zijn, 

. 
nta;:,.i; ons voorloP.ig regionale elftal 
gcsolektcerdo spelers van vakantie 

.Lens is ingodoold in poule B mot KFC-Wilrijk (Antwerpen), D.E.S.K. '(Kaatsheuvel), 
en Helmondia '55 (Helmond). Paula iu bestaat uit: TUS 'Tiofenstein, Vrionden
sohaar (Culemborg), Megaclos ( 1föert) cm lTilhelnina. 
Een korte kennismaking not onze tcgenstan_dcrs in poule B: 
KFC-1-Tilrijk: :. ,speelt :i:n België in'"hot betaalde voetbal 
.D,E,S.K.~ ·: :i:i.üt Kaatsheuvel spoelt 1o klas on spoeldo in 1971 mea voor het 

Holmondia: 

., '. . . ·v .., 

-~ ·-· ,•·;, .· 

. . 

' 1 -: 

kampioenschap van lfodorland •· . . 
speelde in 1967 n-0g in het betaalde 'vootbai. Koorde-- torug naar 
do 4e klas aan.tours, [{on zioh hior niet handhaven on spoelt mo-
meritool i,n de 1 c· kl~s: afda'li~g }foord :Brabo,n,t •. . .. 

Programna poule B I/ilhclmin1l. toernooi: 

11 • 40 uur Lens - Heloondin. 
13. 00 uu;r: Lcms · - Wilrijk; · 
14,20 ~ur Lens - D,E,S,K • 
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• 15.00 uur finale plaatsen 
. 15.40 uur finale 1 o on 2c 

Wodstrijdduur. 2x 15 minuten 

no 1 s 3 t/m.8 
plo.u.ts. 

Tor golegenhe.id van het 75-jaria bestaan van Wilholr.lina is .de eerste prijs -bo
schikbaa.r gesteld door do ao1~oon to Den Bosèh en zal worden ui tgeroikt door do 
burgemeester Mr.G.M.J.W. van dor Ven. 

H.B,C.-toernooi
0

voor Lens A2 op zonda.g 20 augustus to Hoe• stoclo. Leider: 
Dhr,A,v,Ba.ggw:1,Aanvang: 12.00 uur. Einde: 17.00 uur. Vertrok 

Ilengelolaan: 10.30 uur, 
De spelers worden donderdag 17 augustus na de training bokondgo• aakt·. 

Wodero• wordt Lens in do gelegenheid gesteld orJ iri hot bezit to kor.ion van dé 
fraaie zilveren Kemphaan. Do juniorenkor.i• issie zou hot'dan ook bijzonder op:prijs 
stellen, wanneer' ons 2e A-olftal mot deze kostbare haan naar huis zou komen,,. 
Lens is ingodoold in poule B r.iet R. C.Il, ( winnaar vorig jaar), Loonidas (Rotter
dam), Arnheoia (Arnhen), D,E.M, (Beverwijk) on D,H,L, (Ilolft), lfodstrijdduur: 
2x 10 r.iinuten, -· · 

Program• a: 12.25 uur ions -,Loonida.s 
13,15 uur Lons - Arnho• ia 
14,05 uur Lens - D.E.M. 
14.55 .uur Lens - D,H,L. 
15,45 uur Lens - R,C,H, 

16. 30 uur finale 3c on 4e · plaats 
16,45 uur finale 1c en 2o pl~ats 

0 PST ELL INGE IT: 

LE!TS 1: wordt na. do tra.ining viln donderdagavond bokondgcfuaakt, Leider: 
dhr,J. Hop. Sa.mcnkomst: 9,00 uur ingang Lens-terrein. 

'L:!!JITS 2: wordt na de training van donderdagavond bekendgemaakt. Leider: 
dhr,A,v,Baggum, Sa.monko• st: 10.30 uur in1;ang Lonstorrcin, 

LÈlîs 3: E. Booms, P, Boor1s, Il,v. DmJ, J, v.d. Ende, R. Hoynen, j,_Mouloraan, 
P'. Verhoesen, J. Reuver, F, Voeren, A. Albcrs, M,v.· Baggum, A, Bauraan. 
Leider: dhr. A. "Séhnoidor, · · 

LEUS 4: · A, Ba.ven, A; den Boer, F, Snooycrs, H, Guit, E, !Ioofnagol, . .J,, Janmaat, 
P ,, Le jewaan, A,dc Pagtor, J ,Post, J. Miouwonhuizon, P. Zei tzen, 
H, v,d,Brock, H, Stravor. Leider: ·dhr. A,Blok. 

LEUS 5: W. Srii jdors; P. Dries sen; F. l:Ioogl1ieras tra, G. Lol:i.mreld, H. Miggo
bruggo, E, Reosink, B,Ruitorman, T. v.d,Spool, R. Vorbarendso, 

_J. v;d.Voort, P,do Wolf, E.v.d. Spoel. Leider: dhr. J.Hq;,:nen._ ·-· ... 

LENS 6: G;v'. Doelen, W. Duiverraa.n, M. 1 s.:.Oravendijk, C. Hooghie• stra,' D, Ko;;to
'ka.as, R, v.d. Linde, W. v.d. Linden, lf, Pacqué, J. Ruyters, G.v. Ar
donno, Il. Stravcr, R. Wouters, Leider: dhr. :&', Flur.Jans. 

LEUS 7: A." v.à..Áar, C.'Bakko±, J. Dossing, M,v; Dijk, J.v. Geffen, J.v. Hook, 
G, Hoogorvorst, H. Koynor, F, Klos, A, Looyostoin, F,v, Os, M.Magnoo, 
I.eider: dhr. n. Osse. · -

LENS 8: vrij 

LEl'rS 9: J.v. Gastel, G.v,Gessel, A, 1 s-Gravendijk, M, Hoynen, J,do Hilsto;r-, 
Q,v,lîoort, P. Porreyn, G., Ruygrok, Th, Tijssen,· R, Mioka, M; _W~1."1ici:s, 
J,v. Velzen, J. Hollink, Leider, dhr,C, Franke, " 
Sa• onko• st: 14,-- uur Lens-terrein. · 

LEtTS 10: A,do Hoogd, R.do Hoogd, T,dc Kok, R, v.d.Kruk, E,Land• an, J, Lusten
houwer, P.v. Uiomronhuijson, R, Pook, G, Bloks, A. Reosinlc, A, v, Vol

.. _zon, A.v.Kleef, R, Guit. Leider:· dhr.II. Zoet, SamonkorJst, 14,-- uur 
· ·· ·1;ênstcrréin, ····· · - · 

LEtTS 1 2: P. Blora, G. Boelhouwor, J. Brochard, L. v, Domburg, R. Hoppen brouwers, 
E. v.d. Hc;,:von·, M,· Junsen, M. Looyo, E.v. Luxemburg, G. Nahiou, T. Prins, 
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M. v.d. Wassea, J.v.d. Ende. LeidGr: dhr. ]. 9§!JG,,,.;. .... , # ·'·'·'""·' ••••• , 

.LEl'IS 1.3: E. Castenmiller, P, v,Duijn, R. Heemskerk, J. Houtschildt, R, Hulseman, 
•· · N. Knevel, ·p. ,1!eijer, B.v. •Veen, Th. Visser, F. Kras, R. Blank, A. 

Slabbers. . . --···-···· · 

LEffS 14: L. Lejewaan, C. Lipaan; 'iÎ,;,,:; l~a;Gri, Q. v.d,MGijs,' V,Pöüw, J, TGttoro, 
E, .. TGurris, H, Uding, 'Th.v.d.Voo:r>t, J,dG ifaal, R, Wijsr.iarr, D •. v.d,Zwan • 
. LGider.: dlir.-H. Dank.èrs; , . 

R, Kley'wogt, ·P. 'JCoovoe·t's·, · A. J:-r±·jgs1:mn, A •. v. Maarsoveen, J, Por.ipen, 
J. Hassor• arr, F. Woute'rs, II. Wubben, J, Wijrrgaardo,·F,' Jonker, W. v.d. 
lhje •. · . 

LEUS 15: 

e 

LEUS 16 :' 
• " _- • • • ~- •·· e , • ' 

J. Brenger, P. DevillGe, R, Hof• an, P. Hop, R, v.d. Laan., F, Kortekaas, 
R. v.d. Moor, R. Micka, J.v. Rijn,' A. lfesterduin, P. 'S'èlioemakor, P.Val

. ken burg. Leidèr: dhr-. U. Keetman. Sru:1enkoms·t: 12 .45 uur·. 

LEHS 11: G. Appclaoorn, P,. v.d.Burg, R·. DQSsing, A,F'ortman, W. Frantzon, Ch,Goo-. 
ve, P. Huis, R, ICàevoets, P. Lucas, R, ·1ro·orcleloos, F.v. Velzen, H.Virrk. 
Leidea:-: dhr.Th. Hoefnagel. Sru:1onkor.1st: 12,45 uur, 

LEUS 18:· S. Wilma±\ R.·v·.d. Boogaard, R,.Loyn, J,Coli·, J.ter Lmu-e, R, Pereira, 
!,!, Vers toog, J. v.d. Brando ,---·11.-;- Bijnagte, H .du Schatenier, U. Heinen, 
R, Poe tors. Leider: dhr •. H', · Verbarondsé. Sm1enkoast: Lans. · .. ,., . 

LEÜS 12: 

,. . 

Lmrs 20: · 

LEtîS 21: 

'LENS '22:' 

p; Hoer.iskerk, F, Schol tos,· J. Éngolon·, R,v; · È,yk1 H. Hopponbrouwors, A. 
Maas, T, v.cl.Tol, ·F.v. Hoek, J. ·Hcs,;omán, A. !Cuipors, Th. Mooyman, 
L. Oos.torveen, !,!. Prins. Leider: dhr,A,Bildorbook, Saaonkor.ist :. Lens• 

N. Grooriowegon, A, Çlriaborgon, E.dè Haas, A. ièoovoets, R, Pieters, w. ,, 
Rots, S. Bruoris, A, Ellinger,·Jr;" -v-.d:Brook; R,v. Loodon, 11., Sips, .·• 
B. Vasko, E, lfubbon. Leider: -dhr,W. Michols. Samonkonst,· Lens •. , .. 

C :' Harland; R. v.· 1,arlo, P. Bakvis, M. v .Pol t, 
Visser, 14.v.Zwoden, F, Ba=an, T.Gi• borg, R. 
Sa.r.1onko1os t : Lens • • 

. . 
M,Schr.ii ts, M,Schutte, M. 
Grove, M,v.cl. Akker •. 

H. Erkolêns, A.Loyn, ·R.v. Hieuwenliuyson, F. Orta, ],!. Rovers, R, Ruitor
nan, L. "Straub, G,Boon, E.Jfrancko, P.do Gier, G,janson, R.v. Leouuon. 
Sanonkomst: Lons. · · 

LEUS 2J: IC, Straub, 11.v, Ïüis, R. Sips, A, Gorclijn; G.v.d. ]rook, N, Franken, 
R, v. Houwcilîngen, M. !Corkhofs, G. Toouwisso, II, Wooko, R, Wossols, 
R. Raaphorst, J.v. Tongen. Sa.monkonst: Lens. 

PROGR.U.!MA PUPILLEN on WELPEN ZATERDAG 19 AUGUSTUS 1972, 

PUPILLEtî --------
13, 30 uur 
13,30 uur . 
13.oo·uur 
13,00 uur 
13.00 uur 

UELPEl'î 

12 .00 · uür 
12:00 uu;i-

Wostorlamrtior 1 - Lens 
Westerkwartier 2 - Lens 
Lens 3 Lons 4 
Lans 5 - Lens 6 
Lens 7 - Lens 8 

Lens. 1 - Lens· A 
Lens B_. - FÎanin,go .'. s 

1 
2 

Duinlaan 
idof.l 

V 1 
V 2 
V 3 

V 1 
V 2 

. ···"·-··· ·- ... -

AFSCHRIJVIUGEtl':. Schriftelijk vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G..v.d.Stoen, 
- lîunspootlaan 303, 

' ..... 

Telefonisch vrijdagavond tussen 18,30 on 19.30 (uitsluitend in 
geval van ziekte) tol. 66,13,14 (klubgobouw), 

.• 



0 P S T E L L I 1~ G E N:,. ·.• •· ···•· ., .. ·::-·-·•·· 
LE!îS P 1 : 
. . 

Llfil!S P 2 f 

R.v. Loon, J!,de Koijzer, 4. Qvorgaauw, R. Schipaanboord, e.v. :\;îeek, 
R. Michels, P. Lolieveld,C.v.}lijk, H. v.d. Nieuwenhuizen; 1(:''ver
steog, R. v.d. Hoek, J. Rie1:1on. Leider: Paul v.d. Steen. 
Saraenkorast: 12.45 uur Lens-terrein. 

F. vérbarends~., 'i• ·Bloks, A:. :ë;llavino, P~- Krol, P. Eijs, L. Jan-
1:1aat, o·. Könéraim, u. Valentin, M.v.Baggura, 14 .. -Rutgors, R- Groen, 
M. Leyn, s •. v.d. Moer. Lc3idor: Gerard Duivesteijn. · · 
Sa1:1enkorast:, 112.'45 uur Lans-:torrein. 

' ' .··LENS' P 3: P. Brochard, H. Eijs, R. Bor.i,· A. Rovers, H. Korenrorap, W.ter Lao.re, 

LENS P 5: 

LENS P 7 

S. Tounissen, R. Coli, R. Duyndam, J.v.d. Lans, H. Planken.·, 
Leider: Jos Dis~oldorp. ·· 
H.v. Dijck, Il.tor Hark, E. Hofraan, H. Houtra~, T. King, S. Kramer, 
1{. Lucnssen, R.v. Oosten, J .Prins, R. Stro.ver, H.v. zo11;1eveld, 
M. Dossing. Leider: Forrio Hooghi'o1:1s·tra. · · 

R.'Froraborg, R.do Gier: R,do Gruijter, R.do Haas, Jl. v.d.Harst, 
B. Honkos, B.v.d. !Crukï· c·;·· Odonkirchen, R.v.Ruyven, J. Schipperen, 
J. Schneider, M.· Veonraan.· Leider: Rob Hoofnngöl. · 

' , 
R. Bout,· P. v,d. l?raride, R. Drieason, J. Franken, L.do Gruyter, 
R. Jansen;' .ir.v. iriersen, S. Visser, R.v; l'fijngaardon, E. Ge:r;ritsen, 
J. Kok, J,v. Kleef. Leider:·TonBau1rnan.:'. ·· 
J. Ba.eten, F; ·Bood, R. Buys, E. Buysen, R.do Haan, J. Hof, R.IClij-
0èÓrg,·J :v.d. Lingen; ··M. Sëlienléels, P .• Scholtes, J ·V• Straaten, T • 
. Teouwisso·, M.v. Zwol. Lefder: Fred de Kloyn. ·.,·: · 

LENS P 
• 

8 : . G •. D~rtwegt;· R.v. l!lyk~n,. :i·.v.d. Hoeven, 
RO:' Matthijssen, If. !Toert, R. Hci'fobaó.rd, 

H. Jansen, C.de .Kleyn, 
J. Ovorklift, ~- Sandifort, 

LEl'TS 1{ 1 ·, . 

1-mrs A 

LEUS B: -----

. ·Th. ifonders, R. Raaphorst. · . ~ . ~ 

·' R.'v.' BnggtU:1, R.de B~or, A.v.d. Burg, P,do Groot, _F'. Hooghior.istra, 
IC.v. Kleef, G.do Kok, F. Lekahena, M. Meerrmn, F. Roris, F. S_chipaan-
boord, T. Ypraa, B. Odonkirç:hon. Leïder: Hans Zeun. • ·· ;• 
• .1 . . . . •·· 
F. Blor.1, !,[. Dutroo, U.de Gier, L.v. Rijn, J. Kortr.ian, M. Ras, 
F. Tolen'aars, R. Roolofson, D. Franken, F.v. Gorp, ·u. Iio.rsraan, 

.· B. Hopponbrouwer, J. Rorabouts, Lei'der: Paul v·.d, Steen. · 
R·,v.· Bergenhon9gouwen, B. Vaster., R.v. Vlaà.rdingan, M. Westerduyn, 
R. Uasserr.ian, M. Riemen, E-.· Eykolhof, R. Kanis·, F. Valkenhoff, 
M. WasserIJan,. J .v.d. Zmm, R.v. Dijk, J. _R~:phorst, .· ., _ . . ..,~ .. ·~-

TR!,IUilW PUPILLEH 

Vanaf heden gaat do pupillenselektie trainen op raaandag- en woensdagavond van" 
17.00-18,00 uur. Wij bossffen, dat dit een 1:1oeilijk tijdstip is, maar het is 
dringend noodzakelijk, dat er hard wordt getraind. Voorlopig no91:1t de hoer 
Th. Hoefnagel deze training voor zijn rekening, 
De volgende spelers worden o• 16.45 uur verwacht: 

M.v. Bagg1m, c.v.Beek, R. Bloks, R. Bon, A. Collavino, J. Eys, . 
P. Eys, R. Groen,![. v.d. Hoc~, L. Jan1:1aat, R.do Keyzer, o. Kone
man, P. Krol, P, Lelioveld, M. Leyn, R.v. Loon, s. v.d.Moor, 

•,Q,. Michels, J. v.,d. Uieuwenhuysen,.:A. Overgaauw, J. Rieraen, . 
·M; Rutgers, C.v.Rijk, R. Schipaanboord; F:"'verbrirondse,· R: Ver~ 
steeg., : 

Opkom~t is vor_plicht. ,De ,trainingen ,g_aan al tijd door; dÜs "iiièt ·naar eventuele af
kourirtgen inforraereri. 
JIDTIOREN1hu\.D. Eventuele gegadigden voor do JURA moeten zich zo spoedig raogelijk 
opgeven bij dhr.G.v.d.Stoo~, tel.39.86.94, of oen van do Juko-Puweko~lodon op 
hot veld, 
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V.V.LENIG EN SNEL. 
Abcelstrnnt 37 

-1-

Den Han(i 
Den Hnag, 8 augustus 1972 

Geaëht Lid,' 
t . : .·... . ., ,:. 

Hierbij wordt u uite;enodie;d de álgemene vergadering bi.j te wonen, welke zal 
worden,:gehoudcin .op maandagavond 21 augustus in ons klubgebouv, aan· do Henge..: ,:: 
lolaan; nanva115 21.00 uur. . . 
Volgens artikel 3 van hot Huishoudélijk Reelement dient deze vergadering elk 
jaar gehouden te worden in do periode 15 augustus tot 15 september, 
Tijdens deze vé

0

rgadering z\ill~n de volgende agendapunten wol'den behancleld: 

1. openipG 

2 •. ingekomen stukken en mededelingen' 

3.·· overituele voorstellen 

• 4. V[lsts_telling van do liotul<ln vmi'.cle algemene .:itèrgadering, ·welke wel'd 
gehouden, op mr.c.nddg 26 juni 1972 

5, medodelinG van de benoemingen_in· de kommissios 

· 6 .- boi._,:g1delinG van hot algemeen ja c.rverslag on 
· ko_mmis?ies over. het verenigingsj:wr 1971/72 

de ja=versla1,e1i-- vim dé 

7. • bÖ!l'cihdeÜng van 
~Ct· Vcrsln.g vnn 

he-t finnnêieel 
het financieel 

overzicht ovor hot vóreniGi~gsjÁnr:'1971/72' en 

- :, ;! 

kontràlc or4v.cü1 ·• · · · .·· · ··· 

8. ;};p~dvÎ-n['.g __ · "'.:. 

: g;>sluit:î.nG.'---" . 
. ,.· .. . ' 

' . .L.. ,! < ,· 'i --~ 
_,,De ,_j_aaryorslagen,. cle __ notulen, het financ:\-eol overzicht· en. hot vorsl~g van het 
finuncicel, koni;role ol'gnan treft u hierbij aan, 

... 
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,. 

,_ 
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Guido Halleeri 
'sekretaris 
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.. ~·: .. - JAARVERSLAG 1971 - 1972 .. ,. • 

ALGEMEEN 
., ' ' {. 

Do prestaties van het eerste elf~al drukken altijd een duidelijk stempel 
op hot verenigingsleven. Misschien wel eens een wat te zwaar stem:(le:),, · 
waar.dcpr all.e:rlei .andere goede of. minder goede, ·belangrijke of mind_er be"'-' ". •'. ~ ~ _1 • • , • • ' • y • ' • • ' • , . • •• , • langriJke .zaken wat aan de _aandacht, van het .doorsnee.-lrd ontsnappën~ ; 
Wat.betreft dat eerste elftal zaten we het df'gelopcin jaar.. z_ond.er meer goed. 
Het é!:uurd,e .. ):1,0l, .. ~at lang., eer dat de L~ns~rs in" de sl.ikflessen be~oniien te ge'loven, r.iaar nadat p.riekwart van dE! kompoti tiEi was gespeeld, .kon men er 
n_iet, 011(1,eruî·("te <,rkenn,~n, .d11,t l)rOmotie rÏa!ll' do. tveede, )cl"as tot de reë:i,e 
mogelÏjkhoderf ging behoren. Er ontstond ëcin golf V'an enthousiasr;ie, die de 
vereniging in een bruisende vloed overspoelde. Dat het tenslotte in een' 
ebtij omsloeg, was jammer, maar niet dodelijk. Nu we •enkele. maanden làter . 
in dit jaarverslag terugblikken, overhe0:di; de' pÖsi tieve gedachte aan ë'en> 
fijn seizoen. Tot do goede dingen op het voetbal veld behoren ui teraar.d de·. 
prestaties .,van, :A:\, ~17"!'. zich ;iphij~baar, .!Iloei t.oJoos in de regionale jeug:dkom
peti tie speelde, en natuurlijk ook de óvÇ3rigp;k17mpioenschappen bij senior~n 
en junioren. 
Een positieve gedachte houdt'nieh ook•ovor ai"s men denkt aan do ·grç,te iniè~ 
van velen .:. komr;iiss:i:eled,en en moi1-7wal:';l\:l3rs - in .hot _bola_ng: V1;1-ll .hun vereniging Lenig on Snol. Lens is do laats_t<, ,j,o,ton.eén s:tuk groter gegroeid on vergt·· 
daarom veel organisatorische o.anèl.aèht. Onze voröniging blijkt oen gunstige 

:reputa:il:i!o to hebben opgebouwd; waardóéir jaarlijks v:elo nieuwe loden zich, ,. '· 
aanmelden. Hot is alleen maar jannnor/d.at hot bos.tuur noodgedwongen 'do· toe
loop moot o.frommon. ,Hot gomoontobostuur schermt herhao.ldolijk·r;iet do term' 
"schaalvergroting". Dat slaat dan kennelijk niet op Lenig cm Snol, ·,;ant ·vdor 
oon nog grotere "Lenssohaal" is geen plaats. Hot bestuur zou nu•wol óons."·.· 
van do.Haagsç, v:r'oode vador.on .. ;wi;Llon _y;ornor1on, wat .zo _nu 'procies onp.er schaal
vergroting verstaan en hoo zo d!'-t do~on ·to realiseren •. Hç,t postûur p;-oî t , 
-ervoor, dat hot gomocmtobostuur duidelijke richtlijnen opsielt, wtiarin komt 
te staan, hoe groo} eon,yoo~balvereniging moot zijn, of .mag worden. En bovon
tlien dient in dio richt],::i.jmJp. · to worden vormold, op welke wij zo hot streven 
naar multisportvorenigingen gestalte dient to krijgen. Hierover worden voel 
woorden vuil gemaakt. Dia woorden achter beginnen steeds holler to klinken. 

BESTUUR 

Tijdens do op maandag 21 juni 1971 gehouden algemene vergadering word hot-be
stuur op penningmoostor C. Nieuwenhuizen na, die zich niet moor herkiesbaar 
had gesteld, herkozen in de volgende samenstelling: 
J.M. v.d.Kloij (voorzitter), G.H.C. Halloen (sekrotaris), A.N. van Egr;iond 
(penningmeester), S.A.P. do Bruyn on c.T.W. v,d, L2.an (kommissarissen). 

Het bestuur hooft hot afgelopen jaar zeer intensief r;iooten workon, De ver
klaring hiervoor is vrij simpel, De problemen zijn in aantal en omvang mot 
do vereniging meegegroeid. Kent de op zich kleine bestuursbezetting van vijf 
personen voordelen ale slagvaardigheid on intonsiof onderling kontakt, na
delen zijn or toch ook. Er moot veel werk door weinig mensen worden verzot. 
Volgens do statuten en reglementen mogen de kommissios tot taak hebben hot 
uitvoerende werk uit bestuurshanden te nemen, gebleken is intussen, dat er 
nog voel uitvoerend werk voor het bestuur overblijft, In het recente ver
loden is de al dan niet betaalde administrateur ter sprake gebracht •. Eon 
onderzoekje naar de aard van diverse workzaamhodon leidde ochtor tot do kon
klusio, dat zo'n o.dminis.trateur oen "• ons rwt duizend poten" moest zijn. 
Doorgaans worden evenwel uitsluitend r;iensen mot twee poten aangetroffen. Do 
bezetting van eon to creëren funktio van administrateur is daarom oen uiterst 
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moeilijke zaak, wil hij tenminste in staat zijn do taak van de onbezoldigde 
bestuurders aanmerkelijk te verlichten. 
In nauw verband hierraee staan dei gedragingen v11n_"het lid van dé vereniging", 
Als.dé leden wat meer oog hadden voor hot raatoriaal, de aooomodat;i.e en de or
ganisatie; dan zou er al heel veel gewonnen zijn; dan zouden bestuursleden. 
en komr.iissieloden heel w11t rainder nazorg hebben. Dit sOort'~ituaties hebben·· 
bij andere verenigingen al tot forse crises geieid. We hebben q].leraaal via,· 
de kranten kunnen verneraen, hoe het bestuur van onze zustervereniging Wester~ 
kw:artier raOegestredon aftreden als uiterste "oplossing" zag, Oradat· enkele. 
leden da11rdoor op het nipportj'e, uit hun weinig zorgvolle droöra wèrden gewekt, 
kon het bestuur van rITè tijdelijk althans worden gered. Dat bestuur bleef niet 
aan .zonder de toezegging van de, ·loden,' ·dat zij zich zouden onderwerpen aan 
een -verplichte. corveedienst, . . . ' 
De hier geschetste problematiek. heeft ook financiële kanten. Als je ovér vol
doende financiële -middelen beschikt is hot geen kunst voor vrijwel alle in,· 
eon vereniging te verrichten werkzaarahodonbotaalde krachten aan to trekken, 
Daarmee wordt het dan tevens onmogelijk andere bcüangrijko taken. aan te pak
ken, zoals' een noodzakelijke aanpassing van. de· akkomodatie·. In ·ons geval zou 
dat .frustrerend werken op onze onbezoldigde ·'funktionariss'en,• die op het ogen-, 
bli.k onvoldoende mogelijkheden hebben hun werk voor de- ve·ronÏging te· ont.,
plooicn, Duidelijk moet .ook zijn, dat de finanoiölo raiddolcn van oen sport
vereniging nfot dusdanig ruim zijn, dat alle werkzaamheden doO_r betaalde 
krachten zouden kunnen worg.on verricht. Tenzij natuurlijk do kont'ributios 
op oen sohrikbarcmd. hoog niveau zouden 1rordon gebracht;· maar dat zullen we 
maar b~iten beschouwing laten. Hot is oen wat ongebruikelijk lange inleiding 
tot hot eigenlijke bestuurswerk geworden, die misschien oen wat dieper · . .., 
zicht biedt op de -_algemene - problematiek van con grote vereniging. Eon pro:-
blematiok, waarover 1:>inncn hot bestuur veel is gcdiscussioord, ·,. . .• 
Bekend mag worden verondorstold., dat hot bestuur or gcon stringente ondor'
lingo taakverdeling op na houdt. Hatuurlijk leidt do voorzitter do verga
deringen on besprekingen, houdt do sckretaris zich bozig met korrespondentio :\, 
on koördinatio on behoort de penningmeester de financiën. Daarnaast worden, 
zij echter geacht "gewoon" bestuurslid, dan wel kommissaris to zijn; allo 
vijf bestuursleden dienen op do hoogte to zijn van. hetgeen zich in on om,dc 
vereniging afspoelt. Het bestuur vergadert· in elk geval op maandagavond in 
hot klubgobouw en is dan bereikbaar voor do eveneens aanwezige• kor.imissios., , • 
Op die avond worden de lopende zaken .besproken en zo mogelijk.afgehandeld, Bo
sprekingc_n over speciale onderwerpen vinden pla.ats op con and0r0 avond in do 
week; dergelijke besprekingen vonden óén tot tweemaal per maand pla.ats. 'Daar
naast w0rd getracht zoveel mogelijk bij all0 aktivitciten vari- do vereniging. 
a.ahwezig to zijn, Een. schier onmogelijke opgave, oradat die aktivi tai ten ·dage-· 
lijks plaatshebben en het bestuur wordt gcvorrad door vijf mensen, die ,ook nog 
eon gewone werkkring hebben. Dán dient de voroniging ook nog daarbuiten to. 
worden vertegenwoordigd: vorgador.ingon van .voetbalorganisaties, talloze re.:. 
oepties van zus terveronigingen ,. etc. · ·: 
Hot bestuur is niet tevreden mot de werkwijze op maa.ndag·avond. In haar stre
ven. niet achter do feiten aan te lopen, is het bestuur te lang in de bcstuurs
kaoer be.zig, hetgc0n modo veroorzaakt wordt door het in- en ui tl open van k,om~ 
missicicden. Daar hot bestuur a.an dit laatste niet wenst te tornen, zal op , 
sommige moraenten ui tstol van behandeling ,van bepaalde zakon no,odzakelijk zijn 
om meer ruimte voor kóntakt mót do kor.u:iissics te scheppen, Hiorui t·,.is ook de 
gedachte voortgevloeid om eenmaal por 1aaand. een openbare gekombineerdo kom
missió'."7 en bostuursvcrg~doring te houden, hetgeen het kontakt tussen bçstuur· ;, 
en lèoramissios en tussen kommissios onderling zal r.1oeten bevorderen. "· 
Het kontakt met do buurvorenigingen op het sportkompleks,is het afgolopén ja.ar 
minder intons.ief 'gowee'!t• Gclukldg is dit niet te wijten aan oen verslech
tering' van de· onderlinge verstandhouding, maar aan een goeddeels ontbrel<;on 
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van gemeenschappelijke problemen. . , 
; -• C •• • • • I Op.de vergaderingen van de KNVB en aanverwii.nte organisaties· heeft het be-· stuur onder meer stelling genoll)en tegen~h.et uitgeven van éen voor alle leclen. ver.Plïcht bondsblad, vánwege daaruit VC>_ortvloeiende extra kontributiever-~~- . . . 

Over het te snel groeiende ledental is dikwijls. gediskussieerd, Elder~ in- 9-it jaárverslag leest. u er r.1ee:i: over. Een. gevolg. van de sterk gro·eiende vere..: • niging Lenig en Snel is,- da,t de huidige akkomodatie niet nèer "·past". Er" zïjn zoveel aktivi tei ten en zo ,weil'.lig alternatieve ruimten, dat de koramissies - ·. voorài.op maandagavond -,·niet in staat zijn hun besprekingen behoorlijk te' vee.ren; administratieve _bergruiraten ontbreken; de berging voor keuken en wed..: strijdmateriaal is abs,oluut onvoldoende. Dit alles deed het bèstuur besluiten plannen 'tot nieuwbouw uit te werken. Plannen, waarover tijdens een speciale· voorlichtingsavond de bel·angstellende· ledén. werden geïnformeerd. In de loop··· van' 1973· Z?,l pas cet de eigenlijke bouw kunnen worden bego!lllen,' voornamelijk,' oc!lat al!llJtelijke molia.ns nogal lang plegen te draaien. · · · 
Voor het• eerst.werden .in de Afd. Den Haag he;t afgelopen seizoen'offîeiële daïiiêsvoetbalwe_dstrijden georganisoord. LonS nar.i aan deze bekorko"iilpotitio deÓl ll)et 1 . dameselft?,l, Als gevolg ygrr,,ruimtegebrek noest het aantál damesolftal').on b"ëperkt blijven: tot .één. En dat zal wol zo moeten blijvoii. Slechts do ·vcronigingeii, die· ruir.i in' hun vèldakkooè>datio zitten (dat zijn or niet ·zoveel) kunnen zich meerdere damosolftallon perr.ii ttorén. . . : . De bostuu.rsledon S.A.P.do Bruijn eri~Ä~N.van Egraond besloten •zich aan hot eind van hot verenigingsjaar niet meer herkiesbaar to stellen. 

0

Sir.1on do Bruijn kon het vriio werk voor zijn bedrijf ·_niet raèer kombinoren mét•· het drukke ba..: · stuurswerk; In· do wetenscqap, dat hij Lens niet helemaal uit het ·oog-'ver- . liost,, danken 1rij hora voor zijn niet góringo inbron1.r. Ton van Egmond zag zich. genoodzaakt na oen jaar alweer af te haken. Hij studeert het komend jaar· af .: en d.ê:t gaat natuurlijk voor. Ook 'j:'on danlcon wij voor zijn bestuurswerk. · 

LEDlfilTTAL . ·• 

Àan het "begin ·van hot •veronieingsjaar teldó Lenig en sn:et 640 ·lod~n, .het jaar: ervoor 588 •. De .vrij sterke stijging_ van hot ledental zotte- zich ook nu woo:i: . voort, .zo zolf·s, dat voor een to groot aantal olft;1llon r.io"ost worden gevreesd, Om die·. reden word aan hot gom<l0nteb~stuur· ou · u_i tbroiding v<În do 'v;oldakkomo- • datio. gevraagd; hot antwoord was negatief. Intussen naderde he.t einde -van het . s·eizoen en besloot hot bestuur bij wijze van experiment eon 'godooi tolijke le- · denstóp' in te voore·n. Welpen en facilieleden van loden zÓudol'.l ongelimiteerd worden toegelaten, terwijl" voor de overigen selektienormén op basis van voetbalkwaliteiten golden. Daar de "stop" pas la13,t in hot seizoen word ingevoerd, is· hot offekt èrvan nauweiijks zichtbaar geworden. Aan hot. eind.yan het verenigingsjaar tolde Lens namelijk 704 leden: 175 nieuwo lodon. hadden zich aanger.ield en 111 bodanktorÎ"·voÓr hot lidnaatschap. De .bedankjos. betroffen in do coeste gevallen '"verhuizing naar bui ten do stad",. . 
Voorts waren er nogal wat jonge leden, die bij nader inzien toch maar liever wat· andèrs· deden ~zoals. • et vader en cóeder moe naar weekendhuisje of cauping).. He-t aantal senioren nar.i toe.· Begonnen· word cet .179 senioren, er kwamen 24 , · nieuwe bij on 26 bedankjos. Toch telden we aan het eind van hot verenigingsjaar 1.99 senioren, oc1da t er 22 overkwruJen uit do junioren. 
Hot aantaFA-klassers nam iets toe, hoowól or toch voel aan do senioren werden Îlfgestaan.· ·Èegonnén 1rerd"r.1et 99; or ki-rnc'en or 15 bij en ér gingen or 15 af; 30 B-klassers werden A-klasser en 22 A-klassers senior; resultaat 107 A-klassors; · · · . 
Het aantal B-klassers bleef vrijwel g~l:i."jk. Wo begonnen met 85; er kwamen or 14 bij en er gingen 20 af; 39 ·c-klassers werden B-,klassor en 30 •B-klasse:rs. werden.'A-klasser;·resultaat 88 B-klássors. .. · 
Het aantal c~klassèrs nam wat toe. Begonnen word mot 92; 14 kwamen erbij on 
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22 gingen eraf; 39 worden ll-klassèr èn 52 kwamen:-over uit de ·pupillen; re- -.c'. 

sul taat 97 C-klassers. . : t · 
Hot aantal pupillen naci toe; begonnen word mot 87; 37 kwamen erbij eii 12 
gingen eraf; 37 !ma.men ovor uit do welpen en 52 gingen naar de C-klasso .• Re~ 
sultaat 97 pupillen. 
Hot aani;al welpen liep iets terug1 • -begonnen werd met 49; 46 erbij en 1'3 eraf; 
37 gingen naar do pupillen; resultaat 45 welpen. 
Hot aantal niet-spelende leden nam sterk toe. llegonnen w0rd met 37;. er·. kwamen 
er 25 bij on 3 gingen eraf; resultaat 59, Het aantal damesleden bleef 12. -. ., . " . . . .. •' . ' . ' 

• ' . . f ., 

Uit het ·aant'al aanmeldingen blijkt, dat,.de ballctagekommissie niet over werk 
had te klagen. Vooral bij de nieuwe junioren, pupillen en welpen blijkt het· 
kontakt van de ouders via do ballotago.kommissie met de vereniging op .prijs te 
worden g:s tel_d. · .. 

SE!TIOREN I."•·:, 

Vo"or hot eors.i; in de Lenshistorio moesten seniorei'.itear.is in de korapeti tie op 
zondag om 10.·oo uurbeginnon. De eorsto wedstrijden om 12,00 uurJatonbo
ginneri kon niet moor, WO/:l'ons hot grote aantal olftallcn op zondag; 13 se-··· 
nióreri en 4. ;junioren. Veel ·spelers zagen bij voorbaat op tegen dat vroege bo.
ginnon, maar. achteraf bcrnion is het allemaal erg moegovallon. Er zijn zelfs 
sêiiioren,' die graag om 10 uur beginnen. Ondertussen gaf dat yroego uur ook de 
nodige· organirratorisoho problemen voor do Soko, die imr,1ors raedc tot taak hooft 
tegenstanders, sÓheidsrochtors on officials.op to vangen on materiaal uit to 
geven· •. Dit word opgevangen door hot instellen. van een wisseldienst •. Weinig.• _ 
medewerking kreeg de Seko van de elftallen bij uitgeven on innemen van • a- , 
teriaal, o• 'van het over.de afrastering en in do sloot geraakte materiaal· 
• aar niet te sproken. Dit alles gaf do Seko onvoldoená.o gelegenheid spelers:. 
on elftallen te boki jken. Het komend seizoen zal dit al los volledig anders ' 
gaan worden geregeld • et inschakeling van de elftalle_n zelf bij do r.iateriaal-. 
voorziening, Een voorzichtig begin word gemaa~t • et hot forr.ieren van .vaste é· 
elftalgroepen; bij sommige elftallen slaagde dit <:>xperimo!lt goed. 
Zeer t'evrcdcn kunnen wè zijn over do prestaties; voo.ral d0 promoti9 van h0t · 
d0rdo elftal naar de_ KNVB "was een voortroffe~ijk sukses •.. 
De training van d0 eorst0 selektiegrocp stond dit jaar voor hot oors,t'ondor 
leiding van de hoer W,G.Anderiesen, die op dinsdagavond ook de tweedo·grocp 
"t.rainde. De opkomst van do oorsto greep was uitstoll:ond, die van. de tweede 
slecht. Óp donderdag ,rerd de training van de .tweede groep geleid door de heer. 
Willeras;" die wegens con blcssµre zijn taak liet ovorneBen door do hoer ).i'ranké. 
Dan was er nog oen trainingsmogelijkheid ,;oor ,de overige scmioron op vrijdag
av~md1 die rodol:i,jk word b_ezocht. 

JUNIOREN', PUPILLEN :EN UELP:EN , 

Teldo onze vereniging aan het eind van vorig seizoen 35 elftallen, a'an het' 
eind van dit seizoen waren dat or alweer 3 7. Do Junioren Kor.missie' is· orirï 
geslaagd dit· grote aantal' elftallen voortreffelijk te "runnen"·. Het nàg de 
Juko een troost zijn; dat dit aantal als govolg van· de ingevoerde gedeelte-' 
li;iko 'ledenstop niet· 'Voel groter zal kunncm worden. Voor·, het eerst word de 
zorg vc,or de pupillen on' welpen grotendeels· overgèlaterï aan een Pupill.on-' · en 
Welpen Kcrilmissie (Puwoko),· waarBee een verlichting -van het Julj:owcrk word be
reikt; vooral uiteraard ·op zaterdagmorgen. Do Puwoko zal or _alleen àan mootèn 
wennen, dat de leden "van deze kom.-:iissie niet togolijker'tijd leider van een· 
elftal kunnen. zijn. , 1 · • 

HoeweÏ dit ook is vermeld in ho't verslag van 01ïzo Jukosekrotaris, willen we·. 
toch dó aandacht vestigen op ho,t feit, dat vri;jwel'alle elftallen werden_ be
geleid door een vaste leider. Daarop kunnen we inderdaad trots zijn, tomèor:· 
daar. wij bij velo ·anderê :verenigingen de klacht lioren.: leiderstekort. " 

!.;·•,. 1 
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Een prestatie, die eruit springt, is die van A1, _dat wist door, to dringen tot de"regionale jeugdkompotitio. Do intensieve training heeft die prestatie mode mogelijk gemaakt. Op dit punt )3Chioten de jongere selektiegroepen" tekort. Daarom zullen het koraend .seizoen de ]3- en C-soloktios ook tweeraaal· por 1fook getraind gaan worden, terwijl ook ooor aandacht ";i.an dp begeleiding zal worden 'besteed. Voorts behoeft de pupillentraining peer.aandacht; 

SPORTTOTO. 

De gang van zaken rond do Sporttoto ·was zeer b·ovredigend. Er is oen algoooen teruggaande tendens, maar dankzij do aktivitoiten van onze aktiove totokoramissio wist • on hot niveau van vorig jaar to handhaven. Het ziet or naar uit, dat do toto het komend seizoen ·11og op do vanouds bekende' wijze zal _ ;draaien. De kabinetsorisis hoeft.do behandeling van do wijziging van de wet op do kansspelen vertraagd. Wat botroft do toto wordt onder moer voorgesteld do registratieplicht :te laton vervallen en do detailhandel oeer in to sohakelon b:i,j het verspreiden on innemen van formulioron. Dit laatste zal·vooral voor de _sportvoren:i,gingcm nare konsekwonties 'hebben, _omdat daardoor oen gedool to van ,do inkomsten verloren gaat. Voorts bestaan or planncm tot in---vooring .vàri oen Uodorlandso lotto. Do Sporttotcüisator hooft do organisatie. daarvan ·goclaimq,, maar of zo die ook krijgt, is oen tweede'. Ondertussen· go:an steeds moor stommen op tooh ma'ar goon -lotto in to voeren, omdat hot aantal.'potentiële deolnooors in ons land.to kloin'io; Mon zou indat geval moor trekkingen van do Staetslotorij wil],èri; ,Ai act al eon 0;1zokoro toekomst voor do sportverenigingen, die zich jarènlartg met groot onthousiûsmo hebben ingezet vo,or.do toto. In dit verband·mog~n wc Sonja_ Jnger wol eens necimen, die nu al vele. jaren gastvrouw is vi:m · onze totokor.JIJissio on daarbij niet schroomt zelf het rtodigo adrainiatl;'atievo· werk· to verrichten.· · 
. . ' KLUJ3GEBO!n-T 

Do exploitatie vci.n hot klubgebouw ontwilckeido zich'gunstig. Dé taak van"do klubgobouwbohoerders is er intussen niet" lichter op goworderi. Hot bleek n_oodzakelijk hot werk van do beheordors·voor hot koaondo soizoon aanzienlijk te vèrlichton. Een poging om di't to .bereiken door·het inschakelen Vo:rt eigen, li,den is gestrand op gebrek ao:n voldoèndo 'belangstelling. Daarom word naast hot,ochtpaar Hierck gezocht naar eon derd,è persoon, di'.e op bopaäldo dagen of, avonden hot beheer 0,p zich zóu kunnen nonen. DaarnO:ii.st blijft hulp van· , eigen leden geboden oo tijdens piekuren 'do drukte to kunnen opvangen. De ver-,_ h.oogàe irikoopprijzon, onder r.1oor word oen accijns op do frisdrarikon ingo- · ,.yoerd, noopte tot verhoging van do· vorkoopprijzon. _Terwille van voorlil onz'e jeugdige leden zijn de prijzen van -oen aantal artikelen bewlis't laag gehouden. Voor hot overige verwijzen wo naar het verslag van do Klubgebouw Ko• I:lissio,· die het afgelopen jaar hot financiële behoor naar gonoogon hooft gevoerd •.• 

AKKOMODATIE 
' Eerder' in dit jaarverslag is al go;;_ezon op de noodzaak de bestaande .klubak'komodatio aan te passen, _omdat mot ergerlijk-rui• tegobrek. wordt gokampt. Juist·voor hot einde van. het·vorenigingsja~r _kwam de CV-installatie gereed, hetgeen èon serviceverbetering geduronde de natte en koude aáanden.betekerit. ···Hetzelfde' geldt nu eindelijk ook voor do schcidsrochtors, die bij ons op be. zoek koraen, nu de scheidsrechterslokalen zijn gemoderniseerd. Vèrmeld mag worden, dat van de ,zijde van do g0r.ioente d_ivorso malen kot1plimonten. zijn ge~ komen,over het voortreffelijke onderhoud van opstallen on terreinen.door Piot do Jongh on zijn • odewerkers. !Iet is.vooral hun ergernis, dat de kleed-. ·1èkalcri' soms in onnodig vervuilde staat worde_n aangetroffen •. Gesproken kan ',' \ " ~. 

' .. ook worden van eon zeer goede sa• onwerking net.de,te:rroinbehoerdors van de gemeente; waarbij_ ook met genoegen kan worden gokonstaj;oord, dat do kwali tai t van de door ons bespeelde_ volden ja=lijks beter wordt. Hot woord "terrein-
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racesters" is hier beslist op z'n plaats. Vcrraeldèn we nog, dat door zelf-
1·,erI1:zaaraheid van onze ·Akkoraodatie I(oraïnissie de bal.lcinvangcr àchter de trai-' 

.. _ningsstrook is doorgetrokken achter h0t .tweede en derde veld. · •-

LENSREVUE 
Door het onherstelbaar. in ongerede.raken vàn onze stencilappäratuur en.het · 
niet beschikba= zijn van voldoende technische raedcwerkers was het bestuur kort 
na hot begin van hct·.vcrcrrigi11e;ójii.a:r (l'cnoodzà.ö.kt de Lcnsrevuc iti druk te laten 
uitgeven. De uiterlijke fraaiheid van ons klubblad wekte alora bewondering, · 
raaar de hoge kosten· daarentegen legden ons beperkingen op t.á.v. het aantal· 
wekelijks uit te geven pagina's. De rcdaktie kon zich hierdoor minder uit
leven, dan zijzelf wenselijk achtte. Toch meent het bestuur, dat de b.eschik
bo.re ruirate niet optiuaal is benut. Te dikwijls nog JrnarJ het voor,. _dat een ge
deel te ·vin. de bcsèhikbare ruirato onbenut bloef. De kwaliteit van de inhoud van 
ons klubblad was zeer wisselend;- ui tstckende artikelen ;werden soras gevolgd 
door.onzorgvuldig geredigeerde artikelen. Voorts kan nog worden opger.Jcrkt, dat 
het overleg tussen bestuur en redaktic voor verbetéring vatbaar is. Na= de·.' 
raening van het bestuur zou de redaktie raeer. aàndaèht r.Jootcn·bestcden aan de " 
gebeurtenissen binnen do vereniging. Extra handicap voor de redaktic was nog de 
grote ruif.lto, dié wekelijks wordt ingcnonen door de opstellingen. Het bestuur. 
heeft d,c .botrok::kcrt ]coramissies voor het komend seizoen opgedragen eert sys.teera 
van maandelijkse o.pstcllingcn in to voeren, · zo<j.at hot klubblad raeor leesstof 
kan bevatten. Ora financiële redenen i,órdt teruggckee:i:-d naar een ui tgavc, in ,- · 
stencilvorra. 

OHDERLHTG KONTAKT 
' Duidelijk is weer aangetoond, dat do zaterdagavond voor hot organiseren van 

avonden in verenigingsverband ong0sohikt·is. Do ICa!Ca -verdient' een korapliraent 
voor d.c voortreffelijk georganiseerde en geslaagdci· klaverjasdrives; de auto:..· 
rally kon helaas niet doorgaan. Do traditionele start van hot seizoen raat een• 
barbecue verdient prolongatie wagons bewezen suksos. De Juniorcnraad hoeft rao·e
ten ondervinden, dat hot organiseren van beatavonden boter nan de KaKa kan 
worden overgelaten. 

SLOTBESCHOUWING 

Een groeiend en bloeiend Lenig on Snol heeft noodged'irongon de ledentoostroo~;,. 
raootoll ·indamuen. Het gemeenteoestuur zal do sportvèrenigingen op korte· toruijJ'._1 
uitvoerbare richtlijnen moeten geven omtrent ae··gcuonstc struktuur en oravang, 
Hot bestuur ondertussen tracht de a.kkonodatio aan de volgens haar bc?.taandc , 
eisen des. tijds aan te passen, zodat in elk geval onzo hard werkende konoissies 
zioli voldoende kunnen ontplooien: Van de leden wordt vorwàcht; dat zij het onze 
funktionarisson niet ovornatig lastig makon, uaar intogendoel waar nodig modo
werking.-vorlcnen. Het :grêciond.e 1antal r,10doworkcrs en funktionarissen (zo'n 
120 ! ! ) geoft eohtcr roden to-ê opti/Jisuo. . . . . . . · 

·· · Guido Hallcen 
· algoraoen sokrctaris: 

.i ' .. 



JAARVERSLAG SEl:HORENKOMMISSIE 
Het o.:fgelopen seizoen bestond do SEKO uit de heren:.J.Bon, G.Coomans, H,Jacobi,-H,A. v.d.Steen, G. v.d,Velde en Ph._ do Zwart,, :pe_.,hocr J.van Westing, die aanvankelijk eveneens deel zou uitmakori van do Sciko, was helaas door omstan-digheden verhindèrd. · · · 
Do workzaaohedon werden in samenwerking gedaan on over het algemeen genomon kunnen wij zeggen in twoe0rlei opzicht een goed seizoen .achter de rug.te heb.:.. __ ben. Ten eerste, omdat wij niet Ve(èl "lé!-st" hebben gehad van ontevreden spelers' en ten tweede, èmdat _ de resultaten bepaald _goed tot zoor goed te noemen ·waren, 
In 't ko.rt nog even een overzicht van _do d~vorso elftallen •. 
Wat het 1e en 2e elftal betreft, leverden wij alieen maar reserves en wekelijks was er hierover kontakt mot de trainer, welk kontakt steeds in een zeer "Pre.ttige sfeer d.s verlopen.·• · 
Het 3o elftal heeft hot gop;osteerd · doorlopend aan het hoofd van de rangl:ijst _ te blijven met als gevolg hot kampioenschap on promotie naar de reserve 3c _:klas van de IGTVB, lfoliswaar -word er eèn enkele wedstrijd verloren, maar q.at lag zeker niet aan de spelers, maar wel aan do ballen! 
De leiding vari dit elftal was ,in zeer goede handen en de Soko is: hiervoor zoor· zeker ·een groot.woord van dank verschuldigd.aan do hoor J.Willoms.-. ~---~-. . -· . 

' . Het 4e elftal hoeft lange tijd hoge ogen gegooid voor de bovenste plaats, ma.ar onenigheid in het elftal on enkele schorsingen ·deden dit elftal aan hot einde. van de kompotitio in do midcl,enmoot belanden. Heel jarnr.Jer, dat do leidor van , dit elftal, de heer Bloks, door ziekte nccrderc wedstrijden niet aanwcizig kon zijn·, want in dat geval had hot zeker anders gelopen. Ook aan de hoe_r Bl.oks , onze hartelijke dank voor zijn leiderschap. 
Het 5c elftal (helaas_ z~ndc~ ·leider) ·,-ms ·oen 
Lange tijd heel goed gedraaid, tiaar qvencions 
afgo·zakt naó.r do middonnoot. -

' . 
·duplikaat van hot 4o elftal. 
door onenigheid on schorsingen 

·Het -60 team, mot eon fantastische aanvoerder (do hÓcr F.Straathof) wisselde zeer goede wedstrijden af not zoor slechte, 1iaardoor onnodig punten worden verspeeld aan lager geplaatste tegenstanders. Ook hierdoor con middenmotor ' in de eindrffilBschikking. 
Het _7e'elftal, onder aanvoerderschap van·dc heer S.Douw, leek lange tijd regelrecht op het ko.r.1pioonschap af to gaan, r.ia= oen zoor ·ongelukkige wedstrijd togen Concordia kostte het kampioenschap. 
Hot 80 elftal stuurden 'wij net angst on bcvon do korapctitie·in. Joncro jongens . raet een wo1iswaar·prina aanvoerder, de heer G, Duyvestoyn, hebben wij in hot beginstadiura niet in staat"gcacht hot vor te schoppen. Maar wat gebeurde? Door een enorrac inzet werd ongeslagen het kampioenschap 'behaald. Dat hierna nog· '2 · wedstrijden wcrdèn.vorlorcn dood or niet moor toe. Bravo! · 
Gedurende de gehele korapctitic is het 9e elftal oen zorgenkind geweest. Grotendeels bestaande uit oud-Utopia-spelers hebben wij dit elftal toch laton draaien, zoals het ongovoer is gestart aan hot begin, Als Seko waren wij uiteindelïjk blij, dat wij niet hobbon mooton ingrijpen, want enkele goede wedstrijden zorgden ervoor, dat er geen degradatiegevaar bestond. 
Ons. 1 Oc elftal. Het "oude" sterrenelftal. Veel woorden naar ook daden. Doelpunten bij do v:loet en ongeslagen lmmpioen. Proficiat 1 Oe. 
Hot 110 taan ging iedere zondag gelaten het veld in. Het kon vriezen of dooien. Zeer afwisselend werd er gespeeld, nat oolc in do rangschikking tot uiting kwam. Do afsluiting van do korapetitic vond plaats in do onderste regionen. Volgend jaar boter! 
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Onze :Y~t~~fiiën oftcw~l. onlèl J.2e,i olfta{. (}estart ~~
0i' ~on ;golijks.pol togen WIK, . 

~aar1hJ. qpzo eo:j.nonto aa,mroordo_r" do heer A.van Luxeoburg, oen jubileum vierde 
on beda,c~t .,werd oot een door. do heer Schol ton fan,tastisch geoaakte taart blo-· 
ven_:1~i,j .ón~eEllagon 'en behaalden eon 'prachtig \kaopi;en.schap; Hulde o.an do~e oude 
gafde n J.léilig jong elftal zou' hieraan oen voorbeeld kunnen nomen. · 

Hul.àe' eveneens ~an ons 130 elftal. Noqdgedwongen bestond hiervoor een groep 
. van. 1'7 spelers, dio 'onderling ,wisselden. Iedere· vrijdagavond waren de· r1eosto 
spol?rs v;iih .dit elftal aamrnzi.g or.1 te trainen on het is heel jaI:1raer, dat het 

·kamp7oenschap op het nippertje niet uérd gehaald. Wat zij echter presteerden 
aan inzet en onderlinge verstandhouding kan .. ·raen zich. bijna niet beter' wensen. 

De Seko is zoor tevreden met do 4 karapioenon en zij zegeon dan ook dank aan, 
do spelers van allo elftallen. Van onze ka.rit ,zullen wij proberen ook het .ko-" 
mond seizoen weor zoveel raogelijk horaogone groepen voor do olftallen·samen 
t~ stéllen' •. W:j.j yertrouwen dan ook,· dat ook hot ko1:ionde seizoen· weer con geode 
samenwerking Ïaet alle spelers 1:1ogelijk is. 

• 1 • .._ N ar,1ons de SEKO 

H.A~ ,v.d.Steon 

JM.RVERSLAG AKKOMODAT_IEKOMMI ssrn 
Oe>k dit jar,r, l1i'jn er weer verschillende plannen ui t;:;cvöord. f,chter het 2o i>n· ·3e vcid 
on de trnininssstto'Jk verscheen oen nièuwo bn.llëhvç.n!5cr, ,die nl heel wat .bci.iion 
richting sloot heeft tec;,m:;ohouden. Er zijn weer oen c,nntal rel,.lrnacbordcn bi:ie;bkomón 
on ook hot langvoruachtc scoroborc\ is in do loop vnn hot jcnr gcplantst. -
In. do. klcodc;obouwon cri in hot klub;:;obouw is ,contrnle vor,mrniinG a,,n,:;öloi;d. Do drai
nering worc\ gedeeltelijk vornicuv1d, ".n. nieuwo putten en de scheidsrochtorslok'llon 
worden gohoal -verbouwd. Dit lc.ntsto hnd tot gevolg ebt do mntorietnlhç,kkcn. vorplet,,tst 
moesten w~ardcn .~n opnieuw ingcè.oold. ,. 
Al_-dozo vornicuw:l.ngon hebben het ordelijk vêrlo.:,p godurondo onigq tijd in do war· , _ 
gestuurd. ,' . 
Eon vrm 'cic ... bclo.ngrijksto resultaten van hot nfg.öloPon 'jn.~ is; dat er. oen· socclc 
koordinatio tot stnncl is i;oko\',1en o:·.1 nlle workznnrahcdon uit to voeren. Vocrnl hot . " 
on.derhoud on schoonmaken vnn klub- en kleode;obounon hooft ,heel wnt u,I'en gekost'.·,_, Y 
Jammer was dn t wij dikwijls tevergeefs eon be roop deden op onze ·lec\cn con hnndje · 
to helpen als dat nodiG was. Ook hopen wij c\nt vernielingen arm bcnken, -deuren on 

.. l.arapcn nu oil1(\olijk ·eens ·tot hot verloden tw,nn behoren. · · . 
De KNVB hooft dit jn.c.r onze volden en,·kloed..lt,~1,ors tweemaal ,:;ckontroleerd on 'in .orde 
bevonden. De dur3-outs -moost~n vernieuwd worden omdn.t ze in do sloot terecht e;ekoaon 
waren. Do verlichting heeft hot ui t~_tckend ccdaan. Twee kleine storingen waren 
snel verholpen. 
Onze veldon waren dit ja,,r in u'itstokende stn,.t gebracht c\o:,r de heren vr,n do gemeente. 
Regelmatig worden ropc.rnrties uitgevoerd om de voltlon in 5o~d.c JtoJ?:di tie t_9 houdqn .• :".: ,_·. 
De samem1ork;incr m_et ,de Horen -1~ppoldo.1rn on Jun~r.w.n c.s. rr0.s Öcik dit" ju~:t' "V,ooÏ- ·vêó'!':._·~,~ .-
trcf folij!<. · , ' 
Op het moment dat wij tli t schrijvon is· .de nfrD.storinc; langs het eerste veld ver)1:Ljdord 

Zoor binncnkor.:t znl een niÛuw hekwerk wqrdcn 3ep~,'!C. tst cycnals cOn sroto bflllcnyn.rigc:I'· · 
achter het doÓl op het. t11ooc\c veld. Dit zc,l, vooral bij ,wondwcdstri,jden heel ,11;;,,t 
zoekvrork bospnréÎl. j;_l deze ui tbreidingon gc...._n ui tern.'o.rd ook ·moor ondcrhoti.dswerk eisen. 
Vlij hopon vol0cntl seizoe!' nic.t tovcre;ocfs oen beroep op alle Lenscrs te kunnen doon. 

Lkkoraod~tickom~iSsie 
P.c\c Jongh sr. 



JAARVERSLAG KLUBGEBOUWKOMMISSIE 
Uit de, in de jaarstukken gepubliceerde cijfers .mo,gon wij _de konklusie trokken, dat de 
exploitatie van hot klubgebouwaan do financiecle verwachtinsen heeft beantwoord, 
Gezien.hot fciit, dat do inkomsten uit ~ezo exploitatie gerekend mogen worden tot een 
van de pijlers vmarop de voreriigingshüishouding berust, neoen wij aan, dat hot resultaat 
tot tevredenheid kan stemmen. V/e mo15en gerust stellen, dat dit resultaat mede bereikt 
kon worden door een goede· samenwerking van al dei;enen, die zich in het afgelopen_ 
verenigingsjaar voor dit v,erk hebben ingezet. 

. ' ' ' Op de eerste plc,ats vanzelfsprekend do heer en mevrouw Hierck. Vlo geloven, dat u het met 
ons cens __ zult kunnen zijn, dat we niet meer kunnen spreken van 111 n kantine"; maar· 
dat het _boho,:on· van- óns klubgobouw is uitgegroeid tot het leiden_ van· con 11zaak1\ 11aarbij 
van,., "bodr:i,jfsvoeringn sprake moet zijn. ' ~ 
In dit opzicht heeft do kommissio dan ook voel lering kunnen trokken uit de vakkennis 
en ervaring van de heer en mevrouw Hierck. 

Bijzonder orkontcÜ.jk zijn wc ook voor de medewerking "!Cl~e ,wo mochtpn ontvangen· .van 
de dames mevrouw van· Doorn on Janssen. U kunt zich nau1"1elijks voorstellen hoeveel 
werk door beiden werd verzet. Bovendien is hot niot altijd even prettig om,_ terwijl, 
andoren, genieten van do voetbalwedstrijd, je in do koulton terug te trokken on ervoor 
te zorgen, dat na afloop van do wedstrijd iedereen binnen de kortst mogelijke tijd 
zijn vrougdo_of verdriet kan afreageren. 
Ook op mevrouw Scholten, Mej.A.v.d.Kruk en Bon Ruiterman kon ton allo 

tijde eon beroep wor:lon godaan, terwijl nog meerdere anderen zo nodig de helpende 
hand wilden uitsteken.· --
onzerzijds dan ook gae,rno 11hartolijk darik11 , 

De vele aktiVitoiten welke .er in het komende verenigingsjaar op-hot progrdmma staan 
maken hot noodzakelijk, dnt hot klubgobouw oen no~ crotor aantal uren geopend zal 
moeten zijn. Hierdoor moest ·oen andere taakverdeling worden govondon. 
In hot komondo,jàar zal nb.ast de heer on movr.:iuw Hicrck ook rnevrouw·scholton de K scoptor · 5aan, zwaaien. Do ondorljin(so afspraken goven ons de overtuiging, dat oc,k nu voor 
con . .goede sriménv1orking knn worden in1sestaan. 
V,'.lnzolfsprekend zal ook nu woor modoworking v:àn andcrori. onontbotrlijk zijn. 
V/e'vortrouwcn or evenwel op, dat hot a= deze medewerking niet zol ontbrekciî. 
Do plnnnen voor do uitbreidinG van het klubgotouw zijn u allen bekend. Hoewel -deze in 
hot komende seizoen, vmarschijnlijk nog niet geheel verwezenlijkt zullen zijn,' 
staat hot bij voorbaut vast, dat de werkzanmhodcn zullen toonemèn. In principe behoeven 
daartegen geen bezwaren to bestaan, hoewel oen en ander dan ook wol in de exploitatie 
tot uitdrukking dient to komen. Bewakini;; van de exploitatiekosten zal terdege 'in het ~.og 
moeton worden gehouden. _ ···-
Inhaorent hieraan is dat voor de toekomst ook dit ondcrdoei van hot vercnigingswerk voor 
een belangrijk deel tot de taak •van de leden zal gaan behoren. Hiorrn:m zal in do nabije 
toekomst grote aanllaéht dienen te worden besteed. 

J.1,\RV'.ERSLAG BIILLOT,\GEKOMMISSIE 

Klubgebouw-kom:nissie ,
H.Houkes 
W.Krol. 

Uitorllard is er over een ballotagekornmissio niet voel te 11verslaan". Ik kan. 
alleen zogcen dat de bijeenkomsten protti& zijn verlopen ,en mijn indruk is dat de 
ouders (van do junio~on) deze min of meer "officiolo11 kennismaking wel op • -
prijs stcl:i.on, Ik meen, dat hot ook voor ons wol nuttig was_ om eens oen praatje_- .. 
te maken mot do ouders van de toekomstige junioren, pupillen of welpen, 

•s-Gravenhago, 5 juli 1972 

P.Moershoek. 



JAARVERSLAG JUNIORENKOHMISSIE 
''.l ..... , 

. ' ' . . ' . . . : t ., ' . ' 
De Junioronkommissio, die c,nn het·bogin van hot seizoen 1971/72 bostond uit de 
Heren A.Bortens; G.Duivosteijn, G.de Hoogd; J.C.Hop, N.H.Osso on G.B.v.d.Stoen, 
word in do loop v~n het seizoon ui tgebroid met de Hoer A .Boeker. . 
Reeds aan hot eind vail het: .. soizoen 1970/71 v1ordon pl:mn'on goma."'.kt om nnàst do " 
Juko nog een kommissio in hct-lcv<Îil to roepen teneinde d~ \'/Orkznamhodon van do 
Juko to verlichten. D·oze kommissio, · de Puweko., zou zich spociaal gilc\Il bez:i.'g 
houden met· de Pupillen en Welpon en· alles nat dc,l).rmode te ma.kon heeft. Het· 
sei"zoon 1971/72 is als expÓt'iment to beschouwen. De samonsteiiing vail de Puwako 
was als volgt: N .H .Osse als afgevèw.rdigde van dé" Juko, Th .Hoefnagel, al;·· senior,' 
en Th.Booms, J.Dissoldorp', P.v.rl.Stcen en J.Zoun; alS A-kinsse:rs. - · . 
Oi:,.danks do afsplitsing van de Pm:rnko .bleven de werkzaamhoden van de Juko'. zich 
steeds me'or uitbreiden, zodat in de loop van het seizoen bovenvcrmoldo aanvulling· 
noodzakolijk bleek. De kompetitie ,:ICrd gestart mot 8 A-, 7 B on 7 c-olftallcn; 
mmrvatl 4 A-cl'ftallon op zondug on do rest. op zatordag speelden, . ' '· 

., 

. :r '. · .. : • . . ' • . ' , .- . ' . • . ' .. ,. .. . . . ;. ' • 
Do Puwoko h;:td de. zorg over 8. pupillen en 5 .welpcn-elftallcm a-m het begin. van he·t., 
seizoen.': In,-.dc loop wm het seizoen werden nog 1 pupillen. on 1 nclponelfts1l' aan 
do kàinpotitio toegevoegd, wc.aruit. blijkt, dat. de ncmnas yan, jeugdige nie,uwe spelers 
niet zo groot 1:1ns als vorige seizoenen. 

Behoudens e~n-cnkclo ~itzondèring konden.deze elftallen gedurende hót gohelo sci
zoèti. op ècn vnsto.loider rekenen, hetgeen betekent, dat rui:a 30 Lonslcdon zith'' 
hiervoor beschikbaar stelden. Voegen wij daar nog bij de A-klassers en enkele·•' 
senioren, die bereid rmrcn o:n do 1·1odstrijdon van pupillen on ,wlpon als schci<!,s~ ,,. 
rechter to lcid011 on enkele scnioron, dio weer con trainingsgroep onder hun hoede 
nainon; dan mogen Vlif stellen dat' r1ij als vereniging toch wól 'trots kunnen zijn ·' · 
op dit feit. Een r,oord vnn dank nan allen·, dié het werk van Juko ·on Pu11ckö ·hielpen 
verlichten is hier zeker op zijn pl.'1ats. 

Hof ·scizocn.1971/72.is voor ons zeer succesvol verlopen. Bij de A-klasscrs werden 
het eerste, · tviocde en zevende elftal kampioen en bij do C-klasso,rG hot zovcn_tionde 
elftal. De. ~:r:9on op het r10rk nor.d gezet door Lens 1, dat, na oen spannende promotio
kompoti tic, ,marin uit 4 wedstrijden 7. punt on worden bchc:ald, oen lang gol,001,terdc 
wens van Lens in vcrV11ll:i.ng deed _ga,m, nl. promoti9 nnar do regionale afd_eling,:· , · 
Hierover straks meer. ' · 

Do grote zorg voor de Juko voor het komende seizoen is de veroverde posities te, 
behouden. Ook hiervoor zal f1cer oen beroep op vele -loden moeten worden gedaan; ni.j 
vertrouwen or op dat dit ,beroep woer niet tevorgoofs Zil,l z_ijn_, , , 

TRAININGEN 

Door hot nogill plotselingà ;vertrok ·van de Hoor Th.v.Locu,'(_on, -de trainer van onze • ·"' 
jcugdselekt.iegroe'pcl)., stond het bostuur voor do moeilijke tilal, op vrij korte termijn 

oen gooá.c vervdngcr aan tÓ sfollcn.' Dat' dit 'geen ·gomakkelijlrn tàrJ,· was bleek al 
spoedig. Ondanks allo's is het uiteindelijk gelukt twee trainers té vinden, die 
bereid waren, zij ,het tijdelijk, do sclcktiot'rainingon to vcrzorgon. 
Do trainingen Viln de soloktiogrocpon vierden zoals gebruikelijk zeer goed bezocht., 
Ook nu woor ,varen• or spelers, die gconenkolo trainingsavond mist on, hetgeen ·voor de.· 
Il-junioren tweemaal nor weck betekende, 
Do trainingen voord~ lagere clfta],len werden dit seizoen over hot a],gcmccn ,niot.zo 
goed bezocht, Vooral do A-klassors ,lieten hot danig orbij liggen. Het boz.oek bij 
de lagoro B-klas• ors was gelukkig. bo

0

tor; terwijl Cl en 2 zelfs twcoma,;il kon.don trainen. 
Hcla,;s hadden wij dit seizoen niet moer de beschikking over dq Heer .J.Riomon_ a],s 
trainer.voor 'do welpen. Do \'locnsdagmiddagklub blooidc,ook dit seizoen weer als vanouds. 
Dänkzij ·do medewerking van enkele Lcnslodon, die af en toe bijsprongen kon toch. ·• 
steeds weer de wocnsdagmiddagklub voortgang vinden, 
Wij zullen echi;or ons er terdege van bewust moeten zijn, dat vooral de pupillen
training strenger moot worden anngcpnkt teneinde ervan vorzekord to zijn,' dat ·het 
peil van ·het pupillenvoetbal niet za],;zak.trnn. Er \'/aren dit seizoen al 'tokenoh dat de· 
rosul ta ten v_an" ollzo pujjillon Minde!' Wo.rèn din· vorige séizóenen. · '! ' ~ 

. ~ . . . . . .. '..., 

Dank aan allo personen, die dit seizo.cn do trainingen verzorgden. Do• goede resul
tilton van onzo elftallen mogen och bekroning zijn voor hun werk. 



ELFTALLEN ; # . ·._ t;"· ;.: • -~:~r .. ~ 
Zoals bovon roods aangehaald .bagonnon wij .hot seizoen met 22 junioren, 8' pupillon _ · en 6 welpenelftallon, waaraan 274 junioren, 92 pupillen en 54 welpen_ hun medewerking verleenden: .. _. . ,. "' ,: , . . 
De ledenstop, vmaroVÓr.in Óns vorig jaarverslag ;erd gesproken, werd in de loop van het seizoen :!ingevoord, .Hot bestuur bepanlde· dat alle~n welpen vrij mochten worden aangenomen, maar.dat tegenover de overige aanmeldingen con zekere. soloktio 
moest worden toegepast, terwijl rb.milielodon ,o.lti,jd mocht~n worden aangeno·mon, 
Do Juko was met doz·c ledenstop ook niet gelukkig, spociaa;L hot feit dat deze ook 
voor :.de .P\!Pillen gold. Gclykldg is itet be_stuur ·op hot oe;dor ingeno~10n standpunt 
teruggekomen· en mogen pupillen nu ook on)>operkt worµeµ Jtangonomen. Vlij moeten nu' afwachten of do vergrijzing van de omliggende buurten_ zelf niet aan do ledenstop zal medcw'èrk~n. -In hot seizoen 197°1/72 waren do ,'.lonmoldingon al minder- dan in vorige ' ., . . ' ' . jaren·:-·:. _ .. 1•:. 

Wij zijn· ervan ovortµigd, ·dat.eon. ledenstop op een of andere manier de oplossing voor hot veldonprobleo.n moot zijn, m:,.ar wij zijn or ons ook van bewust, dat elke vorm van seloktie bopaalde·bezvmrch met zich meebrengt. l'lfj i:toot"erl do ontwikkelingen nauwlet"tond;ih het oog houden en niot schromen onmiddellijk do nodige maatregélen te durven nèmen indien· dit noodzakelijk mocht' blijken. 
In het bizonder willen wij nog eens wijzen op· het versnolde·'vertrek van jonge 
goz!i>nnen uit do,omringende wijken naar pla11tsen als- Leidschendam,. Zoetermeor · en 
andcre,,HierdÓor heeft"onz,c;,,afdeling ook.dit soizoe!l wper vele lodon·moeten laten gaan. 

KOMPETITIE ' -
.,, . ·: l· 

Zoals boven reeds gememoreord W'-'.S dit _oen seizoen -vol succe13sen. 
kampioenschappon waren de resultaten van verschillende elftallen . '. " . •' ' ! . .. ' . 

Bohalve. een ,aantal,:, 
ook zeo:,;-. goód· te noemen. ., ,·::i'. .. .1-'':, 

Het k~mpioonschap van Lcno 1 en de daarna behaalde promotie ,naar do regionalc,jougdkompetitic werd bereikt door·èon elftal dat vanaf do pupillontijd al grotendeels bij· elfö,ar hoorde. Met ·eon goo(/-e t;ainer en goede bogeleiding is het golukt, dei;o, , 
goede prêst_atiè to behalon. Voor -het dciorzèttingsverinogen van spelers,_ trainer'· en ' loidêr 'kunnen 1vij 'alloen'maar reCÏpèkt he-bbon: Het ,ma 'heus niet altijd· evon 'gemak-· !~olijk; maar gezamenlijk hobbon zij het toch maó.r- geprosteèrd ,' · · 
Lens 2, ook kampioen in haar afdeling, moest dikwijls spelers afstaan aan hot 
eerste ·elftal, Gelukldg wns de nfdêling vmarin dit elftal uitkwam niet zo ste;k, Na vier VHidstrijden, · die allemaal met grote cijfers werden gewomwn, hebben wij. nog getracht gedaan te krijgen dat hot elftal ·na= een hogere' afdeling zou worden 
overgeplaatst. Helaas is dit niet gelukt. Achteraf bleek dat or maar drie echte , tegenstanders zijn gelVeest, terwijl de overige elftallen bizonder zwak vmren,_ Maar toch ook onze komplimenten voor do ·spelers en leider v,m -dit elftal. -··~ i" 1 '< , t ~ , ,,. Ook Len·s 7 werd kampioen ._na con spann_ende. ,nek: ·,,al! nek-race met G~VC. De• laat_ste_ 
wedstrijd 'van GRVC moest.do doorslag, geven. Ook dozo spelers en leider, dio '!oms_ met hot probloem.~at, dàt hij veertien spelers tot zijn beschikl,ing had, onze , komplimon tem, •. ,; ·.. ,, ;i-,." ' 

' ~ " . 'î: . . •·, "1 . Van do ovorigo 1:-klassors bereikt het derde do dorde plaats, het vierde in ~on ·zware afdeling mot veelal standaard-elftallen een zeer goede tvrocde plaats. Hot zesde •.,· 
word'derdo on h~t achtste zesde in haar afdeling. Lens 5, lange tijd, in do Lcnsr~vuo godoodvori'd als à.s,k'ampio'en h'aalde de reis niet'. •• 

· .. Van· èle B,;klassers bereikten alleen hot tiende en:· het voortiolide goede plaatsen, resp. 'dorde èn ·tweede. Lens 11 on 12 · oindigd n in do middenmoot· on 13 en 15 in de oncfersfo regionen. Di tzelfdo ·1ot was ook voor oris eerste B-el:f'tal \7egge1Ógd, hetg·oen niet tc'wijton :was aan-:gobrek a~,n inzet, ninar helaas waren do technische' on tdktische ., . kwali tci tc,n niet aanwezig. ' · 
- .... ,. t 

Van de_ C-_klás_scr_s eindigde:··hot 160 op de 5e, het 18e op do .4o, het 19e op de 2e:, .~ -het ,;10_0 ,op d~ Be ho_t 2le op de .4e on het. 22e op de •9o plaats. L_ens 17, bcsta"-lld~ ; . uit oerste jaars C-kla.ssers ,~erd in haar afdeling kampioen. Dit konstant dz:aaien_d<> elftal belooft vcol voor de toekomst. Er zit goed spelersmateriaal in, Spelers on leider vanaf doze plnats onze gelukwensen mest hci"t· behaalde resultaat. 



In ons vorig· jaarverslag ma::tktcn wij molding van het feit dat de indeling vnn 
do lagere elftallen veel te wensen overliet. Gelukkig heeft·· de KNVB· dit .seizoen 
voel vorbotord, hoewel hot nog lang niet is zoals wij hot gra,ig zouden w;i.llcn. 
Een "1!ldor c'!vol, dat dit jaar sterk nar,r voren kw;,tm is hot. niet komp:).eot uitspe
len van do kompctitio. Er zijn maar weinig elftalien vab. Lens,· die allo vnstge
stcldc îledstrijden hebben gespeeld. ï/ij zijn van mening, dat er wel: emïs te 

·snel wordt afgekeurd bij slecht weer. \!lij hebben wel iaons de indruk geli:rogon, dat 
do volden zatcrdng•s worden qfgckourd om 'deze voor de zondag te sparen. ·. 

Wij hebben hierboven roèds aangehaald, dat or tekenen zijn, die er op wijzen dat 
het peil v.o.n onze pupillen- en t1elponolftallcn daalt. In do LcnSrovuc van 30 juni 
1972 is con volledig door do Puweko gema,•Jtt overzicht van do pupillen- en welpen- .. 
elftallen.te vinden. Hieruit blijkt dat P4 on 6 do beste resultaten hebben 1bereikt, 
dat Pl en 2 gonoogon.m9osten nomen met 6 nederlagen en 5 gelijke spelen en dat het 
totale doelgomiddeldo·zcer slecht is. 
Ook bij de welpen eenzelfde beeld. V/3 bereikte hot boste rosultuo.t mot slechts 7 
ri.odorlagon, Vil moest 7 keer zijn moordorc erkennen en spoelde 3 keer gelijk. Ook 
hier oen slecht doolgomiddolde. 
Wij zijn van mening, dat uitsluitend do training.hiervan de oorzaak is. Willen 
wij blijven méosprckon, dan 1;ioct · dczé training anders worden tetangepakt. Onze pupil
len en welpen vormen nu eenmaal do bnsis voor onze seniorenelftallen van do toekomst. 
Aan enthousiasme bij leiders on Puweko hooft het heus niet gelegen,· terwijl·or ook 
wel gocd~spcloi;-smn,toria.al u.?.nwczig is. Trainen, trnine::n c~ nog eens traipcn~moct het 
parool zijn voor kot1cnd seizoen. · .., J:1 

_;_ .. ' . 
Hot. totaoT overzicht vnn alle gespoelde vJOdstrijdcn is als volgt: 

A-junioron 146 102 16 28 220 459 - 163 
B-junioren 137 52 23 62 127 253 - 313 
C-juniorGn 140. 67 2d 53 154 377 - 327 

423 221 59 .. 143 501 1089 - 803 
Pupillen 177 66. 29 82 ir51' 203 - 314 
\'/elpen 111 38 13 60 89 140 - 210 

711 325 101 285 751 1432 -1327 
. ~- ... ------------------ .-----·-----. -------

TOERNOOIEN 
Ook n.u 1•1.oor. heeft onze tocrnooil,ommissio toernooien gcorganisoórd, die alle lof 
verdienen: .Helaas_ konden wij voor 

0

hct eerst dit seizoen niet voor nllc elftallen. 
eigen toernooien. vaststellen. Het te grote o.antal olftallon en hot fa_it dat hot 
tweede veld or al direct in r.1oi uit[;ing waren hier do oorzaak van, 
Helaa's vrarèil · do· wcorr,odon ons niet nl tijd goodsunstig gezind. Het tocirnooi op 27 

., 

m•ci kon wegens het slechte weer geen doorgang vinden, .terwijl andere toernooien onder 
slechtoonistandighcdon moesten v1orden gespoeld·. 
Do toernooien verliepen weer porfekt, zoals te doen gebrÜikclijk. Een woord vnn dank 
n'1ri ·do Hcrcll và:tl do toornooikornnissic en 6.c.n a.llon, die o.ss~stOcrdcn, onder wio voor 
hot· eerst eon vrouweli·jke "1odoV1orkster, onze do.rik. 

SPORTDAG 
Dit so:j.zo_on twee sportdagen. Eon O.P 14 augustulè., die 
trok· 0~ c~~ aan hot eind vnµ het sofzocn. Holans wns 
sportdag slecht. \'!o.arschijnlijk veroorzaakt door' hot· 
vastgestelde datum do toestand van onze Volden zo wó.s . .. 
SPORTKAMPEN 

een bohoorlijltc belangstelling 
de belangstelling yoor dozo ,. 
feit dnt op de oorspronkelijk· 
dat ctfkcuring noodzakelijk blook. 

Nog steecl~ is do' bci.ansstolling voor onze sportkampen niet groot. Vlij boGrijpon 
dit niet al te best. Men moet eens aan zo'n kamp hebben deelgenomen om to weten hoc 
fijn µet is. Naar Leusden ging een toam, hoofdzakelijk bostacmdo u:i,t oudere (lil) 
welpen.· Naar. Borculo con tca:n C-klasscrs. c.n naar Vloert oen team B-klassers. 

JUNIORENRJ'J,D 
He·l11às hcoft.'dc Juniorenrnncl dit soizocm niet zo go1vcrkt nls wij viel hadden gewild. 
onze Jura is er niet alleen om kranten op tè halon, rna:.,r er zijn volgens ons belang_ 
rijker tnken voor haar wogi;clcgd. !log steeds zijn wij van ncning dat onze Jura· een 
bolnngrijko schakel füm vormen tussen junioren en Juko. Hot korJt er maar niet van. · 
Do aaninoldingon voor d'ó- Jura stro0en ook nio.t binnen. Vlillon wij volgend seizoen 
werkelijk eon Jura hebben rlio iets kan boréiken, clan moeten w:i.j och stel enthousiaste 



junioren vinden, die·daar ,\'/at van hun vrije tijd,nan willen besteden, Wij staan open 
voor Ólke suggestie-de Jura nieuw leven in to blazen; 

VERGJI.DERINGEN 
Bohalvc de wekelijkse Juko-vorgndorini;en Zl.Jn er nog enkele bijoerikomsten gowoost mot 
enkele verenigingen or1 gedachten -uit to wis-selen. over do gang vnn znken, Voel nieuws 
hebben wij danrbij niet gehoord. Ook werd eon bijeenkomst, belegd door do KNVB, bijge
woond, Veel verenigingen waren hierbij vertegenwoordigd on hot blook al snol dnt or eon 
grote kloof bestaat tussen_ belangen van d_e kleinere voronie;ingcn on do grote. 
Dergelijke bijoon)<omsten hebben naar onze mening goenonkclc zin. De belangen liggen te 
ver uftóon. -'-

'' 
ALGENEEN ·-
Het experiment mot de Puweko is goed gelopen on het verdient zeker aanbeveling deze 
kommissic in stand to houden. Over do richtlijnen van 'hot bestuur zijn al enige 
bosprcking,:m gevoerd mot do oude Puw,eko. Helaas zullen dnnr voli;ond seizoen de vïer 
A-klassers J .Disseldorp, Th.Booms, J .Zoun en P. v.d. Stec.n geen zitting meer in hebben, 
Voor hot velo werk dat zij afcolopcn seizoon in het belqng van de pupillen en ·welpen:·· 
hebben gedaan, onze wclgcmoondo dank, 

Hot aantal strafzakon sti·jgt ook in onze vcrcnigine nog steeds. Vlij zullen komend 
so:i.zoen streng lott!"n op_ cio houding van do spelers on overtredingen zullen zwa_ar 
bestraft worden,_, 

Tenslotte dank ik mijn mede-kommissioledon voor de prettige saaemi'orjd.ng en voor 
hot werk, dat zij hebben gedaan. Aan het oind van'hct seizoen moeston wij afscheid nemen 
van G,do Hoogd, die om persoonlijke redenen geen zitting in do Julto meer knn nemen. · 

JM1RVERSLAG TOTOKOHIIISSIE 

•s-\lr;:;vonhage,15 jllli 1972 
· -N.'.llllons do ·Juniorcnkomnissio· 

G,B.van dort Stoon, 

Do ,roods op do vorige jaarvergadering aangekondigde verdere daling van onzo toto
omzet hebben 11ij tot ruim- 2% kunnen indarn:ien. 
In do 50 vcrspccldo toto-ronden worden in totaal 48.941 formulieren vorwerkt-,·(vorig 
jaar 48.522), die tezamen oen aantal kolommen bijecnbrachtön van 299;648 (vórig 
seizoen 306,348). 

Een van de oorzal<cn van daze ma.niomo daling moet wordon gezocht. in do lagere gomid- _. 
dolde on\zet por formulier, gezien-hot feit, dat ondanks alles toch con ruime 4öo bil-· 
jett?n meer door onze handen zijn gegaan. . 
Wanneer wij het zuiver.financieel bclj:ijken don kunnen ;ij u zogs;on;' dnt uiteindelijk 
meèr geld dan vorig jaar :i.n onze kas is torechtsekomon, hetgeen te danken is aan oen 
iets hogere uitkering por zegel in vcrhoudine mot vorig seizoen. 
Do vorig jaar in uitzicht gestolde aktios zullen ongetwijfeld. aen hot behaiüdc 
resultant hebben 'bijgedragen. 
In ruim 11.wijkcn van don Haag werden ruim 6000 circulaires in do bus gedeponeerd, 
Allan, die hieraan hebben medegewerkt, onze har_tclijke dank. , · 

Ev~nals reeds vele andere jaren worden wekelijks dóze formulieren verganrd, gokontro
loord etc. door do Heren: 
JI.Hopponbrouvrors, A,van·Luxomburg, J,Brochard, G,von Roonen, J,Bom, µ,Kemporman on 
J, Jager. 
Alhoev,01, niet als vaét lid van ·onze Tato-kommissio kon to .allen tijde con boroop· , 
worden godaan·op - u weet hot natuurlijk wol - de Hoor A!J!'s-Gravondijk. De stereo-, 
ticpo uitdrukking, doch beslist gemeend "onze welgemeende dank" is hier op zijn 
~~- . 

Naast' al deze dankwoorden aan onze eigen mensen, nogon wij beslist niet onze i_nlcve- -
ringsadressen vergoten. W,,_nt, waar zouden wij zonder hen deze omzet hcbb,,n kunnen 
behalen, · 
De toelromst ,.van do Toto is nogal on,\uidelijk. Voorlopig zal cèhter op do oude vrijzo 
worden .gestart, In do loop van hot nieuwe. seizoen zal 11do 'kamer" zich met de riet op 
de kansspelen gann bemoei•on en, zoals u weet, ressorteert hier ook do Toto - on 
eventuele Lotto onder, 



Wc zullen rustig.moeten afwachten, wnt er uit do bus zal komen, mnar, wanneer u hot 
mij, vraagt, ·wanneer alles er door komt zoal1s3 .goplanned is, zullen. de verenigingen 
ér beslist niet boter op worden, on .. manr .,niet to zegr,;on or zwaar op 11chtoruitgnan. 

. . . . ' 

Hdo alles in de toekomst ook zal gaan draaien, vlij· vertrouv1en op uw volledige mede
werking: t0 mogen r:okencn. 

J!.ARVERSLt.G K01'TTAKTKOMHISSIE 

Toto-sckrotarinat 
.·J.J;M.Jnger. 

, 

Het sOizoen ·werd eind aUGUstus [;Copcric! met e0ri [jCsla::.cde ba:cbêcue. Dit werd 

-~- . 

i;ovold 'in oktob.cr met con bcnt,'.\vlimd spociactl voor· do oudere Lensjeu1;d. Hierna· zijn' or 
noG oen Korst- on Prn1sklavorjasdrivo r;oorg,misccrd, welke druk bezocht worden.' · · 
Hot seizoen word b.oslotcn not con _twocc!e bentavond., ~order zijn or plannen, govroest·, 
voor ':een 0:utorally __ in bc[;in j.:1;nunri, die o.l in con ver ce.vordord stadium vmr~n,. m0nr· 

· die eon paar' dagen vc.n to. voren op enige onoverkomc.lijko r.10cilijkhodon nfkotste·n, 
Hot afc;olopon seizoen ;is' do Kok'\ .. beGonnen not vier leden, t.w. Carla Vorkink, To,n. 
Hook, ·Mnrinn Hnlleen. en Leo do Jon13h, vm-rv,m de eerste nl. spoedig in hot begin wegens 

drukke \verkznnm.lioclcn nfviol· o·n Ton Hook tosen het eind van. hot seizoen stopte i._v.m, · 
studio-drukt0, 
Hot niourrn seizoen sto.rten wiJ in de vo·le;0nd0 sa.monstoliin3: Mnr.inn ·sni1t 1 M;~i;n·· 
Halloon, H.'.':ns Borton.s,-Hans Bijst"Orveld en Loo do Jon1;h. Tevens hopen wij dnt de •,· 
focs-toll die het voriG sci·Z::icn voor de jou[;d .:;0orGanissord werdn ·dooi- do- JU;i..norenrar:.d 

nu doordo Kaka gcorgnnisccrcl zullen worden. ., 
Kontnktko,aaissie 
Loo de Jongh. . :: 

· . . ,1 ··~~ 

' ' 
, 

;r:: 



NOTULEN VJ\.N DE J\.LGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE V, V ,LENIG EN SNEL GEHOUDEN OP 11.~ANDf, G 26 JUNI I 

1.0PENTNG . 
Voorzitter Hans vnn der KlBij op~~t om 8,50 uur de vergadering en hoot iedereen van harte welkom op é6n van do trrco door hot H.R. verplicht gostelclo vergaderingen, Hij hoopt op een plezierige vergadérin& en verwacht dat hiermede een basis voor hot nieuwe seizoen gelogd wordt, 
Op dit moment zijn er 60 (or zoudon er nog 16 bijkomen) 
wie 2 dai.~eslodon. Verdor zijn nóg aanwezig·' 5 1\.-klassers 
recht hebben, maar zo hun belangstelling -voor- vmt er in 

stemgerechtigde leden, onder 
en l damcslid, die geen stem-
de vereniging gebeurt, toonden,· 

2,MEDEDELINGEN 
Sokrotaris Guido Helleen loost de berichten van verhindering voor van: E,Sarolea, \V.Vorhcg:,;en, J,Silverentand, H.v.d,Stoen, P.Meershoek, G,Duivosteyn en 1'".-van Egmond.. , .• ~"~\ < · ., 

Vanwege do hoge 
Drie leden doen 
hadden, 

:tompcr::ituur stelt do voorzitter voor do kolbori:-jasjos.·uit te trekken, 
hot op dit mornen·t, terwijl do rno.eston deze handeling roods verricht 

3,VJ\.STSTELLING NOTULEN V,~11 DE f •• V~ OP 23 J\.UGUSTUS 1971 
Dhr,H',Hou.kes z·ogt dat de notulen zoals ze zijn opgestald geen notulen zijn, rna,:,r slechts :eon korj;c perssonlijko indrul< geven van do vergadering.Hij mist agendapunten e.d. on is dan: ook to.;cn' vaststelling v::in d·e notulen. De voorzitter is het crmoo èenef, dat hi,or moeilijk van noJulon ccsproken kan worden. Zo worden aangenc,men;'orud'\t de' o.iiäere leden zo aanneoen. 

4.BEHf.NDELING VOORLOPJG:VERSLAG V!.11 HET F.K.O. 
De voorzitter• loost dit verslc.g eorst nog cvon voor.· Hij zegt tevens dat het FKO · goed gefunktionoord hoeft en dat or goede sanenwcrkinr; nae tussen bestuur on FKO. Ook bedan!<t hij de leden van het FKO voor hun- werk. 
Er komen 6Con op~crkingcn vanuit de vcrgQdcring. 

5. BESPREKING GEVOERDE BELEID 
Hot bestuur meent dat u alles heeft kunnen zien on dat u daar zelf een oordeel over imnt vormon, 
Drio belan1;rijlrn punten och tor waren: 
-funktio van do vereniging: prestatie en rokroatio 
-uitbouw klubgobouw on aklrnmodntio 
-opvanc vnn do lodena.:mwns. 
J.Golpa vraagt waarou er zonder inbreng van de vereniging op soloktie op vootbnlkapaciteiton is ovorgoea::in, 
De voorzitter zegt dat dit eon punt van bostuursbcloid is, omdat volgens hot H.R. het bestuur beslist over hot aannemen van leden. Hot bestuur achtte oen .;oddeltolijke ledenstop noodzakelijk o:ndat er 1;ccn voldoende ruirste was om do ::ianwas op te vangen. Vlij hebben daze ledenstop echter niet in de openba,,rhcid willen brengen, omdat de Lonsro'buo ook bij allerlei gemeentelijke instanties ko,nt. Bij B on W was con officieel verzoek ingediend om do beschilddng to krijeen over con 4e veld. Kort geladen werd con nesatief antwoord ontvangen. 
6. BESPREKING VAN HET TE VOEREN BELEID 
Do voorzittor, r,il onkolo punten bespreken. 
-Funktio van do vereniging: prestatie - rekreatio. 

Do prestatie dient een goede plaats in do vereniging to hebben, maar mag de rokreatio niot in cle weg staan (H.R.: wc zijn oen vootbalvcroniging) 
-Opvang van do aanwas; 
Omdat hot verzoek om oen 4e veld vrnrd afgewezen, da:u- ook de> gemeente er geen mogelijkheid toe zag, was oen gedeeltelijke ledcnstóp noodzakelijk: 
welpen worden gewoon anngeno;;ion. 
senioren, junioren on pupillen worden niet ;,c.ngcnomen, bohalvo bij familie (2e graad), cvt.oud-lodon, terwijl or ook con mogelijkheid was voor zen, 11 gocdo 11 voetballers, die voor soloktio in aanmerking kwamen. 
Hot komend ja~· zal hot ook zo gaan, alleen narden pupillen ook aa.ngonomcn. -Uitbouw klubgobouw, a...ltkomoda tic en trniningsmo__;clijkhcdcn 
Er zullen nog moer trainingsmogelijkheden komen: 



Senioren: beide selcktiegrocpen 
scmiorcn: lagere elftallen 
junioren: ,\-klasse selektie 

B-klasse sclcktie. 
C-klasso seloktie 

twoonm.b.l 
cenmhlll 
twceme.ftl 
:ty1oemn.?.l 
.twcomnal 

pupillen: s'dioktià tweemaal 
welpen sclcktic . oonmaa'.1. · 

(J\nderiesson) 
(Franke) 
(v,d.Mnas) 
(Franke) 
(v,d,Mans) 

Ook do" làg"oro olftc.ll:cn kunnoh 1 manl per weck trc,incn. 
Tevens zal er meer ac.ndacht bcstcods worden aan de zgn. rokreatio-villetballcrs: 
klubavcindch-,. focsk,vond'cn - trainingsnvondon. 
U hoeft zich inmiddels vcin de bourrplannon op do hoogte kunnen. stellen, 
Hierd?or krijgen de ko:nr.iissics bctcr·e workmogolijkhoden, terwijl ook moor mogelijk- . 
'heden op hot. gebied van ontspannend bij Lens vertoeven ;;orcalisocrd worden, Voorts macl<t 
con overdekt'o tribûno met 400 zitplaatsen dool uit van hot investeringsplan, 
Do totale kostön zullen bedragen· 220.000 gulden. Ho.t FKO heeft zich hiermede akkoord 
verklaard, Hot b:Ónodigdo ·gold korit ·: 

su)Jsïdîos 45.000 (,;emcento-NSF on provincie) 
lening bnnk 125.000 
eisen middelen 50. 000 · , . 

Ekstrri_' druk op de exploitatie: 10.000 rentelast 
15 .ooo aflossing 
26,000 

Het b'ostuur meent dat dit ha,'.\lbaar en mogelijk is (o,a, uit afschrijvingen janrlijks 
15 .ooo, -) · 

' -Hot bestuur acht· hot nu.ttig do Lensrevue weer in gestencilde vorm te laton vcrsch,ij_nen, 
to moor daar dit con kostonvermindoring van ongc~eor f,5000.- geeft. 

-Een belansrijk punt is hot beheer van hot klubgcbour1. 
Het ochtpnar Hicrck vond do tank té zwnnr \'lorden, vooral in de weekends wanneer zo 
meestal vann_:f · 1:s morgens 9 tot 's ~vonds 7 uur aanwezig moesten zijr{. 
Het bestuur heeft zich hierover .beraden en kvrcm tot vier mo,:_;clijkhcdcn: 
a. Geheel in eigen beheer. 

Indien voor deze v;orm gekozen wordt :moeten zich ongcvoor 7o monScn bereid vei-kin.ren 
om eens in do 3 weken een ochtend, U]iddag of avond achter de bar te 11stnan 11 • 

b. Een. v.a:,t och tpnar. ' . · 
Hot bestuur heeft roods een ccht:pa--.r [levondcn dat bereid is ·doz~ tánk o~ ziel) te n.cmcn. 
Hot bli'jft echter fimmciool voordeliger nls 1·10 het in eigen beheer nemen, 

c, Gedeeltelijk in eigen behoor 
bv, dhr en mcvr.Hicrck of 11het ochtpnnr 11 •s avonds en in de weekends zelf o.f-.and:ersom. 

d, een verdeling tussen bv.de f;nmilio Hicrck op de avonden en "het ochtpnar 11 in de 
weekends. 

Hot bestuur .Vreest cc·htcr bij hot geheel of godec),telijk ,in eigen beheer ne,men, dat do 
kom.'llissiclcdon, die het toch ,:tl drl/k gcnoe(; ,hebb.on, nog zwanrder belust zullon -worden. 
,Bij voldoende -zekerheid is het bestuur bereid het klub[;Gbouw geheel of goddel tolijk in 
eigen behoor te nomen. 

-Do werkwijze bij de Soko gant veranderen:· 
De opstellingen vnn. de elftallen worden hoogstens oons in de mnc,nd in de Lcnsrovue 
gopubliceord. (behalve 1 t/m 3, i,marovo,r de trainer beslist) 
De nc,nvocrder wordt voor ieder elftal erg bolàngrijk, omdat.zijn tank nog uitgebreider 
wordt. lcd.or èlftnl kr:i.jgt-in het begin vnn hc·t seizoen: 2 ballen (waarvan 1·spiksplin-
tcrnieuw), 2 vlaggen, 1 net en een n.nnvocrdorsbnnd. · · · 
Omdat ieder elftal voor ·zijn cig9n matcriar>l zorgt zal dit con belangrijke tc,nk minder 
voor do Stlko zijn on hoopt het; bestuur op minder klachtcn_hi~romtront. 
De afschrijvingen ·zullon ·bij dc.nnnvoordcr c;eschicderi, Do ocko wordt alloon ingeschakeld 
.als con elftal to vroinig•spclcrs overhoudt door.te veel afschrijvingen. 
Ook de grensrechters- on reservebeurten worden door de annvocrdor 9órogcld. 
Hot bestuur wil hiermede: 
,de overbezetting van de Soko verholpen 
,meer mogelijkheden voor do Seko om elftallen (ook de lagore) te bekijken en te 
beoordelen • 

• con betere ontvnrigst voor tegenstanders (leiders) en scheidsrechters, 
-Ook met do Juko is gesproken over mn::-,ndolijksc opstellingen met eventueel wekelijkse 
wijzigingen. ·Hiordóor kunnen or nat meer wedstrijdverslagen in en krijgt do rcdaktic 
wat moor ruil.:1tc. ~ 

-Hot bcdrnc; uit; do Toto is dit jnar weer op 15.000.- begroot, Er·,-. zijn wol enkele 
vorandorinr;on'op touw, unnr het bèstuur hoopt dat dit do finnncion niet te voel nan zal 
te.sten. 



Do voorzitter stelt voor evn te pauzeren (.9,55 uur). 
Om kwart over tien wordt de vergadering vervolgd, 
Er is nu gelegenheid tot vragen inzake hot.te· voeren beleid. 
J:Groonendijk vraagt naar het investeringsbedrag voor do aanschaf van stoncilappara
tuur. Dit komt te ligc;en tussen 1500,- on 2000,-. 
Daarna ontstaat or oen heftige diskussie over het voorstel van hot bestuur m.b.t. de 
seniorenelftallen on Seko. 
De voorzitter zegt dat deze regels vastgesteld zijn'na overleg tussen bestuur, Soko en 
enkele aanvoerders. Hij zcc;t ook dat hot oc~ proef is, waardoor do Seko wol voel meer 
mogolijkhodon l<rijgt om elftallen te gao.n bekijken, 
Enkele loden vinden dat do' aanvoerder oen te Grote taak krijgt, maar do voorzitter zegt 
dat als or eon juiste aanvoerder gekozen is dit goon bezwaar hoeft to zijn. · 
Er blijven togonstanders on men ga,,t allerlei problerJen die eventueel kunnen ontstaan . 
opzoeken. Do voorzitter meent çlat do pra~tijk dit zal r.10oten uitwijzen. ' 
Ook het aanwijzen of kiezen van aanvoerders blijkt een probloem. Do voorzitter geeft 
de verzekering dat qr voldoende overleg gepleegd zal_.wordon on dat ook de mening van 
do spolors gevraagd zal worden, · 
Nadat dhr.J,Bom hot woórd voor dhr,G.v.d.Velde :;evrciagd heeft, zogt dozo dat de Seko 
zich door do gouito ronktios oen bootje beduveld voelt (hij zei.hot iets andors 1)· 
Hij meent dat do taclc van do Soko dit jaat to vccl-ornváttond is gowacst, omdat men 
ook steeds weer voor mnteriacl mo~st zorgen en zelfs dé theepotten op moest halen, 
Zo kwam de belangrijkste tanlc, het bekijken en opstollÓn van do elftallen te· zoor in 
het nauv, te zitten. Door do nieuwe regeling hopen wc daar wet moor aan to kunnen doen. · · 
Dhr,J,B.Zo.ct zit de grote vcrantwoordolijkhoid van do aanvocrdor nog stoods orghoog · 
on vraé.gt Óm oen stemming hierom front. 
Er blijken 14 leden· \;og,m en 4 stemmen blanko, zoclat de· proef toch het komend seizoen 
zijn aanvang neemt. 
Dhr.C.Grimborgen vraagt om oen 4e veld op Ockonburg, De voorzitter moont dat- wc do 
vereniging niet over 2 komplokscn kunnen verdolen, vooral omdat wc hier toch con.,.· 
fraaie akkomodatic hebben. 
Dhr.A.Loylrnns é;tclt voor oqrst het klubgebom-1 uit to breiden (J.70.00) on dan over 
ongeveer 5 ja ar: do tribune te laton bouwen· (50,000) omdat deze (vindt hij) nu nog niot 
nodig is.· Tevens wil hij hierdoor do voorgestelde kontributicverhogine mot f.6,-
verrninderpn. ijet bost11ur moont echter dat do tribune op den duur nodig is, dat or nfl 
behoeften ·voor zijn on dat do bouwkosten t6 zeer stijgen zodat het verantvmqrd is om 
het op korie termijn to doen. 
Dhr,H,Houkos mis~ in_hot gevoerde en_in hot to vooron beleid do dnmosafdoling van onzq 
vereniging. De ~oorzittcr wil hicr.wèl iets over zogi,!;en: 
In hot ·begin van hot oaizoen 71-72 word besloten tot oen dameselftal over te gaan ( . 
daarvoor werd ,or echter al getraind). Er was slechts rui11te voor 61:m olftnl .zodat vele 
andere dàmes niet aangenomen konden worden. Toch bleven er enkele bezwaren: 
w,:;t betreft veld on kloedlok,üon was ·-hot onmogelijk o·:i op zatert\ag en zondag to spelen. 
Wo zijn toen uitgeweken naar de vrijdagavond,·maar hierdoor kwam do klub.:1vond in het 
gedrang. Door de zoor enthousiaste sfeer in het elftal on het door onkolen al ingelijfd 
zijn in de vereniging (3 leden waren in deze A.V.2anwozig) werd besloten hot dames
olftal te laten voortbestaan. In het komend seizoen zullen zij op woensdagavond gaan 
spelen, nodo·r,01,olijl<, onddt lièt klubgebouw op die _avond.ook open gaat, · 

'op de vraag van dhr.G.v.d,!Qeij of deballotagokommissie funktioneort antwoordt de 
voorzitter bevestigend. . · . . . • . . 
Dhr,C.Grimborger ~egt niet togpn oen·lodonstÓp te zijn, maar wol togen een gedeeltelijke 
ledenstop, waarbij, men. selekteert op vootbalkapncitoiton, omdat dit togon zijn gevoel 
van rechtvaardighè,1c1. ingaat; Hij dient clan ook een motio hiertegen in. Het bestuur . 
bestempelt dè motie als onaan,vaardbaar. Do motie wordt verworpen !i\et: 19 stemmen v66r, 
3 blank en 5~ togen. · 

7, VASTSTELLING BEGROTING 
Na oen korte toelichting volgen enlcelo vragen: 
Dhr ,W ,Michels vraagt hoc ,;1i:,n ae,n 240 botalond_o senioren komt. 
Hier zitten echter ook ongovocr 3 elftallen bij die als senior moeten betalen_mnar 
noc als junior kunnen blijven ~polen, . 
Dhr.G~v.,d,Kloij vraagt·waarom or weer 5000,- is begroot voor de be3eloi<ling van do 
solektiogroepcn terwijl mon deze begeleiding no(l wil vorbotoron. Do vo:>rzittor zegt 
dat de werkelijke uitgaven voor deze post iets rnindor waren, terwijl dit jrmr ook 
nog het nodige gold voor Al {promotiewedstrijden e,d,) moest worden uitgetrokken. 



Dhr,l\.,Hoefnagcl zegt dat er nu de Lensrevue weer gestencild gaat worden een 
cxploifatieoverschot is van 10,000;-, Is hier rclrnning mee gehouden bij het . ' ' ' . ~ . . . 
vaststellen vnn do kontributies. · · " · · · · · 
Ja, want wc willên nfi uitbreiden ~ldus dhr.J,v.ci.Kl~ij, 
Do begroting wordt J,iorna r;oodeel;curd', 

7b. INESfERINGSBEGROTING 
Door .al;t.crlei okties dienen we f. 50,000, - to krije;on. Do klub van 100 wordt. ge
schapen (doel: steun aan do vereniging). 
10 .leden. mol~.en zich moto on, 
Dhr,J.l'!itting vraagt of do vorige schuld recgs afgelost is. Dit blijkt hot geval 

. te zijn, 
.N;n,v. een vrnqg v<1n dhr.G.v.d.Kleij zegt de voqrzitt9r,clat do omgeving aan het 
vorgrijzpn is, Het a 0.ntul jonge loden zal daarom in •de komende jaren wat ,;tfnemen, 
hoewel we niet banr; hoeven te zijn, dat wc zonder clftall~n komen to zitton. 
De verbouw:i.!l[; is hot resultaat van de ontwikkeling in de vereniging on a,mgepast 
aan do eisen van de leden. 

7c. VJISTSTELLING K0HTRIBUTIES,o,d, 
Het bestuur heeft eon voorstel: 
Jlls zgn,wanbctalors een kontributieachterstand hebben, tlienen zij de kontributie 
over het gehele verenigingsjaar betaald to hebben alvorens zij weer worden opgesteld. 
Hot voorstel wordt acmgono,;,on, cilsmede do '1rnntributie-vcrhoging, De nieuwo kontri-
butios worden: 
senioren 96.-
junioren 60.~
pup/welpen 54.~-
dames 60.-- · 
inleggeld 5.--

niet-spelende leden 36.--
Lensrevue 18, -~ 
Toognng 12. ---
Lensrevuo + toegang 3Q.~-
.g,ninskontributic m<',ximanl 150,--

hot irÎlcc;geld·aanzienlijk 
maken van de huidige goede 

to verhogen, 
akkomódatic, 

,Dhr.S.do Bruyn komt nog mot con voorstel om 
·omdat do nieuwe leden d:irokt gebruik.kunnen 
·waar de andere leden .al jaren voor betalen.· 
Dhr:Ji'B,Zöct vraagt wn'lr dnt inleggeld"voor dient,. Do ·voorzitter noemt onkeio ~aken· 
als: .. adrosplaatjo, administrnt:ï,e, konsumptie bij ballotaco etc. 
Dhr.Zoot vindt hot daarom onni6c;olijk om hot inleggeld te verhogen. Er k~non riog ,_ 
onkdie voor- on nildelen -ter sproke, wné\rna dó voorzitter do ·diskussio· stopt· möt. de' 
módddo·ling do.t _het nuttig is gowcbst 0111 onze t~cdnchton hioro·vcr te ln.tèn ia.an. 
Dhr,J.Roodbol viridt hot erg j°:1m•:10r dat spelers voor hun vrouw of verloofde entree 
mooten_botalon. De voorzitter zegt dat dit konsekworitios zal hebben voor do · 

., begroting, 'maar het bestuur zal dit voorstel overwegen. 

8: \7lsRKIEZING BESTUUR 
Twee leden steldon zich niet horkiesba"r, te weten Sie,n d~ 

omdat zij hun bestuurswerk niet meer k,ndon verenigen not 
heden. 

B_ruyn on· Ton van Egri1ond, 
hun drukke privó-workzanm-

Do· vo.o.rzitter dankt hon boiclo voor ,hun• velo work on de prettige s'amonworking. Do 
vorcndoring applaudisoort. Dhr, S,do. Bruyn zegt dat het hero goed boval_len is. ondanks 
de vele moningsvorschillen en dn.t men nog 1101 oqns oen beroep op hem kn11 <loon, Ik 
vertrouwen in do toekomst on hoop dat nijn opvolger -mot hotzolfdo plezier .. nan zijn 
nieuwe t,:m.k zul werken. 
Dan wordt hot nieuwe bestuur gekozen 
Hans van dor Kloij, voorzitter 
Guido Halleen, sekrotaris 
Piot do Jongh, pcnningmoostor 
Carol van dor Laan, komoissaris 
Gerard Duivcstoyn, korunisso.ris. 

' 
(het is reeds kw:,rt •.over ,12): 

mc,t alge;ienc stommen 
met nlgomeno stcra~.cn 
IJct a.lgemono sto::amon 
net algeraon0 stcm~cn 
m.ct' 2 bl:,nko-stom• en, rost v66r. 

Do "nieuwe" voorzitter dankt de loden voor hot vertrouwen in dit bestuur, 

9, VERKIEZING F.K.0. 
Dhr,G,IComporman treedt af oIJdat volgens hot H.R. or ieder jnar 66n lid r.toet aftreden. 
Voorgesteld wordt dhr.J.B,Zoot. 
Do andere loden zijn dhr.W.Hansen on dhr,W,Kootman. 
Zij VTordcn allo drie met algemene sto:,,nen gokozon. 

Jlllo de fini tiove samenstellingen van de konmissics wordo11 in do Lonsrovue gopu
blicoerd, terwijl het vorheu.::end is drct ook het dar.ieselftrcl mot twee loden verte
genwoordigd is, nl. Marian Smit en Mt1rinn Hnlleen in do kontaktkomt1issie, 



10, RONDVRAAG 
Dhr,P,Hoynon vraagt of-hot· mo'golijk. is eeh vorvocrsbusjo to kopén om olft;llen . 
nae.r verre· uitwedstrijden te brerigen, !ie voorzitter zo;:_:t' dat dit finnnciool niet 
h~l~lbnar is en dat we or geen vor3unnin5 voor zoudcll ku,nnen k~ijgen. 
Dhr.A,van Luxemburg darikt hot bestuur voór hot gevoordo beleid en wenst ze veel sterkte 
voor de toekomst. Hij vraagt tov0ns .. (terecht)· applaus voor dhr.C,Niouwonhuizen, die 
clan wol niet in een konm1issie zit, J:i.e>ar toch dagelijks met 11Lens11 bozig iS; 
Dhr,J.B.Zoot vindt dt:\t het ha;übanr moet zijn or1 hot klubgebouw in eigen behoor to 
nomen, Dhr-.J.\'1itting meent dat dit ton koste zal saan van do omzet (minder snelheid). 
Dhr.A,Bertens vraagt hoc hot irikopon zal gaan. De voorzitter zegt dat 1 persoon dat doot 
on dat er evontuool eon hos.chikbaar is•; · 
Do voorzitter vrangt wie bereid is achter do bar te staan (eens in do zoveel vioken). 
Achtt_;ien personen mc.ldon zich, vw.:,_rvan orikolo ook viel moerdoro koren/dagen bos'cliik
béla_r Zijn, H_ot bestuur zal do zaak verder bekijken en infornoort· de leden zo spoedig 
mogelijk, via do Lcnsrevue, · · 
ook vraagt do voorzitter of non nog mensen.weet die woonàda1'lJiddag de pupîllen en 
welpen k(m trainen. Hierop wordt door niemand gereageerd. 

Om kwart over con sluit Hans van der Kleij de vorgadcring,-darikt îedereon Vóor hun 
komst on belangstolline; en wenst allen con prettige vakantie, 

,.,_ .. •·· .. 

JM.RVERSL!'.G REDAKTIEKOMMISSIE -

•s-Gravcnhago, 28 juni 1972 

Theo Hoefnagel, notulist. 

Do rodaktie hoeft hot afgelopen.jaar met oen redelijk groot team hot 
do vereniging uit kunnen dragen, Naast ondergotokondc waren dit Jaap 
Bijstervold, Pierre Hoynor,t on 11 frcc-lonsor 11 C_oos Grimbergen, 

wel':on 
Colpa, 

woc Ván 
Hans 

Do vreugde ovor hot vorschîjnon van oen LonsrovuCl niouwo stijl is in de loop vqn,hot 
seizoen ·snàl''vorminderd, dndr het_ finnncieol niet verantwoord was moor dan 6 pagina's 
pen' cdi tic to vdrwczelijkon. Vooral do onvangrijkhoid van ,do opstellingen nam zoveel 
ruinte in beslag dnt er te weinig ruimte civorbloof voor rodaktionolo- cm ingozondon 
stukken; Hot boloid van do.rodaktió was crop·gorîcht.dc in dît seizoen to no~en : 
bt>stuursbcslissingcn samonhnn(!;oride· not enige belangrijke· voreniginr,szakon zoals· .. · 
do uitbroîding on verbouwing van hot klubgobouw, iodonstop, multi-sport zo krities 
eri zo o·pon mogelijk to bogoloidol\ on do menini; bij clo Lonslcden zo eerlijk mogelijk 
te vormen· en do aktuolo vcronigine;szaken vc.n diverse kanton to b.olichton. 
Tot op zekere hoogte is do redaktio daar 1·101 in geslaagd. Dat eon on a_nder niet geheel 
bevredigend îs gebeurd is modo to wijten aan do opgole[;do noodz')kolijke schrijf'l?eper
king, do niet gohool optimaal Ïuriktionoronde konmunikntie tussen bestuur en redaktio, 
terwijl ook de wat to uitgebroido samenstelling van do redaktie daar waarschijnlijk 
nic_t vreemd· UalJ.. is- ·geweest. 
No_chtans ma), hç,t rodaktic-jaar 1971-72 ondariks cmise schoonheidsfouten bov:r:odigend, 
worden genoemd, 
Iedoreon.dio zîch 5eroopen voelde iets voor het. lecsgierîgo Lens-volkje te schrijven· 
hooft deze kans, gehad on we dnnkon dan ook ieder die· ertoe biji;edragen hoeft het werk 
van do :r:odaktie- soepel to laten verlopen, 
Mot nrunc w:illon_, we grmig noemen: 
-Frarik stranthof on Adrîo de Par,ter, die de verzending verzorgden. 
-Koos Kras, dio do adressoring voor zijn rekening nnn. 
-Hans van Leeuwen, die zorgde voor do adresplaatjes. ' 
Er zijn dit janr 35.000 lensrevuo \.s de deur uitgegaan • 

. . 
Nico Drabbo. 

~ ,. 



,Balans per 30 juni 1972 vergeleken met de balans per 30 juni 1971 

Activa -·-
Opstallen en inventarissen 
klubgebouw 

1972 1971 

47,243 55,593 
overige 

Voorraden klubgebouw 

Vooruitbetaald en te vorderen 

Kontributies. 

28,491. 75,645 34,632 90.225 
1,604 963 

, 
6tO 

10,032 Overige 

Onderhanden·werk 

Geldmiddelen 

9.877 20,519 

Kas 

Bank 

31 

12.879 

Gi~o _.§.!j89 · 18. 399 

·-
Passiva 

" Te betalen en vooruitontvangen 
• • 

leningen O.G. 

Junioren raad ,. ,. .. 
Doelpuntenfönds 

Bouw.fonds 

Kapitaal 

.. 
Kapi\aalsvergelijking 

Kapi~aal per 30 juni 1971 82,596 
' 

Exploitatie-overschot 1971/1972 13,664 

Kapitaal per 30 juni 1972 96,260 

116.167 

1D,944 

7,667 

283 

1.013 

96.260 

116,167 

-/__593 

10.432 

536 

2,78l 

9,839 

3.323 

-----
104.35D 

5,256 

15.333 

'892 

273 

.Jl...2.!.21..§. 
104.350 

Exploitatie klubgebouw Resultaat Begrotin 
Verkopen. 92. 603 (100~% 75. 000 lOOij 
Inkopen 54,585 .L.§.§.fo. i_5. 000 60°a 
Bruto, marge 38. OÏ8 { 42 o 30. 000 4-• ~o 

Kosten en Beheersvergoeding 11,953 13~~, 9,000 m 
Afschrijving 11.413 12% ___ JJ .... oo_o 5 
Ex11loitatie-resultaat Ï4':°Èi52 16 10.000::--'--+- 3 

Gerealiseerde kapitaalsinvesteringen 1971/1972 
· · resultaat begroting 

Aanleg terras 839 1. 000 
Inbraakbeveiliging 2,269 1,000 
Afrastering 876 1. 500 
Bestuurskamer 1,020 1.000 
Ballenpomp 280 
Nietmachine LenS-revue 298 
Kalkwagen 254 
Dug-outs 566 



Exploitatierekening verenigingsjaar 
vergeleken met begrotihg 1971/1972 

1971/1972 

Baten 
Konytibuties senioern ~ 

ns leden 
. · junioren 

pupilleQ/welpen. 
dames 
totaal 

AF:aandeel leden bondsgelden 

AF:aandeel leden LenS~revue · 
tota~l verenigingskontributies 
donaties/s~izoenkaarten 
inleggelden 

. . . 
recette en verhuur 

toto 

subsidie gemeente jeugd-leden 

reklàineborden 

resultaat klubgebouw 

kontakt kommissie 

Laster:i 

terreinhuur en onderhoud 

spelbenodigdheden 
training 

juk • 
seko 

begeleiding selektiegroepen 
sekretariaat 

bestulir 

onvoo:rzien 

.• 

diver;se baten en •lasten· 

exploitatie-oversèhot 

Rosul taat 
15.640 

2,096 
12. 5 37 

7.225 
389 

37.BBi 
5.346 

32. 5-4Ï 
10.092 

. ' 

22,449 

1.487 

763 

4.670 

21,.103 

1.922 

1. 674 

14.652 

-· _334 
69.054 

14.194 

3,202 

18.072 

4,403 

1.323 

4. 719 

2,213 

6.288 

976 

55,390 

13.664 

llegroting 
13,260 
1.440 

14,400 
5,460 

34,560 
4.000 

·:r0:-550 
7,000 

1. 

23.560 

1. BOD 

500 

2.509. 

15.000 

1.000 

1,000 

10,000 

56.160 

12,000 

3,000 

19.000 

4.000 

1,000 

5. 000, 

1,500 

3,500 

4._000 

53_.ooo 

3,160 



-------
Toelichting op de exploitatie-rekening en de balans 1971/1972 

1. De post terreinhuur en onderhoud is aanzienlijk hoger uitge
vallen dan begroot. De door het Bestuur verwachte afschaffing 
van de zgn. 10 % - regeling, zoals deze door de Gemeente in 
het huurkontrakt is verwerk~, is dit jaar (nog} niet doorge
voerd. Dit houdt in, dat alsnog een bedrag van f 1.903,-
aan de Gemeente 1 s-Gravenhage verschuldigd is, 

2, Specifikatie van de post Begeleiding selektiegroepen: 
Reiskost,en 1.766 
Massage en overige medische begeleiding 885 
Shirts 1,362 
Konsumpties 645 
Diversen 60 

3. Onder de post Bestuur zijn -evenals in voorgaande jaren- o.a. 
opgenomen de kosten van kampioenschappen ( 1300,-), Op advies 
van het Financieel Kontrole Orgaan zullen de kosten van kam
pioenschappen in hot vorvolg worden opgenomen onder:Diverse 
baten en lasten. 

4, Het in de balans opgenomen bedrag van 1013,- voor het bouwfonds 
wordt o.a. gevormd door een bedrag van 1,00•,-, dat door de ju
niorenraad van de door hen in het seizoen 1970-1971 ingezamelde 
golden via de krantenaktie e,d, voor dit doel ter beschikking 
is gesteld. 

Slotopmerking; Het totale bedrag aan afschrijvingen, zoals dit in 
de afzonderlijk • bogrotingsposten is verwerkt, be
draagt 20,982.-

VERSLAG vn1 HET FINANCIEEL KONTROLE ORGALN 

Rcgclr.intie is door ons in het seizoen 1971/72 de finMcieelo nclministrntie 
gokontroloord en in orde bevonden. 
Y/o hobbon ,1ocrdore mnlen kontnkt c;ahcl'l met hot bestuur omtrent de stand vnn do , ,, 
uitga.ven ton opzicht v,m de bee;rotinr:;. Wij zijn vnn menin,; dnt op die punten 
wnnrop ovorschrijdinc; vnn de begroting hoeft plnntsgcvonden con ncccptnbclc reden 
a.nnwozig was. 
\'iij kunnen ons dan ook nkko~rd verklaren mot de ingediende rcsultutenrekcnine; en 
bnlnns. 

F.K.O. 
G.Kcmpermn 
W .Kcotm,in 
W~Hnnscn~ 



• 
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D. E LENS RE VU. E 

Ueekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

ONZICHTBARE INKOMSTEN EtJ UITGAVEN 

Wie denkt, dat de inkorasten van een voetbal vereniging s3.echts· be·staán -;:;_i t - · ... : · 
:\{ontrip1,1tig,s, toto en klul?gebouw, is niet volledig· ingelicht,.,' Een .sportvere- . 
niging heeft ook nog een portie "onzichtbare" inkofi1sten 'in de voro van al dan 
niet verkapte subsidies van de gemeente, ., ... , 
Een voorbeeld hiervan is het onde:i'houd·van de terreinen:·Datond:erhoud bestaat 
uit _ het ma,aien; rollen, verzanden, prikken, zaaien .. ( g:r;~s_. e!'l .. }rup.s tm.est) en re-,-. 
pareren en.kost vele duizenden guldens per veld per ja,ar, Alleen al de jaar-
lijkse'repatatie kost per veld 5000 gulden. . . . . .· ... ' ··· . 
Verenigingen, die·net als·Lenig en Snel een huurkontraki op jaarbasis hebben 
gesloten, dienen in principe dit onderhoud zelf te bekostigen,_ Het geraeènte-;~: 
bestuur heeft echter ingezien, dat.dit voor de verenigingen financieél niet 
haalbaar is; ·Daarom is destijds dè zogenaar,1de 11 2;odo gulden regeling" in 'het··· 
leven geroepen: de verenigingen betalen per jaar voor onderhoud en reparatie ... 
per veld 2000 gulden. De gemeente past het restant (intusseij_J,el'.l ve.elvóüd·:.van , 
2000 gulden) bij, Een verkapte vorm van niet onaanzienlijke subsidie •. ·. . · 
Daarnaast betalen de verenigingen per veld nog' een huurbedrag; dat oolclagë:r ... 
is dan de werkelijke kosten; eveneens verkapte subsidie dus.· Een dir.ektê vo.rm 
van subsidie is de jeugdsportsubsidie. Elke vereniging ontvangt per. jeugdlid 
jaarlijks een bedrag van 4 gulde·n, Niet veel,· maar uit een·goed gemeentelijk 
hart. 
Dergelijke regelingen zouden niet bestaan,·a1s de gemeente niet de overtui
ging had, dat,_,sportverenigingen· van belang zijn voor de geraeenscháp, Toch · 
_l_deven er aan sommige re3elingen bezwaren en is er sprake' van een ste·rli:e 
bevoordeling yan het betaalde voetbal (FC Den Haag). Die bevoordeling wordt . 
sportwethouder Vink onder meer ingegeven door zijn mening, dat het betaalde 
voetbal; een grote, rol speelt in het· belang van de passieve rekreatie. Eerder . 
toonden we à;m, dat het amateurvoetbal op dit •punt een veel grotere rol speelt, 
De .. regeling voor -het huren van sportvelden is tio.ogs·t ongelukkig, Naast een vast' 
huurbedrag. per veld betalen de op jaarbasis hurende verenigingen· ook nog een ' 
bedrag, ·dat gerelateerd _is aan een percentage van de inkomsten. De grc'te ver
enigingen worden hierdoor gediscriraineerd ten opzichte van de kleintjes; Gro-· 
tere verenigingen hebben iraraers raeer leden en dus bijvoorbeeld raeer inkorasten 
uit kontributies; grotere verenigingen __ hebben eohter ook meer velden_ te huren 
en dus hogere kosten. Tooh worden die ·hogere··inkomsten extra'bela:st',''Voci:r in..; 
kpms:ten uit donaties en toegangsgeldén geldt hetzelfde, De regeling is kort

.weg OMREDELIJK. Het raadslid Du Chatinier heeft twee jaar gel•èden al om her
ziening van.deze regeling gevraagd en wethouder Vink heeft toegezegd dit te 
zullen doen. Het w6rdt tijd, dat· hij zijn toezegging gestand doet •. '. ' 

., Guido Ha.l],een .. 
TOEGANGSKA.A.RTilT .· 

On].angs zijn ~an alie leden de nieuwe 
toegangskaa,rten va.or het .seizoen 72-73 •~ 
toegezonden., U .. dient er.,rekening mee te 
houden, dat u op v~rzoek uw kaart-bij 
het hek moet" kunnen tonen. Zorgt u er · · · 
dus voor deze steeds bij u te hebben. 
Donateurs ontvangen hun kaart, zodra de 
verschuldigde kos teri ad ·Fl. 12, --' zijn 
ontvangen. 

EERSTE VELD . " 
Nosmaals wijzen we erop;: dat het eer
ste veld, nu de prachtige nieuwe af-· 
rastering gereed is, slechts toegan-'· 
kelijk is voor spelers, scheidsrèch-: . 
ter en leiders van beide elftallen,•·· 
Dus ook in de rust en na de wedstrij'
den: niemand op het eerste veld, ·. 

,-.•• 
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ADRESWIJZIGINGEN 

W.J. Verheul 
G.de Hoogd 

BEDANKT ALS LID 

A.J.L. v.d.Meyden 
R.de HoÖgd ~ · ..•. 
A.de Hoogd 

Vlierboomstraat 418 
Soesterbergstraat 103 

: f', .~.. ,. -~ .. 

BENOEMINGEN lN DE KOM!l!ISSIES 1972-73 

J 

687404 

Senioren Kor.missie • H.v.d.Steen (sekr,), M,Bloks, J,Bora, G.Coóinans, H.Jàcèbi, 
Ph._de Zwart, G.V,d. Velde. . 

Junioren Koramissie : G:v.d. Steen (sekr.), ·A.B~rtens, J.Hop; N;Osse, R.Becker. 
Pupillen en Welpen Kommissie: N.Osse, Th,Hoefnagel, M. Reuver, F.Tètinissèn. 
Toto Kommissie : J,Jager (sekr,), A,v •. Luxemburg, J.Bom, J.Brochard, 

A.Hoppenbrouwers, G.Kemperraan, G.v.Reenen. · 
Redaktie Kommissie: }I. Drab be,· J. Col pa, G .Oostrora •. : ·. 
Kon takt Kom~issiè : · 

. . 
Mevr,M.H1:lleen, Mej.M.Smit, J.Bijsterveld, L,q.e'Jongh, 
J.Bertens, 

Klubgebouw Kommissio: H.Houkes, W.Krol. 

Akkomodatie K~mmissi.;;,A,Loykons. ., . 
Ballotage Kommissie: p; Meershoek. ·~ ' .. 

Verzorgü1g Lensrevuo: C, Kras, F,Straatliof, A.de Pagter. 

·, .9 
LEN"S - FEYENOORD 

'Zaterdagmiddag ontvangt Lens op een naar wij hopen bomvol Lensterrein het 
_ jeugdelftal van Feyenoord, dat de s.trijd gaat aanbinden tegen oris eerste junio
renelftal in de eerste wedstrijd van de regionale jeugdkorapetitie. U.ziet, we 
beginnen dir,:,kt al tegen de kampioen van vorig jaar, We hopen, dat de vele· 
weken tr.ainen, die· hieraan zijn vooraf gegaan, hun vruchten zatërdag zullen 
.afwerpen en dat u hen met uw. broodnodige steun terzijde zult staan. Neem ·de 0 ·' 
hele- familie en al uw bekenden mee om te zien, hoe Lens het er tegen déze. te~ 
genstander-van-naam gaat afbrengen. We geloven in ieder geval, dat dè'naam 
"Feyenoord11 de spelers. van-A 1 niet af zal schrikken en we wensen de heer 
v.d. Maas· en z:i;jn jongens alle sukses toe. 

. ·. --r·· · .. Red; 
ALGEMENE VÈRGADERilrG nr VOGELVLUCHT· 21~8~ 1 72 
Na het ge:tiruikelijke welkomswoord van de. voorzitter werd do 50-"jarige·Lens-ju
bilaris en plein public in het zonnetje ·gezet. De heer Juffermans verdiende 
dit dan ·ook wo:J., want de. 1rnrkzaamheden voor Lens verricht zijn zo aanzienlijk 
en de persoon zelf was zo geweldig, dat de waardering ·voor d·e heer Jufferman's. 
met de jaren alleen oaar groter kan r.1akon, ondanks hot feit, dat er nu door et
telijke leden ook gèweldig aan de "Lens-wea" wordt gotiramerd. 
Voorts nar,1 de behandeling van de notulen ook weinig tijd in beslag: er waren 
hierbij geen grote probleoen: of bijzonderheden te vermelden. lfat dè sämenste1~
ling van 'de ko_ramissies betreft, kunt u elders in deze Lens-revue dè nainèn vin
den, Het zijn voor het merendeel weer bekende naraen en het bestuur sprak dan 
ook de·wens uit, ·dat ook veel andere leden eens wat extra'werk voor de vero~ 
niging-willen gaan- doen. . · , . 
Bij de vragen over het jaarverslag van 1971/72 is de •voorzitter nog even op de 
volgende punten teruggekomen: · 
TRIBUNE:., .;; is al hot eon· en ander goedgekeurd. Als alles meozi t wat betreft 

verkrijging van do vergunningen; wat tooh nog oen maand of drie kan 
duren, kan mot do bouw worden begonnen. · 

2. 



LEDENSTOP: .Er is wat meer ruimte gekoaen, zodat de ballotage voorlopig wat soe-
·" peler zal· verlopen. . . 

LENS-,REVUE: Nu als stencil werk toch e!/n lèelJ'.i'ige uitgave, Er wordt getracht voor
.. taan ó0n il.ag eerder te _bezörgen, 

KAfTTH!E-BEZETTING: Aangezien een bezetting met eigen mensen niet haal baar wa~, 
. ,· :zullen wij dit seizoen woderom, maar niet op alle dagen; 

· de heer en mevrouw Hierok achter de bar aantreffen. 1le overige 
dagen zal.Mevr'ouw Schol.ten met versterking van eigen leden 
de zaak runnen. · . 

Er waren verder geen vragen •. 
Bij de behandeling van het finanqieeloverzicht was de heer G,v.d, Steen het 
niet eens over het gestelde oiider punt 4 vàn de toelichting op de exploitatie
rekening en de _bolans 71/72, Hij was het n.l. niet eens over de besteding van het 
bedrag,dat· door de·; ji.miorenraad was verdiend o .r.r; door de krantenaktie. · · 
De voorzitter zegde toe het· eens goed uit te zoo·ken. . . 
Bij de rondvraag ·=oeg de heer Ri:nus Suykerbuyk zich af, of Lens_geld teveel 
heeft, émdat op z_ijrr aanbiedingen, van advertentie_s en reklar.ieborden wein_iB' ro
akties Jaren gekonen. De vooraitter beloofde, dat hij tegen· een "bijzonder" ta
rief genegen was een extra plaatsje in de Lens~revue te organiseren. 
De heer Loylqms herinëterde de vergadering aan de"klub van 100", die nog nist he-:
lenaal uit ·o.e 'verf is gekomon, wat vooral aan_de·vakantieperiode te wijten is 
gew·ees"j;, Er 'wordt· binnenkört,vee1 e.andacht aan besteed, . · . 
Als notto· geldt ilit jaar-: "all'ès voor de klub", 
De vergadering du,_;_rde · 50 L1inu ton; 

V A R I A A N T J E. S . . 

.. 
coca. 

- Het "brood en spolen"-'idea gaat zich • eer an • aar bij Lens ,r.ianifes toren. Het 
eerste viild vertooht 'àr ópvallende gelijkenis mat een arona, 

De redaktionaîrah zijn 1-.oer kompleet. 
- De vraag_ of' groeps-sox' ;;.iezer is dan massar.1oord is irreëel. Het zijn· eenvoudig 

niddelen om de omze.tsnelhcüd to vergroten, 
Waarom zou zo'n k:o •• issie zich drug maken. 

- Ingevoerd in het Manoporie-spel: "Betaal Fl.1000,-- boete· of neem een kol
lègekaart" • · 

Zouden vrouwen,. die speerwerpen en kogelstoten iets van zich af Willem zetten? 
- Eigen schuld: moeten die Turken naar niet in de Wapenstraat gaan wonen. 

Via welk land zou do Angola-:-koffie Nederland binnenkoaen? . 
- Laat u zich door-do nieuwe afrastering vooral niet op stang jagen. 
- Reklaaeleuzon t, b. v, adspirani;-adverteerdèrs: "}foer.:i een börd voor uw kop on 

sohri jf e;r wat op" . , 
De:- klub van 100 heeft do klub van Ror.1e ui tgedaa.gd._ 
Dhr. Juffernans werd afgelopen maandagavond orJ half 10 in het zonnetje gezet. 
Zaterda.grJiddag speelt A 1 zijn eerste wedstrijd voor de regionale jeugdkonpe-
ti tie .tegen landskaapioen Feyenoord. Dat wij iedereen dan op de Hengélolaan 
verwachten, beh_oeft, dachten wij, geen betoog, ' ·•' 

C . 

DISCRIMJNATIE IN DE SPORT" 

Wist u, dat in hot Olyr.ipisoh dorp do r,1annotjes en vrouwtjes apart z1.Jn onderge
bracht en dat iedere groep zijn eigon wedstrijden net eigen ncd~illes heeft. 
D~raasheid natuurlijk in de tijd, waarin de vrouw geë• anoipeerd is. -
Eon mm heeft krachtiger spieren, ze1sgen ze, en dat bevoordeelt ze boven de ;- • 
vrouwen.·"1ratuurlijk zijn er specifieke eigenschappen, naar het is eenvoudig· een 
kl,o·stie ·,,-v;;_rt de juiste sport kiezen 0n. van spelregels. Een zwangere vrouw .bij- ·. 
voorbeeld·, d:j.e de 100 r.1. in 19 sec. aflegt, doet er gcaiddeld 9,5 sec. over en. 
is ~iet ai·leen, rij:Q" voor _hgt rooedersch,ap, · r.\aar ook voor een ncdaille. Het ranke 
jonge,.,."\f.r'o!lwen,lj,oha~ is ·ui torc1ate gesc,hikt yoor snelle sprintjes in het water., 
Tot de bars.ten• zio"h gaan ontwikkelen, kan ze haar jongeroannelijke kollega' s nog 
wel bij)lenen, J;Jaa,r dan houdt het op. Maar mèt de woorstand-neent het drijfver-:
• ogon ·tC>e en overschakelen op het lange afstandswe:i;-k is dè oplossing, 
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Uzelf kent.ongetwijfeld nog velo voorbeelden, waarin de vrouw de oàn de baas 
kan zijn. In ieder geval hebben de DuitserH do soxtesterij grondig aangepakt, 
Niet do groepen gosplit.13t laten uitkleden en. zogenaamd naar. de douches. Mee, 
tegcinwoordig trekken zo" è'r hem eon h;:LsU' voor uit; haar ook natuurlijk, Of or' 
niet me0r voor do hand liggende r.1iddelon zijn, · 
Enfin, aán het chrooosoo<:mbeeld bepaalt r.ien, of het ecm hora of eon haar is, 
Staat do oikroskoop op de.verkeerde vergroting, dan blijft het een haar na
tuur:Lijk, Trouwens, er zij:,. oeer mogelijkhedcn tot vergissen: Do Y mist dui
delijk iets in vergelijking oot de XJ het Y-chronosoom zal dus wol vrouwelijk 
zijn, maar ook dat is niot waar, .• 
Op zulke fouten gokken trouwens de jongens, die ook wel eens wat willen winnen, 
Ze kruipen op de operatiet_afel en J.aten .zich door langdurige en kostbare ope-
raties tralisfor1.1oren, .. 
Wat trouwens te denken van de reportage in het fami1iéblad· "·Libelle", waarin 
Ard Schenk zijn krachten meet r.1et ·top daoes op zwèo- en athletiokgebied? · 
Het is in ieder geval wel duidelijk, dat hei;, mèt of zonder daoespruik, moei-
lijk za~ zijn de sexers van München to misleiden; , -~-• . 

o-o. ë•' 

BARBECUE, ·•. 

Zoals u reeds vorige week heeft kunnen iezén; is·a;s, zaterdag 26 augustus 
weer de jaarlijkse barbe01-,e. tie hebben reeds een ·groot aantal deelneoers, maar 
er kan nog oeer bij, Donderdagavond ïs de laatste avond, dat u zich op kunt 
geven, dit i.v.m. het feit, dat de best'cllling van het.vlees e.d. op tijd kan 
worden doorgogovon. U kunt zich opgeven op de volgende adressen: . . . 

H,Bertons, Groonozijde 103, Den Haag - Tel. 29·102;45 
L,de Jongh, Zweeloostraat 22, Den Haag - Tel.66,86;.87 " 
~fej,M,Soit, Hildebrandstraat 29, Den Haag.-.· Tel. 90,42,06, .. 
H.Bijsterveld, Reitzstraat 49, Doh Haag. - '.]:'cl, 60.21.71. 

De aà~vang van deze ·grandioze avond is om 21.00 uur. Verder· kunnen we aak.nog 
enige barbecue's gebruiken, De mensci.n , die er een hebben, zouden wij willen 
VTagen deze mee te brengen, waarvoor alvast onze hartelijke dank," De toegangs
prijs is fl,9,--, waarvoor u !çunt genieten van sató, wijn, karbonade, hambur-
ger on stokbrood. t · ·· •·· 

KaKa, · 
BERICHTEU 

Vivi van Dijk heeft er een zusje bij, Zij luistert naar de bijzonder fraaie 
naao: Colètte_. Fr=s en Laura van harte gelukgewenst, 

- Ton Ilop en Lydia Groenendijk gaan zich op 2 septeraber verloven, Zij' reoipi
eren in het zaaltje van do l"ius X-kork, Zonne.oord 286. Wij feliciteren hen 
van harte met deze eerste stap, 

- Olaf Huis is tijdens de kampweelc in Borculo zijn trainingsbroek kwijt ge-
. raakt. Als iemand daze broek heeft gevo_nden, belt u dan Olaf even óp:zijn 

telefconnu=er is: 67,83,90, '.. , 
In een van de eerste wedstrijden.voor Lenig en S'nel heeft J,v.d,Ende_(Lens .12) 

" zijn onkel al gebroken, We wensen heo een zeer spoedig he_rs.t.eL.:toe .. .en,ho
pen, dat we heo na dit zo ongelukkige begin weer snel de Lènskfèi.tren kunnen 

• zien verdedigen.' · 

PROGRAWilA SENIORilT ZOrillAG 27 AUGUSTUS 1972 
14,00 u. 
12.00 u. 
12.00 u. 

· 10"00 u. 
10.00 u. 
10:00 u. 
1 ó,.,oo u. · 
12.00 u. 
14.00 u. 

Lens 1 - _VIOS. 1 
Lens 2 -, VIOS 2 
Lens 3 - .VIOS 3 
Lens 4 -'- VIOS ·4 
Lens 5 :.. VIOS 5 
Lens 10- Lens 12 
vue Komb,C Lens 
VUC Kot1b,B Lens 
VUC KorJb.A Lens 

- V1 G1 L 
V1 G1 L 
V2 G2 L 
V1 G1 L 
V2 -G2 L 
V3 G2 L 

Komb.C 
l{orab,B 
JComb,A 

6/4 
3/5 .. 
3/5 
6/4 
3/5 
6/4 
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0 PST E 11 INGEN: 

LEMS 4: 
( zie 25/8) 

LENS B: 

LENS 12: 

SAMENKOMST: 

.1.ens 1 t/m 3 ~orden door de hoer Anderiesen 
donderdagavond bekend gemaakt. 

B,v/d Lans 
R, Hoefnagel 
G.v/d Velde 
:P.v:/d Aar : 
A. Jansen 
M,v. Veen 
P. Klein Breteler 
R, Eykelhef 
J,do W11.a.rt 
J. Heins 
W. Verbarendse 
C. Grir.1bergen 
A.v. Egmond 
J, Verhaar (A) 

LEffS 5: A, Verbarendse ·· ·· LENS A: 
F, Straathof (A) 
w. Verheul 
J, •. Groenondijk 
A..v. Essen 
K. Keetr,ian 
G, .Looyes-tein. 
R. Scholten 
H,P.v,d. Sp.ek 
W, Michols 
H, Suiker.buik 
R, Brandenburg 
E. Bakkers - - .. 
M, Zilfhout 

_F. Vos 
F, Veelbehr 
1, Egberts 
G,de Hoo'gd 
H, Janoaat 
W.· Eykelhof 
J. Sil veren tand 
A, v/d Keer 
H,v. Welzon 
T. Heerschap 
P. Schouten 
tr. Engleber·t 
E, Foendoe 

(A) 

A. Hoek LENS C: A, Pelser L:ENS 10: 
F, v/d Borg 
R. Bos 
A, Bilderbeek 
G. Duyvcstein (A) 
R, Foekes 
F,de Kloyn 
B, Osse 
B,Lustenhouwer 
A. Tinnenbroek 
:S. v/,r,. Burg 
M, Wqtters Rückert 
P, Heynen 
J. Vorbarendse 

M. Suikerbuik _,•: 
\' ·"' N. Osse . f 

A, Hoppenbrouwers 
1, Jansen ·••;1 

J. Jager 
A.v.Luxemburg (A) 
H, î(omper :_ ,. 
H, Scholten 
C. Kras 
w. Suiker 
H, Suiker· 
H, Jacobs 

:w, v/d Laan 

Lens 4 < 9;30 uur 
Lens , : . 9•:jo uur 
Lens 10: • ·9,30• uur 
Lens 12: 9,30 uur 
Lens A 13,30 yur 

1, Boelliouwer 
F, v. Dijk 
P, Fieret 
lT,do Gruyter 
G.v/d !Cleij (A) ·. 
J. Rior.1en 
M,v. Eysbergen 
P. Schulten 
R, v.d. Velde 
1, Brandonburg 
G. Jehee 
J, Endlich 
F,de Vroege 

W, Krol 
J.de- Hi1sto;r
J. Witting 
H,de Sterke 

. H,d,î' droót (A) .:· 
. N ,do Boer 

P. Bu;i:-ghouwt 
J, Simons 
H. Raket 
J.de Boer 
T, MeoTstadt 
L. Voorduin 
C. Dries 
F. Jehee 

Avondwedstrijd vrijdag 25 augustus 

19,00 uur Lens Korab.S,V,G,E,B, 

Opstelling:· B, v/d Lans, R, Hoofnaiio1, 

Klubgobouw 
Klubgebouw 
!Clubgebouw 
Klubgebouw 
vue-terrein Kleine 

G,v.d.Velde, P,v,d. Aar., 
P,Kloin Breteler, R, Eykel
hof, J,de Waart, J,Heins, 
w. Verbarondse,-A,v,E€,'ll!Ond 

.· (A), C, Grimbergen, M,v. __ . 
Zilfhout, R,Brandenburg. 

Loo Marïahoêve -

•·Lens B. :. JJ. 30 uur idem 
Lens C : 9,30 uur ideb 

AFSCHRIJVIlîGJili Vr;i.jd.ag.avond tussen 20,30 - 21 .00 uur aan· het Kiubge'bouw tel. 
66. 1 3. 14, 

-AANVOERDERSBIJEENICOMST: Aanstaande ciáandag·20.00 uur in hot Klubgebouw. De 
'betreffondë. héren·krijgen•hiervoor·persoonlijk een aan-
schrijving, 
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KEURINGEN": Nogmaals herinneran wij da spelers, die moeten 'fi'<'.5rdëi'f'g'elêeurd, 'hièr
voor ten ·spoedi~ste zorg te dragon,·alsmede aen pasfoto bij te 
voegen. 

PASFOTO'S OVERGEKOMEN JUNIOREN": 
Van de volgende spelers verwacht de: Seko· :Per ·or.igaande een pasfoto: 

. J.Disseldorp, w.Englobert, L.Ègberts, F,Guit, P.de·m1an, R. Hoefnagel, 
J.v.d. Heyden, P. Hop, A.v.d,keer, J. Lubout, A, Pelser, F,Raaff, 
C. Schrover, J,. Staffeleu, F;de Vroege, 

PROGRAMMA DO!JDERDAG 31 AUGUSTUS 1972: . . 

. 19.00 uur Lèns·2 - A,D,S,2 
20,45 uur Lens 1 - A,D,S,1 

PRO G RA M·M·A JUNIOREN 

ZO~JDAG 27 AUGUSTUS 1972 
12,00 uur Lens ·2 - Westerkwartier 2 
13,15 uur. Lens•3 - Rava 2 
14,30 uur Lens 6 - Lens 8 

9,00 uur Lèîis 9 - PDK-toernooi 

DINSDAG 29 A[JGUS
0

TUS 1972 
19,00 uur : Lens _1 - VDS 

ZATERDAG 26'AUGUSTUS 1972 
14. 30 uur I,ens ·1 - Feyenoord 1 
1 6 • 1 5 uur Lens ·4 - HJ3S 2 
1 6 • 1 5 uur Lens 5 - ADO 
16 • 1 5 uur Lens ·7 - ADO 

9,00 uur Lens 9 - zie zondag 
13,00 uur Lens 10 - HJ3S 5 
14. 1 5 uur· BMT · - Lens 11 

L_ons ·12/13 - vrij 
12,00 uur Rijswijk - Lens 14 
1 5. 00 uur Lens ·1 5 - VCS 9 
13.45 uur Lens 16 - HBS 8 
13.45 uur Lens 17 ~ HBS 9 
13,00 uur BMT - Lens 18 
1 2. 00 uur . L~ns 1 9 - Lens P 1 

Lens 20/21 - vrij .. 
12·,00 uur• Rijswijk - Lens 22 

.. Lens 23 - vr_ij ·. 

AFSCHRIJVINGEl'I: 

V 3 
V 3 
V 3 
Duinl_aan 

V 1 
V 1 
V 2 
V 3 

V 2 
Hengelo laan 

- Sohaapweg, Rijswijk 
V3 
V 2 
V 3 
Hengololaan 
V 1 

Sohaapweg, Rijswijk 

.. 
Schriftolij~: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij de heer G,v.d. Steen, Nunspeet

laan 303, 
~2,:!,,2,fonisch vrijdagavond tussen 18. 30 en 19, 30 uur ( uitsluitend. in gevaL · 

van z iokte) : 
A-klassers (1t/m 8), dhr,J, Hop, tol.29,40,38, .· 
B-klassers (9 t/m 15): dhr.A,Bertens, tel,29,02,45, 
C-klassors (16 t/r.i 23): dhr.A.Be9kor, te;i.,55.94.77. 

0 PST ELL INGEN: 

LENS 1: wordt donderdag na de training bekend gemaakt, Leider, dhr,J,H~p. 
Samenkomst: 13,15 uur Lens-terrein. 

LEf\TS 2: wordt donderdag na. de trsi,ining bqkend_,gemaakt. Leider: dhr,A.v,Baggum •. 
LEN"S 3: E, Booms, P. Booms, H,v. Dam, J.v.d. Ende, A, Heynen, J, Meuleman, 

,_P. Vorhoosen, J, Reuver, F. Voeren, A,Albers, J, Nieuwenhuizen, A. Bau
. man, A,v.d, Moer, J. Meyers, Leider: dhr.A, Sohneider,· 
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LENS 4:' A, ::Saven, A,don Boèr, F, -Snóoyors; H, Guit, Ei Hoàfnagel, J. Janr.iaat, 
P; Iiojowàan, A,de .Pagtor, J •. Post, P, Zei tzon,, H,v.d, Broek,· R,Bortcüs. 
Leider:· dhr. ·t1.. Blok,. '· ·""' ,· 

' . 
LEJ\TS 5: W, Snijders, P. Drie.sson, .. H;Stravor, F. Hoo1_sh:i.ens.tra, G •. :L.elicveld, 

H, Niggóbruggo, È:, R0esink, B.' Ru~ term:m, Ti v·.ct,Spoel, R •. Verba,-·· . 
.. ~. rcndSG; .J,.·vtd~VoOrt, P.d.0"wo1f; E~. v.q.. -spoel., Loid0r·: ·clhr.J" HoY!len~ 

- . • ;, " • -~-- :,.: '•. . •• é ,, ~ .- " ":· • . 

LEffS 6: G,v. Dedl0n; w; :Duivernan, rT •. •s~ravendijk, c; lloÓghicnotra, D,.Kor: . 
. , tekaas·, ,R. :v.d; Lindä, ,W.· v.d. Lindm:f; w:, Pacqué, J. :Ruy.ters, G.v. Ar

dcmne, R. Wouters, H. Joclier.is. Leider: dhr. F. ··•Fluraàr.s. · · 

·1nrs 7: '. A. v;_a. .. :Aar, c; Bakker (~x), J, :nes'sing, 1,i.v: Dfjk, J.v. Geffe
0
n, . 

. · ,J.v. Ho_ek (2x),.G; Hoogervorsi;,. rr: Keyner, F. Klos, A. Looyostoyni, •. 
" Fi v.Os,Jil:.Magnco (2x); Leider: dhr. rr. Osse.· ..• 

LEUS 8: Aiv:d. Berg, G.Blank, R. Boia, A. 
kerk, H. Kouwenhovon, F. Magnoo, 
(2x), J.v, Hoek (2x). 

Brouwer, P. Car.ipferr.ian, Th, Hcous
R. v. Pelt, .J,!. J.lagnee (2x), C, Bakkor 

,. ... :~ -~-,;,.,; ·- ; __ , ~ ............... .; ... -- :: ..... . 

LEHS 9: J.v. Gastel, G.v. Gassel, A.•s~ravendijk, !,!. Heyncn, J,à.c Hits'ter, · 
R.v. Hoek, R. Mioka, Q.v.Noort, P. Perreyn, !,[. Wolters, A.v. Kleef, 
E. Landnan. Loidor: dhr. C ,Franke. Sa• onkor.is t •· .... ~',.,15.,:U.l!.J;" Lor.,;-tor;1:ein, 

LEITS 10: T,do Kok; R,v·.d,· Kruk•, .r,;Lustenhomier, ·p,v:d,-Nicm;onhuyson, R. Pdek, 
A. Roosink, C. Schenkels, A.v. Velzen, R,v.d. Moer, ,I .• v •.. d. Buret, 
Th. Tijsson, G. Bloks. Leider: dhr. H,Zoet/·-· · · , ......... Y. 

LENS 11: R. Guit, A,,Hoefnagel, 
xeoburg, H. Ruytor, J. 
R. Loijn. Leider: dhr. 

J. Hollink, J.v. Velzen, F,v; Loon, R,v. Lu.::. 
Voldnan, P. llloo, G. BoolhÖuwor, E.v. LuxeÓÓurg, 
N.Drabbe. Saoenkor.1st: 13,45 1,mr Lins-terroiri. , ~~~---·· ,. . 

LllTS 14: L. Lejewaan, C. Lipr.ian, A.v. Maren, Q. v.d; Meijs,'. V; Pöuw,' J. Tottoro, 
E. Teunis, ·H. Udinc;, Th,v.d.Voort, J,dc Waal, Ri 1fijsrnin, D.v.d, Zwrui-, 
Leider: dhr. H.Dankers. Saoenkoost: 11.15 uur Lens-terrein. .·• 

LEITS 15: F, Jonker/R.'Kleijwegt, P, Koovoets, A, Krijgsnan,' À.v: M;arsoir~on; .. • 
w.v.d. Mije, J. Ponpon, J, 1:fasseroan, F. Wouters, H. 1/ubbeµ,,_J.; .Wijµ~ 
gaarde, E. Castonrailler. Leider: dhr. B. Osso'. 

-.. ---····•--,• -· 
LEl'TS 16: J. 

J. 
P. 

Bronger, O. Borst, P. Devileo, R. Hofoa,n, P.,. Hop,_ R. v.d. Laan, 
Lausborg, R; Micka, J.v; Rijn, P, Schoenakor, P, Valkenburg, 
Lucas. Leidor: dhr, W. ICeetman. Sar.10nkoras t;, _L_C3/1El.i _ , 

LENS 17: G. Appeldoorn, P.v.d. Burg, R, Dossing, A •. Fortoan, Il; Frantzon, 
· O. Huis,•·R:· .. Koevoets, R. Moordeloos, F.v, Velzen, .JI. Vink, F: Korte
kaas, R. v.d. Meer, Leider: dhr. Th,Hoefnagel. Sai.ienkomst: Lens:· 

LEHS 18: s. Uiloer, J, Coli, J.ter Laare, R, Poreira, !,!. Vorstoèg; J~v:.d. llr.àn:
, do, A, Bijnagt~, H,du Chatinier, W, Heyneµ, A, Jfa.l3_torduin, R. Peeters, 

'!'h.v. LuxcmbÛrg, il.:v.d. Boogaard. Leider: dhr,H, Vorbarendse; Sar.ten- · 
koost: 12.30 uur .L_ons. •J·.••··· . 

LEUS 19: P. Heooskerk, F,Scholtes; J. ·Èngelon,-H. Hoppenbrouwers:, A. Maas, 
T. v.d. Tol, P.v. Hoek, J, Hoggeoan, A. Kuipers, Th. Mooyoan, L. Oos
terveer, R. v. Eijk. Leider: dhr. W,v.d, Tol. sáriionko• s·t:,Len,s, · 

-LE!TS. 22: H. Erkelens, .. A. Loyn; B.v.• Uiomtenhuizcn, ,F. Orta,,M; Rcivèrs, .R. Rui-: 
•teri;1a11, G. Boon, E. Franeke;-P.0.e Gier, G.Jansen; R.v:· Leeuwen, H. 
·Weelço.:Loi.dor: dhr. -W,•Michels,, .. samonkomst: 11 :15 uur Lens. 

WIJ B:csm:wr :DE u}J:RJJE"v7w·HÉT wATÈR PAS, i-r:'lmrEER.Î)E BRofr r~ OPGEDROOGD; · 

Mu vraag jij je natuurlijk af, wat bövenstaanüe kroet ,iaet voetballen te 1;iaken 
heeft. Hou,, or.i je do.yaarhoid to. zeggen, verrekte weiniff.• MaD.)'.' ik ,reet zeker, 
dat:je tijdens·d~·vak~t~Ö i;p;v/oóntoèhtje op deJCaai;·,oen bezoek arui Artis 
·of zonnebadon Ój:, eon bloedhéct'kiez0lstrand van Span;je, op 'cl.at mor.1cnt veel 
liever op e:,n lekker mals wei tja, met con stèi vriondon, achter ··ëen stuk leor 
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aan had lo_p,m doll,en. H:i,erc10e bedoel ik. niet, dat dio helo vakantie ,balon_w_(!f!_; 
maar er z1Jn van dfo _monentcm, juist als er helemaal ge.en gelegenheid voor is 

· on tegen con bal aan te knallen, de drang naar een ·heldenr.ol op ·d,e_ éQ'Óene r.iat 
hot grootst is. . .. . _ . . 

.. Nu zijn do eerste trainingen en·· oéfonwédstrijden wecir achter_ de -rug 'on a.s •. : 
zaterdag gaat de konpotitio van star"t. Ik heb zo wat· oefenwedstrijden_ bekeken 
en het is· me in tegens telling to·t andere jaren opgovalloi'i', d'a t or ondanks nog 
wat gebrek aan kondi tic, oen groot onthousiasme aanwezig is. Iedoroen _knokt . · 
_voór_ een· pl:3-ats· in,. een zo hoog mogelijk elftal; 'zoals. je weet, zullen or ·naä.r 
gelang van prestaties nog v_er13chuivingon volgen 
Een reden temeer om or allos aan to· doëh en mocht hot in hot begin niet zo luk
ken, dat kan aan van alles liggen, laat het hoofd dan nïet· hangen·, goof niet 
direkt -anderen de schuld en wees niet bang voor zelfkri tiok, r.mar _"vecht" je 
pla!l. ts terug! · · · ·· 

PROGRAMMA · PUPILLEN :Elî WELPilT 

PUP,ILLEN =;:;=====--====== 
zondag 27 augustus 1972._ 

''' 

9,00 uur Lens 1 - PDK-toerµo9i (zie opk za:tprdag) 

zaterdag 26 augustus 1972~ 

12,00 uur Lens P 1 - Lens 19 (zie ook zondag) 
13,00 uur Lens p·2·- !IBS 2 
13,00 uur Lens P 3 ..: BI-IT 
11 ~ 45 uur Westcrklrartier - -Lens 4. -· 
13,00 uu:r L1;>ns 5 -·Lens W 1 
11,00. uur Westerk11artier - Lens 6 
12,00 ~ur Lons 7 ~ /JlO. 
11,00 uur ADO. - Lens 8 

-~r, E
0 

L P E i,r 

zondag 27 augustus 1972, · 

9,00 uur Lens 1 - PDK-toernooi 

zaterdag 26 augustus 1972, 

13,00 uur Lens 1 - Lens P 5 
1 3, 00 uur GDS - LeJ:J.s 2 
12.00 uur.Lens 3 - BMT 

AFS CHRIJVnmEN: 

CoCo. 

-._ Duinlaan )·: · 

V 1 
V 1 
V 2 
Du-inlaan 
V 3 
Duinlaan. 
V 3 
Zuiderpark 

Duinlaan 

V 3 
Èrasmusweg 
V 2 

Schrift~:!,!.;i_!:,:, v6óii vrijdagavond 18;30 uur bij dhr,G,v.d. Steen, 'Nunspeot-

" 
laan··303, · 

Telefonisch vrijdagavond tussen 18,30 en 19,30 uur (uitsluitend in geval 
van ziqkte) te:i,. 66.13,14 (Klubgob<,uw).. " 

0 PST.ELL INGEN: . 

LEUS P 1: R,v,Loçn, R,de Koyzer, A,Ove:rgaauw, R, Miohe:\.s, P, Lelieveld, :ir,y,d. 
Nieuwenhui~en, R, .. Verstcog, R.v.d.Hook, R.Sohipaanboord, C.v.Boek, 
R,v.Rijk, J, ,Riemen_._Loi_dor: Paul v.d. Steen. Samenkomst: 8,15 (zondag) 

LEITS P 2: F, Verbarendse, R. Bloks, A,Collavino, P, Krol, P. Eijs, L, Janmaat, 
0,. Könemim, W, .Val on tin, M.v.Baggum, M. Rutgcrs, R,-Groen, M,-Loyn; 

. S.v.d, Meor, Leider: Gerard Duivestoijn, 

LENS P 3: ·R,v, Oosten;' P.Brochn.rd,'H,Eijs,' R. Bon, A,Rovors, H, Korèrtromp, 
W,tèr Lan.rc, S. Toun,isson, il.. Coli, R;Iltiyndam, J.v.d. Lans, H,Planken, 
Leider: Jos Disseldorp. 
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LENS P 4: H,tor Hark, ]). Hofraan, T,King, S. Kramer, W, Lucassen, J, Prins, 
R, Straver, H.v. Zonncvold, M, Dossing, J,v, Kle0f, R, Jansen, 
Leider: Forrie Hooghicrastra. Sar.1enkomst: 11.- uur Lensterrein. 

LE!rS P 5: P, Scholtes, R,Fror.iberg, R.de Gier, R,de Haas, E.v.d. Harst, B, Hen
kes, B.v.d. Kruk, C. Odcnkirchen, R.v. Ruyven,, J, Schipperen, J. 
Schnoider, M, Veenman. Leider: Rob Hoefnagel.' 

LEUS P 6: R. Bout, P,v,d. Brande, R, Driessen, J, Franken, L,de Gruytor, 
S, Visser, R.v. Uijngaarden, E. Gerritsen, J, Kok, R,de Gruyter, 
F. Mos. Leider: Ton Bau• an. Sa• onkomst: 10.15 uur Lens. 

LENS P 7: F, Bood, R. Buys, E, Buyson, R,do Haan, J, Hof, R, Klijberg, 
T, Teouwisso, R, Notebaard, E. Sandifort, R,Raaphorst, E. Knijnenburg. 
Leider: Fred.de Kloyn. 

LEtTS P 8: J, Baeten, J,v. Stra~len, G. Dortwegt, R,v, Eyken, F.v.d. Hoeven, 
H, Jansen, C,dc Kl0y11, R. Matthijssen, N. l'Toort, J. Overkliff, 
Th. Wanders. Saraenkomst: 10.15 uur Lens, 

LENS W 1: F; Tolenaars, R.v. Bagge•, R,de Boer, A,v,d,Burg, IC,v,Kleef, G,de 
Kok, F. Lokahena, M, Meerman, F, Rens, F. Sohipaanboord, T. Ypma, 
B, Odenkirchcn. Leider: Hans Zoun. Sa• cnkomst: 8,15 uur (zondag). 

LIDTS W 2: F. Blcra, W,d0 Gier, L,v, Rijn, J. Kortraan, M. Ras, F, Hooghiemstra, 
M, Dutree, R, Roelofs0n, D. Franken, W, Oorsman, F,v, Gorp, E,Hop
penbrouwer, J, Rorabouts. Sa• enkoost: 12,15 uur Lens. 

LEITS W 3: R.v. Bergenhonegouwen, B, Vest0r, R,v. Vlaardingen, M, Westerduyn, 
R, Wasserr.ian, M, Wasserman, M, Riernm, E. Eyk0lhof, R,Kanis, F, Val
kenhoff, J,v,d. Zwan, R.v,Dijk, J, Raaphorst. 

PRIJZEH SPORTDAG 

A.s, zaterdag kunnen vanaf 12.00 uur do 
prijzen van de sportdag worden afge
haald, Do hoor N. Osse zal tot één uur 
hiervoor aanw0zig zijn in h0t materi
aallokaal, 

ADV ER TENT IE: ----------

LEITS 1 - Foyenoord 1 

De eerste konpeti ti0-wedstrijd .van 
ons s0lektie-elftal a.s. zaterdag. 
gaat tegen do kampioen van vorig. 
jaar. Wij verwachten con flink aan
tal supporters om onze jongens bij 
de eerste zware wedstrijd aan to moe
digen. 
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AUTO/SERVICEBEDRIJF 

IN" en VERKOOP 

,,RINUS SUIKERBUIK" WATERINGEN 
***************** ********** 
Tel, 01742 - 2527 TECTYLEREN 
***************** 

ONDERHOUD en REPARATIE. VOLLEDIGE GARANTIE 

--------------
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Over enkeie;·.w'eke~/:t~r:t de voetbalk.Ófü}i~ti. tie (gelukkig) ---w~êf,: Voor! ons 
--~ .. 

eerste juniorenelftal op zaterdag"2'6 augustus met de wè"d'strijd 'Lens-Feyenoord. ·,·. 

De andere. tegenirtande_rs ;zullen zi3n: ·spàrta, Excelsior, Sportclub Lü;se, D,F.C, · - - .,:,..s 

A.D. 0,, Wéstlandiia:,,J)e J1µssohen, U, V. S, en Roodenburg. Een zware taak vbor dit 

·elftal, waarbi-J· ,w-:\;.j s:pe;\.ers, leider en trainer veel, suksès toewensen.· 

Voor de overige. ,-22_· jµn,-ipren, 8 pupillen en 4 welpen elftallên start de:' 

kcimpetitie in ·11:e.tr ,i,_,-ek,-~:nd van 2/?; sept_e!hber, <i•. __ . • . _ ·_' ·", · , .c · i._. · 

De A-elf,ta:·J.,:J,.e:n.:J,:·At;,5. .,en 7 speleft ciI? zàterdag·en de elftal'len 2,•: 3, 6 ê~ -8 op_ 

zondag. De .B.'c_k),.l}ss~,,~lftt:fllen lopen van 9 t/m .15 ·en de C~kJ,'asse elftallen van ··· 

16 t/m-:?3-,,:De, . .A:-:lf}~flsers,;_die· op zs1ter_dag niet kuimen v6etbá.lfen, 'kunnen dit 

-- .... 
_\ 

,,: 

a.s. vrijq.ag _opgeven .. {usJi!en 16,jO en· 19,30 uur, _Tel.: 398694. •. -- -

De leeftijden"voÓÏ: '·'a.ê "iffverse klassen gedurende ,.hét seizoen 1972/73 luiden: .. -

Ae:klà~~e'.spè}èrf.geboren na 31-7-53-'én voor 1.:.8~56 · 

B-klasse spèlers geboren na 31-7-56 en vóór 1-8-58 

C-k:ls1-.1?se- spelers geboren n_~ 31.,.7'."58 en voor 1-8-60 

pup:illën. spele~EI .gêboren m,. 3i.;J:;60•.en voor 1-8-62 '._ 

welpen 2spel~rs"geb,o~~n na 3r'.'.'7:.;6::lén minimaal 8 jaar oud. "i 

Hieruit blij~t,,.dg,.t,_ ,Î: sep~ember· nlet"meèr': de' peildatum. is, -fuaar l augustus; ... 

zodat de spelers g;b~r'en- in augustus, 19.53~· 19j6r }9"58, '.l?tiO en 1962 het a,s. 

seizoen gerech:tis:à.t•P:1ijven- resp. in de A~,, B-_ of" C-klasse i pupillen of welpen 

uit te komen: • .' :J)y,er-:. het. aÏgeme,en heb ben wij dè':zf/i. "gedragslfjn ·voor alle "i'.'7, . · 

betrokkJal)(,,fèP,el,~_rs, {l'evolg~-" _ · ~-, . · _ · · ·, · •• ,,. ' · · · • -. - • · 

Zaterdag is begonnen me't een· ÏJe.perkt oeferiprogràinfna voor de se lek tie-elftallen,,., 

In de wee-k,enq.s.; v,µi l9/2_0 en 2/i/27 allgUStus komen alle overige elftallen binrnrn" 

de lijnen. De ops teliirigen v_àn .dèf köniende weken zijn ui ter aard voor.lopig, ])1: ,:?:. -
de oefenwedstrij.den moë'ten d.e \3JÎ_é1e:rs zich waarmaken, Doe 'je, .best en ,speftl ~zo-· , 
goed mogelijk., . .N.og .. even éen aàvies :' Zol!1gt dat bij de aanvang ·van het, seizoen 

., 

J.: 

·t·. 

,,, 

· jullie voetbalspullen iri orde zijri. Kij.kt alles riog eens goEi'd na. 1 
- ,,,. 

Teneir,de een go.ede gang .;v:,an rzaken te waar bogen-- zullen ook het komend sei~ge11,, _ , . 

weèr· diverse re.gels in ·a_clii; moeten worden genomen. Leest he~ó'nderstaande_ goed;,·; , 

door en onthoudt wat er staat. Bewaàrt'dit blad van de Lens"'revue, zodat jê-in·'- -:;_::· 

de loop van het seizoen éen én ànder'"kunt terugvinden. 

SPORTKLEDING:. Afwijkende sportkleding bij wedstrijden is verboden, , Het offi-

ciële tenue bestaat uit: kórenblauw ''shirt met witte ronde kraag en wi tte.:_man- _ . , 

chetten; wit kaÎoenen, broekje (dus gèen glimmend broekje) en geheel blä"iîwe-· :"'"'·:·"· ,·. 

kousen. Wie met k~pot:be _ ~f vuile ~J;r/i.jl-~n komt, moet er op rekenen niet ~e 

worden: opgesteld. Het sllirt moet in dè broek worden gedragen en loopt niet · 
·, 

met afgezakte kousen • J;Îoudt tijden'iii"\!ié wedstrijden of training nooit "ja-onder- . 

goed aan. 

:, 

OPKOMEN VOOR WEDSTRIJDEN.: .. Bij thuiswedstrijden moet je teÏllllinste 15 minuten 

voor aanv:l;Lilg,van de wedstrijd in de· k'.Ïé-edkamer'•zijn en bij uitwedlltrijden·.op 

het in de Lens-revue gepubliceerde tijdstip. Bif uitwedstri'jden gaan de, , ,~,; 

junioren qy:er, het algemeen per fiets., Wil je om een speo.iale redé:il> rechts"treeks .!,}'."" 

naar het'.cvelo-,,xan de tegenpartij g~~n;," zorgt dan, dat je dit vrijdagavond bij 

het afsch:11,ij,vj,ngfèadres .,_opge.e.fi;, Jle_g_énê';', die te,iäat komt, verliest zijn reoht 

om te spe;\'el},,::Ga_at .dus ·qP.,j~_J4. v'~ ,1'\-yis,'~ .. _ · ·' ·":"· . _ '· _ . _ __ . 

DOUCHES:, Het- is AOg st_e.eds verpl,.i_çht na dé wedstriJden en trainingen te., .. · 
- . - •- ... , ... ·r-~ ' ,_ . . ...,.. . -

douchen. Er is warm water en de kleédlokalen 'zïjn verwarmd, Er"is·dus·geen 

enkele ·,reden om .l;l,e"!- ni\'lt, te doezi~ ., . ; ,,. ; _·r: ·: · , :: : · · _ '' _ · '' ·• · · 

KLEEDLOKAJ:iEN:-,De."']fleed~o,_!{alen,?,Jjn,s1i-l;ijd sc1ló'.ori;_ Hötidt·'dit''ocik zo en maakt 

er geen waterballet van. Na juliie 
0

komèn er neig ändère' spelers, die zich ook 

graag in schone lokalen willen verkleden. 

.. ·I. 

..! ~---

ROKEN: A-klassers mogen vóór wedstrijden of trainingen .. §~. verder -.zolang zij :j.n 

sportkl:ed±ng--2i";'i-n en in-he.t. kleedlokaa.l niet roken, Ë.:kiäàsers mogen tijdens ... :::, · · · ' 

hun wedstrijddagen en trainingen op onze v.el(j.en ·nièt · rokên.· Voor· de C-klasser-s· 

en natuurlijk pupillen is roken te allen tijde verboden op onze terreinen en 

ook bij uitwedstrijden,,,_. '"' ,;:; - . , __ _ 

DOELSCHIETEN: is onder alle omstandigheden"op ons veld verboden. 

LENSREVUE: Indien je geen Lensrevue µebt ontvangen, bel dan vrijdagavond 

tussen 18.30 en 19,30 uur naar het afschrijvingsadres op om te horen of je 

moet spelen. 
11 

'I_• 



AFKEURINGEN;_ Over afkeuringen voor kompeti tie-wedstrijden mogen de ,junioren 
nooit naar een of andere J,1ko-functionaris of náar het klubgebouw bellen, 
Hiervoor moeten de afkeuringslijsten worden.geraadpleegd, Deze lijsten hangen 
op zaterdag en zondag vanaf ió. ÖO uur op diverse àdressen, (Een lijst met deze 
adressen hangt in de garderobe van het klubgebouw), <<: 
PUPILLEN EN WELPEN: moeten ook: eerl3t een~_afkeur~ngslijst, ràadplegen, Op deze lijst 
staat "Goedgekaàurd/Afgekeu.r.i;J./Zie afkèuringslijstir, · Bij de aanduiding: "Zie af
keurings'lijst·" dan,: moeten; jµll-ie handelen; zoals' "dat elke week in dé Lens-revue 
staat gepublièfeérd, ,fü,udt-:st~ids de op~~·geven··ti'jdenr;väh informeren aan, 
BELANGRIJK: Het bi.j ·de ingang ,van onze terreinen· gepiaatste bord "TERREIN 
AFGEKEURD" geldt •niet voor·kompetitie-,wedstrijden, !3taát op de afkeuringslijsten 
"goedgekeurd" dan moet :e altijd naar het veld _q_f punt·;van samenkomst komen, 
ook al regent het p~peátelen,: o±'. ·hagelt of snee"Û:wt het, Alleen 'de ·scheidsreèhter 
beslist dan ;of er gespeéld wordt. Tw:i,jf\)l .je of de wes~rijden doorgaan, komt dan 
naar het veld of purit · van ··sàmenkomst_,:,)~eter · ee11· ke1;1r_vqor niets· komen, dan je 
elftal in de steek te la ten. è•Dènkt, nooit . "het- zái wel àfgèkeurd zijn". Ga ook 
niet af op izi'ed~d~'linge:n· van Vl'ièndeu, · : -·., ·.. . :\ . •:. 
AFSCHRIJVINGEN: Schrifteli,jk -voor. jun~o~en; pupillen en welpen v66r vrij dag
avond 19. 30 uur aan het in de Lens revue wekel,:ij_ks vermelde adres, 
Telefonisch uitsluitend vrijdaga'-'..ond tussen l?,30 en 19,30 uur naar de 
adressen zoals wekelijks' in de·••Lensre:vue verm1;1ld·. In noodgevallen mag ook op 
zaterdag worden afgébeld:; 'Raadpleeg hiervoor de Lensrevue. 
Op vrijdagavond mag aileen worden, afgebeld in: !ie-Val van ziekt~ Overige ii-f
schrijvi~~~~:. (b,_v. tciór · fees>t.jes, ,_kamperen etc,) w9rden dan. niet geaccepteerd, 
Hiervan diént'''mén .minstens- 10 dagen_ v,:in tevoren het Juko-sekrètariaat in kennis 
te stellen, · · · :· U .> • ... , ·. ~--- ·· 

• • ' • ;,. • \ A' • • ., • 
NIET OPKOMEN: Het zonder afschrijven wegblijven bij de vastgestelde wedstrijden 
wordt be,s:ti;-àft_ mët' twee Ëixtra reser.vE!,-beurten. Komt dit nog· eéns voor, dan 
wo;-dt ,bèt'~-äkke'~ spelei" hetè l?;éhéle .seizoen niet.meer opgesteld/ waarbij. 
uiteraard wel2~de· verpiichtihg tot, .het betalen van de kèmtributie tot 'het eind 
van het seizo"en (:,O juni)' blijft .. bestaan; . . , . , 
TRAININGEN: De opkomst ·•bi'j de :selektie~traini~n is verplicht, Bij 'verhindering 
moet worden afge~chr'everi •zoals dit voor_:E!lke groep ,ge'ldt,--N:i.et-opkomep. -bij de 
selektieträinirtgefi Ii'óudt''in;· 'dat•je· niet voor pil/,at&:i,J).g in 'het hoogste 'elftal " 

, .. : .i.' .!''·" . - - .. , - -.1.-.1i••- ·-in aanmerking komt.- · ' ., · · · · · · · · ·· ·~ · ·· · 
'SPECIAÄL VERZOEK 'AAN DE "OUDERS= Wij: ~t'~I1en h~t'dp::ifijs, dàt zóveel ouders 
regelmatig b§llangstelling tonen·. :voo;l;'· qe _verrichtip.g,en vari 'hun zonen op het 

'•-:;·. 
...... 

voetbalyeld~ Vij' besèffèn terdege',' dat er wat, beJ;:r;!;!ft de opstelling vàn hun, ei 
zoon of over ,.de' verdere ''gang' van zakei:i, .-.soms wel ~ens vragen ·'dj zen, Wij zijp.~ : . 
ui ter aard aJt:tj d gaarrie ber\dji, zoveel in ons verm'iîgen ligt, aan deze, verlä;iigëfüi 
tegemoet tJ, · komen. Neemt" u hiero'ver daµ gerust, eens kon takt· op met de • 
s,·-: .. etaris· ·van de juniorèll.konimissie. · :· .. · . · 
Mogen·wi,f'oók dit seizdért' mier ~op,,uw .medewerking re_k;enen. Leèst u het ,boven
staande ook eens aandachtig door, zodat ·ook u ·op de ·hoogte bent van de belang-: 
rijkste reg~_l( van ori:ze ver·eniging;, - ,c· . - .. 

Tenslotte êe;f.' ve7;zóék'j Èiàn. de OUdE!rS ,_van onze jîupillen en' welpen, )lij hebb~n in:, ',;,/'• 
het xerled,en)1oi:h•t"'tèvêrgtiefs een. beroep op diverse oudè;t.iFgedaan, indien .. hun · ·· -:-·: 
zonen naar, e,en' 'verre·· üit~éàstrijd moesten, Over het; probieeïn. van het fietsen 
door heii,'R,;Î.'.ukke' ve!d.\:e'er:;•,behoeven wij,Jlier niet uit te wijdéh,' Wanneer wij in de· 
loop van deze kompètitie weer eèn beroep op uw medewe)'.'.kînif"mqgen doen,, ontvangen 
wij gaarne onderstaande strook van u retour. . .. · ,,·' :·,,,,_, ' ·•,_, ·- .:··. : ,-. 
Wilt u er ocik voor· zorgdragen,- d<!,:t de kontr'i'but),ei''kte·ed'ä· ààn ·het bégin. van elk . 

•, . . . . . •·" .. , - 1-·" r .. ,. -- . - . - . 
kwartaal wordt bet1;-ald, .anders "!OJ?dt uw zopn op .. 4e,, ··~arte· 'lijst geplaa:tst. me,t_ 

1 
_,.,,._. 

alle nare gevolgen. '"• ' ,·; ·,· ---·- ., .... , ___ ;" 

ALLEEN vóbR;:·PUPILLEN EN JiELPEN: ';, ·' ;, r ·., . ~1t. ::•., :::-: ;~•;·:"t,I.:·.·· . 
. ? . --~. -.::.::... 

. t,~: ' . "•,,~r, ·-.:·•-···-~ .. Naam·: -·,,. ·..:..,:s ·::;:,ï - Adres.:··•· ,. .· ....... ,._ . ..., - 1·." 

:, ~l ~ ' 
0 

• • '" ,!. i .' ' "' .. ; :-..i: .. _:•.-.1;.;· •.. -i,f:"""'"""''""'.,:~.,. ••• ,., .• ,. ''"''' •" • • ,.,.,, ,::::::~; ..... :,:•~•••••••••• "" .... , ... 

Telefoon i .-.. : .. :·: ·::":·:·.:: .. : ...... ;, .'.::.::.~;~'.';_;,,~, ... :: .. :,::'..'.''.: .: .. .' ... _· áànta\ bê s chikbar~': plaats en"L,·::'iz .: ....... .:'::.:· .... :.'.· 
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DE LENS REVUE 

'ifee.kblad van de· Voetbalvereniging Lenig en Snel 

GOOD LUCK • ..... ·-. •.•••• ; •••.••. 

Koraen~ ,rnekenp. start: voor. het merendeel van onze 
1972-73, Met het vorig, succesvol seizoen nog in 
weken vele voorbereidingen getroffen: 

elftal:1:en de voetbalkorapetitie 
het hoofd, zijn de afgelopen 

-er word hard en r.10t anirao getraind ora de zoraerluiheid er weer uit te .kri.jgen-'·· 
-de velden en overige akkomodatie kregen een opknapbeurt 
-de toto ging weer van start 
-het klubgebouw is weer open 
-de c,v. kwam nu dan toch werkelijk gereed 
-de afrastering werd geplaatst 
-de algemene vergaderingen werden .:gehouden 
-de barbacue is weer achter de rug,: 
U leest:. ,er is weer veel werk verzet om te zorgen, dat uw vereniging ieer soepel 
kan draaien, Ongeveer 120 mensen zeHen zich wekeliJks weer in voor· hun eig'en" 
voetbalplezier, maar ook voor dat van alle andere leden.· 
Met uw aller onoisbare raedewerking· kunnen wij een even prettig seizoen als hè·t 
vorige tegemoetzien, waarbij hopelijk ook de suksessen weer niet uit ·zullen' · 
blijven_. ;Belangrijkste blijft echter, dat u zich raet plezier in Lenig eh Snel· 
zult kunnen ontspannen en dat u raet plezier zult voetballen, · 
Mede naraens het bestuur wens ik ·u in deze zin een goed'en sportief seizoen to·e, ~ 

Hans van dét•· Klë,ïj, ·. 
voorzitter. 

Afwezigheid van de scheidsrechter bij afdelingsolftallen: 

Bij afwezi~lleid van de aangewe.zen scheidsrechter voor een wedstrijd van de . 
hoofdklasse, 1e, 2e of }e klas (zowel·van de standaard- als van de reserve
afdelingen) van do seniorenkompetitie ·zaterdag of zondag en nadat do.or beide 
aanvoerders is overeongekoraen onder,andere leiding te spelen, moet hiervan 
raelding worden ger.1aakt op het ruilforr.1ulier. Indien ;v:an bondswoge'·voor wed-· 
strijden van de 4o klas of. lager van de senioren of juniorenkor.1petitic geen . 
scheidsrechter is aaneesteliF'of'-dB''aangewezen scheidsrechter laat verstek gàän; 
dll,.n '. is de ontvangende vereniging verplicht •voor een scheidsrechter te. zorgen", 
De bezoekende vereniging is verpliöht deze scheidsrechte~ voor tle gehele•wèd
strijd te aanvaarden, .ook al,is deze lid van de ontvangende yereniging óf geen 
.officiële scheidsrechter, · • · 
Ook bij aftr.ezigheid van de offioiële•-scheidsrechter wordt verzocht de wedstrijd 
op. het vastgestelde aanvangsuur te- laterr ·beginnen,· zodat de eventueel volgende 
wedstri•jden volgens planning kunnen verlopen. · 

· ;Bestuûrsbeslui t no .• } _Bestuur. Afd: 1 s-Gravenhage KNVB 

STRAFFEN'DOOR SCHEIDSRECHTER' 

Voor de goede orde wordt er nogmaals op g~wezen, dat spelers, die oen officiële 
· waarschuwing van do scheidsrechter krijgen of ',,1:i. i; het _veld worden gezonden, 
zich op r.1aandagavond na do wedstrijd bij het bestuur dienen te raelden v&or 
verweer, Er moet dan eon schriftelijk rapport worden ingeleveré!, voor de bond, 
zowel door de betrokken speler, als door de aanvoerder·, ·· · · · · ......... · · · · .... " · ·· · 
Blijft r.1ondeling .verweer bij het bestuur-achtorueg'e, dan -ii-ordeh automatisch 
de volgende schorsingen ,van kracht, welke ·odk worden' doorgego"lren aan"de Bond: 
bi-j officiële waarschuwing:· 3 bindende wedètrijdeni onvoorwaardelijke schorsîng; 
bij uit het veld zenden: 6 bindende wedstrijden onvoorwaardelijke schorsing, 

1 
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AANVANGSTIJDEN KNVB-elftallen 
De aanvangstijdén voor de "th~~sw,92,s_t:r!Jde1::1.. Y.ê-1:l.. ie. o.rip hqogste. seniorene1f- •·· •· •· · ta'.l:1"êh vóêfr"""liet··"k:ör.ïènd. iïö:i.zo"en zijn: 
Lens 1 : 14,00 uur (was 14,30 uur) 
Lens 2 : 11 ,00 uur (was 11.30 uur) 
Lens 1 on 2 spelen zoveel mogelijk op dezelfde dag hun thuiswedstrijden, Lens 3: 12.00 uur, op zondagE:11_, __ d,_1!,°J; .. :L.en,s_1 __ çin,2 ui,tsp.ilon.. • ·-· ·-M .. ,--·~··-··~·-· ••••••• •~• 0' .,__ ••-• 

Teneinde veld 1 in een zo goed mogelijke staat to houdeµ, is besloten,. dat dit veld waar mogelijk wordt vrijgehouden. Dit houdt in, dat als slechts twee wedstrijden tegelijk worden' "gespeeld, hiervoor he't• tweede en derde veld wor-den gebruikt. ' .. ) :_;,,,_., 

0 F F I-C IE EL 
Bedankt als lid: 
J.A.C, Lubout. 

In ballotage: 
R, Jongkind 130762 Leyweg 534 
M,C.M, Lustenhouwer 021161 Mosveen 14. 

· F,B,. Welling 300562 
?p ''l p . de Rade 61 

672217 
672491 
670744 J ,J., !loens tok 200860 r C.l!.J,M. Bergrnans 231263 w 

R.J, Gimberg 190862 :~ 1-T ,M •. Colpa 240164 
B,J.R.B. Heemskerk 230864 (W) 
J.M.P,J. Koster . . 0(,0259 (C~ A.J, Hoenstok 290857 (B 
AANGEtrüMEN ALS LID 

Eekhoornrade 88 
Meppelrade261 
Indigostraat 83" 
M.Stokelaa.n 712 

·de Rado 109 .. 
Groenezijdé 143 
Eekhoornrade 88 

·672565 
. 601480 
668142 

_668745 

/ R,R, Rademaker 
..---W ,H.M. W, Groen 
..---R. de Vos 
_.-W,de Vos 

300662 
040559 
180360 

. 101158 

(P) Leyweg 994 

i
ç) _Loosduinsewog 319. 
C)·· ·' Hoilos-traat 11 ·, .,.. 
C) . Heilostraat 11 · · 

(P) .Randvcen 39 

677470 
322912 

'258757 
258757 
666526 
333216 
671059 
668060 

....- F. Mo!,_ .060361 
090759 ( C) Daguerrestraat 124 

(P) Berestoinlaan 227 
(c) Maartonsdijklaan 542 

J.J,H.v •. Dongen 
...- E. Knijnenburg · 150261 

. 160859 
-- •'• T,P, ]J:oogeveen 

---- KL])IJING 

Nu het.s~izoori weer gaat beginnen, ma
ken.'wij alle leden ero~ .attent, dat 
een ieder slechts aan wedstrijden kan 
deelnemen in officieel tenue, d.w.z. 
korenblauw shirt, witte (niet zijden) 
voetbalbroek en blauwe kousen. Qp juis
te kleding zal streng worden gelet, . 
Per 1 januari a.s. dienen alle leden 
een korenblauw shirt te" h~bben met ron- · 
de kraag, dus géén V-kraag meer, 0~ · 
het shirt dient het Lens-embleem te 
zijn gestikt, Deze emblemen zijn (gra-· 
tie) verkrijgbaar bij Seko_of Juko. · 

GESLAAGD BARBECUE-FESTIJN . . 

DOELSCHIETEN 
De veldèn zijn, u hebt het allen kun
nen konstater·cm, -weer in prima staat 
gebracht. Laton we zo zo houden: 
vermijdt doeltrappen, zowel voor wed
strijden· als ook bij trainingen. · 
Van oefeni_ng<11). _in. do.elsc.hiet.en eto. 
staat het oefendoel steeds ter be
scli.ikking._ Dus ook aan do heren 
trainers een dringend verzoek: 

Spaar do doel,g.ebieden .!. 

De KaKa nieuwe bezetting heeft zich, door.een vrijwel vlekkeloze organis:atiè van ~e-barbecue-avond afgelopen zaterdagavónd,-op grandioze wijze aan de iaden gepresenteerd. Verdere aktiviteiton zien velen dan ook mot belangstelling.te::. gemo0t; . ·_ ·_ 
Hot sèhoonhoidsfoutjo van ontbrekend houtskool was snol verholpen en binnen eon uur brandden do vuren. Do ong0voor 80 aanwezigen vroegen zich wol af, 2 
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waarom Carel zo nodig een barbecue om moest schoppen; zelf was hij zo geschokt, 
dat hij zelfs het gras wilde blussen. Het vlees smaakte in ieder geval voor
treffelijk,·vooral ook door de overvloedige hoeveelheid gecultiveerd druiven
sap. Adriaan, die vrijwel alle loten had opgekocht, was hoogst vo~baasd, dat 
hij een barbecue had gewonnen. Hij moot lichtelijk aangeschoten zijn geweest, 
want hij beweerde, dat zijn uitzet nu kompleet was en hij dus kon gaan trou
wen. 
Cees waande zich op een Rijnroisje, kletste hond,erd uit, maar kon het "ge
schommel van de boot" toch niet helemaal verdragen. 
Kortom·iodoreen amuseerde zich kostelijk. 
Het wus a:1ieen jammer, dat door do toch niet slechte weersomstandigheden bijna 
de helft van het gezelschap naar binnen werd godrovon. Dan voel je toch wel 
het gemis van oen groot overdekt terras, dat door ruime (schuif)deuren met 
hot klubgobouw verbonden is. Of zoiets nog past in do.bouwplannen is natuurlijk 
maar do vraag1 wol is zeker, dat met eon dergelijke akkomodatie do zomeravond
festiviteiten nog beter uit de verf zouden komen •. Trouwéns voor de vootbal
middagon is zo'n terras, speciaal.ook voor de meegekomen farailieloden, geen 
overbodige luze. · 
Eon ander idee is misschien ook.do aanscho.i' van óón grote barbocuo,waarop 
iedereen zelf zijn vlees roostert •. Een ieder is dan akt:fof bij do zaak betrok
ken on zo'n grote brandende pot maakt het mogelijk mot z"•n allen gezellig· 
rond het vuur te zitten. · 
All,maal toekomstmuziek, maar hopelijk wordt eon cm :ander nog eens gorea-
liseerd. 

PROGRl\l'OO\. SENIOREN VOOR ZONDAG 3 SEPTEMBER 1972 
14.00 uur Lens 1 - Blauw Zwart 1 
12.00 uur Lens 2 DHC 2 
12.00 uur Lens 3 - Blauw. Zwart 3 
10.00 uur Lens 4 - RVC 5 

V1 G1 L 
V1 G1 L 
V2 G2 L 
V1 G1 L 

6/4 
5/3 
5/3 
6/4 

0--0 

Scheidsr.C.Borst 
12.00 uur VCS 5 - Lens 5 " P,C. Doe 
12.00 uur St.Voorwaarts 2 ~ L·ens 6 11 A.v. Zuidam 
12 .oo uur Or.Plein. 3 - Lens 7 11 p .. L.-Bleoker 
14,00 uur Komb.A - WC Korab. 
14.00 uur Kor.1b.B - WC Komb. 
14.00 uur komb.C - WC Komb. 
Lens 4-5-6-7 spelen de eerste kompotitie-wedstrijden. 

DENK OM DE LEGITIMATIES. 
DE OPSTELLINGEN:.· 
Lens 1 t/m 3 worden door de trainer bekendgemaakt. 

VCS - Doder.isvaartweg 5 
St.Voorwaarts - Goudenrogonstraat te Schipluiden ' 

Lens 4 - vorzar.ielon 
Lens 5-6-7 
Komb. 

LENS 4: 

P ,v,d.Aar 
R, Eykelhof 
C.Gric:tbergen 
J.Heins 
A, Janssen 
P,!Qein Breteler 
W. Kouwenhoven 
B, v.d. Lans 
M.v. Veen 

Or.Plein - Waalsdorporlaan h!c.Buurtweg, Wassenaar 
WC - Het Kleine Loo einde Loudonstraat 

9.30 uur Klubgebouw 
10.45 Il Il Il 

13.15 Il· wc. 
LEirn 5: 
A. Verbarendse 
F. Straathof (A) 
W, Vorheul 
J. Groenendijk 
A.v. Egc:tond 
K. Keetman 
G. Looyenstein 
R. Scholten 
W. Michols 

LEUS 6: 
A, Vervaart 
A, v.Esson 
J. v.d. Heyden 
G, Benneker 
W. Ezy"kelhof 
F, Veelbohr 
G,de Hoogd 
E. Foendoe 
T. Heerschop 

LEUS 7: 

A. Hoek 
F. v.d. Borg 
H,v, lfolzen 
A. Bilderboek 
G. Duivesteyn (A) 
F,de !Cleyn 
B. Osse 
B.Lustenhouwer 
A. Tinnenbroek 
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G,v,d. Velde 
·w: ·vorbarèndse 
J; Vérha.ar (A) ·: · 
F·. 'Raaff 
J ,ä.t,·ifaart 

Ros : .zelf regolén 
Afschr,bij do aan
voerder J. Verhaar, 
tol.65.32,08, 
Vrijdagavond 

20 100-21 .oo uur •. 

KOMB,B: 

F. Vos 
P, Haring 
F. JehEio 
W, Englobert 
N, Osso (A) 
J. Keetraan 
F. Wubbon 
A, v,d,Kcor 
W. Hemelrijk 
G. Ve=aà.rt 
R,v,Wassera 
R. Bos 
1, Voorduin 
T,Meerstadt 

H, Suykorbuyk 
R., Brandenbµrg 
Eo' ;Bakkers · 
M.v~ Zilfho.ut 

Res: zelf régalon 
Afschr,bij F,Straat
hof, tol, 33, 72,88 
tussen 19 on 20 uur. 

KOMB.A: 

w: '.Krol 
J,de Hilstor 
J. Witting 
H.de Sterke 
H,de Gr_oot (A) 
lf,do Boer 
P. Burghouwt 
J. Simons· 
H, Raket 
J,de Boer 
F,v,Noort 
J,v,Schaik 
C,Drios 

' 

H,Jannaat" 
. J, Borst 
H,de Jongh . · ·., 
J,Silverentand (A) 
P, Schouten 
Afschr,bij J,Sil
vorentand tol. 
29.88,75 tussen 
19-20 uur, 

• 

K01IB, C: 

J, Borst 
G,Blankespoor 
H, Dankers 
e.v. Deelen 
P,P,de Haan 
J, Kuypors 
w; Olthof 
R, Peters (!;) 
J, Riontjos 
R, v.d. Steen 
F,de Winter 
c. Kuypers 
J_,_ St<1-ffelou 

B.v.d. Burg 
P, Heynen .·· 

. J • .Vèrbarendse 
R,--·Feekos• · 

·>!,!·,Wol tors 
Rückort 

Afschr,bij 
G,Duivesteyn 
tol.67 .'61 ,83 • 
vrijdagavond 
tuèsen 6-7 uur. 

• .. \ .. 

:. ;, 
• -••-•v-,--.,,. 

AFSCHRIJVINGEN' vrijdagavond voo·r deze drie korabinatios 
J aan hot Klubgobouw tussen 8-9 .uur tol.66,13,14. 

Deze week heeft er e·èn bespreking plaatsgevonden tusson bestuur~ Seko on de · nieuw te benaemen aanvoerders, toneindo do op de A.V. roods aàngekondigdo nieuwe· regoling·t.a.v. gnzo seniorenelftallen door to sproken, In hot kort volgen' hier de voor do loden bolangrijko punten: 
- elke aanvoerder hooft twee ballon gekregen, twee ylaggen on eon aanvoerdersband. 
- elftallen zullen na oersto aanloopperiode nog slech_ts zelden wordo_n gepu-bliceerd, . 
.. afschrijven dient bij amivoorder to geschieden, ~ bij klubgobouw of . Seko. Alleen in noodgevallen kan kgntakt worden opgenoraen raet _het. we- . .C:. kolijks in do Lensrevuo gepubliceerde Seko-lid~ ···· · - aanvoerder-stelt (in overleg rast· elftal} do opstelling vast en wijst de grensrechter aan on reserves. 
Uij doen OP allo spelers eon bergop on arur'dezo rogoling'allo medewerking te vorl,onen, Doze weck staat achter do naara van do aanvoerders een "A" vermeld en het telefoonnummer.· 
LITERAMA ===============;; 
Omdat do Lensredaktio ornu~r streeft zo nu on.dan enig literair werk onder do aandacht van den Lensvolke to brengen, willen wo deze week oen gedicht van Willem Wilmink in mi Lonsrcvuo pla;;i.tson: 

do h.johan 
o'öns tc·en ik' in floodlight 
voetballers ·een doelpunt · . , 
zag spinnen 'zich bewegend , 
als elven over hot gras 
wist ik al db,t uit deze hook 
do verlosser: op handen was 
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-on zie: Johan C.;ruyff, do danm,r, 
.. do ·faun, de adelaar 

dor dalen~ .,. 

r.iaar toen wc zijn· ber(;'redo kw_ar.icn halon, 
had hij hot over belasting betalen. 

We hopen, dat u bovenstaande pennovrucht waarderen kunt (hoewel dit natuurlijk 
niet noodzakelijk is). Wat uij nu graag willen, is, dat uzelf eens met eon 
gedicht tevoorschijn kor.it, dat u àf ergens togen bent gekomen (r.iet verr.iolding 
van.do auteur na.tuurlijk) en dat u graag in de Lonsrovue geplaatst zoudt willen 
zien, of een dichtsol,.dat aan uw eigen-brein is ontsproten, Probeert u hot 
eens. :Voetbalonderwerpen zijn wel gewenst, raaar niet strikt noodzakelijk. 
Wij hopen voel literaire talenten te ontdekken-en wachten in spanning op uw 
letterkundig~ bijdrage, 

Jacowicz · 

V A R I A A N T J E S 

Beter e0n barbecue bij de hand dan do lucht van die andere tien, 
1-fie z'n raond brandt, moet met do blaren praten. 

- Vakantie-ideaal, zo bruin worden, dat ze ·moppen over je gaan vertellen. 
- In Münch.on zijn t:ilrijke dringend noodzakelijke verbeteringen in het so-

ciale leven op een dood spoor gezet, _ot1dlit hot.gold .aan. de. Olyr.ipisoho 
Spelen is besteed, Ma:ir de daklozen kunnen toch in de,nieuwe onder
grondse ·slapen. 

Hot eerste Olympische rekord is gevestigd door de organisatie: kostenrekord. 
Kostenbesparing: Als zo'n medaille toch twee kanten heeft, waarom dan niet~ 

het halye aantal aangeraaakt, 
Met één knoopje los, vliegt zo'n hostess er onherroepelijk uit. Zo dwingen • 

ze die meisjes om meteen alles uit to trokken, 
De tribune is gewoon noodzakelijk om over hot hek te kunn:en kijken. 

- · Officiële waarschuwing: Je kletst je zelf in een hoger elftal door tijdens 
do wedstrijden je r.iond to houden, 

De wedstrijden tegen Laakkwa.rtier en Vios sat1onvattond kan men stellen,· 
dat Lens van twee 3o klassers gemiddeld mot 3-1 heeft gewonnen. 

Margriet is uw vertrouwen waard: en die andere prinsessen dan? 
Fotogxaaf over de wodstrijd vn.n zondag: Van iets negatiefs kan je altijd 

iets positiefs r.iakcn. 
Het begril;) "leider" ontlo.ent zijn waarde aan het dienen van hen, die worden 

geleid. 
De rodaktie heeft in haar oneindige goedheid besloten ora de as van allo· 

leden van do "klub van 100" over ons hoofdveld uit to strooien. Schroom 
dus niet, nu hot nog kan. 

Gehoord op do barbekjoe: Wapporjijofwapperik? 
- Overigens hebben we,. era een eind to maken aan de in bovenstaand variaantj0 

genoemde twijfel., Wapp0rtje wol node gemist. 
We kunnen ons niet aan do indruk onttrokken, dat aanvo0rdors voornamelijk 

bier aanvoeren. 

KORTE BERICHTEN 

- In hot biljartsontrum "Die Hagho" in de.Niouwstraat he0ft het afgolopenwoek
ond eon uniek gebeuren plaatsgehad. Voor hot eerst sinds twiri.tig";jaàr · 
hooft dcm Haag. wuer een sterk bezet d.;riobandorttöernooi gehad •.. 
Deelnemer on tevens organisator vn.n dit gohool was onze 0igon Stoof Douw, 
Jawel. Wo willen Stoof graag eon pluim op do don..11'.bcoldige hoed stoken. 
voor zulk con organisatietalent. 

- Vorige w53ok ~aakton wp r.ielding_ van de op handen zijnde verloving van Ton Hop 
en Lydia Groonendijk. Do tijden, waartussen d0 receptie plaatsvindt, 

·ontbraken.Deze zijn 19.00 en 21.00 uur nog steeds in hot zaaltje van de 
·· Pius-X-kerk aan het Zonnooord 286. Onze ekskuscs• voor deze omissie, nog-
maals vergezeld gaande van onze goluk:trnnscn. .. . 

Nog voor do konpoti tió begonnen ià; zijn· er al twee zware blessures· ïá"e be-
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trouxen, J\.ppio Hoppenbrouwers (Lens 12) brak n,l, zondag ·j.l. zijn been en is raomonteol thuis horstellondo. 
1 Hein Piet v.d.Spok overkwam ditzelfde in de wedstrij~ van Lens 5 mot zijn arm. Beiden zijn voor oen groot doel van de kompetitie gedwongen do wedstrijden vanaf de zijlijn te zien, Wij wensen hen alle sterkte on hepen, dat hot her-stel oen spoedig verloop hoeft, ·· 

- En daarmee is onze ziekenboeg nog niet volledig; want ook Loo Riemen vertoeft woor in het ziekenhuis (Rode Kruis, karaor 304), De plaat, die in ZJ.Jn been is geschroefd na zijn beenbreuk tegen VVP in het vorige seizoen, is weer oporatiç,f verwijderd, waarna wc Leo, na enige tijd rust, weer .spoedig over hot Lensterrein hopen te zien draven, Sterkte,· - Cees Schrovcr ligt ook al in het ziokenl].uis. De ziekte van ~foiffer houdt hen al enige weken .in bod, Ook aan hora van harte ·beterschap. - Tookorastigo tegenstander. van onze keurtoara, Vee·, heeft het sterke staaltje uitgehaald era mot 1-0 van oerete-klasser Xorxos te winnen. Hot is maar, dat U het weet ! . . 
- Heren leiders en aanvoerders, wilt U zo vriendelijk zijn op de·wodstrijd:..forraulieron to vermelden, hoeveel en door wie do doelpunten zijn gemaakt, Dit i.v.b. mot een to verschijnen topscorerslijst in de Lonsrevue·, · - Doe eens. wq,t voor con ander, schrijf eon stukje voor do Lens-ràvuo! 
P R O G R A M M J\. JUNIOREN 
ZólfDAG 3 soptombor 1972 
12,00 uur . den Hoorn 1 - Lens 2 
12.00 uur Lens 3 - LVSJ 2 
14,00 uur Gr,tf. II Vac 2 - Lens 6 
10.30 uur Quick Stops 4 - Lens 8 
ZATERDAG 2 soptombor 1972 
16. 15 uur Sparta 1 - Lens 1 
16,15 uux Lens 4 - Duno 2 
15.00 uur PDK 2 - Lens 5 16 .15 uur Or.Blauw 2 - Lens 7 
16. 15 uur Lens 9 - vue 7 
16,15 uur Loosduinen 3 - Lens 10 
16.15 uur Lens 11 - Gona 5 
15.00 uur L.aaldcwartier 7 - Lens 12 
15.00 uur Lens 13 - Spoorwijk 6 
15.00 uux To Uorvo 4 - Lens 14 
13,45 uur GDS 9. - Lens 15 
15,00 uur Lens 16 - Cromvliet 7 13,45 uur BMT 7 - Lens 17 
15,00. uur Lens 18 - DWO 9 
10.15 uux Duno 9 -, Lens 19 
11 ,45 uur Adelaars 3 - Lens 20 
13,45 uur Or.Blauw 6 - Lens 21 
13,45 uur ·•Lans 22 - VCS 13 
13,45 uur Lens 23 - Quick 15 
AFSCHRIJVINGEN: 

Terrein: 
Woudsowog, den Hoorn 
V 3 . 
Roggowoning, Wassenaar 
Nijkorklaan 

Rotterdam 
V 2 
Duinlaan 
Sohimmelweg 
V 1 
Monstorsoweg 
V 3 
Jansoniusstr. 
V 2 
Vrodonbuxchweg 
Erasrauswog 
V 1 
Hengelo laan 
VJ 
Mgr,Nolcmslaan 
Guntorsteynwog 
Schir:Jmolwog 
V 2 
V 3 

Schriftelijk: vóór vrijdaga.vond 18.30 uur bij do hoor G,v,d. Steen, lfunspeotlaan 303, 
Telefonisch: vrijdagavond tussen 18,30 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van ziekte): J\.-klassors ( 1 t/m 8) ·: dhr,J,Hcp, tol. 29,40,38, · ··. · B-klassors ( 9 t/m 15): dhr,J\..Bortens, tol.29,02,45 C-klassers (16 t/ra 23): dhr • ./l..,Bocker , tol.55,94,77 In noodgevallen kunnen do junioren op zaterdagochtend tussen 10·,30 on 11,00 uur afbollen bij dhr. G,v,d,. Steen, tel.39,86,94,· 
J\.FKEURINGEtr: Do junioren moeten bij slechte woers.orastandighcden steeds do af-
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keuringslijsten' ·raadplogon, Tele:fonisohe. ï.n_forr.iaties worden hier-
. ,. ovc:r niet.·~ .. Yri!':.s.:tr.ckt·. · -- ----- . 
' 

HERE!T LEIDERS ATTEffTIE: 
' . . 

Wilt U tijdig voor do wed.strijden de mapjps LJot k,mrton enz. en voor thuis
wedstrijden do ballon on vlaggé'tjcs 'bi.3:.het materiaalhok afhelon. Na afloop 
s.v. P• hot cmp-jo mot volledig ingoyuld wedstrijd rapport zo spoedig, nogolijk:. · 

, weer. op hetzelfdo punt inleveren. 
. ' --· -··· - ___ .. 

0 PST ELL INGEN: 

!i!!!:!ê._l{ wordt.·donderdag na de t:ç-aining. bolrnndgenaakt. Samonkor1st: 14.3ö uur 
, . . Lens terrein.. · . ' 

LENS 2: 

Lnrs 31 

, LENS 5: 

A:.Jungsc~läger, J,Kr1:1-.~singa, J.v.d. Ln.n,::1 A. Lodder, J.v.d.Mije, 
A. Schnoider, A. SchJJf,T.v,d, Spoel (;::J\I, Chl',Stapel, P, v.d.Stoon,. 
Ch. Woltqrs, G, Wou:ters, M.v,d. Horst. Leidor:.llhr. A.v,Baggum. 
SaCTenkor.ist: 10,45 uur Lens-terrein. 

• J 4 

_H,v, Dar.i, J.v,d. Ende, A, Hoynon,. J. Meuler.ian, P. Vorheesen, J. R_eu-: 
vçir, F; Voeren, A._Albors, J. Nicuwenhuizon, A, B::rnr.ian,.A,v·.d. Moer, 
M,v, Baggum, J ,v,g. •. Voort,_ Leider: Dhl',A, Schnoider, 

A: Baven, A,don Boor, F. Snooyors, 
P •. Lejewaan; Aide,Pagtor, J, Post, 
tens •. Leider:' D]:ir. J •• Blok, 

H. Guit, E, Hoefnagel, J. Janr.iaat, 
P. Zeitzen, .H.y,d. Broek, g. :Bc,;i;:::-:: 

: . -. 

''· 
T,v.d, . Spo.cl (2x), J. Moyors, P. Driossèn, H. Stráver, F. Hooghiom-
stra, P. Bo.oms, E, Booras, G, Lelievold, E. :Reesink, R. Verbare1?,dso, ... :. 
Pide Wol:f, _E.v.d. Spoe:[.. Leider: Dhl',J. Hoynen •. Samenkomst: 14,00 uur 

1

" • ~-: • .. "--- Lons-terro~Il . . ' 

LENS 6 :. 
-!'~----;;--

LEUS 8: 

LEHS 9: 

LEl.'fS 10: 

LEUS 11: 

LENS 1 2: 

LIDTS 13: 

G.v. Deqlen, W, ]?ui verman, N. 1s-Gravondijk, C. Hooghiomstra, D. Kor:-. 
tekaas, .R.v •. d. Linde, lf, v.d •. Linden, lf. Pacquó, J. Ruyters, G,v. Ar
denne, H, Joèhor.is, W,de Hilstor, Leider: llhr,F.Flumans, SaI;JonkoI;Jst: 
12,45 uur Lens-terrein, 

. A.v. ei., ·Aa;, C, Bakk~r, _j. Dessing ( 2:ic), M. v • . Dijk.( 2x), J. v.: Hook, 
G, Iloogervorst, H. 1C0ynor, F, Klos (2x), A, Looyosto;im, F,v. Os, 
Th. Hoer.iskerk, w. Snijders, H, Niggobruggo (2x). Leider: Dhr,U.Osse. 
SnmonkoI;Jst: 15. 15. uur Lcms-:-torroin_,_.. . . ... ..... . ... .. ..... . . -··-·· .... 

A.v.d. Berg, G. Blank, R. Bom, A. Brouwer, P. CaI;Jpforr.ian, F,.Jfo.gnee, ... 
M. Magnoo, R,v. Pelt, H, Uiggebruggo (2x), F, lClos (2x), J. Dossing,(2x), 
M.v. Dijk{2x.). Samenkomst: 10.00 uur Quick Steps·.········ · ·- ........... . 

.. 
J,v. Gastel, G.v,Gossel, A, 1 s-Cravendijk, M. Heynen, J,de Hilstor, 
R.v.Hoek, A.v.Kleef, E, Landr.Jan, R. Mioka, Q.v,}Toort, P. Perreyn, 
M. Wolters, G. Ruijgrok, Leider: Dhr_,C,Franke, . 

G. Bloks, J.v.d. Burgt, T, Kok, R,v,d. Kruk, J.Lustenhouwer, 'R, Loyn, 
R.v.d. !.loer, P.v. Uieuwenhuysen, R, Pook, A. Ro·osink, _C.Bohenkols, .. 
A.v. Velzen. Leider: Dhr. H, Zoet. Sar.ionkor,1st:_ 15.15 uur Lens-terrein. 

P, BloI;J, G, Boel·houwer, J. Brochard, R, Guit, A. Hoefnag~l, J, Hol
link, F,v. Loon, E.v. LUXoIJburg, R,v. Luxemburg, II. Ruyter, J. Veld,,- . 
man, J .v. Velzen, Leider: Dhr. lf. Drabbe·, 

• • "' •••• ••• ••u ••• _ _, •••' • • 

R, Heemskerk, R, Hoppenbrouwors, E.v.d. Hoven, M._Looyo, A, v. Maren, 
V. Pouw; A. Slabbers, J, Tettero, Th. Visser, M,v. WassoI;J, J. Wijn-. 
gaarde, R. Wijsman. Loidor: dhr. B. Osse. Samenkor.ist,_ 14,00 uur 
Lens-torrèin, · 

R, Blank; E, Castenmiller, L,v. Douburg, P.v. Duyn, J. Houtsch:i.Jqt, • 
R, Hulsomans, lT. Knevel, F, Kras, G, Mahieu, P, Moycr 1 B,v; vo·on;· .. ·-.. 
i-h:, Mooymo,n (2x) •. Lei.der: dhl'. G. Vervaart. · · .... ::_ . . . 

LEHS 14.:. M. Jansen, L, Lojewaan, c. Lipr.ian, Q, v.d. Meijs, T, Prins, E; Teun.is., 
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H,Uding, Th,v,d,Voort,. J,de .Waal.,: :O_.v.d,Zwan,' L,0ostorveon (2x), J. · Engelön (2:x:). Leider: dhr,H,Dankors,,, _Sa• onkomst: J4·,15 u,Lons-terrein, 
LENS 15: F, Jonker, W. Groen, R, Kloywogt, P. Koovoots,' Qi,. Krijgsman, -A.v.· Maarsovoen, W. v.d. Mijo, J, wassernan, F, Wou~ers, H•, Wubl:i'on, W,do Vos, Leider: dhr,Fr. Wubbon, Sa• onkorast: 1),.00, · uur Lens-terrein.• 
LENS 16: J .• Brenger·, 0. Borst, P.:Dóvilóci, R, H;ofman, P. Hop, R. v.d. Laàn, J, Lansberg, R, Mie-ka, J.v. Rijn, P. ,Valkenburg, P, Lucas, A, Fortr.mn, Leider: dhr. W, Keetnan. 
LENS 17: G, Appeldoorn, P,v.d, Burg, R, Dossing, W. Frantzen, 0. Huis, R, Koe-: -------- voets, R, Noordeloos, F.v. Velzen, H, Vink; F. Kortokaas, P, Schoê·maker;·R,·: v;di' Moor. Leider: dhr. Th, Hoefnagel, Samenkonst: 13,15 uur Lens. 

LEl'TS 18: S,' Wilnor, R,.;v,a,:, :s·oogaard; J. Coli, J,ter Lil.are, R, Poro;i.ra, M, Ver. steeg, ";J,v,d. )lrande, H,du Chat:inior, W, Hoyncn, R, Peeters, Th,v, Luxemburg, A. Wes'térduin, Ch. Goeve. Leider: dhr. H, Vèrbárondse. 
LEN'S 19: P, Heemskerk, F. Schol tos, ,J. Engelen ( 2x), H, nopportbrou;m;s, A; J,!aäs, --------:- T, v.d. Tol,.·J. Hoggelman, A. Kuipers, Th.·Mooyman (2x), I,, 0ostervoon ·(2x), A. Bijnagte, R,v. Eyk, Leider·: dhr.u.v;d; Tol. Sa.'1lonkomst: 9,30 uur Lens. 

~~s_go: n; Groene,wo_gep, A, Grimbergen, A>Koovoots, R, ·Pieters, w:. Rots, s. · · Bruens, A, Ellinger, R.v. Leoden, A, Sips·, B, Vasko, E, Wubben, L, Straub, M. v. Zweden. Leider: dhr. W. Mie hels. Sm.10nkomst·: 11 ,00 u,Lens. 
1-El.!.S 2l: R,v."Aarle, P. B~is, M,v.Polt, it. Sehmitz, M,' Schutte, M, Visser, F, Bauman, T,Gir.Jberg, R, Grove, M •. v.d.'Akker,'I!.v.d, Breek, P,v,Hoek, ·. Lo idor: dhr ;p; Bakvis • Samenko• s t: 1 2. 4 5 uur Lens, · • LEl'TS 22: Il, Erkelens, A, Leyn, B.v. Nieuwènhuizon, F; 0ria, 

·ter• an, G, Boon, E, Francke·, 'P,de Gier; G." Jansen, ~e~. . .. 

" ... ,<~,, 
M, Rovers, R, Rui- · 
R.~. Leeuwen, Il, 

LErTS 23: IC, Straub, A.v. Klis, A. Gordijn, G,v,d. Broek, n. ïxanken, R, Rouwe------ lingon, M, Kerkhof.s,. G. Teouwisso, R, Hessols, R·, Raaphorst, J, Dongen, R.· Sips. 

P R O G R A M M 'A P U P I L L E N E. N W E L P E N 
P U P I L L EN . (Kompetitio) 
ZATERDAG 2 september 1972 ·· 
12,45 uur GDS 1 -Lens 1 
12,45 uur Lens 2. - Quick 2 
12,45 uur LCÎns 3 - Rijswijk 2. 
12,45 uur Lens 4 - Texas (vr,) 
12,00 uur Lons 5 - BTC _1 
1 2, 00 uur ·. Lens 6 - RVC 4 
12,00 uur Lons 7· ·~ Quick 5 (vr,): 

·. Lans . 8 - vriJ · 
1f ELP E,N, 

ZATERDAG 2 soptomb~r 1972 
12.45 uur. L_aa]4?,e,,rtier 1. 
11, 15 uur · ,Lens 2 
12.45 uur La~artier 2 
12.00 uur Gona 1 
AFSCHRIJVINGEl'T: 

(Kompoti tie) 

- Lens 1-
. - GDS 2 
. - .. Lens 3 
- Lens 4 

Terrein: 

Erasr.Juswog . 
. V 1 

V 2 
V 3 
V 1 . ' . 
V 2 

. Jansoniusstr. 
V 1 

•"Jansoniusstr, 
Berosteinlaan 

l 

Schriftelijk: v66r vrijdagavond 18,}0 uur bij dhr,.G,v.d. Steen, Nunspeetlaan 303, 
Telefonisch : vrijdagavond tusson,,1.8,45 on 19,30 uur (uitsluitend in geval ;an· ziokto), tel. 66.13,14 klubgebouw, 8 



In noodgevallen kunnen de pupillen on wolpcm nóg op zatórëllig6èhtênd ·tüásóri 
10.·30 uur en 11,00 uur afbellen, Tel. 66.13i1·4 klubgebouw,. 

' - .• ,_':._ ... , ..... 
AF!CElJRilTGEN": Bij slechte weorsomstandigheden"èteeds eerst de afkeuringslijs

ten raadplegen, Staat daarop bij "Eu.pillen en.Welpen". vermeld:·,. 
"GOEDGE!CEUR])", dan steods naar Neld of punt van samenko• st ko1acm, 

IN DIT GEVAL Ml,G J;"'R DUS HIET TELEFOHISCH WORDEl:l GEIHFORMElERil 
NA,\.R EVElfTUELEl AFKEURiirGEff. 
Staat bij do afkeuringsadrossen bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 
"ZIE AF!CEURPTGSLIJST" , dan moet als volgt wordort gehandeld: 
Voor de thuiswedstrijden • oot juniorenlijst worden geraadpleegd, 
Zijn do wedstrijden van Lens 4, 9 en 16 goedgekeurd, dan gaan 
ook do·Pupillon en Helpen-wedstrijden op ons veld door, Uit
sluitend voor de uitwedstrijden (P1 en W1, 3 en 4) mag in dat 
geval telefonisch worden ffeÏnforraeerd of hun wedstrijden door~ 
gaan (Tol.66, 13, 14), en wel zaterdagochtend tussen 11 ,00 cm 
11,30 uur. 

0 PST ELL I IT GEN: 

P 1: R.v. Loon, R,de !Ceyzer, il, Overgaauw,_R. Michols, P, Loliovold,,H,v,d,. 
Nieuwonhuizon, R, Verstoeg, R, v.d. Ij:oek, il, Collnvino, e.v .• Jleek, 
S, v.d. Moor, J, Riemen. Leider: Paul v.d. Steen. Samenkomst: 1?,0Q uur 

. Lens-terrein. . . 

P 2': · F, Verbarcmdso, R, Bloks, P. Krol, P. Eys, L, Janraaat, O. Könoraan, 

p 3: 

w. Valentin, M.v. Baggum, M, Rutgors, M, Loyn, R, Schipaanboord, C,v. 
Il.ijk, Loidor: Gorard Duivesteyn, 

!. . • 

R,v. Oosten, P, Brochard, H. Eys, R, Bon, A, Rovers, II, Koronrorap, 
W.ter Laare, S, Teunisson, R, Coli, R, Duyndam, J,v,d. Lans, H, Planko:r:i:., 
Leider: Jos llissoldorp. '' 

R.ter Hark, E, Jiofman, T, King, S. Kramer, 1-f, Lucassen, J; Prins, 
R, Stravér, H,v. Zonnevold, M, Dossing, J,v. Kleef, R, Jansen, R,v. 
Wijngaarden. Leider: Ferrie Hooghieustra. 

!'.,_2: P. Schol tos, R. Fromborg, R.de Gier, R,de Haas, E,v.d, Harst, B, Hen
kes, B.v.d. Kruk, C. Odenkirchen, R,v. Ruyven, J, Schipperen, J. 
Sohnoider, M, Veenman. Leider: Rob Hoofnagol. 

p 6: 

W 1: 

R, Bout, P.v.d, Brando, R, Driesson, J, Franken, S, Visser, E. Ger- ' 
ritsen, R.de Gruyter, F. Mos, R. Raaphorst, J, Hof, R, Klijberg, F. ':iluyl'i. · 
Leider, Ton Baur.ian. · 

L,de Gruyter, J. Kok, F, Bood, E, Buysen, R,de Haan, T, Toeuwisse, E,· 
Sandifort, E, Knijnenburff, G, Dortwegt, J .v. Straalen, Th, .Uandors,' 
J, Baoten. Loider: Fred do Kleyn,. 

F, Tolenaars, R,v. Baggum,'R,dc Boer, A,v,d, Burg, K.v. Kleef, F. Loka
hena, M. Meór• an, F., Rens, F, Sohipaanboord, T, Ypt.ia, B, Odenkirchon; 
P.de Groot.· Leider: Hans Zoün. Saoenkomst: 12,00 uur Lons-torroin, 

W 2: F, Blo• ,_G,de Kok, lf.de Gier, L,v, Rijn,. M, Ras, F .• Hooghiomstra, J.I, Du
trée, R., Roelofsen, D, Franken, F.v. Gorp, B, Vester, Ronald Wasser• an. 
Leider: Guus Heynon •. 

W 3: · J. Kortr.ian, w. Dors• an, B, Hoppenbrouwer, J, Rorabouts, M, Westerduyn, 
-- Robcrtl/asserman, R,v. Dijk, J. Raaphorst, R, Kanis, R,v, Vlaardingen, 

M. Rietnen. Leider: Arnold Brouwer. Samenkomst: 12.0Ö uur Lens-terrein, 

W 4: ---- M.v. Houdt, .F. Valkonhoff, R,v. Bergenhenegouwon, E. Eykelhof, R, Hou
weling, C. Junger, M, Sonten, J.v,d,' Zwan, J. Koevoets, W. Colpa, 
R, qimberg, Sar.ienkomst: 11,15 uur Lensterrein, 

T R A I N I N G E .N 

Vanaf maandagavond 4 scptnmbcr beginnen de volgende trainingsgroepen: 
9 



Maandagavond van 18.00 - 19.00 uur: do overi(:io C-klassors _o.l.v. Hans Vor""'. 
_ barondso .

• .• I Maandagavond van 20 .15 - 21 • 30 uur·: De B-klassOrs, · dio behoren tot do ol:ftallon 
1 2 :t/m ,15 •. Trainer Bon Osso. : ... Woensdagavond van 18.00 1.9.00 uur: ,Do B-klassers, dio behoren· tot do olftal=-======-=--'-'--'-'--~"'-""""'~-; ·lon 10 on 11 en'die niet"iian do soloktio-
<.training doolnomon. Trainer Nico Drab be. woensdagavond van 20.15 21 .30 uur: do overige A-klassors kunnen bij do senio--"--"-'-"--'--"'-------~---=-- ron o.l.v. do hoor c;·Franke trainen. 

· 1-focnsdagraiddagklub: . -. . ~ .. 
·,_!' 

Do wolpon )runnon'.,trainon tussen 14.00 on 
15.30 uur. , .. · ·. _ . 
Do pupillen (niot, behorónd.o tot do solok
t-io) van 15 .30. - 17 ;-- uur. Trainers do 
he~on G.Duivèstoyn on A.Wngona=. 

Zorgt steeds minstens eon kw=tior vóór aanvimg. van do training aamrozig to zijn. 

KR.t.lTTENAKTIE 

A.s. Zaterdag worden or kranten opge
haald. S.v.p.-vóór vrijdagavond 22.-.:.. 
uur opgeven bij ·Rob v.d_. Steen, tol. 
39.86.94. . ... :.~------· 

LOSSE•KLAVERJASDRIVE 

JtnHOREiTRAAD 

Onze oproep voor nioÜ;_;o lodon van do 
Jura liooft niot voél suksos opgolovord. 
Wij .verzoeken onze junioren nu snol to 
reageren. Bol oven na= dhr.G.v.d.Stoon 
tol. 39.86.94 of goof joop aan con van 
do Juko/Pmroko-lcdon op hot terrein. 

Op 8 september a.s. wordt hot Lenig on Snol-klavorjassoizoon wcor goopond mot oon losse klaverjasavond. Gezien do suksosvoilc, barboouo-avond van afgelopen zaterdag verwaohton wc ·c-crt even grdto zo nicit grotere opkomst. De KalCa staa.t borg voor o.a. 1Juzikalo omlijsting on do nodige vorlotihgon. De toegangsprijs is, zoo,ls o,lt:i:jd,Fl.1,50 p.p. on do aanvangstijd is 20.15 uur. 1fe ~en- u al vast _verklappen, _dat do prijzen zoer zokor de mooi to wa=d zullen zijn.· 
U moot gewoon komen. OQ 

LEUS A 1 "tori onder tege~ sto_rk Foyonoord. 
zaterdag j.l. was hot jougdolftal ;van Foyenoord op bozook om do strijd aan to. binden tog(in _ons A 1. _: olft_al in do oorsto wedstrijd van do regionale jougdkompefi tio. Dat hot voor ons A 1-elftal con zware opgave zou worden, do landskampioen van ~orig jaar mot redelijk suksos to bestrijden, atond van to voren wol --vnst, hoewel w·iJ toch wol• zo sjofini'stios warön Lens oen good resultaat too te konnon. - · · · 
Hot is oen alleszins aksoptabelc wodstri'jd geworden; waarin-al ·snol blo·ok, dat. Feyonoord do- technisch botoro pl_?eg had, wa;:,.rtogenovor. Lens con zoor grote· · _ dosis wcrkltlS t · s t.oi.d·c. Ongovoor 5 minu ton_ na. do aanvang drukte Feyenoord _zijn voldovorwicht al in oon doo~punt uit._ Een ver schot word door kcopor Rob v.d. Steon·verkeord bcoordoold on slóog""hard, on al ocngroto dosis van do. Lens-illusies wognoraond, togon·het not.·Hot twoodo doelpunt liot niot lang op zich wachten .on- was hot roeml taat van oen nisvcrstahd in do Lens-verdediging. Lons proboordo wanhopig iots terug to doon on kwam inuidontocl tot gevaarlijke akties. fcch en con zoer good.koopondo.F'_eyonoord-goalio stonden Lens-d.oel- ' punten in .d·e· wèg·_. yooral Ottç, K9rtokaas was con paar maal dicht bij oen doelpunt. Jûist __ op hot momc1;1t, dat Lons zich _look-to· ontwors-tclon uit do Foynoord-greep, vorplottordo oen derdo Féycinoord-goal allo. illusies. _ _ Eon- ui ttrn.p van Rob v/d Stoon ·wêrd · door ècn· vàn de Foyonoord.-voorwaartsen on- · middellijk góretournoord en vordwoon achter con vertwijfeld grabbelende Lcnsdoolr.Jan. Ruststand: 0-3. Ifog'oonmaal was·· Lens dicht bi-f'.,:,en doelpunt. · Do op rechts doorgobrokon Thoo Booms word op onroglemontairo wijze onder do graszoden gewerkt. (hoewel wij ·ons nauwelijks kunnen voorstollon, hoe dit' op· 
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roglomontairo wiJzo to doen). Eon strafschop was hot resultaat, dia door oen 
overigens goed spelende Huub van Beieren, niot kon worden verzilverd. Hierna 
was Lans nog af on toe gevaarlijk. Dat hot tenslotte nog 0-5 werd, is slechts 
belangrijk voor do statistici. 
Sar.iengovat kunnen wc stollen, dat een bij vlagen goed koIJbinerend on konstant 
hard werkend Lens zo goed IJogelijk deze storko tegenstander heeft bekampt. 
Toch waren er enkele onnodige tegendoelpunten tot stand geko• on, waarmee niet 
gezegd is, dat do 5-0 stand geflatteerd was, Feyonoord was duidelijk do betere 
ploeg, maar in do Lensploog hebben wc wol degelijk perspokticven gezien voor 
de koIJonde wedstrijden in deze ongetwijfeld zware kompetitie. 
Volgende wook staat do zware uitwedstrijd terren Sparta in Rotterda• op het 
programma. Wc wensen hen weer allo sukses toe. 

DAMES Jaeowicz 

O• dat wij do woensdagavond ervoor Spoorwijk mot 6-1 hadden ingepakt, gingen 
wij met enorm voel zelfvertrouwen on wijn ! !! het veld in. Do oorsto wedstrijd 
ging, zoals hot nu wol gebruikelijk wordt, togen hot sterke VCS: uitslag 0-0. 
Do tweede wedstrijd word not 1-0 van Duno gewonnen, al kostte dit con toe
schouwer eon paar blauwe plekken ! ! Do derde wedstrijd tegen Delft ging in de 
laatste minuut verloren. De vierde uedstrijd word, ondanks con paar incidenten, · 
dia beslist niet meer IJogen voorkoIJon, mot 1-0 gewonnen. Do laatste werd mot 
0-0 gelijk gespoeld. Hulde aan Celeritas voor de zeer goede organisatie. Ook 
bedanken wij Mevr.van Doorn voor het feit, dat zij als leidster heeft willen 
optreden. 

PROGRii.M!lA DAMES 

A.s. vrijdag goon training. 

J',..s, zondag 11 .00 Toxas - Lens. Verzamelen o• 1:!:!~t:i_!:lc!J~ 9.30 uur. We gaan 
per bus. 

P.D.K. toernooi Welpen 1 

Na togen P 5 oen zoor verdienstelijk 2-2 gelijkspel te hebben bereikt, is 
H 1 er zondag in geslaagd hot PDK-toernooi to winnon. Do eerste wedstrijd 
word • et geLJak gowonnen van P.D.K. (3.0). Van H.M.S.H, werd mot 1-0 verloren. 
2½ Uur later ! ! ! word er weer gespeeld en gewonnen. Mu van Scheveningen (2-0). 

·• De laatste wedstrijd r,10est worden gewonnen ora een kans op do 1o prijs to behouden. 
Na oen leuke wedstrijd eindigde deze in eon 1-0 overwinning. iru word hot oohtor 
penalty sohioten. Dat wij hior• oo gee11 raoeilijkheden hobbon, blijkt wol uit 
het fait, dat do keeper geen schijn van kans had op de door ons genomen pe
naltios. Do eerste penalty van Postduiven word achter door onze keeper eruit 
gehouden. Daar• co kwar.ion we gelijk aan het einde van een (to) lange dag, Rest 
mij nog de heer Tolonaars tG bodankon voor do manier, wan.rop hij dit elftal 
hooft weten to leiden. 

11 
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. 

·.DE L E'N S-R E VUE 

1-lookblad van do Voetbalvereniging Lenig on Snol 

DE HOGE NOOD V1,J5f VIlT!C 

In hot jaarverslag heb ik do Ó.andacht gevestigd op hot dubbelhartige. beleid 
van.hot gemccntcbostuurbctrefforido do multisport, Sinds 1967 heeft het 
gemeentebestuur (de wethouder vo.n sportzaken) de sportverenigingen Jngopopord, 
dat,zc zich noesten organiseren tot grotere eenheden.on gelegenheid noesten 
bieden t.ót het beoefenen vo.n • eerdere takken· van sport; Dat was kaas op hot 
brood van do verenigingsbesturen, die dezelfde mening war9n toegedaan. Maar 
inmiddels zijn we vijf jaar verder on de raultisportverênigingcn konen toch niet 
van de grond. · 
Onwil van de verenigingen? Ja, bij sommige wel. Bij andere echt9r .niet. Er ziJn 
voldoende verenigingen aan te wijzen, die bewust de groei van hun vereniging 
hebben gestirauleerd on zelfs doolböwuste pogingen hebben ondernomen hun ver.
cniging ora te vormen tot multisportvoreniging. Al die pogincrcrt zijn echter 
ge·strand op het ontbreken van mcdevierking vàn hetzelfde gcineentebcstuur, dat 
zo driftig verkondigde, dàt hot zó . en nïet anders noest. . 

· Overraaoht, zoet wethouder Vink; in Den Haag heerst cicin .:velden tekort, dus is 
er geen ruimte voor multisport. Volgens raij maàkt de wethouder zioh er wat al 
te gemakkelijk vo.naf. Uatuurlijk komen wé sportvelden tekort, tenminste zo op 
hot ,eerste oog. Bij eon nadere bcischouw;i.ng moeten wc echter tot do konklusic 
komen, dat er nogal wat velden zijn, die weini1,; intensief worden bespeeld en 
soras hole raiddagon onbespeeld blijven. · · 
De wothouder·zou moediger zijn geweest, indien hij zijn sportvelden eens liet 
inventariseren; niet alleen naar ao.ntal on ligging, tiaar ooi<; na.ar intonsivi
toi t van bespeling. 1,ls dát gedao.n was,. dci.ri ,~ou-·hij" tot de ontdekking zijn 
gekomen, dat Den Raag nog wol degelijk speelruirate hoeft, _als je de veldên 
raaar be·ter onder de sportverenigingen vë,rdeel t. · ·· . 
Ruilverkaveling. Dat is de oplossing. rfel duur natuurlijk. Maar de moeite 
waard. Ter verduidelijking een eenvoudig voorbeeld: de voetbalvereniging X 
hoeft twee velden,, d;i.e yeel te intensief ,worden bespeeld on er ·is al con vol
ledige ledenstop ingevoerd. De handbalvereniging IJ en de handbalvereniging Z 
bespelen sar.ion een konplcks van drie velden; door de invoering van het "zevcn
handbal" zwer,men ze al handballcnd in de ruimte. !fat ligt er. nu raeor"voor· de 
hand, d:i.n·voetb:i.lvereniging-X"naar het komplcks van de handbalverenigingen IJ 
en Z te verhuizen; de voetbalvereniging heeft weer de ruimte. De handbalvere
nigingen naar het voctbalkoi1pl0ks X,waar ze voldoende ruirJte houden. 
Ze zijn zelfs driehooksruilon (of. meerhoeksruilen) te bedenken en wel zó, dat 
è'cn vóetbo.lvereniging, een 'handbalvereniging cnnisschien ook nog een honk
balvereniging op óón korapleks onderdak vinden. Waarncc do raultisport .daadwer
kelijk van de grond kan komen. Je hebt er niet eens móór sportvclcl.cn voor· 
nodig., , --

Guido !Iallcén 

OFFICIELE l-lEDEDELHTGElî 
,. · IN B,i.LLOTAGE 

C,B. Franke 20-04-27 (ns) Uolweversgaardc 163 660555 
w.u.v,Rijn 20-06-52 

1:i 
Magnoliastraat 10 657079 

P.W. v.Es 23-11-64 Zwcelostraàt 48 663689 
R.G. Franke 23-04-64 Hengelolaan 576 669300 
vT .H. de Jong 22-09-64 (;~ Hoogveen 157 298304. 
L,,J. v. Luxqraburg . 15-03-61 . !Ict Zicht 5 660765 
lîIEUWE LEDElî 

_,. 830 C.H. Ecrgnans 23-12-63 

1;1 
Moppelrade 261 672565. 

,.,831 E,J,Hcemskerk 23-08~64 Do Rade 109 668745 · 
,,. 832 F,B,Welling 30-05-62 De Rade 61 670744 

833 E.T.v.d,Heijden 27-02-49 (d Vinkè"steynstr,77 656092 1 / 



,,.. 837 W ,M,Colpa 24-01-64 
14-09-64 
07-08-55 

(w) M,Stokolaan 712 668142 
.. - 672208 

647148 
608682 

,,. --838 ,l: ;L ~-Frankem ·· 
"839 lf .J .do Hilstor 
/840 J. Koovoots - 16-06-64 

( w) ·· ·· Korkotuinonwog 32 
.( a) · Boeklaan 222 
( w) Nunspeetlaan '536 • 

· . · STRll.FZl,KEN 

In verband • et zijn optrodon tijdens do wedstrijd Sparta 1-Lons __ 1 _(jllll,), waarvoor hij eon, officiële waarschuwing _ontving, hoeft hot bestuur go• oond R, Zoun geen straf op te _leggen, oradat gebleken is, dat van eon dusdanig strafbaar feit geen sprake was, . . In verband • et zijn optreden ti jdons do we_ds tri jd Sparta 1-Lons 1- ( jun~) / hooft het b~stuur O._ Kortokaas geschorst voàr één bindende wedstrijd, In verband • et hun optreden tijdens do wedstrijd Lens 2-Vios 2 op 27-9-72 , ho<ëlft hot bestuur P,Schönhorr, C,Vorvn.art cm D,Ua.genaar con off'.ioiölo berisping gegeven, 
STR!,FFER, , ••• 

Ifa aanstaand weekend hebbon allo elftallen hun eerste kompetitiowcidstrijdon gespeeld, Tijdens do oefenperiode zijn nogal wat spelers hot spolrogolbookjo te buiten gogÓ.an. Dat is niet alleen vervelend voor henzelf vanwege • ogolijko nare konsokwenties ais schorsingen, raaar ook voor hun oedespolors on veronigingsfunktiÓnarissen, welke laatsten hun tijd liever niet besteden aan het schrijven van rapporten, . . -- _ . _ . . _ _ Strafzaken doen de naa• van do ve·reniging g;en goed, Hot bostuuz: is da_arora van plan streng.op to treden tegen spelers, die zich op heit veld • isdragen, Dat strenge optreden kan _ook "lfOrdon verwacht van do sohoidsrechters, dia daartoe duidelijke instrukties hebben gekrog~n, ·· · · 
Hot Bestuur,· 

·· KÖMPETITIE IliDELING SENIORHT 4 t/• 13 
LEffS 4: ros 1e klas D 
gds 3 - lakwa 5 - vios 3 - rkdeo 3 - wilhelraus 3 -·svh 2 - dvc 2 - rvc 5 -fla• ingos 2 - juyontas 2 - don hoorn ~-
LEHS. 5: ·ros 1 e klas H • · . : -' ·- bl zwart 5 - naaldwijk 3 - osc 2 - delft 2 - àdo 5 - vos 5 ~ q stops 3 voor burg .2 - soa 2 - velo 3 · - gds 2 .. ' 
LEITS 6: r0s 20· klas M 
wik 3 - dhl 7 .:.. cwp 2 -· vel'o 5 - colori tas 5 - st voorwai:,rts 2 - rava 6 - · . quic!c_ 7 - hbs. 9 - rijswijk 6 - svh 3 

_ LENS 7~. ros 2e klas IC 
rksv• 3 · - osc 3 - vue 6 - delft 4 - hws 2 - oranjeplein 3 - quiok 6 - tonegido 5 - adelaars .2 - coleri tns 7 - ads 4 
LEUS 8: _3e klas A . 
dolfia 4 :.. dhbrk 3 - nls breraah 3 - juvonto.s 4 - postduiven 6 - lakwa. 7 -was~enaar 7 - westerkwn.rtier 7_- gds 4 
LEUS 9: 3e klas C 
vios 6 - bl zwart 9 - duindorp 3 - dso 3 - pdk 5 - rvo ';)"·;_ toef.in 2- '-- vds 4 -dvo 4 

LEtfS 10: 3o klas K 
den hoorn 4 - velo 8 - hdv 5 - olivoo 4 - o.ds 5 - wosterkwartior 5 - wèstlandia 6 - gona 5 - o.rohipol 5 
LEJITS 11: 4o klas E 
scheveningon 8 - bl zwart· 12 - gr wille• II vao 5 - oeleritas 9 - hbs 11- -trioraph 4 - quiok 11 - aso 6 - vogel 5 
LENS 1"2: 60 klo.s B 
robin hoed 4 - rksv• 8 - duindorp 7 -dso 7 '- wik 5 - vvog 162 4 - zw'-blauw 6 -gona 7 - btc 5 
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LENS 13: 6e klas G 
paraat 8 - st voorwaarts 7 - dso 8 -hdv 9 - duno 6 -vvog 162 6··-::·wc·14-· 
wit blauw 8 - nls bremah 6 

Opraerkingcm: het elfdo is op ons verzoek een klasse hoger ingedeeld, 
teneinde dit elftal tweemaal 45 minuten to laten spelen, 
In de 5e klas immers wordt slechts tweemaal 30 minuten ge
speeld, Opvallend is verder, dat 6 lager is ingedeeld dan 7, 
Toch lijkt de indeling van 6 iets zwaarder dan die van 7, Nu 
3 na= de knvb is gepromoveerd, hebben we geon elftal m_e~r 
in do hoofdklasse. Aan 4 of 5 do taak hierin te voorzien, on
dánks de voor beide elftallen zware indeling. 

TOPSCORERSLIJST 

l:IB. Leiders en aanvoerders ~E~o1~1-l 

Het ligt in do bedoeling OLl het komend seizoen uet uw gewaardeerde medewer
king wekelijks een lijst in uw Lensrovue te plaatsen met· ·daarop vermeld 
degenen, die de meeste IJalen do bal tussen de tweo palen en de lat wisten te 
jagen (populair gezegd: topscorerslijst). 
Dit geldt zowel voor alle senioren- als junioren-, pupillen- en welpenelf
tallen. U begrijp.t, dat·het voor de redáksie ondoenlijk is elko week met pen 
en opschr:ijfnotitieboekjo langs de lijn to staan.au, zodra ieuand erin is ge~ 
slaagd oen doelpunt .to 6àten onmiddellijk do no.ara van deze balgoooholaar 
in hot,reeds eerder genoemde, boekje te noteren. 
Daarom, u voelt al, waar we naar toe willen, vragen we de welwillende mede
werking van alle leiders on aanvoerders ora op de wedstrijdrapporten, die u 
bij Juko cq Soko inlevert de doelpuntenoakers te veroeldon. Op de nieuwe wed
strijdforoulieren is da=toe plaats ingeruiod. 
Deze week zijn de eerste ~ompetitiewedatrijden begonnen en, ondanks onze op- -
roep van vorige, week ,,aren nog niet bij allo elftallon de doelpuntenraakcrs 
op het wedstrijdrapport vermeld. Mocht u het vergeten zijn. Schrijft u dan 
a.s. week-end de doelpuntenmakers van vorige week or ekstra bij, zodat we eon
lijst krijgen, die overeonstect met de werkelijkheid. 
Vooral do soniorenaanvoerders zijn deze week wat de topscororsmoldingen be
treft in gebreke gebleven, !Ieren, volgende 11eek .graag uw raedewcrkin1,. Van de 
meldingen, die ontvan1,en zijn, kunnen we deze weck de eerste lijst samenstel
len. 
Hij ziet er als volgt uit. 

J.v.Velze'n 
R. Guit 
J.v.Gastel 
R.v.Houwelintson !Hl 

5 
3 
3 
3 

U ziet er is al driftig gescoord. Als de senioren-aanvoerders on junior~n/· 
pupillen/welpen-leiders zo vriendelijk willen zijn de doel·puntenmakers 
elke week te veroelden, kunnen we hier een wekelijks terugkerende lijst. van-
maken. Bij voorbaat dank. ' 

PROGRAMMA SENIOREff VOOR ZONDAG 10 SEPTEMBER1972 

14.00 uur Lens 1 - do Hollandiaan 1 V1 G1 L 6Î4 
11.00 uur Lens 2 - Was~enaar 2 V1 G1 L 5/3 

Lens 3 _ - vrij 
12.00 uur Wilhelmus 3 ~ Lens 4 
1.4. 00 uur Lens 5 - SOA 2 

,.-·10. 00 uur Lens 6 - HBS 9 
V2 G1 L 5/3 
V2 G1 L .6/4 

Jacowicz 

Scheidsr,D.J,Boon 
11 P,L,Tichem 

Il W.P.M.Hartman 
Il D.H.G.v,d.Schot 
Il C.F,S,de Vries 

· 12. 00 uur Lens 7 - Adelaars _2 
10.00 uur Lens 8 - Postduiven 
12,00 uur Toofan 2 - Lens 9 
12,00 uur Uestlandia 6 - Lens 
10,00 uur Quick 11 -·Lens 11 
13,45 -uur Zw;Blauw 6 - Lens 12 
13,45 uur vue 14 - Lens 13 

V2 G2 L 2/4 Il lf,M,L.v,Grinsven 
6 V3 G2 L 2/4 Il P. Frank 

Il J.M.Schilperoort 
10 Il B,W.ter Horst 

Il J.C. :Keus 
Il niet aangew, 
Il niet aangew. 3 



LIGGING DER VELDEN 

Wili1ol1:1us - Wostvliotwog, Voorburg 
Toofan - Ockenburgh 
1fostlandia - Lange Broekwog bij snijpunt Burg. Elsonweg, Haaldwijk 
Quiok - De Savornin Lohr.ianlaan 
Zwart Blauw - Kijkduinsestraat, hoek Duinlaan 
VUC - Sportpark "Hot Kloin0 Loo", einde, Loudonstraat · 
VERZAMELEN: 
Lens 4 - -10:45 u. Klubgebouw Lens 10 - 10.45 u. Klubgebouw 
Lans 5 - 13.30 u. " Il Lons 11 - 9.00 u. Il Il 

Lens 6 - 9.30 u. Il Il Lens 12 - 12.45 u. Il Il 

Lons 7 - 11.30 u. " " Lans 13 - 12.45 u. tl .. " Lens 8 9.30 u. " " Lans 9 11.00 u. " " 
DEl:TIC OM DE LEGITIMATIES 

DE OPSTELLINGEN: 
Lons 1 0n 2 worden door do trainor.bokondgernaakt. 
Res.1o Kl.D 

Lens 4 i?:--v:-ä:. Aar 
C. Grimbergen 
J. lieins 
R. !Ioofnagol 
P.Kloin Broteler 
B. v.d. Lans 

_,F. Ra:tff 
J.!.v. Veen 
G. v.d. Velde 

·W. Verbarendse 
J. Vorhan.r (A) 
J.de l/aart 
J.P. Zo1,1n 
R. Eykelhof 

Afsehr.bij J.Vorhaar, 
t0l. 65.32.08 
vrijdagavond tussen 
20-21 uur. 

Res.2o Kl.K 

Lens 7 
A. Hook 
F.v.d. Berg 
A. Bilderbeok 
G. Duyvestein (A) 
F.do Kloyn 
B. Osse 
B. Lustenhouwer 
A. Tinnonbrook 
B. v.d. Burg 
P. Heynon 
J. VqrQarondse 
R. Fe.ekos . . 
M. Wol t.ors Jlüokort 

· Afsehr.bij u.Duyve
stein tel.67 :61 .83 " 
vrijdagavond ~us
son 18-19 uur 

Ros.1e Kl.H 

Lans 5 
E. Bakkers 
R, -Brandenburg 
A. v. Egmond 
J. Groenondijk 
IC. Kootman 
G. Looyenstoin 
W. Miohols : 
R. Scholton 
F. Straathof (A) 
II. Suykerbuyk -
11., Verbarondso 
W. Vorheul 
M,v, Zilfhout 

11.fschr.bij F,Straat
hof, tol, 33.72,88. 
vrijdagavond tussen 
19-20 uur, 

3o Kl.A 
Lens 8 
P. Fierot 
p; Schulton 
J. Endlich 
F,v. Dijk 
G, v,d.Kley (A) · 
L, Boelhouwer 
N .do Gruyter 
J. Ric,rJen 
I,. Brandonburg 
G, Halloon 
G, Jehee 
R,v.d. Volde 
H.v. Wolzon 

Afsehr.bij 
G,v,d, !Cloy tel. 
01790-7867 
vrijdagavond 

Ros.2o Kl.U 
· · Lans 6 

G.Bennoker 
J. Borst 
A.v. Essen 
W. Eykelhof 
E. Foondoe 
T, Heerschap 
G,de Hoogd 

· J .v.d. Ileyden 
H,de Jongh 
P. Schouten 
J.Silvorontand (A) 
F, Veelbohr 
11.: Vervaart 
IT, Janmaat 

Afschr,bij J, Silveren
tand, tel. 29.88,75, 
vrijdagavond tussen 
19-20 uur, 

3e Kl.C 

Lens 9 
U. Drabbe 
P. Hnxing 
F,do Vos 
lf, Englobert 
N. Osse (A) 
r; !Ceetoan 
F. Hubben 
A.v.d. Koer 
tr. Hornolrijk 
G. Vorvaart 
T, Moorstadt 
F, Johoe 
J. Jamaaat 
R,dc, Groot 

Afschr. bij N, Osse 
tol. 66,13,14 vrijdag
avond tussen 19-20 uur, 

4 



• 3e KLK 

Lens' 10 
w-:--iêröï 
J,de Hilstor 
J, Witting 
H,de Sterke 
H,de Gróot (A). 
lT,de Boor 
P. Burghouwt 
J. Sinons 

·· 4e Kl.l!l 

Lens 11 
A, Pelser 

.G. Blankospoor 
H, Dankers 
e.v. De.elan 
P,F,do Haan 
J. Kuypers 
W, Olthof 
R, Peters (A) 
J. RientjeG 
H. Albors 

60 Kl.B 

Lens 12 
M, Suykerbuyk 
II, Kenpor 
H, Schol tem 
H,A. Suiker 
C. Kras 
W. Suiker 
A.v,Luxomburg (A) 
J. Jager 
II, Jacobs 
1, Janssen 

60 IQ ,G 

Lens 13 
n:-Yöëiïo im 
C,v.d. Linden 
L. Voorduin · 
w.u.v.Rijn 
A, Banning 
R.v,d, Steen 
F,do Winter 
A,J.Harabrook 
J,p; Magnoe 
J, Borst 

H, Hakot 
J,do Boor 
F.v.Noort 
J.v,Schaik 
C, Dries 

L. Egberts. 
F,dc Vroege 
R, Bos 

C, Peeters 
H. Douw 
W .v.d. Laan 

R,A,v, Wassem (A) 
P.C. Struyck 
J.H,óptcin Borg 

Afschr. bij Afschr.bij 

J, Staffolou 

Afschr,bij R,A, 
v. Wassom, tol, 

Afschr.bij H,do 
Groot, tel.66.85.23 
vrijdagavond tussen 
20-21.uur · 

R, J'otors, 
tel.67. .OO, 75 
vrijdn.gavond 
tussen 19-20 u. 

A,v. Luxemburg, 
tel.60,71.71 
vrijdagavond tusT 
sen 19-20 uur. 

68.65,11 vrijdag
avond tussen 19-
20 uur. 

HERDT SPELERS ATTENTIE HEREN AANVOERDERS 

Indian spelers-·. tekort door afschrij
vingen, dan deze wook bollen: 

Binnen korto tijd zullen or geen op
stellingen meer worden gepubliceerd in 
de Lonsrevuo. Er zal worden aangege
ven: Opstelling als bekend.· Alleen 
wijzigingen zullen worden vermeld. 

H,A.v.d, Steen, Tel,83,88.66, vrij
dagavond tussen 21-22 uur. · 

Denk o• do juiste invulling van de for
mulieren, dus afd. on codenummer: 
08-009. - -

DENK OM DE LEGITIMATIES, 

Zondag 10 september aanwezig van de Seko vanaf 9,15 uur: J,Bom, M, Bloks, 

Uitslagen senioren 3-9-1972 
Lens 1 - Bl,Zwart 1 1-1 
Lens 2 - Bl.Zw=t 2 2-1 
Lens 3 - DHC 3 1-0 
Lens 4 - RVC 5 2-2 
VCS 5 - Lens 5 0-1 

V A R I A A N T J E S 

St,Voorwaarts 2 - Lens 6 
Oranjoploin 3 - Lens 7 
vue Konb, - Lons Ko• b,A 
vue Komb: - Lens Komb.B 

- Tijdwaarnor10r in München: Zoals het klokje thuis tikt •••••• 

' 

1-2 
2-1 

· 3-4 
2-6 

· - Eç,n trainer is iemand, die in hot zweet dos aanschijns van anderen, zi,jn 
brood v;erdient (uit "Het Beste") r 

- Koen Verhoef bij boksnatch 154: "Hot aantal afleveringen wordt alleen over-
troffen door dio van Peyton ,Place", 

- Eigenaardig, dat die Zweden eon auto fjord noemen. 
- Vrij worstelen on uator = uaterpolo, 
- Do. voorlopige dcfin;iticvo E)e_lektiegrocpon zijn tijdelijk sat1engesteld, zijn 

nog aan .. wijzigingen onderhevig en hebben eon flexibel karakter. 
- De inzaraolingsr,,ksio van hot 10c voor eon fruitraand wordt ook deze week 

voortgezet. . 
- G_uido en Marian.Halloen vlogen hun vakantiegroeten uit Mallorca vooruit, 

_, - Rob v.d. Steen brak in do yodstrijd togen Feyencord zijn niddenhandsvoet
. wortel boontje, Biologisch gezien moet hij uot zo I n blessure uit hot echto 

keepershout .gesneden zijn. 
- Denkfout.:' d.Ónke'ii dat je donkt. 
- Neéerdeelneraors'ciakon do Olycipische Spelen ook voor zwartkijkors interessant, 
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- De Kerstdrive zal door een cursus klaverja~scn yan Teleac worden bcgél-0id. 
De heer- de Zwart zal dè warrige analyses'' van 1ïo hoor Coomans voor a.o· loken 
trachten te verduidelijken :v.anui t de specüi.aLin te richten Lens-studio. in ÏÏo·t .'matorialenhok, · · . 

~•De Spolen leiden leuk af van het wereldgebeuren. 
Indoponionto. · 
Als u :vrijdagavond op.do klaverjasavond .komt,houdt dan hot volgende in 

godachto: "Hot dcelnerJc:m is belangrijker dan· hot winnen". 
Er moot meer en meer in do gaten worden golopon. 
Olyi:ipischo Spelori: Vakàntiobozighoid voor topsporters in oen goed ge
outilleordo speeltuin. 

- U woot toch, dat, als u over-hot hok kliut en daarraoe de "heilige grond" 
· betreedt, oen rondje voor de hole zaak het gevolg is? 

~ Het_ topzweraraen wordt steods,vinnigcr. 
Nàmons ,\.. Hà;penbrouwors wordt .;hot 12e elftal plus Tinus Zilfhout bedankt. voor 

· de prachtige frui tm[l.nd on tekèning on fles, die hij mocht ontvangen, toon hij thuis wêrd verpleegd na de beenbreuk van 27 auB-ustus j.l. 
Ook bestuur on verdere vrienden on kennissen bedankt voor de, bloeraon on flc:,c
son on cadeaux, Jamraer genoeg vond de doktc:,r l1Gt·woonsdag j.1. bc:,tor do Loosduinsokadc:,. to vorandoren in hot lfastc:,inde ziekc:,nhuis waarséhijnlijk door do 
drankavondjes c:,n hooft hij raij vrijdag geopc:,reord, zodat ik nu vorplioht uoet rus ton o.p ClerJons I k:?.rJer 125. · 
Alle alf tallen sukses mot do korJpo_ti tie. 

BOUWPLAN1'TEf\T 

Alhoewel in grote trc:,kkon de uitvoe
ring ván hot nieuw.o klub&ebouw"vast
staat, is or voor wat do details ba
treft altijd nog ruimte voor idooön. 
Ha:il do plattegrond eens voor de.dag on 
laat uw god~ohton or nog eens over 

SELEICTIEGROEPEN . · 
:::::;;;;;;:======;:;;:;;;;;;::::::::= 

A. Hopponbrouwc:,rs. 

gaan, Ontstaan er idootjc:,s, praat er 
dan ovqr raat hot bestuur of do rc:,
daktie, Do hopc:,lijk lange, lijst.van 
wensen kan dan raat do architc:,kt wor
den doorgepraat on resulteren in c:,en 
behuizing op raaat, 

Red. 

Dinsdagavond 5 sopteraber zullen nà do traininc de dc:,finitiove ·selektiegroopen door de trainer worden bekend geraaakt. Definitief wil zogcen·, dät·met deze· groepen.i;ordt gestart, _maar· dat wijzigingen in de loop van hot seizoen nn.t.uur-lijk raogelijk blijven. . · 
De A-solektie bestaat uit 28 LJan: 2.x 13 spelers voor 1 en 2 aangevuld met 2 wisselspelers uit ·3. · 
De, B-selektie omvat,militairon niet meegerekend, 18 spelc:,rs uit 3 on 4. 
Boido groepen worden tweemaal per wc:,ok getraind door do.hoer Anderiesen, die, ook voor de opstelling-on van 1 on 2 vorantwoordc:,lijk is·, 
Vanaf het 3o c:,iftái wordon de, opstellingen (spelersgroepen) door de Seko bepaald, 

Red. 
Trainorsuitsprakc:,n: 

Rinus Michels: "Ik noen dus, dat do. trainc:,r/coach ·oen dictatoriale positi.o 

. Kurt .. Linder: 

Max Morkol: 
Gutendorf: 

Kronsbc:,in: 

moot innor:ion". 
"Wio als voetballer bij de training gc:,on zelfdiscipline kan op
brengen, zal dat ook niet in do wedstrijd kunnen". 

"Ik ben oen dict.itor. Ik het voetbal bestan.t go,m deraocratie". 
"Dat raijn spelers rae niet Liet raijn vorjaardn.g hebben gefe·lici
toord, is het bc:,ste bewijs, dat ik oen goc:,do trainer bon; zo 
kunnc:,n niet uijn vrienden zijn". 

"Laat zo maar rustig op mo schcldon on rae ec:,n boost noemen, [k 
wi·l goen spelers, die, hun trainer tmrdig vinden". 

Barry Hughes: "De spelers r.1oc:,ten in het veld hun tegenstanders haten" • 
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PROGRfJai'M DAMES 
Ons daueselftal speelt zondag.10 septe• bor a.s. haar oorstekompetitiowodstrijd: 
10.30 uur uit togen GDA (Emmastraat, achter do kerk in Loosduinen)• Verzar.10len: 
9.30 uur klubgebouw Lens. . . 
De overige klubs, • et wolko Lens in klasse B is ingedeeld, zijn:-PDK;-·· SEP. (Dolft), 
1,DO, Flaraingo I s, RKAVV (Leidschendai;1), Ta•urona, Spoorwijk,. Delft, Toxas, RKDID 
(Nootdorp). . · Jt.. .. , 
Afgelopen zondag werd de laatste oefenwedii'trijd gespeeld tegen Texas. Lens had 
do eerste helft wind • ee en dat bloek org gunstig, Na leuke korabinaties raaakte 
Annemiok Guit 1-0 en kort daarop maakte zij ook een tweode doelpunt, Lens bloef 
sterker en het werd 3-0 door Elly-Ann Hendriks. Ellen Zwijnonburg zorgde raet 
een boogballetje vo-or de 4-0 stand bij de rust. Dat werd ook de eindstand. ·naar 
Texas onk bij Lens is ingedoold, rekonon we alvast op 4 kompetitiepunton. Het 
elftal word geleid door do heer Jansen on Mevr,van Dooren. Als voorbereiding 
op de kompetitie volgt vrijdagavond or.1 20 uur oen bespreking in·het·klubgebouw, 
De darae.s, die nog geen keuringskaart of pasfoto hebbon ingeleverd, worden ver
zocht dit' cieze w·eek nog te doen, Overigons zoeken de- dar.10s naar oen nieuwe 
trainer, omdat de huidige trainer wegens studie niet r.ieor ·besohikbaar is, Be
langstellenden worden verzocht zich bokond to maken aan_ Movr, M, Halleen (tel. 
32,40.44)_.. - · . . . 

PROGRAMMA JUNIOREN 

Terrain: 

V3 
ErasIJusweg 

ZONDAG 10 septerabor· 1972 
12;00 uur Lens'· 2 - Gona .1 
10,30 uur GDS 3 .· - Lens 3 
10.30 uur v'o;bür~h 3 - Lens 6 
14,00 uur Lens 8 .- RKl,VV 5 

lfa toringsoweg, 
V3 

Poeldijk 

ZATERDAG 9 ·se·pt·er.iber 1 972 

16.15 uur Excelsior 1 
13.45 uur HBS 2 
16.15 uur Lens 5 
16,15 uur Lens 7 
16,15 uur Rijswijk 6 
16,15 uur Lens 10 
15.00 uur RVC 9 
15.00 uur f.èns 12 
15.15 uur Ra.va 9 
15,00 uur Lens 14 
15.00 uur Lena 15 
13,45 uur Seheveningep. 10 
13,45 uur Lens 17 
13,45 uur HMSH 8 
13.45 uur Lens 19. 
13,45 uur Lens 20 
13,45 uur GDS 13 
11,45 uur Vios 11 
12,30 uur"Kranenburg 6 
AFSCHRIJVINGEN: 

- Lons 1 
- Lons.4 
- RVC 4 
'- Tedo 2 
- Lens 9 
- Monster 4 
- Lens 11 
- vcs 8 
- Lens 13 
- HVV.5 
- Ooievaars 6 
- Lens 16 
- HDV 5 
- :tons 18 
-.HMSH 9 
- Die Haghe 10 
- Lons 21 
- Lens 22 
- Lens 23 

Terrein: 

RottordaIJ 
Daèl- erÏ Bergselaan • 
V2 
V3 
- Schaapweg1 Rijswijk 
V1' . 
Schaapwog, Rijswijk" 
V1'" 
Zuiderpark, 
V2 

2e god, 

V3 
Houtrust· 
V1 
Vroderustlaan 
V2 
V3 
Erasrausweg 
Dodemsvanrtwog 
Duinlaan 

_,, 
• • •N• 00 000' 

• - N oN ~ ,o, 

Schriftelijk: _v66r vrijdagavond 18,30 uur bij de hoor G •. v.d, Steen, Nunspeet-
•· laan 303, 

·Tolofonisch : vrijdagavond tussen 18.30 on 19.30 uur (uitsluitend in geval van ziekte) · ;_ · , 
1,-klassers ( 1 t/m 8) : dhr.J,Hop, tol,29.40,38 
B-klassers ( 9't/m 15): dhr;A.Bertens, tel.29,02.45 ·· 

· C-klassers (16 t/ra 23): dhr,A,Beckcr, tor.55.94,77 
In noodgovallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11,00 
uur a_fbellen bij dh.r. G.v.d, Stoen, tol. 39,86,94, 
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AFKEURilTGEN: De junioren r.ioctcm bij slechte uoorsorastandighedon steeds de af
keuringslijsten r~adplogen. Telefonische inforr.iatiós uordon hier

. over niet _verstrekt. 

NIET-OPKOMERS: Wegens nict-opkoraen afgelopen weekeind krijgen do volgende 
sp,3lors 2 extra reserve-beurten: P.Carafferraan on H.Jochoras. 

:Bij liorhalin(l volgt uitsluiting van doolnoming aan. do kompo-
ti tiowedstrijden. In dat geval blijft do verplichting tot be
taling van do kon~ributie tot het eind van het seizoen (30 juni) 
gehandhaafd. 

STRAFFEN: A.IIoofnagol krijgt 2 extra reservebeurten, oradat hij to laat 
afschroef on tevens ou eon reden, die niet kan worden crcaccop
toerd (zaterdagochtend 9.-- uur buiten do stad). 

0 PST ELL INGEN: 

LEtrs 1: 

LENS 2: 

. LEJITS 3: 

LEJITS 4: 
LEHS 5: 

LENS 6: ------

wordt donderdag na·dc training bokendgcraaakt. Leider: Dhr. J.Hop, 
Sar.ienkoost: 14.JO uur Lenstorrein. 

A.Jungschltiger, J.v.d. Lans, A, Lodder, J.v.d. Mije, A, Schneider, 
Chr. Stapel, P.v.d. Steen, Ch.Wolters, G. Wouters, M.v.d. Horst, 
J. Reuver. Leider: Dhr.A.v. ]lagguo, 

als vorigo weck zonder J.Rcuvor not T.v.d. Spoel (2x). Leider: .Dhr • 
A. Schnoidor. Sauonkomst: 10.00 uur GDS-torroin •. 

als vorige woek. Leider: Dhr.A. :Blok. Saoonkor.ist: 12.45.uur Lens~torr, 

als vorige week r.10t T. v.d. Spoel ( 2x), :B.Rui torman. Leider: Dhr. 
J. Heynon, 

als vorige weck r.1ot C .Hooghior.istra, F. v ,Os ( 2x). Reserve: H.Jooh~ms. 
Leider: Dhr.F.1nur.1ans. Sr:menkor.:tst: 9, 30 uur Lens-terrein. 

als vorige week zonder H. Koynor, A.Looyostoyn (2x), F.v.Os (2x), 
J.v.Hoek (2x). Loidor: Dhr.N.Osso. · 

LENS 8: A.v.d.:Borg, G. :Blank, R.Jlora, A. :Brouwer, F. Ma.gnoe, M, Magnoe, 
R.v. Pelt, J. Slabbors, H. Keyner, A. Looycstoyn (2x), J.v. Hoek (2x). 
Reserve: P. Carapferr.tan. 

Lillê._2: J.v. Gastel, G.v. Gassel, A. 's-Gravcndijk, M. Heynon, J.dc Hilster, 
R.v. Hoek, A.v. Kloef, R. Micka, Q.v. Nocrt, P. Pcrreyn, G. Ruycrrok, 
M. Wol ters, J. Veldman ( 2x). Leider: Dhr·, C .Franke. 
Samenkomst: 15.15 uur Lens-terrein. · 

LENS 10: G. Jlloks, J.v.d. :Burgt, T. Kok, J. Lustonhouwor, R.v.d. Meer, P,v. 
Nieuwenhuizen, R. Peck, A, Rcesink, c. Schenkels, A.v. Velzen, E. Land
rJan, J .v. Velzen. Leider: Dhr.H. Zoet, 

LENS 11: G. :Boclhouwer, J. :Brochard, R. Guit, P. Meijer, J. Hcllink, F.v. Loon, 
E.v. Luxer.iburg, R.v. Luxemburg, II. Ruijtor, J. Veldman (2x), R. Leijn, 
R. v.d. Kruk. Leider: Dhr. N. Drabbo. Samenkomst: 14.- u.Lens-torrein. 

LENS 12: R. Hoeuskork, R. Hoppenbrouwers, E.v.d. Hoven, M. Looye, A.v. Maren, 
v. Pauw, A, Slabbors, J. Tettero, T, Visser, J. Wijngaarde, R. Wijs
man, P. :Blou. Leider: Dhr. Jl. Osse. 

LElfS 13: R. :Blank, E. Castonmiller, L.v. Domburg, P.v. Duyn, J. Iloutsc)lildt, 

LENS 14: 

R. Hulsemans, N. Knevel, F. Kras, G. Mahiou, ·:B.v. Veen, M.v. Wassera. 
Res: A. Hoefnagel. Leider: Dhr.G.Vorvaart. Sar,1enkor.1st: 14.30 uur Lens
terre-i~. 

M. Jansen, L. Lej11man, c: Lipraan, Q.v.d. ]foijs, 
H. Uding, Th.v.d, Voort; J.do Waal, D,v.d. Zwan, 
Leider: Dhr: R. Poters., . 

T. Prins, E. Tcunis, 
1:f ... :v.d. Moijo, 

LENS 15: F. Jonker, }f, Groen, ·R. Klcywegt, P, Koovoots, G, Krijgsman, A.v. 
Maars0voen, J. Po1apon, J. Wasserr.ian, F. Wouters, H. Wubbon, W .de Vos, 
Leider: Dhr.H,:Bortons. 8 



LENS 16: J, Brenger, O. Borst, P, D0vilé0, R. Hofr.ian, P, Hop, R,v.d. Laan, 
-----,-,-::-, ·,:_J', Lausborg, R, Mioka, J .v. Rijn, P. Valkenburg, P. Lucas, A, Fort

.. man. Leide·r: Dhr,lf. Keotman. Saraonkonst: 12 .• 45 uur Lens, 

LEl'!S 17: ·· G:· 1,p_peiá.oorn, P.v.d. Burg, R. Dossing, lf, Frantzon, o, Huis, R, Koe
. voots, R·. lîoordoloos, F,v, Velzen, H, Vink, F, Kortokaas, P, Schoe

makor, R.v.d •. Moor, Leider: Dhr.Th. Hoefnagel. 

LENS 18: S. llilraor, R.v,d, Boogaard, J. Coli, J.ter Laaro, R. Peroira, M. Ver
steog, J.v.d. Brande, II.du Chatinier, vr. Heynon,- R, Peeters, Th.v. 
Luxemburg, Ch, Geeve, A. 1-festerduin, Leider: Dhr,H,Ver],a:r~ll,Q,SS,, 
SamonkorJst: 13,00 uur Lcms. 

' LEffS 19: P. Heo• skerk, F. Scholtes, J. Ene-elan, H, Hoppenbrouwers, A, Maas, 

LENS 20: 

T, v,d.Tol, J. I!eg(;olr.ian, Jl.. Kuipers, Th. Mooyman, 1. Oostorveer, 
R,v. Eyk. Leider: Dhr. P.v.d. Steen. 

N, Groen0w0gen, A. Griraborgen, Jl. Koevoots, R. Pieters, .w. Rots, 
. s. Bruons, A. Ellingor, R,v._ Leoden, A, Sips, B, Vasko, E, __ Wubbon, 

L. Strau:i,, M.v. _Zweden. Leider: .Dhr.u. Michols, 

Lfä!S 21 : 

LENS 22: 

R'.v. Aarle, P. Bakvis, M.v. Pelt, M. Schnitz, M, Schutte, M. Visser, 
F. Bauman, T. Gir:iborg, R. Greve, M,v.d, Akker, H.v.d, Broek, · 
T. lloogovoon. Leider: Dhr,R. Poters_. Samenkomst: 12,45 uur Lens. 

H, Enkelons, A. Leyn, B.v. Nieuwenhui-zon, F. Orta, M, Rovers, R, 
Ruiterman, G, Boon, E. Franoke, P,de Gier, G. Jansen, R,v. Leeuwen, 
H. Weoko, .Leider: Dhr,A. Hook. SamonkorJst: 11,00 uur Lens, 

K. Straub, A.v •. Klis, A. Gordijn, G,v,d. Broek, N, Franken, R, .Hou
welingon, M. Kerkhofs, _G, Toouwisse, R, nessels, R, Raaphorst, J. 
Dongen, R, Sips •. Leider: Dhr,B. Osse, Sar.ienkor.ist: 11.30 uur Lens. 

PROGRi,MMA PUPILLEH·EN WELPEN 

PUP I .1 LE N 

ZATERDAG 9 s0pt0mbor 1972 Terrein: 
12,45,µur ·Lens 1 - Ado 1 V1 
11 ,OQ uur Wes tork;rartior 1 - Lens 2 Duinlaan 
12 .oo uur Rava 2 - Lens 3 Zuiderpark 

·12,45 uur Tc,do 1 - Lens 4· va.n Vrodenburchweg 
12,45 uur CWP 1 - Lens 5 Muur blo er,rnog 
12.00 uur Valkeniers 2 - Lons 6 Hoornpark, Rijswijk 
12 ,45 uur HBS 3 - Lens 1 Daol en· Borgselaat). 
10.30 uur Rav1. 5 - Lens 8 Zuiderpark 

W .EL.PEN 

. ZATERDAG 9 september 1972 
12,00 uur Lens 1 GDS 1 V1 
13,00 uur Celoritns 1 Lens 2 Loyweg 
12 ,45 uur Lens 3 - Ooievaars 2 V2 
12 ,45 uur Lens 4 - Vredonburch 5 . V3 

AFSCIIRIJVINGEff: 

Schriftolijk: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr. G.v.d. Steen, Nunspeet
laan 303, 

Telofonisoh: vrijdagavond tussen 18,45 on 19,30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte), tel. 66.13.14 !Clubgebouw. 

In noodgevallen kunnen do pupillen on welpen nog op zatcrdagoohtend 
afbellen; tel. 66.13,14 Klubgebouw, n.l. tussen 10,30 en 11,00 uur, 

AFICEURING:!!N: Bij sleohto woorsomstandighedon steeds eerst do afkouringslijsten 
raadplegen, Sta(1t daarop bij "Pupillen on lfolpen" verraeld: GOED
G:e:KElJ.lill" dan steeds naar vold of punt van sar.10nkor,mt komen, 
Ilî DIT GEVAL Mii.G. EH DUS NIET TELEFOlTISCII WORDHT GEINFORMEEHD NMR 
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EVENTUELE ;,FKEIJRIHGEN. 
StÓ.c1t bij de afkeuringsadrcsscn bij 'IPupillen on vfclpen" verr.icld: 

"ZIE AFKEURINGSLIJST" dan'moet als volgt worden gehandeld: Voor 
de thuieÎwedstrijdcm moet juniorenlijst worden geraadpleegd. Zijn 
de weds tri jd<,n van Lens 5, 10 cm 17 goedgekeurd, dan gaan ook do 
Pupillen on Wolpcn-wodstrijdon op ons veld door. Uitsluitend 
voor do uitwedstrijden (P2 t/m 8 en W 2) raag in dat geval tele
fonisch worde_n geinforr.10crd of hun .wodstrijdon doo_rgaan ,(Tel; 
-66.13.14) on wol zaterdagochtend tussen 11.00 en 11.30 uur. 0 P. S T E L L I ,N G E lf: ' 

P 1: R.v. Loon,' A. Ovcrg;auw, R. Michols, P. Lcliov'óld, H.v.d. Nicuwenhuizon, 

. p 2: 

p 6: 

· L1• 

R.dc Kcyzer, R. Vcrstcog, R.v.d, Hook, A, Collavino, e.v. Book, S,v.d,Moer, J, Rieraen. Leider: P~ul v.d. Stoen. ' 
F. Vcrbarendsc, R. Bloks, P. Krol, L, Jromaat, 0, Könoraan, W. Valentin, 
M,v. Baggur.i, M. Rutgors, M, Loyn, e.v. Rijk, R. Groen,·R, Schipaanbocrd, Leider: Gerc.rd Duivosteyn. Samenkonst: 10.15 uur Lens-terrein, · 
P. Eys, R,v. Oosten, P.,Brochard, H. ]fys, R, Bon, A, Rovers,' H. Kcrenrorap, W,ter Laarc, $. Tounissen, R. Coli, R, DuyndaL1,. J.v.d. Lans, H. Planken. Leider: Jos Disseldorp. Sanonkonst: )1,15 uur Lens-terrein. 
H,ter Hark; E, Hofraan, T, King, S. Kramer, ll, Lucasscn, J. Prins, R, Stravcr, !I.v •.. zonncvcld, M: Dcssing, J.v. ,Kl0of, R,, Jansen, R,v. Wijngaarden, P. IIoutraó.n. Leider: Ferric Hooghier.istra. S:unenkonst: 12.00 uur Lens-terrein. 
P. Scholtes, R. Fror.iberg, R.de Gier, R.dc Haas, E.v.d; IIarst, B. Hcnkes, B.v.d. Y..ruk, C,Odonkircllcm, R.v. Ruyvon, J. Schipperen, J. Schneidor, M, Veennan. Leider: Rób HÓefnagel. Saraenkomst: 12.00 uur Lans-terrein, 
II.v. Dyck, R. Bout, P,v.d. Brandc, R, Driesson, J. Franken, E. Gerritsen, R.dc Gruyter, F. Mos, R, Raaphorst, J, Hof, R. Klijborg, R. Buys, 
R,v. Viersen, Leider: Ton Bauraan. Saraenkorast: 11.00 uur Lens-terrein. 
S. Visser, L,dc Gruyter, F. Bood, M. Schcnkols, E. Buysen, R,do Haan,· E. Sandifort, E. Knijnenburg, G. Dortwegt, J.v. Stro.alen, Th. llanders, M.v.Zwol. Leider: Fred de Kleyn. Saraenkomst: 12.00 uur Lens-terrein, 

]:'._~: F. Welling, R,v. Eyken, II. Jansen, C,de Kloyn, J, Ovorklift, R. Matthijsscm, U. Noort, J. Kok, R, Radcr.iaker, J. Baetcn, T. Tcemrissc, F,v.d, Hooven, Leider: Arnold Brouwer. Saraenkomst: 9.45 uur Lens-terrein. 

W 1: F. Tolenaars, R,v. Baggw;i, R,dc Boor, A,v.d, Burg, K.v; Kleef, F. Lckahena, M. Meerman, F. Rens, F. Sohipaanboord, T. Ypr.ia, B, Odenkirchen,' P.de Groot. Leider: Hans Zoun. 
U 2: F. Blom, G.de Kok, W.dc Gier, L.v. Rijn, M. Ras, F, IIooghicmstra, R. Roclofscm, D. Franken, B. Vester, Ronald T:Tassorman, Robert Wasscr1Jan, R.v.Dijk. Leider: Guus Heyncn. Sa.uenkorast: 12.15 uur Lens-terrein.· 
!!_J: .. • M. Dutréo, F.v. Gorp, J. Kort1Jan, W. Dorsr,mn, B. Hoppenbrouwer, J. Rom-' bouts, M. lfesterduy.n, J" Raaphorst, R. Kanis, R.v. Vlaardinson, M. Rior.ien, R.v. Borgenhcnegouwen, w. Colpa. 
t[_4: Ch. Bergraans, B, Heemskerk, R. Groen, A. Franken, M.v. Houdt, F. Valken-· hoff, E. ]fykelhof, R. Houweling, /.!. Senten, J.v.d. Zwan, J, Koevoots, R. Gimborg, · 
TRAINIJITG WELPEN-SELEKTIE 
Mot ingang van aanstaande vrijdag 8 september begint do welpen selektie-training. lîaast woensdagr.iiddag wordt er nu ook op vrijdagavond getraind, _De training begint ora 17.jO uur on duurt tot 19.00 uur. · 
De volgende jongens ,rordon om ongeveer 17 .15 (kwart over vijf) verwacht: 

F. Tolonaars, R.v. Bag,,,ura, R,do Boer, A.v.d. Burg, K.v. Kleef, 
F. Lckahena, M. Mecrraan, F. Rens, F. Schipaanboord, T. Ypma, B, Odenkirchen, P.do Groot, ll.de Gier, G.dc Kolc. 
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Welpen 3 begon do wedstrijd oot 3 invallers, In do oorsto helft werd er aan 
beide zijden goed gespoeld, al bleek uit do velo aanvallen, dat welpen 3 iets 
sterker was. Ondanks dit bleef hot toch 0-0, Do 2o helft bracht hotzolfdo beeld, 
Frank Blom, do kooper, maakte haast geen fouten en als hij deze maakte, dan 
loste do achterhoede dit taktisch op, Toch vergat do achterhoodo oen koor op te 
letten en dit resulteerde dan ook in oon doelpunt van Laakkwartior, Door dit 
doelpunt raakten de jongens van Laakkwartier overmoedig en zo wist Welpen 3 
uit con zoor goede aanval oen doGlpunt te scoren, dat (,er,iaakt werd door Robert 
Wasserman. Door dit alles wist Welpen 3 toch nog één punt te behalen uit deze 
ui twodstrijd. 

Arnold Brouwer, 
KEEPERSTRAINilîG, 

A.s. zaterdag starten wij mot do keeperstraining onder leiding van Nico Drabbe. 
Aanvang: 10.-- uur. 
Do volgende keepers worden a.s. zaterdag om 9,45 uur verwacht: R,v,Loon en 
S. Wilmer. Bij verhindering afschrijven vrijdagavond tussen 18.-- en 19,- uur 
bij dhr.N, Drabbe, tel, 33,66,52. 

TRAINING B-SELEKTIE, 

Vanaf volgende weck zal do B-seloktiogroop bestaa.n uit de volgende spelers: 

G, Bloks, J.v.d, Burgt, J.v,Gastel, G,v, Gassel, A, 1s--OravondiJk, 
M. Ileynen, J,de Ililstor, R,v. Hoek, P. Perroyn, M, Wolters, A.v. 
Kloef, T,do Kok, E, Landman, J,Lustonhouwor, R, Micka, P,v,d, 
}Tieuwonhuyson, Q.v. lfoort, R, Pook, A.v. Volzon, A. Roesink, G. 
Ruygrok, C, Schenkels, J,v, Velzen. 

Do overige spelers uit 10 en 11 kunnen op woensdagavond om 17,45 uur trainen 
o,l,v. Nico Drabbo. 

0 P S T E L L I U G EN: 

Volgende maand zullen wij overgaan tot het eenmaal por r.iaand publiceren van dás 
opstellingen. Do spelers raooten dus goed gaan uitkijken ! 

SCHAAK-SIMULTAl\N, 

De Ko.Ka hoeft Lens-lid en ex-schaakkam
pioen van hot distrikt Ilen Haag, Hein 
Piet v.d. Spek, boroid gevonden op 

/ woensdag 20 sopterlbor a.s. oen süml
taan,-schaakwedst:bijd te spelen. Togon 
do.prijs van Fl,1 ,- kan iedor Lans-lid 
zijn, naar aanleiding van de pas gohou
don twookarap Fishor-;-Spasski vergaarde 
kennis, in praktijk 'brengen. 

: Eon iodor, die mea wil do<m, moot zich 
's-avonds ara 7,30 uur inschrijven. Om 
8.00 uur begint do wedstrijd, Deelne
mers worden verzocht oen schaakbord en 
schaakstukken van normaal forL1aat moe 
te brengen. 

,wij hopon op eon grote opkomst. 

KaKa 

Losse JClo.vor,ias-soos-drivo-avond, 

A,s. vrijdag 8 soptembor o• 20.15 uur 
vangt hot grootse klavorjas-soizoon 
wocr aan. Deze losse avond is natuur
lijk eon vorsohrikk:olijk IJOede voor
bereiding voor do niouwo zowel als da 
oude koppels op do grote drive•s. 
Do verwachtingen voor wat botroft do 
opkomst is da=ora bij do KaKa,onorn 
hoog gospannon. Voor do prijs van 
Fl.1 ,50 por persoon • aakt u kans om 
oon van do leuke prijzen to winnen. 

KaKa 

INDIEN ALLE MENSEN MET AL HUN WENSEN 
EN GEBREKEN ZICHZELF EENS MEER BEKEKEN, 
DAN ZOUDEN ZIJ HET PRATEN OVER ANDEREN WEL LATEN! 11 

*************************** 
AL FLUIT EEN SCHEIDSRECHTER IN JOUW OGEN NOG ZO FOUT, 
BEDENK DAN: 11 SPEJ;::mNIS ZILVER MAAR ZWIJGEN IS GOUD," 

' 
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46e Jaargang nummer 7 . 13 september 1972 

DE LENS REVUE 

Weekblad van dé Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

NIElHIE LEDEtr ( korrektie) 

,... 834 E,Knijnenburg 150261 (p) 
,.,. 835 F,Mos 060361 (p) 

# 836 R,Rademaker 300662 ~p) 
.,837 J,J.van Dongen 090759 c) 
-838 W ,II.Groen 040559 c) 
~ 839 T~P.Hoogeveen 160859 ~cl 
r 840 R,de Vos 180360 o 
..-841 U,de Vos 101158 o 
...,342 C.B.Franke 200427 (ns) 
..-343 w.u.v.Rijn 200652 ~Bl 

.,.. 844 J ,M.Gui t 300858 d 
.,.... 845 1-T .ii. Colpa 240164 w 
/ 846 A,L,Franken 140964 (w) 
,....847 Y.J,de·Hilster 070855 (a) 
....-848, J,Koevoets 160664 (w) 

NIEUWE LED:EN 

,.. 849 R,G,Franke 
_, 850 . R. J ;Gin berg 
/851 M,C,Lusten-

houwer 
. IN . BÀL.LOTAÖE 

230464 ~w) 
180862 w) 
021161 p) 

Beresteinlaan 227 
Randveen 39 

. Leyweg 994 
Daguerrestraat 124 
Loosduinseweg 319 
Maartensdijklaan 542 
Heilostraat 11 
Heilostraat 11 
Wolweversgaarde 163 
Magnoliastraat 10 
Drapeniersgaarde 105 
M.Stokelaan 712 
Kerketuinenweg 32 
l3eeklaan 222 
Nunspeetlaan 536 

Hengelolaan 576 
Indigostraat 83 
Mosveen 14 

K,Boon 
R,L,Houweling 
J,J,v.Wassem. 

250164 
270165 
120621 ~

w) Vredeoord 57 · 
w) Wezelrade 290 
ns) Chopinstraat 21 

ADRESWIJZIGINGEN 

,,- 229 G,dé Hoogd, Verhagen Met• anstraat 6, Rijswijk 
_ 754 P,C.Struyk, Beeklaan 170, Den Haag, 

671059 
666526 
677470 
333216 
322912 
668060 
258757 
258757 
660555 
657079 

668142 
672208 
647148 
608682 

669300 
·601480 
672491 

686511 

}TIEITTIE CONSUL OPENBARE VERGADERING KOMMISSIES 

De heer J.van Noort, di~ al zolang Lenig Aanstaande maandagavond 18 september 
en Snel aan de Ilengelolaan speelt, als zal de eerste openbare· vergadering van 
consul optrad en derhalve elk weekend bestuur en kommissies plaatsvinden, Aan-
onze velden keurde, heeft een funktie ge- vang 22 uur. De kommissies .worden ver
kregen op het hoofdconsulaat. Onze velden zocht bij de planning van hun werkzaam
worden nu gekeurd door de hoer P.L.L,Mo- heden met hot aanvangsuur van deze ver-
lier, Dedemsv.:iartweg 918, tel.668722. gadering in het klubgebotiw rekening te 

houden, 
Het woord aan.de Seko 

Eindelijk heeft de redaktie kans gezien de leden van de Senioronkommissie te 
strikken voor een interview •. De kommissie had geen vaste woordvoerder, maar stond 
unaniem achter.alle antwoorden. 
Het gesprek verliep als volgt: 

Red: Hoe denkt u over het systeem mot wisselspelers? 
Seko: Goed, heel goed. Tenslotte moet je niet altijd direkt je hoogste troef uit

spelen. Trouwens. wat is troef; dat weét je meestal pas na het draaien. 
Red: Eigenlijk een vraag_om mee te beginnen: waarom wordt voet gespeeld? 
Seko: -Ze zeggen om do eerJ maar ik wil u wel verklappen, dat het om de roem 

. gaat •. Jongens met pit spelen uitsluitend op roem, 
1 



Red: -Wat ging.er door u heen, toon Lens not niet promoveerde? 
. ___ Sc,.);{9..;: .. Ac.l1,. onze. .. .jo.ngens -speelden- op- -onderdoor ·en ··dat· gîbgen · ze ·ook. Dé · Jàià:rton waren al geschud, maar or moet gestoken· zijn. Dat zo'n scheidsrechter dat nou niet ziet_. En toen ze eenmaal van slag af raakten •••••••••• Red: Wat vindt u van de kortta_kten' tu_?sq_n ___ cle tr;:i.;i.ner on do s.pelers--ti-jdons de ~,eds t·ri jd ?--- ------·--- · ·· · · _ 

Seko: Seinen is een belangrijlc onderdeel van hot spel. Jo riio.et het alleen zo doen, dat de tegenpartij er geen voordeel uit trekt, 'Daarom ben ik neer voor vuil weggooien; maar net een alle joetep eruit heeft. ·Öok z I n be-
· zwa.ren. 

Red: Nu do scheidsrechters, wat vindt u daarvan? -
Seko: Machtige kerels; ,die hebben kaarten dan Eloet je wel gaan. 
Red: .ts uw dag verpest als het terrein is afgekeurd? 
Seko: "Niemand gaat graag nat, maar wat kan je or aan doon. Natuurrampen _yallen onder overmacht. 
Red:- - Wat vindt u van onze nur;imer negen? 
Scko: lfo hebben verschillende aze·n, maar de nel is ze meestal de baas; als hij niet door een kleintje gewipt wordt tenninste. 
Red: - Kunnen naar uw mening de spelers genoeg concentratie opbrengen?· Seko: Ik weot het nieti sommigen gaan eerst aan alle bloemetjes ruiken; En dan zeg ik concentreer je op twee kleuren: wit en blauw. · 
Red: Vindt u niet, dat er tijdens de wedstrijd gelegenheid moet zijn om iets te drinken? 
Seko:·Neen. Al weet ik uit eigen ervaring, dat, ais je bek scheef staat van het "pass"en je echt behoeftG aan eeµ verfrissing hebt, 
Red: Waar ergert u zich het r.ieesto aan? 
Seko: Een gele kaart. Maar ook als onze jongens mèt dat_schoppen tussen'de·kla_vertjes hun eigen ruiten ingooien, draait m''n hart om. 
Red: Kunt u iets zeggen over spelverruwing. 

1 Seko: Ja, het is opvallend, dat er steeds geraener wordt gespeeld. Maar het be-beurt meestal in het geniep, onder de tafel zogezegd. Dat ligt-raij niet; ik ' . zeg altijd kaarten op tafel. 
Red: Bent u tevreden met de bediening van het scorebord. 
Seko: Uiterst tevreden. Ook hier geldt, wie schrijft die blijft. 
Red: Wat vindt u ven het multi-sport idee. 
Seko: Uitstekend idee. Ik dacht, dat bij Lens het begin ril was gemaakt. Zoals u misschien nog niet weet,. wordt er naast het voetballen ook regelmátig ge-kl&verjast. · · 
Red: Ziet u nog overeonkoL1st tussen klaverjassen en voetballen? 
Soko: Nu pas ik; dit gaat r.10 .toch te ver. - ... --· - .. -' ... , .. 

SCHAAK SI!,!!JI,TAAN WEDSTRIJD 

0-0 

Woensdag 20 september kan iederoon-ziJn ideeën en eventueel.n_;ieuwe aanvalson verdedigingssystemen ïn do strijd worpen tegen ·schaak grootmeester Hein Piet v/d Spek in een gr~."r1dioze simuLtaan wedstrijd. Iedereen kan togen de prijs van Fl. 1 ,--'- · hieraan raeedoen, hij. of' zij· r.iqet drui wel zijn eigen bord en schaakstukken moebrongcm. · · · · 
Hot schaakspel racet wol van een normaal formaat zijn. De aanvang is ora 8 uur en vanaf 7 .30 uur kunt u zich inschrijven. Na.ar aanleiding van .. de..vele. . .posi tieve reakties, _ die wij tot nu toe hebben gekregon., verwachten_ wij een- goede opkomst. Wel willen wij er nog even op wijzen, dat or om 8 1,1-ur ,en besli_st niet later wordt begonnen.' Zorg dus, dat u op tijd aanwezig bent. 

-Ke.-Ka 
KLA VERJAS-SUICSI:JS 

De eerste klaverjasavond is meteen al eon groot sukses geworden, hetgeen veel-belovend is voor wat dë !Ca-Ka. verder nog in petto heeft. . Naast dè grote opkomst va.n raaa.r liefst.28 koppels was ook.de uitslag voor velen 'n verràssing. Het alora geduchte duo Witting-Hummeli,µc word geklopt door twee debutanten. De gebroeders Rooduyn, die voor •teerst 'aan aen Lens~klaverjasdrive deelnamen, gingen mot de hoogste eer naar huis, De stand van de eerste 5 
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koppels.: . 
1 ; Rooduyn-Rooduyn 
2. Witting-Hummelink 
3, Michels-Disseldorp 
·4, Ossè-de Kleyn 
5, de__,,Vroe_ge-do Vroege 

'5839 pnt, 
579'6 pnt,' 
5687 pnt. 
5380 pnt, 
5177 pnt. 

De KaKa hoopt bij haar verdere aktivitoiton op_cen oven groot enthousiasme als. 
afgelopen vrijdag~ 

KaKa 
DAMES 
A.s. vrijdag om 20,00 uur trainen !! D:ENK Al\N DE KElJRilTGSKAARTEl'f. 

PROGRAMMA SDHOREl'f VOOR ZONDAG 1 7 SEPTEMBER 1972 

14,00 uur Scheveningen 1 - Lens 1 Scheidsr,G.Verstraaten 
10,00 uur Roodenburg 2 - Lens 2 Il A,Bosr:mns 
12,00 uur Lens 3 - Fortuna Vl.3 V1 d1 L 6/4 Il G,de Caluwe 
10,00 uur Lens 4 - Vios 3 V1 d1 L 5/3 Il P,C, Doe 

, 14,30 uur G,D,S,2 - Lens 5 11 .P.J. Gcrbrands . 
12,00 uur s.v.H,3 - Lens 6 . Il J ,H,Nieuwenhuyzen 
12,0Q uur A,D,.S,4 - Lens 1 11 J,W.Hendriksen 
10.00 uur Wassenaar 1 -·Lens 8 Il · ·A,Molenkamp 
14.00 uur Lens 9 .- P,D,K,5 V1 G1 L 5/3 Il W,Bandol 
10,00 uur Lens 10 - A,D,S,5 V3 G2 L 5/3 Il R,A, Ros 
11.30 uur Lens 11 ,- H,B.S, 11 V2 G2. L 5/3 Il T,Overduijn 
13. 15 uur Lens 12 - W,I.K,5 V2 G2 L 5/3 Il niet aangewezen 
10,00 uur Lens 13 - Duno 6 V2 G1 L 6/4 Il Il Il 

LIGGilTG DER VELDEN 

- Houtrust, ingang Houtrustweg Scheveningen 
Re oden burg 
G.D.S. 
s.v.H. 
A.D.S. 
Uassenaar 

- Sportpark Noord aan de Pieter Bothstraat (Kooikwartier), Loidón' 
- Erasmusweg t/o Schildersgaarde • 
- Erasmusweg links voorbij gashouder 
,-, Monsterseweg, Loosduinen, tegenover No.10 

Charlottostraat 7 (Kerkohout) zijweg Rijksstraatweg bij No,699 

VERZAMELEN 
L:ms 2 •· ;.;• .. s.45 uur Klubgebouw Lens 8 - 8.45 uur Klubgebouw 
Lens 3 .- .11 ,30 .uur Klubgobouw Lcms 9 13,30 uur Il 

Lens 4, .. ,,., .9,30 uur Il Lens 10 - 9,30 uur Il 

Lens 5 - 13.30 uur Il Lens 11 - 11.00 uur Il 

Lens 6 - 11.00 uur Il Lens 12 - 12.45 uur Il 

Lens 1 - 10,45 uur Il Lens 13 9,30 uur Il 

D E O P S T E L L I N G E N: 

Lens 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt".· 

Lens 3 
R,Bruggemans 
J,Bijsterveld 
J. Colpa 
J. Disseldorp 
J .van Dijk 
F. Guit 
G.v,d. Velde 
G. Ker.iperman 
W. Kouwenhoven 
J.v.Luyken 
R,v,Hartingsveldt 
G, Oostro@ (A) 
A, Rooduyn 
P. Rossit 
J.Verheugd 

Lens 4- ros,1e Kl.D. 
P.v.d. Aar 
R, Eykelhof 
c. Grir.ibergen 
J. Heins 
R, Hoefnagel 
P,Klein Breteler 
B.v.d. Lans 
F. Raaff 
M,v. Veen 
A, Janssen 
W,Verbarendso 
J. Verhaar (A) 
J.dc Waart 
J .P. Zoun 

Lens-5- res,1e Kl,H. 
E. Bakkers 
R, Brandcmurg 
A,v,Egmond 
J, Grocncndijk 
K, -Keetman 
G. Looyenstein 
W. Michcls 
R, Schol ten 
F. Straathof (A) 
H,Suykerbuyk 
A. Verbarendse 
w. ·verheul 
M.v.Zilfhout 

Wassenaar. 
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Afschr,bij G.Oostrom 
tol. 55. 82". 98 tussen 
18-19 uur, vrijdagavond 

Lens 6- Ros,2e Kl.N 
J, Borst 
A.v. Essen 
W. Eykolhof 
E. Foendoo 
G,do Hoogd 
J,v.d. Hoyden 
H,de Jongh 
P. Schouten 
J.Silverentà.nd·{A) · 
F', Voelbehr• 
A,Vervaart 
G. Benneker 
T.Hoerschop - :!!·!!.·~• Res, 
Áf~cli.r.bij J,'Silverontand 
toi.: 29.88. 75 vrijdagavond 
tusse11·19-20 :uur, 

Lens 9- 3e ii;l". C 
W. Englebert 
R,de Groot 
P. Haring 
F. Jehee 
J, Janmaat 
.&.v.d. Keen ... 
T~ Meerstadt 
N. Osse (A) 
G·, Verv;:i.art 
F,de Vos 
J. Keètman 
F. ·wubben 

Afschr. bij N .Osse tel. 
66,13,14 vrijdagavond 
tussen 19-20 uur. 

Lens 12- 6e Kl,B 
A, llilanning 
J, Borst 
A,J,Hambrook 
E.v.d. Linda 
J,P, Magnee 
J.H.Op ten Berg 
R,v.d, Steen 
P.c. Struyck 
J, Staffeleu 
R,A,v.Wassem (A) 
L, Voorduin 
w.v.van Rijn (2x) zie 13 
F.de Winter 
Afschr,bij R,A,v,Wassem 
tel,68-65,11 vrijdagavond 
tussen 19-20 uur, 

Afsèhr,bij J,Verhaar 
te:L 65. 32. 68 vrijdag-·
avo1i"d tuss.,m 20-21 uur 

... ,,. 
Lens 7- Res·, 2o Jt',.K 
F,v,d, Berg. 
A ,Bilderbeek 
B.v.d. Burg 
G. Duyvcstein (A)' 
R, Fockos 

·p. Hoynon 
. A, Hook. 
- F. dé Jl'.r<Ïyn - -
. B. Lustcnhoulrnr 
1 B. 'osse . 
A. , Tinnen broek 
J. 'Vorbarondso 
M.Wolters Rückort 
Afschr. bij G,Duyv.ostein 
tel.67,61,83 vrijdag
·avond tussen .1.8-19. uur. 

Lens 10- 3e Kl,K 
J ,d<, Boor 
N,do Boer 
C, Dries 
H,de Groot (A) 
J.de Hilster 
H, HIJ.ket 
W, Krol 
F,v. Noort 
J. v. Schaik 
J. Simons • 
H.de Sterke 
J, Witting 

,Afschr.bij H,de Gro.ot. 
.tel ,66 .85.23, vrij-

.. dagavond tussen 
,19-20 uur, . 

. Lens 13- 6è Kl,G 
H, Douw 
H, Jacobs 
J, Jager 

.. • II. Kemp0r 
. cJ'; Kras 
· W•,v,d, Laan 
A,v.Lux0mburg (A) 
H, Scholten 
H,A, Suiker 
P, ];lurghouwt 

.. A, Pelser (2x) zie 11 
. W. V ,van Rijn (2x) zie 12 

Afschr.bij A.v.Luxemburg 
tel ;60. 71, 71 . 
vrijdagavond tussen 
19-20 uur. · 

Afschr •. bij F,Straat
.hof t0l. 33,72,88 
·vrijdagavond tussen 
19-20 :uur 

Lens 8- •3o Kl ,A 
L, Brandenburg 
F.v. Dijk 
J, Endlich 
P, Fierst 
L, Boelhouwor 
N',do Gruyter 
G. Hal_loen 
G, Jehee 
J. Riemen 
P. Schul ten .. 
R. v.d. Velde 
H.v. Welzen 
G.v~d._ Kley {A) 
Afsohr,bij G.v,d,Kley 
tel.01790-7867 vrij
dagavond·, 

Lens 11~ 4e Kl.E 
H, Albers 
G,Blankespoor 
H, Dankers 
e.v. Deelen 
L, F,gberts 
P,F,de·Haan 
J, Kuypors 
W, Olthof 
R,Peters (A) 
J. Rientjos 
F,de Vroege 
A, Pelser (2x) zie 13 
R. Bos - Res.- 1-f~·n.o. ---
Afschr.bij R,Peters 
tel, 67,0075 vrijdag
avond tussen 19-20 uur 

Op deze zondag aanwezige Seko-leden: Vanaf 9,15 uur de heren P,de Zwart en 
G. Coomans. 4 



HEREN SPELERS ATTENTIE 
Na ·heden zullen do opstellingen nog éénraaal in do Lensrevue worden gepubliceerd, 
LET -DUS GQED OP. U dient te weten in welk.elftal U staat opgesteld en noteer 
het .telefoonnummer van de aa~vo~rder alsraode de tijd, wanneer u kunt áfschrij
vert. Na volgende week wordt alleen nog verraeld: Opstelling als bekend, Slechts 
wijzigingen worden aangegeven,, 

HEREN AluTVOERDERS 
Bij tekort aan spelers deze week bellen: G.v.d. Velde, tel.29,32.75 tussen 

2Ó-21 uur. · 
D~K OM DE JUISTE INVULLilifG VliN DE FORlfilLIEREN , dus afd. en codenummer:08-009, 

Pasfoto's inleveren bij de SEKO: J.v,d. Heiden, A,A,Polsor, J,F, Staffoleu. 

UITSLll.GEtl SENIOREN 

Lens 1 - Hollandiaan 1 5-1 
Lens• 2 - Uassenaar 2 4-0 
Wilhelmus 3.- Lens 4 0-1 
Lens 5 - SOA 2 4-3 
Lens 6 - H,B.S,9. 3-2 
Lens· 7 - Adelaars 2 . 1-1 

-
DOELPUNTENMAKERSLIJST 
Deze· week de tweede edietsie van de 
aanvoerder heeft dez0 weck braaf de 
vermeld. Gaat u zo door, dan bli'jft 
lijkheid. 

Lens 8 - Postduiven 6 3-1 
Toofan 2 - Lens 9 4-1 
Westlandia 6 - Lens 10 1-9 
Quick 11 - Lens 11 1-1 
Zw,Blauw 6 - Lens 12 5-1 
vue 14 - Lens 13 5-2 

doolpuntonmakerslijst. Iedere leider on 
doelpuntenmakers op hot wedstrijdrapport 
onze lijst in overeensteraraing met de werke-. 

Als u onderstaande lijst bekijkt, zult U zien, dat er bij de junioren het drif
tigst is gedoelpunt. De kompetietsie is voor de raeostc elftallen begonnen, 
zodat u allen weer in do gole1,onheid bent geweest uw wedstrijdje to sp0lon· 
(U begrijpt, dat alleen korapctiotsie-1rndstrijden voor de doelpuntenmakorslijst .,. 
gelden). De +ijst ziet er als volgt uit: r, 

J.v. Velzen B2 6 
M,v. Wassera C4 5 
G. Boom C7 4 
J.v. Gastel B1 4 
R. Guit B3 4 
R. Vierssen P6 4 

17 spelers skoorden 3 maal 
16 spelers skoorden· -2 .me.al 
89 spelers skoorden 1 maal. .. 
N.B. Het ko• t·regelmatig voor, dat spelers in een weekend 2x spelen, Moohten ze 
-- in beide wedstrijden skeren. dan telt het hoogste aantal in één van de wed~ 

strijden. We tellen dus niet beide aantallen op, omdat ons dat t.o.v. spelers, 
die één raaal spelen, niet rechtvaardig lijkt. 

Red. 

VA.RIA ANTJE S 

- Ruska tweeraaal goud; jararaor voor Witte Kat. 
- Is do bondsregering al beschuldigd van raoord op vijf gastarbeiders? 
- Nu minister Sohmelzer heeft verklaard, dat de NATO geen ontbladèrihgsraiddelcm 

zal toepassen, zal de voorraad wol als ontharingsmiddel op de raarkt koraen. · 
- Hij voelde zich mat on ging op do grond liggen. 
- In Argentini ö maaien ze het gras met oen levensgroot scheèràpparaat. 
- Natuurlijk is het discriminatie als je alleen drug-handelaars neerschiet, 
- Na de wedstrijd Ajax-Independiente konden wij midderi in de nacht, zittend voor 

de buis met dikke, rode, starende ogen niets anders uitbrengen dan: Bols, 
Philips, Bols, Philips, Bols, Philips, 

- lfitting/Hummelink staan gepend, · 
- Het was alles (P)lens wat de klok sloeg, 
- Israëlische verklaring na vergoldingaksie: 

Twee Palestijnse oora• ando's gedood en een partij golfplaten verbogen. 



Syrische versie: llluchtolingsnkarap door l;sraëlische patrouille· voriüëtlgd·, 
waarbij twee burgers werden gedood,·. _ _ 

- Independientci ;·speelt alvorens Ajax ·als tègonstander to ontracieten een vriend
schappelijke wedst:ri_jd teg'on RVC, Zouden ze daar ook zo 1n grote seleks:i,e-

·groep hebben? --· • · · 
. - • . i 

Eindelijk wordt do direksie van de Davos-stichting zelf doorgelicht, 

B E R I C H T, E N · --- ·· • 
Do lijst raet gewondeh wordt beangstigend groot, Afgelopen zo.:törd:ag kwara 
Anton v,Velzen, keeper van Lans 10, na ruw inlopen van _enkele spelers van 
Monster', zo"hard met de paal in aanraking, dat hij • et eon beonbr.euk in zieken
hui!ël -Ley_enburg, • .eest worden opgenor,1en, Belangstellendcm kunnen· he• bezoeken 
van 18,30-20,00 uur, afdeling B, karaer 631, 60 etage, Wij ,rensen deze entou
siaste junior een spoedig herstel toe en hopen heL1 weer snel op de"Hciigeiólaan 
te zien. ·· -

Vanuit zijri ziekbed bedankt Anton hartelijk het bei:;tuur van Lenig .,m Snel 
voor de prachtige fruitmand, die hij inmiddels heeft mogen ontvangen. ' 

Ap Hopponbrouwers ligt· uor.10ntool ook- achter oen grote frui t • and verscholen, 
welke hij van do spelers van het 100 elftal mocht ontvangen. Zijn dank is groot, 
Ap kennende. 

Prettiger nieuws komt er vc.n Gerard de Hoogden Hanneke van der Zwan, die el
kaar- op 28 septeober de ''boot" in helpen. Dit heugelijke feit vindt plaats 

/ .ten- stadhuize om· 14.00 uur in hot lomï.10rrijke lfateringcm. 
Receptie van 17.00-19.00 uur in Lo Coq d'Or, Leywog. 

Vafantiogroeton kwamen. er nog và.n An Schol ton vanuit Mallorca, 
. ' ' . 

Nico ioot en echtgenote danken een ieder, die tijdens hun huwelijk do'dJ:'ank
rekening op' een aanvaardbaar peil hebben gebracht. 

Jaap Colpa moet sinds afgelopen zondag te voet nac.r het Lensterrein. Tot zijn 
leedwezen bleek zijn fiets zondag j .1. van het Lens-terrein te zijn ontvreemd. 

· Hij zou bijzonder graag weer in het bezit worden gesteld van deze hem zo dier
bare tweewieler. Een ieder, die inlichtingen kan verstrekken eratrent zijn ver
blijfplaats, wordt vriendelijk verzocht to bellen naar: 66 81 42 (kleur: zwart, 
geslacht: heren, merk: "Streamer". 

KRANTfilifAKTIE 

Voor de laatste keer zullen de kranten worden opgehaald. S.v.p. bellen voor 
vrijdagr,.vond 21,- uur naar Rob v.d. Steen, tel.39.86.94. 

PROGRAMMl,. JUlf 

ZONDAG, 1,7 september 1972 

13.15 uur Verburch 1 
12.00 uur Lens 3· 
13,15 uur Lens 6 

Lens 8 

I O REN 

Lens 2 
- VDS 1 
- RKAVV 4 
- vrij 

DOlillERDAG 14 septembe:r 1972 

1 9, 00 uur Lens 1 Tau:rus 1 

ZATERDAG 16 septáraber 1972 

14. 30 uur· Lon~ 1 - ADO 1 . 

" Poeldijk 
V3 
V3 

V1 
16 • 1 5 · uur Lens 4 .- Loosduinen 2 V2 
15,00_ UUJ:' Semper Altius 3 - L(ms 5 Hoornpark, 
15-00 uur WIK 2 - Lens 7 · Zuiderpark, 
16. 15 Lens 9 - DSO 5 V1 

. . . uur 

Rijswijk 
2e ged •. 

16 .15 uur HBS - Lens 10 Dacl 9n Bórgsela~ 
16.15 uur Lens 11 - Quick Stcps·7 V3 
13.45 uur RVC 10 - Lens 12 Schaapweg, Rwk. 
15.00 uur Lens 13 - Die Haghe 7 V3 
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13,45 uur DWO 7 
· · ,.Lens 15 vxij 

15.00 uur Lens 16 
15,00 uur Or.Blauw 4 

· Lens 18 vrij 
12,45 uur HDV 6 
13,45 uur Todo 4 
12,45.uur Lens 21 
13,4~ uu~,Lons 22 
13,45 uur Lens 23 

AFSCHRIJVINGllî; 

-.Lens 14. 

- DUO 8 
- Lens 17 

- Lens 19 
- Lens 20 
- BSC 68-4 
- Quick 13 
- VV1' 14 

. t.o •. Nutrioia, Zootorraeer. 

V2 . 
Schiranelwog 

Zuidorpark, 2e god. · 
Vredonburchwog, Rwk, 
V1 
V2 
V3 

Schri;f'telijk: v66r vrijdagavond 18,30 uur bij do hoor G.v,d. Steen, Nunspeet
laan 303, 

Telefonisch vrijdagavond tussen 18,30 on 19.30 uur (uitsluitend in geval van 
11.-klassors ~ 1 t/m 8) : dhr •. J. Hop, tol.29,40,38 •. ziekte) 
B-klassors . 9 t/ra 15): dhr. 11.,Bor.tons, tol. 29,02.45 
C-klassors 16 t/ra 23): dhr,A,Bob.kor, tol,55,94,77 

In noodgevallen kunnen de junioren op zaterdagochtend tussen 10,30 on 11,00 
uur afbellen bij dhr,G.v.d. Steen, tol. 39,86,94, 

AFICEURINGEN: Do junioren raceten. bij slechte woorsorastandighoden steeds de af
keuringslijsten raadplegen. Telefonische inforraatios worden. hier-

. over nio t vers trekt , · · · · · 
. ' . 

NIET-OPKOMERS: Wegens niet-opkoraon afgelopen weekeind krijgen de volgende spe
lers 2 extra reserve-beurten: G,v.Ardenno on A,v.d. ifoer. 
. ' 

Bij herhaling volgt uitsluiting van doelneraing. aan de kompotitio-
wodstrijden, In dat geval blijil!t do verplichting tot betaling 
van do konj;ributio tot hot eind van hot seizoen (30 juni) ge
handhaafd. 

Wegens herhaald niet-opkoraon wordt do volgende speler dit sei
zoen niet racer opgesteld: P, Ca• fforman, 

0 P S T E L L I N G EN: 

LEN'S 1: wordt donderdag na do training bekendgemaakt. Leider: Dhr,J,Hop. 
Saraenkorast: 13,30 uur Lens-terrein •. 

LENS 2: ·A,Jungsohläger, G.Colpa, M.v,d. Horst, 11.. Sohneidor, 11.. Schijf, 
P,v.d. Steen, J.v.d. Mijo, Ch.Woltors, G. Wouters. Leider: Dhr,A,v. 
Baggura. Saraenkonst: 12,45 uur Vorburoh-torroin. 

·l:!~!LJ.• H.v.Dara, J.v.d,Ende, A; Hoynon, J;Mouloman, P. Vorhoosón, F. Voeren,. 
A, Albors, J. Nieuwonhuizon, A. Bauraan, M.v.Bággur.1, J.v,d..-Voort, 
.J, Reuver, ~: A,v.d. Moor, Loidor: Dhr,A,Schnoidor. 

LEtrn 4:· A. Baven, A,don Boor, F. Snoeyors, H, Guit, E; Hoefnagel, J, Janmaat, 
P. Lojowaan, A.do Pagtor, J. Post, P. Zoitzon, H.v.d. Broek, 
A,Loddor, J,v.d. Lans, Leider: Dhr,A,Blok,_ 

LEtrs 5: T.v.d, Spoel, J, Moyers, P, Driosson,. H, Straver, R, Bortóns, P, Booms, 
''j, Booms, G, Loliovold, E, Reesink, R, Verbarendso, P ,do Wolf, 
E.v.d. Spoel, B. Ruiternan. Leider: Dhr,J,Ileynon, Samenkomst: 
14, 30 uur Semper-Al tius t.errein, 

LENS 6: G.v. Doelen,. W. Diliverr,ian" N. 's-Gravendijk, C, Hooghiemstra, D. Korte
. kaas, R.v .• d. Linde, W,v.d,. Linden, W. Pacqué, J. Ruyters, M, Ma.gnoe, 

W,d.e Hilstor, R., Wouters .• Ros-.: G .• v.Ardenne. Leider: Dhr.F.Flumans, 

LEffS 1: A.v.d. Aar,· J, Slabbers, ·M,v. Dijk, J,v.HoeK, G.· Iîoogorvorst, H, Keyner, 
F, Klos, A,Looyestoyn, F,v.Os, Th,Hoomskerk, w. Snijders, H, Nigge-

0brugge, F, Hooghi,mstra. "Leider: Dhr.N. Osse. Samenkomst: 14,30 uur 
WIK-terrein. 

LEN'S 8 vrij, M. Magnee: zie Lens ,6, 
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G,v, G.essel, A. 's-Gravendijk; M. Hoyrien, J,de llilster, R,v, Hoek, 
A.v. Kloof, R, Mioka, Q.v. Noort, P. Porroyn, G. Ruygrok, M. Woltors, J,v,d, Burgt, Leidor: Dhr,C,Franke. · 

LENS 10: G. Bloks, T,Kok, J,Lustonhouwor, R,v,d. Meer, P,v, Niouwonhuizen, 
R, Peek, A. Rcesink, C. Schenkels, E. Landr.mn, J,v. Velzen, J, Voldaan, R,v. Luxemburg, Leider: Dhr,H,Zoet. Samenko• st: 15.15 uur Lens-terrein. 

LENS 11: G. Boelhou110r, J. Broohard, P. Meijer, R. Guit, J. Hollink, F,v. Loon, 
E.v. Luxomburg, V, Pouw, H, Ruyter, R, Leijn, R.v.d. Kruk, J. Tettero(2x), Leider: Dhr.N,Drabbo, 

LE.IJS 12: R. Heenslccrk, R. lloppenbrouwers, E, v. d, Hovon, M, Looyö, i\.. v ,Maren, 
i,,Slabbers, J. Tettero (2x), T. Visser, J, Wijngaarde, R. Wijsman, 

· M,v; Wasser.i,·R; Hulscroans, Leider: :bhr.B.Osse. Sa• enkor.1st: 12,45 uur 
Lons-terrein. 

LENS 13: P. Blom, R. Blank, E. Castenmiller, L.v. Domburg, P.v. Duyn, J. Hout
schildt, .N, Knevel, F, K:I'o.s, -G. Mahiciu, B.v. Veen, H. Wubben, F, Wouters. 
Res: A. Hoefnagel. Leidor: -Dhr,G. Vervaart. 

LE:trS 14: M. Jansen, L. Lejewm1~, C, LipLJan, Q,v.d; lfoijs, T, Prins, .E. Teunis, 
Ii. Uding, Th,v.d. Voort, J. 'pompcm, J,de waá1; D,v.d. Zwnn, U,v,d, Meije, 
Leider:. Dhr,R,Dankcrs; SaLJenkoLJst: 13,45 uur Lens-terrein. 

LllTS 16: J,Brongor, 0, Borst, P,Dovileè, R, Hof• an, P, Hop, R,v,d. Laa.>1, J. Laus
berg, R. Micka, J.v. Rijn, P. Valkenburg, P. Lueä.s,·F. FortLJan. 
Leider: .Dhr,W,Keetman, Sanenkomst: Lens. 

LE:N'S 17: G. Appeldoorn, P,v.d. 'Burg, R. D0• sing, W, Frantzcn, 0, Huis, R, Koe
voets, R. :N'oordeloos, F.v. Velzen, H. Vink, F. Kortckaas, R,v,d, Meer, Ji" Schoer.iaker; Leider: Dlir,Th, Hoefnagel. Sar.1enkomst: 14,00 uur Lens. 

· LENS 19: P.··Heemskerk,·F, Schol tos, J. En[;ele, R,v·. :Eiy-1c,·n. Hoppenbrouwers, 
:,. Maas, T.v.d. Tol, J. Heggelnan, Th. MooyiJan, L, Oosterveer, A, Kui
pers, R. Pereira. Leider: Dhr.W.v.d, Tol. Sar.ienkor.ist: 12.00 uur Lcms, 

LllTS 20: !1. Grocmew0gen, A. Grimbergen, A, !Coevoets, R. Pieters, n. Rots, S. 
Bruens, A. Ellinger, R.v. Leeden, A, Sips, B. V::iske, .. E, .Wub.ben, ... L., .. 
Straub, !,I.v. Zweden. Leider: Dhr,Michols. Samenkor.ist:. 12,45 uur Lens. . . - . . 

LENS 21: c. Horland·,-"·:i'i.v. Aarle, P, Bakvis, Nf,v. Pelt, M·. Schraitz,·. M, .. .Schutte, 
M, Visser, F. Bauraan, T. Gi• borg, R, Grove, M,v.d, Akker, H,y,d. Broek, 

· T; Höogöveen. Leider: _Jlhr.A,Hook: · SàroonkoLJst~ :i;.ens, 
LENS 22: H, ErkelcÎns, 1,. Leyn, B·.v, Nieuwenhuizm1, F, Ortà, M. Rovers, R, Ruiter

raan, G, Boon, E, Francko, P.do Gier, G, _Jansen,,R:v, Leeuwen, H, Weeke, Leider: Dhr. R,Páters, Saraenko• st: Lens. 
!!~ê__g~: K, Straub, A,v.Klis, ,A, Gordijn_, G.v,d, ·Broek, N, Franken, R, Houwelingon, l-1, .Kerkhofs, G, T0ouwisso, R, 1-(essels, R, Raaphorst, J.v. Dongen, ·R, Sips, R, Vos. L0idor: ·Dhr,H,Verbarendse. Sar.ionkor.ist: Lens, . : 

KEEPERSTRAINING: deze wook vóor li', Vèrbaréndse on C,Harlii.nd,' Bij verhindering. 
bellen 33,66.52, 

TRAINL'fG A-SELEKTIE. 

Vanaf donderdng 
speler13: 

'T4 ·september zal do .\_:s~l~ktiogroop bestaan uit de volgende 
. H,v.Beijeren, -Th,v. Rijn,' G, Tronmelen, •R. Zoun, M.· Bloks, ... 
F, Dissoldorp, J' .v. Rijn, II, Rir.imolzwaan, Th: BooLJs, 0, Korte
kaas, Ch'. lf.olt0rs, A,· Jungf'!_ohHiger, Ch.· Stapel, G, Colpa, 
M,v.d. Horst, C, Bêeseken,, J_. ICruisinga, .P,v;,d, S,te,en., R,v.d. Steen, 
.J •. Stol'z, F. Tei.mîss":1· • . . , . . ·· · 

De overige. spelors -~_nl)el) op woensdagavond "t:,.ainen o, l. v •• do hoer · C .Franke. 
Stand Regionale kompetitie: 
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Sparta 2-4 
Feyenoord 3-4 
Roodonburg 3-4 

.. Excelsior 3-4 
De Musschen 3...:3 

· Rijswijk 6 - Lens 9 (Jun,. 0-1 

In deze ruwe wedstrijd is Rijswijk er 
niet in geslaagd do suksesvolle·op• ars 
van Lens te stuiten, In de eerste helft 
had Rijswijk een klein veldoverwich't 
opgebouwd, • aar slaagde or niet in dit 
overwicht" in doelpunten uit to drukken . 
door goed verdedigen van de Lens-ploeg, 
Na rust, na oen donderspeech van dhr; 
Francke te hebben ··aangehoord, eon ·fel 
spelend Lens, waardoor Rijswijk geheel 
in de.verdediging werd gedrongen. 
Door enkele dwalingen van de grens
rechter van Rijswijk slaagde Lens er 
niet in te. scoren. 

UITSLAGEN JUNIOREN 

Excelsior -:, L.,ms 1 4-0 
Lens 2 - Gona 1 3-4 
G,D,S,3 - Lena: 3 3'-1 
H.ll,S,2 - Lens 4 1• 2 
Lens 5 -: R,V,C,4 2-0 
Verburch ~ Lens 6 1-1 

Lens 7 - Tedo 2 0-3 
Lens 8 - RK,AVV 5 0-2 
Rijswijk 6- Lens 9 0-1 
Lans 10. - Monster 4 1-2 
R,V.,C,9 .- Lens 11 0-5 
Lans 12 - v.c.s.8 1-0 
Rava 9 .- Lens 13 1-10 

Uestlandia 
u.v.s. 
D.F.C. 
Sp,Lisso 
Lens 

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

Eon doelpunt kon niet. lang uitblijven 
on in de 17e • inuut goschiodde het· 
wonder: Do buitenspelval van Rijswijk 
faalde volko• en en Jan v.Gastol de
poneerde do bal op een akelig mooie en 
sluwe • anier in het net (0-1), On
d;mks de protesten van oen falende 
5rensrechter bleef de scheidsrechter 
bij z'n besluit, · 
Door deze mentale opkikker wist Lens 
de voorsprong op bekwa.ne wijze te 
consolideren. 

Lens 9 

Lens 14 - H,v.v.5 6-1 
Lens .15 - Ooievaars 6 2-4 
Scheveningen 10 - Lens 16 0-2 
Lens 17 - rr.D. v.5 7-0 
II.M.S,H, 8 - Lens 18 2-0 
Lens 19 - H,M.S,II,9 3-4 
Lons 20 - die Ilaghe 10 5-1 
G,D,S,13 - Lens 21 5-2 
]ïos 11 - Lens 22 3-2 
Kranenburg 6 -: Lens 23 9-1 

F.ROGRAMMA PUPILLEN EN WELPEN 

PUPILLEN 

Z,lTERDAG 16 september 1972 

12.45 uur Laakkwartio,r 1 
12.45 uur Lans 2 
12.45 uur . Lens 3 
11 , 15 uur Lens 4 
12;45 uur :filiSH 2 
12.00 uur Lens 6 
12.00 uur Lens 7 
12.00 uur Lens 8 

WELPEN 

11 , 15 uur ~ Lans 1 
11.15 uur ADO 2 
12,00 uur Juventas 1 
11.15 uur-Lens 4 

AFSCHRIJVING1!1'T: 

- Lans 1 
- RVC 2 
- Loosduinen 
- te Wcrve 1 
- Lens 5 
- quick Steps 
- HMSH 3 
- Quick. 6 

- RKAVV 1 
- Lens 2 
- Lens 3 
- Rava 2 

1 

3 

Terrein: 

Jansoniusstraat 
"V2 

V3 
V2 
Vrederustlaan 
V1 
V2 
V3. 

V1 
Zuiderpark 
Hoornbrug 
V3 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G.v.d. Steen, Nunspeetlaan 303, 

Telefonisch: vrijdagavond tussen 1845. en 19.30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte), tel. 66.13,14 Klubgebouw. 

In noodgevallen kunnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen 
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9.45 en 1 0, 15 uur afbellen, "tel;'·" 6.6. 13. 14 klubeebouw • . ~ ~· .. 
AFIOORJNGilf: Bij slechte weersorastandigheden stéeds eerst d; afkeuringslijsten 

raadplegen. Staat d:aarop bij "Pupillen on ,folpen" vorraCJld: "GOED
GEKEURD" dan steeds' naar veld of plint van saraonkor,1s t komen. Ilf DIT 
GEVAL M/,G ER DUS "NIET TELEFONISCH îf0RDmf. G_EIN~0RMEJiJgD JfAJ\Jl, EVEN
TUELE AFKEURING]N. 
Staat bij de afkouringsadresson bij _"Pupillen en Welpen" verraeld: 

"ZIE AFKEUTIDTGSLIJST", do.n moet als volgt worden gehanclelcl: Voor_ 
, de' thuiswèclstrijdcm moot juniorenlijst worden gero.adploogd. Zijn-· 
do wodstrijdon van LCJns 4, 9 en 23 goCJdgCJkCJurd, dan ga:m o'ok do Pu
pillen en l-TCllpen-woclstrijdon op ons velcl door. Uitslui tond voor do 
uitwedstrijden (P 1 en·5 on 1f 2/3) nag În dat geval telefonisch 
worden gèïnforraeord of, hun wedstrijden doorga.an (Tol.66.13,14) on 
wol zaterdo.gochtend tussen 9.45 on 10.15 uur. 

0 PST ELL INGEN: 

PUPILLEN 

P 1: o.ls vorige week. Leider: Po.ul v.d. Stoon. Samonkcrast: 12 uur Lans-terrein. 
P 2: als vcrigo woek. Loider: Gero.rd Duivestoyn. 
P 3: a.ls vorige week, Leider: Jos Disseldorp. 

als vo~igo, w~~k not II.van Dyok i.p.v. R.v.Wijngaardon, Leider: Ferrio 
als vorige week. Leider: ·Rob Hoefnagel. HooghieraS t ra. 
So.menkonst: 12 uur Lens.terrain. 

P 6: ÏÏls vorige, wo_ck raet R,v! l;lijngaardcn i.p.v. H,v.Dyek. Lc,idcr: Ton Bauraan 
_p 7: . als vorigo,wook. Leider: Fred do Kleyn, · 

' ·p 8:' als vorige week raot R. Notolpard. Leider: Arnold Brouwer. 

·o PST ELL INGEN: 

WELPEN 
W 1: als vorige weck. Loidor: Hans Zoun. 

W 2: ·als vorige weck. Leider: Guus Heyncm. Sanonkorast: 10,30 Leµs-torroin, 
als vorige weck. Sanonkonst: 11.15 uur Lens-terrein. Wille~ de o~ders, die 
dezè jongens weg willen brengen (Hoornbrug) dit vrijdagavond tussen 18.30 en 19. 30 uur meedelen ( tol. 66. 1 3. 1,;). · ·· ··· ··· ... ---· 
als vorige week net P. Tettoro. 

LENS P 1 - AD0 P 1 (1-1) 
Al enkele rainuton na hot .beginsignaal van scheidsrechter Hans Zoet werd hot duidelijk, dat Lens P 1 niets te vrozen had van ADO. ·Lens werd goléidelijk aan sterker on AD0 kwat1 onder een zware druk te staan; Doelpunten -blévon ech~cr uit door uitstekend werk van do ADO-kooper. 
!Ja de rust mot wind togen begon AD0 even mot con offensief, L1aar do aanvallen worden door een zeer hard werkend Lens goed afgebroken. Hierdoor word -1mo weer onder druk gozet. Na con snelle aar.wal nocht Hans v.d. Niouwonhuysen'. con corner neraen, Hieruit wist Rudie Verstoeg via oen ;".DO-speler to scoren. Na dit dool-· punt bleef Lens sterker, Via zeer goede konbinatios en dieptepasses kregen we·· zelfs nog drie zeor goede · kÖ.nsen, die jar.imer genoeg werden gct1is t. · 
Vijftig seconden voor tijd wist lill0 door eon nisverstand tussen keeper Ro_nó v.Loon en linksback Cees v.Book do golijknakor to scoren. · · 
Al mot al was het oen zeeir "goeq.8' wedstrijd, die door .oen sterker Lens_ toch .wel "in winst had moeten werden ongezet. 

· Faul v.d. Steen. 
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VALKENIERS P2 - LENS P6 (0-7) 

Ook de 2e wedstrijd in dit nog prille seizoen bleof Lens P 6 ongo!Il.agen, 
Zonder ook maar een moment in gevaar te zijn geweest, won P 6 mot voel machts
vertoon van de Valkeniers (7-0), 
Opvallend was wederom de schotvaardigheid van do Lonsors, die in Ronald van 
Vierssen d:ezo dag hun topscorer hadden (4x). Eon komplimont geldt voor hot 
gehole olftid, dat deze wedstrijd uitstekend speelde. Een woord van dank 
gaat uit naar de 2 vaders (naraen zijn mij helaas ontschoton), welke voor het 
vervoer naar de Valkoniers hebbon zorggedragen. 

A. Bauman. 

PUPILLEI:T: Uitsl~on: 

Lens 1 - ADO 1 1-1 
Westerkwartier - Lens 2 3-0 
Rava 2 - Lens 3 1-1 
Tedo 1 - Lens 4 1-3 
c.w.P.1 - Lens 5 5-0 
Valkeniers 2 - Lens 6 0-7 
H.B.S.3 - Lens 7 1-0 
RAVA 5 - Lens 8 2-0 . 
WELPEN": 

Lens 1 - G.D,S.1 4-1 
Celeritas 1 - Lens 2 3-2 
Lens 3 - Ooievaars 2 0-0 
Lens 4 - Vredenburch 5 0-3 

VRIJDJl.GAVO,ID POPAVOND 

A.s. vrijdagavond zal er op uitnodiging van de handbalvereniging Kwiek Sport 
een enorme popavond voor Lensledon tot 15 jaar gaan plaatsvinden. 
En jullie raden nooit, waar dit allemaal gaat gebeuren. Ik zal je niet 
langer in het ongewisse laten. De "plek des onheils" is deze keer het Tuin
centrum (jo·weet wol bij de volkstuintjes) aan de Meppelwcg, Daar staat 
eon kantine on daar kun je vanaf half acht tot half 10, twee uur heerlijk 
relekst doorbrengen. 
Geen gepraat meer: vrijdagavond half acht, feost ! 

Tot dan, 

. 
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D E . ~- E, N S R .E . V U E . ' . " ' 
Weekblad van de yoetbalvereniging Lenig en Snel 

OPEl:IBARE VERGADERDW KOMMISSIES 

Afgelopen maandag vond voor de eerste.keer de openbare vergadering van het be
stuur met de kómmissieleden en andere belangstellenden plaats. Wij juichen dit 
initiatief tee ën kunnen het alleen má=,l?etrfèl.µ'.en, dat· er erg weinig niet-kom.:... 
missièleden van deze gelegenheid om op de hoogte te worden gesteld van hetgeen 
m0ménteel in bestuur en kommissies leeft, gebruik hebben gemaakt. 
Allereerst kwàm.·d0 taakverdeling 'van het b.estuur aan de orde. Door wijzigingen 
in dé"bestuurssamenstelling is dit nu al,s volgt geregeld: 

Voo;zitter Hans v/d Kley: Algemene zaken en verbindingsman B~stuur - KaKa en 
Bestuur - Klubgebouwkommif;!sie. . . 
Sekr8taris Guido Halle.en: Alle sekretariaatswerkzaamheden en verbindingsman 
Bestuur - KaKa (Overigens.wordt nog iemand gezocht, die een gedeelte van dit 
omvangri.jke werk kan overnemen). ' 
Penningr,1eester Piet de Jo'ngh: Beheêr .financiën, geassiste_e:;-_d do_q:r_J')ïm lfichels, 
die een gedeelte van de financiële administratie van Cor Hieuwenhuizen gaat over
nemen. De kontribut:j..e-administratie blijft berusten bij Th.Hoefnagel. 
Kor.imissaris Ga.rel v:d. Laan: belast met begeleiding selektie-groepen, kontakt 
traiiier(s·)-be_stuur, toezicht eJi}.,aankoop materiaal en verzénding Lensrevue. 
Kommissaris Gerard Duivesteyn:· is o.a. belast met konta.lct bestuur-juniorenkom
missio en Puweko,, alsmede diverse .incidentele taken. · 

·: . . . . . ,· . ' ~· "· . " . 

Hierna was het woord a'iii::i de· diverse komraissies om hun problemen, wensen, voor-
stellen e.d. kenbaar t'e. maken,· . . . . . . .. . . 0 

De Seko ·vond het begin van de nieuwe opzet nog wat stroef verlopen, maar was 
vol vertrouwen over.de gang van.zaken, zoals die zich in de toekomst zal gaan 
ontwi·kksl'en: De Seko. wilde.enkele juniorenspelers, ·die op zaterdag spelen, ·tij-
delijk eert tweed~ w.edstrijd op.zÓndag in dè;senioreh latèn spol<in, omdat door 
schorsingen en afschrijvingen· enig spelerstekort is~ Van de zijde 'van de Juko 
werd medewerking in de.ze .toegezegd, 
De Juko had, evenals ·a:e Puweko, nog plaatsen va.kant voor leden van dez.o kommis
s:ies;-z°owel als voor leiders van eJ;t.tall-en. Als U zich geroepen voelt een el(j;al 
te leiden op zaterdag of zondag, grD.ag een berichtje a.an de Juko/Puweko. Ze 
zullen u met open arr.ien ontvangen. · · 
Ook zijn er voor wat betreft de Juko.probleoen met het vervoer van junioren,-, 
pupillen-, en welpenelfi;allon naar verre ui twedstrijddn (Zoeterm:,er e.d.). Graag 
zouden ze, als zuJ19> het geval is, eon beroep doen',op autobezi t·tonde ouders om 
de elftallen naar."het betreffena.e speelveld têi' brengen, , 
Van het voorstel om lJ.et leiderstokort op ,,te heffen door daoesleden aan te stellen 
als leidster van een elftal, was het bestuur geen voorstander. De voornaaoste 
reden da'.lrvan is gelogen in het feit, dat vooral de jongens zelf het niet zo op 
prijs stellen te worden geleid door een leidster (U begrijpt, da.t dit bij de se-
nioren anders ligt), · 
Op een vraag van Marianne Halleon of do damesafdeling nu onder.do Soko of Juko 
ressorteert, antwoordde de voorzitter, dat de dames rechtstreèks Ónder het be
stuur vallen (Had U anders vérwacht?). 

Wat de bouwplannen betreft voor uitbouw en tribune, is do heer do Bruyn bereid 
gevonden namens het bestuur de kontakten met de verschillende instanties te on
derhouden cm oen vlotte voortgang van de pro.cedures_ e1-r.w:erkzaar.1heden mo1,elijk -tc
maken. In .ieder geval is do toestemming van.il.ë(geruoonte onderweg. Aan de detail
lering van de klubgebouwplannen wordt door de· architekt de heer Broekema ge
werkt; hij zal. zich hierover verstaan met bouw- en woningtoezicht. 
Van de financiële strop van de geooente bij de uitvoering van het Uithofp:rojekt 
dreigcm de sportverenigingen de dupe te worden. Vo.Ör dit ja= ga.:,. t de geldkraan · 
dicht, ma= voor volgend jaar staat Lens daarom "bovenaan hot get1eentelijk lijstje. 
De Provinciale Sportraad heeft over do subsidie van Fl.10.000,- gunstig geadvi-
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seord aan Geci.eputèGrdo Staten. De financiële garantie van d0 ger.lClon'fo is vorz0-
kerd.- De lfod"érlo.ndse Spöt'tfederatïe (NSF), hêëft, dè klubhuisverboüiiing sporttech..; 
nisch goedgekeurd en de bescheiden aan de financiële afdeling doorgestuurd i,v,m, 
de subsidietoewijzing, , 
De tekening van de, tribune , (35 ra, lang "6 Ll, ,_diep on 420 zitplaatsen) is door do 
welstandskonmissio goedgekeurd, zodat mag worden verwacht, dat spoedig met de 
bouw zal worden begonnen. · ~ ·· · 
Over do nieuwe vorm van de Lensrovuo bleek iedereen tevreden te zijn, Binnenkort 
zal worden overgegaan'• (bij Juko en Puweko is dit al gebeurd) tot hot maandelijks 
publiceren van de opstellingèn mat,wekelijks 'alleen de wijzigingen in de Lens- , 
revue vermeld, Tot nu toe'heeft dit bij do Puweko g00n moeilijkheden opgelovèrd, 
De Klubgobouwko!IlLlissié verwacht weer oen stijging in do prijzen i,v,m, verho
ging B,T.k. en accijnsen, Het spelen van junioren 1 op zaterdag is omzet bevor
derend gebleken. Problemen van betekenis zijn er bij deze komraissie verdor niet, 
Do Ledenstop: De laatste weken is weer wat soepeler opgetreden t.a.v. hot aà.nno"'" 
nen van nieuwe senioren- en junioronleden, doordat er·door het bedanken vari oude 
on hot in kleinere aantallen aannemen van nieuwe loden weer wat speling mogelijk 
werd. Indien dit nodig mocht blijkon,-zal do ballotage weer wat strenger ge-
schieden, Richtlijnen zullen binnenkort worden vastgesteld. , 
Voor de komende 'regio-vergadering van de Afdeling Den Haag,heeft hot bestuur de 
volgondo'punten op hot programma: 

-Hot tekort, dat is opgetreden bij de bouw van hot rokroatiooentrum "Do Uithof". 
(bijna· 4 miljoen), De amateurverenigingen lijken do dupe hiervan te worden, het
geen hot bestuur onjuist vindt (Do gemeente hoeft 4 miljoen beschikbaar gesteld 
voor sport en rekreatio), 
- Strafzaken: De scheidsrechters hebben opdracht gekregen om strenger op to tre
den en do strafmaat is eveneens strenger geworden, Het bestuur wil een diskussie 
openen over het.toepassen van voorwaardelijke straffen. 
Deze eor,sto openbare bestuursvergadering is ui torst nuttig gebleken on wiJ vin
den, dat oen dergelijke openheid van bestuur en kommiesies alle lof verdient; 
Jam• er blijft hot, dat zo weinig niet-kommissieloden interesse toonden voor het
geen in Lenig en Snol leeft. VolgÓnde maand zal er weer oen dergelijke bijeen
komst plaatsvinden, Kont U gerust, Hij is er voor iedereen. 

ADRESWIJZIGINGEN' 
~ 754 P.C. Struyk naar Beoklaan 170 
~, 579 0. Vorkink naar Noordeinde 70, 

STRAFZAKEN 

./ Het bestuur heéft J,T.v,Gastel i.v.o. 
zijn optreden tijdens de wedstrijd Rijs
wijk 6 -Lens 9 (jun,) op 9-9--72 ge
schorst voor twee bindende wedstrijden. 
Het bestuur hooft J,B,Zoet i.v.m. zijn 
optreden tijdens de wedstrijd Schevenin-

/ gen 1 - Lens 1 op 17-9-72 geschorst voor 
één bindende wedstrijd. 
~et bestuur heeft J,A.v,Velzon i.v.•, 

/ zijn optreden tijdens de wedstrijd HBS 5-
Lens 10 op 16-9-72 geschorst voor óén 
bindende wedstrijd. 

Jaco-owicz. 
WANBETALERS 
In do Lensrovuo, die over 14 dagen 
verschijnt. zal oen lijst van wanbe
talers wordtn gepubliceerd, Degenen, 
die op do lijst voorko• en, zullen 
niet eerder aan wedstrijden of training 
kunnen deelnemen, dan nadat de kon
tributio over het gehele verenigings
jaar is voldaan. 

A.s. zondag (14,00 uur) Lens 1 - St,Volhardon 1 
Nu do spits van de korapetitio af is, mogen we toch konkluderen, ·dat ons keur
team niet slecht is begonnen, Bij Scheveningen word het weliswaar eon benuuwd 
gelijkspel, r,iaar wo weten uit ondervinding, dat deze tegenstander. ons,, bijzorulor slecht ligt, 
Do tegenstander van a.s. zondag hecft,evonals Lens, 3 punten uit 2 wedstrijden, 
ho:tgoon, toch betekent een big-match, Willen wc onze goede 'start continuer!'n, dan 
zal, er gewonnen 1ucoton worden en dat zal aan onze voorwaartsen niet liggon, 
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raaar Uw en Jouw steun .is zeer bolangrijk. Er moet sföor Zl.Jn on dat is er al 
gauw,als ervcel publiek is. In het Lens-paviljoen "kunt"u zioh togen redelijke. 
prijzen I:!Oed indrinken- of dé ergste honger stillen. · 
Vorgoet niet: er is•gcen beter loven dan hot buitenlovonl 

A.s. zatordag(14,30 uur) Lens 1 (jeugd) - D,F,C.1 (jeugd) 
Tot nog toó zijn de resu,ltaton niet groots to noemen, maar wo • ogen niet vergoten, 
dat dit dappere elftal nu wel do sterkste tegenstanders hoeft gehad, Als hot 
zelfvertrouwen wat opgevijzeld wordt, dan I:!Ooten or punten to behalen zijn. 
D,F.C. heeft ook nog geen grootse prestaties verricht, zodat we met enig· o_pti
misme deze wedstrijd tegemoet zion. 

CoCo. 

PROGRAMMA SENIOREN" ·VOOR ZONDAG 24 SEPTEMllER 1972 

1 4·• OÓ · uur . :Lens 1 - St,Volharden. 1 V1 G1 16/4 Scheidsr. G,Kilwinger 
11, ,"QO uur Lens 2 - ADO 3 V1 G1 16/4 " ;._,. W,C,Broderode 
12.00 uur.L.ons 3 .... , .. -. vue 3 :V2- GLL5/3 " lf, Ri°jsdam 
12 ,00 uur GDS f - Lens 4 " F.Pauwels 
14.00 uur Lans 5 :.. Velo 3 V?, G? 15(:3 " A,Hossing 
10,00 uur 6 

.. 
. :-- Rijswijk 6 V2 G1 151:3 " B,v,d.Stelt Lens 

10,00 uur Lens 7 - Coloritas 6 V3 tl2 14/2 " E,L.Cras 
14,00 uur Lens 8 :-- GDS 4 V3 G2 14/2 " R, Lucas 
10,00 uur Duindorp 3 - Lans 9 " A.L,D.Polderman 
12.00 uur H.D.v.5 - Lens 10 " H,Hille 
12.00 uur Gr,Will.Vao 5 Lens 11 " Th,Kamp 
10,00 uur Duindorp 7 Lens 12 " niet aangewezen 
13,45 uur Il,D,V,9 - Lans 13 Il niet aangewezen, 
LIGGING DER VELDErT 
GDS - Erasmucwog t/~ Sohildorsgaardo 
Duindorp - Albardastraat , 

H.D.V.. - Zuidorpark 2e gedeelte (achter ADO) 
Gr. Will. Vào - Bi_j do R9_ggewoning lani;e Landscheidingswog, 

.· 
Wasso~~ar. 

VERZAMELEN"-· 
Lens 3 - 11.15 klubgebouw 
Lens 4 - · 11.00· · "-· 

. J:iens 9 - 9.00 kl u bge boul!' .. 
--Lens 10 ·..: ·11.00 

Lens 5 - 13.30 " 
Lens 6 - 9,30 11 

Lens 11 10;45 
Lens 12 9.00 

Lens 7 - 9,30 11 

Lens 8 - 1 3. 30 · 11 
Lens 13 - 12.45 

DEffK OM DE LEGITD-!ATIES 

Voor do laatste • aal -worden de opstellingen gepublicèord. 
Lot dus nogr.iaals goed op~ in wolk elftal U spoelt, ·· · 

" 
Il 

" 
" 

Noteer: tolefcionnurar.ier vo.n de aanvoerder voor do afschrijvingen; 
de tijd, wannèer U kunt afschrijven. 

Loes toch iodoro ·week goód de Lonsrovuo. Er kunnen nl, wijzigingen in de opstel
lingen voorkomen,' Er· st"aat dan ver• eld: opstelling bokond raat ·b.v. Pietèrse 
speelt in Lens. 1 5. . . . 
Dus nogr.iaals: let. deze smok heel goed op, in welk e1.ftal U s+,aat opgesteld!!! 

Heren aanvó0rdors: vul steeds op hot ruilforraulior alles in, dus: 
klas afd. naat1 tegenpartij én eigen o·lf-tal, .dli'tum, terrein, schoidsxochtër, · · 
grensrechter.' Hot codono. is 08-009. 

DE OPSTELLil'TGBN: 

Lens 1 on 2 worden door do trainer bokendgeraaakt. 

Lans 3 - 3o kl.B. 

R. Brugger.w.ns 
J,Bijstervold 
J. Colpa 

Lens 4 -.ros.1e kl.D,· 

P.v,d. Aar 
R. Eykolhof 
F. Guit 

SEKO 

Lens 5 - ros.1e kl,H, 

E.Bakkors 
R. Brandonburg 
A, van Egraond · 
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J,Disseldorp 
J .van Dijk . 
A. Janssen 
G.v,d, Velde 
G. Kemperraan 
W, Kouwonhoven 
J.v.Luyken 
R,van Hartingsveldt 
G,Oostrom (A) 
A, Rooduyn 
P, Rossit 

' . 
Afschr,bij G,Oostrom 
tel.55.82.98 vrijdag
avond tussen 18-19 uur. 
Lens 6 - res.2è kl,N. 

J, Borst 
A,v, Essen 
lf, Eykolhof 
E, Foendoo 
T, Heerschap 
G,do Hoogd 
L. Janssen 
II.de Jongh 
w.u.v.Rijn 
P. ,Schouten 
J.Silvorontand (A) 
F. Voolbehr ,, 
il, Vervaart 

Afschr,bij J,Silverentand 
tel.29,88,75 vrijdag
avond tussen 19-20 uur 
Lens 9 - 3o kl,C, 

W, Englobert 
L. Egber:bs 
P. Haring 
F. Jehoe 
:1. Janraaat 
A.v,d. Keer 
T. Moorstadt 
N, Osse (A) 
G. Vervaart 
F,de Vos 
J. Koot• an 
F.· Wubben 

Afsohr,bij N,Osso 
tol. 66,. 13, 14 vrijdag- . 
avond tussen 19-20 uur. 
Lens 12 - 60 kl.B,' 

A, Banning 
R, Bos 
R.de Groot 
E,v.d, Linde 
ll. Verdonk 
J.H.Op ten Berg 
R. v.a. Stoên 
P.C. Struyck . 
R,A.v. 1fossem · (A) 
L, Voorduin (ook naar 13) 

' 

J, !Ieins 
n: Hoefnagel 
P,Klein Bretelor 
B.v.d. Liins 
F, Raaff 
M,v,_ Veo!'l.'.. 
J, Verheugd 
W, Vorbarendso 
J. Verhaar (A) 
J .• do Waart 
i.P. Zoun 

Afschr,bij J.Verhaar 
tel.65,32.08 vrijdag-' 
avond tussen 20-21 uur 

Lens 7 - res.2e kl.K. 
F,v.d,Berg 
A,Bildorboek 
B,v.d,Burg 
G, Duyvostoin (A) 
R, Feekos 
P,Ifoynen 
A, Hook 
F,de Kleyn 
B,Lustenhouwer 
B,Osso 
A,Tinnonbrook 
J,Vorbarendse 
M,Wolters Rüokert 

Afschr.bij G,Duyvostein 
tol.67,61 ,83 vrijdag
avond tussen 18~19 uur 
Lens 10 ~ 3e kl.E, 

J ,de B.oor 
N ._de B.oer 
c. Dries 
H.'do Groot (A) 
J,de Hilstor 
H, Hakot 
W, Krol (2x) 
F,v, Noort 
J .v: ·schaik 
J, Si• ons 
H,do Sterke 
J, WittinJ 

Afsohr,bij H,de Groot 
tol.66,85,23 vrijdag
avond tussen 19-20 uur. 

,Lena 13 - 60 kl.G. 
H, Douw 
H, Jacobs 
P, Burghouwt 
II, Kompor 
c. Kras 
'ffo v,_d •. Laan _ 
A.v. Luxo• burg (A) 
H, Soholton 
H,A. Suiker 
M, Suykerbuyk 

J,Groonendijk 
K. Keetman 
G,Looyonstein 
W. Miohols 
R. Soholton 
F. Straathof (A) 
H. Suykerbuyk 
A, Verbarcmdse 
U. Verheul 
M,v,Zilfhout 
c. Gri• bergen 

Afschr,bij F,Straathof 
tel,33,72,88 vrijdaB"
avond tussen 19-20 uur. 

Lens 8 - 3e kl,A, 
L,Brandonburg 
F,v, Dijk 
J. Endlich 
P. Fioret 
L, Boelhouwer 
N,do Gruyter 
G. Halleen 
G. Jehee · 
a.v.d. Kloy (A) 
J, Riemen 
p. Schulten 
R,v,d. Volde 
H,v. Uelzen 

Afschr,bij G.v,d. Kley· 
tel. 01 790-7867 vrijdag-· ·· 
avond tussen 20-21 uur 

Lens 11 - 4o kl,E, 

H. Albors 
G, Blankespoor. 
J. Borst 
H, Dankors 
e.v. Doelen 
P.F.do Haan 
J. Kuypers 
W, Olthof 
R. Peters (A) 

· J. Rientjes 
F,de Vroege 
A.A,Pelsor 

Afsohr.bij R,Peters 
tel,67,00,75 vrijdag
avond tussen 19-20 uur, 

4 



J. Staffeleu (ook n~ar 13) 
F.cle Winter 
W. Krol (2x) 

J.Jager 
L, Voorcluin (ook bij 12) • 
J. Staffeleu (ook bij 12)' 

Afschr.bij R,A.van Wassen Afscru;-,bij A.v. Luxeraburg 
tel.68.65.11 vrijdagavond tel.60,71.71 vrijdagavond 
tussen 19-20 uur. tus.sen 19-20 uur. 

De aanvoerderfi deze week bellen: M. Bloks tel.29.28.38 tusson 21-22 uur, ook 
al zijn or geen spelers tekort. Dit in verband • et eventuele verschuivingen. 
Zondag a.s. aanwezig van de SEKO vanaf 9.15 uur de heren J,Bor.i en M. Bloks. 

In verband not. 2x. ~iet. opkor.ien worden de navolgende spelers niet opgesteld: 

G. Benneker, A.J. Har.tbrook, J.v.d. IIeyden, J. Magnée. 

Verweer CTaandagavond á.s. bij de SEKO. 

VARIA A N.T JES, 

- Jos I!ern1ensY Ik r.iiste gewoon de professionele hardheid oa door te gaan. 
- 11,very Brundhge: A1.;a teuris tisch geleuter. 
- Zouden r.iidd~nvelders, die niet genoeg schakolon, alleaaal DAF rijden, 
- Als we.Hans Zoet nu oons net oen prop in zijn r.iond lieten spelen; zijn adoa-

haling raoet hij dan • aar op andere wijze verzorgen. 
- Hoera, Jaap hoeft zijn aobiele hoaetrainer terug. 
- Onder het !IDing" in het klubgebouw staat een ander "Ding". . 
- Hói; sisteea r.1et wisselspeler wor~t nu ook ijv.erig op de training beoefend: 

Spelers r.iêt aelktandon genieten de absolute voorkeur.· 
- De kettingen aan do deuren- van .clo kleedlokalen:· 1odenstrop •. 
- De hoer A,Bom: De. sleutels. waren goed, • aar de sloten pasten niet.-· 
- Tijdens zo'n kor.ir.iissiovergadering zouden eigenlijk droppen voor 5 cent mooten 

worden rondgedeeld. · 
Slasaus is do boste bladvulling. 

' 
BERICHTEN 

- Loo Riemen dankt allen, die tijdens zijn ziekenhuisverblijf hun belangstelling 
hebben getoond on herJ • et goed? gaven hebben verwend, 

Ton Hop dankt een ieder, ook nar.ions zijn verloofde, voor do belangstelling, 
tijdens hun verloving betoond, 

- Een pluim op de hoed verdienen deze week o.a. do heer Flur.ians, voor de ver
vaardiging van oen 7 motor en 88 era. hoge vlaggor.iast met oranje knop en Jos· 
Koetraan en Wia Englebert hebben.oen week vakn,ntio opgeofferd oa het oersto 
kleodgebouw aan do binnenkant van oen nieuwe verflaag to voorzien, 

- H,II, Aanvoerders attentie: Golioyo op vrijdagavond do Soko in te lichten over 
do bij u binnongokomon afschrijvingen. Voo.r ovo.ntuolo verschuivingen in do 
elftallen is hEJt no.o.dzakelijk, dat do S0ko. hiervan op do ho.o.gto is. 

Sinds Korstrais zijri er 15-resorvo-shirts spo.o.rlo.o.s vordwonon. Binnenkort komt 
do man oot do p0t, .oen razzia ho.uden. Ifot is maar, dat u hot w0ot! . 

- Oud-lid on donateur Kas Bontje viort op 4 oktober a.s. samen r.iot vrouw, hun 
/ dankbaro kinderen on kloinkindoron hun 50-jarig huwolijksfoost •. 

U kunt hen folicitoron in Restaurant Corner House, Laan v,Meerdorvo.ort 209, va.n 
16,30 - 18.30 uur. 

- Vleugelspeler, stijldanser en klavorjas-ko.ning Jos vfitting is· voorn-omons o.p 6 
o.ktober a.s. O.Ll 13,45 uur in hot ,stadhuis to Rijswijk Lies Zwanenburg to.t zijn 
wattige ochtgrmo.te te laten verklaren, Receptie van 17 ,30=19 ,00 uur in hotEJl
restaurant "Go.udon Wieken", Schovcmingsoweg 3 7, 

- Do hoo.r A,Loykens lid van do akko.modatioko.mraissie zo.rgt, dat o.p zo.ndag allerlei 
zaken, die niet door do Soko. wo.rdon gorogold, to.oh voor elkaar ko.raen. Maak hot 
hom goaakkolijk on verleen hor.i zovool aogolijk • odoworking bij do uitvoering· 
van do talrijke o.ndankbaro klusjes. 

- De hoor Ap Ilo.pponbrouwors dankt do Soko voo.r hot vuurwater, 

DOELPUNTENM!\KERSLIJST 

1. J.v.Vclzen B 2 
·M. v. Wassor.i B 4 

6 
6 

3. R. Guit 
L. "Loj01rnan 

5 
5 5 



5. H,do Storke S 10 4 J ._v; Gastel B 1 4 
J .de liilstor S 10 4 Th,v/d Voort B 6 4 
P.v/d Steen A 2 4 _ Q.v.d. Meys B 6 4 
F. Veoron A,3 4 P. Valkenburg C 1 4 
P. Lojowaan A 4 4 .G •. Boon C 6 4 
K.v/d Voort A 3 4 J. Franken p 6 4 rr. Stravor A 5 4 R. Viorssen. p 6 4 

BING0-.11. VOND. 

Op vrijdagavo_nd 29 september a.s. orgnniseert do Kc-Ka oen onorm goede bingoavond. Het is do bedoeling, do.t .er niet do helo o.vond achter elkanr de spelletjes worden gespeeld. Tussen de bodrijven door zal or zorg worden gedrngen voor eon 6 randioos r.iuziokjo voor jong" en oud (waarop oud r.iot jong knn dansen), 
Ook zal er oen hartig hapje, zoals kao.s on worst kunnen worden genuttigd, Zoals U kunt lezen, laat do Ka-Ka niets aan het toeval over oo do gezelligheid zo hoog r.iogolijk op to voeren. Hot onige, dat wo ochtor nog nodig hobben, zijn • ensen, zoo.ls U. Zonder U kunnen wij het natuurlijk ook niet goz9llig r.iaken. De Ka-Ka·doet zijn best, r.iaar zonder U kan het echt niet, zodat wo ma.ar hepen op een opkomst, waar U "U" togen kunt zeggen. · · KtJ.-Ka, 

SIMULTAAN -SCHII.AK WEDSTRIJD 
Vandaag, woensdag 20 septe• ber, do gro
te avond voor alle schaakenthousiasten, 
Gro.ag iedereen, die mee wil doen, om 
7,30 uur inschrijven. Vorige week vroe
gen wc diegenen, die iaoe willen spelen, 
zel~ voer een schaakbord to zorgen. 
De Ka-Ko. heef~·via Hein Piet van der 
PROGRAM M•A JUNIOREN 
ZONDAG 24 september 1972 
12,00 uur Lens 2 
14,00 uur DZS 1 

Lens 6 vrij 
14,00 uur Rava 3 

osc 1 
- Lens 3 

- Lens 8 
ZATERDAG 23 september 1972 
14.30 uur DFC 1 - Lens 1 
16. 15 uur VVP 6 - Lens 4 
16. 15 uur Lens· 5 - Si1'V 2 
16. 15 uur Lens 7 - Westlandio. 
16. 15 uur Velo 7 - Lens 9 
16.15 uur Lens 10 - RVC 7 
15.00 uur IIDV 4 - Lans 11 
15.00 uur Lens 12 - SVH 2 
15,00 uur Vios 6 - Lens 13 
15.00 uur Lens 14 · · - Tonogido 6 
15,00 uur Lens 15 - Cromvliet 
13,45 uur L'.l.akkwartior 9 - Lens 16 
13 .45 uur Lans 17 - VCS 11 
13,45 uur DSO 12 - Lens 18 
13 .45 uur Lens 19 - ADO 2~ 
13 ,45 uur Lans 20 - Cromvliet 
13,45 uur Scheveningen 13 - Lens 21 
14,30 uur HPSV 3 - Lens 22 
12,00 uur Rijswijk 16 - Lens 23 
AFSCHRIJVINGEN, 

6 

6 

10 

Spok ook enkele bordon weten to bor.10.ch
tigcm, · zodn t dit voor diegenen, die 
niet over spelmateriaal beschikken, 
geen reden is o• thuis te blijven. 
Do deelnameprijs voor vanavond is 
Fl.1,-- ter dekking van de organisa
tie-kosten. 
Tot vanavond, ICaKa 

Terrein: 

V 3 
Ockenburgh 

Zuiderpark 

Dordrecht 
Zuiderpark 
V 2 
V 3 
Ncordweg, Wnteringen 
V 1 
Zuidorpark, 2e god. 
V 1 
Dedemsvao.rtweg 
V 2 
V 3 
Jansoniusstraat ·'
V 1 
v.d. Hagenstr., Zoetermeer 
V 2 
V 3 
Houtrust 
Zuiderpark 
Schaapweg, Rijswijk. 

Schriftolijk: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij de heer G.v.d, Stoon;Nunspootlaan 
Telefonisch: vrijdagavond tussen 18,30 en 19,30 uur (uitsluitend in geval 3o3, 
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van ziekte): A-klas.sers ( 1 t/r.1 8): cllm.J. Hop, tel.29,40,38 .. 
B-klassers_ ( 9 t/m 15): dhx,A,Bertons,tol.29,02,45 
C-klassors (16 t/m 23):dhr,A,Bockor, tel.55,94,77 

In noodgevallen kunnen de junioren nog op z-aterdagooh-tond 'tusson 10.JO on 11,00 
uur afbollen bij d.hr,G_.v.d. Steen, tel., 39,fl6.,94., ........ . 

AFKEURINGEN: Do junioren moeten bij slechte. weersomstandigheden steeds de af
keuringslijsten raadplegen, Telefonische informaties worden hier
over. niet verstrekt. .. .... . --- -·- -

NIET-OPKOMERS: Wegens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgen do volgend0 spe~ 
lers 2 extra resOrve-beurttm: F,!Iooghiemstra, 11.Appeld6orn; .. 

·.. F, · Kortokaas. 
Bij herhaling volgt uitsluiting van declner.ling aan de korJpeti tio
wodstrijden. 0 In dat geval blijft de verplic:hting_ tot bet;:Lling van 
de kontributie tot het eind van hot seizoen (30 juni_) gehandhaafd. 

DEO PST ELL INGEN: 

LENS ·2: 

LEl:W 3: 

LENS 4: 
~~!L2.= 
LEHS 6: 

:r.mrs 7: 
LENS 8: 

LENS 9: 

LENS 10: 

LENS 11: 

LENS 12: 

LENS 13: 

LE!TS 14: 

LENS 15: 

LEffS 16: 

LENS 17: 

wordt donderdag na de training bokondgeÏ-.iaakt. Leidor: J.H.op. Samen-
komst: 1 2. 4 5"uur Lens-terre in. · 

wordt donder~ag na de training bekendgemaakt. Niet goselektocrde spe
lers ontvangc,n bericht. Leider: A.v,Baggur:i. 

als vorige weck. Leider: Dhr.A Sobneider. SanenkoL1st: 13.30 uur 
DZS-torroin. 

als vorige week. Leider: R,Blok. Samenkomst: 15,45 uur VVP-terrein, 

als vorige weck, Leider: .J .• Iloynen, . -· 

vrij ( C .Ilooghior.1s tra, R. v.d. Linde, W. v.d. Linden zie Le~s 8). 

als vorige weck (Reserve: F. Hooghior:istra). Leider: N,Osse. 

A.v.d. Bere, G. Blank, R. Bom, A. Brouwor, F. Magnee, l_!. __ !/lagnce; 
R.v. Pelt, C. Bakker, J. Dessing, C. ITooghicmstra, R-v~d. Linde, 
W. v.d. Linden. Samenkomst: 13,30 uur RAVA-torroin, 

als vorige weck not G. Bloks i.p.v. J,v.d. Burgt, Leider: dhr.C,Frankc. 
Samenkomst: 15.15 uur Lens-terrein. 

als vorige weck r.1ot J.v.d. Burgt i.p.v. G, Bloks en R, Hulsemans 
i.p.v. J,v,Vclzen (J.Voldraon zie ook Lens 12). Leider: dhr,H,Zoet. 

als vorige week met J. Tottoro. Leider: dhr.n .Drabbo, Samenkomst:· 
14.15 uur Lens-terrein. 

als vorige weck met J,Voldr.ian i.p.v. J. Tettero en D,v.d.Zwan i.p.v. 
R. IIulsomans. Leider: dhr.B, Osse. 

P. Blor:i, R. Blank, E. Co.stenr:iiller, L.v. Dor:iburg, P,v. Duyn, J. Iloµt
schildt,· H. KneveÏ, F. Kras, G. Mahieu, B.v. Veen, A. Hoefnagel, L,Oos
terveer (2x). Leidor: dhr. G. Vervaart, Sar.1enkomst: 14,15 uur Lens,-.terr. 

L,Lejcwaan, C. Lipmcm,. Q.v.d, Meijs, T. Pr.ins, E. Tounis, H. Uding, .. - - • 
T.v.d. Voort, J,dc Waal, H. Wubben, F •. Wouters, Th.Mooijr.ian (2x) •. : __ ·. 

W. Groen, F,Jonkor, A. Kleywogt,• P. Koevoets,• A,· J{rijgs11o.n, A.v. Maar
soveen, J.v.d. Meije, J. Po11pen, W,de Vos, J. Wasserman, J. Engelo (2x). 

· als vorige week, Leider: dhr.W,KOetman. Samenkomst: 12,45 uur Lens. 

P.v.d. _Burg, R. Dessing, W. Frantzen'; O. Huis, R. Kocvoets, R. Noorde- . 
loos, F.v. Velzen, H, Vink, R.v.d. Meer; P. Schoomakor, R,v. Loon (2x). 
Ros.:. G. Appeldoorn, F., Kortokaa$ •. L0iJ.er: dhr.Th.Hoefnagel. -.- ,. ,_ . 

LENS 18: s. Wil• or, R.v.d. Boogaarà., J/coli, J.ter Laaro, R. Peroira, M.v. 
Steeg, J.v.d, Branden, II.du Chatinier, W. Hoynen, R. Peters, Th.v. Lu
xenburg, A. Wosterduin,· Ch,Geeve. Loidor: dhr,H,Verbarends0. Samen
komst: 12.30 uur Lens. 
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LENS 19: ,als vorige week, Zonder R,Pereirá. L, Oosterveor 2x zie ook Lens 13, Th, ,J4aoyma.n 2x•zio Lens 14, J,Engelo 2x zie Lens 15. 
LEtrs '20: iils vorige wee·k. Leider: dhr,W.Miohols. ------... 
LENS 21: als vorige week. Leider: •dhr,A,!Iock. Sa.r.ionkonst: 12.45 uur Lens, 
LENS 22·: als vorige week, Leider: dhr,R.Peters. Sanonkor.ist: 13,45 uur Lans. 
LEi'TS 23: als vorige weck, Ros.: R, Vos. Samenkor.1St: 11 .00 uur Lens. 

KEEPERSTRAINING: zaterdag 10.00 uur voor P. H001:1skerlc on N. Groenewegon, 
Bij verhindering bollen vrijdag tussen 18.00-19,00 uur tel, 
33,66.52 (N•,Drabbe), 

UITSLAGilT JUNIOREN 16/17 september 1972. 
Lens 1 - ADO 1 0-3 RVC 10 - Lens 12 Verburoh 1 - Lans 2 6-7 Lens 13 - Di,e, Ha.ghe. 7-Lens 3 - VDS 1 11--0 DWO 7 - Lens 14 Lens 4 - Loosduinen 2 9-0 Lens 16 - mm 8 Se1:1por Altius 3 - Lans 5 0-4 Oranje Blauw 4 - Lens 17 Lens 6 - RK,AVV 4 3-1 HDV 6 - Lens 19 WIK 2 - Lens 7 1-3 Todo 4 - Lens 20 Lens 9 - DSO 5 2-0 Lens 21 - BSC. 168 
HES 5 :.. Lens 10, 1-2 Lens 22 , - Quick 13 Lans 11 - Quiok Stops 7 1-1 Lans 23 - VVP 14 

PROGRAMMA PUPILLE1T EN' WELPEN 
PUPILLEN 

ZATERDAG 23 sopto1:1ber 1972 

12.45 uur Lens 1 - RVC 1 
12 .45 uur IIMSII 1 - Lans 2 
11 • 15 uur VCS 2 - Lens 3 
12.45 uur Lens" 4 :.. RVC 3 
12~45 uur-Lens 5< - Rijswijk 4 

Lens 6 vrij 
12.00 uur Lens 7 - Quick 4 
1 2. 00 uur Lens 8 - GDS 4 

' WELPEN 

ZATERDAG 23 septoobor 1972 

- Lens 1 
- l!MSH 1 
- IIPSV 1 

11,15 uur RK,AVV. 1 
11 ,15 uur Lens 2 
11.15 uur Lens 3 
11_. 15 uur Velo 5 ·· - Lens 4 
AFSCHRIJVDTGEH: 

Terrein: 

V 1 
Vredcirustla.an 
Dedo1:1svaartwoii 
V 2 
V 3 

V 2 
V 3 

Leidschendam 
V 2 
V 3 
N oor?-~eg, Wa teripgon. 

0-2 
.6--0 
0-7 
6-3 
1-1 
3-4 
6-1 
0-6 
1-8 
1--0 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr. G,v.d, Steen, Nunspootlaan 303, 
Telofonïsch: vrijdagavond tusscin 18,45 on 19,30 uu:C. (uitsluitend in go'val van ziekto), tol,66,13,14 Klubgobouw. 
In noodgovallon kunnen de pupillen on 'welpen nog op za.tordagochtond tussen 10.00 en 10.15 uur afbellen. 'J:'ol,66,13,14 klubgobouw. 
AF!CE!JRINGEN: Bij slechte weersomstand;!,i,heden steeds eerst do o.fkeuringslijston . rasdplogon. Staat daarop bij •"Pupillen en lfelpen"· vermeld: GOED-. GEKEURD",, dan stoods na.ar veld of punt van sar.10nkonst komen, IIf DIT GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDillT GE:rnFORMEERD NAAR EVENTUELE AFKEURIHGEi'T, 

staat bij do aflceûringsadross,on bij "Pupillen 'en Welpen" vormold: ZIE AFKEURilWSLIJST", dan moot als volgt worden gehandeld: Voor do thuiswodstrijdon moot juniorenlijst worden goraa.dpleogd. Zijn de 
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wedstrijden. van Lcn~ 5 e_n. 7. goodg9keurd, dan gaan ook do Pupil
len- en trelpèn-wodstrijden op,ons'.yold door. Uitsluitend.voor do 
uitwedstrijden (P 2 'on 3' on W 1 en 4) mag in dat geval telefo- . 
nisch wo_rdën geinforraoerd of hun wedst.rijden doorghan (Tel. .. 
66.1'3.14) en wel zaterdagochtend tussen 10.~Q en 10 •. 15 uur. 

NIET-OPKOMERS: _Wegens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgt de_ volgende spe
ler 2 extra reserve-beurten: R.de Oruyter. 

0 PST ELL INGEN: 

PUPILLEN: 

P 1: als bekeni •. Leider: Paul v.d. Steen. 
1 _. • ~-, 

p 2: als vorige week raèt H.Planken en R.Ilon i.p.v:· .. M;· Rutgors"éri"p;réroi:· ·.·.:-·-·· 
Leide"r:. Gerard· Duivestey:n, Samcnkorast: 12.00 uur Lens-terrëin. 

! " ~ 
.. · - ï 

als vorige week mèt. P. Krol en M.Rutgcrs i.p.v~ H.Plankon en R,Ben, .Lèider: 
Jes ,Disselçlorp, &Ïmenker.ii,t: 1 O. 30 uur Lens'-t.errein. 

):_:J:: · als v_orige weef. Leider: Ferrie Hooghiorastra •. 
f ! 

):_2,: als vorige week, ·Leider.: Rob Hoefnagel. 

f_§.:. . vrij 

L1•. ·~ .. als vorige weck ·met F. Welling i.p.v, M,v.· Zwel. Leider: Fred de Kley:n, .•. 

P 8: als vorige week met M.v.Zwol i.p.v. F, Welling, Leider: Arnold Brouwer. 

WELPEN: 

W 1: als bekend. Leider: Hans Zeun. Samenkomst: 10.30 

N_g: als bekend, Loidor: Guus Hey:nen. 

1'7 3: als vorige weck. 

Lens-terrein (por aute?) 
J, 

li ... 1: als vorige week. Samenkomst: 10 ,30 Lens-terrein. 

UITSLAGEN 16 september 1972, 

Pupillen: 

Laakkwartier 1 - Lens 1 0-1 
Lens 2 - RVC 2 0-2 
Lens 3 - Leesduinen 1 
Lens 4 - To Werve 1 
ID~SH 2 - Lens 5 
Lens 6 - Quick Steps 3 
Lens 7 - HMSII 3 
Lens 8 - Quick 6 

LENS P 3 - Loosduinen P 1 

2-1 
3-2 
2-0 
2-1 
0-6 
0-4 

lfelpen: 

Lens 1 - mc.AVV 1 
ADO 2 - Lens 2 
Juvontas 1 - Lens 3 
Lens 4 Rava 2 

2-0 
5-1 
5-0 
7--0 

Na uit de eerste twee wedstrijden slechts oen punt te hebben behaald, hetgeen 
drie punten te weinig was, heeft Lens in deze wedstrijd beide punten in de wacht 
gosloopt. Lens had de gehele wedstrijd een groot veldoverwicht, maar tooh was het 
Loosduinen, dat do score middels óén van do sporadische uitvallen opende. Deze 
stand was bij do rust nog steeds onveranderd. Na do rust oen sterk aandringend 
Lens on deelpunten kenden niet achterwege blijven. Richard Bon maakte eerst crelijk 
on oven later tekende deze zelfde jongen ook voor hot tweede doelpunt. Ilo strn1d 
van 2-1 was zeker verdiend on was het resultaat van hard werken van het gehele 
elftal. 

LEJ;TS 16 - DWO 8 (6-3) 
Meteen, toon de wedstrijd begon, gind Lens in do aanval, uaar door con uitval over 
links van DWO werd Lens op eon 0-1 achterstand gezet. 
Lens was echter niet van alag af on begon aan een sterk tegenoffensief. Na een 
korte solo van Ralph Mioka word het 1-1, 
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Lens bleef doorgaan en via Ronald Hofoan werd· het. 2-1. 
Lens vond dit niet genoeg en bleef gaan. Nadat Fons Fortoan 2 maal op do lat 
had geschoten, oaakte Oscar Borst 3-1. Vlak ~aa.rna werd hot 4-1 door Jos 
Lausbcrg. Dit was de ruS-tstand. Na rust begon DWO een offm;1siof, dat resul
teerde in 4-2 on 4-3,·Toen ging Lens weer in do aanval. 
Na een goede a,mval over links wi.aktc Fons Fortnian er· 5-3 van. Een tijdje 
gingen de aanvallen over on weor,.maa.r toch was Lens sterker. Vlak voor tijd 
oaakto invaller Peter Valkenburg er 6-3 van. 
Ifa een wanhoopsoffensief van Dl-TO, waarin de Lens-achterhoede goed stan"d hield,· 
floot do scheidsrechter voor hot einde. 

LENS 9 - DSO 5 (jun) 2-0 Lens 16. 

Op een. zeer drassig e·n 'glad ;veld heeft B1 weer 2· punten behaald 
tegen een zich fel verwerend DSO, De eerste helft ging gelijk-op, 

.maar LENS .wist uit een fraai·e aanval te scoren door een schitterende. 
èffeêtvolle kopbal van Maurice Wolters 1--'0 •. Dit bleek de ruststandook 
te zijn. Na rust was LENS conditioneel beter en waren we meer in de 
aanval mede door terugzakken van DSO. Uit een van de vele aanvallen· 
kwam Ton 's-Gravendijk oog in oog met de DSO-goalie, hij lobde de 
bal over de uitlopende keeper in het verlaten doel 2-0. . 
Vlak voor tijd werd Adrie van Kleef in het bewusto gebied onregele
mentair onderuitgehaa.ld: maar de scheidsrechter liet dit onbestraft. 
Zo bleef het 2-0 en hebben wij• 6 punten uit 3 wedstrijden, 

. - .. 
LENS 9, 

-

. . 



, :, . · ,., ... 46e Jaargang nunraer 9 · 27 september·1972 
J 

DE LENS RE V U'E . •. 
Ueelcplad · van de Voetbal vereniging Lenig en Snel · . 

OFFICIELE'.MEDEDELINGEN' 

NIÈUWÊ.LED~T 

,,. 852 P .w; van Es 
- 853 F,J ,Dullaart 

·,,, 854 P,J,Dullaart 
,.. 855 A.J .Hoenstok 
.., 856 J .Hoenstok 

,,. 857 fr ,H,de Jong 
,.. 858 J .M.Korte 
;; 859 L,J.v.Luxemburg 

IN BALLOTAGE 

B.R,Driessen 
A,W,dé Jong 
R.C.de Jong 
L,A.'va.n Rijn 
P.J.van Rijn 
T,D,Kraarawinkel 
F,J .v.Oostayen. 
H,A,Prins 
R.J.Zetz 
~!.P. Verdenk 

STRAFZAKEN 

· 23-11-64 ( w 
14-09-62 ( w · 
15-06-59 ( C 

29-08-57 (b 
20-08-60 (p 
22-09-64 (w 
06-02-59 (c 

. 15-03-61 (p) 

26-08-64 ( wc 
20-'-04-60 ( 

15-09-63 lw 
20-01 -64 l!f 
16-ó7-57 
03-04-54 
19-07-57 (b . 
23-11-49 ~s 
31-10-58 (c) 
29-01-53 (s) 

Zweelóostraat·48 · 
Zuidlarenstraat 58 
Zuidlarenstraat 58 
Eekhoornrade 88 
Eekhoornrade 88 
Hoogveen 157 
Çroenezijde 143 
Het Zicht 5 

De Rade 35 
Wezelrade 266 
Wezelrade 266 

. Magn,oliastraat 10. 
Magnoliastraat 10. 
Zijpendalstraat 160 
Heilostraat 212- .. · 
Boekhorststraat 128 
He;ilostraat 222 
Ilobbèraastraat 132 

663689 
290388 
290388 

298304. 

660765 
;., 

657079 
657079 
948579 

. 687607 

257355. 
, 391978 

,- De K,Ir, v·,B, Afd,'Den :i!aag heeft R, Zoun geschorst voor 1 bindende wedstrijd voor
waardeli,Jk i.v.m. zijn optreden tijdens dé wedstrijd Sparta-Lens 1 (Jun,) ·op.· 
20-9-72, Bovendien is een proeftijd opgelegd tot 1-1-73, 

,.. De ·K,N. V ,B. Afd,Den Haag heeft 0,Kortekaas geschorst VO(!r 1. :bindende wedstrijd 
i,v,n, zijn optreden tijdens de wedstrijd Sparta-Lens 1.(Jun,) op 20-9-72, 
De K.N,V.B, Afd.Den Haag he.aft J.v.Gastel geschorst voor 2 bindende wedstrijden 
i.v.ia. zijn optreden tijdens de wedstrijd Rijswijk 6 - Lens 9 (Jun,) op 9-9-72, 
De kosten va.n deze zaken ad Fl,5,-- dienen door betrokken spelern te worden.be
taald., Het bestuur heeft R,de.Groot geschorst voor 1 bindende wedstrijd i.v.m. 

,.. zijn·optreden tijdens de wedstrijd Duindorp 7 - Lens 12 (Sen,) op 24-9-72. Boven
dien is betrokken speler voor nog eens 1 bi:tuiende wedstrijd geschorst wegens het 
weigeren gehoor te geven aan een opdrac.ht van zijn aanvoerd,er. 

,..- Het bestuur heeft M.Hol ters een officiële berisping gegeven i.V,f!l, .zijn optreden 
tij,dens de wedstrijd Velo 7 - Lens 9 op 23-9-72, 

ADRESWIJZIGilTGEN 

_ 537 B,A. Vas.ke naar Mgr,Beklèerslaan 493, Rijswijk, 
579 0; Vorkink · 'tel. 180542. 

Kollektieve Ongevallen- en _v~,A.-verzekering 

Voor funktionarissen en ledén van bij dé K,N.V,B, of zijn afdelingen aangesloten 
verenigingen, is een kollektieve·ongevallen- en W,A.-verzekering bij 
"De Ni'euwe Eerste Nederlandscl:ie" N. V, afgesloten, 
Met ingang van 1 augustus 1972 zijn de verzekerde bedragen bij overlijden .do_or 
èen ongeval en bij blijvende algehele invaliditeit verhoogd. 

·Inde voorwaarden en ·de overige verzekerde bedragen is geen wijziging gekomen, 
Uittreksels van de polisvoorwaarden zi'jn in het bezit van het bestuur en kunnen 
uiteraard door een ieder worden ingezien •. De volledige bindende voo.rwaarden van 
deze verzekering liggen te;r inzage op de kantoren van de K,N,V,B, en zijn Afde-
lingen, · · 
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Het is in.verband met de omvang ondoenlijk de voorwaarden in de Lens-revue op te .nemen, Belangrijk-is .. vooral, dat U.weet,,.dat deze verzekerina bestaat on datU bij het bestuur (Guido Halleen) terecht kun,t voo~ de wijze, waarop U oen,en ander dient af to handelen; 
Het is natuurlijk niet zo, dat U schaci.e tweemaal kunt verhalen, De koll_ektieve vèrzektiring·möet dus· wörden ·gezien ïils een aanwllende-·verzêlèëring. - -·· · · Het betreft hierbij niet alleen zaken, die op het _voetbalveld gebeuren, maar oolc tijdens het reizen van,en naar de terreinen, al of niet in klubverband •. (dit geldt dus ook voor ouders, die zaterdags jeugd vervoeren). :. : . · U vraagt niet om een aalmoes, maar hebt recht op een uitkering, als zioh een ongeval of schadoguvil.l, zoals in de voorwaarden vèrmeld,voordoet. Aarzel niet.bij twijfelgevallen do betrokken bestuursfunktionaris te raadplegen, 

INGEZONDEN BRIEF 
Geachte Redaktie, 

Red. 

Verschillende keren heeft U in de Lens-revue verzocht om aktie voor de redaktie, Ondergetekende weet uit ervaring, wanneer alles naar de zin van de leden loopt, dat U dan nimmer roaktie zult ontvangen, Bij deze dan do onderscheiding! Als je een taak voor de vereniging op j'.e )pbt genomen, is ho·t te begrijpen, dat jo naar reaktie verlangt, 
De enige manier om reaktie te krijgen is: Dat U in de revue iets vermeldt, dat niet waar is en dan komt or wel reaktie, zoals volgt:· 
In n=1er 7 dd, 13-9-1 72 kunt U lezen op bladzijde 1 
OPENBARE VERGADERING KOMMISSIES. Aanvang 22,00 uur. 
a,s, Maandag zal de eerste openbare ve.rgadering plaatsvinden van bestuur en kommissies, Ik begrijp het woord OPENBAAR wel, maar het was toch duidelijker·' ·geweest, indien U daarbij had vermeld: OOK DE OUDERE LEDJ!N en/of OUDERS van. do leden zijn hierbij van harte wolkom.-Nogmaals het is van mijn kant geen kri·tiek, doch slechte eon opmerking. Do vereniging en niet allóón onze vereniging, ·zit om Leiders en Kommissioledon onthand, Het is maar een tip. Weliswaar · ·schrijft Jaco-owicz in m:unmer 8, dd. 20 dezer ih zijn· spijtbetuiging,' d"at deze vergadering voor iedereen: is. · 
Eon on ander kan dus do oorzaak zijn van de door U vermelde weinige intoresso door do overige leden, Dit schrijven houdt dus niet in, dat ondergetekende solliciteerï; naar of zich beschikbaar stelt voor oen funktie I Hot zal U bekend". zijn, dat wij de Lens-revue stonoillen, dat ook wekelijks uren in beslag neemt •en dikwijls ais chauffeur voor de vereniging optreden, wat helaàs niey aan de auto ten goede komt, Je passagiers houden daar ~eestal geen rekening mee en zien-blijkbaar geen verschil tussen een openbaar vervoermiddel en jouw partioulier·bezit. Misschien is-dat ook oen reden, dat dezo bezitters zich zo weinig beschikbaar stellen? Maar ja, hoe kan je dit de jeugd aan het verstand brengen? Beste Redakteurs, veel sukses met onze revue, maar in het bizondér mot onze Vereniging, Een volmaakte vereniging bestaat er niet en heeft ook nooit bestaan, Je bent niet alléén een goed Lid·döor·je jaarlijkse kontributie te betalen, maar je moet ook als speler je volledig inzetten door gedrag on aktiviteit en je medewerking! ALLEMAAL - ALLEMAAL - ALLES VOOR JE KLUP, Hoogachtend , -

A,J.'s-Gravendijk, 
NASCHRIFT REDAKTIE: 
De ervaring van de heer I s-Gravendijk, dat; als· álles nàar .. dé .. ziri van dé iééfoïi · loopt, er nimmer reaktio zal wo~dèn"ontvangen, is inderdaad ook de ervaring van do rodaktie, hoewel het eon het ander be.slist niet hoeft uit ~o sluiten, Wij verwachten niet uitsluitend"reaktie op fouten van do rodaktio, mistoestanden e.d. in de vereniging, maar juist een opbouwend, lovend woord of zomaar een artikeltje van iomand·,•dio graag zijn pennevruoht in do Lensrovue wil gopublioeord zien. Jammer genoeg is hot zo, zoals dhr. 1 s-Gravcmdijk terecht opmerkt, dat als reaktie losgeweekt wil worden, er onwaarheden, beledigingen, stuitende opmorkin~en e.d. moeten worden verkondigd, 
Wê zijn toch wol bli·j met bovenstaand stuk van dhr. 1 s-Gravendijk, die oen kleine 
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onduidelijkheid in, de Lonsrevue aangrijpt ora e,e,a:. voor hot '4ons-volk to ".erdui
delijken en daar eon opbouwend·geheel van maakt, 

"Sorry, we dachten,. dat hot woord "openbaar" duidelijk genoeg was; hoewel wc toe-
geven, dat ·verduidelijking· onzerzijds geen· kwaad had gedaan. . 
·In ieder geval hebben we bereik.'t., dat iedereen nu weet, dat do Openbare Koqr.1is
sie-vergadering voor iedereen is en we verwachten volgende r,iaand veel niet-kom-
missieleden aan te treffen. Hr,'s-Gravendijk bedankt! ' 

II.IT. AANVOERDERS 

Zoals U bekend zal ziJn, wordt er van U verwacht, dat U hot· ter beschikking ge
stelde wedstrijd.materidal op deskundige wijze onderhoudt, 
Do ballen kunnen het beste schoongeraaakt, ingevet en op geringe spanning op een 
·droge plaats worden opgeborgen, zodanig, dat luchtcirculatie raogelijk is. 
Om een misverstand uit de weg te ruimen, de ballen behoeven niet persoonlijk 
te worden opgeblazen, In hBt klubgebouw is een elektrisch gedreven ballenpomp· 
aanwezig. 
Zijn er problemen net de ballen, dan dient U zich onverwijld met de ballotage
koramissio in verbinding te stellen. 
Wat het ballennet betreft, verdienen vooral de gaten grote aandacht. Ze raoeten 
iedere week worden nageteld,' en zodra er een ontbreekt, dient dit te worden ge
meld bij de akkomodatieko• missaris, die, tegen geringe vergoeding, een nieuwe 
zal verstrekken. · .. 
Nu zijn er aanvoerders, die krap behuisd zijn Cl!l. problcmcm hebben met het op
borgen vun het materiaal. Voor de doe-het-zelvers onder heh"kan ik het· boekwerk 
"Knutsel raee met Piet Maréc" aanbevelen, waarin·u op blz. 336 een beschrijving mot 
werktekening voor oen konijnenhok voor flatbewoners .aantreft. Mot enkele kleine 
wijzigingen is een· en ander priI;w, als ·materialenhokje te ge,bruikon. · .... · · 
Wat de vlaggen betreft: deze moeten droog worden opgeborgen en CTogcm niet voor, 
privédoeleinden worden gebruikt. Zelfs voor oranjefeesten mag U Uw kinderen 
niet met de vlaggetjes de straat op sturen, Bij feestelijke gebeurtenissen; d:i,o 
het uith~ngon ym1 de nationale driekleur niet rechtvaardigen, zoals een voor-'
waarde.lijke overgang of zo, CTogen de vlaggetjes wel worden uitgestoken. Qp de. 
dag, dat een Lens-elftal kampioen wordt, is men verplicht am1 weerszijden van de 
nationale vlag de kleine Lens-vlaggetjes uit te steken, Ontwerp en konstruktic 
van eenvoudige ophangbeugels hiervoor komen in de volgende Lens-revue. aan de orde. 
Aanvoerders, die thuis hun autoriteit willen onderstrepen, kunnen beperkt ge
bruik raaken van de aanvoerdersband. Met dient wel to bedonkén, dat oeh rode band 
op een rode pyama niet opvalt. 

PROGRAMMA DA!IBSELFTAL 

De Lensdaaes zijn de korapetitie uit
stekend gestart, w"rden vorige week 
woensdag o:p do Heogelolaan de dames van 
Texa~ raet 2-1 verslagen, afgelopen zon
dag werden op IIoutrust de dames vm1 Ta

'muvona (=Telegr~af Arauseraentsvereniging 
Ontspanning na Arbeid) afg-edroogd rnet 
10-0. De training onder leiding van Otto 
Kortekaas werpt kennelijk vruchten af. 
Voor woensdagavond 4 oktober staD.t ora 
19,00 uur de Escampderby tegen Spoor
wijk op het prograraraa, Aanstaande vrij-

0-0 

dag, zoals gebruikelijk, trainen; 
aanvm1g 20 uur. 
Het elftal wordt uit ·de volgende dames 
samengesteld: 

Ineke nloks, Annemarie Bloks, Willy 
va.n Dooren, Bernadette Dorresteyn, 
Thea Bogisch, Marian Smit, Carolien 
Ytsma, Anneraieke Guit, Yvon v.d.Hei
den, Josette van Kuyk, Marianne 
Cost, Mary Jansen, Betsy y,d.Heyden. 

PROGRAMMA SENIOREN.VOOR ZOUDAG t OKTOBER 1972 

14,30·uur De Postûuiven 1 - Lens 1 Scheidsr. :L ,}T .J .Bui tendi:jk 
12.00 uur Teylingèn 2 ·- Lens 2 
12 ; 00 uur PDK 2 - Léns 3 
10.00 uur Lens 4 IDCDEO 3 V1 G1 L 6/4 . 
12.00 uur Naaldw:i.jk '3 Lens 5 
11 • 00 uur DIII. 7 Lens 6 
12.00 uur OSC 3 - Lens 7 

11 G,de Caluwe 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

W.F.Claassens 
J,C.Dekker 
II,J.M,Rensen 
L.J,C,Kesseldar 
C.J,Mijer Jr, 
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12,00 uur Westerkw,7 - Lens 8 Il F,U,v.Herwaardcn 14,00 uur Lens 9 - Vios 6 V1 G1 16/4 Il L.v.d. Akker 1 2. 00 uur Lcris 1 o . - den Hoorn 4. V1 G1 15/3 Il M,Bal 
11.30 uur Lens 11 - Scheven.8 V2 G2 14/2 Il J,R. Zwienenburg 

14/2 13,30 uur Lens 12 · - Robin Hood 4 V2 .G2 Il riiot aangewezen 15,00 uur Lens 13 -- Gr,Will.Vac 8 V2 G1 15/3 Il Il 

LT-OGilTG DER VELDEN 
Postduiven 
Teylingen 
PDK 
Naaldwijk 
DHL . 

- "Madostein11 Monsterseweg t/o No,10, Loosduinen .. 
- Menneweg, Sassenheim 
- Sportpark Boheraen, Duinlaan 

. - "de Hogo Bomen", Galgeweg, N;:ialdwijk, ingang Zuidweg 
- Gem.Sportpark, Brassorskade, Delft 

osc - Vlamonburg, M11riahoeve 
Hes tor kwart. - Duinlaan 
VERZ./IMELEH 
Lens 2 - 10,30 uur Klubgebouw Lens 8 10.45·uur Klubgebouw 
Lens 3 - 10,30 Il Il Lens 9 13.30 Il Il 

Lens 4 - 9,30 Il Il Lens 10 - 11 , 30 ' Il Il 

Lens 5 10,30 Il Il Lens 11 - 11.00 
Lens 6 9.30 Il Il Lens 12 13.00 
Lens 7 - 10.45 Il Il Lens 13 - 14,30 

DE OP S TE 11 INGEN; 
Lens 1 en 2 worden door de trainer bek~ndgemaakt.· 
Lens 3 ·. 

opstelling 
bekend 

Lens 7 

opstelling 
bekend , 

Lens 11 

Lens' 4 
opstelling 
bekend 
met J,P,Zoun 

Lens 8 

opstelling 
bekend 
net G.!Ialloen 

Lens 12 
opstelling opstelling 
bekend bekend 
G,Blankospoor (2x) .mot H,Albers 

Lens 5 

opstellinff 
bekend 
H.Suykorbuyk 
naar 6 

Lens 9 

opstelling 
belccmd 
mot W,U,van Rijn· 

ook naar 13 met Ji:. Verdenk 
H,Albers (2x) R,Bos (2x Res.) 
ook naar 12 wegens niet opk. 

Il Il 

Il Il 

" Il 

Lens 6 
opstelling 
bekend 
met H,Suykerbuyk 
G,B<;lilnekor (Res.) 
w.u.w•..n R~jn naar 9 

Lens 10 

opstelling 
bekend 
C.Drios (2x) 
ook naar 13 

Lens 13 

opstelling 
bekend 
met C,Dries 
met G,Blankespoor 

Il 

Spelers: Afschrijvingen bij de aanvoerders. Voor telefoonnunners zie do Lens-revue van vorige week, 
Na ve!weer wordt G,Benneker zondag als reserve opgesteld, 
R,Bos wordt 2x als reserve. opgesteld i.v.m •.. niet opkomen on .niet afschrijven voor z~ndag j.l. · 

·De wedstrijd A 1 - Lens 5 (Sen.) gaat donderdagavond niet door. Deze wedstrijd. wordt nu gespeeld donderdagavond 5 oktober a.s. om. 19,00 uur. Dinà.dagavond 10 oktober a.s. om 19 uur speelt Lens 1 tegen Vrodenburch 1 .• Aanvoerders; Deze weck bellen vrijdagavond tussen 20,30 - 21,30 uur Ph.de Zwar:t, 
tel.29-02,84. 0:0-k indien U geen afschrijvingen hebt, dient U toch. te· bellen, i,v.u. eventuele verschuivingen, 

Zondag a.s. zijn op het veld aanwezig van do SEKO vanaf 9,15 uur do heren: H.Jacobi en Ph,de Zwart. 
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Uitslagen zonda~ 24-9-72, 

Lens 1 - St. Volharden 0-1 Lens 8 - G.n.s. ó-1 
Lens 2 - A,D.0,3,_.'è .. ~. 1_..,..1 -- Duindorp 3- - Lens 9 0--Q 
Lens 3 - v.u.c.3 1-1 ·n.n.v. Lens 10 0-3 
G.D.S, - Lens 4 0-2 Gr,Willera VaÖ 5 Lens 11 7--0 
Lens 5 - Velo 3 3-1 Duindorp sv 7 - Lens 12 1--0 
Lons 6 - Rijswijk 6 1-1 H,D.V,9 Lens 13 2-2 
Lens 7 - Celeritas 6 4-1 

STRAFZAKEN" 

In het jaarverslag ovor hot seizoon 71 /72 van do K,N. V ,B,, afdeling I s-Graven
hage, lazen we, dat hot aantal strafzaken een forse stijging te zien heeft . 
gegeven, Was het cijfer voer het seizoen 1970/71 805, het afgelopen seizoen 
werd de rekordlloogte van · 1139 bereikt (Eon tocmame van ca,40%}, 
Ook is er eon lijst opgenonon raet de aard van gepleegdo ovortredingen on hot 
aantal malen, dat doze voorkwamen. Het zou wel -eens leuk zijn dit. to lezen;.· 
or staan naraelijk vergrijpen in, die ondorgetokondo nooit zelf zou hebben kunnen 
verzinnen. Hot pleit voor do, zij het dan wat twijfelachtigo,fantasio van de 
overtreders; dat wèl. 
Ook is hot opvallend, hoo vaak er strafzaken voorkomen naar aanleiding van ver
grijpen, waarbij do scheidsrechter letterlijk hot lijdend voorwerp is. 
We doen eon greep uit dezo lijst van kleurrijko overtredingen t.o.v. de scheids
rechter: 

- Aanmerkingen op de lêiding cq. benoeien m~t do leidins 
Bolodiging scheidsrechter 
Bedreiging scheidsrechter 
Belediging scheidsrechter na afloop 
Slaan scheidsrechter 
Bedreiging schoid_srechter na afloop 
Ernstige raolestatie·sohoidsrochter 
Handtastelijk optraden togen scheidsrochter na afloop 
Opzottelijk togen scheidsrechter aanlopen 
Spuwen scheidsrechter 
Beschuldiging scheidsrechter van partijdigheid 
Gooien van bal naar scheidsrechter 

. Spuwen in gezicht .schei~srechter 

451 
101 

12 
6 
4 
3 
2 
3 

. 1 

1 
1 
1 
1 

U ziet, als we dit alleraaal onder elkaar gaan zetten, dat de scheidsrechter 
het maar al te vaak racet ontgolden. Als we dan bedenken, dat do neosto -scheids-· · 
rechters voor hun plezier lopen to fluiten, dan is het eigenlijk een onbegrij
pelijke zaak, dat, na bovenstaande "hit"-parado te hebben gelozon, er nog
scheidsrechters zijn 1 die elke zaterdag of zondag do moed kunnen opbrengen om 
met het koffertje in, q.o hand, uit liefhebberij of ton dienste van U-, vóetballor, 
weer naar het speelveld to gaan ora een wedstrijd te ga_an ._leidon; en deshalvc 
is het ook wol'.te begrijpen, cl.at steeds • eer schoidsrochters er de brui aan 
geven, Vaak wordt er ;:;eklaagd door spelers van lagere elft.allen, als er goen 
scheidsrochtér ·· voör _hun· wedstrijd is aangewezen. Ziehier een. van de oorzaken, 
Het is geenszins raijn bedoeling cl.e raoraliserende vredesrechter uit te hangen. 
Maar houdt U het bovenstaande eens in gedachte, als hot naar Uw mening eens 
geen 1;,uitenspel is. 
Scheidsrechters hebben ook een vader en een • oedor. 

.·., .. 

V A R I A A N T J E S 
JACOWICZ ; . 

- Onderontwikkelde volken: zijn volken zonder oloktriese raikser. •• 
- Gehoord op oen vergadering: wilt u·raij niet in de rede vallen als ik onderbreèk, 
- Wilt u een officiële waarschuwing of gaat u er raeteen uit? 

Ja 
Uat ja? 
Ja, raijnheel', 
Stampt de c1ens van de aap af. 
Of het ora do 100.000 gaat: Kans op oorlog Afrika voorbij (Haagsche Courant 

5 



25-9-' 72). 
Roaksic op openbare koranissievergadering: 
Sommige mensen 'donken, dat openbaar betokont niet-katholiek. 
Intuïtie: Bijzonder instinct, dat een vrouw doet voelen, dat ze gelijk hoeft, zelfs als zo ongelijk hoeft. · 

- Jan do Vries: Nionto. 
- Do betekenis van con man ligt niot in wat hij bereikt, doch in wa,t hij wil bereiken. ' · · 
- Vraag aan Hein Piet v/d Spek: Is 69 oen Franso doorschuifvariant? 
- RVC-Indopondiento 

Blauw Zwnrt-Ajax 
Donderdagnvond 20. 15 uur RVC-Blnuw Z1mrt 

B E R I C H T E N 

- Do R.rc.v.v, Wilholoina viert a.s. zaterdag 30 september hanr 75-jarig bestaan. Receptie v;:m 15.00 tot 17.00 uur in hnnr klubhuis op hot terrein "Do Wolfs
' donken", Sportlann, 's-Hortogonbosch. 

-:Enkele uren pas geboren 
kom ik U al storen 
ik ben oen jongen, nu nog klein 
on mijn namen zullen zijn: Erwin !,lartijn, 
hot.tweede zoontje van Aad en Cora Verbarondso • 

. Onze bartelijke gelukwensen, luitjes! 
- ~ppio Hopponbrouwers, dio man met hot witte voetje, ziet blauw, maar niet van de kou. Nog niot alle ko!JJ:lissios schijnen zioh bowust·to zijn van hun morolo 

vorpl~ohtingen jegens dit slachtoffer. 
- Lens 5 (jun.) hooft vrijdagavond oen dolle avond beloofd. Nadat do eerste 

helft van do wedstrijd togon SEV 2 bijna•vorstrekon was, kwam oen heldere geest 
, tot de ontdekking, dslt Lonn mot 12 • an spoelde. Scheidsrechter H.Zoun 

wist na hevige diskussios do go• oèdoren to bedaren, wat inhiold,·dat dei wedstrijd opnieuw moest beginnen. Voor Lens eon zuur besluit, aangezien de stand 
op dnt moment 2-1 in het voordool was. 
De "norraaal" gespeelde wedstrijd word raat 3-1 verloren, 

- De Pot is nslar do storaorij. 
- We zijn moraenteol op zo·ok naar io• and, dio op woensdagmiddag do pupillen-

training zou willen verzorgen •. 
Gegadigden worden verzocht zich in verbinding to stellen raot Juko of Bestuur. Do Pupillen wachten oot sr.incht op U. · 

BINGO..;A VOlffi 

A.s. vrijdag 29 september is or weer 
een grootse bingo-avond •. Do spellotjos
bingo zullen worden afgewisseld raat 
rijk gevarieerde rauzi.ek. Ook zal er 
nog oen hnrtig ,hapje t.e verslinden zJ.Jn. 
Het belooft gewoon eon helemaal to gek
ke avond to worden, waarop je voor de 
gein nog eon paar. leuke .prijzen kan weg
kopen, zoals; 

DOELPUNT:ENMAKERSLIJST 

SENIOREN Elftal Aantal 
1 • J,do Hilster ( 10) 5 
2. H.do Sterke ( 10) 4 

G.do Hoogd 

~~~ 4 4, F,Raaff 3 
E,Bakkcrs (5 3 
Il,Bortons (2~ 3 
R.v.Wassom ( 12 3 
H,do Groot ( 10) 3 

eon gozolschapsspel 
eon ponnonsot 
eon pepermolen 
eon storralamp. 

en nog velo andere priJzen. Wc raaken 
er verdor • aar goon woorden aan 
vuil: het wordt gewoon vorschrikko
lijk goed. De aanvang van deze avond 
is ora 20.30 uur on U komt toch ook! 

KaKa, 

J. Wi tting ~ 10) ·3 
W.v,Rijn 12) 3 
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JUNIOREl.f[PUPILL:EN[WELPEN 
Elftal Aantal --

1. L. Lejowaan B 6 10 
.. 2., F.Baven A.4· 7 

. R, Guit B 3 7 
3'. ·j,v, Velzen B 2 6 .. 

Q.v.d" Meys_ B 6 6 
M.v. WasSOIJ B 4 6 ., 

.p. Valkenburg C, 1 6 
a:·J.v.d. Ènde /;. 3. 5 

F. Voeren A 3 5 . a. ,. Boon . C 7 5 

SCIIiiAKS I!IDLTAAN 

·op ·een supergezelligo schaakavond hoeft Hein Piot van dor Spek vrijwel alle 
aa.riuc'zigo schakers naar do nederlaag gevoerd, Ongeveer de he:;.ft, waaronder 
ondorgotekendo, smaakte hot twijfelachtige genoegen tweemaal het hoofd to 
móóten15üigèn • 

. , Hein ·Piet, .toch heel menselijk, biertje drinkend, praatje makend, toonde slechts 
· 0én zwo,k' mÓmont, waarvan· oen geconcentreerd spelende Piot Burghouwt gebruik 
wist to maken. . · , 
"Gewoon een kwestie van afwachten tot de tegenstander oen foutje maakt", was 
hot laconieke kommentaar vctn Hein Piet, · 
Alle fout~n, ~orgissingcn en blunders vermelden is natuurlijk ondoenlijk; 
alleen dit: Harry Diotz kijkt voortaan. ieder gegeven paard in q.ç,:'b.ek,. 
Kompli• cnten niet alleen aan Hein Piet, maar ook aan do KaKa voor opnieuw oen 
geslangd festijn. 

PROGRAMMA JUNIOREN 

ZONDAG ' .1 OKTOBER ·1972 Terr.oin: -------

0--0 

13.15 uur LVSJ 1 - Lens 2 
11.30 uur Lens 3 - DHBRK 1 

Kanaalweg, d'e Lier 
V3 

12. 45 uur Lens· 6 - rurnEO 2 
14,00 ubr Lens" 8 - Valkeniers 3 

V3 
V3 

DE KONTRIBUTIES MOET:EN zr.nr BETMJ,D T/M 30 SEPTEMBER 1972 

ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1972 

14·;30 uur . Lens ·1 
·16.15 uur Lens 4 

· ·"'"·de Musschen 1 

-: 15. oo. uur Quick 3· 
1 3. 4!} uur Gona 3 .. 
16 • 15 uur Lens 9 
16. 15 1.mr .Vios 4' 
16,15 uur Lens 11 

- Postduiven 2 
- ·1_ens 5 
- Lens 7 
- DHC 5 
- Lens 10 
- Quick 6 

13. 45··mir·-Celori tn.s 6 
15.00 uur Lens 13 

· -'"Lens 12 

15 .00 uur Verburch 11 
13. 30 uur Westerkwartier 8 
15,00 uur Lens 16 
1 3. 30 uur RVC J 4 
' . Lens 18 ·.é.· Vrij 

. , · • Lens 19· ~ vrij 
.13.45 uur Láakkwartier 1L 
13,45 uur Lens 21 
15. 00 uur W:Î.lhel1Jus 12 
12.30 uur Lens 23 

- GRVC 2· 
- Lens 14 
- Lens 15 
- Quick 9 
- Lens 17. 

,-, .Lens .. 20 
- Gona 9 
- Lens 22 
- RAS 7 

DEHK:AAN DE KONTRIBUTIES T/M 30 SEPTEMBER 1972. 

Terrein: 

V1 
V2 
Sa"v.Lohmanlaan 
Beres teinla·an 
V1 
Dedems:vaartweg 
V3 . 
·Leyweg 
V3 
Watoringseweg·, Pooldijk · 
Duinlaim 
V2 
Schaapweg, Rijswi;jk. 

• Jansoniusstraat 
V3 
Westvliotweg,"YQOr.burg 
V2 
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AFSCHRIJVINGEN·: 

schriftelijk: vóór vrijdagavond . .1 8, 30 uur 
laan 303, 

bij de heer G.v.d. Steen, N.unspeet-

Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van 

A-klassers ~ 1 t/ra 8) : dhr.J.Hop, tel.29.40.38 
B-klassers 9 t/ra 15): dhr.A.Bertens, tel.29.02.45 
C-klassers 1, t/ra 23): dhr.A.Beoker, tel.55.94.77 

ziekte) 

In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend .tussen 10,30 
uur afbellen bij dhr.G,v.d, Steen, tel.39.86,94. 

en-11,00 

AFKEURINGE!T: De junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds de"af
keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hierover 
niet verstrekt, 

NIET-OPKOMERS:Wegens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgen de volgende spe
lers 2 extra reserve-beurten: G,Appeldoorn, A,Westerduyn en s.· 
Bruëns. . 
Bij herhaling volgt uitsluiting van dee:J.neming aan de kompetitie
wedstrijden. In dat geval blijft de verplichting tot betaling van 
de kontributie'tot het eind van het seizoen (30 juni) gehandhaafd, 

Keeperstraining zaterdag 10,00 uur voor K,Straub en R,v. Oosten. 
DE OP S TE 1. 1 INGEN: 
LENS 1:. wordt donderdag na de training 'bekendgemaakt, Leider: J.Hop. ------' 

LENS 2: ------
Samenkomst: 13,45 uur Lens-terrein. 
G, Colpa, M,v,d, Horst, A, Schneider, A. Schijf, 0hr. Stapel, P.v',d. 
Steen, J,v,d.Mije, G. Wouters, J, Reuver (2x). Leider: A,v, Baggum. 
Samenkomst: 12,00 uur Lens-terrein, 

LENS 3: H.v. Dam, J.v,d, Ende, A. Heynen, J. Meuleman, P, Verheesen, F. Veerem, 
A. Albers, J, Nieuwenhuizen, A. Bauman, N.v. Baggum, J.v.d. Voort,' 
F. Teunissen, A.v.d. Meer. Leider: A. Schneider. 

LENS 4: A. Baven, A.den Boer, F, Snoeyers, H, Guit, E. Hoefnagel, J. Janmaat, 
P. Lejewaan, A,de Pagter, J. Post, P, Zeitzen, H,v.d, Broek, A. Lodder, 
J.v.d. Lans. 

LEffS 5, 

LENS 6: ------

LE!TS 7: 

LEUS 8: ------

T.v.d. Spoel, J. Meyers, P. Driessen, H, Straver, R, Berten_s_, P. Booms, E. Booms, G, Lélieveld, E. Reesink, R, Verbarendse; .. P,de Wolf, E,v,d. 
Spoel, B, Rui.terman. Leider: J. Heynen, Samenkomst: 14,00 uur î.ens-terr. 
G.v. Deelen, W. Duiverman, lT, 1 s-Gravendijk, c. Hooghiemstra, D. Korte-;
kaas .(2x), R,v.d. Linde, W,v,d. Linden, W, Pacqué, J, Ruyters, W,de Hil
ster, R'. Wouters, G.v. Ardenne, M. Magnée (2x). Leider: F. Flumans,. 
A,v.d. Aar, J. Slabbers (2x), M.v. Dijk, J,v. Hoek, G, Hoogervorst, • 
H, Keyner, F. Klos, A. Looyensteyn, Th, Heemskerk, J, Reuver (2x), 
W, Snijders, H. Niggebrugge, R,v, Pelt. Leider: N, Osse, Samenkomst: 
13,00 uur Gona-terrein, 
A.v.d. Berg, G, Blank, R, Bom, A, Brouwer, F, Magnee, M, Magnee (2x), 
C. Bakker, J. Dessing, F, Hooghiemstra, F,v. Os, D, Kortekaas (2x), 
J. Slabbers (2x). Leider: Dhr,M. Meershoek, 

LENS 9: als vorige week met J.v. Gastel i.p.v. G. Bloks. Leido.I:: dhr.C,Franke, 
LENS 10: als vorige week met G,Bloks i.p.v. R. Hulsemans en J.v. Velzen i.p.v. 

R.v. Luxemburg. Leider: dhr,J,Zoet, Samenkomst: 15,30 uur Lens-terre.in. 
LEN"S 11: als vorige week met N, Groenewegen (c) en R,v. Luxemburg i.p.v. V.Pouw. Leider: dhr,N,Drabbo. 
LEN"S 12: als vorige week met R,Hulsemans i.p.v. M, Looye, J. Tettero i.p.v. J. Voldman en V,Pouw i.p.v. E,v',d, Hovon, Leider: dhr,B.Osse, Samenkomst, 

13,- uur Lens-terrein. 
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Lens 13 als vorige week met M, Looye en H, Wubben. Leider: dh.r.G. Ver
vaart. 

-
· LEffS 11:.:. als vorige week met M. Jansen, E.v.d. Hoven en w. lîdynen (C). Leider: 

LEUS 15: 

LEi'lS 16: 

LEJITS 17, 

· dhr. H. Dankers, ·Samenkomst: 14.- uur Lens-terrein; 

als_vo:;-igi;, week met J.c.ç_oli (C} en T.v. Luxemburg (c). 
Leider: dhr.F. Wubben. Samenkomst: 12.30 uur Lens-terrein. 

als•b\)kond. Leider: dhr.w. Keetman. 

als vorige week met P, Heemslrnrk. Res.: F. Kortekaas. Leider: dhr. 
Th. Hoefnagel, Samenkomst: 12,30 ~ur Lens. .. . 

LEITS 18: vrij,.R. Heynen zie Lens 14, J.A. Coli en T.v. Luxemburg zie Lens _1?• 
s. lfilmer ziè Lens 20. 

LEUS 19: vrij. l'. Heemskerlc"zie Lens 17. 

LilîS 2o": als vorige •..;,eèk m.;t Il, Gordijn,met S.Wilmèr. 
< · R, Piete'rs zie Lens 22. ·N. Groenewegen naar Lens 11. Res.: S ,Bruens. --. '• Leider: dhr,W,Michels, Samenkomst: 12,45 uur Lens. 

LEUS 21 : als vorige week, Leider: dh.r,A,Hoek, 

LElîS 22: ,ai"s bekend met R. Pieters, Leider: _dhr.R,Peters. Samenkomst: 13.30· uur -------
LENS 23: , als vorige week .• A, Gordijn zie Lens 20 •. Leider: dhr.H. Verbar·endl3é-.Lons. 

P R O G R A M M, A ,p U P I L L E N E lî. W E L P E N 

PUPILLEN 

ZATERDAG 30• SEPTE!IIBER 1972 

1 ?-45 uur Velo· 1 - Lens 1 
1 2. 4 5 uu,r Scheveningen 1 · - Lens 2 
12.45 uur GDS 2 - Lens 3 
12,00 uur Vredenburch? - Lens 4 
12.45 uur Lens 5 - VCS 3 
10.30-uur Wik 1 - Lens 6 
12 ,45 uur Rijswijk 5 · - Lens 7 
12.45 uur HBS 4 - Lens 8 

Terrein: · 

Uoordweg,_ Wateringen 
Houtrust 
Erasmusweg 
Vredenburchweg:, Rijswijk 
V3 
Zuiderpark, 2e ged. 
Schaapweg, Rijswijk 
Dael en Bergseiaan 

DENK·AAN EVENTUELE KONTRIBUTIEACHTERSTAND 

WELP'Elî 

ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1972 

12 ,45. uur Lens 1 
1 O. 30. uur ODB 1 
12.00 uur Lens 3 
11 • 1 5 _uur GDS 4 

- vcs 1 
- Lens 2 
- Triomph 1 
- Lens 4 

V1 
Albardastraat 
V3 
Erasmusweg 

DENK A.áN EVEt,TUELE KONTRIBUTIE-ACHT::)RST,\ND 

AFSCIIRIJVINGEN: 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G,v.d. Steen, Nunspeetlaan 303. 

Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte), tel. 66.13,14 Klubgebouw. 

In noodgevallen kunnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen 10.30 
en 11.00 uur afbellen, Tel.66.13,14 Klubgebouw • . 
J\.FKEURINGEtr: Bij slechte weersomstandigheden steeds eerst de afkeuringslijstan 

raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen en Welpen" vermeld: GOEDGE
KEURD" dan steels naar veld of punt van samenkomst komen. IN DIT 
GEVJ;L 111\.G ER DUS NIET TELEF01îISCH WORDEN GEINFORMEERD NAAR EVENTUELE 
J\.FKEURIUGEN, 
Staat bij de afkauringsadressen bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 

9 

-



"ZIE 11.FKEURIUGSLIJST", dan moet als volgt worden gohandold: Voor do 
~huis-wedstrijden moet juniorenlijst worden geraadpleegd, Zijn de 
wedstrijden van Lens 1 on 4 goedgekeurd, dan gaan ook de Pupillen
en Welpen-wedstrijden op ons veld.door. Uitsluitend voor de uitwed
strïjden (P2 t/m 4, 7/8 on 1f 4) mag in à.at geval telefonisch worden 
geinformeord of hun wedstrijden doorgaan (Tol.66.13,14) en wol za
terdagochtend tussen 10,00 en _1_0,30 uur, P 6 cm W 2 moeten naar 
punt van samenkomst komon on kunnen dus niet bellen, 

D E 0 P S T E L L I N G .E N: . ' 
p 1 : als bekend, Leider: Paul v:.d, Steen. Samenkomst: 12.00 uur Lens. 
p 2: 

:[:_}: 

!',_:1: 
!',_?_: 

als vorige week, .. Leider: Gerard Duiv0steyn, Sä1:ionkorJSt: 12°,00 u,Lons-terr. 
als vorige weck, Leider: Jos Disseldorp, Samenkorast: 12,00 uur Lens-terrein, 
als vorige weck, Leider: Ferrio Hooghiemstra, Saraenkomst: 11.15 u,Lons, 
P. Scholtes, R.do Ciier, B_- Henkes,· R.v, Ruyvon, II, Schipporon, B.v.d. Kr-c1k, E.v.d: Harst, C, Odcnkirchen, R,de Haas,'!,!, Vo.enman, jl,Raaphorst, F. Mos. Leider: Rob Hoefnagel. · .... -

p 6: J,Schneider, R, Fromberg, R, Bout, R, Buys, P,v,d, Brande, R. Driessèn, 
J. Franken, R.do Gruytor, E. Gcrritsen, J. Hof, R. Klijberg, R,v.Viersscn, R,v, Wijng~à.rä.on. Leider: Tob Bauman. Samenkomst: 9,45 uur Lens, 

!',_I: R. Radomakor, F, Bood, G, Dvrtwegt, F. Jluyson, B, Visser, L,do Gruyter, 
J.v. Straalon, F, Welling, R_.de !faan,_T, l/anders, E. Sandifort, E. Kn:ijnen
burg, M. Lustenhouwer. Leider: Fred de Kleyn, Samenkomst: 1?.00 u.Lens-terr. 

P 8: M.v. Zwol, J, Kok, J, Overklift, H, Jansen, R. Matthijsson, C.de Kleyn, 
ce• F.v.d. Hoeven, R. Notobaard, T, Teouwisse, N, Noort, J, Hoeristok; L,v. 

Luxemburg, R.v. Eyken, Leider: Arnold Brouwer: Samenkomst: 12.·oo u.Lons-torr. 
als bekend, Leider: Hans Zoun, - ]'.[_!: 

]i_g: 

~J.: 
als vorige week met M, Riemen, Leider: Guus Heyncn, Sauenkomst: 9,45 Lens, 
R,v, Bergenhenegouwen, w. Dorsman, R,v. Vlaardingen, J, Rombouts, F,v.Go~p, B. Hoppenbrou;wer, R. Kanis, J, Raaphorst, W. Colpa, J. Kortman, M. Hes:ter
duyn, M. Dutrée, R, Groen, B, Heemskerk. Leider: Cees van Deelen, 

]i_:1: C. Bergmans, E, Eykelhof, il., Franken, R, Gimberg, M.v. Houdt, 
C. Junger, J. Koovoots, P, Tettero, tJ-; Senten, F, Vallcenhoff, 
F, Dullaart, R. Franke. Samenkomst: 10.30 uur Lens-terrein, 

R. Houweling, 
J,v,d, Zwan, 

Uitslagen 23 september 1972. 
~pillen: Lens 1 - RVC 1 

HMSH 1 - Lens 2 
VCS 2 - Lens 3 
Lens 4 - RVC 3 
Lens 5 - Rijswijk 4 
Lens 7 - Quick 4 ·· 
Lens 8 - GDS 4 

WEDSTRIJDVERSLAG P 8 - GDS 4 

1-0 
1-0 
0-0 
1-1 
2-4 
0-2 
4-0 

P 8 ging na de aftrap gelijk sterk in de 
aanval en het resultaat was dan ook een 
doelpunt, dat in de eerste minuut van de 
we·dstrijd word gemaakt door oen hard 
schot van Rademaker. Door dit doelpunt 
wordori do jongens zo -gestimuleerd, dat 
het na vijf minuten al 3-0 stond. De 
jongens, die deze doelpunten voor hun 
rekening namen, ,raren Jansen en Notebaard. 
P 8 ging hot,na deze stand te hebben be
reikt, wat kalmer aan doen, maar bleef 

RIU,VV· 1 
Lens 2 
Lens 3 
Velo 5 

- Lens 1 
- HMSH 1 
- HPSV 1 
- Lens 4 

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

toch sterk aanvallen, CiDS kwam in .. 
deze eerste helft nog vele malen in 
moeilijke situaties terecht en uit 
oen vmi deze aanvallen wist Noort do 
stand op 4-0 te brengen. Do twoode 
helft bracht een heel ander beeld. P 8 
werd sterk onder druk gezet, maar 
wist steeds door knap verdedigings
werk de moeilijkheden op te lossen. 
Ondanks dó. 'Vele tegenslagen wisten do 
jongens deze koor de beide punten in 
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de wacht te slepen. Een einduitslag van 
~.4-0 -was. dan ook zeer verdiend, Arnold Brouwer; 

WEDSTRIJDVERSLAG P 4 - RVC P 3 

Na een zeer matige start, waarbij Lens P 4 voortdurend onder druk werd gezet 
door R.V.C., Icon de resoluut optredende achterhoede tijdig ingrijpen. Ondanks 

· dat keeper H.v.Kleef zeer goed in vorm was, waarbij hij zeer knappe reddingen 
verrichtte, moest Lens P 4 met rust tegen.eon achterstand van 0-1 kijken. 
Desondanks kwam Lens P 4 in de tweede helft sterk terug; alhoewel R,V,C,P 3 or 
alles aan deed om de voorsprong te vergroten, wist Lens P 4 het achter goed dicht 
te houden. In de dertigste minuut bracht M, Dessing de bal knap voor on kon 
J. Prins doze aanval met een goal afronden. 
Mot deze gelijke stand moest Lens P 4 dan ook genoegen nemen, waardoor Lens P4 
nu uit drie wedstrijden vijf punten heeft verzameld, zodat wel mag worden ge
steld, dat het seizoen niet slecht is begonnen en dat het alleen te hopun is 
deze resultaten te blijven !continueren. 

Stand t/m 23 september 1972 Uitslagen 

ADO 5-10 
4- 6 
5- 6 
4- 5 
5- 5 
5- 5 
4- 4 
5- 4 
4- 3 
4- 2 
5- O 

Junioren: 
Sparta 
Feyenoord 
De Musschen 
Roodenburg 
Excelsior 
Westlandia 
D.F.C, 
u.v.s. 
Sp. Lisse 
Lens 

WEDSTRIJDVERSLAG VVP 6 - Lens 4, 

Ondanks dat VVP op papier als sterke te
genstander stond geklassificoerd, was 
Lens vanaf het begin een klasse sterker, 
wat ook re sul teerde in een serie gevaar·-
li jke situaties voor het VVP-dool. Het 
mocht echter niet luklcen tot doelpunten te 
komen. Pas na twintig minuten kreeg Fred 
Baven een bal doorgeschoven van Jos Janmaat 
on scoorde beheerst in de uiterste hoek. Nu 
begon het bij Lens ineens beter to lopen 
en goede aanvallen zowel over rechts als 
links, resulteerden uiteindelijk, dat weder-
om Fred Baven in ideale situaties nog twee 
doelpunten voor zijn rekening kon nemen, waar
mee een ruststand van 3-0 werd bereikt. Na de 
thee een oven terugvallend Lans on een fel spe
lend VVP met als gevolg enige wede~zijdse boze 
woorden. Lens nam echter het initiatief weer 
in handen en wist door goed samenspel de score 
op te voeren tot 6-1 door doelpunten van F,Baven 
(1x) en Erik Hoefnagel (2x). 
Vormeld diont te worden, dat A,den Boer niet zijn 
gelukkigste wedstrijd speelde, daar hij welgeteld 
4x alleen voor de keeper kwam on niet wist te 
doelpunten. 
Al met al een aardige wedstrijd, waarbij alle 
spelers zich volledig hebben ingozot. 

A,Blok. 
11' e0n 

goed 

23/24 september 1972 

D.F,C.1 - Lans 1 5-1 
Lens 2 - o.s.c.1 5-2 
D,Z.S.1 - Lans 3 3-·4 
v.v.P.6 - Lens 4 1-·6 
Lens 5 - SEV 2 0-•j 
Lens 7 - Wostla-ndia 6 3-2 
Rava 3 - Lens 8 1--2 
Velo 7 - Lens 9 1---1 
Lans 10 R.V.C,7 2--0 
rr.D.v.4 Lens 11 0•·6 
Lens 12 s.v.H.2 0-4 
Vios 6 - Lens 13 1-·2 
Lens 14 Tonog!ido 6 11 ''· 1 
Lens 15 Cromvliot 6 3--3 
Laakkwartior 9 - Lens 16 1 ·-3 
Lem 17 - V. C.S. 11 9-D 
D. S. 0 • 1 2 - Lans 1 8 4-1 
Lans 19 - A.D.0.23 2···0 
Lans 20 - Cromvliot 10 3·-2 
Scheveningen 13- Lans 21 9--0 
H.P.s.v.3 - Lens 22 4--1 
Rijswijk 16 Lens 23 3·-0 

LENS 17-VCS 11 Lens nam in 
do oorste helft meteen het of
fensief, maar door voel to vo<;l. 
pingelen kwam er pas na 10 mir., 
door con mooie boogbal van P. 
Sêhoonmaker een doelpunt ge
scoord door H,Vink,Na oen uit
stekende corner van W,Frantzer.. 
maakte P,Schoonmaker or 2-0 
van. R,Dossing scoorde 3-0 na 
goed voorbereid spel van F,v. 
Velzen. Kortom Lens ging door, 
4-0 door O.Huis. Na do rust 
had Lens de smaak te pakken, 
P.Schoenmaker maakte p-0.Renó 
Dossing kwam goed inlopen op 
een bal van R,l(oevoets ( 6-0). 
R,Dossing maakte hierna nog 
doelpunt. VCS kwam af on toe 
wog, waaruit gevaarlijke aan--
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vallen ontstonden. Maar door goed ingrijpen van R. Noordeloos en P.v.d.Burg 
liep het goed af. Na een goal van P. Schoenmaker was het O.Huis, die vlak voor 
hot einde de eindstand op 9-0 bepaalde. 
Het hele team heeft een goede wedstrijd gespoeld. 

Lens 17 

• 

• 



4 oktobe! ·1972 
,. 

DEL 1ENSREVUÈ. 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE.MEDEDELINGEN 

UIEUWE LEDEN (korrektie) 

.,. 852 J.J.van Wassem 120621 (ns) 
,. 860 :e.w:van Es 231164 (w) 

NIEUWE.LEDEff 

"861 B,R,Driessen 
"862 R,C,de Jong 
✓ 863 L,A.van Rijn 
, 864 P,J.van Rijn 
✓ 865 H,P. Verdenk 
_ 866 ]{.Boon 
, 867 R,L,Houweling 

ADRESWIJZIGING 

260864 (w) 
150963 (w) 
200.164 ( w) 
160757 (b) 
.290153' ~ s) 
250164 w) 
270165 w) 

Chopinstraat 21 
Zweeloostraat 48 

De Rade 35 
Wezelrade 266 
Magnoliastraat 10 
Magnoliastraat 10 
ijobbemastraat 132 
Vredeoord 57 
Wezelrade 290 

605 J,Witting naar J.van Galenstraat 8, Leidschendam. _,. 
IN BALLOTAGE 

J.P,Greve 
T.Plugge 

AFVOEREN LEDEffLIJST 

260964 
110261 

,.. 640 J.v.d,Lingen (p) ~ 
,, 725 ILP .Knevel (b) 

BEffOEJ.\ING IN PUWEKO 

Wezelrade 234 
Randveen 119· 

686511 
663689 

657079 
657079 
~91978 

291495 

Guus Vervaart is bereid gevonden in de Pupillen- en Welpen Kommissie zitting te 
nemen. Het bestuur.bevestigt hierbij graag de benoeming. 

DONATEITRS 

' 

In het __ vervolg zullen de .nieuwe donateurs ook in de Lensrevue worden gepubliceerd. 
Hiermee wil het bestuur hen openlijk welkom heten in de Lens-'-gelederen. •, 

STRAFZAKEN 

In verban\J, met hun optreden tijdens de-wedstrijd Lens 2 - Vies 2 (sen) op 27 aug, 
- heeft de KNVB P_.Schönherr geschorst voor twee bindende wedstrijden, A,Wagenaar 

voor twee bindende wedstrijden en één wedstrijd voorwaardelijk oot oen proef-
_, tijd van een jaar •en C rVervaart voorwaardelijk geschorst voor twee i'redstrijden 

met een proeftijd van een jaar. De kosten van hot onderzoek door de KNVB bedragen· 
voor elk van deze drie spelers Fl.25, welk bedrag zij vóór 1 november dienen over 
te maken op giro 336711 tnv penningmeester Lenig en Snel. · · 

,, In verband tuèt zijn optreden tijdens de wedstrijd Scheveningen 1 ,- Lens 1 (sen) 
op 17 sept.· heeft de KNVB ?,B,Zoet geschorst voor een bindende wedstrijd en een 
wedstrijd voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. De kosten van het onder
zoek door de J(}TVB bedragen Fl. 25, welk bedrag door betrokken speler vóór 1 novem- · 
ber dient te worden betaald, 
Het bestuur ziet in de officiële waarschuwing, die J.Zoet op 1 oktober kreeg tij
dons de wedstrijd Postduiven 1 - Lens 1, geen aanleiding tot strafmaatregelen. 

VOORWAARDELIJKE STRAF TER DISKUSSIE 

TijdEms de vorige week dinsdag gehouden vergadering van<klubs uit de regio .. 
Zuiderpark in het klubgebouw van VCS hoeft voorzitter Hans van der Kloij namens 
het bestuur van Lens gepleit voor afschaffing van het toepassen van de "voorwaar- · 
delijke" straf. He"t bestuur is hiertegen, omdat de voorwaardelijke straf soms 
nare· konsekwenties kan hebben. Beter is iemand meteen de straf op te leggen, dio 
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hij verdient. Dan weet hij, waar hij aan toe is. Bij EÎen voorwaardelijke straf 
hoort immers Öok Öen ·proeftijd (van doÖrgaäris'êen ·jaar), waarmee dÖ vèorwaáxde
lijke straf als een zwaard van Dam~cles boven zijn hoofd blijft hangen. Boven
dien komt het nogal eens voor, dat de voorwaardelijke straf in een onvoorwaarde
lijke wordt omgezet, ook-in-het«geval, datsprake is-van een-geheel andere· 
(lichtere) overtreding. Voor die lichte overtreding komt dan toch oen naar ver
houding te zware straf uit de bus. Zo kon het gebeuren, dat_ iemand, die wegens··. 
poging tot natrappen een schorsing heeft gekregen van 6 wedstrijden, waarvan 2 
voorwaardelijk on een proeftijd van eon.jaar, bij hot binnen dat jaar ontvangen 
van eon officiële waarschuwing wegens bijvoorbeeld spelbederf (hands maken ofzo) 
voor dio laatste overtreding een schorsing van 3 wedstrijden kan krijgen, ter
wijl een schorsing van 1 wedstrijd normaal zou zijn. 
Door een lid van de strafkommissie werd vorige week als tegenargument genoemd 
de preventieve waarde, die van de voorwaardelijke straf zou uitgaan. Van onze 
kant werd eohtor gesteld, dat bij het bepalen van de strafmaat toch rekening 
moet worden gehouden met het strafverleden van een speler. Zo zal iemand, die 
voor de eerste maal natrapt doorgaans een lichtere straf krijgen dan iemand, die 
eon dergelijke zware overtreding voor de tweede maal "flikt". De aanwezige be
stuurders van andere verenigingen bleken het eens to zijn mot het door Lens ver
kondigde standpunt. Namens het bestuur van de afdeling Don Haag werd toegezegd 
deze zaak in studie te nemen. · 

Het bestuur. 
SCHEIDSRECHTERS TEKORT 

De redaktie herinnerde in de vorige Lensrevuo terecht aan het scheidsrechters
probleem. Het geringe aantal officiële scheidsrechters, dat 1-rordt aangewezen 
vror wedstrijden van elftallen in lagere klassen, toont aan, dat or eon tekort·· 
aan_scheidsrechters is. Dit probleem komt deze week op de algemene vergadering 
van de afdeling Den Haag van do KNVB aan de orde en is o~k al besproken tijdens 
de vergadering van do klubs in de regio Zuiderpark. Daar werd aandacht gevraagd 
voor het instituut "B-scheidsrechters". B-scheidsrechtor kan men worden door met 
goed gevolg een stoomkursus van 4 avonden te volgen; het is dus eon verkorte en 
versnelde scheidsrechtersopleiding. De afdeling Den Haag denkt er serieus aan -
net zoals enkele andere afdelingen van de KNVB al hebben gedaan - de ~erenigingen 
in de toekomst te verplichten ]-scheidsrechters te leveren (bijvoorbeeld 1 scheids
rechter per 2 elftallen). Terecht stelt het afdelingsbestuur, dat het'scheids
rechtersprobleem niet door haar alleen kan worden opgc•lost. De verenigingen zelf 
kunnen zich aan die verplichting niet onttrekken. 
Het bestuur van Lenig en Snel roept belangstellenden voor hot volgen van zo'n 
cursus B-scheidsrechtèr op zich te melden. Binnenkort gaat weer een serie cur-
sussen van start; e:n_ zijn geen kosten·aan verbonden. · 

Het bestuur. 
KONTRIBUTIE-ACHTERST.llJITD. 
In do Lensrevuo van 11 oktober a.s. zal wedo:r'om ·een lijst van wanbetalers word'on 
geplaatst, met do namon van degenen, die de kon'tributie t/m 30 september 1972 
nog niet hebben voldaan. De konsekwentie voor deze spelers is, dat niet eerder 
aan wedstrijden of training kan worden deelgenomen, dan nadat de kontributie ovèr 
het gehele verenigingsjaar is voldaan, 
Het bestuur stelt hierbij nadrukkelijk, dat deze regeling ·van kracht is voor ie
dere speler ongeacht voor wolk elftal hij uitkomt. Deze regeling is eveneens van 
kracht voor ons Dameselftal. · · 
Ook is het bos'tuur zich terdege bewust van hot feit, dat door het bovenstaande 
problemen kunnen ontstaan met de Seko on/of Juko, aangezien deze kommissioledon 
( ook hun tijd pro Deo beschikbaar stellend) do-or d:eze maatregel geen komplete · · 
elftallen meer in hot veld kunnen brengen, waaruit voort kan komen, dat oen of 
meerdere elft~llon teruggetrokken moeten worden uit do ·kompetitie en mode hier-

- door do spelers, die geen achterstand in do kontributie hebben, ten zeërsto wor
den godupoord, 
Wij vragen dan ook nogmaals do medewerking van die senioren en/of ouders van juni
oren/pupillen en welpen, die de kontributio voor hun kinderen betalen, de ont-
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stane achterstand en de kontributie t/m december 1972 vóór 
doen, daar and.ers ui tslui:t;ing volgt, totdat betaling over 
jaa.r ~? vol_daan. ·· · · 

., 

21 oktober a.s. te vol
het gehele verenigings-

Het bestuur • 
• 

JUCO-SEKRETARIS DRAAGT Z-'N "STEllNTJE" BIJ. 

Nada·t divorse redaktios de afgelopen jaren steeds hebben gepoogd een interview 
mot de heer Gerard v,d.Steon af te nemen, is dat eindelijk gelukt door Jacowicz 
en Coco. In de loop van hot interview word duidelijk, dat hot inderdaad kostbare 
tijd was, die de heer v,d,Steon voor ons beschikbaar st.eldo, 

Sinds wanneer bont U lid van Lens? 
- In september 1936 ben ik als junior bij deze vereniging gekomen. 
- Welke funkties heeft U zoal gehad? 
- Ik ben als zovele andere funktionarisson begonnen als leider, voorts bon ik 

secretaris van de olftalkommissio on bestuurslid geweest. 
- Kunt U.Uw huidige taak als jeugdsekretaris in hot kort omschrijven? 
- Het is een coördineren van de taken Puweko-Juko als zodanig, vrij veel admi-

nistratie, vooral haar buiten uit, o.a. correspondentie bepaalde instanties 
en andere verenigingen. Verder verzorg ik de ballotage van nieuwe jougdledon, 

- De Juko bestaat nu uit 5 leden, dit houdt in, dat er over bepaalde punten 
meningsverschil kan bestaan; hoe wordt er in dergelijke gevallen gehandeld 
inzake beslissingen? 

- Wij zijn een demokratische vereniging, er wordt dus altijd gestemd, 
- De gemilldelde leeftijd van do Juco-leden is de "laatste jaren sterk gestegenJ 

· is dit oen beleidskwestie of zijn er geen jeugdige leden, die zo•n· funktie 
zouden willen aanvaarden? ~ 

- Er wordt naarstig gezocht naar een jeugdiger boloid, maa.r het valt niet mee·~. 
een jonge kerel te vinden, die een groot gedeelte van zijn vrije tijd wil óf, 
mag besteden aan een vereniging, Voor mij zelf voel ik, dat het boter is, 'als 
ik binnen afzienbo.re tijd eon goede opvolger zal weten te vinden, het gaat 
mij teveel tijd kosten. •<o 

- Hoe staat U tegenover het balloteren op voetbal-technische kwaliteiten? 
- Indien er iemand wordt gevonden, die kan uitmaken, wio goed of slecht is, lijkt 
· me.,CÎ.it een juiste oplossing. . 

... - ~',"'zijn de laatste weken onrustbarend voel ernstige blessures bij de junioren; 
.ïs· dit toeval of ligt zoiets. in de lijn der,verwaehtingon?. 

~ Hot wordt ook bij do kleintjes al harder, hetgeen voor een groot doel do 
schuld van do ouders is, die zich langs do lijn als oen stel idioten gedragen. 
De. televisie zorgt er verder voor, dat de mentaliteit van onze'jeugd ook 
steeds naargeestiger wordt, zodat blessures.niet uit kunnen blijven, het is 
triest, mao.r waar. . 

- Hoe vindt u, dat de junioren-raad, die 4½ jaar geleden is opge:richt, mo'mont0el 
draait en in het verleden h0eft gedraaid? · 

- Op het ogenblik zijn we nog··op zoek naar Jura-loden. Er blijken" tot nu toe org 
weinig jongens bereid wat meer voor Lens te doen dan alléon maar voetballen. 
De Jura van vorig ja= had ook al niet aQ,n de-verwachtingen beantwoord, de 
jaren daarvoor heeft hij leuk gedraaid. 
De bedoeling is eon junioronráad to creëren, die eon schakel vormt tussen 
junioren en Juko. Dat balverlotingen en krantenakties leuk lopen is wol leuk, 
maar niet essentieel voor het funktioneren van de Juniorenraad. Hij staat of 
valt.over het algemeen mot de bezetting van de A-klassers, die nu minder is 
geworden, doordat enige goede krachten nu .zitting hobbon in de vorig seizoen 
in het leven geroepen Puweko, 

- Hoe is de samenwerking met de Puweko? 
De Puweko heeft richtlijnen van het bestuur gehad, waarin de Puwoko als een 

subkommissie van de Juniorenkommissie wordt betiteld en als zodanig verant
woording schuldig is aan {ic Juko. De kontakten met ouders e.d •. lopon via de 
Juko-sekretaris. Ik vind dit wel juist. Ilet is echter geenszins de bedoeling 
oen soort bevoogding vanuit de Juko toe te passen. 

- Het sis teem,. zoals· dat' al enige jaren bij Lens draait van vaste elftallen, die 
van pupillen tot A-klassers bij elkaar blijven, heeft men dit jaa.r gedeelte-
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lijk laton vallen:· , 
- Ja, wc hebben dit een tijd gedaan, ovonals•met leiders,.dio ook steeds met de

zelfde elftallen meegaan, Dit is h~albaar gebleken tot in de .c-klasse, daarna 
gaat het vaak een beleid van een trainer of leider worden, die b.v. oen 1e 
jaars B-klasser kan prefereren boven eon 2o jaars, De voetbalkwaliteiten kunnen 
dan belangrijker worden dan leeftijd,.. · 
Het werken net steeds dezelfde leider en spelers bij een elftal heeft het go
vaàr, dat do ploeg zo.hecht gaat worden, dat het een groepje binnen de vere
niging gaat worden, 

Kunt U in het kort de taak van de Juko omschrijven? 
- Zorgen voor het feit, dat de elftallen zaterdag en zondag kunnen draaien.· 

do opstellingen maken in hot weekend,· 
- maandag bespreking opstellingen alsmede diverse strafzaken e.d. 
- bezoeken trainingen on avondwedstrijden. 

op vrijdagavond de afschrijvingen en hçit kompleet maken van do elftallen. 
- het in orde màkon van wedstrijdrapporten, ruilformulieron en kompetitio

kaurten. 
- het regelen van vervoer (momenteel eon brandend probleeL1!) 

administratieve werkzaamheden vóór het seizoen 
- hot balloteren van adspirant-loden, 

het verzorgen van keuringen (vorig jaar 200). 
het regelen van do kampen, · 
het samenstellen van do trainingsgroepen. 

- het organiseren van toernooien. 
- on vorder nog diverse andere taken, die in dit:korto bestek niet aan do ordo 

kunnen konen. 

- Wat vindt U van Lens als vereniging? 
. , Ik ben nu 36 jaar lid, heb diverse ups on downs meogenaakt, Ik heb de vereni

ging klein en groot gekend, maar als ik eerlijk ben, vond ik de fijnste tijd 
toch wel dia, toen we in het Zuiderpark speelden. Toon was do vorenig.ing het 
intiemst on hot gezelligst. 
Momenteel is het door de grootte wat te zakelijk geworden, hetgeen ik ergens 
toch wel een vervelende ontwikkeling vind. Ik bestrijd hot niet, maar ik vind 
het wel jammer, Het is gezien de grootte wel noodzakelijk en dit is ook niet 
tegen to houden en in dat kader kan ik hot wel eens zijn met het huidige be
stuursbeleid, Maar ik heb toch liever een kleine, intieme ,vereniging, zoals 
Lens was in do Zuidorparktijd •. 

- Hoeveel tijd besteedt U per week aan Lens? 
-'Laten we maar een simpel rekensommetje maken: 

zaterdag van 12.00 uur tot 18.30 uur= 6½ uur. 
zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur= 5 uur. 
maandagavond van 20.00 uur tot 0,30 uur= 4½ uur. 
woensdag- en vrijdagavond thuis: samen 5 uur. 
En behalve do indidentole werkzaam-

heden, die buiten genoemde tijden 
vallen is dit dus 

21 uur. 
Is hot noodzaak, dat er bij Lens betaalde jeugdtrainers zijn? 
Ja, de vor9niging is in oen dusdanige positie gekomen, dat je niet moor buiten 

zeer bekwame oofonmoesters kan, Gelukkig hebben we nog een aantal loden, die 
zo'h verre van gemakkelijke job, geheel belangeloos doen. 

- Wat moet een goede jeugdleider volgens U voor eigenschappen hebben? 
- Op de eerste plaats leiding kunnen geven aan jongens, wat bij bepaalde leeftijds-

groepen momenteel verre van gemakkelijk is. Vorder is oen goed spelinzicht 
belangrij~, alsoedo zelfbeheersing, zowrl t.a.v. eigen spelers als van do lei
ding, 

- U heeft een zekere machtspositie, want hot wol en 
elftallen vraagt maortijds krachtdadig optreden; 
als eon politieagent of boeman gezien? 

wee regelen van zo'n 50 jeugd
wordt U hierdoor niet vaak 
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Ja, in de praktijk lijkt:het vooral zaterdags ve,31 op politieagentje spelen, 
waar ik een vreselijke hekel aan heb, maar ik sta op perfektie en discipline,·· 

In welke klasse sp_ol t Lens in 1980? 
Gezien de grootte van de vereniging zal het de eerste klasse moeten zijn. 

- Waar we ook erg boniouwd naar zijn: houdt U van spruitjes? • - Oh ja, daar kunnen ze mij voor wakker maken, 

Een bizondor interessant gesprek mot oen man, dio een groot deel van ziJn vrije 
tijd aari Lens heeft gegeven, van plan is er voor •wat zijn Juko-aktiviteiton 
betreft,eàn punt achter to ·zetten on ondanks het feit, dat hij vaak als een 

politiÖ'-.igent over het veld moost gaan op zaterdagmiddag (iets wat hij als één 
van.do, zij het helaas noodzakelijke schaduwkanten ervaarde) alleen ·maar kan 
terugzien op e'en voor hom ui terr.iate fijne tijd, waarin hij zich heeft ingezet or.i 

, andere mensen veel sportplezier te )lozorgon, Voorlopig zal hij nog lange tijd, 
waarschijnlijk ilfuot meer als Juko-lid, maar toch ongetwijfeld weor in een andere 
funktio, zich voor Lenig on Snel blijven inzetten. 

PRO G R A.M MA DAMES 

Woensdag 4 oktober (vanavond): 19,00 uur Lens- Spoorwijk, 

Zondag 8 oktober: 9.45 uur Flaraingo 1 s-Lens. 

Ja-Coco-Wü,z. 

Voor de wedstrijd van vanavond tegen Spoorwijk wordt het dameselftal.verzocht 
om 18.30 uur aanwezig te zijn • 
. De wedstrijd ·zondag togen Flamingo I s begint wol erg vroeg. Daaro1:1 verzamelen 
om 9 uur in ons klubgebouw. Hot terrein van Flamingo's is gelogen in het Prinsos 
Irene Sportpark, Schaapwog, Rijswijk. 

VANZELFSPREKEND 

Ik zou de aandacht willim. vestigen op oen probleem; dat misverstanden en kon
flikten in do hand 1:.orkt. Het gaat hierbij •m zaken, die gezegd, gedaan of nage
laten worden, or;rdat • en iets vanzelfsprekend vindt. Als ik iets vanzelfsprekend 
stol, kan dat, in Uw ogen, wellicht een r.iisvatting ziJn, 
Hot voor.de hand liggende kan gevaarlijk zijn, Een (misleid) man_virtdt zijn 
(waan)ideÖën vaak zo vanzelfsprekend, dat hij maar nauwelijks kan geloven in do 
goede trouw·van degenen, die zijn inzicht niet delen. Zo kunnen de vanzolfsprokonu-· 
heden va.n bestuur, trainer, Soko, spelers enz. sterk afwijken, De eert vindt oen 
bepaalde mededeling overbodig, de ander vindt hot vanzelfsprekend, dat zo'n mede
deling wèl wordt gedaan. Wat voor de één oon'vanzolfsprokendo beslissing is, is 
voor de ander (vaak achteraf) vanzelfsprekend foutief. Eon speler vindt hot van
zelfsprekend zijn verdediging de gelegenheid to goven zich te reorganiseren, door 
de bal ove:c de zijlijn te plaatsen, zelfs als or .a.l gefloten is. Voor oen seheids.
reeht0r is het dan vaak vanzelfsprekend zo'n speler oen waarschuwing te geven. 
Voor'd0 één is.hot vanzelfspr0kond, dat eon bepaalde wissel wordt uitgevoerd, voor 
de ander is hof vanzelfsprekend, dat dat juist niet gebeurt. 
Zo kan men doorgaan voor wat betreft do samen'l'[erking, do opstellingen, training, 
,afschrijvingen enz. 
We mooton beginnen te erkénnen,. dat vanzelfsprekend alleen vanzelfsprekend voor 
.onszelf is, Bovendien móeten we bedenken, dat de informatie, waarop onze meningen. 
zijn gebaseerd, ·vaak hemelsbreed verschillen; ieder neemt boperkc waar met zijn 
eigen zintuigen en is, voor verdere informatie, afhankelijk van verklaringen, van 
verschillende verslagen van wat andere menselijke schepsels op hun, evenzeer be-· 
perkte, observatieterrein kunnen waarnemen, 
~l die vanzelfsprekendheden g8von, in de samenwerking van mensen, aa.nl0iding tot 
misverstnnden. 
Als het "voor eon ieder van ons nu eens vanzelfsprekend werd, dat ons handelen voor 
~nderen dikwijls onbegrijpelijk, ja zelfs onverteerbaar is, dan is de basis gelegd 
voor moer wederzijds begrip. 
Al staan somr.iige zaken yoor U als eon paal boven water, leg het nog eens uit; ver
plaats U in do situatie van de ander en geef hem dat beetje extra, dat U eig0nlijk 
al gezegd en bekend vindt. 
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Twijfelt u, bent.u heterg~ns niet r.ieo eens, laart gekanker achterwege on praat· 
hot uit. 
Voor mij is hot dan vanzelfsprekend, dat we eon gezonde vereniging, mot tevreden 
leden on oen soepele organisatie, bezitten, 

--· Ka-Ka nieuws. 

Afgelopen vrijdag is do bingo-avond op 
eon behoorlijke Lianior ",vorzcpon" on
danks allo pogingen van do Ka-Ka on het 
op zo'n bingo-avond weer eèns echt gezel~ 
lig te maken schitterden ör woe:r ver-, 
schrikkelijk veel ruonsen door afwezig-· 
heid. Als je zo'n avond moot bGginnon · 
met ongeveer 20 mensen, gaat de gein er 
snel van af. Later op de avond is dit aan
tal wol ·vo:rdubbolu, zodàt hot toch geen 
algeheel fiasco is geworden. Zoals elk 
logisch figuur wol na zal kunnen gaan, 
worden er voorlopig naar geen bingo-a
vonden meer georganiseerd. Geheel los 
van deze bingo- staat de gewone klub-a
vond ( op de vrijdag, ,roet u nog wel). 
Vorig seizoen kregen we vaak te horen, 
dat die vrijdagavonden wat gezelliger. 

SPEL MET GRENZElî 

0-cO 

moesten worden genaakt,. Nu ·er wat 
muziek wordt gedraaid on u· nog stèods 
een k:..~artje kunt loggen, wordt het 
in plaats van drukker, steeds stil-. 
lor. Misschien denken veol nensen, 
dat hot nu zo gezellig is, en terecht, 

· dat het wel een uitverkocht huis is. 
Uu, dat uitverkochte huis laat nogal 
te wensen over. Dus blijven we maar 
hopen, dat iedereen, die zijn nond 
vol heeft over gezelligheid, deze 
gezelligheid maar ·oGns"·daad,terkelijk 
kont br1mg<à!l• 
Misschien wel a~s. vrijdagavond, 

Ka-Ka, 

Woensdagavond 18 oktober, dus in do herfstvakantie, wordt or voor welpen, pupil
le~ on C-klassera tussen 7 en 10 uur een spel-avond georganiseerd, De boys 
kunnen dan o.a. tafolvo,itbal, sj"'Blon, monopoly, damnen o.a.· spelen doon. 
Daar er aan verschillende spelen èen k!onpetitie element is verbonden, zouden we 
tevens aan enigo·ouders hot verzoek willen richten oci do puntèn e.d. op te nemen 
bij de vGrschillondo spelen, daar hot voor ons onmogelijk is on dit allemaal 
zelf to doen. Ouders, dio dit wol zouden willen doen,· willen wij verzoeken dit 
tijdig to laton weten aan eon van do loden van do Ka-Ka, dio te bereiken zijn 
op de volgende adressen: 

Ha;1s Bertens, · : Groenezijde ·103, ·tel.290245 
Hans Bijstervold: Reitzstraat 49, tol,602171 
Marianne Halleen: Aboolstraat 37, tol,324044 
Leo de Jongh Zwoeloostraat 22, tol,668687. 

Wij rekenen ook op. Uw steun. Daar hot gebleken is in 
zo'n avond bij de jongste Lens-loden enorm aanslaat, 
een gezellige en drukbezette avond. 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 8 OKTOBER 1972 

voorgaande soizoonon, dat 
verwachten wc ook nu weer 

!Ca-Ka, 

14,00,uur HBS 1 Lens 1 Scheidsr. A.Bu'ttor 
M,H,M,Vuylsteke 
J.H.Rosonbrand 
A,Hossing 
W.P,M,!Iartnan 
P,Kluivors 
C,J,M,Sluis 

11.00 uur Lens 2 
12,00 uur Lens 3 
10,00 uur Lens 4 
12.00 uur Q,Steps 3 
~.2.00 i..ui.r Rava 6 · 
10.00 uur Quick 6 
14.00 uur Lens 8 
12.00 uur ., DSO 3 
12 .oo uur Oliveo 4 
14,00 uur Celoritas 
1 3. 1 5 uur DSO 7 
13.15·uur DSO 8 

LIGGIHG DER VELDEN 

- ONA 2 
- ODB 2 
- Laakkw,5 
- Lens 5 
- Lens 6 
- Lens 7 
- Laakkw, 7 
- Lens 9 
- Lens 10 

9- Lens 11 
- Lens 1 2 
- Lens 13 

V1 G1 16/4 
V2 G1 15/3 
V2 G2 14/2 

V2 G1 16/4 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 
" 
Il 

" 
Il 

Il 

HBS - Daal on Borgselaan hoek Evert Wijtemmrng 

B.Mitra , 
H.J.M.v.Vondelen 

. ' 0 F.P.M~VrceswiJk 
R.J,Janson 
niet aangewezen 

Il Il 
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- Ni jk0rklaan 
- Zuide~park 2o gedeelte, achter il.DO 

Q,Steps 
Ravn.> 
Quick - "Nieuw Hanenburg" De Savornin Lohr.mnlaan 
DS0 - . Burg,v,Tuyll Sportpark, v,d,Hagonstraat, Zoetermeer-Oost 
0liveo 
Celeritas 

- Sportcomplex "do Groene Wijdte", Noordweg, Pijnacker 
- L~ywog, hook Noordweg, Wateringen 

VERZAMELEN" 

Lens 3 11 • 15 uur Klubgebouw Lens 9 -
Lens 4 - -9,30 uur Il Il Lens ·10 -
Lens ·5 - 11 • 00 uur Il Il · Lens 11 -
Lens 6 - 11,00 uur Il Il Lens 12 -
Lens 7 - 9,00 uur Il Il Lens 13 -
Leris 8 - 13,30 uur. Il Il 

·DE·0PSTELL IN G EN: 

Lens 1 en 2 worden dç,or do trainer bekendgemaakt, 

Lens 3 , 
R.Bruggo• ans 
J.B,Bijsterveld 
J,Colpa 
J,W,Disse'):do'rp 
J ,lf ,v,Dijk . 
R,E. v.ITar,i;ingi;;veldt. 

·A,'C,Janssen 
G,W,Komperman 
W,M.Kouwenhoven 
G.0ostrom (A) 
A,J,Rooduyn 
G,v,d.Velde 

Afschr,bij G,0bstrom 
tol.55,82,98 vrijdag
avond tussen 18-19 uur 

Lens. 4 
P.v.d,Aar 
F.Guit 
J,Heins 
,P;Kloin Bretoler 
B,v,d,Lans 
F,Raaff 
·P,Rossi t 
J.Verhaar (A) 
J,Vorheugd 
w.verbarondso 
C,Vorvaart 
J.do Waart 
J.P.Zoun 

10.30 uur Klubgebouw 
- . . . 

10.30 uur Il 

13.00 uur Il 

12.00 uur Il 

12.00 uur Il 

Lens 5 
E,Bakkers 
R,Brandenburg 
A.v.Egmond 
J .Gro,mondijk 
R.Hoefnagel 
K,Kootman 
G,Looyenstijn 
W,Miohels 
R,Scholten 
F,Straathof (A) 
A,Verbarendso 
W,Vorheul 
M,v,Zilfhout 

Il 

Il 

Il 

Il 

Afschr.bij F,Straathof 
tol. 33. 72, 88 

.. ,, 
~ ' ,~ 
.. 

Afschr.bij J.V9rhaar 
tel.65.32.08 vrijdag
avond tussen 20-21 uur, vrijdagavond tussen 19-20 uur 

Lens 6. 
G,Benneker 
A,v,Essen 
R,Eykolhof 
W,Eykelhof 
E,Foendoe 
C,Grimbergen 
T,Heorschop 
G,de Hoogd 
L,Janssen 
H,Jongh 
J,Silverentand (A) 
H.Suykerbuyk 
F,Veelbehr 
A.Vervaart 

. Lens 7 
F,v.d,Borg 
A,Bildorbeok 
J,Borst 
B,v,d,Burg 
G,Duivosteyn (A) 
R,Foekos (2:i,. 
P,Heynen 
A,Hoek 
F,de Kleyn (2x) 
B ,Lustenhouwer 
C,Schouw · 
A,Tirmonbroek 
J,Verbarondse (2x) 
M,Woltors Rückort 

Afschr,bij. J,Silvcron- Afsohr,bij G,Duivesteyn 
tand tei.·29.88.75 vrij- tol.67,61,83 v:rijdag
dagavond tussen 19-20 uur. avond tussen 18-19 u. 

Lens 9· Lèns 10 
W. Engle bort J. do Boer 
L,Egborts N ,do Boer 
P,Haring C,Drios 
F,Jeheo H.do: Groot (A) 
J ,Janmaat J ,de Hilster 
A,v.d,Keer H,Haket 

Lens 8 
L.Brandonburg 
F,v,Dijk 
J,Endlich 
P.Fiorot " 
N,de Gruyter 
G,Halleen 
G,Jehoe 
G,v,d,Kloy (A) 
J,Riomen 
P,Schouten 
P,Schulten 
R,v,d,Velde 
H,v,Welzon 
L,Boelhouwer naar 13 

Afschr. bij G,v.d,Kloy, 
tol.01790-7867 vrijdag~ 
avond tussen 20-21 uur, 

Lens 11 
H,Albors 
G,Blankespoor 
J.Borst 
H,Dankors 
C,v,Doolen 
P,F,do Haan 

• 
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T.Moerstadt 
B.Osso 
N .Osse (A) 
J".Keetman 
G.Vervaart 
F.do Vos 
F.Wubben 

Afschr.bij N.Osse 
tel.66 .13.14 vrijdag- · 

· avond 19-.20 uur. 

Lens 12 

W.Krol 
F.v.Noort 
J".v.Schaik 
J",Simons 
H.do Sterke 
;r.uitting 

Afschr.bij H.do. Groot 
•~tel.66.85.23 vrijdag

: avond 19-20 uur, . ' 

;:Lens 13 

, 

.... 
' ' 

J",Kuypors 
W,Olthof 
R.Petors (A) 
,J" .Rientjes 
A.A.Pelser 
Jf .U. v.Ri jn 
F.do Vroege 

Afschr,bij R.Peters 
tol.67 .00. 75 
vrijdagavond 19-20 uur, 

A.Banning 
R.Bos 
E.v.d.Linde 

· .;L .Boolhouwor 
:H.Douw 
II.Jacobs 
P.Burghouwt 
J".J"agor 

•H.Kompor 

Do'aanveorders deze wook bol
len: G.Coomans, tc1,39,27.20 
vrijdagavond tussen 21-22 uur, 

H.Vordonk 
J".H.Opten Borg 
R.v.d.Stoon 
P.c.Struyk 

.. ook al- zijn or geen afschrij
vingen, 
Zondag a.s. van(lf' 9,00 uur 

L.Voorduin 
c.ICra.s 
W.v.d.La.m 

·A.v.Luxomburg (A) 
IT.Schol ton 
H,A.Suikor 

·w.E.Suikor 
'M.Suykerbuyk 

, aanwezig van do SEICO. do hoor 
'M.Bloks, 

J".Staffoleu 
R.A.v.Wassem 
F.do Winter (A) 

.Donderdagavond 5 oktobor om 
. 19.00 uur Lens 5 - A 1 jun. 

Afschr.bij F.do Winter 
tel.67.13.20 vrijdag
~vond 19-20 uur. 

'Dinsdagavond 10 oktober om 
·19.00 uur Lons 1 - Vrodonburch 

,. 
~ 

Uitslagen: 
Do PostdÜivon 1 
Teylingen 2 
PDK.2 

Afschr.bij A,v.Luxomburg 
tol.60. 71. 71 vrijdag-
avond tusson 19-20 uur.-, ,., 

Rosorvcs ~ 1l komen vm: Lens 1 

- I,ons 1 1-5 Westorkw. 7 - Lens 8 
- Lons 2 0-1 Lens 9 - Vios 6 
- Lons 3 2-1 Lens 10 - den Hoorn 4 

Lons 4 
Naaldwijk 3 

- RKDEO 3: 1-1 Lens 11 - Scheveningen 
- Lens 5 2-3 Lens 12 

D!IL 7 - Lens· 6 1-3 Lens 13 
' 

osc 3 - Lans, 7 1 3-2 

VARIAANTJ"ES 
- Gehoord langs do lijn bij Lens 1 : Tonnie Rep_ 
- Te horen op het Lens-terrein 

lTumnor 22 orui t ! · 
Nummer 23 erin ! 

- Robin Hoed 4 
- Gr.w.rr vac 

Nummer 24 alvast warm lopen! 
(on eon thee dat hot kost). 

- Noorlands Hop in Bange Dagen 
- De 1-1 ruststand van Lens A1 gaf allo hoop op eon oorsto punt. 

' . 0-1 
. 0-0 

3-2 
8: 2-2 

1-4 
8 : 3-1 

J"ammer_genoog pakte dit anders uit on blaken do spelers blijgomaakt mot oeµ 
dooie Mnsch, die na do :iust wo<:;r springlevend was: 
Samen in do,•dug~out: Guus Haak, Aad Rooduyn, J"oop J"ochoms. Echt.wao.r!. 

- Postduiven: alles behalve hoogvliegers. 
- Limburgs DAG-blad 
- Do Postduiven zijn afgelopen zondag om ca.16,15 uur bij matigo tot krachtige 

zuid-9ostonwind to Loosduinen gelost. 
- L.S.D. is gewoon con dorp in Zuid-Holland. 
- Nog één nederlaag on Lens 3 gaat mot rouwband spelen. 
- Storat U straks weer op de Kommissio Voor Partnerruil? 
- Tegenstanders van pD~nografie zijn meestal rechtsdragend. 
- Zoet is van plan eon verweerschrift to laton stoncillon,. 
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- Toch eigenlijk wel gek, hè! Als je Herman Kuiphof hoet, mag je rustig 2x 45 mi
nuten op oen scheidsrechter kankeren, Als jè toevallig zelf voetballer bont 
en je zegt .éón koer rotsohoidsreohtor, dan mag je eon paar wokon niet spelen, 
Raar hoor! 

BERICHTEN 

- Uw nijvere rodaktie wil Uw Lensrovuo oen nog fraaier aanzien geven, Wij willen 
hom nog racer leesbaar maken door de veelheid van letters, die U wekelijks in do 
Lensrovuo aantreft, te verluchtigen met enige fraaie schotsen. Helaas bevindt 
or zich onder de rodaktioloden geen tekentalent, zodat wc momentool op zoek 
zijrt naar oen artistiek getalentoordo redaktionelo medewerker, die, zo mogelijk 
wekelijks, mot do tekenpen wil krassen om onze woorden mot fraaie boelden 
kracht bij to zetten. Gegadigden zullen in do bekende open armen terecht komen. 

'Eon berichtje aan het rodaktio-sekretariaat (zie kaft van deze Lonsrevue) is 
genoeg. 

- Het bestuur van Provinciale Staten heeft do subsidio:toewijzing van Fl,10,000,
voor do uitbreiding van hot klubgebouw, goedgekeurd, 

- Ilet gezinnetje Silverentand is uitgebreid met zoon Frank, Franciscus, Josephus, 
Proficiat. 

DOELPUNTEl!MAKERSLIJST 

JUNIOREl!T 

1 • L,Lejewaan 
2, P,Sc;hoenmaker 
3, F,llaven 
4. R,Guit 
5, J,v.Velzen 

.· Q_.v/d Moys 
M.v.Wassem 
H,Vink 

9, P,v/d Steen 
F,Veeron 
R,Wijsman 
A,Iloofnagel 
P,Valkenburg 
G,lloon 
A,don ]loer 

SENIOREN 

1 .• E,Eakkers 
J,do IIiloter 

3. G,de Hoogd 
4, H,do Sterke 

A,v."Lu:x:emburg 
6. F,Raaff 

W,Keotman 
II, Eer.tons 
R,v.Wo.ssom 
II.de Groot 
J,Witting 
W,v,Rijn, 

Elftal -----
]J 6 
C 2 
A 4 
]J 3 
]J 2 
]J 6 
;B 4 
C 2 
A 2 
A 3 
]J 4 
]J 3 
C 1 
C 7 
A 4 

5 
10 
6 

10 
13 
4 
1 
2 

12 
10 
10 
12 

. Aantal ------
12 
10 

9 
8 
7 
7 
7 
7. 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

PUPILLEN en WELPEN 
1,, M,Voenma.n 
2, R. Viersson 
3, J,Franken 

M,Dessing 
F,Sohipaanboord 
R,v,llaggum 

PROGRAMMA JUNI 0 REN· 

ZONDAG 8 oktober 

12,00 uur Lens 2 
14,00 uur Lens 3 
1 O. 30 uur GRVC.. 1 
14,30 uur RKSVM 3 

1972 

- VVP 2 
- El.Zwart 3 
- Lens 6 
- Lens 8 

DONDERDAG 5 oktober 1972 

'.f'.2::::2:!:.!::.:. 
V3 
V3 . 
Ockenburgh 
Duyvonvoordeatraat, 

19,00 uur Lens 5 (sen,) - Lens 1 (jun.) 

Monster, 

p 5 6 
p 6 5 
p 6 4 
p 4 4 
W 1- 4 
W 1 4- .. 
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DENK lV:JT KÓNTRIEUTIES 
ZATERDAG 7 oktober 1972 • 
14.30 uur Roodonburg 1 
15,00 uur VCS 4 
16,15 uur Lens 5 

Lens 7 vrij 

- Lens 1 
- Lens 4 
-Cro&1vliet 2 

14.oo·uur Wostlá.ndin 8 - Lens 9 
1 5. 00 . uur Lens 1 0 ' · ·::. ·die• 1Io.gh0 4 
13.45uurGIÏS8 -Lcns11 
15 ;oo uur Lens 12 · · - die Hägho 6 

Lens ,13 vrij 
15.00 uur Lens 14 
14.30 uur VVP 10 
15.00 uur vue 13 
13-,15 u~r ,Quick Stops 
1 3 .4 5 uur Lens 1 8 

- Scheveningen 9 
- Lens 15 
- Lens 16 

11 :. Lens · 1 7 
- H)'!SH 8 . 

. - Lens 19 
- RVC 16 
- DZS 5 
- Cel cri tas 9• 

1·3. 15 uur Spoorwi jk. 7 
13,45 uur Lens 20 
16.15 uur Lens 21 
13.45 uur Lens .22 
13,45 uur EMT 9 · : ,_-_J,on_s ~3 . 

<. - ,. -.-•' ' ~. 

DENK !u'\N KONTRIEUTIES· 
AFSCHRIJVINGEN: 

' 

., 

P,Eotbstraat, Leiden 
Sportpark Noord (Kooik.iartior) 
Dode&1svaartweg 
V2 

Erookwog, Naaldwijk 
V1 
EraS&tUSWOg 
V2 

.VJ. 
Zuiderpark, 2o god. 
Loudonstraat 
Nijkorklaan 
V1 
Hengelo laan 
V2 
V3 ' 
V3 

.:. Hengelolaan 

Schriftolij~: vóór vrijdagavond1~;30 uur bij do heer G.v.d,Stoon, lfunspoot~aan.303 
Teiofonisch vrijdagavond tussen 18.30 on 19,30 uur (uitsluitend in geval v.ziek-

A-klassers ( 1 t/&1 8) :dhr.J,Hop, tel, 29,40,38 · te) 
E-klassers ( 9 t/m 15):dhr,A,Eortens, tol.29.02.45 
C-klassors (16 t/a 23):dhr,A.Eeckor, tol,55,94,77, 

In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11;00 
uur afbellen bij dhr.G.v.d.Steon, tol,39,86,94, 
AFKEURINGEN: Do junioren r.iooten bij slechte woorsoastnndighodon steeds do af-

. keuringslijsten rnadplogon. Tolofonischo inforr.iatios worden hierover 
niet v0rstrokt. · 

NIET-OPKOMERS: Wegens niet-opkomen afgelopen weekeind k=-ijgt do volgende .sP():
l0r 2 extra roservo-bourton: s.Eruons, 
:Bij herhaling volgt uitsluiting vnn doelneaing nan de kompetitio-· 

-: wedstrijden. In dat govnl blijft do verplichting tot .betaling ·van 
do kontributie tot het eind v,m het seizoen (30 juni) gÓhandhnafd. 

KEEPERSTRAINING: a.s. zaterdag om 10,00 uur voor F. Tolonaars on J.Eronger •. 

0 PST ELL INGEN: 
LENS 1: wordt donderdag na de training bekendgemaakt. Leider: dhr,J,!Iop. 

LENS 2: 

LEN'S 3: 

LENS 4: 

LENS 5: 
LEl'TS 6: 

Samenkomst: 13,00 uur Lens-terrein; 
als vorige week; overige spelers worden donderdag na de training 
kondgemaakt. Leider: dhr.A.v.Eaggum. 
als vorige week. Leider: dhr.A.Schneidor. 

be-,, 

"" -
als vorige week, Leider: dhr.A,Elok. Samonkoma t i 14.30 ·u,Lons-terroin, 

~ . ·-. als vorige week, Leider: dhr.J,Hoynen. 
als vorige week mot F.v.Os i.p.v. M,Magnoe; J,Dossing.l.p,v.N. 1s-Gra-=
vondijk. Leider: dhr.F,Flumans, Saraonkoast: 9.45 uur Lens-terrein. 

!!~~-1• vrij 

, . 

LENS 8: als vorige week met M.v.Dijk, F.Klos, H,lHggobrugge, ·N. is-Gravéndijk, 
i.p.v. F,v,Os, D,Kortekaas, J.Slabbers, J,Dossing. Leider: dhr.P.Moors-
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~!!]!!~_2: 
LENS 10: -------

LEUS 11: 

-=- LENS 16: 

LENS 18: -------

LENS 20: ---

LENS 21: 

LENS 22: 

hoek. Samenkomst: 14,00 uur RKSVM--terrein;• '.·---: 

als vorige week, Leider: dhr, C.Franke, Samenkomst: 12.45 u.Lons-terrein. 

als vorige week met R,Hulsem:ms en R,Guit i.p.v. G,Bloks on R.Peek. 
Leider: dhr.J.Zoet. · ., -··· ·---•·.~ · · 

G.Bloks, G,Boolhouwer, J,Brochard, J.Hollink, R,v.d,Kruk, F,v,Lcon, 
R,v.Luxemburg, T.Prins, R.Peek, Il.Ruijtor; T.Visser, M.v.Wassem. Lei
der: dhr.N.Drabbe. Samenkomst: 13.- uur Lens-terrein. 

E,Castenmiller, R,Heor.1skerk, R.Hoppenbrouwers, L,Lejowaan, E,v,Luxem
burg, R.Loyn, P,Meyor, V.Pouw, A,Slabbora, J,Wijngaardo, R,Wijsman, 
D.v,d.Zuan. Leider: dhr.B.0sse. 

vrij. E.Casten• iller zie Lens 12. G.Mahiou zie Lens 15. 
H.Wubben zio Lens 14. 

E.v.d,Hoven, M,Janson, C,Lipman, A,v,Maren, Q,v.d,Moys, J,Tottoro, 
E,Teunis, rr.Uding, T,v,d,Voort, J.de Waal, F,Wouters, rr.Wubbon. 
Leider: dhr.G.Vorvaart. 

als vorige week mot G.Mahieu en P,v,Rijn. Samenkomst: 13,45 uur Lens

J,Brongór, 0.Borst, P.Dovilée, R.Hofman, P.Hop, R.v,d.Laan, te;rre~n. 
J.Lausberg, R,Micka, J,v.Rijn, P.Valkonburg, P,Lucas, F, Fortman, 
Leider.: dhr,W,Kootman. Sa• onkomst: 14.00 uur Lens. 

G.Appeldoorn, P.v.d.Burg, R,Dossing, W,Frantzen, 0.Huis, R,Koovoets, 
R,Noordcloos, F.v.Velzen, IT.Vink, F,Kortekaas, R.v.d.Meer, P,Schoemaker. 
Leider: dhr ,Th,Hoefnag<;)l. Sm:ienkomst: 12, 15 uur Lens. 

N,Groenewegen, R.v.d.Jiöogaard, J,Coli, J.ter Laaro, R,Poroira, 11,Ve:r" .. 
steeg, J.v.d.Brande, H,du Chatinior, W.Heynen, R.PO"eters, Th,v,Luxem-::. 
burg, Ch.Geeve. •Ros.: A.Westerduin. Leider: dhr.II.Verbarondse. 

P ,Heemskerk, F,Schol tes, J .Engole, R, v.Eyk, H,Hoppenbro1:1-wo:r:s ,. A_.~!aas, 
T.·v.d.Tol, J ,Hoggolmm, A,Kuipers, Th,Mooyman, L,0ostorveer, R,Wes-

. sols, A,Bijnagte. Leider: dhr,W,v.d.Tol. Sa• enkoost:_ 12,30 u,Lens. ·• 

s. 'ifilmor, A.Grimbergon,. A,Koovoots, W ,Rots, A,Ellinger, R.v.Leeden, 
A,Sips, B,Vasko, E,1Iubbcm, L,Straub, M.v.Zweden, A.Gordijn. Ros: 
S.Bruens. Leider: dhr,W,Michels. · 

C.Harland, R,v.Aarle, P:Ba.kvis, M,v,Pelt, M.Schoitz, M,Schutte, M.Vis
ser, F.Bau• an, T,Gimberg, R,Greve, M,v.d.Akkor, H.v.d.Broek, T,Iloogo
veen. Leider: dhr,A.Hoek, 

H,Erkclens, A,Loyn, B,v.Nieuwcnhuizen, F,0rta, M,Rovors, Ruitorman, 
G.Boort, E.Francke, P.de Gier, G.Jansen, R.v.Loeuwon, H.Weeke·. Leider: 
dhr ,R.Peters. 

LmNS 23: K.Straub, A,v,Klis, G.v.d,Brocki N,Franken, R.Houwolingen, M,Kerkhofs, 
G.Teouwisse, R.Raaphorst, J.v,Dongen; R,Sips, --R.de Vos. Samenkomst: 
13.15 uur Lens. 

PR0'GRA.MMá PUPlLLElT Elf WELPElT 

PUPILLEN 

ZATERDÄG 7 oktober 1972 

12.45 uur Leris 1 -
12,45 uur Lens 2 
12,45 uur AD0 3 
12,45 uur VVP 2 
12.00 uur HDV 2 
12.45 uur Lens 6 
11 .15 uur Crcmvliet 
11 • 1 5 uur HDV 3 

- El.Zwart 1 
- Duno 1 
- Lens 3 
- Lans 4 
- Lens 5 
- Rava 4 

4- Lens 7 
- Lens· 8 

Terrein: 

V1 
V2 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark, 2e god,_ 
V3 
Roderijkorstr, 
Zuiderpark, 2e god, 
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DENK AAN DE KONTRIBUTIES 

WELPEN 
. . 

ZATERDAG 7 oktober 1972. 

12 •. 00 uur RVC 1. - Lens 1 
12 :09 ·uur LensZ: - RVC 2 · 
12 ;oo uur Vredonburch 4- Lens · 3 · 
12.00 uur Lens 4 - Croravliet 3 

AFSCHRIJVIlTGE:tL: 

·Schaapwog, Rijswijk 
· V2 

·: .· .Vredènburchi,og, Rijswijk 
V3 

Schriftelij~: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.q.v.d.Steon, Nunspeetlaan 303. 

Telefonisch: vrijdagavond tussen 18.45 uur· en 19.30 uur (uitsluitend in geval 
van ziekte), tol. 66. 13. 14 Klubgebouw. 

In noodgqvallon kunnen de pupillen on wol·pon nog op za tordn.gochtoncl tussen 1 ó'. 15 
en 10.JO uur afbollen:'Tol.66.13.14 klubgebouw. 

AFKEURINGEN: Bij slechte weersomstandigheden steeds oorst de afkeuringslijsten 
raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen en Welpen" vermeld: "GOED~ 
GEKEURÏJÏ' ·dan· stoods. ;iaar veld of punt• van sauonkomst komen •. IN_,DIT 
GEVAL MltG. ER DVS lUET .TELEFONI.SCH HORDEN GEINFORMEERD NAJ,R EVEN-
TUELE 'AFKEURINCIEir. . 
Staat· bi;j do afkouringsadrcssen bij "Pupillen on WclpÓn" vermeld: 

, "ZIE. AFKEURINGSLIJST" dan moet als volgt worden goh_andeld: Voor do 
thuisweds.trijdon moet juniorenlijst worden geraadploegd. Zijn do 
wedstrijdeï~ van Lcm"1 ... 7, J :;, o.n 22 goodgokourd, dan gaan ook do Pu
pillon- on Uelpen-wedstrijdon op oris v,ild door. Uitsluitend _voor 
dè uitwedstrijden (P 3~ 4, 5, 7, 8 on W .1 en 3) mag in.dat geval 
telefonisch wordèn geinformeerd of hun wedstrijden doorgaan, (Tel. 
66.13.14) on ,rnl-zatordagochtond tussen 10.15 en 10.30 uur). 

0 PST ELL IN G:E N: 

p 1: 

p 2: 

als bokend. Leider: P,aul v.d. Steen. 

als bekend. Lèidor: Gerard Duivostoyn. 

als bekend. Leider: Jos Dissoldorp. Samenkomst:. 12.00 u.Lens-torroin. 

E_1: als bekend. Leider: ~erry Hooghiomstra. ·samenkorast: 12.00 u.Lèns-terroin; 

]:_2: als vorigé week. Leider: Rob Hoefnagel. Sa• enkof.lst: 11.15 u,Lens-terrein. 

E_~: als vorige week, mot B.Visser en zonder R,Klijberg. Leider: Toh Bauraan. 

E..:1: .• als vorige· weck met R .-Kli jberg ·on zonder B. Visser. Leider: Freci. de Kloyn. 
··sa• cnkomst: 10.15 uur Lens-terrein. 

P 8: · als vorige wook. Leider: Arnold Brouwer.-· Samenkomst: 10;30 u:LenG-torroin. 

DENK Ai\:H DE KONTRIBUTIES 

f!_!_: als bekend. Leider: Hans Z_Qu_n;, San.onkoms:t , ... 11 .15 uur Lens-terrein·. · 

W 2: als vorige week. Leider: Guus Hoynon. 

f!_;}_: als vorige week. L,Jider: Cees v,Declcn. Samenkomst: 11 .OO-u.Lens-terre·in. 

Ouders, die do jongens oven tueel willen verve.oren, graag oven. bellen: 
66.13.14 Lens-klubgebouw, vrijdagavond tussen 6.30 en 7.30 uur . 

. ' 
f!:_1: als vorige week. Ros., C.Junger. 

LENS 11 - 'Quick 6: 6-0 

In een • et spanning toge• oet geziene 
wedstrijd,. werd het toch al snel dui
delijk, dat dit Lens-elftal wederom do 

boido punten zoü pakken. 
Vooral Johny Brochard wist in do begin
fase mot woorgalozo sprintjes veel 
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verwarring te stichten, zodat do doel
punten niet lang uitbleven. Jos Hol
link, die voor het eerst als spitsspe
ler optrad, voldeed dan ook moer dan 
verwacht; hij had tot nog toe een ver
dedigende taak, maar wist nu zelfs 3x 
to scoren. Voor rust werd er ondanks 
eon duidelijk veldoverwicht "slechts" 
3x gescoord, maar dat kwam voornamelijk 
door de uitstekende keeper van Quick 
en door pech, want het houtwerk werd 
diverse malen gepijnigd. Na de"thee" 
had Quick zelfs nog even ~e brutali
teit om keeper Norbert Groenewegen 

Laakkwartier 11 - Lens 20: 1-1 

inet wat venijnige schoten to plagen, 
maar ook hij stond z'n mannetje. De 
opzet van de Lons-aarivallen werd 
steeds beter en met kunst en vlieg
werk wist de verdediging van Quick 
de stand ·redelijk te houden, nadat 
achterocnvolgons Hobby Leyn, Jos Hol
link en Rudy Guit do stand al op 6-0 
hadden gebracht. Indien er steeds 
mot hetzelfde enthousiasme zal worden 
gespeeld, dan zullen er beslist nog 
meer.van dit soort en nog grotoro o
verwinningen volgen, want voetballen 
kunnen deze jongens allemaal! 

Nico Drabbe. 

In con uitstekende wedstrijd werden de punten broederlijk verdoold. Voor do 
rust was Laakkwartier sterker en reeds na 5 minuten werd eon sterk indraaiendc 
corner door Sips in oen wanhopige poging om eon goal te voorkoraen in eigen 
dool gekQpt. Do verdediging wist verdor de aanval van Laakkwartior goed af te 
stoppen en kregen we zelfs enkele goede kansen, die helaas door te zacht 
schieten verloren gingen. Na do rust kwam Lens echter goed opzetten. Diverse 
goede, a.anvallen werden opgezet, raaar het schieten liet wat to wensen over. 
Het duurde tot 10 minuten voor tijd voor we ons overwicht in de gelijkmaker 
konden omzetten. Van dor Leeden nau een corner zoor goed, waarna Rots do bàl 
in hot doel kop.to: 1-1. Bijna ging,en wc nog mot do overwinning strijken door 
een fraaie solo van Griuborgen, uaar hij nam jammer genoeg not eon mannetj~ 
t_e veel. Al met al een goede wedstrijd not de juiste uitslag. 

W.Michels. 
SCHEVENINGEU P1 Lens P 2 
Eindelijk is Lens P2 or dan in geslaagd oen wedstrijd te winnen. Na drie slochto 
wedstrijden togen Quick, Westerkwartier en RVC herstelde Lens zich vorige wook. 
Er word toen bijzonder goed gevoetbald, maar door pech word togen het erg .storke 
HHSH verloren. Deze goede lijn zette zich deze week voort. Tegen Scheveningen 
P1 was Lens voortdurend in de aanval. Er werd goed en snel gekombineerd. Uit oen 
van deze koubinaties kon Cees v.Rijk gemakkelijk scoren. In de 2e helft viel 
Scheveningen massaal aan, maar door goed werk van de verdediging, in hot bizondor 
van Frans Vcrbarendse, hiold Lens het achter dicht. Er ontstonden neg enkele 
gevaarlijke situaties aan de andere kant, naar met veel geluk redde de keeper 
van Scheveningen het. Uij kunnen terugzien op oen fijne wedstrijd, waarbij ieder
een keihard heeft gewerkt aan deze eerste overwinning. Als er in de toekomst 
zo gevoetbald wordt als zaterdag, dan zullen or nog vele overwinningen volgen. 

WEDSTRIJDVERSLAG Lens P 5-VCS P3 
In oen goed~ wedstrijd heeft Lens P5 
verdiend gewonnen (3-2) van VCS. In de 
1e helft was Lens iets beter on kreeg 
daardoor de ueeste scoringskansen.Vlak 
voor rust word hot na 1 n solo van Misja 
Veerman 1-0.Na rust nau Lens direkt 
het initiatief en er worden bizondcr 
mooie aanvallen opgezet.Uit deze aan
vallen bracht Misja de stand op 3-0. 
Hierna wilde VCS wat terugdoen on 
werd Lens in do verdediging gedrukt. 
De druk werd zo groot, dat VCS terug 
kon komen.Het wo~~ 3-1 en even later 
vlak voor tijd kwam VCS nog op 3-2. Alle 
spelers hebben zich er goed voor inge
zet om de overwinning te behalen. 

Rob Hoefnagel. 

Uitslagen Pu;ei-llen: 
Velo 1 Lens 1 
Scheveningen 1- Lens 2 
GDS 2 - Lens 3 
Vrodonburch 3 Lens 4 
Lens 5 - vcs 3 
rfIK 1 - Lens 6 
Rijswijk 5 - Lens 7 
HBS - Lens 8 

Welpen: 
Lens 1 - vcs 1 
0DB 1 - Lens 2 
Lens 3 ..: Triouph 
GDS 4 - Lens 4 

Gerard. 

0-2 
0-1 
2-1 
0-5 
3-2 
2-2 
1-0 
5-0 

4-3 
1-1 

1 1.:..1 
6-0 
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46e Jaargang num• er 11 11 oktober 1972 

DE LE!TSREVUE 

Weekblad van de_Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEff 

1HEUHE LEDEff 

,... 868 A.W. de Jong 20-04--60 ( C) Wezelrade 266 
- 869 T .D,Kraar.minkel 03-04-54 (A) Zijpendalstraat 160 
✓ 870 F,J.v.Oostayen 19-07-57 (B) Heilostraat 212 
- 871 R.J.Zetz 31-10-5.8 (c) Heilostraat 222 
- 872 M,A,Halleen 08-04-45 (NS) Abeelstraat 37 
~873 G.R.Appeldoornr----2.s<8-08-6_0 (P) Betje Wolfstr.161 
,-874 A,Bijnagte 21-05-60 (P ) .. ---Steenzicht 197 

TIJ BALLOTAGE 
E.Metselaar 
A. C ,Bloks 

ADRESWIJZIGiirn 

18-1 o-63 (w) 
22-09-59 (D) 

Veenendaalkade 524 
Zonneoord 85 

948579 
687607 
257355 
324044 
661358 
334787 

292838 

..,, 151 M.A.v.Eijsbergen naar Crullaan 14, Made (U.B.). 

STRAFZ.A.AK 

De K.U.V.B, Afd.Den Haag heeft M.Wolters geschorst voor twee wedstrijden, waar-
_,, van één voorwaardelijk met een proeftijd t-ot 1-1-73, De strafkosten ad Fl. 1 Q,

konen voor rekening van deze speler. Het betrof de wedstrijd Velo 7-Lens 9 op 
23-9-72. 

/ 

SCHEIDSRJ~CHTERSKURSUS 

De eerste aannelding voor de B-scheidsrechterskursus hebben we inmiddels binnen
gekregen. Zoals we al eerder hebben gemeld, duurt deze kursus 4 avonden en geeft 
wat r.1eor houvast bij het leiden van wedstrijden, Daarom bevelen we deze kursus 
bij belangstellende leden van harte aan. 

AFVOEREff LEDEffLIJST 

505 .J.L,Spoler (B), 

!CONTRIBUTIE-ACHTERSTAND 

Naar aanleiding van de publikatie in de Lensrevue van 4 oktober j.l. volgen hier
onder de namen van de leden, die hun !contributie tot 30 september 1972 nog niet 
hebben voldaan. Indien de !contributie-achterstand vóór 21 oktober a.s. door ons 
niet is ontvangen, volgt uitsluiting totdat betaling over het gehele verenigings
jaar is voldaan. 
Junioren, pupillen en welpen kunnen eventueel hun !contributie-achterstand a.s. 
zaterdag na 12 uur kontant. aan de heer G.v.d,Steen afdragen. 
Hieronder volgen nogmaals de kontributies: 

senioren en 3e jaars A~klassers 
junioren 

Senioren: 

A.Albers 
H.Albers 

pupillen en welpen 
dame sleden 

G,Benneker. 
L,Boelhouuer 
W,Burghouwt 
P.Ca• fferman (bedankt) 
H.Douw 
S.Douw 

Junioren: 

J,v.d.Burgt 
A,Fortnan 
A,Grimbergen 
G,IIoogervorst 
H.Jochems 
A.Jungschläger 
A.Koevoets 
P,Koevoets 

Fl.96,- p,j. 
Fl,60,- p.j. 
Fl.54,- p.j. 
Fl.60,- p.j •. 

Het Bestuur. 

Pupillen/welpen 

F.v.d.Hoèven 
R,Jansen 
K,v.Kleef 
J,Kortrnan 
R,v,Wijngaarden 
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J.v.Dïjk H.Kouwenhoven 
... E.F0endoe · · · · 

C. GrirJbergen 
J.v.d.Heiden 
1·r. v .Hemelrijk 
G'.IIogetoÓrn. 
A.Jehee 
J.Kornet 
J,Kruizinga 
A.Kortekaas 
s.v.d.Linde 
J.v.Luyken 
J,Mawieo 

. ___ ,_ ··--- -··---·- .. A • Kri ;igsra~~ 
R,v.d.Linde 
C.Lipman 

T .!foers tad t 
M.Olthof 
P,Schouten 
P.Schulten 
il.Schijf 
c.stapel 
H.de Sterke 
M,Suykorbuyk 
M.v.Veen 
C.Vervaart 
F'.de Vroege 
R.lfouters 
F.Wubben 
F,de Zwart 

IJ.. - -· ~----. 

VARIAAUTJES 

- -F,Magnee · 
• !,!.Mngnee 

·Q.v.d.Meys 
T.Mooyman 
R.Peck 
R.Peoters 
J,Pompen 
Il.Pronk 
H.Ruyter 
J.Ruyters 
F.Scholtos 
W.Snijders 
B.v.Voen 
F.Wouters 

- C-KLASSERS, PUPILLEN" EN WELPEN, DENK AllN 

VOLGEN:DE WEEK lfO_El'!SDAG: "SPEL MET GRE!'!ZEN" • 
==-===============--===--===--==----=----=. -=--

- Er is lood aangetroffen.in de lichaampjes van ongeboren baby's. Maar u kunt 
gerust zijn: er wordt niet qp geschoten; het is eenvoudig een kwestie van· . . · · · (luchtvervuiling. - BiJ Lens wordt er nog steeds op dezelfde golflengte gespoeld, . 

- En wij r.1aar denken, dat Lens louter uit mooi-weervoetballers bestaat. 
- lfolke eerste klasse zou de heer v.d,Steen nou toch hebben bedoeld? 
- De "klup van 100" is beslist geen sprookje uit "duizend en _één nacht"! 
- Wil het echte Lens 3 opstaan? 
~ I.v.m. dó grote drukte wordt de klupavond op vrijdagavond voortaan··èon·beslo-ten avond. · 
- De KaKa överweegt mouenteel op_ do klupavond vrijdagsprijzen in te voeren. 
BE R I ,Ç H T EN 

- Verloren: . , - Een wedstrijd. . 
Een plastic Vendet-tas met voetbalspullen. Ons jeugdige lid Franken 
van de Kerketuinenwog 32 zal u uiterst dankbaar zijn, als u hem op 
het spoor van zijn verloren of vergeten spulletjes kun.t zetten. 

- Elly Janse on Stoef ·Douw-gaan zich verloven. U kuht ze feliciteren op 21 oktober in feestzaal ."Crooimans" aan de Steynlaan 15 van 16,30-18.00 uur. 
- De familie G.R,J..Jehee geeft met grote vreugde kennis van do geboorte van hun zoon Michel. De gelukkige moeder verblijft tijdelijk in de Eomakliniek, P_arkweg 21 • 
- Hot bestuur dankt u; het was de eerste maandagavond zonder strafzaken. 
- Voor 30 oktober is weer een openbare kom• issievorgadering gepland. 

Aan dozo officiële bonaming moot u niot· te zwaar tillen, Het wordt gowoon 
een gezellig vragonuurtjo, waarop iedoroen van harte welkom is. Hooft u 
geen vragen, kom•dan toch eens langs, dan krijgt u een bootje eon indruk van wat er zo al loeft in de vereniging. Gewoon'doen! 

·- Oproep spelers· B~sclektie, 
Op donderdagavond, direkt nà de training, wordt de gehele B-solektie voor een bespreking in de bestuurskamor verwacht. Het betroft dus de spelers: 
R,Bruggeraans, J.B.Bijsterveld, J,Colpa., J.1-1,Dissoldorp, J.w.v.Dijk, 2 



R.E. v,Hartingsv0ldt, il, C. Janssen, G, W ,Ker.iporr.1an, W ,]l!.Kouw0nhovon, G .Oostrom, 
A:J.Rooduyn, G.v.d,Velde, P.v.d.11.ar, F,Guit, B,v,d,Lans, P,Rossit, J,Vorhougd, 
J,P.Zoun, R,Hoefnagol. 

SPEL M3T GRENZEN 

Woensdag 18 oktob9r, dus in de herfstvakantie, tussen 7 on 10 uur, organiseert do Ka-Ka voor de welpen, pupillen en C-klassers oen grandiozq speel-avond. De toegang is helemaal voor "noppes", Er zullen voetbalspelen, sjoelbakken, 
tafeltennistafels e.a. aanwezig zijn. Aan verschillen.dé spelen is een kleine koL1petitie verbonden, wail.rmoe enige leuke prijzen te winnen zijn. Uij zoeken tevens nog enige ouders, die 'bereid zijn als spelleider bij con kompotitio-spcl op to willen treden. 

POP-:,voND. 

Vrijdag 20 oktober a.s. organiseren wiJ 
de eerste dans-avond van dit seizoen 
voor de A-en B-klassers en de zich nog 
niet te oud voelende senioren. 

PROGRi\il!Mtl SENIOREN VOOR ZONDAG 1 5 OKTOBER 
,4.00 uur Lens 1 - RKWIK 1 
10"00 uur RFC 2 - Lans 2 
12.00 uur VFC 4 - Lens 3 
15.00 uur DVC 2 - Lens 4 
14.00 uur Lens 5 .- ADO 5 
10,00 uur Lens 6 - Coleritas 5 
12,00 uur Lens 7 - mrs 2 
12.00 uur DHBRK 3 - Lens 8 
12.00 uur Lens 9 - RVC 9 
10.00 uur Lens 10 - Westerkwart.5 
14. 00 uur Len.s 11 - Triomph"4 
11,15 uur Lens12 - VVOG 4 
10 .00 uur, Lens 13 - VVOG !i 
LIGGilrG DER VELDEN 

R.F.C. - mssenburgsingol, Rotterdara 

V1 G1 

V2 G1 
V1 G1 
V1 G1 

V2 G2 
V2 G2 
V3 G2 
V3 G2 
V3 G2 

Ka-Ka. 

, . 

Do muziek zal deze avond worden ver
zorgd door "the Soarlots". lie begin
nen om 8 uur en wc hopen, dat ieder
een dan ook aanwezig is. 

Ka-Ka. 
1972 

16/4 Scb,eidsr. J.Janson 
Il B.F.Schr.iitt. 
Il J.M.Crusio 
Il w.1.1oof 

L5/3 
16/4 
15/3 

Il A,Hessing 
Il E,L. Cras 
Il G,J.Lagrand 
Il J.W,A,Grossauu 

14/2 
15/3 
14/2 
14/2 
14/2 

tl J.A,G,M,v,Kleef 
Il r1 .c.van Dalft 
Il L,P,v,d.Boogert 
Il A,Loykcms 
Il niet aangewezen. 

V.F.C. .- Sparlaan, vanaf Station Vlaardingen-Oost ca,25 min.gaans via Dijk, Voor-
- Gera.Sportp,a/d Dril.Qoorskade te Delft, (straat en Kethelweg, D.v.c. 

DffBRK - Sportpark "Ockonburght1 einde Laan v.J.leerdorvoort. 
VERZAMELEN 

Lens 2 8.45 u.Klubgebouw Lens 8 - 10.45 u. Klubgobouw 
Lens 3 10.30 U, Il Lens 9 - 11.30 u. Il 

Lens 4 - 14.00 U, Il Lens 10 - . 9,30 u. Il 

Lons 5 - 13,30 u. Il Lens 11 -, 13.30 u. Il 

Lens 6 9,30 u. tl Lens 12 - 10.45 u. Il 

Lens 7 - 11,30 u. tl Lens 13 - 9,30 u. tl 

D E · 0 P S TE L L I N G EN: 

Lans 1 on 2 worden door de trainer bekendgemaakt. 
R,Hocfnagcl en J.Dorst worden donderdagavond ara 20,30 uur bij de SEKO verwacht 
in het klubgobouw. Dit in verband CTet afschrijven zondag j,l. voor 5 rosp.7. 
LEcrn 3 
als vorige weck 
~s, -..,, .. or 
;;iëiti-:-Guit. 

LENS 4 

als vorige weck 
zonder C.Vervaárt 
zonder F.Guit (naar 3) 
ract J.Bijsterveld 

LEl'TS 5 L~TS 6 
als vorige w0ok. als vorige woek, 
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LENS 7 
als vorige wèèk 

LEflTS 11 

als vorige week, 

LENS 8 

als vorige, week 
zonder L,Boelhouwer (naar 13) 
met P,de Haan (keeper) 
LENS 12 

als vorige week 
raet G,Halleen 

LEUS 9 

als vorige 
week. 

LENS 13 

LENS 10 

als vorige 
week. 

als vorige weck 
raet G,Halleen 

Aanvoerders .vrijdagavorid bellen M,Bloks, tel.29,28,38, tussen 21.00-22.00 uur, 
ook indien er geen afschrijvingen zijn. 

1 • 
Zondagmorgen aanwezig van de Seko vanaf 9,00 uur J.Bom, H,Jacobi en Ph.de Zwart, 
DE S:ENIORENUITSLAGEflT 
De s0niorenuitslagen waren• kennelijk zo bedroevend, dat de Seko h0t niot 
nodig achtte ·deze door te geven. 

Red. 

C-KLASSERS' PUPILLEN en l'IELPE!r' DEITK AAN 
VOLGEffDE HEEK ·wolilllSDAG: "SPEL MET GRENZEN". 

OVERZICHT RESULTATEN LENS-3 (sen.) 
N; do telourstoilende resultaten (1 uit 3) van Lens 3 was de hoop or.1 één of 
r.iee1· punten weg 'te slepen gevestigd op de wedstrijd togen 0,D,B. 2. 
De eerste .wedstrijd tegen Fort.Vl.3 was wol raet 3-0 verloren, r.mar speciaal 
in de eerste heift waren er voor ons toch 3 à 4 doelrijp0 kansen. 
Togen do, vóór de kompotitie, gedoodverfde karapioen VUC-3, was al duidelijk 
herstel merkbáar. Er w0rd een 1-0 voorsprong bereikt, maar door een jar.unerlijke 
misser in de acht~rhoede werd de ruststand 1-1 .• Ondanks een overwicht in de 2e 
helft zag Lens' geen kans te scoren. Ook tegen PDK-2 werd de leiding genomen, 
maar ook hier 'was de ruststand 1-1, terwijl toch Lens meerdere opgelegde kansen 
had gehad. Door 'oen misverstand, ontstaan door een wedstrijdonderbreking voor 
een blessuro, kwam P.D,K. op 2-1 en in deze stand km:m géén verandering. Tegen 
O.D,B.raoest het dus gebeuren. De wedstrijd ging gelijk op mot van boido kanten 
aantrekkelijk voetbal. Tot het eorsto doolpunt viel, helaas voor O,D,B • 

. De Lens-verdediging (muurtje) had zich te laat goformeord, waardoor O,D.B, uit 
eon indirekte vrije trap, van ongevoer rand strafschopgebiod,kon scoren. 
O.D,B. bleef toen tot aan de rust iets sterker. Na do rust kwaa het noodzakelijke 
Lens-offensief, mede toegestaan door het iets teruggetrokken spel van O,D.B. 
Het pleit voor do montali toi t van de Lens-spelers, dat ze ondanks het feit, ·dat 
doelpunten uitbleven, de gohele -tweede helft bleven "drukken", O.D,B. verdedigde 
bek:i·mam, maar moest toch een ,pàar kansen toestaan; er kwaaen echter geen doolpunten uit, Eén uitbraak van.Q,D.B, leverde bijna nog hun 2e treffer op, maar 
dat bleef ons gelukkig bespaard. 
Als Lens-3 de inzet en mentaliteit, zoals in de 20 helft getoond, ook de volgende 
wedstrijden kan handhaven, ctooten er gunstig0r resultat0n volgen •. 
Voor de sp0lers stao.t vast, dat het bijltje er niet bij wordt neergegooid. 

G.Oostrom, 
DOELPUNTENMAKERSLIJST 
SErîIORErr: Elftal Aantal JUNIOREN": Elftal Aantal 
1. E.Bakkers 5 7 1,L.Lejowaan B5 12 
2. J,de Hilster 10 6 P .Schoonmalcer C2 12 
3. G'. •. de Hoogd 6 5 3,F.Baven A4 11 4. Il,de Sterke 10 4 4,H.Straver A5 10 A.v.Luxer,1burg 13 4 Q,.v/d Mc'ys :86 10 Il,Verheugd 4 4 6,A.den Boer A4 8 

R.Guit B2 8 
M.v.Hassem B3 8 
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J1JMIOREN PUPIL::.rEN en WELPI!N 

9. J.v.Velzen B2 7 1 • J • F::-tmken P6 7 
H .Rots C5 7 2. R.-r.Vierssen P6 (.i 
G.Boon C7 7 M.7cerman P5 6 
H.Vink C2 7 4, J ,-r/d Nieuwenhuizen P1 4 

F,Schipan.nboord W1 4 
R,·r,Baggum W1 4-
F ,.;lor.i W2 4 
M,)essing P4 4 
R. -r, 1-Ti jngaarden · P6 4 

ZATERDAG 14,30 uur LENS A 1 - Wcstlandia. 

Waar wc <10 lang op hebben gewaoh_t, is zaterdaè j,l. gebeurt. Het lang verbeide 
· eerste punt kan op do ranglijst achter Lens A 1 worden ingevuld, lîadat we vorige 
· weck al min of meer op een pµnt hadden gerekend. tegen het Rotterdamse llde Mus

schen" kon afgelopen week in de uitwedstrijd tegen Roodenburg het eerste punt 
··uit Leiden wordcm r.ioegenomen, 
· Nu dachten we, dat, als er van een opgan.nde li;n sprake is, hij alloon maar 

voortgezet racet worden, en vol verwachting klo?t ons hart dan ook al 3 r.iaanden 
voor Sinterklaas. Zatcrdiig n,l. speelt A 1 de :.astige thuiswedstrijd tegen West
landia en het kap. niet anders, of Lens r.ioet za,erdag on.kwart over vier hot 
veld afstappen mot r.iinstens één punt, maar we ::-ekenen gewoon op twee punten, 
Hestlandia heeft tot nog toe 4 punten weten te; vergaren. Resul taton::. 0 

Westlandia-Feyenoord 
Il -D.F.C. 
Il -Sparta 

1-2 
3-1 
1-1 

Roodenburg - lfestlandia 
u.v.E. 11 

Excelsior - " 

1,-0 
5-0 
1-1' 

U ziet, hot zal beslist geen "makki·e" worden, Laat daarom uw steun niet achter
wege en kor.i zaterdag 14.30 uur naar de Hengelolaan oo Lens aan to moedigen met 
alles, wat u heeft, in dit geval minstens ue stem; wat u na de, hopelijk gun-
s ti:ge, afloop nog· wilt regel·en is geheel aan uw zelf. 
Geen gepraat verder, het is duidelijk, wat .er zaterdag van u wordt verlangd. 
Spelers, alle sukses toegewons_t on we rekenen gewoon op die twee punten. · 

PROGRAMMA JUlTIORElî 

ZONDAG 15 oktober 1972 

12.00 uur BKDEO 1 
14.00 uur Oliveo 
12,30 uur Lens 6 
14.00 uur Velo 5 

- Lens 2 
2- Lens 3 

- Wit Blauw 2 
- Lens 8 

MAANDAG 16 oktober 1972 

19,00·uur Lens 19 - Quick Stops 
20,15 uur Lens 11 - Quick Steps 

ZATERDhG 14 oktober 1972 

14,30 uur· Lens 1 - Westlandia 
16.15 uur Lens 4 - ADO 6 
14,45 uur U!lS 3 - Lens 5 
16,00 uur Lens 7 - RK.DEO 4 
14,45 uur Lens 9 - Wilhelmus 

Terrein: 

1l"ootdorp 
Pijnacker 
V3 

· Jakowicz, 

N oo:rdweg, Watering en, 

1 V1 
V1 
Daal on Bergselaan 
V2 

5 V2 
16.00 uur ··Lens 10 - Quick Steps 6 V3 

Lens 11 vrij 
13,30 uur Lens 12 - Velo 11 V3 
13,00 uur Spoorwijk 6 - Lens 13 ·Ilengelolan.n 
13.30 uur D.S.0,9 - Lens 14 v.d.Hagenstraat,Zoeterr.ieer 
14.45 uur Leris 15 - Quick 8 V3 
13,30 uur ADO 18 - Lens 16 Zuiderpark 
1:l,,30 uur Lens 17 - Celerito.s 8 V2 
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1.3 .30 uur 

12.15 uur 
12.15 uur 
13.30 uur 
13.30 uur 

Or.Blauw 3 
Lens 19- vr:l.j 
die Hagho 10 
WIK 5 
HBS 12 
HVV 8 . 

AFSCHRIJVINGEN: 

- Lens_ 18 

- Lens 20' 
- Lens· .21 
- Lens 22 
- Lens· 23' 

Schir.1r.1elweg 

Terr. Spoorwijk 
Zuiderpark, 2e ged. 
Da.el en Bergselaan 
Hogenhoucklaan, 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij de heer G,v,d. Steen, Nunspeet
laan 303. 

Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van 
ll-klassers (1 t/m 8) : dhr.J,Hop, tel. 29.40,38 . ziekte) 
B-klassers (9 t/n 15): dhr;A.Jfortens,' tGl.29.02,45 
C-klassers (16 t/m 23):dhr,A,Beckcr, tel, 55.94.77 

In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10.30 en 11,00 
uur afbellen bij dhr.G.v,'d. Steen,· tel.39,86,94, 

AFKEURINGEN: De junioren • oeten bij slechte weersonstandigheden steeds de af
keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hier
over niet verstrekt. 

KEEPERSTRAINING: a.s. zaterdag 10.00 uur voor Ir,Erkelcns en N,Groenewegen. 
Bij verhindering bellen naar N.Drabbe, tel. 33.66.52. 

D E O P S T E L L I. lT G E N: 

LENS 1: wordt donderdag na de training bekendgenaakt. Leider; J.C.Hop. 
Sa• enkorwt: 13. 30 uur Lens-terrein. 

LENS 2: F.Teunissen, G,Colpa, M.v.d.Horst, A,Schneider, Chr.Stapel, P.v.d. 
Steen, J,v.d.Mije, G,Wouters, C. Böeseken, A.Jungschl1igor, A.Bavon. 
Leider:· A.v.Baggum.Srmenkomst: 11 ,00 uur Lens-torroin. 

!!~ê__,}_: H.v.Dam, J,v,d.Ende, fl,Hoynen, J,Mouleman, P.Vorhoesen, F,Vee.ron, 
A.Albers, J,Niemrenhuizon, A,Baunan, M,v.Baggu1;1, J.v.d.Veort, H. 
Jochems, A,v.d,Meer. Leider: A,Schneider. Samenkorast: 12,.30 u,Lens-torr, 

!!:ml:ê._1: A.Schijf, A,den Boor, F. Snocyers, H.Guit, E.Hoefuagel, J,Jannaat, 
P,Lejewaan, A,dc Pagter, J,Post, H,v,d.Brook, A.Loddor, J.v.d.Lans, 
B,Ruiter• an. Leider: A,Blok. 

!!~ê__z: T.v,d.Spoel, J,Meyers, P,Driessen; H,Straver, R,Bertens, P.Booms, 
G,Lelieveld, E,Reesink, R,Vorbarendse, P,de Wolf, E.v.d. Spoel, U. 
Pacquó. Leider: J,Heynen, Sc\r.ienkomst: 14,00 uur Lens-terrein. 

LENS 6: G,v,Declen, W.Duivorr.ian, ·J,Dessing, c. Hooghier.istra, D,Kortekcas, 
R.v.d,Linde, W,v.d.Lindon, J.Ruyters, 1-1,de Hilster, G.v,Ardenne, 
F,v,Os (2:i), E,Booms, N. 1 s~Gravondijk. Leider: F,Flumd.ns. 

!!~iê._I: A.v.d.Aar, J,Slabbers, 1-!,v.Dijk, J.v.IIoek, G,Hoogorvorst, H,Keyner, 
F,Klos, J,.Looyesteyn, Th,Heemskerk, i-f.Snijders, H,Miggobrugge, -
R.v.Pelt, F,v,Os (2x). Leider: N.Osso, 

!!!!?.:!ê._~: A.v.d.Berg, G.Blank, R.Bo11, A,Brouwor, F,lfagnoo, 1-1,J{agneo, C,Bakker, 
F,Hooghiomstra, R.Wouters, F,v,Loon, II.Ruyter, G,Bloks. Leider: 
P,Meershook, Samenkor,ist: 13,30 uur Velo-terrein. 

LEffS 9: als vorige week met M,Wolters i.p.v. J,Lustenhouwer. Leider: dhr. 
C.Frnnke. 

!!~ê__:!_Q: als vorige week mot J.Lustenhouwor i.p.v. P,Blom. Lei::ler: dhr.J,Zoet. 

LENS 11: Voor maandag 16 oktober 1972 als bekend net D,Castenr.iiller i.p.v. 
T.Prins. 

vrij. M.v.Jfossem zie Lens 15 F.v,Loon zie Lens 8 
T. Visser zie Lens 14 II.Ruijte,r zie Lens·s 
T.Prins zie Lens 15 
G.Blolcs zie Lens 8 
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LENS 12: als vorige week mot A.Slabbors i.p.v:. P.v.Duyn. Leider: dhr.ll.Osse. 

LENS 1J_: R.Blank, P.lllon, L.v,Domburg, P.v.Duyn, A.Hoofnagol, F.!Cras, M,Looyo, 
G.Mahieu, A.v.Maren, J.v.d.Meije, J,Tottero, II.Wubben. Leider: dhr. 
G,Vorvaart. Sn.1,1enkomst: 12.15 uur Lens-terrein, · 

LENS 14: J,Houtschildt, E.v.d.Hoven, M.Jansen, C.Lipman, Q,v.d.Meijs, E,Tounis, 
H.Uding, ll.v.Veen, T,Visser, T,v.d.Voort, J.do Uaal, F,Wouters. Leider: 
dhr,I!.Dankors. Sa.oenkor.ist: 12.15 uur Lons-torrei.n. · 

LENS 15: W,Groen, F,Jonkor, R,!Cleywogt, P.!Cocvoots, A,Krijgsraan, A.v,Maarseveon, 
J,Porapcn, P,v.Rijn, W,do Vos, J,Wassorraan, M.v.d.Wasuc1:1, T,Prins. 

LENS 16: als vorige uook. Samenkomst: 12.30 uur Lens-terrein. 
Leider: dhr. W ,Koetnal:)c. 

LElîS 17: ala vorige weck,. Leidor: dhr,Th.lloefnagol. 

LENS 18: als vorige week met M,Prins. Ros.: A.lfosterduin. Samenkorast: 12,30 
uur Lens. Leider: Dhr.ll,Verba~endse, 

LENS 19: voor maandag 16 oktober n.ls b·ekend. 
vrij. P,Heomskerk zie Lens 21 

M,Prins zie Lens 18, 

LENS 20: als vorige weck. Resd S,llruens, Leider: Dhr.W,Michels. Samenk01:1st: 
11 .45 uur Lens. -- ,. • 

• LEtrn 2_1: als vorige wook raet P.Heeraskerk. Leider: dhr.A,Hoek, Samenkorast: 
11,30 uur Lens. 

~~S 22: n.ls vorige wook met R.Pieters. Leider: R.Poters, Samenkomst: 12,30 
uur Lens. 

LENS 23: als vorige uoek 1:1et P.de !faas, Leider: dllr,N ,Drabbe, 
Samenkomst: 12.15 uur Lens. 

UITSLAGEN 7 en 8 OKTOBER 1972. 

~TIORElT. 

Roeden burg 1 - Lens 1 .. 1-1 · Lons 14 Scheveningen 9 11-1 
Lens 2 - v.v.P.2 1-1 v.v,p.10 
Lens 3 - :Blauw Zwart 3 3-0 vue 13 
v.c.s.6 - Lens 4 0-6 .. .. Quiek Steps 11 
Lens 5 ~ Cromvlie·t . 2 10-0 Lens Hl 
a.n.v.c.1 - Lens 6 1-3 Spoorwijk 7 
R.K.S.V.M.3 - Lens 8 3-3 Lens 20 
Westlandia 8 - Lens 9 2-2 Lens 21 
Lens 10 - Die .Haghc LJ. 0-1 .. Lens 22 
G,D,S.8 - Lens 11 0-1 ll.M.T,9 
Lens 12 - Die Ilaghe 6 7-0 

STJ,ND REGIONALE COMPETITIE 

A,D.O. 6-12 Sp.Lisse 
Sparta 6-8 u.v.s. 
Roodenburg 7-8 D.F.C. 
Feyenoord 7-8 Wostlandia 
DÓ.Mussohen 6-7 Lens 
Excelsior 7-7 

PRO G Ril.MM A PUPIL LE -N Elî WELPEN 

PUPILLEN 

ZATERDAG 14 oktob.er 1972 

12.45 uur Lens 1 - VCS 1 
12.45 uur Duindorp-SV j- Lens 2 
12.45 uur Lens .3 - BMT 4 

Terrein: . ------
V1 
Ookenburgh · 
V2 

- Lens 15 
- Lens 16 
- Lens 17 
- H,M,S.H,8 
- Lens 19 
- R,V,C,16 
- n.z.s.5 
- Celeritas 9 
- Lens 23 

6-5 
6-5 
6-5 
6-4 
7-1 

7-2 
1-2 
2-3 
1-3 
3-2 
9-0 
0-5 
1-3 
4-2 
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12.45 
11.00 
12.45 
12 .• 0Ö 
12 ,00 

uur Juventas 1 - Lens 4 
uur- Die. Rag~ :V •· :_.1!lns· 5< 
uur. Du:i-ndorp i;lV,.2 •-;:,L.011.s;:6 ,., 
t\Ur Lens 7. • · _ - .. Veió' ,5 • ,,> 
uu:1'"· "Lens 8 · · ' : -, O'!)B ,3 , · · 

-!LE L P E. N ( . . ;;. 

ZATERDAG 14 OKTOBER 1972 
1 2. 00 uur · , !JIO 1 

· ·. 1 L 15 uur · Lens 2 
11 , •15 uur · Lens 3 
11.15 uur Lens 4 
12.00 uur Lens 5 

AFSC!ffiIJVINGEff: 

. . 
- Lens 1 
- Velo 2 

Velo 4 · 
DVJ 1,· 
Q,uick W 

'' . 

: •-''"•-
Rotterdamseweg, Rijswijk 
Steenwijklaan 

•·. i. , 

-,,., ' 

..:.~ I· . 

" , Ockenburgh '· · 
... 

.. _ .......... , 

V1 •,. ·i, . . · . 
yg, . 
', 

Zuiderpark' 
V1 
V2 

. · • ,.V:3 · .• : ,-,~v3,:, 
• 

~ . ,;, . 
, ' 
" ' 

.,. ~ 

· ..... 

. . 
·•-"-' .. ,-....• 

Schxiftelij~: v66r vrijd;igavond 18 .• 30 uur bij dhr,.G.v.d,Stecin, Nu1fapei:ij_ll}sl,n·J03, 
Telefonisch: ~ijda,gavond tussîi,n; 18,45 ert 19; 30' uur: {uitsluitend. in geval vrui ziekte) , tel. 66. 1 3. 14 Klubgebouw. : · · .... , ', , . 
In noodgevallen kunnen de pupillen en welpen nog op.;aterdagÓchto~d tussen 9~45 en 10.15 uur afbellen, Tel.66.13,14 Kli.tbgebouif, 
AFKWRINGEN.:;_ Bij·· sl~chte · weorsomst'andigb.eden stêeds eerst de >á.fkG1,U'ingÏ3li'jciten raadplegon. Staat daarop bij "Pupillen en 1-IGlpen" vermold:"GOEDGE. JCEURD'I, /!.an steeds na.ar veld of punt van samenkomst koraen, ·IN DIT ... GEVAL MAG ER DUS 1fIET TELEFOUISCH WORDEN· GEIUFORMEE!ID lfäl,R EVENTUELE lu"'J(.EURIUGEU, 

Staat ... bij de nfkeuringsadressen bij "Pupillen en Welpon" vermeld: "ZIE LFKEURINGSLIJST", dan moet als volgt.worden gehandeld: Voe:r- de thuiswedstrijden uoet juniorenlijst worden geraadpleegd. Zijn de wedstrijden van Lens 4, 9 èn 17 goedgekeurd, dan gaan ook de Pupillen- en Welpen-wedstrijden op ons veld door. Uitsluitend voor de uitwed.strijden (P 2, 4 t/r.1 6 en W 1) mag _:in .da.t geval telefonisch worden geïnformeerd of hun wedstrijden doorgaans 
(Tel.66,13,14) en wel zaterdagochtend tussen 9.4~ en 10.15 uur: 

r-_ 
C-KLASSEII.S, PUPILLEtf illT rfELPEIT, DEUK A.llN' 
VOLGEJYDE WEEK WOEfi(SMG: "SPEL MET GmîZEN" 

DE OPSTEL L I,N-G EU: 
:·,i.' 

. ,. 
p 1 : LeidoÎ': .· . .. als bekend, Paul v.d...- Steen, 

als bekend. Leider.: Gerard Dui vesteyn. · Samenkor,mt: 12. -· utrf, Lens. · . ' 
' ~ ;? !;· als bekend. Leider: Jos Disseldórp. 

t_g_: 
·!'.:-~• 
!:_:!:: als vorige weok met J.Frunken i.p.v. R,Stravor. Leider: Fernie'•Ifooghiemstra • . ·". ~ - -~· . ,,. . -~~·. s~menkomst: 12.- uur Lens. 

als vorieo week met R.v.Viersen i.p.v. R.de Hac.s • .I,eidor: Rob Samenkocis't: 10. 15 uur Lens-t·errèin. ,. · 
Hoefnagëil. 

... •,~ - . . 
•,,· p 6: als vorige week met R.Straver en R.de Haas i.p.v. Jf.v.Viersen Leider::'Ton Bauman. Samenkomst: 12.00 uur Lens. 

en .J '.Franken. 

. !:__1: als vorige week, Leider: Fred de Kleyn mèt !,[.Schenkels. 
!:__§: als vorige week, Leider: f!.r11.o:ld B:i;-g_Üwer'. "
lf 1: als bekend. Leider: m:ms Zoun. Samenkomst: 11.15 uur Lens.-·· _ 
W 2: als vorige week behalve D,FriJ:1)-ken. Leider: Guus Heynen.: ... 

F-.v.Gorp, R,Kanis, R.v.Bergerihonegouwen, B.Heemskerk, R;v.Vlaardingen, W.Colpa, J.Ror,1bouts, M,Westerduyn, J,Ranphorst, ·li,Dorsrr111n,·'R, Groen, D.Frankon. Leider: Cees v.Deelen. · 8 



B.Hoppenbrouwer, M,Dutréo, J,Kort• an,.J.Koovoets (2x), A,Franken, 
E,Eykelhof; P,Tettero, C,Bergmans (2x), Ronald Houweling, R,Grir.iberg, 
F,Valkenhoff, M. Senten. Leider: Bcin Ruiter1Jan. 
L,v,Rijn, P.v.Es, K,Boon, Rudi Houweling, W.de Jong, R,de Jong, R,Franke 
M.v.Houdt, F,Dullaart, J.v.d.Zwan, J.Koevoets (2x), C,Bergrnans (2x). 

Met ingang van heden is er een 5e welpenelftal sa• engestcld, Dit houdt in," dat 
er enkele spelers oen elftal gezakt zijn, • aar ook, dat alle spelers minder 
reservebeurten hoeven te vervullen. 
UITSLAGEN 7 OKTOBER 1972: 
PUPILLEN: Lens ·1 - Blauw ?.wart 1 îIBLPEll: RVC 1 - Lens 1 0-2 ----Lens 2 - Duno 1 Lens 2 - RVC 2 1-1 

ADO 3 - Lens 3 Vredenburch 4- Lens 3 1-0 
VVP 2 Lens 4 Lans 4 - Cromvliet 3 4-0 
HDV 2 - Lens 5 
Lens 6 - Rava 4 
Crornvliet 4 - Lens 7 
HDV 3 - Lens 8 

LENS W 2 - RVC W 2 

Voor een overweldigend aantal toeschouwers on onder leiding van scheidsrechter 
Jaap Colpa werd zaterdagmiddag de wedstrijd afgepingeld tussen welpjes 2 van. Lens.on R.v.c. 
De eerste helft verliep zonder opvallende gebeurtenissen, behalve dan, dat 
Frank Blom in de 10c • in.voor Lens 1-0 scoorde, De v:rcugdo vnn het publiek valt 

'niet met een pen to beschrijven. Erg onfortuinlijk schoot Marc Ras de bal onkolc 
malen op de vijandelijke doelpaal. 
IIelaas kwam R,V,C. in de laatste • in.van de eerste helft op gelijke voet, wat 
niet aan Frank Hooghicrnstra te verwijten viel, want het was een· volkorJon onhoud
bare bal. Een zich uit het lijf rennende Leo v.Rijn (achter) en con energieke 
Richard (voor) zorgden ervoör, dat het in do twoedo helft gelijk bleef. 
Enkele aanvallen van R.V.C. worden net sukses ontkracht en niet in het minst 
door het fel spelende middenveld. 
Scheids- on grensrechters worden bedankt voor hot loidon van eon sportief 
verlopen wedstrijd. 

Guus Hoynon, 

Crornvliet P 4 en Lens P 7 
Vanaf hot eerste fluitsignaal af was Lens 7 in de meerderheid. Na 8 min, werd 
dit bekroond door een doelpunt van Radernnker. 
Radem:ilcer ving de bal achter op en naakte een solo naa:r het andere doel,· waar 
hij prachtig scoorde. Het elftal was toen in oen overwinningsroes, waardoor 
Cronvliet terug kon sla.in: 1-1. 
Dit was tevens·· de ruststand. Na rust kwm1 Crornvliet sterk opzetten, waardoor 
hot 2-1 werd.Het hele elftal vocht ervoor om gelijk te maken, waarin zo ook 
slaagden ( 2-2) • Na die 2-2 bleef Lens het proberen o• er twee winstpunten· uit 
to halen. Het lukte ze bijna, ma= het geluk was niet met hen. Het word zolfs 
erger, doordat Cromvlict door oen geluksdoelpunt in de laatste rninuut·nog 3-2 
r,1aaktc·. 1Iet hele elftal heeft ervoor gevochten,· maar hot mocht niot baten, dc;>or-

: dat ze geen geluk h~dden. 
Fred do Kleyn. 

s TANDEN 
fi~~E· E'E!!~~ ~~~E· ~!~~ ~~~E· E'E!!~~ 

Lcns.16 4 8 De Lior 4 8 II.M.S ,Il. 4 8 vue - 4 7 B,M.T. 4 6 c.w.P. 3 6 
Quick 4 6 H,D.V. 4 6 D.w.o. 4 6 
D,H,C. 4 6 Lens 17 4 5 II,P,S. V. 3 4 A.n.o. 4 6 Or.Blauw 4 5 n.v.s. 4 4 n.w.o. 4 4 Quick St. 4 3 Or.Blauw 4 3 v.c.s. 4 4 Rava 4 2 W.I.K. 4 2 
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Ln.clckw. '4·· 2 v.c.s, 
Cromvl. .4 . 2 R,V.C .• 
Bl.Zwn.rt 4 2 Coloritas 
ll,S.0. 4. 1 
Schov, 4 0 
LENS. 6 A-Junioren 
Hier even eon korte belichting op ons 
zesde A-elftal in dît nieuw n.n.ngebro
kon seizoen, want U weet wel, Lezer de
zes; de ploeg, die hot n.fgolopen jn.ar 
opereerde onder het cijfer zeven pn zo
veel stof deed,opwo.aien, dus nu hopen 
we ma.ar, dn.t U weet, wie do.ar n.llemaal 
zon.l in rond~olen. Voetballen kunnen 
zij allemn.al stuk voor stuk, man.r het 
komt niet alleoo.al zo good uit do verf, 
a,ls je wol zou willen zien langs het 
lijntje: zelfs de deskundigen op dit 
penibele gebied beamen dn.t, zowel binnen 
als buiten het veld, Zo ook n.fgelopen 
zondag togen GRVC, een oude tegenstan
der, die or zijn mocht. lle Lonsers wis
toh zich in· do eerste helft goed to 
LEi'TS 10-dio Hagho 4: 0-1, 

. 3 2 ll.s.o. 4 1 -
4 1 0oievn.ars 4 0 
4 0 Lens 18 3 0 

- 2 punten n.o. 

'handhaven, maar konden hun kleine over
wicht niet tot ui tdrulcking brengen, die 
ook mode word, veroorzaakt door oen in
grijpende wijziging· in- à.o-·èroep, die 
pas na do rust tot hun recht kwam door 
hot goed afgeven van de ballon, wat re
sulteerde in oen paar briljante voorzet
ten voor onzo'vlougolspolors, waardoor 
do volle winst nn.n.r ons toe rolde. 
In dit elftal wordt or niet gopingold 
(tussen haakjes, zie je dat hier on daar 
nog wol eens), wn.t in do uitslag af to 
lozen valt, n,l.3-1). Jongelui_, .houden 
zo, dan horen zo mcOr Van ons. 

F,FlurJo.ns. 

-3atordng j.l. trad Lens 10 n.n.n tegen de koploper in hun afdeling, die Ilagho. D.m.v. dozo wedstrijd wilde on moest het ti,mde zich rovanohoron voor do zoor teleurstollendo 'nederlaag vorige week togen VI0S. Welnu, die revn.nche is er gekomen. Ileln.as niet in do vorm vn.n 2 punten; r.mar wol 'quo. spel on r.10ntalitoit, In do eerste helft dirigeerde Lons de wedstrijd on kroeg dio Hagho dn.nkzij con uitstekend spelend middenveld on con goed ingrijpende verdediging geen kn.ns om gcvaarlijk0to worden. Intcgcndcol, de kansen in do 1o helft ontstonden voor hot dool van die Hngho, wn.o.r !lans v.Velzen on Coos·Sohonkols het geluk nu niet bop11ld 0.1.1'.l hun zijde vonden. Na de rust tro.ohttc die Hngho do bo.kons to verzotten, Mot snol en akkuran.t spel lukte hen dit on doelman Hans Voldman kroeg de kans or;i enkele goede reddingen to verrichten. Na 14 min, veroorzaakte con der Lens-ver-dedigers eon vrije trap not buiten do zestien-motor lijn. . llo knn.p ingeschoten bal verdween tot grote teleurstelling ·van alles, wat Lons was in do vorste hook (0-1), Fanatiek trachtte Lens daarn1 do golijkraakor to forceren enk-wan daar nog heel dichtbij, toon con knappe alctio van Cees Schenkels on do daaruit resulterende voorzet net vóór Hans v.Volzon door do die Hagho-doolman word weggotikt, In oen dor laatste minuten ontging Lens do kans op het, zoor zeker verdiende, togondoolpunt, toon do arbiter con zoor duidelijk handsbal van oen dor die Hagho-spelors in hot strafsohopgobiod,ovcr hot hoofd zag, Spolond mot oen d,,rgolijk overleg on ,act dozolfdo inzet zal hot ticmc;Lo oohto1· nog yelo punten kunnen vergaren,· 
LEUS P 6 - '.R:tva. P 4. llo wedstrijd begon goed, Lens ging meteen in do aanval. llo.t leverde o.l in do 1o min. oen doelpunt op vn.n J.Frankon. Daarna mao.kte R,v,Viorsen 2-0. Lens bleef o.n.nva.llend spelen, wat 2 doelpunten oplovordo vn.n J ,Franken (4-0). Do keeper dood in do 1o helft z'n bost, In do 2o helft was Ravo. een stuk sterker, ook doordat or eon andoro keeper in kwam.Toch naakte Lens nog con doolpunt,R.v. Wijnganrdon liep ho.rd nanr voren, hij schoot, de keeper tikte hem naast on Robbio nam .die .c9rncr zo snel, dat ,fo .. ·helo aohtorhoodo vn.n Rava or bijna niot stond, Robbio tikte naar Ronald, Ronald tikte terug on Robbio schoot hom in het net: 5-0, Zo bleef Lens nog steeds ongoslagon. We ·hebben nu 9 punten uit 5 wedstrijden, 

Ronald v.Viorson on Jan Franken. 
C-KLI,SSERS, PUPILLEN EN lfELPEtr 
DENK A,lN V0LGE!ffiE WEEK W0EHSDAG, "S P E L . ' M E T G R E N Z E n11 

• 
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46e Jaargang nummer 12 18 oktober 1972 

DE LENSREVUE 
Weekblad van de ~oetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

STRAFZAAK 

De K,N,V,B, Afd,Den Haag heeft R,de Groot geschorst voor één bindende wedstrijd 
i.v.m. ziJn optreden tijdens de wedstrijd'Duindorp SV 7 - Lens 12 op 24-9-72, De kosten ad Fl.10,- komen voor rekening van deze speler en dienen vóór 15 deoember te zijn voldaan. 

NIEUWE DONATEUR 
W,dG Jong, Wezelrade 266, Den Haag (t), 
IN BALLOTAGE 
M,C.v.Boheemen 
I,J,Franke 

ALWEER: BONDSBLAD 

17-08:..64 (w) 
14-04-51 ( s) 

De Gheijnstr.49 
Zuidweg 55A, Naaldwijk, 

608631 
01740-4553 

De leiders van onze grote bond kunnen de gedachte aan een mooi eigen blad maar 
niet van zich afzetten. Vorig jaar stelden zij voor elk verenigingslid te verplichten zich te abonneren op een wekelijks te verschijnen bondsblad, hetgeen op zich wel aardig zou zijn. Het gevolg zou echter zijn een automatische verho
ging van de kontributie met Fl.5,20, Dat laatste vonden vxijwel alle vereniging~n onaanvaardbaar en de K.N.V,B, moest de plannen opgeven, Nu echter is·er weer eon nieuw plan op tafel gekomen: een verplicht maandblad, dat Fl,2,- per lid 
zou moeten gaan kosten, terwijl die leden dat blad niet eens thuis zouden krijgen, omdat per vereniging slechts enkele exemplaren ter beschikking zouden komen, 
Op de zaterdag gehouden districtsvergadoringon van do K,N.V,B, kwam overduidelijk vast te staan, dat de verenigingen ook dit plan niet lustten, We nemen aan, dat'. de K,N,V.B, niet voor de derde maal mot .con dergelijk plan koot, 

MEESTE VERENIGING~î 
ONTEVREDEN MET TOTO 

G,H. 

Uit een enquête onder de aan de toto.deelnemende verenigingen is gebleken, 
bijna 90 procent ontevreden is. De volgende redenen worden opgegeven: 
moeilijk in to vullen forr.mlier 6 ,5 % 'l:j ' ,,..,,.-
vervallen van dorde formulier 6, 1 % !p J Î ,l.~~ · 
registratieplicht 12 ,o % . ;~ '-. '\:f(----..__ 
uiteenvallen der prijzen 15,7 % ~· ·~·· y·'~ ~.·'"'i, .. ··. konkurrentio van de lotto 25,5 % ), ·~ 
gebrek aan werkkrachten 11 ,8 % ;-,..\..., 

• teruglopende belangstelling 17, 9 % ~-t5Jj~ ; 
andore redonon . 4,5 % ~ 

dat 

De volgondo suggesties werden gedaan om tot vorgroting van de toto-inzet 
-<>.~ 

te komen: 
- aantrekkelijker prijzensysteem 30,9 % 
- eenvotidiger totosystoem 8,3 % 
- afschaffon registratie (on-

.\ beperkto deolnameri aogelijk) . 
.- meer wedstrijdon op ·rorr.mlier 
- hogere in'zet por kolon, 
- hoger aandooi vóor vèrcniging 
- • oer propaganda 

lotto i.p.v. toto 
- andere suggesties 

·. 12,5 % 
3,4 % 
1 , 1 % 
8,9 % · 
4, 1, % 

11 ,6 % 
19,2 % 

fJy\'z~ 
½~fJ ~, ~. -,~ ;!- ' \,rtf!J) 
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Bekend mag worden verondersteld, dat do verenigingen 1/6 ,deel van de inzet krij
gen,. Dat .. J~wp,~1 __ :v.f)pig,jarrr no.er. op -ruim 9 miLjo.en gulden. In- het distrikt ·west II, 
uaaronder Lens valt, was de opbrengst por verenigingslid gemiddeld Fl.18,- (! ! !). 
Namens do IC.N.V.B. zullen enkele aanbevelingen worden gedaan bij alle betrokken 
instanties. llió aanbcvelingón zijn: . _, ___ .. 

""'" Verhoging van het vere·nigihgifaarid.ool uit de toto;' 
Verhoging van het verenigingsaandeel uit de toto op de moeromzót per ver

eniging; 
- geen verdere verruiming var;i de registratieplicht; . · 

vervanging van hot ·huidige totsystecm door een minder arbeidsintensief lotto
. -systeem; eon systeem, waarbij 5 kruisjes por kola• in plaats .:Van 13 kruisj'~s 

dienen te worden gezet·. · . 
Volgcmdc weok zullen wc trachten· nog ocns ui tvccriger op do totoproblemen to 
kunnen ingao.n. 

G.H, 
N.B. 
In hot jaarverslag van do afdeling Don Haag van do IC.N.V,B. over het seizoen 
1971/1972 wordt melding gemaakt van een teruggang van h<;t verkochte aantal zogols 
van 741.-524. Evenals vorig jaar is dit een ver• indering van ruim 13%. · · 
Op de ranglijst van do door de voetbalverenigingen in de afdeling geplakte zegels 
noemt Lens de derde plaats in achtor ADO en RVC net 149.824 (vorig jaar nà• Lens 
con tweede plaats in met 153.175). RVC is Lens dit jaar voorbij gestreefd raat 
oen tata.al· van 160,497 en ADO is onbetwist leider gebleven r.iet 210,626 geplakte 
zcg0ls. 

PROGRAMMA DA!l!ESELFTAL 

Vana.vond (woensdag) om zeven uur speelt 
·ons dameselftal voor do korapotitie te-
gen.PDIC, da.tal ·eerder won van Tcxas (4-2) 
en RICDEO (8-0) on verloor van Delft (2-0). 
Votigé weck zondag -kreeg ons daraestoa• 
haar eerste nederlaag te sllkken. Flarain
go's wori-met 2-1. De woensdag orvoor was 
juist oen grootse prestatie verricht 
door met slechts 8 speelsters van Spoor
wijk t0 winnen. Zondag moet er al orJ 
tion uur aan do Brasserskad0 in D0lft 
aangetreden worden tegen SEP, dat een
maal won (m0t 1-0 van RKAVV) en ccnDaal 
verloor (m0t 1-0 vin GDA). Vrijdagavond 
wordt er als gobruik0lijk wo0r getraind 
ondor leiding van Otto Kortekaas. 

SPORT E!:T SEX. 

Red. 

Verzamelen: 
ora kwart voor 9 in ons !Clubgebouw. 

• 
Je kan tegenwoordig de gekste dingen bmrnren on er staat al tijd wel oen docto
randus op, die hot in oen proefschrift bewijst. 
Dr,Craig, eon Britse medicus, s·tolt; dat soksuele omgang stir.1uleron(l..kan werken 
op de prestatie van 00n sportman/vrouw, speciaal door de verbet0rdo "r.ioraal 11 , 

Hij "bewijst" zijn stollii1g aan do hand van records, die door atlóton, kort na 
"do daad", waren gevestigd. Zoiets hoeft natuurlijk kons0kwenties. 
Het publiek zal zich bij eon topprestatie gaan afvragen of dit een gevolg is van 
een betere morele instelling of van meer fysieke kracht door soxuele onthouding. 
Sportoensen, die na jarenlange training de top hebben bereikt, beseffen, dat ze 
onnodig iets hebb0n gemist; de mindere god0n zijn hun·cxcuus kwijt, dat de pres
taties geringer war0n, omdat zo tenminste "geleefd" hebben. Maar er zitten nog 
andere kanton o.nn deze zaak. Men kan zich·voorstellcn, dat dit ,een ·sluw opgozotto 
recla• ccar.,pagnc is, die, via de onschuldige sex, naar oen ruir.ier gebruik van si
garetten en alcohol leidt, waardoor in belangrijke mate "de • oraal" van do fa-
brikant wordt opgevijzeld, • 
Van ''Jlo Bond Toe-en Alles Uat Vies En Voos Is", is reeds vernomen, dat do tocnauo 
van de sex, tcsamon raet fluoridering van hot drinkwater on toenemend hash gebruik, 
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z~l leiden tot de ondorgang van do Wostorso worold on ondorworping aan do Rus. 

0-0 
FAIR PIJ,Y TROFEE 

Voor hot viorde s0izoon in successie zal_ door do zaterdag- on zondagvootballers 
in de afdeling' Don Haag worden gostrodcm on do door do Haagscho Courant beschik
baar gestoldo·Faïr Play Trcfe0. Voor d0 stand zijn twee hoofdzaken van- belang: 
D0 winstpunten in do kor.1p·oti tie behaald door de hoogstq drie elftallen uit do Af
daling· èn héi; aantal strafzaken van allo elftallen, .rnlke dan weer in raindoring 
worden gebracht op het aantal winstpunten. 
Do stand wordt wekelijks _in .de llaagscho Courant gepubliceerd, naar Uw redaktio 
zal u van tijd tot tijd over do positie, dio L0ns in deze, do sportiviteit bovor
deronde korapotitio, innoont. 
Op de eerste plaats staat hot Voorburgso Dovjo, dat ook verloden jaar beslag op 
do trofee logde. Lenig on Snol is daze weck gezakt van con lofwaardige 3o positie 
naar oen toch nog wol goede 5o plaats. 

BOUWFONDS 

U woot natuurlijk, dat Lens oen bouwfonds hooft. Ora do begroting kloppend to naken 
zal door niddel van dit bouwfonds Fl.25.000,- moeten worden bijoongobracht. 
Do "club van 100", waarvoor J1oods 15 nonson zich hebben aangomold, willen hiervan 
100 x 100 =·Fl.10.000,- _voor hun rokening nonen. Do initiatiofneraors vergaderen 
do·ze wook, zodat u binnenkort hun plannen in do Lons-revuo zult kunnen aantroffen, 
Vindt u Fl.100,- wat voel, dan kunt u toch steunen door con financiële bijdrage 
(hoc klein ook) arui het bouwfonds te doen. Do Fl.15,-, dio do o• a van oen junior 
stortte, is eon voorbeeld van zo'n gowaardoordo bijdrage. 
Vorracldt u op uw giro-oversohr:j.jving, t.n.v. do ponninguoester (zie onslag Lens
revue) ·wel oven 11bouwfonds 11 • 

OVERZICHT RESULTATEN SENIOREN 
LENS 1 hooft, zoals u allon waarsohijn].ijk 

wol woot, oen r.iooio 3-1 zege op 
mrnIK behaald. Zo staan nor.ientool 3 pun
ten achter op Steeds Volharden. Zondag 
wacht.de- zware uitwedstrijd togen het al
oude Rottordanse v.o.c., dat in de niddon
moot huist not 6 punten uit 5 wedstrijden. 
Zondag allonaal naar Rotterdam. 
Lill!S 2 bokloodt oen sohittorondo topposi
tie, gedoold oot ADO 3. A.s. Zondag be
kampt hot twoede UVS 3, dat do voorlaat
ste positie innoomt. Geen zware tegen
stander waarschijnlijk, maar toch oppassen 
go blazen. · 
LENS 3 lijkt na eon teleurstellend begin· 
do draad van do overwinning weer to hebben 
opgonor.ion, hoowol dit zondag j.l. togen· 
hot ondoraanstaando VFC gebeurde. Hot 2o· 

· elftal van R!CTTIK kunt zondag naar do Ilon
gololaa.n r.iot 4 punten uit 4 wödstrijdon 
il) hot bc,zit. Daar Lens or 3 uit 5 hooft, 
kan hot wol eens hoc,l spannend worden. 

Lill!S 4 hooft zondag ietwat teleurgesteld door gelijk to spelen tegen DVC 2. Zondag 
hopen we op een beter resultaat van hot bovonaansta(l.Jldo vierde elftal, als Flamin-. 
go's, dat de tweede plaats innee• t mot 3 punten r.iindor en oen wedstrijd tegoed, 
de togonstandor is. Eon zware tegenstander dus. Allo suksos. 
LEffS 5 mot velo oudgedienden in do gel0doron hooft zondag in een leuke 
(ook na afloop) do raoordoro nooton erkennen in ADO 5. Do vierde plaats 
sultaat tot nu toa. Zondag r.ioct àr echt worden gewonnen van OSC 2, dat 
uît 5 wedstrijden wist to behalen. 

wedstrijd 
:i,s hót' ro-
3_·punton 

L:EHS 6 draait uitstekend. Tosamon uet Steeds Voorwaarts 2 wordt do koppositie in-
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genomen. Zondag a.s. wordt het uitkijken togen CWP 2, dat mot 8 punten uit 6 wedstrijden de 40 plaats inneemt. 
LENS 7, dat onder de bezielende Duivesteyn-loiding zondag gelijkspeelde tegen HWS 2, ontmoet zondag a.s. de leider uit hun afdeling n,l. vue 6, dat nog ongeslagen wist to blijven. Er is dus duidelijk oen taak woggelogd voor dit jongo elftal or.i VUC de eerste punten te laten verspelen. 
LENS 8 heeft twee punten rainder vergaard dan do tegenstander van a.s. zondag, NLS Bremah 3. Het achtste bevindt zich op de zesde plaats. 
LENS 9 stolt wat teleur; 5 punten uit 6 wedstrijden zijn hot resultaat. Togenstander van a.s. zondag lijkt niet :il to zwaar (6 uit 6), ,Te rekenen op oen overwinning, 
LENS 1 O draait, zoals elk soizoon,ui tstekond, !fot enkele goronor.moerdc schutters in hun midden bekleedt het 100 con eerste plaats gedoold mot Velo 8, dat Lens a.s. zondag op bezoek krijgt. D0 gelegenheid om twee punten afstand to nomen, Hot zal ongetwijfeld moeilijk worden, maar we vertrouwen op do schutterskapacitoiton van J,do Ililstor on H,do Sterke (zie topscorerslijst). 
LENS 11 hooft tot nog toe magere resultaten behaald (4 uit 6). Ue rekenen op herstel togen hot nog puntlozo Blauw-Zwart 12. 
LENS 12 moot het nog doen mot oen voorlaatste positie op do ranglijst (3 uit 6). VVOG 4 was zondag do meerdere, Go zien u.o posi tic op de rane-lijst ( 3e) lijkt lliCSVrI 8 ook do meerdere to zijn, maar wc hopen zondag na afloop anders to horen. LEiTS 13, dat in tegenstelling tot vorie- jaar uit voornamelijk oudgodiol'\den bestaat, is oen stevige @iddonmotor. Eon hogere positie lijkt haalbaar; omdat d!;> tcgcnstando:i; van a.s. zondag Steeds Voorwaarts 7 is, dat tot nu toe slechts 1 punt uit 3 wedstrijden wist·tc behalen. 
UITSLAGElr SENIOREN ZONDAG 15 OKTOBER 1972 
Lnns 1 - mrnIK 1 3 - 1 DHBRK 3 - Lens 8 4 - 2 RFC 2 - Lens 2 1 - 2 Lens 9 - RVC 9 5 - 2 VFG 4 - Lens 3 0 - 4 Lens 10 - Westorkwart.5 2 - 1 DVC 2 - Lens 4 2 - 2 ·Lens 11 - Triomph 4 1 - 2 Lens 5 - ADO 5 2 - 4 Lens 12 - VVOG 4 1 ._ 2 
Lens 6 - Coleritas 5 6 - 3 Lens 13 - VVOG 6 0 - 3 Lans 7 - mrs 2 1 - 1 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 22 OKTOBER 1972 
14,00 uur VOC 1 - Lens 1 - Scheidsr. G.Gout 10,00 uur UVS 1 - Lens 2 Il J,Blankonstoin 12 .oo uur Lens 3 - RKlfIK 2 V1 G1 L6/4 " F.Stikkolorum 10.00 uur Lens 4 - Flamingo's 2 V1 G1 L5/3 " W. Beeks 12, 00. uur osc 2 - Lens 5 " H,J.J,Gillot 12.00 uur Cl-IP 2 - Lens 6 " J,Boij 14.00 uur vue 6 - Lens 7 Il H.Bouhuizen 12.30 uur NLS Bromah 3 - Lens 8 Il H.U.J.Kuik 13,30 uur Lens 9 - El.Zwart 8 V2 G2 L4/2 Il A,F,M.v,d.Kraan 14,00 uur Lens 10 - Velo 8 V1 G1 L5/3 Il P,A.Brookhovon 10.00 uur Lens 11 - El.Zwart 12 V3 G2 15/3 Il J.P.R.do Boor 12,00 uur L~ns 12 - RKSVM 8 V3 G2 L4/2 Il A.Loykons 12.00 uur L~ns 13 - St.Voorw.7 V2 G1 L5/3 Il niet aangewezen 
LIGGING DER VELDEl'T 

VOC - OvorschiGso Kleiweg ca. 7 min.vanaf st:it.Kloiweg, Rotterdam. UVS ·- Sportpark i/d Kikkerpolder a/d Oogstgoosterwog, Leiden. OSC . - Vlamonburg, Mariahoovo 
CWP - Muurbloomweg 10, achter "Moer on Bos" 
VUC - Sportpark "Hot Kleine Loo", einde Loudonstraat NLS-Bremah - Buurtweg, Wassenaar (bij Landschoidingswog) 
VERZAMELE!î 
Lens 1 - 12 .15 uur Klubgobouw, reis por bus, 
Lens 2 - 8.45 uur Klubgebouw 

vertrok vanaf Ilengololaan ara 12,30 u. 
Lans 3 - 11 ,30 uur Il 

Lens 4 - 9.30 uur 11 
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Lens 5 10.45 uur !Clubgebouw 
Lèns 6 11. 00 uur Il 

Lens 7 12 ,45 uur Il 

Lens 8 -11.15 uur Il 

Lens 9 - 13.00 uur Il 

D E 0 P S T E L L I N G EN: 

Lens 1 en 2 

Lens 3 

Als bekend. 

Lens 7 

Als bekend. 

Lens 11 

worden door do tr,:üner 

Lens 4 

Als bekend 
not R.Hoefnagel 
net J.Bijsterveld 
nw.tel. J.Vorhaar 
- 015-141784 

Lens 8 

Als bekend 
zonder P.de liaan 
met R.de Groot 
met R.Bos (keeper) 

Lens 12 

Lens 10 - 13.30 uur Klubgebouw 
Lens 11. - 9,30 
Lens 12 - 11.30 
Lens 13-11,30 

bekendgemaakt. 

Lens 5 

Als bekend. 

Lens 9 

Als bekend. 

Lens 13 

uur 
uur 
uur 

Il 

Il 

Il 

Lens 6 

Als bekend. 

Lens 10 

Als bekend. 
met H.P.v.d,Spek. 

Als bekend zonder R,Bos (naar 8) Als bekend 
net A.Pelsor mot J,Franke oot L.Boelhouwor, 

• et J.Schouw 

De aanvoerders dienen deze week te bellen, óók indien er geen afschrijvingen zijn, 
dhr.M.Bloks, vrijdagavond tussen 21 on 22 uur, tel.29.28.38, 
Zondagmorgen vanaf 9.00 uur aanwezig van de SEKO, J.Bom on H.A.v.d.Stoen. 

POPAVOND 

..-:. 
A.s~ vrijdag 20 oktober ore;anisocrt de Ka-Ka weer eens een ouderwetse "Popavond". 
We hebben jullie vcrlcdcm weck reeds con sur.:• ier progm:im• a voorgeschoteld, • aar 
het lijkt ons boter hier nog eens uitgebreid op terug te komen. 

• "First of all" hebben wo opn bekonde popgroep voor deze avond kunnon kontrakteren, 
nar.:olijk "the Scarlets", welke. groep bij de Fatima-gangors onder de Lcmsers wel 
bekend en ver• aard zal zijn. · 
"The Scarlets" brengen oen licht repertoire, vooral geschikt voor do danslustigen 
onder jullie. Dit wil niet zoggen, dat de boys een soort Hanny en de Rekels-go
kweol ten gehore brengen. Neen, hot repertoire is eon mixture van oen bootje 
Tre• oloes, een beetje Crcedonoc on ook nog een vleugje Crabby Appleton. 
Naar mijn mening toch wel goed. 
"Secondly" hebben wij dan nog o-:.n "light-show" kunnen versieren, die het optreden 
van "the Scarlets" • et hun "strange effects" zullen opluisteren •. 
Enfin, ik kan natuurlijk wol door blijven schrijven, raaar jo kunt beter gewoon. 
vrijdagavond tegen 20.00 uur aanwezig_zijn, je knaak (Fl.2,50) zakgeld.voor deze 
we,ak bij ons aan do ingang inleveren en ervoor zorgen, dat het- gewQOn een toffe,· 
"groovy" avond wordt. 
En oradat het slagen van deze "Popà.vond" van jou en je eventuele aanhang afhangt, 
weet ik gewoon, dat het vrijdagavond weer gebeurt. Het opleven van die echte 
Lens-popavondsfeer bedoel ik. 
lfo zien jo vrijdag wol! 

Ka-K::i. 
DOELPUNTENMAKERSLIJST 

., SEtHOREN Elftal Aantal 
1 • E.Bakkers 5 7 II.de Sterke 10 5 

G.de Heegd 6 7 6.W.Koetman 1 4 
3. J.de Hilster 10 6 Th.Hoefnagel 2 4· 
4. Il.Verheugd 4 5 5 



R.v. Wasse• 12 4 PUPILLEN EN UELPEN 
W.v.Rijn 11 4 1 • J.Franken p 4 7 A.v.Lu:x:er.iburg 13 4 2. R.v.Vierssen ,p 5 6 JUNIOREN M.Veerman .P 5 6 

2 14 R.v.Wijngaarden p 6 6 1 • F. Ba.ven A 
5. F. Schip=nboord .. W 1 4 M.v.Wn.ssera B 3 14 · R.v.Baggur.1 W 1 4 3. L.Lejewaan B 6 12 

F.Blo• w 2 4 P.Schoenmaker C 2 12 R.v.d.Hoelc p 1 4 6 
'i>!. 

12 Q.v.d.Meys B 
H.v.d.Nieuwenhuizen p 1 4 H.Straver A 5 ·12 
M.Des:üng p 4 4 7. A.den Boer ' 4 11 "' Rade• aker p 7 4 8.·J.v.Velzon B 2 8 

R.Guit B 3 8 
G.Hoogervorst A 7 8 

V.A RIA ANTJE s 
oxistencillisme: de filosofie (van de heor 1s-Gravondijk on ziJn helpers), die ervan uitgaat, dat de Lens-revue tijdig in uw bus • oot bolandon. 
Do voetbalvereniging 1-Tageningon doet nu ook aan periodieke onthouding. 

- Do Fluko heeft plannen voor do "bouw". van con standonbord. 
- Hot lijkt ons aan• erkelijk gezelliger als do klubavond op vrijdag voortaan in do bestuurskamer wordt gehouden.· 
-; !Iet resultaat van do bespreking mot.Lens 3: 4-0. 
:.. W?,nnon is niet hot belangrijkste, hot is hot enige. 
BERICHTEN 

Onze toekomstige 1o elftalspeler Marco van Dijk hoeft er oen zusje bij: ze heet Esther. 
- 30 oktober: openbare kommissievorgadcring; bozookt all on dit gozo·lligo vragonuurt je. 
- He zijn • o• enteel op zoek naar da• es, die handig net naald on draad en/of naai-.. ,mb.chino kunnen omgaan. Eon vader van eon onzer leden hoeft na• elijk diverse. 'stoffen, dio, na bewerking, leuke prijzen kunnen opleveren voor klaverjasavonden, tombola's etc. Op de eerstvolgende bingo-avond zal or al oon lampokap als prijs a.anwezig zijn, geheel belangeloos tor beschikking gesteld, U woot hot dus, oen berichtje na.at het redaktie-secrotariaat is voldoende. 

• 

- Dhr.J.Willoms hoeft gemeend to moeten bedanken a.ls leider van hot 3e senioren-/ elftal. La.ngs deze weg wil het dordo zijn dank uitspreken voor do bolangs"tel-·1irig on moeite, die hij dit, on vorig seizoen, hoeft getoond. · 
- Rot tekenwerk, dat u rogol• atig in do Lens-revue zal aantreffen, is van do hand van onze 'junior Wim Snijders. 

PRO G R A MM A JUNIOREN 
ZONDAG 22 oktober 1972 

13.15 uur Lens 2 - GDA 1 
10.30 uur Dynn.r.10 '67 1 - Lens 3 
10.30 uur VVP 3 - Lens 6 

Lens 8 - vrij 

DENK Al\N DE KONTRIBUTIES 
WOENSDAG 18 oktober 1972 
19.00 uur Duno 
20.15 uur Duno 1 
DINSDAG 24 októbó:c 1972 

- LonG 16 
- Lens 2 · · 

Terrein: 
V3 
Ockenburgh 
Zuidorpark 

Mgr,Nolenslami 
idor.i 
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19,00 uur Lens 1 - JAC 1 (sen.) 

ZATERDAG 21 oktober 1972 
15,30 uur SC Lisse 1 - Len~ 1 Speklmlaan, Lisse 
15.45 uur Velo 6 - Lens 4 N oordweg, tra to ringen 
15.45 uur Lens 5 - DSO 4 V2 
1 3 .15 uur Ooievaars 3 - Lons 7 Zuiderpürk, 2e ged. 
12 .15 uur vcs 5 - Lens 9 Dcdomsvaartwog 
15,45 uur RICDID 5 - Lens 10 Nootdorp 
14,30 uur Qu.ick Steps 7 - Lens 11 Nijkorklaan 
13,15 uur KMD 4 - Lens 12 Heulwog, Wateringen t.o. Molen 
15.45 uur Lens 13 - ADO 15 V3 
14,30 uur DIIL 13 - Lens 14 Brassorsküdo, Delft 
14. 30 .uur Lens 15 ,.,. HBS 8 .V3 
14,30 uur Lens 16 DIIC 10 V1 
14.30 1,1ur Lens 17 : do Lier 8 V2 
13;15 uur Lens 18 - HPSV 2 . V1 
13.15 uur HMSH 9 - Lens 19 Vrederustlaan 
13.15 uur Ravi 13 ·-·Lens 20 Zuidèrpark 
13.15 uur RSC 168 4 - Lens 21 Sportlaan; Benthuizen 
13 ,15 uur Lens 22 - HMSII 10 V2 
13 .15 uur .Lens 23 - Scheveningen 14 V3 
ZIJlr DE KÖNTRlBUTIES AL.BETAALD? 
AFSCHRIJVINGEIT: 
ê.~~~iftelijk: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij do heer G.v,d.Steen, Nunspeetlaan 

303~ Telefonisch vrijdagavond tussen 18;45 en 19,30 uur (uitsluitend 
--- A-klrtssers (1 t/m·8): dhr,J.Hop,.tol, 29.40.38 

in geval van 
ziekte) 

B-klassers ( 9 t/m 15) :dhr.A.Bortens, tol. 29 .02 ,45 
C-klassers (16 t/m 23):dhr,A,Becker, tol,55,94,77 

In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 
uur afbellen bij dhr.G,v.d.Steen, tel,39,86.94, 

10,30cn11.00' 

. AFKEURINGEt{: De junioren • oeton bij slechte weersomstandigheden steeds de afkeu
:r:ingslijston raadplegen. Telefonische infor• atios worden hierover niet verstrekt. ·· · · · 

Keepers.training:. a.s. zaterdag 10,00,.uur voor .C,Ilarland on F.. Verbarendse. Bij -- . verhindering b0llen naar Nico Drabbo, tol. 33.66.52, 
DE OPSTELLDrG:EN: 

LENS 1: H,v:Beyóron, M.Bloks, Th,Booms, F:Disseldorp, O.Kortckaàs, J,Kruisinga, 
J ,Reuver, JI.Ri1amolz1i-aan, J. v ,Rijn, Th.v.Rijn, Ch.lfol tors, R,Zouri, 
A,Jungschläger, F.Tounisson (2x). Leider: .dhr.J.Hop. Saraenko• st~ 
14,00 uur Lens-terrein. 

LENS 2: A,.Baven, C,Böesckon, J,v.d.Mije, A.Schnoidor, A.Schijf, Chr.Stapel, 
P,v.d. Steen, F,Tounfsscn· (2x), G.Wouters, A,Loddor (2x), A,don Boor (2x), 

· · Leider: A.v,Baggu•• 
· Woensdrigavond samenkomst 19.45 uur Duno-terroin (met Th;v,Rijn). LENS 3: als vorige weck: J. Veldman ï.p,v. H.Jocho• s. Leide·r: A.Schnoider. 

Sa.menko• st: .10,00 uur Ockenburgh. 
J:!!!!I.!ê,_1: als vorige week. T,v.d. Spoel i.p.v. B,Ruiterman. A,den Boer en A,Lodcier 

(zie ook Lens 2); G.Colpa i.p.v. il.Schijf. Leider: A.Blok •. 
Samcnko• st: 14,45 uur Lens-terrein. 

J:!)ilf'.!ê._2: als vorige week. 13.Ruitcrman i.p.v. T.v.d. Spoel, zo·nder W.Pacqué. 
Leïder: J. ITeynen, 

LENS 6: als vorige ueek. M.1!agnoo i.p.v. Ii',v.Os. W. Pacqué i.p.v.J,Dessing. 
Leiclo.r: F.Flumans. Sa• enko11st: 10.00 uur VYP-terrein. 

LENS 7:. als vor.i1,o week • et A.Brouwor i.p.v •. R.v.Pelt. Leider: N.Osso, 
Samonko• st: 12.45 uur Ooievaars-terrein. 
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STIIHD REGIONALE KOMPETITIE: 

ADO 7 14 
Foyonoord 8 - 10 
Excelsior 8 9 
Sparta 7 - 8 
Roodenburg 7 8 
De Musschen 7 7 
D,F,C, 7 7 
Sp,Lisso 
uvs 

j '~-· 
\,,, 

Westlandia 

7 - 5 
7 5 
7 - 4 
8 - 3 Lens 

LENS 9: als vorige week r.iet R,Hoek i.p.v. R,v,Luxeuburg. Leider: dhr.C,Franke, 
Samenkoust: 11,45 uur Lens-terrein, 

LENS 10: -------
LEtîS 11: 

als vorige weck. Leider: •dhr.J ,Zoet. Samenkomst: 14,45 uur Lons-terrein, 
(,J,Velduan zie ook Lens 3) 
G,Boelhouwer, G,Bloks, J,Brochard, J,!Iollink, F,v,Loon, R,v.Luxomburg, 
R,Peok, JI,Ruytor, M,v,Wassom, R,v.d,Kruk, Th,Visser, E,Castonrnillor, 
Leider: dhr,N ,Drabbo, Samenkomst: 13,45 uur Lcms-torroin. 

LENS 12: als vorige week, mot A,v.Maren i.p·,v. L,Lojewaan en J,Tottero i,p_.v, 
E,Castenmillor. Leider: dhr,B,Osse. Samenkoust, 12.15 u,Lens-terrein, 

LENS 1~: als vorige weck, met L,Lejewaan i.p.v. A,v,Maron on T,Prins i,p.v. 
J,Tettoro. Leider: dhr.G,Vorvaart. 

LE!rS 14: J,Houtschildt, E,ir,d,Hovcm, C,Lipw:m, Q.v.d,Meijs, E,Tounis, H,Uding; 
B.v.Voen, Th.v.d, Voort, J,de \-fc1al, F.llouters, J,Pompen, P.v,Rijn. 
Leider: dhr ,H,Dc1nkers. Samenkomst: 13, 15 u,Lcms-terrein, . 

LENS 15: P,Dullctart, W,Groen, F.Jonker, R,Kleywegt, P,Kocvoets, A,Krijgsman, 
A.v,Maarsovoon, ,W,do Vos, J,llasserman (on 3 nog nadar aan to wijzen 

.... spelers). 

LENS 16: 

LE}TS 18: 

LEN"S 19: 

LENS 20: 

LEtîS 21 : 

LENS 22: 

J.Brongors, O,Borst, P,Dcviléo, ·R,rtofman, P,Hop, R,v,d,Laan; J,Lausberg, 
R.Micka, J.v.Rijn, P,Valkonburg, F,Fortman, Il.Vink, Leider: dhr,W,Koet
rnan, Samonkoi;JSt: 18,30 uur Lens-terrein (voor woensdagavond), 
P.v.d,Burg, K,Dcssing, W,Frantzen, O,Huis, R,Koovoets, F,v,Volzen, 

.F,!Cortekaas, P,Schoom2.ker, P,Lucas, R,v,d,Mcer, N ,N. Leider: dhr,Th,!Ioef
·migel. , 

R,v.d.Boogaard, J,Coli, J,ter Laare, R,Poroira, M. Versteeg, .H,du Cha
tinier, W,lleynen, J!,Peeters, Th,v,Luxemburg, A,Westerduin, Ch,Geeve, 
n.Groenewegen, M,Prins, Leider: dhr,JI,Vorbarondso. 
P,!Ieeraskerk, F,.Scholt.013, J,Engele,, R,v',Eijk, Il,Hopponbrouwers, A~Maas, 
T,v,dOTol, ··J;Heggelman, A,Kuip0rs, Th,Mooyrn:m, R,lfossols, J.v.d,Brande, 
L.Oosterveer. Leider: dhr.W,v,d.~ol. Samenkomst: 12,30 uur Lans, 
S,Wiluer, A.Grimbergen·, A,Koovoets, W.Rots, S,Bruens, A,Ellingor, R,v. 
Loedon·, A,Sips, B, Vasko, E,Wubben, L,Straub, M,v,Zwoden, A,Gordijn. 
Leider: dlU'. W ,Miohols. Sanènkorast: 12. 30 uur Lens. 
R.v.Aa~lo, P,Ba~vis; Ï1{,v,Pelt, Î.!.S~~i~z,' M,Visse;,· F,Bauman, T,Giraborg, 
R_,Grove, M.v.d.Akkor, H,v.d.Broek, P.do Ilaas, T,Hoogeveon, Loiclor: dhr. 
A ,Hoek. Srnnonkorast: 12, 15 uur Lons. -

H.Erkolons, A,Loyn, B,v,Niouwenhuizon, F,Orta, H. Rovers,· R,Ruitorraan, 
G~Boon, E,Francke, P.do Gîor,·a.jarisèn, R.v,Locuwen, H,Wcc,ko, R,Pic,tors. 
Leider: dhr.R,Petors. 

K.Straub, A.v.l(lis, G,v.d.Brook, N,Franlrnn, R.,Jiouwoling~n; M,!Cerkhofs, 
G,To_o~wisse, R,Raaphorst, J,v. Don1son, R.Sips; R,de Vos, M,Schutto, . ' -- -· 
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UITSLAGEN 14/15 OKTOBER 1.972 

J1JNIOREN:. 

Oliveo 2 
Lens 4 
II,B.S.3 
Lens 6 

7 Lens 
Velo 5 
Lens 9 
Lens 10 
Leris 12 

- Wostln.ndia 1 
- Lens 2 
- Lens 3 
- A.D.0.6 
- Lens 5 
- Wit Blauw RK 2 
- RKDEO 4 
- Lens 8 
- Wilhel1:ius 5 
- Quick Stops 6. 
,,, Velo 11 

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

Spoorwijk 6 
D,S,0,9 
Lens 15 
A,D,0.18 

- Lens 13 
Lens 14 
Quick 8 

- Lens 16 
- Celeritas 8 
- Lens 18 
- Lens 20 

Lens 17 
Oranje• Blauw 5 
DiG Hagho 10 
W,I.K,5 
H,B,S,12 
rr.v.v.8 

· ·• - Lens 21 

1-1 
0-11 
9-0 
2--0 
1-5 
4-1 
8-2 
2-1 

- Lens 22 . 2,-2 

-- r~ 
- Lens 23 --.... - .. .._ __ I \ t..,.:\.._:..../ _ 

_ , ' ' \ ·--":> 

~:•:::·:~o: ~o~:::l:o wedstrijd togen\.:,~·-:.\ __ ·;.',::. f;'~!h 
RK,DEO 1 hooft Lens A 2 toch wol atingG--' ,, · i, .. .J '-~ ,Jj~\ 
toond or wol duidelijk in dc,;o klasse \.....' _., ·: .• ~'.-~!- ) ç,~_f:>il,11 -.. 

' ;)re, ) 
<-~ 9,_=I 

-./~,' bij to horen. Hoewel do oors:te helft .____,,• -- . '.~·,c.:z~:(!)\ 
een gelijk opgaande strijd, to zion gaf, ,,:j" '--:,,, ·' {_-)'¾ 1 wat ook in de ruststand tot µi tdrukking (L'. ,./ /f . ,11, 
kwara, n,1.2-1 in ons voordeel, door -c;,' , .. ,,.IIF /'- / J doelpunteh van John' v.d.!hje en Cris· Sta:. 
pel, scoorde RK,DEO weliswaar togen; 
echter dat verontrustte onze verdediging 
in hot geheel niet. 
Na enkele technische details. in do rust 
te hGbben bijgeschaafd, walste onze man
nen volko• on over hun tegenstander heen. 
!fot de rogelr.iaa t van. de klok werd de sco
re -Opgevoerd door doelpunten van resp. 
S~apol, Jungschlägor en de man van de hat
trick Fred Baven, Indien deze lijn kan 
worden doorge~rokken, moot men toch met 
Lens A 2 rekening gaan houden. 

; Dh:r .A, v. Bag gum. 
\ ~ 

LENS A 1 krijgt meer zelfvertrouwen! 

Diegenen, die afgelopen zaterdag ons 
eerste juniorenteara aan het werk heb
ben gezien, zullen allen beamen, dat er 
toch bepaald niet slecht wordt gevoet
bald door deze jongens. Wij hoorden de 
Laatste weken steeds • aar ja•• erkroten, 
maar wie de.zo dapperen rogol• o.tig aan 
hot werk zien, weet bost, dat or racer 
in zit dan zo'n trieste laatste plaats. 
Ze hebben do eerste 4 wedstrijden do 
sterkste tegenstanders gehad on hot is 
duidelijk to zien, do.t zo er voel van 
hebben geloerd en do.t is óók'vorrekte 

)·:;,,,,, 
LENS 23 - n.v.v.8: 2-2 

In een pittig gespoelde wedstrijd 
heeft dit elftal weer con punt binnen
gesleept on dat was in feite nog te 
weinig, want Lens was op alle fronton, 
vooral door keihard werken, sterker. 
Voor à.o rust' kwmJ Lens aan de leiding 
door goed dÓorzetten van de Haan,raaar 
vlak voor rust r.1aakte keeper Karel" 
Straub hands, o• dat hij buiten zijn: 

- doelgebiod·nog·de bal vasthield. Do 
vrije trap word schitterend door een 
H,V.V.-or benut. Na rust wodero• een 
sterk spelend Lons; er werd con koor 
togen do lat en paal geschot'on, maar. 
eindelijk gelukte hot doordouwer 

FrankG mot.eon strak schot do keeper 
to passeren. Hierna vorimchtto ieder
een nog een aantal Lens-doGlpunten, 
rJaar • oer drm con pui tonspeldoolpunt 
van Franke zat er niet in. Na een schit
terende corner' vmi II. v. v·: gebruikte . 
IIopponbrouwor vlo.k voor tijd niet z'n 
hoofd, raaar wol z'n handen in do be
ruchte zone on do.t leverde ll,V,V,oon 
strafschop op, die feilloos word inge
schoten. Do einduitslag was daarora e
nigszins tolourstollond, maar deze· 
jongens hobbon leuk on hard gewerkt; 
do volgende koor pakken zo 2 punten. 

Nico Drabbe. 

belangrijk. Do. korapetitio is nog lang on do wil om te winnen is, zeker nu er en
kele punt,;m zijn behaald, • èor dan ooit aanwo·zig. Indien deze jongens kunnen 
blijven rekenen op een grote supportorscharo, do.n zullon ze hot dit seizoen be
slist nog redden. 
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De uitslagen van afgelopen zaterdag zijn: 

STillTDEN C-KLASSE 

Lens 19 Lens 20 

H.B,S. 4-8 Quick 5-10 
H.M.S.ll. 5-7 Laa.kkw. 5-9 
K.M.D. 4:-6 Lens 20 5-7 
Duno 4-5 Tedo 3-6 
Spoorwijk 4-4 Vios 5-6 
Lens 19 4-4 Ravii 3-2 
II.D.V. 5-4 Adelaars 5-2 
A.D,O. ··,. ~ 5-2 Die Haghe 5-2 
Loosduinen 4-0 · V. V.P. 1-0 

Kranb. 1-0 

Il.DO- UVS 4-1 
Feyenoo~d - se.Lisse 4-2 
Sparta - D.F,C. 0-1 
Lens - Westlandia 5-2 
de Mussehen - Excelsio;r 0-5 

Lens 21 

Sehev. 
D.s.o. 
Ooiev. 
Or.Bl. 
B.s.c. 
Gona 
Lens 21 
D.z.s. 
G.D.S, 
lf.I.K. 
G.D.A. 

5-7 
3-6 
3-6 
4-6 
"4:..4 ... 
4-4 
5-4 
1-1 
5-1 
4-1 
3-0 

P R O G R A. M M il P U P I L L E N EU W E L P E.N 

PUPILLEN 

ZATERDAG 21 oktober 197'2. 

12.30 uur vue 1 - - Lens 1 
12.30 uur Velo 2 - Lens 2 
12. 30 uur Lens 3 - HDV 1 
12 ;30 uur S.Altius 1 - Lons 4 
12.30 uur L0ns 5 - c.w.P,1 
12. 30 uur Celeritas 3 - Lens 6 
10;45 uur Die Hn.ghe 4 - Lens 7 
12.30 uur L0ns 8 - Rnvn. 5 

- DENK 1Jili DE KONTRIBUTIES 

WELPEN 

ZATERDAG 21 oktober -1972 

11.45 uur Lens 1 
11,00 uur eromvliet 
12.45 uur !I.D.V.'1 
11 .45 uur Lens 4 
11.,f5 uur Lens 5 

-.vue 1 
1. - ·Lens 2 

- L0ns 3 
· - Spoorwijk 1 

·_ Duno 2 

WOEN"SDAG 25 oktober 1972 

1 &. - uur Lans '1 ._ Quiek Steps 1 

AFSeITRIJVlliGEN: .: , 

Terrein: 

Loudonstr. 
Noordweg, Wateringen 
V1 
Hoornpark, Rijswijk 
V2 - · / - '. 
Leywog 
Stcenwijklaan 
V3 '' 

<~~-=~~-~-~;:-iL. 11 
l?'' •,:1/ ~irlj 

: / 
'~ ··"' 

V1 
Rodorijkorstr. 
Zuidorpark, 2o god, 
V2 
V3 

c .. oC_o . 

Schrïftclijk: ·. vóór vrijdagavohd 18.30 uur bij dhr.G.v,d.Steen, NÜnspoetlaan 303. - . . . 

Teicfonisch , vrijdagavond tussen 18.45 ori 19.30-uur (uitslui""tend in geval van 
, ziekte), tel. 66. 1 3. 14 Klubge bouw. 

Irr nóodgovallen ku.,rinen do p;,p'ill,m en welpen nog op zaterdagocht&nd tussen 10,00 
on• 10.15 uur 1fbi:illen. Tel.66:13,14 klubgebouw. · · 

lcFKEURINGEN" : Bij slechte weersoustandigheden steeds eerst de afkeuringslijsten 
raadplegen. Staat daarop bij "Pupillo.n on Welpen" vc-r-i:ield: "GOEDGE
KEURD", dan steeds no.ar veld of punt van samenkoi;1st kome~·-• IN_ DIT 
GEVAL MAG ER nus NIET TJJLEFONISClI WORDEN GEINFORJ.!EERD Ni\AR EVEUTUELE 
AFKEURINGEN". 
Staat bij do afkeuringsadresson bij "Pupillen en We_lpen" vermeld: 
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"ZIE AFKEURINGSLIJST", dan mo0t als volgt wordon gohand0ld: Voor de 
thuiswedstrijden moot junior0nlijst worden geraadpleegd. Zijn do 
wedstrijden van Lens 5, 13 on 16 goedgekeurd, dan gaan ook do Pupil
len-·on Helpen-wedstrijden op ons veld door. Uitsluitend voor de 
uitwedstrijden nag in dat goval telefonisch worden geïnformeerd of 
hun wedstrijden doorgaan (Tel,66,13,14) on wol zaterdagochtend tussen 
9,45 en 10.15 uur). 

DE OPSTELLINGEN: 

P 1: als bokend. Leider: Paul v.d. Steen. Sanenkomst: 11,45 uur Lens-terrein, 

·p 2: als bekend, Leider: Gerard Duivosteyn. Samenkonst: 11,45· uur Lons-torroin, 

P __ 3_: 
als vorige wook. Leider: Jos Dissoldorp. 

!'._1: als vorige woek. Leider: Ferrie Hooghionstra, Sanenkonst: 11,30 uur Lens-
terrein. 

;\:_~{ als vorige. weDk, Loidor: Rob Hoefnagel. 

P 6: als vorj.ge week, Leider: Ton Bauman, S:ir.1enkotmt: 11,45 uur Lens-terrein, 

!:_I: als vorige week, Loiqer: Fred de Kloyn. Samenkomst: 10 u,Lons~terrein, 
R,.de Haan zie ààk U 3 

p 8: als vorige week, Leider: Arnold Brouwer. F,v.d,Iloeven en N.Noort zie ook 
w: 5. 

r"';_ 

W 1: als bekend. Lei%or: Hans Zoun. 

W 2: als vorige week_, Lo.ider: Guus Hoynen. SamonkorJst: 10.15 uur Lens-terrein. 

lLl= R.Bergenhcnegouwen, w.Colpa, U.Dorsman, D,Frankon, F.v,Gorp, R,Groen, ' 
B.Heornskork, R,Kanis, J,Raaphorst, J,Rombouts, M.Uestorduyn, R,do Haan (2:ic), 
Leider: ·cces v.Deelen. Sar.1onkemst: 12,00 uur Lens-terrein. 

1:L1= B,!Iopponbrouwor, M.Dutróe, J,Xo'rt;;ian, J,Koovoets, il.,Frankon, R,Giraborg,., 
E,eykelhof, P,Tettero, C,Bergr,mns, F.Valkenhoff, M,Senten, Ronald Houwelin,;. 
Le idor : Ben Ruj_ term an. 

"!'.l:_2: L,v. Rijn, P.v.Es, K.Boon, Rudi Houweling, W,de Jona, R.de Jong, R,Franke._,, 
M.v.!Ioudt, F,Dullaart, J.v.d. Zwan, F.v.d, Hoeven (2x), N, Noort. 

UITSLltGEU 14 oktober 1972 

PUPILLEU: 

Lens 1, -v.c.s.1 2-1 
Duindorp sv 1 - Lens 2 2-2 
Lens 3 - B,M,T, 1 0-5 
Juvontas 1 - Lens 4 3-1 
Die Ilagho 3 - Lens 5 1-0 
Duindorp SV 2 - Lens 6 1-3 
Lens 7 - Volo 5 1-1 
Lans 8 - O.D.B,3 o-8 

LENS P 1 - V.C.S. P 1 

Zaterdag j.l. raoost Lens togen het ster
ke v.c.s.-olftal optornen. Al gauw kwan 
Lens mot 1-0 achter door een fout in de 
achterhoede. Lons raoost nu aanvallen. Uit 
oen van deze aanvallen wist Richard v,d. 
Hook te scoren, na een goodo pass van Ru
rlio Versteoe, 
Na cle rust oon sterker Lens, dat echter 
verzui• do o• hot • iddonvold te pakken. 
!Iierdoor kreeg V. C.S. te voel ruir.ito. 
!Ict tweede doelpunt viel 10 min, voor 
tijd. 

Paul v.d. Steen, 

WELPEU: 

ll..D,0, 1 - Lens 1 1-0 
Lens 2 - Velo 2 0-0 
Lens 3 - Velo 4 1-0 
Lens 4 - D,V,J.1 0-2 
Lens 5 - Quick 5 1-2 (vr,) 

Rudie Verstoeg speelde zich goed vrij 
en 1,af af aan Richard v.d,!Iook,' 
Deze scoorde mot een schitterende 
lob vanaf 25 raoter, 
Hierna kwam V,C,S. sterk opzetten, 
maar door resoluut ingrijpen van 
o.a. Arno Ovorgaauw en koepor René 
van Loon wist Lens ook na deze wed
strijd O!l/Jeslagen to blijven. Zater
dag wacht ons do zware uitwedstrijd 
togen v.u.c. Als iederoen zich ook 
in deze wedstrijd vollodicr inzet, 
kunnen do 2 pnt. wordon behaald. 
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LENS W 5 - Q,uiclc lf 5' : 1-2. 
====-=======--=-=-------=---
In eon gelijkopgaande wedstrijd heeft W 5 het toch niet tegen Q,uick W 5 kunnen redden. Het Lensolftal, mot voor het· grootste dool nieuwe spelers, werkte hard en speelde zoor enthousiast. Hoewel do meeste spolors nog wat moesten wennen. oen de voor hon vreemde plaatsen, nam Lens toch de leiding door oon mooi doelpunt van Rudi Houwoling. Ook hot goede spel van Kees :Boon en Loo van Rijn viel op en rosul toerde in goede aanvallen op he-t dool van Q,üièk. · · · · . . . -,. Toch kwam Q,uiok goed terug en scoorde 2 èl.oelpunton, waarmee ze toch nog do overwinning behaalden. Als jullie iodoro woensdagmiddag (2 uur) kor.ion trainen, dan zullen jullie steeds boter on altijd.net plezier gaan voetballen. 

WEDSTRIJDVERSLAG: LENS 11 - Trionph.4. 
- ~; -~ .... , ..... 

In· do oorsto helft wist Lens 11 &en be- " , ,,;,,,, ·• \\, - • -:f?///4'/#1.111 \,, hoorlijk veldoverwicht op to bouwen. ~.,;?d~ Lens -dwong Trionph terug op eigen helft. . '}'t V: ·,(9ti~, 1/J/.lh Toch bleef Trionph govn.arlijk, omdat ~ f ~~ cle Lens-achterhoede eon aantal koran A !.---:---, •,· ,ff/ voor geneend buitenspel bloof staan, <~~Îi/~~• naar· doo;r- het goed ingrijpen van de \'-{_,0~ {,~) · keeper .il.Hook vielen er geen doelpunten. \,~--!-, /;;-i t.,
1

f[I Trior1ph wist toch hot eerst do score ~-, • f / V te oponon. Voor rust wist van Rijn de lr) 
stand nog in evenwicht te brengen• · ·· · · f?(f( -~--~ \ Na rust ;T,'.\S Le):ls weer veelal in do aan- , \._:; ). ,,-~'S/V ,.../ ~/·' 1 val. Een ong"l!-lkkige handsbal van een \ c-- >·•( van do verdedigor~ ]'lord met oen straf- • ,_) . Ç '( t~ · . 
2-1. Hierna ging Lens nog fel in do · /~.../.':,, aanval, maar de kansen, die hiorui t '-pi \ \ · ontstonden, worden niet benut. Tonslot- l( ,/--.:.\ p-;-.._1 -...../ to wist Triomph de eindstand op 3-1 te brengen.~/., 1 · 1 t' ....__..... 1 
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46e Jaargang nummer 12 · 18 oktober 1972 

DE LENS REVUE 

Weekblad van de ~oetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

STRAFZAAK 

De K,N,V,B, Afd,Den Haag heeft R,de Groot geschorsi; voer één bindénde wedstrijd 
i.v.m. zijn optreden tijdens de wedstrijd Duindorp SV 7 - Lens 12 op 24-9-72, 
De kosten ad Fl,10,- komen voor rekening van deze speler on dienen vóór 15 de
cember te zijn voldaan. 

NIEUWE DONATEUR 
W,de Jong, Wezolrade 266, Den Haag (t). 
IN BALLOTAGE 
M.c.v.Boheemen 
I.J,Franke 

ALWEER: BONDSBLAD 

17-08.:.64 ( w) 
14-04-51 ( s) 

De Gheijnstr,49 
Zuidweg 55A, Naaldwijk, 

608631 
01740-4553 

De leiders van onze grote bond kunnen de gedachte aan oen mooi eigen blad maar 
niet van zich afzetten, Vorig jaar stelden zij voor elk verenigingslid te ver
plichten zich te abonneren op een wekelijks te verschijnen bondsblad, hetgeen 
op zich wel aardig zou zijn. Hot gevolg zou echter zijn eon automatische verho
ging van de kontributie met Fl,5,20. Dat laatste vonden vrijwel alle verenigingen 
onaanvaardbaar en do K,N,V,B, moest de plannen opgeven, Nu echter is er weer 
een nieuw plan op tafel gekomen: een verplicht maandblad, dat Fl,2,-- per lid 
zou moeten gaan kosten, terwijl die leden dat blad niet eens thuis zouden krijgen, 
omdat per vereniging slo.chts enkele exemplaren ter beschikking zouden komen, 
Op de zaterdag gehouden districtsvergaderingen van de K,N,V,B. kwam overduidelijk 
vast to staan, dat de verenigingen ook dit plan niet lustten, We nemen aan, dat 
de K,N,V,B, niet voor de derde maal met een dergelijk· plan komt. 

MEESTE VERENIGINGEN 
ONTEVREDEN MET TOTO 

G,H, 

Uit een enquête onder de aan de toto deolnemendo verenigingen is gebleken, dat 
bijna 90 procent ontevreden is,·De volgende redenen werden opgegeven: 
moeilijk in te vullen forr.iulier 6 ,5 % ,$~ ,,.r 4--
vorvallen van derde formulier 6, 1 % '.f'".~< 1 ,l--9-1.-,. 
registratieplicht 12 ,o % '";p '-, \.{~ 
uiteenvallen der prijzen 15, 7 % \. · y,,•" 
konkurrentio van de lotto 25,5 % ~~~~, ~i gebrek aan werkkrachten 11 ,8 % .,0s\.., 

· teruglopende belangstelling 17 ,9 % ~&};~ , 0-.; t-andere redenen 4,5 % 

" 

De volgende suggesties werden gedaan on tot vergroting van de toto-inzet te komen, 
- aantrekkelijker prijzensysteem 30,9 % 
- eerivoudigor totosys teem 8, 3 % 
- afschaffen registratie (on-

beperkte deelnamen L1ogelijk) 
- meer wedstrijden op forr.iulior 
- hogere inzet per kolon 

hoger aandeel voor vereniging 
- neer propaganda . 
- lotto i.p.v. toto 
- andere suggesties 

12,5 % . 
3,4 % 
1 , 1 % 
8,9 % 
4, 1 % 

11 ,6 % 
19,2 % 
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Bekend mag worqen verondersteld, dat de verenigingen 1/6 doel van do inzet krij
gen, Dat kwam vorig' jaar neer .QP ruim. 9 ruiljoen .gulden.·- In ·het distriRt 1fost Ii, 
wa=ond·or·Lcris vai.t, wäs-· de opbrengst per verenigingslid gemiddeld Fl. 18,- ( ! ! ! ) , 
Namens do K,N,V,B, zullen enkele aanbevelingen worden gedaan bij alle betrokken 
instanties. Die aanbevelingen zijn: 

Verhoging.van het verenigingsaandêol'ûitde toto; 
- Verhoging van hot verenigingsaandeel uit do toto op do moeromzet por ver-

eniging; 
- geen verdere verruiming van de registratieplicht; 
- vervanging van hot huidîgo totsysteom door oen minder 

sys~oem;.een systeem, waarbij 5 kruisjes por kolom in 
dienen to·worden gezet, 

' arbeidsintensief lotto-
plaats van 13 kruisjes 

Volgende wook zullen we trachten nog eens uitvoeriger op do totoproblomon to 
kunnen ingaan, 

N.B. 
In hot jaarverslag van do afdeling Don Haag van de K,N.V,B, over hot seizoen 
1971/1972 wordt melding gemaakt van een teruggang van hot verkochte aantal zegels 
van 741,524. Evenals vorig jaar is dit oen vornindoring van ruim 13%, 
Op de ranglijst van do door do voetbalverenigingen in do afdeling geplakte zegels 
neemt Lens do derde plaats in achter ADO on RVC net 149,824 (vorig jaar nan Lens 
eon tweede plaats in met 153,175). RVC is Lens dit jaar voorbij gestreefd mot 
oen totaal van 160,497 on ADO is onbetwist leider gebleven net 210.626 geplakte 
zegels. 

PROGRAMMA'DAMESELFTAL 

Vanavond (woensdag) .om zeven uur speelt 
on'! daneselftal -voor de kompetitio to-
gen PDK, .. dat al eerder won van Toxas (4-2) 
en RKDEO ( 8-0) on verloor van Delft ( 2-0). · 
Vorige weck zondag kroeg. ons damesteam 
háar eerste nederlaag to slikken. Flamin
go's won met 2-1, De woensdag ervoor was 
jutst oen grootse prestatie verricht 

Verzamelen: 

Red. 

door met slechts 8 speelsters van Spoor
wijk te winnen. Zondag moet or al or.1 
tien uur aan do Brassorskado in Delft 
aangetreden worden togen SEP, dat een
maal won (mot 1-0 van RKAVV) en oen1.1aal 
verloor (mot 1-0 van GDA), Vrijdagavond 
wordt er als gobruikelijk woer.o1sotraind 
onder leiding van Otto Kortekads. 

ot1 kwart voor 9 in ons Klubgebouw. 

SPORT Ei'T SEX. 
Je kan tegenwoordig de·goksto dingen beweren on or staat altijd wol oen docto
randus op, die het in oen proefschrift bewijst.· 
Dr.Craig, eon Britse modieus, stolt, dat seksuele omgang stinulerond kan workon 
op do prestatie van eon sportman/vrouw, speciaal door do verbeterde "r.10raal". 
Hij "bewijst" zijn stolling aan do hand van records, die door atleten, kort na 
"de daad", waren gevestigd, Zoiets hooft natuurlijk konsokwonties. 
Het publiek zal zich bij eon topprestatie gaan afvrngon of dit con· gevolg is van 
een betere • orale instelling of van moer fysieke kracht door soxuele onthouding. 
Sportnonsen, die na jarenlange training de top hebben bereikt, bosoffon, dat zo 
onnodig iets hebben go• ist; de' mindere goden zijn hun excuus kwijt, dat do pres
taties gorin1,or waren, omdat ze tonninsto "goloèfd" hebben. Maar or zi.ttqn nqg •, 
o.ndoro kanten aan dozo zaak. Mon kan zich voorstellen, dat dit ~on sluw opgezette 
roclamooar,pagno is, die, via do onschuldige sex, no.ar con ruimer gebruik van si
garetten on alcohol leidt, waardoor in bolo.ngrijko mate "do moraal" van do fo.
brikant wordt opgevijzeld. 
Van 11.De Bond To(l'on Alles Wat Vies En Voos Is", is reeds verno• on, dat do toonar.10 
van do sex, tosanon met fluoridering van hot drinkwater on toono@ond hash gebruik, 
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zàl leiden tot do ondergang van do Westerse wereld on onderwerping aan do Rus. 

·! 
0--0 - . 

FAIR PLl1Y TROFEE 

Voor het vierde seizoen in successie zal door de zaterdag- en zondagvootballers 
in do afdeling Don Haag worden gestreden om do door de Haagsche Courant beschik"' 
baar gestolde Fair Play ~rofeo. Voor do stand zijn twee hoofdzaken vmi belang: 
De winstpunten in de kompoti tie behaald door de hoogs to drie elftallen uit do Af
deling èn het aantal strafzaken van allo elftallen,' ,wol'ke dan weer in mindering· 
worden gebracht op het aeJ,11tal winstpunten. ' : 
Do stand wordt wekelijks ;in .de Haa.gsche Courant gepubl:i:çeord, ma.ar Uw ·redaktie 
z;ll u van tijd tot tijd over de posi tic, dio Lens in deze, de sportiviteit bevor- · 
derende kompetitie, inneecit. · 
Op de eerste plaats staat hot Voorburgse Devjo, dat ook verleden jaar beslag op 
de trofee, legde. Lenig en Snol is deze weck gèzakt van oen lofwaardige 3e positie 
naar oen t.och nog wel goede 5e plaats. 

BOUWFON])S 

U weet natuurlijk, dat Lens oen bouwfonds heeft.' Om do begroting kl9ppend to naken 
zal door middel van dit bouwfonds Fl.25.000,- moeten worden bijoongobra.cht. 
Do "club ven 100", waarvoor reeds 15 mensen zich hebben aangemeld,. willen hiorvan · 
100.x 100 = Fl.10.000,- voor hun rekening nonen. Do initiatiefneners vergarleron 
dozo weck, zodat u binnenkort hun plannen in de Lens-revue zult kunnen aantreffen. 
Vindt u Fl.100,- wat voel, dan kunt u toch steunen door eon financiële bijdrage 
(hoe klein ook) aan hot bouwfonds te doen. Do Fl.15,-, die de_9ma_ Y®. een junior. 
stortte, is eon voorbeeld van zo'n gewaardeerde bî;jdrage. _ 
Vermeldt u op uw giro-overschrijving, t.n.v. de penningmeester (zie omslag Lons
revuc) wel evon 11 bouwfonds 11 • 

OVERZICHT RESUL'l'A'l'El'î SENIOREN' 

LE!'fS 1 hÖoft, zoals u all~n wa.arschijnl:j.jk 
wol weet, een mooie 3-1. zege op, 

RKWIK behaald. Zo staan oomentool 3 pun
ten achter op Steeds Vplharden •. Zondag, · 
wàcht de zware uitwedstrijd togen het al
oude Rotterdanso v.o.c., dat in de midden...:• 
noot huist not 6 punten uit 5 wedstrijden. 
Zondag allenaa.l naq.r Rotterdam. 
LEl'TS 2 bekleedt een schitterende topposi
tie, gedeeld mot Al)O 3. A.s. Zondag be-. 
kanpt het tweede UVS 3, dat do voorlaat-. : 
sto positie inneemt. Geen z~are togen- . 
stander waarschijnlijk, maar toch .oppass.en 
geblazen. 
LENS 3 lijkt na oen teleurstollond b;gin 
de draad van de overwinning weer to ho9ben 
opgenomen, _hoowol dit zondag j. 1. togen . 
hot onderaanstaande VFC gebeurde. Het 2e 
elftal van RICTTIK kunt zondag.' naar. de Hen-•· 
gelolaan net 4 punten uit 4 wedstrijden 
in het bozi t. Daar Lens er. 3 _ui.t 5 hoeft, 
kan het wol eons ,heel spannend .worden. 

LEl'rn 4 heeft zondag ietwat telourg_osteld door gelijk te spelen tegen DVC 2. Zondag 
hopen we op eon beter resultaat van het bovenaanstaande vierde elftal, als Flanin
go I s, dat do tweede plaats inneeot met 3 punten minder· en oen wedstrijd "tegoed, 
de tegenstander is. Eon zware tegenstander dus, Alle suksos. 
LEffS 5 not vele oudgedienden in do goledorcn heeft zondag in een leuke 
(ook na afloop) do neerdeit'e moeten erkennen in ADC 5. De vierde plaats 
sultaat tot nu too. Zondag moot er echt wordon gewonnen van osé 2, dat 
uit 5 wedstrijden wist te behalen. 

wedstrijd .. 
is het rc-
3 punten 

LE'rn 6 draait ui tstokond. Tesanon r.1et Steeds Voorwaarts 2 wordt do koppositie in-
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genooen. Zondag a.s. wordt het uitkijken tegen eWP 2, dat raet 8 punten uit 6 wedstrijden de 4e plaats inneemt. · 
LENS 7, dat onder de bezielende Duivesteyn-loiding zondag gelijkspeelde togen HWS 2, ontmoet zondag a.s. de leider uit hun afdeling n.l. vue 6, dat nog ongeslagen wist te blijven. Er is dus duidelijk een taak weggelegd voor dit jonge elftal· 
OD vue de eerste punten te laten verspelen. 
LENS 8 heeft twee punten minder vergaard dan de tegenstander van a.s. zondag, NLS Bremah 3. Het achtste bevindt zich op de zesde plaats. 
LENS 9 stelt wat teleur; 5 punten uit 6 wedstrijden 3ijn het resultaa.t. Tegen
stander van a.s. zondag lijkt niet al te zwaar (6 ui.t 6). We rekenen op con overwinning. 
LENS 10 draait, zoals elk seizoen,uitstokend. Mot enkele gerenoraooerdo schutters in hun midden bekleedt het 100 oen eerste plaats gedoold i;iet Velo 8, dat Lens a.s. zondag op bezoek krijgt. Dé gelegenheid om twee punten afstand te nemen. Het zal ongetwijfeld moeilijk worden, maar wc vertrouwen op de schutterskapaciteiton van J.do Ililster en H.de Sterke (zie topscorerslijst). 
LENS 11 heeft tot nog toe magere resultaten behaald (4 uit 6). We rekenen op herstel tegen het nog puntloze Blauw-Zwart 12. · 
LENS 12 moet het nog doon raot een voorlaatste positie op do ranglijst (3 uit 6). VVOG 4 was zondag do • eerdere. Gezien de positie op de ranglijst (3e) lijkt RKSV!I 8 ook de meerdere te zijn, raaär we hopen zondag na afloop anders te horen. 
LIDTS 13, dat in tegenstelling tot vorig jaar uit voornamelijk oudgedienden bostàat 1 is oen stevige raiddonraoter. Een hogere positie lijkt haalbaar, oradat. de togonstander van a.s. zonda.g Steeds Voorwaarts 7 is, dat tot nu toa slechts 1 punt uit 3 wedstrijden wis.t te behalen. 
UITSLAGEN SENIOREN ZONDAG 1 5 OKTOBER 1 972 
Lnns 1 - RKWIK 1 . 3 - 1 DIIBRK 3 . ~ Lens 8 4 - 2 RFe 2 - Lens 2 1 - 2 Lens·9 - RVe 9 5 - 2 VFG 4 - Lens 3 0 - 4 Lens 10 - lfosterkwart.5 2 - 1 DVe 2 - Lens 4 2 - 2 Lens 11 - Trioraph 4 1 - 2 Lens 5 - ADO 5 2 - 4 Lens 12 - VVOG 4 1 - 2 Lens 6 - eeleritas 5 6 - 3 Lens 13.., - VVOG 6 0 3 Lens 7 -· m-rs 2 1 - 1 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 22 OKTOBER 1972 
14.00 uur voe 1 - Lens 1 Soheidsr. G.Gout 10.00 uur UVS 1 '- Lens 2 Il J.Blankonstein 12.00 uur Lens 3 - RKWIK 2 V1 G1 L6/4 Il F.Stikkoloruo 1 o.oo uur Lens 4 - Flamingo's 2 V1 G1 L5/3 Il W. Beeks 12.00 uur ose 2 - Lens 5 Il H.J.J.Gillot 12.00 uur ewP 2 - Lens 6 " J.Beij 14.00 uur vue 6 - Lens 7 Il H.Bouhuizen 12.30 uur NLS Breoah 3 ·- Lens 8 Il H.W.J.Kuik · 13-30 uur Lens 9 - El.Zwart 8 V2 G2 L4/2 Il A.F.M.v.d.Kraan 14.00 uur Lens 10 - Velo 8 V1 G1 L5/3 Il P.A.Broekhoven 10.00 uur Lens 11 - Bl • Zwart · 1 2 V3 G2 L5/3 " J.P.R.do Boer 12.00 uur Lens 12 - RKSVM 8 V3 G2 L4/2 " A.Loykens 12.00 uur·Lens 13 - St.Voorw.7 V2 G1 L5/3 " niet aangewezen 
LIGGD!G DER. VELDEN 

voe - Oversohiese Kleiweg ca. 7 min.vanaf stat .Kleiweg, Rottordara. 
UVS - Sportpark i/d Kikkerpolder a/d Oogstgeesterweg, Leiden. ose - Vlaraenburg, Mariahoeve 
CWP - Muurbloemweg 10, achter "Moer en Bos" 
VUC - Sportpark "Het Kleine Loo", einde Loudonstraat 
NLS-Breraah - Buurtweg, Wassenaar (bij Landsoheidingsweg) 
VERZAMELE1f 
Lens 1 
Lens 2 
Lens 3 
Lens 4 

- 12.15 uur 
8.45 uur 

11.30,uur 
9.30 uur 

Klubgobouw, reis per bus, vertrek vanaf !Iengelolaan 011 12,30 u, Klubgebouw 
" 
IL 
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:Lens 5 10.45 uur Klubgebo11:w Lens 10 13.30 uur Klubcebouw 
Lens 6 11. 00 uur Il Lens ·11 9.30 uur 
Lens 7 12.45 uur Il Lens 12 - 11.30 uur 
Lens 8 11.15 uur Il Lens- 13 -11.30uur 
Lens 9 - 13.00 uur Il 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 on 2 worden door do trainer bokondgeraaakt. 
Lens 3 

Als bekend. 

Lens 7 

Als bekend. 

Lens 11 

Als bekend 
eet A.Pelsor 

Lens 4 

Als bekend 
raat R.Hoefnagol 
raot J.Bijstorveld 
nw.tel. J.Vorhaar 
- 015-141784 

Lens 8 

Als bekend 
zonder P.do Haan 
mot R.de Groot 
met R.Bos (keeper) 
Lens 12 

Lens 5 

Als bekend. 

Lens 9 

Als bokenq.. 

Lens 13 
zonder R.Bos (naar 8) Als bekend 
LHl t J. Franke 
mot J.Sohouw 

net L.Boolhouwor. 

Il 

Il 

Il 

Lens 6 

Als bekend. 

Lens 10 

Als bekend. 
met H.P.v.d.Spok. 

Do aanvoerders dienen deze week te bollen, óók indien er geen afschrijvingen zijn, dhr.M.Bloks, vrijdagavond tussen 21 on 22 uur, tol.29.28.38. 
Zondagmorgen vanaf 9.00 uur aanwezig van do SEKO: J.Boc en H.A.v.d.Stoen •. : __ 
POPAVOND 

, 
' 

~ A.s; vrijdag 20 oktober organiseert de Ka-Ka weer eens oen ouderwetse "Popavond". Wc hebben jullie vor,.lodon weck reeds oen suDC1ier prog:nnnna voorgeschoteld, naar het lijkt ons beter hier nog eens uitgebreid op terug te konen. 
"First of all" hebben we oen bekende popgroep voor deze avond kunnen kontraktoren, namelijk "the Scarlots", welke groep bij de Fatiraa-gangors onder do Lonsors wol bekend on vermaard zal zijn. · 
"The Scarlots" brengen con licht repertoire, vooral geschikt voor do danslustigen onder jullie. Dit wil niet zeggen, dat do boys eon soort Ilanny en de Rekels-go-_ kweel ten gehore brengen. Neen, het repertoire is eon mixture van oen beetje Treraoloes, eon beetje Croedenco on ook nog oen vleugje Crabby Apploton. 
Na;:u, raijn cening toch wel goed. 
"Secondly" hebben wij dan nog o;:,n "light-show" kunnen vorsioron, die hot optreden van "the Scarlets" mot hun "strange offects" zullen opluisteren, 
Enfin, ik kan natuurlijk wol door blijven schrijven, maar jola.u:it beter gewoon vrijdagavond tegen 20,00 uur aanwezig zijn, je _knaak (Fl.2,50) zakgeld voor deze WQ,c)k, bij ons an.n do ingang inleveren on ervoor zorgen, dat het-gewQOn een toffe, "groovy" avond: wordt. · 
En oradat het slagen van deze "Popavond" van jou on je eventuele :o.anhang afhangt, weet ik gewoon, dat hot vrijdagavond weer gebeurt. Het opleven van die echte Lens-popavondsfoer bedoel ik. 
We zien je vrijdag wel! 

Ka-Ka 
DOELPUNTENMtuCERSLIJST 

, SEHIOREN Elftal. Aantal 
1 • E,Bakkers 5 7 H,do Sterke 10 5 G.de Hoegd 6 7 6.W.Keotcan 1 4 3. J,de Hilstor 10 6 Tb.Hoefnagel 2 4 4, Il,Verheugd 4 5 5 



R,v. Wassen 12 4 PUPILLEtr EN HELPEN 
w.v.Rijn 11 · 4 1 • J,Frnnkon p 4 7 A. v .LuxorJburg 13 ', 4 2. R,v.Viorssen p 5 6 JUNIOREN J\!.Voorma.n P·5 6 
1. il. 2 14 R.v.Wijngaarden p 6 6 F, Bavon 

5, F.Schipaanboord w1· 4 M.v,Wassem B 3 14 R , v, Baggur.1 W 1 4 3, L.L0jowaan B 6 12 F,Blon W 2 4 P,Schoennakor C 2 12 R,v.d,Hook p 1 4 Q.v.d.Meys B 6 12 ·. 
H,v,d,Niouwonhuizon p 1 4 H,Strç,.vor A 5 12 M,Dossing p 4 4 7, A.den Boer ·A 4 11 
Radonaker p 7 4 8,·J.v,Volzon B 2 r 8 

R.Guit B 3 8 
G,Hoog0rvorst A 7 8 

V.A RIA AN T J -ES 
- oxistoncillisme: de filosofi~ (van de hoor 1s-Gravondijk on ziJn helpers), die ervan uitgaat, dat do Lens-revue tijdig in uw bus raoet belanden, 

De voetbalvereniging Wageningen doet nu ook aan periodieke onthouding. 
- De Fluko hoeft plannen voor de "bouw" van con standonbord, 
- Het lijkt ons aanraerkelijk gezelliger als de klubavond op vrijdag voortaan in de bostuurskaraer word~ gehouden. 
- Het resultaat van de bosproking met Lens 3: 4-0 • 

. . - Jfil).Ilen-.is .niet het bol:angri;l!t'Stö ;· liet is het enige. 
BERICHTEN 

Onze toekomstige 1 e olftalspoler l[arco van Dijk heeft er oen zusje bij: zo heet Esther. 
- 3D oktober: oponbarè konnissievorgadering; bezoekt allen dit gezellige vragenuurtje, 

f/o zijn moraenteol op zoek naar danes, die handig uet naald on draad on/of naairaachine kunnen oragaan. Eon vader van eon onzer loden heeft namelijk diverse stoffen, die, na bewerking, leuke prijzen kunnen opleveren voor.klaverjasavonden, tombola's etc. Op de eerstvolgende bingo-avond zal or al oen larapokap als prijs aanwezig zijn, geheel belangeloos tor beschikking gestold, U weet hot dus, oen· berichtje naat hot redaktie-socrotariaat is voldoende. · 
- Dhr,J. Willems hoeft ger.1oend to nooton b_edankon als leider van hot 3e seniorenelftal. Langs deze weg wil hot derde zijn dank uitspreken voor do bo1angstcl.r ling on raooito, die hij dit, on vorig seizoen, heeft getoond. 
- Hot tekenwerk, dat u rogolraatig in de Lcns-rovuo zal aantreffen, is van de hand van onze junior Win Snijders, 

PROGRJ,~ll[A JUNIOREN 
ZONDAG 22 oktober 1972 

13, 15 uur Lens 2 
10,30 uur Dynarao 1 67 1 
10,30 uur VVP 3 

Lens 8 

- GDA 1 
- Lens 3 
- Lens 6 
- vrij 

DENK AAN DE KONTRIBUTIES 
WOENSDAG 18 oktober 1972 
19,00 uur Duno - Lans 16 
20.15 uur Duno 1 Lans 2 , 

DINSDAG 24 oktobón 1972 

Terrain: 
V3 
Ockonburgh 
Zuiderpark 

Mgr ,N olonslaan 
idor.i 
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19,00 uur Lens 1 - JAC 1 (sen,) 

ZATERDAG 21 oktober 1972 

15.30 uur se Lisse 1 - Lens 1 
15.45 uur Velo 6 - Lens 4 
15.45 uur Lens 5 - DSO 4 
13.15 uur Ooievaars 3 - Lens 7. 
12 • 1 5 uur VCS 5 - Lens 9 
15,45 uur RKJJEO 5 - Lens 10 
14.30 uur Quick Steps 7 - Lens 11 
1 3. 1 5 uur KMD 4 - Lens 1 2 
15,45 uur Lens 13 - ADO 15 
14.30 uur DIIL 13 - Lens 14 
14,30 .uur . Lcn~ 15 .-:-: HBS 8 
14. 30 uur Lens 16 _ DTIC 10 
14.30 uur Lens 17 - do Lier 8 
1 3 • 1 5 uur Loris · 1 8 ~ IIPSV 2 
13, 15 uur I!MSI! 9 - Len13 19 
13.1·5 uur RU:v:>. 13 · - Lens 20 
13.15 uur RSC 168 4 :_ Lens 21 
13.15 uur Lens 22 - HMSH 10 
13 .15 1.m;r Lens. 23. - Scheveningen. 14 
ZIJN DE .KONTRTBUTIES'AL BETAALD? 

AFSCHRIJVINGEN: 

Spoklcolaan, Lisse 
N oordwog, Wa toringon 
V2 
Zuidorpark, 2o god. 
Dodorasvaa.rtweg 
Nootdorp 
Nijkerklaan 
Houlwog, 1-fateringen t.o. Molen 
V3 
Brassorskade, Delft 

. V3 
V1 
V2 
V1 
Vrederustlaan 
Zuïderpark · 
Sportlann, Benthuizen 

.. v2 
V3 

Schriftelij~: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij de hoor G.v:d,Stecn, Nunspeotlaan 
303. 

in geval van ');'.~lefonisch· : · vrijdagavond tussen 18,45 en 19; 30 uur (ui tslui tcnd 
A-klassers (1 t/n 8): dhr-.J,.flop, -tel. 29.40,38 
B:-klassers (9. t/n 15):dhr,A.Bertons, tol.29,02,45 
C-klussers (16 t/n 23):dhr.l\..Beoker, tel.55,94,77 

·- ziekte) 

In noodgevallen kunnen do junioren nog op zaterdagochtend tussen 
uur afbellen bij dhr,G.v.d.Steen, tel,39,86,94, 

10,30 on 11,0(}-' 

. . ' . AFKEURINGEN: De junio~en noeton bij slechte weersorastandighedon stoods-de afkou
, rïrigálijsten raadplegcn. Tolofonisoho inforraatios :wordon hierover 

niet verstrekt. 

Keeperstraining; a.s. :,aterdag 10,00 uur voor C,Ilarland en F, Vorbarendse. Bij 
--- .-. ··verhindering bellen naar Nico Drabbe, tel. 33,66,52, 
DE OPSTELLINGEN: 

LEl'IS 1: H;v.Beyoren, M,Bloks, Th.Booras, ·F,Disseldorp, O.Kortokaas, J.Kruisinga, 
J ,Reuver, I!,Rir.11:1elzwaan, J. v.Rijn, l[lh.v·.Rijn, Ch. Wol tors, R,Zoun, 
A,Juneschl1:tger, F.Teunissen (2x). Leider: dhr,J,Hop, Sanenkorast: 
.\!l--00 uur Lens:..terrein. 

LEMS 2: .A,Baven, C,Böescken, J,v.d,l!lije, 11..Schnoider, A,Sohijf, Chr.Stapel, 
- P.v;d. Steen, F.Teüriissen (2x), G,i,:outers, À.Lodder (2x)rA.den Boor (2x), 

· Leider: A.v.Baggun. 
'Woensdagavond saraenkonst 19.45 uur Duno-terrein (raet Th.v,Rijn). 

LENS 3: als vorige weck. J,Veldrarui i.p.v. Il,Jochoras. Leider: A,Schneider. 
_Saraonkonst: 10.00 uur Ockenburgh. 

LEHS 4: als vorige week. T,v.d, Spoel i.p.v •. B,Ruiterraan, A,den Boer en A,Loddor 
· (zïëi ook Lens 2); G,Colpa i.p.v. A,Schijf. Leider: A,Blok. 
Saraenkorast: 14,45 uur.Lens-terrein. 

Lill!S 5: als vori1,e week. B.Ruiterraan i.p.v. T.v.d; Spoel, zonder W.Pacqu0, 
Leider: J·. !Ieynen. 

LENS 6: als vorige week. M.Magnce i.p.v. li',v.Os. w. Pacqu0 ï.p.v.J,Dessing, 
Leider: F.Fl1mans ,, Sa• enkonst: 1 o. 00 uur. VVP-terre.in. · 

LIDTS 7:. a.ls vorit,e• week net A.Brouwer i.p •. v. R.v.Pel t. Leider, N .Osse, 
- Samenkonst, 12.45 uur Ooievaars-terrein. 

1 



STJ\J:TD REGIONALE KOMPETITIE: 
J\.DO 
Feyenoord 
Excelsior 
Sparta 
Roodenburg 
De Mussohen 
D.F.C. 
Sp.Lisse 
uvs 

7 - 14 
8 - 10 
8 9 
7 8 
7 8 

• 7 "' 7 
7 7 
7 5 
7 5 
7 - 4 
8 - 3 

,. 
!· .. ,. : 

Was tl and ia 
Lens 

LENS 9: als vorige week met R.Iloek i.p.v. R.v.Luxer.:iburg. Leider: dhr.C.Fro.nke. 

LENS 10: 

LENS 12: 

Samenkor.:ist: 11.45 uur Lens-terrein. 
als vorige weck, Leider: dhr.J.Zoct. Sanonkomst: 14.45 uur Lens-terrein, 
(, J. VeldrJan zio ook Lens 3) . 
G.Boelhouwer, G ... Bloks, J .Brochard, J,!Iollink, F.v,Loon, R.v.Luxcmburg, 
R.Peek, II.Ruyter, M,_v.Wassem, R.v.d,Kruk, T]J.,Visser, E,Castonrailler. 
Leider: dhr,N,Drabbe, Samenkomst: 13,45 uur Lens-terrein. 
als vorige week, net A.v.March i.p.v. L.Lejcwan.n en J.Tetterö i,p.v. 
E.Castenmillor. Leider: dhr.B.Osse. Sanenkorast: 12.15 u.Lons~tcrroin. 

~:ê!~_!}: als vorige week, r.:iet L.Lejewan.n i.p.v. J\..v.Mn.ren en T.Prins i.p.v. 
J.Tettero. Leider: dhr.G.Vervanrt. 

LEtrS 14: J.Houtsohild't, E;v.d.Hoveh, C.Lipraan, Q.v.d.Meijs, E.Tounis, H.Uding, 
B.v.Veen, Th.v.d, Voort, J,de W,ml,, F,.Uouters, J.Por.:ipen, P,v.Rijn. 
Leider: diu-.H ,Do.nkers. Si:Lmcmkomst: 13 .15 u.Lons-terrein. · , 

LENS 15: P.Dullo.art, lf,Groen, F.Jonker, R.Kleywegt, P,Koevoets, J,,Krijgsran.n, 
J\.,v,Maarsevoon, W,de Vos, J,Uasserraan (en 3 nog nader aan te wijzen 

i spelers). 

LENS 16: 

LENS 17: 

LENS 18: 

LENS 19: 

LENS 20: 

LENS 2'1: 

LENS 22: 

J.Brongors, O,Borst, P.Devileó, R,Ilofr.:ian, P.Hop, R;v.d.Lo.an; J.Lausberg, 
R.Micka, J.v,Rijn, P,Valkenburg, F,Fortmn.n, H,Vilik, Leider: dhr,W,Keet-
man, Sninenkor.1st: 18,30 uur Lens-terrein (voor woensdagavond). 
P.v.d.Burg, K;Dessing, W.Frantzen, O,Huis, R,Koevoets, F,v.Velzen, 
F,Kortekaqs, P,Schoer.:iaker, P,Lueas, R.v.d,Moor, N;lT, Leider: dhr,Th.I!oef
n(!,ge], •. 
R,v,d,Boogo.ard, J .Coli, J, ter Laare, R.Pereira, M, Vers to eg, H,du,,,Cha
tinier, W,!Ieyncn, Il.Peeters, Th.v.Luxemburg, A.Westerduin, Ch.Geove, 
lT,Groenewegen, M.Prins. Leider: dh:r:.U.Verbarendse: 
P.IIeer.1skerk, F'.-S.choltcs, J.Engele, R,v,Eijk, U.Hoppcnbrouwers, A,Ma::is, 
T.v.d,Tol, J.Heggelr:mn, A,Kuiper,3, Th.Mooynan, R.Uessols, J.v.d,Brn.nde, 
L.Oosterveer. Leider: dhr,W,,v.d.Tol-. Samenkomst: 12,30 uur Lens. 
S,Wilr.:ier, A.Grimbergcn, J\.,Koevoets, W.Rots, s:Bruens, A.Ellinger, R.v. 

: Leeden,. A.Sips, B.Vaske, E.Wubben, L.Straub, M,v.Zwcden, A.Gordijn. 
Leid-er: dhr.W.Michels: Sanenkomst:' 12.30 uur L~ns. , 
R.v.J\.ar.le;' P.Bakvis, M.v.Pelt, M.Schraitz, M,Visser, F,Baumn.n, T.Gimberg, 
R,Greve, M,v,9-.Akkor, H,v,d.Broek, P.de Haas, T,Hoogeveen. Loidor: dhr. 
A.I!oek, Sninenkomst: )2,15 uur Lans. 
II.Erkelens, A.Loyn, B,v,Niouwenhuizcn, F,Orta, M. Rovers, R,Ruiterran.n, 
G.Boon, E.Francke, P,dé Gier, G:Janson, R,v;Leeuwen, Il,Weeko, R,Pieters. 
Leider: dlu-.R.Peters. 

LENS. 23: K.Straub, A,v,Klis, G,v.d.Broek, N._Franke;n, R,Ilouwelingcm, M.Kcrkhofs, 
G.Teeuwisse, R.Raaphorst, J.v •. Dongen, R,Sips, R.de Vos, M.Schutto. . . . . . ... 
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UITSLAGEN 14/15 OKTOBER 1.972 

JUNIOREN: Eëüs_î __ 
RKDEO 1 
Oliveo 2 
Lens 4 
H,B,S,3 
Lens 6 
Lens 7 
Velo 5 
Lens 9 
Lens 10 
Lens 12 

- Wostlandia 1 
- Lens 2 
,- Lens 3 

."':'" A.D.0 .. 6 
- Lens 5 
- Wit Blauw RK 2 
- RKDEO 4 
- Lens 8 
- Wilhel• us 5 
- Quick Stops 6 
,., Velo 11 

3-2 
2-7 
2-2 
3-3 
0-5 
0-0 

' 9-2 
3-1 
3-1 

. 1 2-0 
4-0 

Spoorwijk 6 
D,S,0,9 
Lens 15 
A,D,0,18 
Lens 17 
Oranje Blauw 5 
Die Haghe 10 
W,I.K,5 
H,B,S.12 
n.v.v~8 ,,.--. 
. , .,-·.,,, C ) 

- Lens 13 
- Lens 14 

Quiek 8 
- Lens 16 
- Celoritas 8 
- Lens 18 
- Lens 20 
- Lens 21 

Lens 22 
- Lens 23 

1-1 
0-11 
9-0 
2-0 
1-5 
4-1 
8-2 
2-1 . 
2-2 

,· ' ,-., ' ; \ r--... ~ 
RK,D ,E.O. 1 - Lens 2 ,., · · 0;'f \) 
In een goed gespoelde wedstrijd tegen 1... •::•--:.-\.,'.',\ ,~--~~fR 
RK,DEO 1 heeft Leris A 2 toch wel aange7 1/;-,1.i;ai'i• f t}..},,•'1~\ 
toond er wel duidelijk in deze ldasse ~-- .-•... , · ,: ¼.Wl:;:;.'Jo'1 •,. 

bij te horen. llooirnl de eorst~:helft •~,,- - '%~·,o/\;;((,)\; 
een gcli jk opgaande strijd tè ziém gaf, .. ·•,f" · "--:,, · · 
wat ook in de ruststand tot uitdrukking .;,:-,' . j}i ,

111 lamra, n.1.2-1 in ons voordocl, door ~:;.: '1,.,;'1/11 

doelpunten van Johnv,d,Mije en Cris Sta-
pel, scoorde RK,DEO weliswaar tegen; '· · 
echter dat verontrustte onze verdediging 
in het geheel niet, 
Na enkele technische details in de rust 
te hebben bijgeschaafd, walste onze raan
ncn volko• en over hun tegenstander heen. 
!fot de regolr.iaat van de klok werd de sco
re -Opgevoerd door doelpunten vr:m resp. 
Stapel, Jungschläger en de raan van do hat
trick Fred Bavon, Indien deze lijn kan 
worden doorgo~rokken, moot oen toch raot 
Lens A 2 rekening gaan.houden: 

Dhr,A, v ,Bag1.,'1El, 

LENS A 1 krijgt meer zelfvertrouwen! 

Diegenen, die afgelopen zaterdag ons 
eerste juniorenteam aan hot werk heb
ben gezien, zullen allen bearaen, dat er 
toch bepaald niot slacht wordt gevoet
bald door deze jongens. Wij hoorden de 
'laatste weken steeds naar jar.1• erkroten, 
raaar wie dezo dapperen regelmatig ann 
hot werk zien, weet best, dat or moor 
in zit dan zo'n trieste laatste plaats. 
Zo hebben do eors.te 4 wedstrijden de 
sterkste tegenstanders gehad en hot is 
duidelijk to zien, dat ze er voel van 
hebben geloerd en dat is 6ók .. verrekte 

LENS 23 - H,V,V,8: 2-2 

In oen pittig gespeelde wedstrijd 
heeft dit elftal weer oen punt binnen
gesleept en dat was in feite nog te 
weinig, want Lens was op alle fronton, 
vooral door keihard werken, sterker. 
Voor de rust kwmJ Lens aan do leiding· 
door goed doorzetten.van de Haan,• a~r 
vlak voor rust r.iaakte keeper Karel . · 
Straub hands, o• dat hij ~uiten zijn 
doelgebied nog de bal vasthield, Do 
vrije trap word schitterend door een 
H,V,V.-0r benut, Na·rust wod,ero• een 
sterk spelend Lans, er werd een keer 
tegen de lat en paa1 geschoten, raaar· 
eindelijk gelukte het doordouwer 

Franke net een strak schot do keeper 
te passeren. !Iiorna -verwaohtto ieder
een nog een aantal Lens-doelpunten, 
oaqr qecr dan een _bui tensp0ldoclpunt 
van Franke, zat 0r niet in. Na oen schit
terende corner van II,V,V, gebruikte 
Hoppenbrouiror vlak voor tijd niet z'n 
hoofd, maar wol z'n handen in de bo
ruohte zone en dat loverdo u:v.v.oon 
s~rafsohop op, die feilloos word inge
schoten. Do einduitslag was daaróm e
nigszins teleurstollond, raaar dozo 
jongons hebben leuk en hard gewerkt; 
do volgende koer pakken ze 2 punten, 

Nico Drabbo. 

belangrijk. De korapetitie is nog lang on de wil om te winnen is, zeker nu er on
kele punten zijn behaald, moer dan ooit aanwezig, Indian deze jongons kunnen 
blijven rekenen op een grote supporterscharo, dan zullon ze het dit seizoen be-
slist nog redden. 9 



Do uitslUBon van afgelopen zaterdag zijn: 

ST,'\xîDEN e-KLASSE 

Lens 19 Lens 20 -------
H.Bjl,S. 4-8 Quick 5-10 
!I,M.S ,Il. 5-7 Lnakkw. 5-9 
K,M.D. 4-6 Lens 20 5-7 
Duno 4-5 Tedo 3-6 
Spoorwijk 4-4 Vios 5-6 
Lens 19 4-4 Rava · 3-2 
H,D,V, 5-4 Adelaars 5-2 
A.D.O, 5-2 Dio Haghe 5-2 
Loosduin~n: .. 4-0 v.v.p·. 1-0 

Kro.nb. 1-0 

ADO- UVS 4-1 
Feyonoord - se.Lisse 4-2 
Sparta - D,F.e, 0-1 
Lens - Westlandia 5-2 
do Musschen - Excelsior 0-5 

Lens 21 

Schov. 
n.s.o. 
Ooiev. 
Or.El, 
B.s.c._ 
Gona 
Lens 21 
D.z.s. 
G.D. S_, 
w.I.K: 
G.D.A. 

5-7 -
3-6 
3-6 
4-6 
4-4 
4-4 
5-4 
1-1 
5-1 
4-1 
3-0 

P R O G RA.MM A PUP I L L EN Elî lf EL P E.N 
PUPILLEN 

ZATERDAG 21 oktober 1972 
12,30 uur vue 1 - Lens 1 

- Lens 2 
- IIDV 1 
- Lens 4 

Terrein: 

Loudonstr, 
Noordweg, Wateringen 
V1 

eoeo · 

12 ,30 uur Velo 2 
12.30 uur Lens 3 
12:30 uur s.Altius 1 
12,30 uur Lens 5 
12.30 uur eoleritas 
1G.45 uur Dio Haghe 
12.30 uur Lens 8 

- C,U,P,1 
]Ioornpark, Rijswijk 
V2 ... 

3 - Lens 6 
4 - Lens 7 

- Rava 5 

DE!îK J~tN DE !CONTRIBUTIES 
WELPEN 

Z!,TERDAG 21 oktober 1972 
11 ,45 uur Lens 1 
11.00 uur eromvliot 1 
12,45 uur II,D,V.1 
11,45 uur Lens 4 
11 ,45 uur Lens 5 

- vue 1 
- Lens 2 
- Lens 3 
- Spoorwijk 1 
- Duno 2 

WOENSDAG 25 oktober 1972 
18. - uur Lens 1 - Quick Steps 1 

AFSeIIRIJVI!îGE!î: 

Leywog 
Steenwijklao.n 
V3 

\~=-:s~;-:;;~~ --
\ ;., . '!~~ 
-( / ........ 

V1 
Redorijkorstr. 
Zuiderpark, 2e god. 
V2 
V3 

Schriftelijk: ·· vóór vrijdagavohd 18.30 uur bij dhr.G.v.d.Steen, Nunspeetlao.n 303, ---- - . 
T~Tofonisch : vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluïtend"in geval van 

ziekte), tel. 66 .1 3. 14 Klubge bouw. · 
In noodgevallen kunnen do pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen 10.00 
en 1-0.15 uur afbellen. Tol.66.13,14 klubgobouw • 

. AFKEURINGE!î: 'i3ij slechte wecrso• standi0hoden steeds eerst de afkeuringslijsten 
raadple1,en. Stac.t daarop bij "Pupillen cm Welpen" vci,meld: "GOEDGE
KEURD", dan steeds no.ar veld of punt van saraenkor;ist ko1:1en, ·IN DIT 
GEVAL Mll.G .ER DUS NIET TJTILEFONISCII UORDE!î GEINFORMEERD NAAR EVENTUELE 
AFKEURINGE!î. . 
Staat bij do o.fkeuringsadrossen bij "Pupillen on Welpen" vermeld: 

10 



"ZIE AFKEURINGSLIJST", dan t1oet als volgt worden gehandeld: Voor do 
thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden geraadpleegd. Zijn de 
wedstrijden van Lens 5, 13 en 16 goedgekeurd, dan gaan ook de Pupil""'. 
lon-_ on l/elpon-1"7odstrijden op ons veld door. Uitsluitend voor do 
uïtw'ods_trijdon nag in dat (l'eval telefonisch worden geïnformciord of 
hun wedstrijden doorgaq.n (Tel.66.13.14) on wol zaterdagochtend tusson 
9..45 en 10.1_5 uur). 

D E 0 P S T E L. L I N G E N: 

P 1: als bekend. Leider: Paul v.d. Steen, Samenkomst: 11.45 uur Lens-terrein. 
p 2: als boke_nd. Leider: Gerard Duivosteyn, Samenkor.ist: 11 .45· uur Lons~torrein. 

!'._~: 

!:_4: 
p 'ö~ __ ;:.. 
p 6: 

als 

als 

als 

als 

vori(;e weck. Loidor·: 

vorige weck. Leider: 

vorige weck. Leider: 
.. 

week, Leider: vor1ge 

Jos Disseldorp. 

Forrio Hooghiömstra. Sancmkomst: 11.30 uur Lens-
terrein. 

Rob !Ioofnagel. 

Ton Bauman. Sar.iénkoost: 11.45 uur Lens-terrein. 
!:_I: als vorige week. Leider: Fred de Kleyn. Samenkomst: 10 u.Lens-terrein. · 

R •. de Haan zie ook W 3 

p 8: als vori,ge week.; Le'ider: Arnold Brouwer. F. v. d.IIoeven on }T 1Noort zie ook 
w 5_. 

W 1: als bekend, Leider: Hans Zoun. 

W 2: 

~~: 

als vorige weck. Leider: Guus Ileynen. Samcinkorast: 10.15 uur Lens-terrein, 
R.Bci-gonhenegouwon, W.Colpa, W.Dorsraan, D.Frnnken, F.v.Gorp, R.Groen, 
B.Heer.isker_k, R.Kanis, .'.T.Raaphor::it, J.Rombouts, M.Uosterduyn, R.de Haan (2x). -
Leider, C9es v .Doelen. Sa1mnkor.1st: 12 .oo uur Lens-terrein, 

B.Iloppenbrouwer, M.Dutrée, J .Kortraan, J .Koevoots, .\.Franken, R.Giraberg, 
E,eykelhof, P.Tottoro, C.BergrJans, F.Valkonhoff, M.Senten, Ronald Houweling. 
Leider: Bon Ruj_terman. _ 

]i_2_: L.v." Ii.ijn; P.v'.Es, K.Boon, Rudi Houwoling, W.de Jong, R.do Jong, R.Franke .. , 
M. v ,!Iouá.t, F .Dullaart, J. v.d. Zwan, F. v.d. !loeven ( 2x), N. Noort. • 

UITSLAGEIT 14 oktober 19.72 

PUPILLEN: 

Lens 1 - v.c.s.1 2-1 
Duindorp sv 1 - Lens 2 2-2 
Lens 3 Jl.M.T.1 0-5 
Juvontas 1 - Lens 4 3-1 
Die Ilughe 3 - Lohs 5 1-0 
Duindorp SV 2 L0ns 6 1-3 
Lens 7 - Velo 5 1-1 
Lons 8 - 0.D.B.3 o-8 

LENS p 1 - v.c.s. p 1 

Zaterdag j.l. rJ00st Lens togen het ster
ke, v.c.s.-elftal optornen. fll gauw kwan 
Lens raet 1-0 achter door oen fout in de 
aohterhoede. Lens 11oest nu aanvallen. Uit 
oen van deze aanvallen wist Richard v,d. 
IToek te scoren, na een goede pass van Ru
dio Verstoet,. 
Na cle rust eon sterker Lens, da-t echter 
verzui• de o• het 11iddenvold to pakken. 
Hierdoor kreeg V,C.S. to veel ruir,1te. 
Ilot -tweede doelpunt viel 10 1:1in. voor 
tijd. 

Paul v.d. Steen. 

HELPEN: 

ll..D.0,1 - Lens 1 1-0 
Lens 2 - Velo 2 0-0 
Lens 3 - Velo 4 1-0 
Lens 4 - D.V.J.1 0-2 
Lens 5 - Quick 5 1-2 (vr.) 

Rudie Versteog spoelde zich goed vrij 
en suf af ann Richard v.d.Iloek. 
Deze scoorde raot oen schitterende 
lob vanaf 25 meter. 
Hierna kwa• v.c.s. sterk opzetten, 
maar door resoluut ingrijpen van 
o.a. Arno 0vorgaauw on keeper René 
van Loon wist Lens ook na deze wed
strijd ongeslagen te blijven. Zater
dag wacht ons do zware uitwedstrijd 
te(l'en v.u.c. Als iedereen zich ook 
in deze wedstrijd volledit, inzet, 
kunnen de 2 pnt. worden behaald. 11 



LEUS W 5 - Quick W 5 : 1-2. 
=============~========-===-= 
In een gelijkopgaande wedstrijd heeft W 5 het toch niet tegen Quick W 5 kunnen redden. Het Lensclftal, 1;:1Ct voor het erootsto deel nieuwe spelers, werkto hard en speelde zeer enthousiast. !Ioowel do meeste spelers nog wat moesten wennen een de ~oor hen vreerade plaatsen, nam Lens toch de leiding door eon mooi doelpunt van Rudi ITouweling. Ook het goede spel van Koos Boon en Leo van Rijn viel op en resulteerde in goodo aanvallen op het doel van Quick. 

. . Toch kwam Quick goed terug en sëc,orde 2 doelpunton, waar• ee ze toch nog de 
winning behaalden. Als jullie- iedere woensdagmiddag (2 uur) koraon trainen, zullen jullie steeds boter en altijd • et plezier gaá.n voetballen. 

' • WEDSTRIJDVERSLAG: . LE!fS 11_ ~ Trioraph 4, · 
=====:.:===;::;=== . = 

In de eerste helft wist Lens 11 0-en be- 1i'.w~=~ .... 
hoorlijk veldoverwicht op to bouwen, - ~

1
~~·

1
"1~ Lens dwong Trio• ph terug op· Óigen helft. (Y'" V ,..,,.,, 1/1, 

Toch ]:>leef Trio• ph gevaarlijk, omdát· iA ,~ · ',/ i! de _Lens-achterhoede oen aantal koren t...-::::'.',----~:::;:-. ,/IJ, 1/ 
voor geraeend buitenspel bleef staan, C\(_f')li ;~~ • aar-.door hot eoed ingrijpen· van de ('-1 /~ /,~ \ 
keeper· A,Hoek vielen or geen doelpunten, -~-!~--~) ._, ,u · 
Trior.1ph wist toch hot cors t do score ~• \ . / · V te openen. Voor rust- wist van Rijn de . ~U7 . ~ / 
stand nog in evenwicht to brengen. (, Lrr 
Ha rust w:is Lens weer veelal in do aan- \ 1 ) ,.,..~t?,.i ~ _,., y: 
val. Een ongelukkige hanäsbal van oen r c · 

schop gehonoreerd, Trionph faalde. met _ _.., . ·'- 'tv·) 
2-1, Hierna ging Lens nog fel in de i ' /.':·~ , 
a,,_nval, maar de kansen, die hicrui t ' t\ 
ontstonden, werden niet benut. Tenslot- ((" · •:\ P-,--. - .,;_/ te wist Triomph de eindstand op 3-1 te brengen,~/.- 1 · 1 / - / 

.. 

. . 

OVOI'

dan 
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46e Jaargang nurar.ier 13 . ' 25 oktober 1972 

DE LENSREVUE 
Weekblad_ van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 
NIEUW LID 

_,,. 875 J .J ,Franke 

IN BALLOTAGE 
C.A.Berenbak 
A.W.Jansen 
R,v.Leeuwen 
R,Niggebrugge 

STRAFZJ\.KEN 

14-04-51 (s) 

1 5-05-52' ( s) 
21-09-57 (b) 
22-08-'64 ( w) 
26-11-64 (w) 

Zuidweg 55a, Naaldwijk 

Gasseltestraat 80 
Vredeoord 89 
Lisztstraat 368 
Vrederustlaan 221 

01740-4553 

29823-2 · 
251585 · 
674415 · 

,,- De KNVB heeft J,B,Zoet een berisping gegeven i.v.m. ziJn optreden tijdens de wedstrijd De Postduiven 1 - Lens '1 (sen) op 1-10-72~ 
Het bestuur heeft Th,Boor.is geschorst voor 3 bindende wedstrijden i.v.m. zijn ,,;: optreden tijdens de wedstrijd SC Lisse 1 - Lens 1 (jun) op 21-10-72. 
DONDERDAGAVOND LEffS 1 - DHL 1 
Ons eerste seniorenelftal speelt donderdagavond om acht uur een oefenwedstrijd tegen de tweedeklasser DHL uit Delft, De vorige week dinsdag gespeelde oefenwedstrijden tegen Die Haghe leverden Qon gedoolde buit op, Hot cersto"won • et 3-0 en het tweede· verloor L10t 2-0, · · 
ZONDAG LENS 1 .,.. RAVA 1 
Het eerste seniorenelftal heeft voor de eerste bekerronde een thuiswedstrijd geloot tegen RAVA. De wedstrijd begint o• twee uur. 
SEtrIOREN 2 OP KOP 
Ons tweede schijnt zeer stoute plannen te hebben. Dankzij eon forse 6-1 overwinning op UVS en het ffelijko spel van ADO 3 bij GSV E!taat Lens op de bovenste plaats. Vorig jaar had het tweede ook al zo'n sterke start, • aar moest toch na de zesde wedstrijd een aantal nederlagen incasseren. Dit• aal spoelt het elftal 
echter' constanter en we hopen, dat dit zo blijft. Eon ka• pioensohap geeft recht op .hot deoine• en aan oen pro• otieko• petitie naar de reserve eerste klas. 
OPENING !CLUBGEBOUW WOENSDAGMIDDAG 
M.i.v. woensdag 1 novo• bor zal hot klubgebouw voor onze pupillen en welpen zijn geopend van 2 tot 5 uur. Uu hooft or dus zeker niet meer te woruon gebeld of do training doorgaat: iedereen kan op woonsdag• iddag zich verpozen in ons klubgebouw •. 

BOETES OPGELEGD DOOR DE K.N.V,B. AAff GESCHORSTE SPELERS 
De spelers, die door do K.N.V.B, en hot Bestuur zijn geschorst en/of ·geweest, dienen de strafkosten, dié daarbij to:vens zijn opgelegd, vóór de door het Bestuur gestolde datur.i aan do vereniging to voldoen, aangezien ook hiervoor do regel geldt: . 

Il EERST BETALEN DJIN SPELEN Il 

Iedere speler, die thans of in de tookor.ist hierr.iode te maken krijgt, dient hier dan ook rekening r.ieo to houden. 

Wl!NBETALERS 
Overeenkomstig de publikaties van de af
gelopen maanden volgen hieronder de na
men van die spelers, die niet meer wor
den opgesteld,-. totdat do door hen ver
schuldigde kontributios t/m 30 juni 1973 

Hot Bestuur 

1 



doo·r. ons zal ZJ.Jn ontvangen, Zij zijn 
--·· ·tev0:ns,···totdat ·de·•kontributie, is ,ont;.,'..":~'.•'.~ ·:·. 

vangen, van de training uitgèsloton, 

Senioren- o_n 3e jaars 
' A'-kla:slrêl:'"S ··---·- _ _,,, _ _.-•·,,Cor.,. 

L,Boolhouwcr 
W,Burghouwt 
H,D.ouw · 
S,Douw 
E,Focndoo 
J.v.d,Hcidon 
W,v.Heraclrijk 
G,Hogetoorn 
A.Johee 
J.Kornet 
A ,Kortokaas 
J.Magnee 
T,Meorstadt 
P,Schouten 
P.Schultcn 
M,v.Vcon ·· 
C,Vcrvaart 
R.lfoutcrs 

AFKEURINGSADRESSEN 

.. 

Junioren_ 

G .• Hoogorvorst 
H,Jochcras 
H.Kouwonhoven 
A,IG'ijgsraan 
C.Lip• an ... ,_ .. · 
F,Magnoc/. 
M.Ma.gnöc. 
Q;v.d,Meys 
T ,Mboynian. 
J.Porapon 
Il,Pronk 
J.Ruytcrs 
F.Woutcrs. 

f~Eillon/Welpe!:_ 

J ,Kortr.mn 

.. 

Hot Bestuur 

Afgelopen weekend was het weer zover. Nie,t alleen de telefo;n in ons klubgobouw 
stond roodgloeiend ·als gevolg van do vele vragen of hot voetballen wel zou door
•gaan, raaar ook veronigingsfunktionarissen worden thuis.op deze manier lastig go

. vallén." De enig goede • anier om erachter to komen of Uw wedstrijd doorgaat, is, 
eon blik op do afkouringslijst, die ongetwijfeld ook vlak bij U in do buurt 
wordt opgehangen. De rode lijst is voor de KNVB-elftallon, do witte li,jst voor 
dó afdelingselftallen en op zaterdag voor juniorenj de dameselftallen staan 
tegenwoordig ook aangegeven. Spoelt U thuis·, dan zoekt U op de lijst de naara 
"Lenig en Snel" en vervolgons het nu• rJer van Uw elftal; speol t U uit, d_an • oot 

·u natuurlijk lotton op.de naa• van de tegenpartij on hot olftalnura• ér van Uw 
tegenstander, Als het nura• er, dat vóór hot betreffende elftal op de lijst staat, 
is doorgestreept of doorgóportst, dan gaat de wedstrijd NIET door. Is hot gohole 
prcÎgràmma afgekeurd, dan wordt dat aangegevon op eon .oranje-wit-geel bord, Op 
de volgende adressen zult U afkeuringslijsten tl:iritrcffort: , . ... . ~ 

Rcgèntesseplein 23a, Raaphorstlaan 136, Stocnwijklaan 82, Berosteinlaan 381, · 
Boekhorststraat 151, Reitzstraat 31, Betje Wo:).ffstraat 271, Melis StÓkoláan 2, 
Valóriusstraat 16, Marktwog 2, Ursulaland 68, Zoutraanstraat 6a, Ronswoudolaan 89, 
Jul.v,Stolborglaan 284, Fahrenheitstraat 671, Maasstraat 138, v.Musschonbrook
straat 145, Hoofkade 15, Boroelstraat 25, Wossolstraat 1, Paul Krugerlaan 58, 
Groonozijde 212, Van Zeg~~lonlaan 90, Soostdijks9kado 26, Do Gonestotlaan 122, 
Cels_iusstraat 133., Abrikozenstraa·t 1, EftátionspTëin · 66, Hobbo• astraat -159-, 
Karaporfoolieplein 6, Zwaardvi,gÓrsgaardo 86, Rijswijksoweg 392, Hulshorststraat 110 
Hoofkado 1592; 
In Rijswijk: Lindelaan 211, Tar.1boerijnlaan 48, Min,Talmala.an 52, 
In ZoGtorraoor: Dorpsstraat 51. 
J;n Wateringen: Velo-terrein, 

PROGRAMMls DAMES 

Hot daraosolftal won vorige weck woens
dag • et 1-0 van het sterkG PDK, maar 
stolde zondag teleur door 0-0 te spoloh· 
in do uitwedstrijd togGn SEP, Deson
danks tollen onze daraes nog • oe in de 
strijd om het karapioenschap. Als ze dat 
willen blijven do,m, dan LJOet or vol- · _ 

gende week woensdagavond thuis togen 
ADO wel worden gewonnen. ADO heeft en
kele klinkonde ovorwi_nnil!-g<311c _B"o boekt. 
Gelukkig zijn onze da• es niet bang, 

-- Aanstaande vrijdagavond wordt or na-
- tuurlijk weer getraind onder leiding 
. · van Otto KortGkaa"!. 
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NOODKREET VAN 1 2 ZWOEGERTJES ! 

· Ons 230 junioronslftal, dat louter be
staat uit dol-enthousiaste vostballer
tjos, hooft nog steeds geen vaste lei
der, Er wordt iedere week wol iemand 
gevonden, die dit elftal begeleidt, 
maar hot zou toch leuker en beter voo~ 
deze jongens zijn, als zij voor de rest 
van het seizoen op eon vaste leider kun
nen rekenen, 
U zult beslist geen recalcitrante knaapjes· aantreffen, integendeel, zij govon 
U ontspanning en houden Uw lachspioron in beweging, 

CoCo 
PROGR/IJ.lMA SJiNIOREN" VOOR ZONDAG 29 OKTOBER 1 972 

14,00 uur Lens 1 - Rava 1 (KNVB-baker) V1 G1 16/4 Schoidsr.'A,T, 1 t Jong 
.1.2.00 uur Lens 2 - V.C.S.2 (vricmdsch,) V1 G1 15/3 "· wordt aangow. 
:12.00 uur Scheveningen 2 - Lens 3 (vriendsch,) • 

(verzamelen 11,30 u,Schoveningen-terroin) 
tens 4-8-10 t/n 12 - vrij, 

10,30 uur ADS 8 - Lens 13 (verzamelen 
12,00 uur Lens 7 - Lens 9 

10 u,A,D,S.-terr,)Scheidsr,niet 
V2 G2 14/2 . 

aangewozen 

14,00 uur Lens 5 - Lans 6 V2 G2 16/3 - . 
LIGGING DER VELDEN 

Schevonfngen · - Houtrust, ingang Houtrustwog 
A,D,S, - Monstorseweg, Loosduinon t/o No.10 

DONDERDAGAVOND 

~ uur Lens 1 - D,g~~~-l 

Lens 1 en 2 wordon door do trainer bokondgemaakt, 

Lans 3 

als bekend 
Rosorve: 
J,P,Zoun 

~~!!:L2.-6-7-9-
als bokond. 

HEREN AANVOERDERS: 

Do aanvoerders hoeven niot 
(maar mogen wol) reserve to 
staan bij hun eigen olftal. 
Zij kunnen echter wol door 
do SECO als reserve worden 
aangewezen· bij.con ander 
olftal. 

Lens 13 

M,Suykerbuyk 
Il,Kompor 
H,Scholton 
H,A,Suikor 
W,E,Suiker 
C,Kras 
A,v,Luxomburg 
J.Jager 
H,Jacobs 
J,Simons 
lf,v.d,Laan 
P, Burghouwt 
Il,do Groot 

Horen aanvoerders: Dozo weck bollen dhr,G,v.d,Voldo tol.29,32,75 ·tussen 21-'22" 
uur vrijdagavond. 

Uitslagen Senioren: 

VOC 1 7 Lens 1 0-0 
UVS 3 - Lens 2 1 -6 
Lens 3 - IDÇ. WIK 2 3-0 

· Lens 4 ·..: Flamingo I s 2 3-1 
vue 6 - Lens 7 4-0 

Scheidsrechter in.do mangel 
Van onze junioren Joop Moule• an on Jos· 
van dor Ende ontvingen.wij eon wodstrijd
vorslag, waarin speciaal do scheidsrech
ter or van langs kroog, 
Konnelijk in een emotionele bui goschro-
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ven verslag, menen wiJ, door eon te veel op de pors9on gerichte stijl, niet to 
kunnen plaatsen. Or.idat in sor.ir.iigo besc~ijvingcin ·toch· wol typische0• schoidsrech
tertrekjes zijn terug to vinden, zij wij zó vrij enkele ei-to.ten over te nor.ion: 
11 De schoidsrechtcr, een ondermaats dic.to.tortjo, die van plan was do zo.ak profes

sioneel aan te pakken, keek de spelers boos .aan, mot hex idee, dat deze wel van 
het1 ondor de indruk zouden raken" • 

"Vertrouwend op zijn sterke persoonlijkheid, zijn inzicht en andero van die 
geniale eigenschappen, floot hij op zo'n hartstochtelijke wijze, dat iedereen 
er perplex van stond". . · 

" In tegenstelling tot wat onze professionele scheidsrechter verwachtte, begon 
het al aardig uit do hand to lopen". . 

"Door zijn strakke on imponerende optrodon verdween zijn laatste beetje hoop 
op ecm rustige zondag" • 

" Zijn moeilijkheden groeiden tot eon climax, toen hij eon twee motor naast hot 
goal gesohoton bal als doelpunt toekende,. onu.ll.llks pro_tcston van beide g:i;-ons
rocht!)r\l" • 

Jóop on Jos, bedankt voor hun ir.ipulsieve roaktie; oen· iets naar ingohoudon stijl 
on wc plaatsen hot met plezier.· 

Red. 
VARIA AN T J·E S 

- A 1: Ovorwi~ningsroostwook. 

- Oneolovigo Thomassen. 

- Dat aktiokommjteo had die prut ook door oen hond op do stoop moeten laton 
deponeren; dat mag. 

Dongo: water weg. 

Toekomstbeeld: 
Zoveel kwik naar binnen krijgen, dat je je eigen.koorts kurit opnemen. 

Tot de vrije wereld behoren die landen, waar Amerika investeert. 

- Iloe je eruit ziet, als jo oen hele flos campari hebt gedro_nken. 

- Ilart togen hart. 

Do bestuursleden vo.n de badmintonbond zijn eruit gokogold; allo negen. 

Bommetje loggen, niemand zeggen, .. · 

- Ar.ieriko.o.nse terroristen hebben hot codenummer B-52. 

( In de politiek gaat hot als in tie• voetbalkompetitie: .ieder jaar 
( tegenstanders (ja ook wel •ris dezelfde) 

andere) 

Zoet(e) broodjes bakken, 

- In de Seko is ook een Bom geplaatst·; maar die zal wol nooit ontploffen. 

- Oppassen, dat Lens zich niet "doortrekt" in do fer pleo kup. 
BERICH.TEN. 

) 

Tom Hoefnagel biedt z1Jn rechtervoetbalschoon te koop aan. Nog liovor is hot 
hem, als hij zijn verdwenen linkerschoen (maat 41) terugkrijgt. Adres: Tomaten
straat 128, tel. 68,01.38. 

- Koes Schrover wil langs deze wog iedoroon bedanken, dia hom tijdens zijn ziek
te, on vooral op zijn verjaardag, is komen opzoeken. 

- In do wedstrijd Lens 4 / Flo.raingo 1 s 2 brak A.Paulides van Flaraingo's zijn kuit
been, Heel Lens hoopt van harte, dat dezeondorbroking van zijn ·sportieve 
loppbaan van korte duur zal zijn. 
A,Paulidos woont ao.n do Rijnvis Foithlaan 123, in Don Haag. . . 

Even ongelukkig (gebroken kuitbeen) was C,Wijsr.iari van VUC-6 in de wedstrijd 
togon Lens 7. Ook voor hem van harte botorschap. 

- De Hoynon-koramune-maakt weer opgang. Zaterdag j.l. werd r.1et (houdt u vast) 
20-1 gewo~en, 1-Te vinden een grapje louk, maar • , •••.. volgende week 1,aan wc 
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kijken naar Bona Stars. 
- A.s. raaandag 30 oktober: Openbare Koraraissiovorgadering. Zoals U wellicht nu 

wol bokond is dit vragenuurtje niet alloon bestorad- voor bestuur on korarais-. 
sioleden, • aar voor iederoerr, die zioh in do vorenigingszakon van heden en 
toekor.îst interesseert. Ko.i:1 oven langs •. 

TOPSCORERS 

Senioren Elftal Aantal Junioren 
1 • E.Bakkers 5 7 1. H.Stravor A5 16 

G.de Hoogd 6 7 2, F,Bavèn A2 14 3, J,de Hilster 10 6 M,v.Wasse• .. -J:l3 14 II.Verheugd 4 '6 4, L.Lejowaan B5 -13 
5, II.do Storko 10 5 Q,v.d,Meys B6 13 

II,Bertons 2 4 6. P,Schoenraakor C2 12 
J .Disseldorp 3 4 7. A.don Boor A5 11 
Th.Hoofnagel 2 4 8. A.Hoefnagol B5 8 
W .KootrJan 1 4 G .Hogervorst A7 8 
A,v.Luxo• burg 13 4 R.Guit B2 8 
U,v.Rijn 11 4 J,v,Volzen ll2 8 
R.v.wasse• 1 2 4 Th,Vissor B6- 8 

Th.v.d.Voort . B6 8 
' Sips h C8 8 ". 

~pillen/welp~!! 
1 • J,Franken P4 7 
2. M.Veoroan P5 6 -1 

R.v,Viersson P5 6 
4, R.v.Wijngaarden P6 6 

R.v.Baggu• W1 5 
6. F,Blora W1 5 

F.Sohipaanboord W1 4 
R,Radeoaker P7 4 
n.v.d.Nieuwènhuizen P1 4 
E.Hof• an F,:l. 4 
R.v.d.Uoek P1. 4 
M.Dessing P-1 4 
R.Bout P6 4 
R,Bon P2 4 

JUNIORENA.ANVOERDERSBIJEENKOMST 
Op dinsdag 31 oktober spreekt· erodivisio-scheidsrechtor Frans Derks op do bijeenkoost voor aanvoerders uit do A- en B-klasse van do junioron-konpotitie. 
Do happening wordt gehouden in do aula van de soholengonoonschap "Sit1on Stevin", Zuidlaronstr~at 59 on begint 's-avonds o• 8 uur. 
De aanvoerders worden verzocht woensdagavond nà 20,30 uur do hoor v/d Steen to bollen OD af tessprokcm, wio dozo avond zullen bozookon. 
rj HET EEN DIREKTE OF Il'fDIREKTE VRIJE SCHOP? 
Hot is opvallend, hoc weinig jongere, raaar zeker ook nog oudere spelers niet precies woton, wannoor àfhet oen, of het andere, deer do schoidsrochtor zal worden gegeven. Jo hoort • aar al to vaak ora raad vragen, ondanks hot foit, dat de rian raat één hand onhoog staat, ~ot6oon wil zeggen: indirokto vrije schop, O• nisvorstandon on andoro onrogol• atiahoden to voorkomen, zal ik voor boido govallori . do punten even op eon rijtje zotten. 
Een spclor r1oot worden gestraft net hot toekennen van con direkte vrije schop, to noraen door do tegenpartij op do plaats, waar de overtreding plaats vond, indien hij opzettelijk con van do 9 hieronder volgende overtre<l.ingen begaat: 
1, con tegonstandor trapt of poogt hon te trappen. 
2, aan togonstander doet vallen, waaro!"ldor is te verstaan het laten vallen of pogen te laten v~llon met behulp van do benen, of door voor of achter he• te bukken, 
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3, springt op een tegenstander. 
4, een. tegenstander op ccm ruwe of gevaarlijke wiJzo o.anval t. 
5. eon tegenstander vo.n o.chtexon aanvalt, tenzij dózo hora mot opzot hindext. 
6, eon tegenstandex slaat of poogt hem to slo.an. 
7. een tegenstander vasthoudt met zijn hand of enig dool van zijn arn, 
8. oen tegenstander duwt r.mt zijn hand of enig dool van zijn arm. 
9, do bal mot do hand speelt, d.i. do bal mot hand of arm draagt, sláat of. 

voo;rtduwt. 

Indien eon speler opzottolijk con ·dor hierbovongenoerndo 9 ovextredingon begaat 
in zijn strafschopgebied, dan wordt hij bestraft net eon stro.fschop. 

Ecm indirckte vxijo schop wordt· gegeven, wanneer oen spclcx een van do 5 volgende 
overtredingen begaat: 

1. speelt op con wijze, die doox de scheidsrechtex gevaarlijk wordt geacht. 
· Daarbij kan hij gevaarlijk spelen voor eon tegonstandex, maar ook voor zich
zelf (b.v. te laag koppen). 

2. wel eerlijk aanvalt, do.t is mot do schouder, maar op een onjuist tijdstip, n.l. 
wanneer do bal zich niet hevindt binnen spelberoik. 

3, opzettelijk een tegenstander. hindert, terwijl hij zelf de bo.l niet speelt, 
de zgn. obstructiehandeling, 

4, de doelverdediger aanvalt., behalve wanneer deze 
a, do bal los laat 
b. zich buiten zijn doelgebied bevindt, 

5, wanneer de d,9elvordediger: 
a. uoer dan in totao.l 4 passen doet uot de bal in de handen, 
b. eerr taktiek toepast, die gericht is op het tijd xekken 

ophouden van het spel, 

PROGRAMl~A JUNIOREN 

ZONDAG 29 OKTOBER 1972 

12,00 uur Westlandia 
12.00 uur Lens 3 
13.15 uur Lens 6 
10.30 uur Lens 8 

2 - Lens 2 
- GDA 2 
- El.Zwart 4 
- Q,uintus 2 

MAtJ!DAG 30 OKTOBER 1 972 

19.00 uur Lens 10 - B,M,T,4 

ZATERDAG 28 OKTOBER 1972 

14,30 uur 
12.JO uur 
15.00 uur 
15,30 UUI' 

15.30 uur 
14. 15 uur 
13,45 uur 

Lens· 1 
Spoorwijk 
IIVV 2 
Lens 7 
Lens 9 
Lens 10 
IIPSV 1 

-. uvs 1 
2 - Lans 4 

- Lens 5 
- VIOS 3 
- DIIL.8 
- HBS 5 
- Lans 11 

- Lens 13 
- DHC 9 
- Lens 15 

Lens 
14, 15 uur 
14,15 UUI' 

14.15 uur 
13,45 uur 
13.00 uur 
12.00 uur 
12.45 uur 
13,00 uur 
13.00 uur 

12 vxij 
Rijswijk 9 
Lens 14 
VCS 8a 
El.Zwart 
VCS 11 

12 - Lens 16 

Lens 
9,30 uur 

UVS 1 
· Lens :1.9 
Lens 20 
Lens 21 
22 vxij 
SVGW 4 

AFSCHRIJVlNGEN: 

- Lens 17 
- Lens 18 
- Loosduinen 8 
- Vios 10 
- Scheveningen 13 

- Lens 23 

CoCo 

Terrein: 

Gaestweg, Naaldwi.jk 
V3 
V3 
V3 

V1 
!Iencelolo.an 
Hogenhoueklann 
V3 
V2 
V2 
Zuidorpeixk 

Schaapweg, Rijswijk 
V3 
Dedomsvaartweg 
Dr,Mansveltko.do, Wassenaax 
DederJsvaartweg 
Ockenburgh 
V1 
V2 
V3 

Ockenburgh 

Schriftelijk: vóór vxijdagavond tussen 18.30 en 19,30 uu;r (uitsluitend in go- 6 



val van ziekte) 
A-klassers ( 1 t/ra 8): · dhr. J .Hop, toi.29.40.38 
B~klassors'.·( 9 t/ra 15): dhr.A.Bertons, tel,29.02.45 
C-klassors (16 t/m 23): dhr;A,Böcker, tei.55.94,77 

In noodgevallen kunnen de junioren nog op. zaterdagochtend tussen 10,30 en 11.00 
uur afbellen bij dhr.G,v.d. Steen, ·tel.39.86,94, 

AFKEURINGEN: De junioren mootèn bij slechte weorrrorastandigheden steeds do afkou
.. ringslij~ton raadplegen. Telefonische infor• aties worden hierover 

niet verstrekt. -.--,·, 
NIET-Ol'KO!IBRS: ;Wegens niet-opkoraen afgelopen weekeind krijgen do volgende spelers 

2 extra reserve-beurten: A,v,d,Klis, M,Schutte on P,de Wolf. 
✓ _, -

Bij herhaling volgt uitsluiting van deelneming aan de korapetitie-
wedstrijden. In dat geval blijft de verplichting tot betaling van 
de kontributie tot hot eind van het seizoen (30 juni) gehandhaafd. 

KEEPERSTR,UNDTG: a.s. zaterdag 10.00 uur voor C.!Iarland on P.Heeraskerk. Bij ver
hindering afbollen bij Nico Drabbo, tel,33.66,52. 

DE OPSTELLINGEN: 

LENS 1: wordt donderdag na do training bokendgcLiaakt. Leider: J.C,llop. 

LENS 2: ------

LENS 4: 

LENS 5: 

LENS 6: 

LENS 7: 

LENS 8: 

J:!~~'""2: 
LENS 10: 

LENS 11 : 

LENS 12: 

LENS 13: 

LENS 14: 

LENS 15: 

Saraenkomst: 13.30 uur Lens-terrein. 

A.Bavon, c. Böosokon, 1,.Schneidcr, A.Schijf, Chr.Stapol,, P.v.d. Steen, 
F.Teunissen, G,Woutcrs, J .v.d.Mijo. Leider: A.v,Baggwa. ,saracnkorast: 
11.00 uur Lens-terrein. , 

~ 

H,v,Dar.i, J,v.d.Endo, A.!Ioyne:ri, J.Moul01aan, P.Verhooson, F.Vooren, 
A,J\.lbers, J.Nieuwenhuizon, A,Bauran.n, M,v,Baggura, J,v.d.Voort, A·.v:·a..· 
Moor, J ,Reuver -(2x). Leider: A.Sohneider. ·. 

P.Zoitzon, A.dcn Boor, F.Snocyors, II.Guit, E.!Ioefnagel, J.Janr.iaat, 
P.Lejewaan, A.de Pagtcr, J.Post, II.v.d.Brcek, A.Loddor, J.v.d.Lans, 
G.Colpa. Leider: A,Blok. Samenkorast: 11.45 uur Lens-terrein. 

B.Ruitorman, J.Meyers, P,Driessen, rr.stravcr, R.Bertens, P.Booms, G.Le
lievcld, E.Recsink, R.Verbarendsc, E.v.d. Spoel, T.v.d. Spoel, F. Hooghiom
stra. Res: P.dc Wolf. Leider: J.!Ieyncn. Sauenkoinst: 14.30 u,HVV-terrein:. 

G.v. Doelen, n.Duivorraan, C.!Iooghiorastra, D,Kottolmo.o., F,v.Os (2x), 
R.v.d,Linde, W,v.d,Linden, W.de Ililster, G,v,Ardonne, W,Pacqué, E,Booms, 
N. 1s-Gravondijk. Leider: F,Fluraans, 

A.v.d,Aar (2x), J.Slabbers (2x), M.v.Dijk (2x), J.v.Hoek, II.Keyner,
F.Klos, A.Looyesteyn (2x), Th.lleemskerk, w.Snijdors, H,Niggebrugge, 
A.Brouwer (2x), F.v.Os (2x). Leider: N.Osse, . 

A.v.d.Berg, G.Blank,·R;Bora, C.Bakkcr, R.v.Pclt, J.Jjessing, J.SÏabbérËi' 
(2x), M,v,Dijk (2x), A.v.d,Aar (2x), A,Looyesteyn (2x), G.v.Gessel (2x), 
A.Brouwer (2x), Leider: F,Fluraans. · 

als vorige week (G.v.Gessel 2x zie Lens 8). Leider: dhr.C.Franke. 

als vorige.week, Leider: dhr.J.Zoot. 

als vorige wèok. Leider: dhr.N.Dra.bbe. Sar.ienkorast: 13, u.Lons-terroin. 

vrij. J,Tettcro, E.v.Luxemburg-;·.-R;Wïjsf.J.an, ·A;v.Maren 
R.Leyn, V ,Pouw, R .• !Ieonskerk 

zie tens14 
zie· Lons,15, 

als'•vorige weck. Leider: dhr,G.Vervaart. Saraenkor.ist: 13.30 u.Lens-tcrrein. 

J.IIoutschildt, E.v.d.Hovon, M.Janscn, E.Tounis, J,Tettero, H.Uding, 
Th.v,d,Voort, J.de Waal, B.v.Voen, E.v.Luxeraburg, R,Uijsraan, A,v,Maren, 
Leider: dhr,II,Dankers. · · 

P.Dullaart, w.Groon, F.Jonker, R.Klcywoet, 
W.de Vos, J.Wo.ssercran, P.Koevoets, R.Leyn, 
kor.ist: 13,30 u. Lens-terrein. 

A.v.Ma..o.rsovcen, P.v.Rijn, 
V.Pouw, R,I!ocmskerk. Samen-
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LENS 16: J.Bronger, O.Borst, P.Doviloe, P.!Iop, R.v.d.Laan, J.Lausborg, R,Micka, J.v.Rijn, P.Vclkonburg, F.Fortm~n, R,v.d.Meor. Ros.: H.Weeke. 
Leider: dhr.W,Keetman. S::u:ienko11st: 12'.30 uur Leris. · 

LENS 17: G.A;ppeldoorn', P.v_,d.Burg, R.Do.ssin&, W.Frantzen, O.Huis, R.Koevoets, R.Noordcloos, F.v.Volzen, II.Vink,, F.Kortekaas,. P,Schoc• aker, P,Lucus. Leider: dhr. Th.Tioefnagcl. Sm;onko• st: 12, 30 uur Lens. 
LENS 18: n.ls vorige week. Leider: dhr.TI.Vorbarendso. Sa• onkomst: 11 .oo Û..Lcns. 
LENS 19: ::tls vorige week 

' 
zonder Th.!,!ooyraan. Res •. :: M.Schutto. Leider: dhr.w. - ' 

(v,Tol. LENS 20: als vorige weck;- •Leidor: dhr.W.Michels. 
21 , ' ' LENS o..ls vorige weck. Lèidor: dhr.A.Jloek. 

LENS 22: vrij, G.Boon en M.Rovers zie Lens 23. 
II. Woeke ' zie Lens 16. 

LENS 23: K.Str::iub, G.v.d.Broek, N ,Franken, R.I!ouwolingen, M.Kerkho_fs, G.Teouwisso, R,Raaphorst, J.v.Dongon, R.Sips, R.de Vos, G.Boon. Ros.: A.v,Klis, Leider: dhr.R.Becker, Samoriko• st: 8,45 uur Lans, 
TRAININGEN, 

!Ict blijkt, dat velo spe"ler~ komen trainen op tijdstippen, waarop or voor hen officieel geen trainin(l' is vastgesteld. Dit is ::ibsoluut niet toóc-ostaan. Do spelers mogen u~tsluitond op do voor hen vastgestelde tijden ko• on trainen on ook niet to vroeg komen tEon kw:1rtior vóór tijd). voor soloktiotrainingon geldt bij slÓcht weer hot bord aM de ingang van hot veld. · 
U,\NBETALERS. 
In opdracht van hot Bestuur mogen do volgende spelers i.v.m. kontributio-achterstand niot"meer worden opgestald totdat de gehele kontributie t/• 30 juni 1973_ is be t::ia.lcl.: 

A-klassers 

B.Woutors 
G.Jloogorvorst 
n.JocherJs 
F.Ma.gnoe 
M,lfagnee 
J.,Ruyters 

B-kl,:,sser:s 

,\. !Cri jgsman 
C.Liprann 
Q.v.d.Moys 
J.Pompen 
F,Wouters 

C-kl::issors 

Th. Mooy• an 

Welpen 

J.Kortraan 

Als betaling niet spoedig volgt, moeten wij overwogen oen A- on con ]3-klasso elftal terug to trokken, omdat wij over to weinig spelers beschikken. 

lu\NVOERDERSAVOND K.N.V.B, 
Elders in do Lonsrevue staat een oproep 
voor deze avond op dinsdag 31 oktober 
a.s. voor de A- en B-klassers. 
Meld je spoedig aan ! 

Juko 
-JUNIOREHRM,D 

.-
Via jullie leiders ziJn jullie bena
derd over de JUNIORENRAAD. 
Jullie kunt'á.s. zaterdag je als kan
didaat opgeven bij eon van de Juko-le
den of bij Bon.Osse. 
Vergoot h0t niet ! 

PROGRAMM:1, PUPILLl!)"NEN Wl!)LPEN 
PUPILLEN 

ZATERDAG 28 OKTOBER 1972 .Terrein: ----.,.~ 
11 .45 uur Lens 1 - Tonegiçlo 1 VJ 11.45 uur Lens 2 - HBS 1 ( '?iQ• ook 29/10) V2 
11·.45 • Lens 3 - Spoorwi'jk 1 VJ_ uur 
11.00 uur Lens 4 - Valkoni0rs 1 V1 
13.00 uur ETC 1 -Lens 5 Kap .!,leoró boorwog 11 .oo uur Lens 6 - ADO 6 V2 
11 .oo uur Lens 7 - vcs 5 VJ 
11 .45 uur Scheveningen 5 - Lens 8 IIoutrust 8 



ZOND.tiG.29 OKTOBER 1972 

13.oo·uur B.M.T. Pi - Lens p 2 · .!Iongololaan 

WELPEN 

ZATERD,W 28 OICTOBER 1972 

10.15 uur Lens 1 V,elo 1 V1 
10. 15 uur Lens 2 Duno 1 V2 
11 • 45 uur Ooievaars 2 - Lens 3 Zuiderpark, 2o ged. 
10. 15 uur Rijswijk 2 - Lens 4 Sohaapwog, Rijswijk 
10 •. 15 uur Velo 6 - Lens 5 Waterincron, Noordwog. 
AFSCHRIJVINGEN: 

Sohriftolij~: 

Telefonisch: 

vóór vrijdagavond 18',30 uur bij dhr,G,v,d,Steen, Nunspeotlaan 303, 

vrijdagavond tussen 18.45 on 19.30 uur (uitsluitend in geval van 
ziek;to), tel. 66 .1 J, 14 Klubgebouw • 

. In noodgevallen kunnen do pupillen en welpen nocr op zatordagoohtond tussen f),30 
on 9,45 uur afbellen. Tol. 66,13.14, 

AFYJIDRINGEN: Bij slochto woorsomstandigheden steeds eerst do afkouringslijston 
raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen en Welpen" vermeld: "GOEDGE.
KEURD", dan steeds naar veld of punt van sa• onkoost komen. IN DIT 
GEVl,L MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD NAAR EVENTUELE ... Il.FKE!JRHTGEN, . 
Staat bij do afkouringsadressen bij "Pupillen on lfolpcm" vermeld: 

"ZIE AFKEURINGSLIJST", dan moet als volgt worden gehandeld: Voor de 
thuiswedstrijden moot juniorenlijst worden geraadpleegd. Zijn do 

· wedstrijden van Lens 7, 9 on 19 goedgekeurd, dan gaan ook do Pupil
len en Welpen-wedstrijden op ons veld door. Uitsluitend voor d.o 
uitwedstrijden (P 5, 8 en W 3, 4 en 5) mag in dat geval telefonisch 
worden geïnf9r• oerd of hun wedstrijden doorgaan. (Tel.66.13.14) 
en wel zaterdagochtend tuss,m 10.30 on 10.45 uur. Do spelers van 
P 8 en W 4 mogen niet bollGn, r;iaar moeten naar punt van sat1enkor;ist 
kor;ien. 

0 PST ELL INGEN: 

_'PUPILLEN : 

P 1: als vorige week • èt R,Bloks, zànder.J.Rie• en. Leider: Paul v.d. Steen, 

P 2: als vorige week mèt J.Rie• en, zànder R,Bloks. Leider: Gerard Duivesteyn. 
Saoonkomst: ZONDAG 12.30 uur Lens-terrein. 

=:===== 
P 3: als bekend. Loidor: Jos Dissoldorp. 

P 4: als bekend. Leider: Ferrie Ilooghie• stra. 

P 5: als bokond •. Loi,lGr: Rob Iloefnagel. Samenkomst: 12.15 uur Lens-terrein. 
E.v.d.Ilarst on B.v;d,Kruk zie ook W 5, 

P 6: als vorige week. Leider: Ton Bauoan. 

P 7: als vorige week. 

P .8: als vorige wook r,1èt. L,v,Luxemburg. Leider: Arnold Brouwer, Ros.: II.Jansen, 
Saoenko• st: 11.00 uur Lens-terrein, 

vTELPEtî: --.----
J:L.1.: als vorige week. Leider: Ilans Zoun. 

W 2: als vorige week, Leider: Guus lfoynen. 

W 3: als vorige week. L'eider: Cees van Doelen •. saoonkoost: 11 uur Lens-torroin. 

W 4: als vorige weck, zonder J.Kort• an en A,Franken,. mèt L.v,Rijn on R,do Jong. 
Leider: dhr.Hoppenbrouwer. Saoenko• st: 9,30 uur Lims-torrein. 
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P.v.Es, A,Frankon, K.Boon, Rudi Houweling, U.de Jong,,R.Franke, M.v.IIoudt, 
F,Dullaart, J.v.d,Zwan, B.v,d.Kruk (2x), J.Greve, E,v.d.!Iarst. (2x). Leider: 
Ben Rui torr.mn. Sar.ienkomst: 9. 30 uur Lens-terrein.· 

W0EJ:YSDJ.GMIDDAG-training. 

Vanaf 1 nover.ibor zal het klubgebouu ook 
tijcl.tms do woensdagr.iiddag-training zijn 
goopand ven 2-5 uur. Mocht het binnen
kort eens gebeuren, dat deze training 
vanwege het slechte weer niet kan door
gaan, ~an kunnen jullie dus toch in hot 
klubgebouw torecht, wa:i.r jullie dan 

LEffS P 8 - Rav:i. P 5 

(onder leiding van enkele ouders?) di
verse spollotj0s, zoals tafelvoetbal, 
dar.iI:1on onz. kunnen doen. 
Dus ook al is do training dus afgekeurd, 
toch naar hot:, klubgobouw koI:1en. 

Puweko. .. 

Eot achtste pupillenolftal hooft zaterdag j.l. hard gewerkt OI:l een goed resultaat 
in do wacht to slopen togèn hot vijfde olftal van Ri~VA.' Dat dit niet is gelukt, 
is vooral te wijten aan het te' egoïstisoho spol van soI:1I:1igo jongons. Rava spooldo 
vool feller on diroktor oot als gevolg eon 0-1 ruststand. 
bok in do twoetle helft kon Lens weinig terugdoen,. Ilot duurde veol to lang, voor
dat do bal word gespeeld en Lens kon geon antwoord vinden op do doortastende 
Rava-:i.anvallon, zodat de stand nog word Qpgevciord tot 0-3. JaI:1I:10:r, e:r is hard 
goworkt. Als or met wat I:1oer overlog wordt govootbald, is con beter resultaat 
zokor bereikbaar, 

• 
LTIJS W 1- vue W 1 • 

Welpon 1 .heeft zich na do teleurstel
lende wedstrijd van verleden woek tegen· 
1,D0, goed horstelu. In do stroI:1ondo re
gen worû vue kansloos golaton. Van hot 

.bogin af werd vue mot goede snelle a:an
vallon in do vordodiging gedrukt, Echter 
door t.o lang treuzelen ëerden .veel kan
sen °0ï,1 ';:;eep geholpen, Toch ging do rust 
I:1Ót oen 1-0 voorsprong in, omdat Joop 

0denkirchon uit oen corner wist te sco
ren, In de twoodo holft oenzelfuo spol
beelJ. Eon fel aanvallend Lans, die 
niet tot scoren kon koI:1en. !Iicruit 
putto vue I:!0ed en proboordo wat terug 
to doen, De verdediging gaf zich. schter 
niet gewonnen. Tenslotte wist Ronald 
van BaggurJ do stand naa:r 2-0 op to 
voeren. 

UITS!Jl.1.GEi:l: 

PUPILLEN: vue 1 -------- - Lons 1 3-0 HELPEN: 
Volo 2 - Lens 2 0-1 
Lans 3 - HDV 1 1-3 
Semper ..t\l.tius .1- L0ns 4 4-1 

'Lens 5 - ·ewP 1 0-7 
ecl0ritas 3 - Lmi.s 6 5-1 
DiG !Iaghe 4 - Lens 7 3-0 
Lens 8 - RAVA 5. 0-3 

Stand.on l3,-klasse l:>ijf(ohouden .t/I:1 7 oktober 1972 
:B 1 : AD0 10 6 - 10 B 4: Die I!agho 4 

Wostlandia 8 5 - 9 Monster 4 
Wilhelmus 5 6 9 GDA 3 
Lens 9 6 - 8 · RK,DE0 5 
DIIe 5 5 - 6 Vies 4 
Velo 7 5 6 !IllS 5 
DS0 '): 5 4 Loosduinen 3 
vue 7 5 - 3 Lons 10 
Rijs}rijk 6 4 - 2 RVe 7 
ves 5 5 - 1 Quick St.6 
DHL 8 0 0 
Quiok 5 6 0 

l3 20: Rava 8 4.-. . 8 Velo 11 
Lens 1.2 ---4 8 Laakkwartior· 7 
v:es 8 5 5 RVe 10 · 
Esdo 2. 2 - 4 . ·c C !QID 4 
dio llagho 6 4 4 

Lens 1 - vue 1 
1- Lens 2 

- Lens 3 
Spoorwïjk 1 

- Duno 2 

· erorJvliot 
HDV 1 
Lans 4-
Lons 5 

6 - 11 B 14: 
6 - 10 Lens 11 · 6 9 KIID 2 6 7 
6 - 6 Quiok St,7 

6 - 6 ADO 14 

6 4 
SVII 2 

é 4 
IIPSV 1 

6 - 2 RVe 9 
6 - 1 Gona 5 

GDS 8 
Quiok 6 

4 3 
5 3 
6 2 
4 - 1 

2-0 
5-1 
1-1 
0-6 
3-0 

5- 9 
4- 8 
5- 7 
2- 4 
2- 4 
5- 4 
5- 3 
5- 3 
6- 2 
5- 0 
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B 26: Lens 13 4 - 8 B 31: Lens 14 5 10 
Velo 12 4 6 IIVV 5 5 - 8 
ADO 15 5 6 DWO 7 5 - 7 
Spoorwijk 6 4 - 5 Verburch 11 5 - 5 
Rijswijk 9 5 - 4 DIIC 9 5 - 4 
GRVC 2 4 3 Scheveningen 9 4 3 
die IIaghe 7 5 2 Tonegido 6 5 3 
Vies 6 5 2 vue 12 6 - 3 

DIIL 13 4 - 1 
DSO 9 0 - 0 

B 32: Westerkwartier 8 5 - 10 Lens 12 4 - 1 
HBS 8 6 9 VCS 8a 2 0 
VVP 10 5 - 6' Quick 8 5 0 
GDS 9 6 - 6 
Ooievaars 6 4 5 

Standen C-klasso: 
Quick 6 12 RAS 6 10 
Uilhelr.ius 6 10 Rijswijk 6 8 
vcs 6 8 SVGV 6 8 
IIMSII 6 6 Kranenburg 6 - 8 
Vios 6 5 Velo 5 7 
!IBS 6 - 4 BMT 6 7 • 
IIPSV 6 3 Laakkw, 4 6 
Coleritas 2 - 2 IIVV 4 4 ' ~ Lens 22 6 2 Lens 23 6 4 
RK,DEO 6 0 Quick 6 - 2 

VVP 6 2 
Schev, 5 - 0 

Lens 15 Jun,B - rr.n.s.: 2-2 
De eerste helft werd gespeeld onder eon matige druk van Il,B.s., die daardoor gebruik konden • aken en wel raet een vorrassoncl.o doorbraak, wat ook door onzo achterhoede in de hand werd gewerkt door het nonchalant opruimen van de bal, cl.ie een van cl.e spelers van II,B,S, afrondde not con slap boogballetje, die onze keeper Groen totaal cl.ocel verrassen. Zo ging cl.an cl.o rust in mot een 2-0 stand voor ll,B,S. 
De 2e helft bracht oen grote vorandering in het spolboold, wat vooral tot uiting kwn• in het laàtste kwartier , toen Lens op volle toeren begon to draaien, De toegekende penalty's bewezen cl.at al, door de wanhopige verdediging van onze gasten, die tot deze uaatrogelon r.ioesten ovor13aan door hot onderuithalen van onzo aanvallers, • aar dio door onze arbiter de heer G.Vorvaart kundig worden terechtgewezen. De onderhavige strafschoppen worden genomen door Jos llollink, waarvan er maar oen doel trof, Hierop volgde nog eon sterk offensief van Lens, waaruit Ton Visser de verdiende gelijkmaker kon scoren. 
Lens 22 - H,M,S.H, 10: 
Na eon lange serie nederlagen is Lens 22 er eincl.olijk in geslaagd eon overwinning to behalen. Togen !Th!SII word • eteen fors uitgehaald: 5-0 ! Direkt na de aftrap wist Lens door goed samenspel ,m hard werken IlMSII onder druk te zotten, Alleen do doelpunten lieten nog op zich wachten, Vlak voor rust wist R,Ruitorman met eon mooi schot cl.o score voor Lens to openen. In de tweede helft was Lens voortdurend in do a,mval. ill4SH word volledig ovorspeold, Voor het doel van HMSII deden zich dan ook hachelijke situaties voor. Do doelpunten konden ook niet uitblijven, Door P,do Gier on R,Ruitornan word de score opgevoerd tot 3-0. Ook F,Orta wist zijn woorden waar to raaken r.iot eon gave treffer. Vlak voor tijd wist F.Janscn do stand op 5-0 te brengen. 
~ls d0zo jongens zo blijven spelen, zullen ze nog vel0 punten bohalen. 

R,Peters. 
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46e Jaargang nummer 14 1 november 1972 

DE LENS REVUE 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OPEN"BARE KOMMISSIE-VERGADERJNG 

Ondanks de redaksjonele spijtbetuiging vorige maand over het slechte bezoek van 
niet-kom• issieleden op de toen voor het eerst gehouden Openbare Kommissie
vergadering, nu vragenuurtje genoemd, en de daaropvolgende reaktie, was het af
gelopen maandag een weer niet zo bijster goed bezochte avond, maar het was des
ondanks een gezellige bijeenkomst, waarin we weer zijn ingelicht over diverse 
zaken, die momenteel in kommissies en bestuur spelen. 
Hans van der-Kley li~htte de vergadering in over datgene, wat ter sprake kwam. 
in de onlangs bij v.c.s. gehouden Regio-vergadering en de afdelingsvergadering 
in het Congresgebauw. Ter sprake kwam het Bondsblad, waarover de heer Meuleman 
r.1eedselde ,- dat het voorstel o• tot de uitgave van een nieuw bondsblad te komen, 
zal worden ingetrokken; alle districtèn hadden zich tegen de uitgave hiervan ge
kant. 
R.v.c. stelde voor om te komën tot een wijziging van de elftalopgave. Momenteel 
is het zo, dat na tien wedstrijden in een elftal te hebben gespeeld, een. speler
niet meer in een lager elftal mag worden opgesteld. 
R.V.C. wilde dit aantal van 10 gewijzigd zien in 12. Dit voorstel verkreeg niet 
de vereiste 2/3 meerderheid en werd derhalve afgewezen.-Lenig en Stel stemde. 
voor.-
H,B,S. stelde voor om, indien bij een wedstrijd tussen twee elftallen een derde 
elftal door bepaalde beslissingen wordt gedupeerd, deze derde vereniging ook 
een protest kan indienen. (Voorheen was dit alleen tussen de beide direkt betrok~
ken verenigingen nogelijk), Dit voorstel werd aangenomen. Onder de voorstemmers 
bevond zich ook onze vereniging. 
VIOS stelde voor de elftalopgave voor de 5e en 6e klasse af te schàffen. Ook dit 
voorstel werd, gesteund door de Lens-sten vóór, aangenomen, 
Zoals vorige maand gemeld, wil het bestuur de discussie openen over de voorwaar
delijke ·straffen. Voorzitter Den Doelder was er in eerste instantie nog niet zo 
voor om deze af te schaffen, maar zegde toe, dat dit nader zal worden bekeken. 
Verder deelde Hans van dor Kley mede, dat or een gezamenlijk protest van de af
defing 's-Gravenhage naar de gemeente is uitgegaan omtrent het tekort van 
3,9 miljoen, dat optrad bij het Uithofprojekt, u allen welbekend. 
Met ingang van 1 augustus 1973 zal de kontributio, die moet worden betaald aan 
de K.N,V.B, worden verhoogd, zodat ook bij Lens een kontributieverhoging nood
zakelijk zal worden, 
Verder werd aan de vorenigtngen hun medewerking gevraagd net betrekking tot do 
totstandkoming van een representatief Haags Elftal, zowel voor zaterdag- als 
zondagamateurs. Het is de bedoeling, dat er een selektie-kommissie zal worden 
aangesteld, alsmede een betaalde trainer/coach. Soloktie zal dan via do vereni
gingen pl~~tsvinden, Door oen groot aantal verenigingen w.o. Lens werd mede
werking in deze toegezegd. 
Voor wat betreft do gezamenlijke verzekeringen, vooral die betreffende Brand/In
braak verlopen de zaken nog wat stroef. Er is een kommissie van onderzoek aan
gesteld on e.e.a. te bekijken. 
Dhr. JI.lloukes vroeg of de nieuw te creëren Hoofdklasse voor amateurs nog· tor· · 
sprake was geweest. Hans v/d 10,ey antwoordde, dat dit punt niet op de a[\'onda 'is 
voorgekomen. 
Dan heeft Lens oen structuurrapport binnengekregen van Westerkwartier, waarin 
mededelingen omtrent do structuur van Westerlc:wartier, mot daaraan natuurlijk' 
allerlei zaken verbonden, die ook voor Lens interessant zijn. Op do eerstvol
gende bestuursvergadering zal dit rapport een punt van ~o ~gonda zijn, terwijl. 
ook in do dagbladen mededelingen hierontrent zullen verschijnen, 
De verbouwingsplannen bevinden zich momenteel in eon of andere ambtelijke molen 
en aangezien u op do hoogte zult zijn van do snelheid, waarmee dorrrclijke appa
raten plegen te. draaien, kan hot nog wol oven duren, voordat or wat uitrol't.· · 
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r,1"r,-,-n(V'1'1,_,,-, 
(;' . J ;-r,'1 De plannen voor de tribune Zl.Jn tech- Je• ·· · __ •~ nisch gezien kal).t cm klaar:. Momen toei · ·· ·· - cf' · ... · · · ~,

1
tJê_' (:: ~5:i,,;1 °. 

zijn dozc in behandeling bij wethouder ¼..{, :::~ 
Vink en waohton is weer het motto. ~h1:1ir.:f~ .... -· Zoals u bekend,. wordt er bij verl,oy:i.-ngcn ..... '-'- ,,, m.C...:: 
niets van bestuurszijdeï;edann root be- ·f~rö·'=_· ·_·-.:PLAN trekking tot bezoeken van recepties e.d. t ·b !Ict bestuur stolde voor om voortaan ook J!.. ;~..__~ · tri une 
bij huwelijken dit achterwege to laten in verband mot het kleine aantal be-. . . stuursledon en de talrijke recepties. Het bestuur wil dit voortaan door do Soko laten rogolon, die zich weer door oen aanvoerder zou kunnen.laton vertegenwoordigen. Hiertegen was nogal wat weerstand bij sommige aanvoerders on vooral Jos Silvorentand pleitte voor 'oen officiöle bostuursropresentatie naast de vertegenwoordiging door de aanvoerder. -De Soke zogdo toe t0 bekijken of do offioiöle v0ronigingstaak in deze kan worden overgenomen. . . 
IIot Lons-oud0 jaar ( van 1 7 op 1 8 december) is in do afgelopen jaren niei; geheel bevredigend gevierd. Het bestuur verzoekt mensen, die alternatieve suggesties hebben voor dit feest, dit kenbaar to • aken. 
Hot aantal strafzaken is oomontoel, vooral bij do A-junioron, te groot. Het ·bestuur blijft attent op deze zaken ook mot het oog op de Fair Play Cup, 
Koraraissiezakon. 
- De Juko hoeft nog steeds oen gebrek aan elftalleiders. Speciaal aan do ouders de vraag: is dit niets voor u. 

Do Juko zelf zou ook graag mot onkelo (jeugdigo) loden worden uitgebreid. Zie je or iets in, praat dan eens mot do hoor G,v.d, Steen, 
~peciaal voor do aanvoerdors is nogmaals benadrukt, dat do Soko hot laatste ,woord hoeft ever opstelling on reservebeurten, 

- De akkomodatiekommissie hooft hot dringende verzoek zuinig op de volden to zijn, 
Hot tweede veld dient bij do training zoveel mogelijk to worden ontzien (ook, als dit niet is afgekeurd). Dool trappen is voor allo elftallen verboden. Hot tweede. kloedgobouw is bereikbaar via eon-pad üëiiîer hot dool langs, Loop niet over hot veld! Op hot terrein zullen afvaloanden worden geplaatst. - De KaKa draait soepel on probleemloos. · - De IUubgobouwkor.imissio kan een verheugende stijging van do omzet in app0lsap en jus d'orange molden (Konditio! ! !); do gehele baror.izot is overigens bevredigend. 
Bij velen leeft wol do wens, dat bologdo broodjes gaan worden verkocht. - De Toto-Koor.iissie·hceft gebrek aan ophalers. Rijswijk is één van do problocmgcbicdon. Wie stolt zich beschikbaar or.i iedere vrijdagavond een vast aantal adressen voor zijn rekening to nemen? 
Do heer Jager zal u dankbaar zijn ( adres zie or.1sla1,) • 

- Do rodaktio heeft als belangrijkste probleem u volledig to informeren, zonder de Lens-revue tot een boekwerk te laten worden. 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 
ADRESWIJZIGINGEN 

.., W ,IIansen naar Lcosduinso IIoofdstrD.at 215. 
NIEUWE LEDEN 

__.. 876 C ,A, Beronbo.k 15-05-52 (s) Gassoltestr, 80. 
- 877 A.C.Bloks 22-09-59 (d) Zonneoord 85 
"878 J.P.Grovo 26-09-64 ~w) ,Wozelrado 234 
,,.--879 A.Kleiwegt 28-09-56 b) Do Rade 36 

IN BALLOTAGE 
I.W.Verhoof 29--06-47 ( s) Hcngololaan 647 P. Verhoef 27-04-54 (a) idcr.i 
STRAFZAKEtr 

JacO-Owicz, 

292838 

661636 

De K,N,V.B, Afd.Den Haag heeft do schorsing van R.v. Oostveen Koontzo n.a.v. ,. zijn optreden tijdens de wedstrijd R. V .C.11-Lcns 11 (sen,) op 3-4-72 torugge-
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brt1oht tot 1-1-73. Dit n,t1.v, een door bctrokkenó ingediend beroepschrift, 
Do K,N. V .B, Afd. Don Ht1élg hooft J ,,v •. Velzen geschorst voor één bindende wedstrijd /' i.v.m. zijn optreden tijdens do wedstrijd H,B,S,5-Lons 10 (jun) op 16-9-72. De 
kosten van deze strafzat1k ad Fl.5,- komen voor rekening van betrokken speler on dienen vóór 1 dec. to worden bett1ald. 

,,. De K.N,V,B, Afd,Don Haag hoeft J,A,v. Rijn voorwaard~lijk geschorst voor twoo 
wedstrijden mot oen proeftijd tot 29-10-73 i.v.m. zijn optreden tijdens de wedstrijd D,F,C,1-Lens 1 (jun) op a3-9-72, 

_,, Het bestuur heeft P,Boëseken geschorst voor één wedstrijd. î.v,m; zijn optreden . tijdens de wedstrijd Wostlandia 2-Lons 2 (jun) op 29-10-72, · 
IIet bestuur heeft G.M.Wouters oen officiële berisping gegeven i.v.m. zijn optre-/ don tijdens de.wedstrijd Westlandia 2-Lons 2 (jun) op 29-10-72. 

.... 

WOENSDAGMIDDAG KLUllGEBOUW OPEN 
Wij mt1ken do pupillen on welpen erop attent, dat hot klubgobouw in het vorgolff op woensdagmiddag zal zijn geopend van 2 tot 5 uur. In het klubgebouw zal hot· nodige spelmateriaal (tafeltennis, biljart, schaakborden, damborden, tafelvoet
bal) aanwezig zijn, Mevrouw Van dor Hoek hooft zich inmiddels bereid verklaard do woonsdagmiddagspelcn te begeleiden. · 
KLUllGEBOUW OPEN BIJ AF1.'EURilW 
Als op woensdag, zaterdag of zondag do velden zijn afgekeurd, dan zal hot klub
gobouw toch open zijn, Op woensdag on zondélg van 2 tot 5 uur en op zaterdag van 
12 tot 5 uur. 

PROGRAMMA DAMES 
Vanavond (woensd/lg 1 november) speelt 
ons dameselftal thuis togen ADO, dat 
nog ongoslt1gon is, Do wedstrijd begint 
om 19 uur, Verzt1mclon 18,30 uur, 

Zondag 5 november speelt Lens uit tegön 
Delft (10.00 uur); vorzamolon 8.45 uur 
Klubgobouw, 

VARIAANTJES 
==============---==== 
- De bommen zijn zuur. 
- Bouwkosten Fl.300,000.000 te· hoog, Dat plt1n van do minister is dus een echt "ziekenhuisplan", 
- Waarom koek Vink omhoo_g, terwijl hij al op hot hoogste punt -stond? 
- Zou het Ui thofplan ook van minis_"!;or van Veen komcm? 
- Vliegen is goedkaper dan u dankt. 
- Als do korstklavorjasdrivo draait, begrijpt u zeker wel, dat do klupavond 

helaas noot komen to vervallen. 
- Marian: Drop out, 
- Hr. 1s--Oravondijk: 

Mot 4 gele kaarten word_ j.9 aanvoerder; raet eon groene kat1rt word je de grens·· overgezet. 
- Wat die bomen betreft, kunnen alleen de honden 1!-i t do buurt protesteren. · ~-· 

B E R I C ll T E lT 

- Tijdens de vriendschappelijke wedstrijd Sohovon~ngon 2- Lens 3 was Ferry Guit· zo ongelukkig eon diepe vleeswond in zijn dijbeen op to lopen, Met tien hechtingen was hot ergste leed geleden. Iedereen, maar speciaal "het derde", wenst hem spoedig herstel toe. 
Laat er feest ~ijn. Vrijdagavond 17 november begint hot jaarlijks terugkerende 
alora befaamde Lens-festijn weer, bekend geworden Qndor de naam Kerstklaverjasdrivo. Hot is zo leuk, dat hot bijna eon Variaq,n,tjo was 15eworden. 
- Hein Piot en Marijke van dor Spek vertoeven raorao.ntoel in Italië, Daarvandaan komen hun groeten vóor r;ens. liet vijfde in het bijzonder wordt· _allo sukses toegewenst, 
- "Tapijtcentrale Ali Baba" hooft 00n wedstrijdbal. voor hot "eerste" ter beschikking gestold. We hopen, dut and.ere ( zakon)ra0nson dit voorbeold zullon volgen. Uiteraard zul de "speaker" voor do wedstrijd do verzamelde menigte op de hoo15to brengen, door wie do wedstrijdbal deze week is ccschonkcn, 
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TOPSCORERS 
Het afgelopen weekend ziJn or vrijwel 
geen ko,,ipeti tie-wedstrijden gespoeld. · 
!Iet junioren-programms1 op zatordaG was 
in zijn geheel afgekeurd, terwJjl _zqn
dag voor1uÎ,~olijl,c beker- en oef.enwed-, 
strijden·(vrÖegcr heotto dat vriond
schappeli jke we_ds tri jdon) op hot . pro-

Do schaarse. kompotitiewedstrijden, die 
zij~ gespoeld, hebben geen belangrijke 
wijziging in do r.anglijst geoJ?acht, zo
dat wo dezo wo0k geun lijst publ:i:ceron. 
V.olgcndo weck boter •. 

gro.rana stonden. ·· · .... 
PROGRAJ\!MA SENIOREN VOOR ZONDAG 5 NOVEMBER 19'/2.'. ·· .. 
14.oo·uur Lens f ·-: Coal 1 V1 G1 16/4 · Schoidsr.·P.J.Meeder 
11 .00 uur Lens 2 - DIIC .2 V1 G1 16/4 · " H,J.Wolfenbuttol ,,. 
1 O. 00 uur ·BEC ·2 .. :- Lens 3 '.k- '' " D,Bruijniks 
12.00 uur Den Hoo'rn 3 ~ Lens 4 " G.A,A,Brabander 
10.00 uur Lens 5 - Bl.Zwart 5 V2 G1 15/3 , ... -,.· .. -. ·- " -.A-,J .M,Horstman 
14,00 uur Lens 6 • -·. 1HIC3 

._ RKSVM 3 
V2· G1 15/3 .. · " ·.M.Kanbier 

12.00 uur Lens 7 v·2 G2 14/2 , , ' " J.C,Vermoulon 
10.00 uur Lens 8 ;_ Delfia 4 .V3 (J2 14/2, " . W.B.Mulder. 
r2.oo' uur DVC 4 :.. Lens 9 " .J.W.A.Grossauw 
13,00 uur Archipel 5 - Lens 10 " N,A;van Dijk 
12,00 uur OSC 6 - Lens 11 '. " J.,K.den Dulk 
11 • 15 uur DTC 5 - Lens 12 .~ ... ,.. - - " niet· 
10.30.uur NLS-Bremah 6 - Lens 13 " Il 

LIGGING DER VELDEN' 
BEC - Ge,,i.Sportpark, Brasserskadc, Delft 
den Hoorn 
DVC 
Archip(!l 
osc 

- Uoudsoweg 66-68, den Hoorn (bushalte l/SM) 
- Gem.Sportpark, Brasserskiide, Delft· 
- Buurtweg, Wassenaar, einde Waalsdorporlaan 
- Vlamonburg, Ma:z,iahoove 

"BTC 
NLS-Bror.mh 

- Kapelaan Moeroboerweg, zijweg van dó Leywe(t, Loosduinen 
- Buurtweg, Wassenaar, bij Landscheidingswocr 

VERZAMELEN 

Lens 3 - 9.00 uur 
Lens 4 - 11.00 uur 
Lens 5 - 9.30 uur 
Lens 6 - 13,30 uur· 
Lens 7. - 11.30 uur 
Lens 8 9.30 uur 

DE OPSTELLINGEN 

Klubgebouw 
Il 

" 
" 
Il 

Il 

Lens 9 - 10,45 uur Klubgqbouw. 
Lens 10-11,45uur " . 
Lens 11 - 11,00 uur " 
Lens ·1 2 - 10. 1 5 uur " 
Lens 1 3 - 9. 30 uur " 

Lens 1 on 2 worden door do tré'.inor bekendgemaakt, 
Lens 3 

R,Bruggcmans 
J ,Colpa, 
J.l/.Disseldorp 
J .]f .van Dijk 
F.Guit 
R.E.v.Hartingsvoldt 
A.C.Janssen 
G. W. Ke11perman 
W.M.Kouwenhoven 
G.Oostrom (A) 
A,J ,Rooduyn .. , , . 
G.v.d,Volde 

Deze ·week:'mot J.Verheugd 
Ros. : G ,Bennekor · 

Lans 6 

C,Grir.iborgen 
G,Bennekor 2x (zie 3) 

Lens 4 

P.v.d.Aar 
J ,Bijsterveld 
J.!Ieins 
P.Klein Droteler 
B.v.d,Lans 
F,Raaff 
P.Rossit 
J. Verhaar (A) · 
J,Verheugd 
\·f. Verbarondso 
J,do Waàrt 
J.P.Zoun 
R.IIoefnagel 

Deze week: 

J. Verhougd n::i= 3, 

·Lens 7 

F.v.d.Berg 
A.Bilderboek 

Lens 5 

E.Bn.kkors 
R.Brandenbur6 
A.v.Egmond 
J ,Groenendijk_ 
K.Kootman 
G,Looyonstóin 
U,Michels 
R.Scholten 
F.Straathof (A) · 
A ;Verbarondso · ·· 
u.vorhçiul 
M, v ,Zilfhout. 
II.P.v.d.Spek 

Lens 8 

L,Brandenburg 
F.v.Dijk 

aangewezen · 
Il 



11.,v,Essen 
R,Eykclhof 
W,Eykelhof 
E.Foendoè 
T.!Icerschop 
G.do Jioogd 
II.do Jongh 
L,Ja.nsscn. 
J •Sil verenimnd 
H.Suykerbuyk · 
F.Voolbohr 
11.,Vorvaa.rt 

Alleen dozo week 
afschrijven bij 
A.Vervnitrt,·tcl. 
01790-5836 
Lens 9 

w.Englebor~ 
L.Egborts 
P.Jfaring 
F,Jehee 
J.Jan• aat 
A.v.d.Keer 
T.Meerstadt 
:s.osse 
N ,Osse (A) 
J,!Ceet• an 
G.Vervaart 
F.dc V.os 
F.Uubben 

Lens 12 

A,Ba.nning 
R.Bos 
E,v"d.Linde 
H,Vordonk 
J.JI.Op ten Berg 
R.v.d. Steen 
P:c.struyck 
L.Voorduin 
J,Staffclou 
R.A.v,Wassem 
F.de Winter (A) 
J,Schouw 
J,Frc,,nke 

R,Bos zie 11 

J.Borst 
B,v,d.Burg 
G,Duivcsteyn (A) 
R,Foekes 
P,Jleynen 
ll. .Hoek 
F.de Klcyn 
n.Lustenhouwer 
C,Schouw 
A,Tinnenbroek 
J.Vorbarendso 
M.Woltors Rückert 
C,Schouw zie 12, 

Lens 10 

J.do Boer 
N ,de Boor 
C,Drios 
H,do Groot (A) 
J .do !Iilstor 
!I,llaket 
l'l,Kroi 
F.v.Noort 
J.v.Schaik 
J.Si• ons 
II.do Sterko 
J,Witting 

Lens 13 

L,Boolhouwor 
· H,Douw 

JI.Jncobs 
P. Burghouwt· 
J,Jager 
II.Ke• pcr 
C,Kras 
W,v.d,Laa.n 
A,v,Luxo•burg (A) 
!I,Scholton 
!I,A,Suikor 
W,E.Suikor 
M,Suykorbuyk 
G.Halloen 

J,Endlich 
P,Fioret 
N,de Gruyter 
G.l!alleen 
G,Jehee· 
G.v.d,Kley (A) 
J,Riemen 
P,Scheuten 
P.Schultcn 
R.v.d. VÓlde 
H.v.Welzon 

' R,dö Groot 

Lens 11 · 

H,J,lbers 
G_,Bln.nkespoor 
J.Borst 
l!.Dankors 
c.v.Deelcn 
P,F.do Haan 
J.Kuypers 
l'l,Olthof 
R,Petors (A) 
J,Riontjes 
A.A.Pelser 
W,U.v,Rijn 
F.do Vroege 

• et R.Bos. 

Afschrijvingen op de bckendo 
tijden bij do aanvoerders. 
De aanvoerders dienen dozo 
weok te ballon vrijdagavond 
tussen 21 en 22 uu_r dhr. 
G,Coom1ns, tel.39.·2-7.20, ook 
indien U goon afschrijvingen 
hooft. 

Zondag• orgon vanaf 9.00 uur 
zijn aanwezig van de SEKO de 
horen M.Bloks, J,Bom on H.Ja
cobi. 

In verband r.10t. hun ~ontributioachterstand kunnen de volgende spelers aanstaande zondag nog niot mot hun betreffende elftallen meespelen: 
L,Boclhouwer, W.Burghouwt·, E,Foendoo, A,Jehcc, T,Mccrstadt •. 

- . . . ... 
Uitslagen senioren: 

Lens 1 • .;.-:a;,,:;; 1 2-0 
Lens 2 - v.c.s.2: 2-2 
ADS 8 - Lens 13: 2-3 
Schcveninffen 2 - Lens 3 3-1 
Lens 5 - Lens 6 3-3 
Lens 7 - Lons 9 3-2 " 

PROGRAMMA JUNIOREN 
ZONDAG 5 november 1972 
12.00 uur Lens 2 - Quick Stops 1 

MAi"l, wAr · 
i,-, CONTRl&JÏII:.? 

• 
Terrein: 

V3 5 



, 

13,45 UUI' Lens 3 - GDS 3 
Lens 6 - vrij (zie 

15,00 UUI' Lens 8 - BTC 2 

M/1..l\NDAG 6 november 1972 

20,00 uur Lens 6 - v.v.P. 

ZATERDAG 4 november. 1972 

14,30 uur Lens 1 - Excelsior 
Lens 4 - vrij 

15.30 uur Lens 5 - Quick 3 
12.30 uur die Haghe 3- Lens 7 
15.30 uur Quick 5 - Lens 9 
15.30 uur G,D,A,3 - Lens 10 
15.30 uur Lens 11 - A,D,0.14 
13.00 uur Rava 8 . - Lens 12 
14. 15 uur Lens 13 - Velo 12 
14. 15 uur v.u.c.12 - Lens 14 

Lens 15 - vrij 
14.15 uux Lens 16 ~ D,S,0.10 
13,00 uur Lens 17 - Or.Blauw 
13,45 uur D,U.0,9 - Lens 18 
13.45 uur o.s.c.10 - Lens -19 
14,30 uur Or.Blauw 5 - Lens 20 
14,00 uur G.D,A.8 - Lens 21 
13.00 uur Lens 22 - RK,DEO 12 
13,00 uur Lens 23 Rijswijk 

AFSCHRIJVINGEN: 

maandag) 

r. 

4 

16 

V3 

V3 

V2 
V1 
t.o.Nutrieia, Zoctérmeer. 
Vlamonburg 
SchifillJe:).weg 
Ockenburgh 
V2 
V3 

. 
Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij de heer G.v.d.Stoen, Nunspeetlaan J 

303. 
Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.30 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van 

ziekte): · . 
A-klassers ~ 1 t/m 8 ): dhr.J. llop, tol.29,40,38, 
B-klassers 9 t/m 15): dhr. A,Bcrtens, tel.29,02,45 

· C-klassers 16 t/m 23): dhr,R.Becker, tel,55,94,77 
In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11.00. 
uur afbellen bij dhr.G,v,d. Steen, tel.39,86,94, 

AFKEURINGEN": Do junioren moeten bij slechte weersonstandigheden steeds de af
li:euringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hior...: 
over niet verstrekt. 

IffiEPERSTRAINlNG: A,s. Zaterdag 10._00 uur voor 
E.Castenmiller en C,Ilarland. 

Bij verhinderine ·afbollen bij Nico Drabbci, 
tal.33,66.52. · 

DE OPSTELLINGEN: 

LENS 1: wordt donderdag na de trainine- bekendgemaakt. Leider: J.I!op. 
Sar.10nkomst: 13. 30 uux Lens-terre"in, 

LEHS 2: 

LENS 3: 

LENS 4: 

!!~§._2.: 
Lill'IS 6: 

!!EMS 7: 
LENS 8: --
6 

A,Baven, A,Schneider, A,Schijf, G,Wouters, Clµ-.~tapel,· P,v •. d. Steen," 
J,'v,q.Mije, P,Zeitzen; P,Lejewaan, A.den Boer. Leider: A,v,Baggum, . . 
als vorige week met F,Teunissen i.p.v. J ,Reuver. Leider: Ji.:.Schn~ider•,·· 

:-vrij. ·. P.Zeitzen, .. -P.Lejcwaan, A,dGn Boer: zie Lens 2, 

als voriec weck. Lc'ider: J ,!Ieyncn. 

vrij. 

als vorige weck. Leider: N,Osso. Samenkomst: 12,00 uur Die !Inghc-torr, 

A,v.d.Bcrg, G.Jnank, R,Bom, C,Bakker, R,v,Pclt, J,Dessing, F,Magnco, 
M.Magnec, J. v .Geffen, W. de llilster, N •. Kortck,i.as, G. v ,Ardcnne. 
Leider: P,Mccrshoek. 



Stand A-klassers (Bij1,ewerkt t/_ra 15 oktober) 
Quick Stops 7-11,. Lens 3 7-13 Lens 4 · 7-12 
Gona 7-10 El.Zwart 7-12 Duno 7-11 
RK,Deo 7- 9 Dynarao 7-11 II,B,S. 7- 9 G,D,A, 6- 8 . D,Z,S, .. 7- 8 A,D,O, 7- 9 
Den Hoorn 7- 8 v.D.s. 6- 7 Spoorwijk 6- 7 
Lens 2 6- 7 G,D,S, 7- 7 Velo 7- 7 
Rava 7- 7 D,JI,B,RK 7- 5 v.c_.s. 7- 5 
Wostlandia 5- 6 G,D.A, 5- 4 v.v.P. 6- 4 
RK.AVV 3- 3 Olivoo 6- 1 Postduiven 7- 3 v.v.P. 6- 3 Vogol 3- 0 Loosduinen 7- 1 
Vorburch 7- 2 L.v.s.J. 6- 0 
L.v.s.J. 6- O 

S,E,V. - 7-13 El.Zwart 6-11 Die Hàgho 6-11 
R.v.c: 7-11 RK,D:oo 6-10 · W.I.K. 7-10 
Lens 5 6-:-1'0 · Wit-Blauw 7-.8 Ooievaars 6-: 9. S,Altius 1-·1 Gr,W,II Vac 5- 7 Ormije-Blauw .4-:- 8 n.v.v. 7- 7 ·. Lens 6 6- 6 Lens 7 .6- 1 • 
Quick 7-'7 · Verburch 7--6 T,E,D.0-. 7- 6 D .S ,0; 6-'- 3 v.v.P. 5-'- 5 Gona .7-:-'5 
1-lit Blauw ·. 3-·2 Rava 6--5 llestlandia _6.., 4 
H,B.S, 6- 2 Valk0niors 5- 3 Vios 7- 4 Croravliet 6- 0 G.R,V,C, 6--2 B,M,T. 1- 0 

RK,A, V, V. 5- 1 RK,Deo 7- 0 ~,& --Velo 7-12 

~\\'$ Valkeniers 5- 9 ".,, 
f B,T.C, 7-,7 

½~0 i~fc:~~(\ Dynarao 4- 6 . " ,~./',ç-- l).,, .,, ~"~ RK.A.v.v. 4- 6 ~- ,,,-,... \ ·! (( • 

:Vr0donburg 4- 4 (~~~') w~ Rava 5- 4 -~ \~'\f 
Lens 8 6- 4 

~~~~"\1'i\ RK.S.V,M, 6- 4 - \tv ' Quintus 6- 2 ( \ ' , ,'1,, r' 
,111,JÁ.,1 l't. 

Quick' Steps 6- 2 ' ....... ,,,' ' • . f • 
i,v'.)'ll 

LENS 9: als vorige week, Leider: dhr,C,Franke, Sar.ienko• st: 14,30 uur Lons-torrein, 
LENS 10: als vorige week, Leider: dhr,J,Zoet. Saraenkomst: 14,~0.uur Lens-~errein. 
LENS 11: als vorige weck mot A,Kloywogt. Leider: dhr,N,Drabbe. 
LENS 12: R,lfoeoskerk, R,Hoppenbrouwers, E,v.Luxeuburg, R.Leyn, A,v,Maren, 

P ,!,foyer'; V ,Póiiw, A. Slabbo·rs·;· 'J",Tot·tero, J. Wijngaarde, R,Wijsraan, 
D,v.d,Zwan. Leider: dhr,B,Osse. Samenkorast: 12.15 uur Lens-terrein. 

LENS 13: als vorige weck, Leider: dhr,G,Vervaart. 
LENS 14: J,Houtschildt, E,v,d,Hovon, M,Jansen, Q,v.d,!faijs, E,Teunis, H,Uding, 

B.v.Voon, Th.v.d,Voort, J,de Waal, W,d<:, Vos, J.Pompon, C. Lipraan, 
Leider: dhr.JI.D::e.nkers. Sauenko• st: 13,15 uur Lens-terrein, · 

LENS 15: vrij (zie Lens 14), 
LENS 16: al~ vorige weck zonder H, lleeke. Leider, dl1r. 1'T. Keetman. 
~~ê._:!.7.• als vorige weck. Leider: dhr,Th,l!oefnugel. . 
LENS 18: als vorige weck, Leider: dhr,JI,Verbarcndse. Samenkomst: 12,45 uur Lens.

1 1 ~ENS 19: als vorige week met ,Th, Mooyraan, zonder M,Schutte, Leider: dhr,W,v.d~Tol. 
Samenkomst: 12,45 uur Lens. " 

~~ê.-~Q: als voriee we0k. Leider: dhr,W,Michels. Samonkor.:ist: 13,30 uur Lens, 
LENS 21: als vori1,e weck, Leider: dhr,A,Hoek. Sanonkomst: 13,00 uur Lens, . 
LENS 22: il,Erkclcns, A,Leyn, B.v.Nicuwenhuizon, F.Orta, M,Rovors, R,Ruitorman, 

G.Jloon, E,Francke, P.do Gier, CT.Jansen, R.v.Loouwon, II.Weeke, R,Pioters. Leid0r: dhr.R,Peters. 
7 



.. ...., .... - .. ,. 
LENS 23: als vorits"C wook, zonder G,:Soon en M,Rovors. Ros.: A.v.Klis on M:Sèliilt'-' to. ,~.,,,, .. ~- · 

TRAININGllT AFKEURINGEN 
Vorige weok werd gepubliceerd, dat voor 
do solektio-groopen bij slechte weers
omstandigheden voor eventuele afkeu
ringen hot bordje: a·,:m do ingang van 
het terrein geldt. Dit was niot juist. 
Het bord geldt uitsluitend voor allo 
niet selektic-groopon. De seloktic
trainingen gaan altijd door. 

STANDEN C-klasso, . 
Lens 16 7 - 12 Do Lier 
lt.D.O. 7 11 Lens 17 
v.u.c. 7 11 Or.Blauw 
v.c.s. 7 - 10 II,D.V. 
Quio~ 1 --:: 9 B,M,T. 
n.w.o. 7 - 7 Quick st. 
D,!I,C. 7 - 6 v.c.s. 
El.Zwart 7 - 6 Ra.va 
Cromvliet 7 5 R.v.c. 
Scheveningen 7-- 3 Coloritas 
La.akkwartior 7 3 
D.s.o. 7 - 1 

D~ J1!Pioron afkeuringslijsten gelden 
nie'.•Lvo_~r de wedstrijden van A 1, uit
kQQ~nd~ in do Regionale Jeugd. Vanaf 
1 2. - uur kari over hÖ t doorgaan van do 
w~cÎ.-str:ijden telefonisch worden geïn
formeerd over hot al of niet doorgaan, 
Te:j., :_96,13,14 Klubgobouw_. __ 

. . . . 
7 - :14 II,M,S,II, 4 - 8. 
7 - 11 D,U.0. 4 - 7 
7 - 11 w.v.s. 6. - 7 
7 - 10 c.u.P. 3 - 5 
7 7 n.s.o'!'. ·4 4 
7 -: .5 Zw,Bli:iuw 4 - 3-
6 - 4 II,P.s.v. 4 - 2 
7 - 3 Quick 0 - 0 
7 - 3 Lons 18 4 o· 
7 .. - 0 

PROGRAMMA PUPILLEN EN 1-fELPEN 
r ,, 

PUPILLEN 

ZATER1lAG 4 nevombor,1972 

11,30 uur D,H,L, 1 - Lens 1 ., 
12.15 uur Q,uick 2 :;;, Lens 2 
12,t5 uur Lens 3 - G,D,S,2 
12,15 uur Lens 4 - Tedo 1 
12.15 uur Lens 5 - B,M,T,2 
11.30 uur Lens 6 -.0,s.c.1 
11 ,30 uur Lens .7 - II,B,S,3 

.11.45 uur w.v.s.2 - Lens 8 

lf E L p EN ZONDAG 5 november 1 97-2, 

Torroin: 

_Brassorskade, Delft, 
Sav,Lohraa.nlann 
v1 . 
V2 
V3 
V1 
V3 

-· Ockenburgh. 

Voorwedstrijd bij Lons 1 - Coal 1 (sen_.) 

1,2 ,45 uur Lens -W 1 - Coal W 1 

ZATER1lAG 4 noveraber 1972, 

,Lens 1 - vrij.(zie zondag) 
13,00 uur. II,M.S,II,1 - Lens 2 
11,30 uur 'Lens 3 - ·A.D,0,4 
12.15 uur n.v.c.4 - Lens 4 
1 2. 15 uur S.cheveningen 4 - Lens 5 

AFSCHRIJVINGN-1: 

Vrcdcrustlann 
V2 
S_chaapwcg, Rijswijk 
Houtrust 

V 1 

2'?.~riftel_!,i~: vóór vrijdagavond 18,30 uu; bij dhr. G,v.d. Steen, Nunspeetlaa.n 303, 
Telefonisch : vri jdÜi;Ó.vond tussen 1 8 .45 cm 19, 30"uur ( ui tslui tond in eeval van 

ziekto), tol.66 .13, 14 Klubgebouw, . . 
In noodgovallon kunnen do pupillen on welp;~ nog op.zaterdagochtend tussen 10.15 
on 10,45 uur afbellen, Tol.66.13,14"Klubgobouw,..,'. -
AFKEURINGEH: Bïj slechte weersorasttmdighedon steeds eerst do afkeuringslijsten 

8 

raadplegen.- Staat daarop bij "Pupillen en Wclpcm" verrJold: 
"G0EDGEKEUR1l11 , dan steeds naar veld of punt van saraenkomst komen. 
IN DIT GEVAL Mll.G ER DUS NIET TELEFONISCH lf0RDEN GEINFORMEERD N.'U\.R 
EVENTUELE AFKEURIIWEN. 



,Staat bij do afkeurinesadresson bij "Pupillen on Welpen" vermeld: 
"ZIE AFICEURINGSLIJST", dan noot als volgt worden crchandold: Voor do 

... ' - ' - thuiswedstrijden ooet juniorenlijst worden &eraadploogd, Zijn· do 
wedstrijden van Lens 5, 11 en 17 goedgekeurd, dan gaan ook de Pu
pillei:, en 1folpon-wodstrijdon. op_ ons veld door, Ui tslui tand voor de 

.. ·. ui;twcds.trijdon (P 1, _2 on· 8,cn W 4/5).oaa•,in dat goval_.télcfonisch ·or: \'.°rd~Îj'gcillforraoo:r:q, of hun w'edstrijdcn doorgaan. (Tcl.6fr.13,14) 

DE 

•·· ·on ,~el·zqterdagóch1.e_nd tussen 10;15. en 10,30 u~r. 
1' r ', 

0 p,s TE 1·1 I u·,G E'cN, · ., · 

PUPILLEU: 
:,·,· ... , .. 

P 1: als. vori&e weck. Leider: Paul-. -v.d. Steen, s'O:raonkoost: 10,30,uur Lens-terr. 
• _,.., . : .. ,, • ,<.j• \'._~~,.. ' 

P 2: als'· voriJ,e ;w~ek.<Lcider: G0rard Dui vcsteyn. Samcnkoos't: 
. . 

11,30:~.Léns-terr. 

!'._J.: al~_,vorigc 'we~k:. Leider: Jos Disseldorp, 

P 4: ... "al~ \,c,rigçi. we.ek, Leider: Ferrie Hooghicmstra: 
--- ," --✓-· 

!'._2: als ':vorige week. Leider: Rob Hoefnagel. 

P 6: "als"vórige -:weëk 1':ièt-R,lfoderaakor i;p.v. R,de Haas: Le:Ï.dor: Ton Bauraan. --- ,·-- -/ :~•'._·.;-; )'~ ... :· .. ,' .. -;' .,-. : ' . -~ 
P 7: a,ls··vèrigo }T,eck'·raet R,de' Haas i.p.v. R.Radcraaker. • · • --.T'"' ., .... . ; ·- . , .. , . .. . . ,, . .._, , .. . . . • . 
P 8: als vorieo wook. Loidor: Arnold Brouwer. Saraonkomst: 11 u,Lens-torrein. 

WELPÈtf: 
... 1f..:.~: :: voor zondag als vorit,e week mèt F,Bloo i.p.v. P,de Groot. Leider: 

Martin Reuver (J ,Odonkirchen on M,lfoeroan zie W 5), 

W 2: als vorieo weck met P.dc Groot i.p.v. F,Bloo. Leider: Guus goynen •. 
Saracnkomst: 12.15 uur Lens-terrein, 

als yorige .weck. Leider: Cees van Doelen.· • ]f_J_: 

]f_:1;: 

!L2: 
als vorige weck. Leider: Dhr,Hoppenbrouwor. SmJenkor1st: 11; 30 u,Lons-torr. 

, ' 
P,v,Es, A,Frankon, K,Boon, Rudi Houweling, W,de Jong, R,Franko, 
M.v.Houdt, F,Fullaart, J.v.d.Zm:m, J,Grcve, J,Odenkirchon (2x), -M,Meer
rmn (2x). Leider: Ben Rui terraan, Samenkonst: 11,30 uur Lens-terrein 
(por auto?), 

ZATERDAGMIDDAGKLUB 

Mochten de wedstrijden van Welpen, Pupillen on Junioren op zaterdag in ziJn 
geheel worden afgekeurd, dan kunnen alle spelers on bolan1,stellcndon torocht 
in het klubt,obouw oa er do nodige spelletjes (tafcltonnisson, tafelvoetbal,-· 
kao.rton e,d.) to doen. · · • 
1fo verwachten iedoroon o• er ·eon gozollit,o middaa van to naken, · 
Op zaterdag is hot klubgebouw geopend van 12.-- tot 17,-- uur. 

1,ENS 6 {jun,) - Blauw Zwart: 3-2. 

Afgelopen zondagraiddag wo.s het dan zover, dat do koploper in onzo afdaling 
op bezoek kwan. Nu,ze hobbon het geweten, wat Lens 6 irt hun ra!lrs hebben, 
Do ocrsto helft ging hot nog gelijk op door enkele schoonheidsfoutjes van onze 
voorhoede, waardoor monde eerste helft niot raot con voorsprong kon afsluiten. 
Hierna begon hot spektakel pas goed, toon bij Lans allo roeisters van al hun 
kunnen werden opengetrokken, wat Dl.Zwart vorstold.dood staan. 
Ilot was oen puur pittige wedstrijd, die ik niet licht zal vergoten, ook al, 
omdat con ieder zich volledig van dozo bolangrijko ont1aooting bewust was, die 
in con voor hen grandioze overwinning • acht boëindit,en. 
Er raag ook wel worden gezeed, dat op.dit derde vold hot oooisto is aeprestoerd 
daze raid.dag, ook wat spanning on inzet betrof. Jaramor voor hot publiek, dat zo 
aan do verkoerdo lijn stonden, 

F,TI,Flunans: 
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Wc beginnen in het eerste hokje hclcraaal boven en holcraaal links, Daar komt de be

.roemde. letter van Lccntgc leerde Lotje lopen langs lange lindelanen. Oei! moei

.lijk! Dan cq.an we naar rechts on r.10.ken do hele stille oracanc tot we weer vlak voor 
·ons uitgangspunt terug zijn. Dat worden zes woordon, respectievelijk te beginnen 

, bij 1.:..2-3-4-5-6 mot achterccnvolcens 11-9-6-4-8 on 8 letters. 
Oraschrijving van de stille omgang: · 
1. De boste voetbalclub in West-Europa; crJ van do rest van de wereld r.10.ar niet 

to reppen, 
2, Do fûnktiè van Dhr,Jiierck in Lens; hot is bar wat die man te houden hoeft~ 
3. Hier korat in. zos lot tors "hot" olftal van deze eeuw: do spelers zem;-on hot 

zelf, 
4, Populaire benaraing van onder 1 bedoelde club. 
5, Een netje ora een non te vangen? Menig verongelukte voetballer kwam in haar 

handen. 
6. Eon vcrraaard voetballor van de !Iengclolaan; on het moeilijk to maken: zijn 

voornaan is Tinus. 

IIorizontaal: 
7.·IIet wapen van oen biljarter. 
8. Maak er geen olifant van. 
9, Eon van de gangen op een karapioonsdincr. 
10.Uil.t eon jaap·! 
11.Voor deze uitrusting zie men de advertenties van de. Lcnsrcvue., 

V @.Dat doen wo kampioenen: oanncn zonder kop. 
13.Iets voor vakanties. 

Vertikaal: 
,14. Hier ben je zonder training. 
15, Als jo_teveel van hot goede krijgt, loopt het hier uit. 
16. Riemen op zijn zondags. 
17, Je rioet je deze niet laten verkopen voor citroenen. 
18. Oneven. 
19. Uater in FTiesland, 
-20. Als het verkleinwoord zacht wordt gë-

21. 
22~· 
23. 
24. 

noeod, moot je dubbel oppassen. 
Op do lijn is niet uit, maar•••·•• 
Slecht geplaatst (afkorting). 
Omroepvereniging. 
Lens is 70 centiraetcr racer. 

Puzzelliofhcbbors hebben tijd 
tot twee weken na de vorschij
ningsdD.turJ van do Lcnsrcvuc, 
waarin de puzzle is cpgcnor.1en. 
Adres: dhr,P,Juffcrraans, Araan-

dclstraat 51, 

Onder de goede inzenders zal con waardebon van "Sporthuis Scngcrs" worden verloot. 
10 
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DE LENS R E_V U E 

.. Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

NIEUWE LEDEN 
.,. 

880 R.v.Leeuwen 22-08-64 (w) Lisztstraat 368 
,,. 881 E.Metselaar 18-10-63 

~w) 
Veenendaalkade 524 

,,-882 R.Niggebruege 26-11-64 ;l Vrederustlaan 221 
.,, 883 T.Plugee 11-02-61 Randveen 119 
.,, 884 E.P.Swart 10-01 -62 

(p~ 
Hengelolaan 1254 

"885 J,W,Verhoef .29-06-47 (s Ilengelolaan 647 
" 886 P,Verhoef 27-04-54 (s Melis Stokelaan 916 

ADRESWIJZIGINGEN 

.,,. 493 A.T.Schijf naar Leyweg 228 1 Den Haag, tel.295930 
;, 147 W ,F,Eykelhof naar Poptahof Noord 157, Delft. 

IN BALLOTAGE 

R,v,Iperen 
A,v.Schendel 

STRAFZAKEN 

04-09-60 (p) 
18-03-57 (B) 

Eindstede 3 
Bouwlustlaan 10 

251585 

674415 
291495 
672376 
661636 
662175 

• 

290214 

Hot bestuur hoeft R.Peek geschorst voor twee bindende wedstrijden i,v.m. zijn 
.optreden tijdens de wedstrijd Lens 11-ADO 14 (jun) op 4-11-72, 
Het bestuur heeft F,Raaff een officiële berisping gegeven i.v.o. zijn optreden 
tijdens de wedstrijd Den Hoorn 3- Lens 4 (sen) op 5-11-72, 

BAL VAN ALI BAJ3A TAPIJTC:::tTTR!.LE 
!Iet bestuur is Ali Baba Tapijtcentrale zeer erkentelijk voor hot beschikbaar 
stellen van oen voetbal voor do wedstrijd van ons-eerste elftal tegen Goal. 
We zijn benieuwd, welke firma con bal beschikbaar stelt voor do eerstkomende 
thuiswedstrijd tegen Olyrapia. 

KNVB-ENQUETE AMATEURVOETBAL 

• Het afgelopen seizoen is door de KNVB onder allo araateurklups con onquete ge
houden. De resultaten ervq,n volgo11 hieronder in hot kort. 
Op do· vraag, of men.voor of tegen.het instellen van hoofdklassen boven do eerste 
klas was., word door oen zeer kleine raeerderheid "tegen" geantwoord. 
Bij de 1e klassers was 50% voor en 50% togen. Als grootste bezwaar word aange
voerd de hoge reiskosten. Als grootste voordelen interessante wedstrijden en 
boter voetbal. Uit de enquete bleek, dat ruira 35,000 personen hun krachten goven 
als jougdlo ider; 1 /3 van hen is gediplomeerd ( ! ) ; er blijkt oen tekort to zijn · 
van 7200 jeugdleiders, 
De ruü1 3000 eerste elftallen van de amatcrnrklubs trokken in het seizoen 1970-71 
bijna elf miljoen toeschouwers; waarvan 4,5 • iljoon betalende bezoekers. Tor 
vergelijking mag dienen, dat hot betaalde voetbal in hetzelfde seizocm 5 L1iljoen 
b.(Îzoekcrs trok (dat is dus minder dan de helft van het aan tal bij de ama tours). 
Ons land komt 2700 voetbalvelden tekort, evenals 1700 ocfcnvcldcn en 5300 
kloedkamors. 
Van do 2775 a• atourklubs, die deze vraag hebben beantwoord, hebben or 1302 goon 
trainer in dienst; hiervan zijn 1020 afdolingsvcrónigineen, 

G.I!, · 

PROGRAMMA DAMES 

Na de wedstrijden van afgelopen waak togen ADO en Delft is ons da• eselftal 
omlaaggeduikeld op de ranglijst. J3oidc wedstrijden worden helaas verloren. 
Dat wa.s overigens niet nodig. Vooral teeon lillO worden voel kansen genist, Als or 
wat r.ieor op hot dool van do tc,genpartij wordt 1soschoten, dan hoeft dit elftal 
geen wedstrijd rac,cr to vorliozcn •. 
Zondag staat weer eon verre uitwedstrijd tegen RKAVV op hot pro0rarama. Hij begint 
ora 10 uur, dus uiterlijk 8.45 uur vorzaraclon in het klubgc,bouw. Afschrijven 
vrijd[lgavond bij • evr.M.!Iallccn ( tol.324044). Vrijdagavond 10 novoraber aanstaande 
wordt ·oen lichtwedstrijd g0spc,old togon ODE; cle training koï.1t derhalve te vervul-
lon. 1 



SPITSSPELER AAN HET WOORD 
., ... ...,. ·- :.n: "nè·t ïiroot's-tÖ .. dè~'i --~.i~ do ;,ootballiofhcbbGr;,. do toeschouwers dus, zijn' maar weinig bij het spel betrokken, Uat zich in hot vold afspeelt, donken zo to kennen uit do verslagen van voetbaljournalisten, die schrijven van vlijmscherpe passes, ragfrjno kombinaties on·subtiel; uiterst snol donkW'ork;·· ····•· · ·· ··· Om u oen boter inzicht to goven in do praktijk van hot voetballen volgt hior eon eosprekje mot con spitsspeler, dio zojuist met con formidabel sohot zowel paal als lat schampte on do. staander deed verbuigen. 

- Om maar direkt in to haken op uw doelpunt van vanmiddag, wat ging or door u hoon, toon u voor de keeper stond? 
Hoc bedoel u? · 

- Uat dacht je, toon je oog in oog met de keopor stónd? 
Wat ik dacht? Nou nikt eigenlijk. 

- Heb je nog overwogen' do bal nan je moe-opgekomen co·ntrunspi ts af to geven? · o, was die moeeekonon. 
- Dus je had 11etoon het idoo: "ik schiet op doel", 

Indirekt wol; ik was blij, dat ik hen raakte. 
Ja, hot was eon pracht doelpunt, •Wat dacht je toon? 
Die zit. 

- Toon .je I s-morgcms vzn huis vertrok, had· je toon het ideo: "vandaag naak ik oen doelpunt"., 
Voor de wedstrijd ben ik to zenuwachtig, dan zit ik konstant op toilet; maar je hoopt er wel op natuurlijk. 

- Zijn er nog toekomstplannen? 
Daar heeft u gelijk in. 

- Tot bcisluit wil ik: je na11ons de lezers bedanken voor je deskundig konmentaar, Hoc bedoel u. 
De l0zers zijn or'ongetwijfcld. blij mco to weten, hoo je doelpunt tot stanq, kwam, 
J,,,., ik heb oen doelpunt genaakt; maar dat hebt u toch.al gevraagd, . 

0-0 
VOORUAARDELIJKE STRAF TER DISKUSSIE 
Zoals vorige week gemeld, hoeft hot bestuur op do Afdclingsvorgadoring van do KNVB do diskussio geopend over hot al dan niet toepassen van voorwaardelijke 1 straffen. 
Tfo zullen zo beknopt mogelijk de voornaamste daarmee sanonhangendo a.spokten besproken, teneinde mee to helpen uw mening t.a.v. dit probleem to vormen. De voorwaardelijke straf is oen maatrc(';cl, die over hot algemeen genomen wordt, als dwang, ter voorkoming van herhaling van hot krij{.i·on van con officiële wa=schuwing of oen uit-hot-veld zending, net daaraan oen proeftijd vorbondon, "waarbinnen non zich kalm LJoot houden", 

.Vooral togen dit laatste punt zijn nogal wat bezwaren mogelijk. De proofpcriodo wordt meestal inderdaad als con tijd gezien, wa=in non hot dan naar oven wat kalnor aan doet, om na hot vorstrijkon van do proeftijd er woor op los te kunnen schoppen. We zeggen niot, dat con ieder daar zo ovor denkt, maar wo kunnen ons voorstellen, dat dit in bepaalde gevallen wèl zo is. 
Kan- r.1011 zich echter niet inhoudon,dan volgt autorn1.tisch oplegging vnn do voor.-,aardelijko straf naast de straf, die men voor dit twoodo vergrijp hooft gekregen. 
Als wc nu aannemen, dat eon bepaalde speler wagons natrappen 3 wodstrijdon hooft gokrogen, alsmede con voorwaardelijke straf van 2 wodstrijdon on zou dozolfdo spe-l-0r nog binnen do proefperiode worden gestraft not 1 wedstrijd wegens hot maken van b.y; .opzettelijk hands, dan zou do voorwaardelijke straf van 2 weken worden orJgozct in oen werkelijke straf van 2 weken, zodat betrokken spolor 3 weken lancs do kant staat. 
Is dit nu con rochtva=digo zaak? 
De aard van hot vergrijp is in hot tweede geval volkomen anders dan in hot eorst,ï-' geval. Begrijpelijk is hot, wanneer hot twoodo ·dol ict wederom natrappen was geweost, dan zou deze voorwaardelijke straf zoor funktionoel zijn on zien wij onigo rechtvaardigheid on consequentie, In eon aoval, waarbij men volkomen andere ove_rtreding heeft bogaan, dan waarvoor ·men voorwa=delijk is gestraft, achten wij dit niet juist. 
Togen zowel do voorwaardelijke straf als de daaraan verbonden proeftijd zijn bezwaren aan to voeren on w,ij spreken ons uit voor afschaffing daarvan. 
2 



Bohal vo bovengenoemde zijn e_z:.meer punten te vinden, q.:i.o hiervoor én tegen :-; .;•·· pleiten. Hierop en op de mogelijke alternatieven komen wij nog nader terug. Denkt u ex alvast • aar eens over na. 

KERST-DRIVE. 

Op vrijdag 17 nover.1ber is weer do eer
ste avond van de Lens-klaverjasdrive. 
Gezien 't sukses van onze àl eerder 
gehqudan losse klaverjas-avond hopen 
wij weer, zoals' vorie jaar, op 'n gro
te- opkomst. Da prijs por avond zal 
Fl.1 150 per persoon bedragen, waardoor 
u dan raee_kunt dingen in de.zo lani;
za• orhand beruchte prijzen.slag. 
1 n Goade raad: zoek .. 13on raaat voor vol-'
gondo week on kom a.s. vrijdagavond 

Jacowicz, 

'vf.DlA DJ!I&
SJ!A~ -

-CD~ICVE r,; 
oven öofenon. Want olke vrijdag~vond 
is ons klubgebouw open voor do Lons
ledon. Wannoer hier wat- • oar gebruik 
van wordt geraaakt, kunnen er op Lens 
voel noer gozolligo avonden zijn, 
ook niet georganiseerde, 

KaKa 
PROGRAl,1M,'i. SENIOREN VOOR zmmAG 12 lfüVEMBER 1972. 
14.00 uur Hillogorsberg 1 - Lens 1 "sohoidsr.J.C.van Dijk 12,00 uur Postduiven 2 - Lans 2 " C,Prinsenberg 
12.00 uur Lens 3 - Westlandia 2 V1 G1 16/4 " w.c.nrode;rodo 
10.00 uur Lens 4 - Juventas 2 V1 G1 15/3 

. 11 rr.J.J.Gillot · 12 .oo uur Delft 2 - Lens 5 " P.U.M.Rosbergon 
14.30 uur Velo 5 - Lens 6 " E,L.Jansson 
10.00 uur Delft 4 - Lens 7 " L.de Kooter. 
12.00 uur Juventas 3 - Lons 8 " A,H.J.Muldcr 
14,00 uur Lons 9 - V,D.S,4. V1 G1 15/3 " J.J.Ingonkamp 
10.00 uur Lens 10 - Gona 5 V2 G2 14/2 " B.Blik 
11 ,30 uur Lens 11 - Voeel 5 V2 G2 14/2 " J.Gonc Fernandos 
13.30 uur Lens 12 - Gona 7 V2 G2 14/2 Il A.Loykons 
1 o.oo uur· Lens 13 - Wit Blauw 8 VJ G1 16/4 Il niet. aangewezen 

. LIGGING DER VELDEN 
llillogersberg 
Postduiven 

- Ballagooysingel, Rotterdara - Hi],leeeraberg 
- "Madostein", Monstorseweg t/o No .10, Loosduinen - Delft 

Velo 
Juventas 

- w.11.van Leouwcnl:i.an, Delft 
- Noordwog, Wateringen 
- achter do lloornbrue Rottorda• seweg, Rijswijk. 

VERZAMELEN 

Lens 1 - Reis per bus, vertrok vanaf 
Lens 2 - 10.30 uur Klubgebouw 
Lens 3 11 • 1 5 uur " 
Lens '4 - · 9 .30 uur " 
Lens 5 - 10. 30 uur " 
Lens 6 - 13. 30 uur 11 

Lens 7 - 9 .00 uur 11 

Lens-8 - 10.45 uur 11 

D E O P S T E L L I N G E N: 

Uengololaan 12.15 uur. 
Lens 9 - 13.30 uur Klubgobouw 
Lens 10 :- 9.30 uur 11 

Lens 11 - 11 , 00 uur " 
Lens 12 --13,00 uur " 
Lens 1 3 - 9. 30 uur " · 

Lens 1 en 2 worden 

Lens 3 

door de trainer bekend1,emaakt. 

als bekend 
raot J.Rooduyri 
Ros.: J.Kruizinga -- . ..·' . 

Lens 7 
als bokond 

Lens 4 Lens 5 
als bekend als bekend 
r.wt J. Verheugd 

Lons 8 
als bekend 
Keeper: 
L.Br:mdonburg 

Lens 9 
als bekend 
R.Peters (Ros~) 

Lens 6 
als bekend 

Lens 10 
als bekend 

Ros.: G,Vervaart 
II.Ha.kot naar 13, 

3 



Lens 11 
als bekend 
A.Banning keeper 

(ook in 12) 
R.Petors ook Reserve 

biJ 9, , , , 
zond.er:-' 1l .Péls0r .· 

Lens 12 
ah bekend.· 
A.Banning ook in 11 
oot P.Vorhoof 

11 • :·:J .~r. Vorhoof 
J.Schóuw naar 7 

' ,·,• ;, 

Lans 13 (Voter~non) 
als bekend 
mot G.Jialloen 
met II,Ilakot 

.. 

Afschrijvii:igon b_ij do a~voe:r;_dors. . . . . . . . 
Horen aanvoerders:· Deze· weck 'ellen van do SEKO dhr.G.v.d. Velde, vrijdagavond 
tussen 9.0·0 on ·10,00 uur, ook indien U gocm afschrijvingen hebt. 
Zondoi;1norgèn vanaf'9,00 uur aanwezig van do SEKO do horen: G,Cooraans, M.Bloks 
on Ph.de Zw=t, 

_ R.Bos wordt niot meer opgesteld i.v.o. niet opkooon. Verweer oaandO{savond bij" 
do SEKO, 
G.Bennoker wordt verzocht oaanda;;avond bij do SEKO"to koraon, 

DINSDAG 14 NOVEMBER AVONDWEDSTRIJD 

Lens 5 - Loosduinen Korab. 
20,00 uur. Scheidsrechter: Hr.v.d,Lans. 

DEN HOORN 3 .7 LENS 4: 1-1. 

In eon zwak gespeelde wedstrijd heeft 
Lens 4 een onnodig punt achtorgelàton 
bij Den Hoorn •. !fot wind tegen ging Lens 
in de aanval; raaar door onnauwkourie 
plaatsen en te veel pingelen van soo• i
gen kon goon doelpunt worden geoaakt. 
Na ongoveor .5 .rainuten was or een • is
verstand tussen:. eon speler cm do keeper, 

wa=door de oiddonvoor van Den !Ioorn. 

UITSLAGEN' SENIOREN 

Lens 1 - Coal 4-2 
BEC 3 - Lens 3 1-4 
Don Hoorn 3 - Lens 4 1-1 
Lons 5 - Bl.Z1mrt 5 3-2 
Lens 6 - WIK 3 4-6 
Lens 7 RKSV!l 2~2 
Lens 8 - Delft 4 0-2 

kon scoren: 1-0. 
' Na do rust oonzolfdo spelboold van on

nauwkourie aanvallon. 
Vlak voor tijd word hot dan tooh nog 
1-1 door oon prachtig doelpunt van 
H,Vorhoued. 

.. 

DVC 4 - Lens 9 2-4 
Archipel 5 - Lens 10 2-3 
osc 6 - Lens 11 5-1 
BTC 5 - Lans 12 · 0-2 
NLS Broraah 6 Lens 13 1-1 

Dit seizoen weer volop spannin(l' voer 1ens 1 

Nu ons keurtoara enkele wedstrijden • et wisselend sukses hooft afgewerkt, kunnen 
wo konkluderen, dat hot.dit seizoen woor kan vriezen en dooien, Missohion aÏs.we 
r.1et onze jongens op dö "Ui thcif" [;aan tràinen, dat or· wat stabiolero verrichtingen 
volgen; per slot van rekening 'zit.or in do pot van do buurman toch altijd do vet
ste kluif. Afc;elopon zondag hêbbo:n wc con Lens aan hot werk 1sezien; ctat duidelijk, 
zowol technisch als taktisch vorui t d.o noerdoro was van toecmstandor ·coai', maar•· 
gozion het aantal. doelrijpe kii.nsen was do ui tslae; nog maar dunnetjes ··en dat ligt 
niet alleen aan onze voorwaartsen. Wo hebben allemaal gehoord of golèzon, dat 
zelfs do full-profs van hot Nedorlands elftal een enthousiast publiek bijzonder 
op prijs stollen, eigenlijk onraisbaar achton en dat geldt dan uitoraàrd nog neer 
voor oenvoudigo amateurs, die door aanraoedigingen vloucrols kunnen krijgen óti zo
doondo tot oneokonde prestaties kunnen ko• cn. •·· · · ··. -- ...... _ .. · · "' · ·· 
A.s. zondag gaan onze voorwaartsen naar Hillegersberg, dat raonentool de vijfde 
plaats bezet, dus nog oen geduchte konkurront. We kunnen hot niet eisen, maar 
eon rochti,oaard LensOr· mae do wodstri'jdcn vu.n ons eerste· nlot raisson,' or raoêt'' •. 
sfeer langs de lijn zijn, andors zien wo do 2o ~lasso over 10 jaar nog niet. 
Onze jongens verdienen Uw steun, want zo trainen keihard on raootcn zich or vool 
voor ontzeggen. Tot zondag! 

P.s. Do reis naar Iîlllagersborg wordt· 
zondag por.bus.goraaakt, Voorzover 
or.piaats is, kunnen supporters 
• ocroizon. Tiopolijk kunnon do o
verige onthousiastolingon raoorij-

4 
dcn oot partikuliorc auto's. Do bus vertrekt on 12.15 uur. 

CoCo 



VARIA ANTJE S, 

- Sloop-in, sliep uit, 
- NaPalmbomen komen treurwilgen. 

Gehoord in do· wandolGang ( van bar naar toilet r 
Waarom schrijft die rechtsback zo linksbuiten.• 

- Bij hot eerste lopen ook do • oosto aanvallen over li_nks; deze zijn hot {sovaar-
lijkst als ook af on toe do rochtorvlougol wordt ingeschakeld. 

- Do rodaktio zoekt daaro• con mcdoworkor, die rechtsbuiten schrijft. 
- Rinus Israäl: meniscus onder do knie. . 
- Hot dorde heeft zich afgolopen zondag VorhouGd, 
- Ali-ba-bal. 
- Ben Osso bokli• t momontool do Jura. 
- Waar het niet altijd oven sportief toocraat: 

Tor Heide on in 't Groonovold. 
- Kort verliest, lang betaalt. 
- Dhr,fiiorck is belast mot de voorverkoop van do kaarten voor do klupavond. 

Uollioht ton ovorvloodo zij vermeld, dat do vrijdagsprijzon nog Bteods van. 
kracht zijn. Niet dringen s.v.p.!! 

- Goltiidsovorlast: Öorvordovcmde middelen. 
- Dienstweigering: Simulerende middelen. 
- Club van 100 vóór ·of na Christus. 

BERICHTEN 

- Modo namens zijn vrouw dankt Jan Brochard hot Bestuur, do Totokoramissie on dcï 
Families Kras on Suykorbuyk voor do bolangstollincr, do bloemen on hot kado, 
ontvangen bij hun koperen huwelijksfeest. 

~ Rectificatie 
Alhoewel het niet in do Lons-rovuo was vermeld, worden niet alleen de junioron

ol-ftallon 9 t/m 22 door horen geleid. Excuses aan do horen leiders van do 
elftallen 1 t/m 8. . 

- Als wc iemand tot Lonsor van do Yook uit zouden moeten roepen, zou Hans Ver
barondso daar ongetwijfeld voor in aanmerking komen. Na al in hot 7e Senioren
elftal te hebben r;ospoold, WaJS hij onmiddellijk bereid om con resorvo-bourt 
te vorvullon bij Lens 6. Twee_ wokcn ;:,elodcn was hij ook al conzolfdo spor
tieve hulp voor do Soko geweest on wo mogen hier toch wol 9ycn bij stil-, 
staan, wetende, dat vooral do scmioron hier ovon hot aleomoon erg moeilijk 

_ over doem, Ze zijn sl_ochts· zelden bereid zijn oen rosorvobourt bij oen ander 
elftal t0 vervullen, en verzinnen do moest kleurrijke sraoesjos om hieröndcruit 
to kor.10n. Doe-or-' is wat-aan. _ . 

- Vrijdagavond Klupavond, 

Klupavond Vrijdagavond • 

..: Maandagavond: Kómmiss ieavond ( ook voor do Ka.Ka), 

Zo~dagmiddag: Mot de verentgin;:, oen dagje naar buiten. 

PRO-ORAMMA JUNIOREN 
~ ' . . -
ZONDAG 12 NOVEMBER 1972 

11,15 uur. Lens 2 .- Rava 1 
1 o. 30 ,uur Bl.Zwa.rt .3 - Lens 3 
13, 15 'uur .Valkeniers 2 - Lens 6 
13,00 uur Lens 8 - Ruvu. 3 

MAANDAG .. 1 3 NOVEMBER 197 2 

19.oq uur : L.ons 9 - P,D,K, 
··•·· . - - .. ·-

ZATERDAG 11 NOVEMBER 1972 

14,30 uur Foyonoord 1 - Lens 1 
15. 15 uur 1,oosduinon 2 - Lens 4 
15. 15 uur RVC 4 - Lens 5 
15. 15 uur Lens 7 BMT 3a 
14.00 uur . Lons 9 Rijswijk 6 
15. 15 uur Monstor 10 - Lons 10 
12.45 uur Die Hagho 6 - Lens 12 

~~,i::~ 

V3 
Dr.Mansvol tkade, Wassenaar 
Hoornpark 
V3 

Rottordara 
M.ons tora:eweg 
Schaapwog, Rijswijk 
V2 

. V1 
Duyvonvoordostraat, Monst0r 
T.orrein Spoorwijk 
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Lens 11 vr1.J 
11.30 uur Die Ilaghe 7 Lens 13 Terrein Spoorwijk 

Lens 14 vrij --
14,00 uur Ooievaars 6 - Lens 15 ZuidorpO:rk, 2o god. 
15 .15 uur Cromvliot 7 - Loris 16 Ródorijkorstraat 
14.00 uur HDV 5 - Lens 17 Zuidorpark, 2o god. 
15. 15 uur Lens 18 - Zw.Blauw 3 V1 
15. 15 uur Lens 19 - !IDV 6 V3 
12.45 uur Lens 20 - Adelaars 3 V2 
14,00 uur Lens 21 - DSO 14 V2 
14.00 uur Lans 22 - HPSV 3 V3 
12,45 uur Quick 15 - Lans 23 Sav.Lohr.\anlaan 

AFSC!IRIJVINGEN: 
Sohriftolijlc 

Telefonisch --------

vóór vrijdagavond 18.30 uur bij de hoor G.v.d.Stoen, Nunspoot
(laan 303, 

vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van A-klassers (1 t/ra 8): dhr.J.Hop, tel. 29,40,38 . ziekte) 
B-klassers (9 t/ra 15):dhr,A,Bertons, tel.29.02.45 
C-klassers (16 t/ra 23):dhr.R.Becker, tol.55.94.77. In neocltsovallen kunnen do junioren nog op zaterdagochtend tussen 10.30 en 11,00 uur afbellen bij dhr.G.v.d. Steen, tel.39.86.94. 

AFKEURINGEN": De junioren raoeton bij slechte woersorastandigheden steeds do af-· keuringslijsten raadplegen. Telefonische inforraatios worden hier
over niet verstrekt. 

NIET-OPKOMERS: Wegens niot-opkor;1on af(l"olopen weekeind krij(l"on de volgende spe
lers 2 extra rosorve-beurton: A.Leyn, F.v.Loon on R.v.Pelt. 
Bij herhaling volgt uitsluiting van deolnooing aan do koopotitiowedstrijdon. In dat geval blijft do verplichting tot betaling 
van do kontributie tot hot eind van hot seizoen (30 juni) gohand
h:tafd • 

... KEEPERSTRAINING: a.s. zaterd1l(l" 10.00 uur voor J.Bron1,or on 
s. Wiloer. 

DE OP ST. ELL INGEN: 
k~~~!= wordt donderdag na de training bekendgemaakt. Leider: J,Ilop. 

LENS 2: ------
LENS 3: 

LENS 61 

~7.: 

LENS 8: 

LENS 9: 

6 

Samenkomst: 13.00 uur Lans-terrein. 
A.naven, A.Schnoidor, A.Schijf, G,Woutors, Chr. Stapel, P.v.d, Steen, J.v.d.Mijo, P,Zeitzen (2x), c. Boëseken. Leider: A.v .• Bag1,-uo. 
!I.v.Dar.i, J.v.d. Ende, A.IIoynen, J.MouloDan, P. Vorheosen, F. Voeren, A,Albors, J.Niouwenhuizon, A,Bauraan, M.v,Bags1.1ra, J.v.d. Voort, 
A.v.d. Meer, F,Tounisson. Leider: A.Schnoider. Samonlcorast, 9,30 uur 
P Z · t ( 2 ) A d · n F s II G • t.. E II f fLonstorroin;· . ei zon x , •. on oor, . noey0rs, . ui , 1 • · oc nagel, 
J.Janmaat, P. Lojewaan, A,do Paetor, J,Post, II,v.d,Brook, A.Lodder, J.v.d. Lans, G.Colpa, Leider: A.Blok. Samenkoost: 14,45 uur Loosduinon-'torrein. 

B,Ruitorman, J ,!foyers, P.Driosson, II.Stravor, R,Bortens, P,Booms, G,Lolieveld, E,Reesink, R,Vorbarondso, E.v.d.Spool, T,v,d. Spoel, 
F. IIooghiemstra, P.do Wolf. Leider: J,lloynon. Sar.ionkomst: 14.45 uur R.V.C.-torroin. 

G.v.Doolon, W,Duivorraan, C.!Iooghior.istra, N, Kortokaas, F.v.Os (2x), R.v.d,Linde, W.v.d. Linden, U,do IIilstor, G,v,Ar_d,_qp.no, W •. Pacqué,· E.Booras, N.'s-Gravondijk, J.Ruytors. Leider: F,Flumans. Samonkorast: 12,45 uur Valkoniors-terroin. 
A,v.d.Aar, M,v,Dijk, J.v.Iloek (2x), Th,lleomskork, A,Brouwo; (2x), Il,Koynor, F,Klos, A,Looyostein, II,Nig6obruggo, J.Slabbers, U,Snijdors; F,v.Os (2x). Leid.or: U. Osse. · 
A."v.d,Bor(l", G.Blank, R.Boci, C,Bakker, J .Dessing, F,Magnoo, M. Magnoo,• J.v.Goffon, A,Kleiwegt, il.Brouwer (2x), J.v.!Iook (2x); Ros: A.v,Pelt •. Leider: P.Moorshook. -
als vorige week. Leider: dhr.C,Franko, 



-

~ENS 10: 

LENS 11: 

LTI:NS 12: 

LENS 13: 

~E!i.iê._1.1 : 
~~ê._1_2_: 

LENS 16: -------

~~.!ê._1.1: 
LIDTS 18: 

LÊNS 19: 

LENS 20: 

LENS 21 : 

LENS 22: 

LElfS 23: 

als vorige weck, Leider: dbr;J,Zoet. Saraenkorast: 14.15 u,Lens-torroin, 

vrij. E,Casten• illor zie Lens 15, 

als vorige wock • et l'f,v.d,Meije on P,van Rijn i.p;v, V.Pcuw. 
LeidÓr: dhr,B,Osso. §araenkorast: 12,15 uur Lens-terrein. 

als voriec weck • et V,.i:ouw en JI,Uding i.p.v. w.v.d,!faijc. Leider: 
G,Vervaart, Sar.1cnko• st: 11,00 uur Lens-terrein. 

vrij (zie Lens 13 en 15), 

E,Casten• iller, H,Groon, P,Dullaart, R,Kleywegt, F,Jonkor, G,Krijgs
• ::1n, '1,v,lfaarsoveon, J,Porapon, J,Wasserman, M,Janson, C,Lipraan, · 
J,Korto, A,Hoenstok, Sa• onkorast: 13,15 uur Lons-torroin. 

als vorige weck raot R,!Iofraan. Leider: dhr.W,Keot• an; Samenkomst: 
1 4. 1 5 uur Lens • 

als vorii;e weck. Leider: dhr,Th,Iloefnagel; Saraonkorast: 13,- u,Lons. 
:à.ls vorige week, Leider: dhr,IT,Vcrbarondse. 

als vo_rige weck, Leider: dhr.w.v.d.Tol. 

als vorige weck. 

als vorigo week, Leider: dbr,A,!Ioek. 
" als vorige week, Ros.: A,Leyn. Leider: dhr,R,Petors. 

o..ls vorige week. Leider: dhr,A.]anning en lT ,Drab be. Saraonkiorast: 
11.45 uur Lops. 

UITSLAGElT 4/5 NOVEMBER 1972. 

Junioren: 

Lens 1 - Excelsior 1 
•"LGns 2 - Quick Sto:;is· 1 
Lens 3 - G.D,S,.3, 
Lens 5 - Q,uiok 3 
Die IIagho 3 - Lens 7 
Lens 8 - B,T.C,2 
Quick 5 - Lens 9 
G.D.A,3 - Lens 10 
Lens 11 -A_.D,0.14 
Rava 8 - Lens 12 
Lens 13 - Velo 12 
v.u.c.12 - Lens 14 
Lens 16 -D:s.0.10 
Lens 17 ·' - Ornnjo Blauw 4 
D.W.0,9 - Lens 18 .. 
o.s.c.10 - Lens 19 
Orn.nje Blauw 5- Lens 20 
G,D,A,8 - Lens 21 
Lens 22 - RK,DEO 12 
Lens 23 - Rijswijk ·16. 

1-3 
2~3 
1-0 
4-0 
4-1 
0-0 
0-5 
1-1 
2-0 
3-3 
3-1 
0-4 

.. 3-1 
1-0 
3-0 
7-2 
1-2 
8-1 
1-3 
1-5 

J1JlU0REN 

Met in5ang van heden is de Junioren
ra;id weer in het loven 5oroepen. 
Do volgende r,1enson zijn jullie ver
tegenwoordigers: 

A-klassors: G.Colpa, P,Zoitzon, 
R,v,d.Stoen on R.Bortons. 

B-klassors_: A, 's-Gravendijk, P,Per
royn, C.Schenkols on P. 
Meyer. 

C-klassers: A.Loyn en F,vnn Volzo11, 

Bogoloidor:_ B,Osso, 

]ovongonoorJden worden verzocht woons
dn_e 15 novo• bor era 19 uur in hot 
klubgobouw aanwezig to zijn voor d0 
eerste vorga.dering. Indien vorhindord, 
gra.n{ï bollen tussen 17.45 en 18.15 u. 
Tel. 60. 20. 90. . . . 

B,Ossc. 

P R O G R A M M A. P U P I L L E N EH W E L P EN 

PUPILLEU 

ZATERD~G 11 november 1972 

12.30 uur nso"1 
12.00 .uur Lens ·2 .. 
12.00 uur Loosduinen 1 
12.00 uur· .. Te Uorve 1 
12,00 uur ADO 5 
12.00 uur Lens 6 
12.00 uur Lens 7 
10.00 uur ODB 3 

·~Lens 1 
- Westerkwartier 1 
- Lens 3 
- Lens 4 
- Lcns 5 
- Dyno.r.10 1 67 2 
- Den !Ioorn 5 
- Lens 8 

Terroirii . 
v, d, IIacrcns tra.a. t, 
V1 
Monstcrsowoa · 
Vredcmburchweg 
Zuidorpa.rk 
V2 
V3 
Al b=da.s trc.a t 

Zoctorraeer 

7 
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WE L P,,E N ..... ., .~ ·• 

ZATERDAG 11 novenbor 1972 

10.45 uur RKSVM 1 
11 , 15 uur Lens 2 
9.45 uur vcs 3 
9.45 ADO 5 ' uur 

11. 15 uur Lens· 5 

- Lens 1 
~• VVP 1 
- Lens 3. 
:_ L~ns 4 
- vcs 4 

Duyvenvoord.estraat, Monster ; 
... V2 

Dederasv.i'artweg 
Zuiderpci.rk 
V3' ' " 

AFS CIIRIJVIlrGEN: 
Schrifteli;j!: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr,G,v,d. Stet!n, Nlinspeetlami 303, 
Teläfonisch : vrijdagavond tussen 18.45 on 19,30 uur (uitsluitend in geval van 

ziekte), tol. 66. 13, 14 Klubgèbouw. 
• ' " ' J • 

In noodgovàllcn kunnen de: pupillen on 1rnlpon nog op zatordo.eoehténd tussen 9.-
en 9,15 uur.afbellen. Tol.66.13,14. klubgobouw. . " ,. ' ' . . , . ,,, . . . ~- . . . . ·. . . AFKEURINGEN: Bij slechte woorsonstandighodon steeds eerst de o.fkcuringslijstcn 

raadplegon. 'Sto.at daarop bij "Pupillen en Welpen" ver• old: "GOEDGE
KEUfill", d:m steeds haar ·veld of punt van saraenkonst konen. IN DIT 
GEVAL M:lG ER DUS !TIET TELEFONISCII WORDEN GEilfFORMEERD NAAR EVIlT
TUELE ,\FKEURINGilT. 
Staat bij do afkouringso.drossen bij "Pupillen en Wêlpen" vorraeld: 
"ZIE AFKEURINGSLIJST", dan • oot als yol1st worden goliandeld: Voor de 
thÜiswodstrijden moot juniorenlijst worden geraadpl001sd, Zijn do 
wedstrijden van Lens 7, 9 en 19 goedgekeurd, don ga= ook do Pupil
len en Wolpcn-wodstrijdon op ons vold door. Uitsluitend voor do 
uitwedstrijden mn.g in do.t govo.l tolofoniseh worden eeïnforraeord of 
hun wodstrijdon doorgo.a.n. (Tol.66.13.14 ) en wol zatcrdagç,chtond 
tussen 9.00 en 9.15 uur. 

NIET~PKOMERS: Wagons niet-opkomen o.fg-olopen wockoind krijgt do volgende speler 
/ ,2 oxtro. rcscrvo-beurtcn: II.Kok, { = ) J-!J . , 

Bij horhalin1s volgt uitsluiting vrui deelneming n:an do kompoti tio
wcdstrijdon, In dat geval blijft do verplichting tot betaling . 
van do .kontributio tot hot oind vo.n hot seizoen (30 juni) gclmnd~ 
~~- . 

DE OP S T i L LINGE N: 
p 1.: 

p 2: 

. f_J: 
r._1: 
r._2: 
p 6: ---. 
f....1: 

als=vori0e weck. Leider: 
als vorige week. Leider: 
als vorieo waak. Leider:. 
als vorige wook. Leider: 
als vorige weck, Loiclcr: 
als vorige week. Leider: 
als vorige week. Leider: 

Paul v.d,Stoen. Saraenkor:ist:. 11. 30 ... u. Klubgebouw. 
Jos Dissoldorp. 
Ton Baur.ia.n. Saraonkor:is t: 11.- u • klubgobouw;. 
Forrio IIooghiorJstra. Sanonkomst: 11.15 u,Klubgobouw, 
Rob !Ioofnagol. Sar:icnkomst: 11 .15 u. Klubgebouw, 
Fred clo Kloyn. 

Coen Ilooghior:istra. 
P 8: R,v,Eyken, F.v.d,Iloovon, J,IIoonstok, II.Jansen, K.do Kloyn, L,v.Luxoraburg, 

E. Matthijsson, N,Noort, R,Notobaard, I.Overklift, T,Teouwisso, M.v.Zwol, 
T,Pluggo. 'Ros.: II.Kok. Leider: Arnold Brouwer, Sa• onkomst: 9.15 u,Klubgobouw. 

W 1: 

lf 2: 

!:LJ= 
~-1• 

als 

als 

als 

als 

vorige 

vorige 

vorige 

vorige 

weak. Leider: 

weck, Leider: 

weok. Lo ieler: 

wook. Leider: 

mms Zoun. Saraenkor:ist: 9.45 u. Klubgobcuw. 
Guus Ileyheri~ 

Cees v.D0olon. Saraonkoms t: 9.- u. Klubgobouw. 
Dhr.Hoppcnbrouwor. SaraenkorJst: 9,- u,Klubgobouw. 

~-2' P.v.Es, A.Fro.nkcn, K.Boon, Rudi IIouwcline, W,do· Jong, R.Fremko, M.v.rroudt, F.Dullaart, J.v.d. Zwrui, J.Greve, R.Niggcbruggc., R,v.Lccuwcn. Loiclor: Bon Ruitorman. 

UITSLAGEN: 
D,II.L.1 
Quick 2 -
Lons 3 

~E~!.!.~~• 
Lens 1 
Lens 2 
G.D.S.2 

0-0 
1-2 
4-0 



Lens 4 - T,E,D,0.1 6-1 !i!::!E!::~: Lens 1 - Goal 1 (vr. )0-0 
Lens ·5 - B,M,T.2 o~o Il,M,S,II, 1 - Lens 2 2,-0 Lens ·6 '..:.. a.s.c.1 ··0-0 R,V,C,4 - Lens 4- 0-1 
Lens 7 - !l,B.S,3 0-7 Lans 3 - A!D,0,4 0-0 w .v .s.2 - Lens 8 4-0 Scheveningen 4 - Lens 5 0-1 

R,.V.C, w 4 - Lens w 4, 
Een zeer goed spelend en vechtend Lans 4, heeft oen kleine, maar ik dacht vcr
diendo·overwinning behaald, Ook ,:,1 scoorde R,V.C. in eigen goal, waren wid toch hot moest in de aanval, 
In het vervolg nog sneller 
doelpunten, Jongens, ga zo 
volgen, 

Oproep aan de ouders v= Welpen 4 spelers. JW,1 Inga.a.ndo 11 nove• bor • oèt iedere spe
ler v= Welpen 4 voorzien zijn van 
handdoek on zeep, Tovons wordt or niet 
moer gespoeld mot ondergoed ondor hot 
Lonstenuo, daar dit zoor onfris is on 
verkoudheid a.lleon maar in do hand 
werkt, Ouders, zie hier a.u.b. op 
dat dit niet meer voorkoot. 

Dhr. Iloppenbrouwer. 

TOPSCORERS 

§:~nieren, Elftal 
·o, .• \·,Rooduyn 3 
.1, G,de Hoogd 6 
·2. ·:Ei.Bakkers · 5 

J,de Ililster 10 
·4. II. Verheugd 4 
5, A.v.Luxemburg 13 

'II.de Sterke · 10 
7, J,Bertons 1 

H ,!Ceetman, 1 

Pu__:eillen en Welpen: 
1 • J, Franken i' 4 
2. E,IIofman P 4 
3. M. Voorman P 5 

R,v,Viorsson P 5 
n.v.Wijngaarden P 6 

6. R, v ,Ba.m,um W 1 
F,Blom · W 2 
R,Bon P 2 

C-Klasse standen 

H.B,S, 6-12 
IIMSII 7-11 
Spoorw,7- 8 
KI@ 6- 8 
Duno 5- 7 
IIDV 8- 6 

Lens 19 6- 4 
osc 1- 2 
ADO 7- 2 
Loosd. 6- 0 

Laakkw, 
Lens 20 
Kranonb, 
Vies 
v.v.r. 
Ad0laé!r8 
dio !Iaghe 
Havo. 
Or.Blauw 
n.v.c. 

Aantal 

1 
9 
8 
8 
7 
6 
6 
5 
5 

10 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
5 

7-11 
5- '.7 
3- 6 
7- 6 
2- 4 
6- 4 
6- 4 
4-··2 
1- 2 
5- 0 

toe, 

•, 

~'fi! i 

~~I 
t~ Ij>)\ ' 

l=:,:a ,[t===.=:='-' ~--
=;;-

Do Puwoko wil hieraan toovoogon, on ver
zoekt daarom ook allo andere leiders 
hier zoor goed op toe to zien, dat dit 
niet alleen geldt voor spelers van wel
pen 4, ma.ar ook voor allo andere Pupillen
en lfelpenclftallon. 

Junioren: 
1. H,Straver 
2, F,Baven 
3, L,Lcjowaan 

M,v.Wasser.i 
5, Q,v.d.Moys 

P. SohoonrJaker 
7, A,don Boor 
8. Th,v.d.Voort 
9, J.v.d.Voort 

Rt1.V,\ 8 - Lens 12: 3-3, 

Puweko. 

A 5 
A 2 
B 5 
B 3 
B 6 
C 2 
A 4 
B 6 
A 3 

17 
15 
14 
14 
13 
13 
11 
10 
9 

Eindelijk speelde Lens 12 oons voor wat 
h~t waard is; hot moest in hot Zuidorpark 
aantreden togen mede-koploper RAVA, 
In oon~spannondo wedstrijd, waarin Lens 
dë. s.torRste was, · speelde do schoidsroch
tor .helaäs q~n belangrijke rol. Al na 5 
minuiten:had Lens, via Ed,v,Luxor.1burg, 
oen voorsprong genomon, die achter al snol 

·· teniet word gedaan door oon buitonspel
doolpunt van RAVJ,, dit ondanlcs torooht 
vlaggen van do eronsrochtor. Vlak voor 
rust wist Rava nos op fraaie wijze 2-1 to 

. scoren. Na,do rust, waarin v,Wijngaardo 
was vervan[;'on door v,Maren, ging Lens fol 
in do aanval, wat no. 10 [lin. loiddo tot 
oon doelpunt van Dick v,d.Zwan, uit oen 
voorzat van Vincent Pauw, Dooh vlak hier
na trapte do schoidsroohtcr in oen knappe 
kooodio vmi ooh van do Ho.va-spelers, wat 
beloond word not oen penalty, dia onhoud
baar voor Jan Tottoro werd ingesohoton, 

9 



· Solfov. 7-
D.S.O. 5-
Or.Blauw 5-
B.S.C. "6-
D,Z.S. 4-
W.I.K. 6-
Gona 6-
Lens 21 8-
G.D.S. 7-
G.D.11... 0-

LENS 11 - ADO 14: 

11 
10 
8 
6 
5 
5 
4 
4 
1 
0 

2-0. 

Ondanks dit alles bleef Lons·torug
vochton, wat vlak voor tijd word beloond 
• et con knappe treffer van Paul v::m Rijn, 
die not wa!3 ingevallen voor Rob Loyn. 
Als Lens 12 oot deze inzet al zijn tegen
standers tcgonoot treedt, kan con ki:m'.,; 
pioonscliap zeker niet ui tblijvon. · 

Don Osse. 

Ten aanschouwo van oen talrijk publiek wist Lens 2 zoor belangrijke punten 
in do knip te steken. ADO was evenals Lens nog oneoslagen, hetgeen oen boeiend spektakolsti}k kon opieveron' on dat üÏ het_, dan oo_k ·ho1otJaal geworden·,· zo erg 
zelfs, dat_ de scheidsrechter waarschijnlijk enkele kilo's is afgevallen. 
Dirokt na ··aftrap een hautain spelo'nd il.DO, dat do indruk wekte even to kooon 
winnen. Hierdoor word het yoor do Lens-voste even benauwd, tiaar vooral door 
ijzersterk "ïngrijp,:,n van IJ<:\nk Ruytor en Robby van Luxeoburg gingen de il.DO-voor
waarts.on' 'steeds_ norvàuzer· s polorl":,S waardoor Lens aan zijn opaars ken beginnen. 
Via con :zwo_ogondo Robby v.d,Kruk werd To• Visser gelanceerd, die con schitte
rende ,ij,!;iutcpass r;:i.f 11an Johny Drocha.rd, die pi jlsnol • et do bal aan zijn voot(!n 
op do kè'epor afstevende on deze kansloos • aakto door ·beheerst in de ui torste 
hook to schieten: 1-0. 
Zo'n klap had ADO in geen • amiden • oego• aakt, zodat or sprake was van oon be
hoorlijke irri tatio, wat tot r;ovolg had, dat ADO hot via eon rar.1partij in zijn 
voordeel wilde beslissen. Vlak voor rust redde onzo dappere dool• an Erik Cas
ton• illor nog door oot con katachtige sprong con fraai schot tot corner to ver
werken. Na do "thee" oen nog feller ADO, dat dacht op dozc raanior iets to be"' 
reiken, r.m= zich verkook op con Lens,· dat gewoon als elftal zó s tork s.poolde, . 
zóveel. voor olka= over had, dat or door dit Lons wol gewonnen • oost word.on. -Na con keurige diepte-pass van Michel v,:,.n lfassou kim• Gerard Dloks nog oo.,,.:in_: 
oog oot de ADO-koopor on schrok blijkbaàr zo van do korol, dat hij r.iaar in -zi;in • 
handen schoot. Hot bleef oen bikkelhard gevocht, oot velo blauwe plokken on· 
vlak voor tijd word· Gerard Dloks binnen de beruchte lijnen gevloerd, wa=na. 
Addio Kloiwegt vanaf do 11 • eter-stip beheerst do zoor verdiende overwinning 

. beklonk: 2-0. 
Hot was oen wedstrijd orJ niet snel· te vor(soten, 

Nico Drabbo. 

, . .,,- . 
SCHEIDSRECHTER KILO'S ArG-E.1/ALLEN 

• 
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D E L E N S R E V U E 

Weekblad·và.ri de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

' OFFICIELE MEDEDELINGEN" 

KLUBGEBOUW OPEN BIJ AFKEURING 

Zoals gebruikelijk zal het klubgobouw open blijven - ook als alle wedstDijden 
geen doorgang vinden-. Op zaterdag van 12 tot 17 uur en op zondag van 13 tot 
17 uur. Ook op woensdagraiddag i~ het klubgebouw steeds open. 

STRAFZAKEN 

Het bes tuur heeft W. Dui verfuan 
,,.-- tseschorst i.v.m. hun optreden 

op 12-1·1-'72. 

--en N.'s-Gravendijk beiden voor 2 wedstrijden 
tijdens de wedstrijd Valkeniers - Lens 6 (jun.) .. 

llet·bestuur heeft D,Schänherr een officiële bcrispihts gegeven i.v.m. ziJn op~ 
treden tijdens de wedstrijd Hillegersberg 1 Lens 1 (sen.) op 12~11-72. 

PROGRAMMA DAMES 

Vrijdagavond aansta.ande (17 november) 
is de·vorige weck afgola.• te wedstrijd 
tegen 0,D·,B. wederom vastgesteld. 

schrijven uiterlijk donderdagavond"bij 
Mevr.M.IIalleen. Dan irolgt woensdag· 

De wedstrijd begint om 20.15 uur op 
hot terrein van O.D.B. aan do Albarda
straat (zijstraat van Thorbcckelaan). 
Verzamelen 19.15 uur klubgebouw. Af-. 

22 november de thuiswedstrijd tegen 
RK,DEO. Aanvang 19.00 uur. Uiterlijk 
18,30 uur aanwezig zijn. 

NOGMAALS: de Voetbalrechtspraak, 

In ons artikel van vorige week hebben we in hot kort moeelijke veranderingen in 
de strafoplegging bepl,;iit: met name de voorwaardelijke straf en de daaraan ver
bonden proeftijd is ter disjcussic gesteld. Vooral de nadelen van toepassing 
van voorwaardelijke straffen en proeftijd, alsmede een korte motivering daarvan 
kwamen aan de orde, .. 
Ue willen voorop stell,m, dat het doel is van ons zoeken naar een andere straf
procedure oen vermindering van het aantal strafzaken c,g_. eon meer doelmatige . 
on rechtvaardiger rechtspreking te verkrij1,en. Daaróra. ciienèn ~e ons or aller-. 
eerst rekenschap van te goven, of oen afschaffing van de voorwaardelijke straf 
met proeftijd zal leiden tot bovengenoemd dool. Dit is natuurlijk weer af.l:ian~ 
kelijk van het··altêrnatief, dat hiervoor'worcl.t gesteld. lliervoor zijn verschil
lende opiossingen te goven. Wc hobben zelf enige ideeën hieromtrent on ook uit 
mondolingo roakties na,:ir aanlçiiding van he.t artikel van vorige week hebben wc 
wat ideeën opgedaan. Deze en do komende weken zullen wou enige mogelijkheden 
geven. lle willen no15 tseon stelling nomen en ons uitspreken ton gunste van één 
van hen, doch goven slechts een opsomming, waarop u uw mening zoudt kunnen ba
sercn. 
De ocrsto mogelijkheid, dio wordt gogovon, heeft tot dool do aard van do ovor
trcdin,, te beklemtonen. ·Dtl.artoo zoudcn'alle mogelijke overtredingen (en dat 
zijn' or nogal wat), die officiël0 waarschuwin1,en of uit-het-veld-zendin15en 
waard zijn in klassen naar aard kunnen worden in1,odeeld. Als eon speler nu oen 
bopaaldc overtreding maakt on daarvoor. de bij die klasse bchorendo straf krijgt 
opgele15d (ónvoorwaardelijk), zou bij horhalints van dezelfde straf met oen pro
gressio in het aantal geschorste wcdstrijden kunnen wordon gewerkt. Bijvoor-
beeld: . 1 d 

3 
d ' o keer aanraerkingen op de .lei ing: wodstrij en 

do 2e kecr voor dezelfde ov0rtredin1,: 4, de 3c koer 5.onz. 
Bij con overtreding van oen anderc aard kan gewoon de voor do •hlassc·geldcndo 
straf wordcn opgelegd (bij herha],in1, van diezelfde straf volgt danwodr cxtra 
wedstrijd onz.). 
Een voordeel van dit systecm· is, dat men die ovortredincren zwaardor •{;.!at belas
ten, die door een bepaalde speler herhaaldelijk worden 1,omaakt, 
Daarmee is tevens do proeftijd oyorbodig geworden, omdat de straf nu per over
treding iets krijgt ingebouwd, wat g_ua doel overeenkont met dat van de proeftijd, 
n.l. eon soort dwmi.gmaatrogel tor voorkoming van herhaling, in dit geval dus 
olke keer b.v. een ekstra weel.strijd erbij. Do preventicve werking is dus in .bei-

. 1 



do gevallen aanwezig not dit verschil, dat dit. in het laatste geval zijn uit~ 
werking krijg{. bij .. herhaling. van .. óvertredingen van dezelfde. aard. Dit lijkt ons 
aanmerkelijk rechtvaardiger, ondat een straf afgestend op herhaling van dezelfde 
overtreding neer aan het doel beantwoordt, dachten wij, dan dit in hot huidige 
systeem hot-geval is. 
Het is 1,l:echts één van de it:ogelijkhe·den,· die we hier hebben gogeveri. Een .äán'tal 
aspekten zijn nog niet ter sprake gekomen. In do komende weken komen-we hier 
nog uitgebreid op terug. 
Laat.uw gedachten eens hierover gaan: er zitten nog neer· kanten aán dëzè zilak. 

Jacowicz, 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 19 NOVEMBER 1972. 

Lens 1 - vrij 
12.00 uur Lens 2 - D.II.C.2 V1 G1 L6/4 ,. 

Lens 3 - vrij 
12 .oo uur R.v.c.5 - Lens 4 
10.00 uur Lens 5 - v.c.s-5 V1 G1 L5/3 
14,00 uur ·Lens 6 . - st.Voorwaarts 2 V2 G1 L5/3 

P.J.Boon 

R,J,Stap 
H,J.Loof 
P,J.l!oonon 
E,Uc,orbn 
lf_.::Da.niiol 
C.de Bie 
L,v.d,Lans 
A.I,ooykons 

·1 o.oo uur Lens 7 - Or.plein 3 V2 G2 L4/2. 
11 .oo uur NLS llRE!IIAil 3 - Lens 8 
12.00 uur Lens 9 - El.Zwart 8 V2 G2 14/2 
14·.oo uur Lens 10 - Velo 8 V1 G2 14/2 

Lens 11 - vrij V3 G2 15/3 
12,00 uur Lens 12 - RK,SVM 1_2 

Lens 13 .. - vrij 
LIGGING DER VELDEN 

R.V.C. - Sportpark Irene, Schaapwo,g, Rijswijk 
NLS-Ilroraah - Buurtweg, Wassenaar, bij Landsohei_dingswog. 
VERZAMELEN: 

·Lens 
Lens 
Lens 
Lens 

4 - 11.00 
5 - 9.30 
6 - 13,00 
1 - 9.30 

klubgebouw 
IT Il 

Il Il 

11 Il 

DE OP S TE 11 INGEN: 

Lens 
Lens 

. Lens 
Lens 

8 - 10.00 u. 
9 - 11 .oo u. 
10- 13 .30 u. 
12- 11.30 u. 

Klubgobouw 
Il Il 

lf Il 

Il lf 

LÖns 2 wordt door de trainer bekendgemaakt. 
Lens 4 
als ·bekcmd. 

Lens 8 
als bekend 

Lens 10 
als b0kend 

Lens 5 
als bokend 

Lens 9 
als bekend 

Lens 11 
vrij 

Lens 6 
als bekend 
Afschrijv0n bij 
A.Vervaart tol. 
66.13.14 (klubgeb. 
tussen 20 en 21 uur. 

Lens 12 
als bekend 
not P.Verhoof, W.v.Rijn 
en J.W.Verhoef 
zonder P.Struyk 

Lens 7 
als bekend. 

i.v.m. herhaaldelijk niet-opkcmen niet racer opgesteld. Verweer 
Sek9 in Klubgebouw. 

TOPSCORERS 

SJ!NIOREN: 1. E.Bakkers 
2· 2. G .de Hoogd 

Sen,5 
6 

Afschrijvingen op de bekende tijden bij do aan
voerders. 
De aanvoerders dienen dozo weok vrijdagavond 
tusson 21-22,00 uur do Lens-kantine dhr.Coo
nans tel,66.13.14 te bollen, ook indien or 
geen afschrijvingen zijn. 
Zondagnorgen vanaf 9.00 uur zijn van do Seko 
de volgondo horen aanwezig, J.Bon, Ch,Bloks 
on ll.Jacobi. 

10 
9 



3, J ,de I'lilster. ,• 10 8 JUNIOREt'I: · 
4, IT.Verheugd .4 7 1 • H,Straver A 5 17 

A.v.Luxet1burg 13 7 2·,· F,Baven A 2 .16 ,. W:.v.Rijn 11 6 •• 3. L,Lejowaan B 5 14 
H,de Sterke 10 6 

e. J,Bertens 1 5 
M,.v.Wassen B 3 14 

J.Dissoldorp 3 5 5. Q.v.d.Moys B 6 13 
P,Schoen• aker C 2 13 

W.Keotnan 1 5 7, A.den Boor A 4 11 
PUPILLEN [WELPEN: 8. Th,v/d Voort B 6 10 

1 • J,Frankon p 4 11 9, A,Bauman A 3 9 

2. E.Hofman ·P 4 7 
Fr,Disseldorp A 2 9 

3. M.Voorraan p 5 6 J.v.d.Voort A 3 9 
R.v.Viorssen p 5 6 J.v.Volzen B 2 9 
R.v.Wijngaarden p 6 6 
F,Sohipaanboord W 1 6 

7. R,v.Baggun' W 1 5 
F,Blora W 2 5 
R,Bon p 2 5 

KA-KA KLAVERJASDRIVE 

A,s. Vrijdagavond 17 novenber o• 20,30 uur opent de Ka-Ka het grote klaverjas
·jaoht-seizoon weer, raet de inmiddels wol faraous geworden Kerst-drive. Deze drive 
wordt ook nu weer over 5 avonden gespeeld, t.w. 17 novot1ber, 24 november, 1 do
oenber, 8 deoenbor on 22 dooombor, waarvan do avonden op 1 december on 22 de
cember i.v.m. de koopavonden om 21,30 uur aanvawÛm• 
Do toegang bedraagt Fl.1 ,50 por persoon, Do Ka-Ka staat borg voor een groot 
aantal prijzen, die, evenals vorig jaar, weer. grandioos zijn, 

VARIAANTJES 

Een voetballertje, onigszins nerveus, vraagt in do waohtkar.ier van ~e sportkeu
ring aan zijn vader: 
"Als je wordt afgekeurd, wat gebeurt er dan? 
Vader: "Dan mag je niot"r,ieer voetballen natuurlijk". 
Zoontje, na enige tijd diep_.nadonkon: 
"Eigenlijk ga ik toch maar liever naar do sohoolkeurine;". 

Angstig jongetje op· dezelfde keuring: ... ,, 
"Ik krijg toch geen prik, dokter, U doet me toch geen pijn?" 
Dokter: "Kon, kom, op het voetbalveld krijg je toch ook wel. eens 0en .. schop of 

een duw? 11 

Jongetje: "Ja, maar daar kan ik tenminst0 wat terugdoen". 

Bij een wedstrijd van onze pupillen gin1, de bal over d0 zijlijn, waarop de ... 
grensrechter tegen eon onzer jongens zei: "Gooi jij r,iaar in", waarop hot knaapje 
antwoordde: "Dat kan ik niot, meneer". "Wat?", zei do grensrechter, "Kun jij 
niet ingooien, hoe is dat nou mogelijk?" Hierop opende do pupil zijn e;ebaldo · 
vuist en zei: "Ik heb 2 kwartje in mijn h1Înd". · 

Tijdens de zitting van de Puweko hooft, ovorig0ns tot onze grote vrougde de heer 
G.Vcrvaart hot loven geschonken aan con forse boor. 
Wij hopen, dat hij enig kind blijft. 

Na Nederland-België a.s. zonda& weten we waarschijnlijk nog voel meer grollen, 

Flu stemt !KOR, 

BERICHTEN 

- Onze Seko-sekrotaris Harrie v.d. Steen moot enige rust houden vo.n do dokter. 
Wij wensen hem een zeer spoedig herstel toe en hopen, dat hij zijn werkzaamhe
den weer snol als vanouds zal kunnen hervatten. 

- Uw attentie voor do volgende belangrijke Seniorenwedstrijden: 

' 

12.00 u. Lens 2 - D.H.C,2: Lens 2 bokloodt oon tweede plaats mot 12 punten 
uit 7 wedstrijden, terwijl D,II,C. mot 3 punten 
r.ünder do v:iorde plaats innoo• t, 

14,00 u, Lens 6 - Steeds Voorwaarts 2: Lens 6 heeft monentool 12 punten 
'uit 8 wedstrijden on is daarmee 3 



3e. Tegenstander_van a.s. zondatl' Steeds Volna.:?n.:t'is 
bezet met 16 uit.9 de eerste plaats. 

14.00 u. Lens 10 - Velo 8: Lens en 'Velo delen r.1et 12 uit 7 do eerste plaats. ·: 
Zondag wordt uitgemaakt, wie en of or afstand wocrdt 
ll'enomein •· 

' ' 3 "Big matches" dus: we wensen bot:t;okkon elftallen suksos en hopen op uw aanwe-
zigheid langs de lijn. 

•, 
- Vanweae het f'eit, dat het NoderlnndsElftal zondag a.s. België gaat bestrijden, 

wordt de thee zondag in de rust geserveerd in een oranje bekertje mét oor (dit 
laatste heeft niets n10t hot Nederlands Elftal to r.mken). U kunt zich or alvast 
op, voorbereiden. • 

- U weet toch, dat a.s. vrijdag do korstklaverjasdrivo van start gaat. 

- Daar het hen niet mogelijk is om allen persoonlijk to schrijven zeggen 
Kas Bontje en echtgenote op deze wijze hartelijk drn1k aan allen, die blijk van 
belangstelling in verband mot hun 50-jarig huwelijk. 

- Twee weken geleden is or eon Volona-horlell'e, met datum, afgegeven aan do 1iar, 
wa'.l.rschijnlijk vnn eon junior, dat niet is afgehaald. Het is terug to bekomen 
aan do bar. · 

- Overigens.staat Lens 1 nóg maar 1 punt achter op Olympia. 
Ov:ir twee weken: ·Lons-Olympia. Ilet is maar, dat u het alvast weet. 

- Ook hot dorde draait weer helemaal zoals hot hoort, 
Door oen prachtige 2-1 overwinning op Westlandia on do nederlaag van leider 
VUC 3; gaat Lens 3 na eon zwo.k begin toch een gevaarlijke outsider worden; 

PROGRAMMA JUNIOREN 

ZONDAG 19 november 1972 Terrein: 
12.00 uur 
10,30 uur 
13,15 uur 

RKAVV 1 
Lens 3 
Lens 6 
Lens 8 

- Lens 2 
1 

Loid• c!lóntl:i.n 
va - Vogel 

- VVP 3 V3 
- vrij 

r~)-,, .. 
~~0-= 
,11, "\// \//\Il'-../; \\l I 

Mlu\NDAG 18 november 1972 . 

19.00 uur Lens 10 - Lans 11 

ZATERDAG 18 novombor 1972 

14,30 uur Wostlandia 1 
15,00 uur Lens 4 

- Lens 1 Lange Brookwog, Naaldwijk 
-:- VCS 4 V1 

15,00 uur Wit Blauw 3 
15.00 uur Westlandia 6 
15,00 uur DHC 5 
15.00 uur Lans 10 
15.00 uur Lens 11 
13.45 uur Lans 12 
14.00 uur GRVC 2 
13.45 uur Lens 14 
12.30 uur RVC 11 
13,45 uur Lens 16 
12.30.uur Lens 17 
13,45 uur CWP 3 
14.15 uur ADO 23 
12.30 uur VVP 13 
12,30 uur Lens 21 
13;45 .uur Quick 13 
14,00 uur VVP 14 

AFSC!IRIJVINGEN: 

- Lens 5 Westvliotwog, Voorburg 
- Lens 7 Goestweg, Naaldwijk 
- Lens 9 Brasserskado, Delft 
- RK.DEO 5 V2 
- GDS 8 • V3 
- Esdo 2 V2 
- Lens 13 Ockonburgh 
- DHL 13 V3 
- Lens 15 Schaapweg, Rijswijk 
- L:i.akkwartier 9 V1 · 
- RVC 14 V2 
- Lens 18 Muurbloomweg 
- Lens 19 Zuidcrpark 
- Lans 20 Zuiderpark 
- Or,Blaµw 6 V3 
- Lens 22 Sav,Lohmanlaan 
- Lons 23 Zuidorpark, 2e god. 

. 
-Schriftelij~: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij do hoor G,v.d, Steen, Nunspoct-

laan 303, 
Telefonisch: vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van 

zi0kte): 

4 



A-klassors ( 1 t/ra 8) : dhr.J.Hop, tol.29.40.38 
B-kiassors ( 9 t/m 15): dhr.A.Bortons, tol.29.02,45 
C-klassors (16 t/r:i 23): dhr.R,Bookor, tol.55,94,77 

In noodgevailorÏ kunnen do junioren nog op zate-rdagoohtond tussen 10,30 on 11.00 
uur afbollen pij dhr.G.v.d.Stoen,. tel.39,86.94. . " ' . 

AFKEURINGEN: Do junioren raooton bij slechte weorsoostandighoden steeds de af-
; kourin[l'slijsten·raadplegen. Telefonische inforoatios worden hier

over niet verstrekt. 

NIET-OPKOMERS: Wegens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgen de volgende spe
lers 2 extra résorvo.:beurton: C,!Iooghiomstra, J.Ruytors, J.v.d. 

. , -Voort on J .Niouwonhuyson. • ·. - .-·, 

Bij herhaling vol(l't uitsluiting van doelnerain1s aan do kompetitio
wodstrijden. In dat geval blijft de verpliohting tot betaling vun 
do kontributie tot hot eind van het seizoen (30 juni) gehand
haafd. 

De aan n.v.Loon opgelegde straf wordt bij nader bóraad kwijtgo
,,,- scholden wo[l'ens alsnog achteraf opeegoven geldige roden, 

KEEPERSTRAINING: zaterdag 10.00 uur voor F.Vorbarortdse on P.. Tioooskerk, 
Deze training gaat ook bij afkeurinc door. 

DE OPSTELLINGEN: 

DENS 1 : wordt donderdag na· de' traininrr bokondgeraaakt. Leider: J.Hop. 

LENS 

LENS 

2: 

3: 

als vorige week. Leider: A.v.Bageu,n. Saoonkorast: 10.45 u.Lens-terroin. 

als vorige weck (Ros: J.v.d.Voort, J.Nieuwenhuizon). Loider: 

LES 4: 

LENS 5: 

A.Schnoidcr, 

als vorige week B,Ruiterraan i.p.v. P.Zeitzen, Leider: A.Blok. 

als vorige week zonder B.Ruiterraan. Loider: .J.lleynon. Saraenkorast: 
14.30 uur Wit Blauw - terrein. 

LENS 6: U.Pacquó, G.v.iCleolen, N.Kortokaas, F.Magndo, M,Magnoo, R.v.d.Lindo, ' 
lf,v,d.Lindon, W,de Hilstor, G.v,Ardonno, E.Booras, C.Bakker, J.Dessing, 
Ros: C.!Iooghiorastra, J. Ruytors, Leider: F.Fluraans. 

LENS 7: als vorigo wook, Loidor: N,Osso. Samenkomst: 14.00 u,Lons-torroin •. 

LENS 8: ----- vrij. 

LENS 9: als vorige weck. Leider: dhr.C.Franko. Saraonkorast: 14.- u.Lons-torrein. 

LENS 10: als vorieo weck. Leider: dhr.J.Zoot. 

LENS î 1: à.Bloks, G.Boolhouwor, J.,Brochard, E.Cqst~I).ra~ller, J,IIollink, 
R.v.d.Kruk, R.v.Luxomburg, H,Ruyter, Th.Visser, M.v.Wasseo, R.Loyn, ., 
Leider: dhr.n. Drabbe. Ros: F,v.Loon •. , 

L~TS 12: R.Heooskork, R,IIopponbrouwors, E.v.Luxooburg, J\.v.Maren, P.Moyor, 
·w.v.d.Mijo, A.Slabbors, J.Tottcro, J,Wijneaarde, R.Wijsraan·, D.v.d.Zwan, 
P.v.Rijn; Leider: dhr.B.Osse. 

LENS 13: als vorige week zonder II,Uding. Leider: dhr,G.Vervaart. _Samenkomst: . 
13 uur Lens-terrein. 

LENZ 14: J,Iloutschildt, E.v.d.Hovon, M.Janson, C.Lipman, Q.v.d.Moys, E.Teunis, 
B.v.Vocm, Th.v_.d.Voort, J.do Waal, F.Woutors, H.Udina. Leider: dhr.II. 

Dankers. 

LENS 15: P.Dullaart, W,Groen, A.Hoenstok, F.Jonker, R.!Cloywogt, A.Krijgsman, 
J.Korto, A.v.Maarsevoon, J.Porapon, J,Wassorraan, ·w·.do Vos. Samenkomst: 
11.45 uur Lens-terrein. 

LUIS 16: a.ls bekend. Leider: dhr. W. Koe ttmn. 

LENS 17: als bekend. Leider: dhr.Th.Hoefnagel. 
' ~l~• o.1s bekend. Leider: dhr.ll.Vorbarondso. Saraenkoi:tst: 12.45 uur Lens; 

. LElfS 19: als bekend. Leider: dhr.w.v.d.Tol. Saraonkomst: 13, 15 uur Lens. 

LEi'TS 20: als bekend. Leider: dhr. W. Mie hels. Samenkomst: 11.30 uur Lens. 
5 



LENS 21: als bekend met A.Bijnagte, zonder T,Iloogevcen. 

al? bekend. Ros.: A,Leyn. Leider: dhr.R,Peters. Samenkomst: 
: 1 2, 4 5 . uur Lens • . 

LEHS 23: als bekend. Leidor: dhr.-A.Banning. Samenkonst: 13,00 uur Lens. 

TRAININGEN: De A-klassers, die aan de solektietrëiningen mogen deelnemen, z1Jn 
verplichi om bij verhindoring af to schrijven bij de hoer P.v.d, 
Maas (01751-1335). Bij afwezigheid van do heer v.d,Maas moet worden 
(l'ebold naar de heer J.Hop (tel.29,40,38). 

JUR11.. 

Do 7oor·uocmsdag de 15e (l'eplande vergadering is verplaatst nsa.r vrijdag 17 no-
vember om 19,00 uur.·· · 

PROGRAMMA PUPILLENEN" WELPEN 

PUPILLEN 

ZATERDAG 18 november 1972 Terrein: • 
12,45 uur Lons 1 
12.00 uur Lens 2 
11 .45 uur Lens 3 
11,45uur Lcms 4 
12,45 uur BTC 1 
11 .00 uur Lens 6 
11 ,00 uur Lens 7 
12_.45 uur Scheveningen 5 

- Tonegido 1 
- IillS 1 
= Spoorwijk 1 
- Valkeniers 
- Lens 5 
- ADO 6 
- vcs 4 
- Lens 8 

1 

V1 
V1 
V2 
V3 
Kap.Mooreboerwog 
V2 
V3 
Houtrust 

irELPEN 

ZATERDAG 18 november 1972 
11,00 uur Lens 1 "'." Velo 1 V1 
10,15 uur Lens 2 - Duno 1 V1 
11.30 uur Ooievaars 2 - Lens 3 Zuiclerpark, 2o "god, 
11.00 uur R_i j,:iwi jk 2 - Lens 4 . Schaapueg, Rijswijk 
11 .15 uur Velo 6 - Lens 5 Ifoordwog, Wateringen 
AFSCHRIJVDTGEN: 

Schriftelijk: v66r vrijdägavond 18.30 uur bij dhr,G.y,d,Stoen, Ifunspootlaan 303, 

Teldfonisch : vrijdagavond tussen 18,45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte), tel. 66. 1 3, 14 Klubgebouw. 

In noodgevallon kunnen do pupillen Ön welpen nog op zaterdagochtend tussen 9.15 
en 9.30 uur afbellen, Tol.66.13,14 klubgebouw. 

AFKEURINGEN: Bij slèchte woorsomstandighedon stoods eerst do afkeurilllsslîjsten 
' raadplec;en. Staat daarop bij "Pupillon en l/elpen" vermeld: "GOEDGE-
KEURD",: dM steeds naar ·vold ·of punt van saraenkomst komen. IN DIT 
GEVAL "1_;1G ER DUS IfIET TELEFON"ISCII 1fORDEN GEINFORMEERD NAAR EVENTUELE 
li.FKEURINGEN. 
Staat bij de afkeuringsadressen bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 
"ZIE AFKEURINGSLIJST", dan··moet als volgt worden gehandeld: Voor do 
thuiswedstrijden racet juniorenlijst worden go:i;-aadpleogd. Zijn do 
wedstrijden van Lens 4, 12 on- 21 ,,oodgekeurd, dan gian ook de Pupil
len en llelpen--:wedstrijden op ons· veld door. Uitsluitend ·voor de uit
wedstrijd.cn mag in dat 0eval telefonisch worden goïnforrae erd, of 
hun wedstrijden doorgaan, (Tel.66 .13. 14.) on wol zaterdagochtend 
tussen 9.45 en 10.15 uur. 

NIET-OPKOMERS: We;;ons niot.:.opkoraon afgolopon weekeind krij{!on de volgondo spelers 
2 extra roscrve-beurten: P,l)roc)mrd, H,Koronror.ip, P,lloutman, 
S.Kraraor en F.v.Gorp. 

6 

Bij herhaling volet uitsluitin;; van doolnor.iincr aan do kor.ipetitio
wedstrijdon. In.dat geval blijft de,- verplichting tot botaline,van 
do !contributie tot hot eind van hot soizoon (30 juni) gehandhaafd, . ~ . 



DE 

p 1 : 

0 PST ELL INGEN: 
.... -- -·· ...... -

R,v,Loon, R,dc Kcyzor, -1::övorgn.nÛw~--$,'v:d,Mccr, C,v,Bcck, R,M:i,chcls, 
R,Bloks; P,Lolîovold, J.v.d, Nin.u,wenhuizon, R,v.d,!Iook1 A,Collavino, 
Leider:· ·paul v.d.Stcen. Saraèhkomst: 12,15 uur Lens. 

P 2: M.v,Bag~q, R,-Bon, R,Grocn, L.Janma.at., 0, Köneinan, M,Lcyn, II,Plankcn; 
. J,Rienen, C,v,Rijk, R,Schipaanboord, lf,Valcntin, F,Verbarendso, Leider: 

J,os D_i_sscldorp. 

R,Coli, R,Duynda•, II.Eys, P. Eys, P,Krol, W,tor Lao.rc, .J,v,d.Lans, 
R,v.0osten, A,Rovers, M,Rutgers, S. Teunisson, Ros,: P,Brochard, H,Korcn-
romp·.·.Leider: Ton Bauman. -- · 

!'._11 M.Iiossing, II,v,Dijok, J,Franken, E.1Iof1mn, R,Janson, T,King, J.v. Kleef, 
U,Luco.sson, J,Prins, II.v,Zonneveld, H,tor Hark, Ros,: P,Jioutman, S,Krruaor, 
Leider: Forrio Ilooghiomstro., 

R,de Gier, E,v,d. Ilnrst, B,Ilenkes, B.v.d,Kruk, F,Mos, C,0donkirchon, 
R,Ro.o.phorst, R,v,Ruyvon, TI,Schipporon, P,Scholtcs, M,Veon• an, R,v.Viersen, -·· 
R, Rndemaker. Leider: Rob Iloefnagol. So.• onkomst: 12 uur Lens-terrein. 

p 6: P.v.d.Brande, R,Bout, R,}luys, R,Driessen, R,Fromberg, R,de Gruyter, 
E,Gorritsen, J.Ilof, J.Schneider, R,Stravor, S,Vissor, R,v,lfijngo.o.rdon, 
J ,Iloenstok. Leider: F,do ·JTJ.oyn, 

L.1= F,Bood, E,Buysen, C,Do:c:twegt, L,do Gruyter, R,dc Ho.an, R,de Ila.o.s, R,Klij
borcr, E,Knijnenburg, J,!,Lusi;'onhouwor, E,Sandifort, M,Schenkels, J,v,Straalen, 
T,Wanders, F,Wclling..- Leider:· Coen Hooahiemstra. 

p 8: R,v.Eykon, F.v.d.IIoevcn, TI,Janson, C,d0 Kioyn, L,v,Luxomburg, R,Matthijs
sen, N ,Noort, R,Notebo.o.rd,' J .Overklift, T1,Plugge, T,Tocuwissc~, M,v,Zwol. 
Ros.: J ,Kok, Leider: Arnold Brouwer, Snr.îonkor.1st: 12 uur Lans-terrein. 

U 1: R,v,Baggum, R,do Boor, F,Blom, T,v/d Bure, K:v.Kloef, F,Lokahona, M,Moor
man, J.0donkirchon, F,Rons, F,Schipaanboord," F,Tolcno.nrs, T,Yp• a, Leider: 
IIans Zoun, 

U 2: R.v,Dijk, T,do Gior, P,de Groot, F,IIooghicmstro.,,_G.cl9,Kok, M,Ro.s, M,Ricmon, 
L.v.Rijn, B,Voster, R,Wo.ssor• an, R,Roelofsen. Leider: (!!:!-US IIeynen, 

R,Bergenhono1,euwen, W,Colpa, W,Dorsman, D.Fro.nkon, R,Groen, B,lloomskork, 
R,Kanis, J.R:1aphorst, J,Rombouts; R.v.Vlo.ardingon, M,Wostorduyn. 
Ros.: F,v.Gorp. Leider: Cees v,Doolon. Sa• onkomst: 10,45 u,Lens. 

C .Bregno.ns, M,Dutreo, E,Eykdlhof, R,Grir.1bor;s, ]3.JI9pponbrouwor, R.llouwo
ling, R,de Jone, J,Koovoets, L,v.Rijn, M,Senton, P.Tottoro, F,Vo.lkonhof, 
Leider: Dhr,Ilopponbrouwer. So.• onko• st: 10,15 uur Lens, 

'!f_~: K,J3oon, W,do Jong, R,v.Leouwon, E,Motsoln:1r/'J ."v.d.Zwan, R,Niggcbrugge, 
P,v,Es, A,Fro.nken, R,Franke, Rudi Houweltng, J,Grevo, M.v,Houdt. 
Leider: Bon Ruitor• an, Samenkomst: 10.30uur Lens, 

Uitsla.gen: 

Pupillen: Junioren: 
L6osduinen 1 - Lens 3 1-1 Feyenoord 1 - Lens 7-1 
To Wcrvo 1 - L0ns 4 0-1 Lens 2 Rn.va 4-3 
0,D,B.3 Lens 8 8-0 El.Zwart 3 - Lens 1-4 

Wol12en: Vo.lkeniors 2 - Lens 3-0 
• Loosduinen 2 - Lens 1-3 

RK.SVM 1 - Lens 1 0-5 Monster 10 - Lens 
v.c.s.3 - Lens 3 1-0 

Stand tL• 9 november 1972, C-klo.sse, 

Quick 8-16 RAS 8-13 
Wilhelmus 8-14 Lao.kkwartior 6-10 
v.c.s. 8- 8 Rijswijk 8-10 
Vios 6- 6 Velo 7- 9 
Ii,M.S,II, 7- 6 SVGW 8- 9 
H,B,S, 8- 6 B,M,T, 8- 9 '),',._~,/._ /1\ I'-

· Colori tas 3- 4 Kranoburc 8- 8 ,'/,r--~•fc:;I@, '', )'"-
n.P.s.v. 7- 4 Lens 23 8- 7 

\\•· ~ '-\ 

8-4 Quick . Il 
Lens 22 8- 4 v.v.P. 8- 6 Sehovenin1son 7-0 
'RV _ TI..-.n 7- '> TT_\T_1T_ r:,_ t; 7 



Wëdstrijdverslag Blauw Zwart 3 - Lens 3 (jun.): 1-4 ." · · · · 

Blauw Zwa;t, waàr wo 1' punt op aohtor.stonden, moest van worden gewonnen. 
E. zo zijn ook alle jongoris, oot die opsteliiric;,' het veld ingegaan. liet 
liep voortreffelijk • et een goede' inzet: Na 10 minuten oot alle spelers voor 
het doel b.ij ]lauw Zwart,wäst ·Jos v.a..Encl.o er 1 -0 van te •maken, . 
Na 15 minuten wist. Ton Bau• an er 2-0 van te r.iaken en zo zijn we gaan rusten. 
Na· do· rust wat anc;still' begonnen liep het na 5 minuten toe~ zeer goed. 
De achterhoede onder leiding van Joop Meuloraan klaarde de aanvallen van 
Bkl.uw Zwart g'oed en werd in hJt • idcfenveld goed aangesloten. · 
Na 15 minuten kon Tori Bauraan hot 3o doelpunt voor zijn rekening nomen. 
Eon prachtig doelpunt. M.v.J3ag6-u• wist hot laatste à.oolpunt te raakon on zo 
kunnen we terug zien op een fijne wedstrijd, waar allo jongens zich volledig 
voor hebben ge.gc.veu. 

. . 
• 

,. 

•. 
' . 
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OFFICIELE MEDEDELINGEN 
...... 

. ·., . .-/' .,~ 

BOml TRIBUNE KA.~ STARTEN . _;-..c.··,·.· .. ,:-
.. :-,.~ , 

De gemeente is akkoord gegaan·met de plannen tot het bouwen van een overdekte zit
tribune. Op korte termijn za~ ~et;~e bouwwerkzaamheden worden begonnen. 
Als de (weers)omstandigheden niElc;t àl te zeer tegenwerken, dan zal de tribune 
er nog voor 1 februari a.s. stáan. De tribune wordt geplaatst aan de zijde van 
het eerste veld tegenover het kleedgebouw. De bedoeling is, dat in de loop 
van volgende weék de werkzaamheden zullen beginnen (leggen van fundering). 
De tribune zal 420 zitplaatsen tellen. 

NIEUWE LEDEN 

....-,-887 P.C,Miltenburg 
.,, 888 D.C.de Vries 

STR/i.FZAKEN 

08-01-52 
09-11-51 

(s) Hengelolaan 647 
(ns) Oosterhesselenstraat 401 

....... 
661636 

< Het bestuur heeft J.v.d.Knaap geso)lorst voor één bindende wedstrijd i.v.m. z~jn 
optreden tijdens de wedstrijd Lens': /t - DHC 2 op 19-11-72, 
Het bestuur heeft P.N,Schöhherr geen schorsing opgelegd,.daar de officiële 

L waarschuwing op een misverstand blijkt te berusten, 
De KNVB Afd.Den Haag h;;Öft Th,Bri'oms geschorst voor drie bindende wedstrijden 

- van Lens 1 (jun) i.v.m.:';1;;,ii_jl;l optredel'l. tijdens de wedstrijd Sp,Lisse 1 - Lens 1 -~---. . . 

op 21 okt.1972. De kosten ad Fl:5,-~ dienen vóór 15 december te worden voldaan. 
IN BALLOTAGE il~.'· .• 

A,M,v,d,Hoek 
M,J,Peperkamp 

-,'_~3-l:f-64 ( w) 
16-11-58 ( C) 

OPENSTELLING• l{LUBGEBOUW 

Schaarsbergenstraat 192 
Drapeniersgaarde 22 675411 

Volg~nde week woensdagavond 29 november zal het klubgebouw gesloten zijn i.v.m. 
de.verkiezingen en de Europacupwcdstrijden, 
Op dinsdagavond 5 december zal het klubgebouw gesloten zijn i.v.m •. · Sinterklaas
avond. 

GEBRUIK DERDE VELD 
. .... 

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

.JI • ·• 
Wij wijzen de hElren trai);lers" en·· _spe•lers er nogmaals op, dat, indien de velden 
zijn afgekeurd, onder geen enkele· voorwaarde hiervan gebruik mag worden gemaakt. 
Het is gebleken, dat op woensdagavond 15 november op veld 3 is getraind, terwijl 
alle velden waren :tl'gekeurd, _!letgeen ons 1J.itdrukkelijk door de gemeente is ver-
boden 1 · '', · 

Het Bestuur 

LENS I OUDEJAJ,R 
.,\ 

Aan de "vooravond" van:'.Lèns 1 520 verjaardag zal, zoals gebruikelijk, een 
"Oudejaarsavond" worden :·gevierd. Ditmaal geschiedt dit anders dan anders; 
er wordt eon massale FOUDUE georganiseerd. Senioren, junioren en donateurs ziJn 
welkom op_vrijdagavond 15 ·december. Noteer die datum alvast in uw agenda! Meer 
nieuws volgt. -

STAAT OLYMPIA NA 
ZONDAG NOG ;,AN KOP? 

Met spanning zien we do wedstrijd van ons eerste tegen Olympia tegemoet. De al
lesbeheersendo vraag.· zal zijn, of Lens kans ziet Olympia van de troon te stoten, 
Een troon, die de Gouwenaren overigens moeten delen met Steeds Volharden, dat 
afgelopen zondag de inhaalwedstrijd tegen Coal won. We kunnen ervan vérzekerd 
zijn, dat de spelers van ons eerste zich voer de volle honderd procent zullen 
inzetten, Als de supporters dat ook doen door luidkeels van hun morele steun 
blijk te goven, dan wordt het zondag oen machtig i;;ebeuren, We verwac.hten al w;,.t 
Lens Îs" zondag la~gs de lijn, Do stànd is áls volgt: · 

1 



2 

Olympia 9 - 13 Steeds Volharden speelt thuis t9g1m ODB 
st. Volharden 9 - 13 en de_)!ollandiaan moot naar ·scheveningen. 
Lens .-9 - 12 ~ Hol·l1îndîaán --

8 - 11 ~ ~~. voc 9 9 . 1/) Hillegersberg . 9 - 8 
RIQf.IK.------- .... 8 1-·-·-· 
Goal 9 - 7 
ODB 9 - 7 -Scheveningen 9 - 7 
Postduiyen 9 - 6 
HBS 7 4 
LENS 2 
Het tweede won de inhaalwedstrijd tegen DHC 2 met 4-1, Dick Brandenburg skoorde 
een hattrick; het andere doelpunt was van Ab Kortekaas. Vooral in de tweede 
helft werd zeer slim gevoetbald. DHC dacht mot wind mee de volle winst te kunnen 
grijpen; maar door snelle en gevaarlijke uitvallen maakte Lens de doelpunten. 
Zondag om 11 uur speelt het tweede thuis tegen GSV 2. 
ADO 3 ontvangt Roodonburg 2. De stand: 

ADO 3 
Lens 2 
Bl. Zw;art 2 
DHC 2 
GSV 2 
Postduivcn.2 
Roodenburg 2 
Wassenaar 2 
Teijlingon2 
RFC 2 
ONA 2 
uvs 3 
LENS 3 

9 - 15 
9 - 14 
9 - 12 
9 - 11 
9 10 
9 - 10 
9 - 9 
9 - 8 
9 -. 7 
9 - 5 
9 - 4 
9 - 3 

Het derde is na oen uitermate zwakke start stiekum de ranglijst opggklommen en 
heeft nu nog maa,r ,3 punten achterstand op de koplopers. Afgelopen zondag won 
Westlandia de inhaalwedstrijd tegen PDK met 2-1. Ons derde gaat_zondag naar 
Schiebr9el;:; dat nogal wat wedstrijden is achtergcraakt en mede daarom als ge
vaarlijke outsider moet worden beschouwd. De stand: 
ODB 2·· 8 - 12 
vue 3 9 - 12 
PDK 2 9 12 
Westlandia 2 9 - 12 
Lens 3 8 - 9 
Hollandiaan 7 - 8 
Schiebroek 6 - 6 
Fortuna Vl 3 7 - 6 
RJCUIIC 2 8 - 5 
VFC 4 8 3 
BEG 2 7 - 1 

PROGRAMMA DAMES 

Vanavond (woensdag 22 november) speelt ons dameselftal een thuiswedstrijd tegen 
RJCDEO. De wedstrijd begint om zèvon uur, Verzamelen uiterlijk 18.30 uur klubge
bouw. Vrijdagavond· als gebruikelijk trainen om 20.00 uur, 
De stand in do dameskompotitie is als volgt: 
GDA 8 - 15 RKAVV 
ADO 6 - 10 SEP 
Flamingo's 6 - 10 Spoorwijk 
Delft 7 9 RKDEO 
PDK 7 - 9 Texas 
Lens 8 - 9 

PROGRti.M!-'~'\. SENIOREN VOOR ZOifDAG 26 NOVEMBER 1972 

14,00 uur Lens 1 - Olympia 1 V1G1L6/4 

6 
6 
6 
6 
7 

- 6 
- 6 
- 2 
- 0 
- 0 

Scheidsrechter 
ë:"v,d,Togt -



11 .oo uur·· Lens· 2 - a·;s. v:2 W,J.Jansen . V1Ö1L5/3 
11.00 uur Schiebroek 2 -Lens) Th.v,d.Hoeven 
12,00 uur s.v.H.2 - Lens 4. C.J,Gielén 
14,00 uur Lens 5 - Voorburg 2 V2G1L5/3 J.Mets 
10;00 µür Lens 6 - Quick 7 V2G2L4/2 C,W,de Gooyer 

V2G2L4/2 12.00 uur Lens 7 - Tonegido 5 D.de Rouvillo 
10,00 uur Lens 8 - Wassenaar 7 V3G2L5/3 A.J.Kuyper 
14,00 uur P,D.K,5 - Lens 9 T,v,Campen 
1 b.00 uur A.D.S,5 - Lens 10 A,Kok 

Lens 11 - vrij (zie andere elftallen) 
10.30 uur W,I,K,5 - Lens 12 niet aangewezen 
12.00 uur Duno 6 - Lens 13 

LIGGING DER VELDEN: 
Schiebroek 
S,V.H. 
P.D,K. 
A.D,S. 
Den Haag 65 
W,I.K. 
Duno 

VERZAMELEN : 

- Hazelaarwcg, Schiebroek 
- Erasmusweg links voorbij Gashouder 
- Duinlaa.n einde Sportlaan 
- Mons terseweg, Loosduinen t, o, Nr, 10 
- Ookenburgh 
- Zuiderpark 2e gedeelte 
- Mgr.Nolenslaan_ zijweg Thorbeckelaa.n 

11 • 

Lens 3 - 9.45 uur Klubgebouw Lóns 8 - 9.30 uur Klubgebouw 
Lens 4 - 11.15 uur 11 Lens 9 - 13.15 uur 11 

Lens 5 - 13.30 uur Il Lens 10 - 9. 15 uur 11 

Lens Il "" 9,30 uur "' Lens 12 - 9.45 uur " 
Lens 7 - 11,30 uur 11 · Lens 13 -11.15 uur " 
DE OPSTELLINGEN: 

Lens 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt, 

Lens 3 

als bekend 

Lens 7 

als bekend 
A,Hoek zie 6 

Lens 1t 

R,Petors on 
W.v.Rijn 
H,Dankers 

NIET-OPKOMEN 

Lens 4 

als bekend 
met G,Bennekor 

Lens 8 

als bekend 
met G,Halleen 
Afschrijven b.g.g. 
bij P,Fierot 070/ 
666671 

H.Alëèrs zie 9 
zie 10 
zie 12 

Lens 5 

als bekend 

Lens 9 

als bekend 
met H, Verdenk, 
R.Poters en 
R,Bos 

Lens· 1·3 

Lens 6 

als bekend 
mè·t :.A • H ö ek 2x 
·a, Bênneker haar 4 

· als bekend r, 

met w.v,Rijn_ 

als bekend met P,Burghouwt 
Afschrijven tussen 18.0Q-19,00 uur 

,.... In verband met niet-opkomen wordt H,Hakot niet meer opgesteld, 
Verweer op maandagavond bij Seko in Klubgcbouw. 

Il 

AFSCHRIJVINGEN op de bakende wijze bij do betreffende aanvoerders. 
Do aanvoerders dienen deze ~roék' vri'jdagavond tussen 21-22.00 
uur dhr,M,Bloks tel.29,28,38 op· to bollen, ook indien or geen 
afschrijvingen zijn, . 
Vanaf 9.00 uur zijn a.s. zondag de volgende heren van de· Seko 
aanwezig, t.w. do horen Ph,de Zwart, Ch.Bloks en G,Coomans. 

Uitslagen senioren, 
Lens 2 
Leris 5 

' N ,L.S ,Bremah 

- DHC 2: 4-1 
- vcs 5:. 4-0 

3 - Lens 8: 4-2 

V A R I A A N T .J E S. 

Lens 10 - Velo 8: 1-2· 
Lens 12 - RKSVM 12: 0-1 

- Een nieu,;è RijksdàgBrandt lijkt Voorlopig van do baan. 
- Resultaat-voetbal, do.n maar liever .Studio-sport. 3 



- Noen, die tennisfinale 
-· Als 'zo z'oggon, dat hot 

z'n ko'p in hot zand. 

was natuurlijk géén afgesproken werk, 
oen nek-aan-nek race· ~içir'dt, stookt die 

- Beric]J,teh van de club van 100: Flu-papicr. ... . 

Straussvo~ol 

- VVJ): De partij voor ijverige stratenmakers;- di_e géón auto kopen om hun doch-
ter· t'c kunnen laten studeren, en dus naar prestatie worden beloond. 

- Omdat Belgen een voetbalveld "plein" noemen, hocvon die Hollanders zich toch 
niot als standbeolden te godragon. ' 

- Eis rechi,' stom link. 
- Sinterklaastip: pak uw tegenstander in, .. 
. - Dat de Cruyff en Koyzor·van»hot·klave:rjasson nou nooit een slechte avond 

)?.ebben. 
- Hattricky Dick 
- H.v,d.Steon, de kei die wordt gemist. 
- De klad erin; maar wie moot or dan uit? 

BERICHTEN 

- Ben Lustenhouwor on Hotty 
Van 15.00-17.,00 uur is de 
Wijtemaweg 5. Proficiat! 

·van de'Sandè verloven zich _op 2 
r0coptie in café-restaurant "de 

december a.s. 
Wildhoef", Evert ... 

Gerard Oostrom en Harrie Dietz donken kennelijk, dat er dit seizoen weer 
flossen cognac zijn uitgeloofd voor degenen, die do meeste trainingsavonden 
van de seloksiegroep _aanwezi~ waren. ,Tot nu toe zijn zo de topscor_ers van 
het training1ebezoek, · _ .. 

TOPS COR E.R S 
' 

Doordat oen groot gedeelte van het wedstrijdprogramma geen doorgang kon 
vinden i.v.m. do slechte terreinomstandigheden is or weinig verandering in 
do ranglijst gekomen. 
Daarom publiceren we deze week geen lijst. 

PROGRAMMA JUNIOREN 

ZOMDAG .26 'november 1972 

12.00 uur Lens 2 
14.00 uur V.D.S.1 
10.30 uur_Rava 2 
14.00 UUJ:'...Lons ä 

- G,D.S.1 
·- Lens 3 
- Lens 6 
- Dynamo 1 67 2 

ZATERDAG 25 november 1972 

14.30 uur Lens 1 
13.45 uur Postduiven 2 

Lens 5 
15.00 uur Lens 7 
15.00 uur Lens 9 
13.15 uur R.v.c.7 
13.45 uur Quick 6 
13.45 uur v.c.s.8 

- u.v.s.1 
- Lens 4 
- vrij 
- Ooievaars 3 
- v.c.s.5 
- Lens 10 
.- Lens 1 1 
-·Lens 12 
- vrij 
- Lens 14 
- G.D,S,9 

Terrein: 

V3 
Theo Man Bouwmeesterp. 
Zuiderpark 
V3 

· .v1 
Monstorsciwcg 

V3 
V2 
Schaapweg 
Sav.Lohmanlaan 
Dedomsvaartweg 

Brasserskado, Delft 
V3 

• 

Lens 13 
13.15 uur D,H.C,9 
13.45 uur Lens 1.5 
13.45 uur D.w.o.8 - Lens .16 .v.d,Hagenstraat, Zoetermeer 

Lens 17. 
13.45 uur Lens 18 
12.30' uur Lens 19 
15.00 uur ·Kranenburg 5 
12.30 uur Gona 9 

Lons 22 
12,30 uur Lons 23 

AFSCHRIJVINGEN, 

- vrij. 
- A.D,0.22 
- K.M.D.6 
- Lens 20 
- Lens 21 
, .. :· vrij 
- Laakkwartier 12 

. V2 
V3 

. Duinlaari 
· . Berosteinlaan 

VJ 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v.d.Stoen,Nunspeetla?-'1 303. 
Telefonisch: 

4 

vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in 
A-klassers ~ 1 t/m 8): dhr,J.Hcp, tol.29.40.38 

. B-klassors 9 t/m 15):dhr.A.Bortens, tel.29,02.45 
C-klassers 16 t/m 23):dhr.R.Bcckor, tel.55.94.77 

geval ·van 
· ziekte): 



In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11.00 
uur afbollen bij dhr,G,v.d.Steen, tol.~9,86,94. 

--···--• ... 
AFKEURINGEN: De junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds do af-

keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hier-
over niet verstrekt. .. . .'----····-·· ~_.:.___ ····-··"" .. 

NIET-OPKOMERS: wegens niot-opkoraon afgelopen weekeind krijgen de volgende spe
lers 2 extra roservo-bourton: E,Booms. 

Bij herhaling volgt uitsluiting van deelneming aan do kompeti
tiewodstrijden. In dat geval blijft do verplichting tot bqt~ling 
van do kontributie tot hot eind van het seizoen (30 juni) 
gehandhaafd. 

Wegens herhaald niet-opkomen worden de volgende spelers dit sci-
✓ zoen niet meer opgesteld: J,Ruyters, 

D E O P S T E L L I N G E N: ·•-..,)i-- ... ,, 
~2~~l: wordt donderdag na do training bekendgomaakt. Leider: J.Hop. 

Lens 2: ------

Lens 3: ------

A,Bavon, T.Kraarawinkel-,··J.v;d;Mijo, A,Schneidêr, A,Sohijf, Chr,Stapol, 
P,v.d.Steon, F,Dissoldorp, G.Wouters, P.Zoitzen (2x), J.Stoltz, 
Th.Booms. Leider:. A,v.Baggura. 

A,Albers, A.Baurnan, M.v.Baggum, H,v.Dara, ~.y.d,Ende, A,Heynen, 
J.Meuleman, A,v.d,Meer, F,Teunissen, F.Voqren,.P.Verheesen, J.Nieuwen
huizen. Res: J.v.d.Voort. Leider: A,Schneider. Sarnenkorast: 12.45 uur 
Lens-terrein. 

Le~~-1= A,den Boer, H,v.d.Broek, G.Colpa, H,Guit, ·E.Hoéfnagol, J.Janmaat, 
J.v,d.Lans, P,Lejewaan, A,Loddor, J.Post, A,do Pagter, B.Ruiterman; 

Lens 6: -----

Lens 8: 

Lens 9 :~, 
Lens 10: -------
Lens 11 : 

Lons 12: 

Lens 1.3: 

Lans 15: 

Lens 16: 

Lans 17: 

F.Snoeyers. Loider: A,Blok. Samenkorast: 12.45 uur Lens-terrein, ·' 

Zie Lens 7. 

G.v.Ardenne, C.Bakkor, J,Dessing, G,v.Deelon, W.de Hilster; N.Kor'to
kaas, R,v.d.Linde, W,v.d,Linden, W,Pacqué, F,Magnee,,_M,l{agnoo. , 
Res: C,Hocghieostra, E,Boorns. Leider: F,Flumans. Sarnënkorast: 9;30 uur 
Lens-terrein, • • · ,. · . · · ·· 

J. v.Hoek, Th,Heemskerk, H,Keyner, A,Looycstoyn,. J ,Sl11,bbc·rs, .w ,Snijders, 
P.Booras, T,v.·d.Spool, E.v.d.Spool, R.Vorbarondse, F,Jloqghiorastra, 
P.Dricssen. Leider: N.Osse. 

.,-
A.v.d.Berg, G.Blank, R.Bom, J.v.Goffen, A,Kloiwcgt, F.v.Os, F,Klos, 
H,Niggebrugge, M.v.Dijk, A,Brouwer, A,v.d.Aar, G,Hogervorst. 
Leider: P,Mcerahoek •. 

als vorige week. Leider: dhr.C.F:r;anke. 
als vorige week. Leider: dhr,H,Zoet. ·Samenkomst: 12,30 uur Lens-terrein, 
als vorige wook,· Leider: dhr. v. Was som.· Samenkomst: _12.45 u.Lens-terrein, 

LÓider: ' als vorige weck. dhr.B.Osso. Samenkomst: 13.15 uur Lens-terrain, 
vrij. T,Prins on P,v.Duyn zie Lens 14, 

F,Kras zie Lons 15. 

J ,Houtschildt, -E.v.d.Hoven, M.Janson, C,Lipman, Q,v.d.Moijs, E,Tounis, 
H,Uding, T.v.d,Voort, J,dc Waal, F,Woutcrs, T,Prins, P.v,Duyn. Leider: 
Dhr.J,Hoynen. Samonkorast: 12,- uur Lens.terrain, 

P,Dullaart, W,Groen, A,Hoenstok, F.Jonkor, R,Kleym:igt, G.Krijgsman, 
J,Korto, A.v,Maarseveen; J,Pompen, W,de Vos, J,Wassorrnan, F,Kras, 

als bekend. Leider: dhr,W.ICootman, Samenkomst: 12,30 uur Lens. 
vrij. 

Lens 18: als bekend. Leider: dhr.H.Verbarondse. Samonkora~t: 12.45 uur Lens. 

Lens 19: als bekend. Leider: dhr.U .v.d.Tol. 

Lans 20: als bekend. Leider: dhr. W .Michols', Samenkomst: 14.00 uur Lens. 
Lens 21 : als bekçnd, zonder T.Hoogoveen, ·Leider:. dhr • .ti:.Hoek. Samenkomst: 

• ,mot A,Bijnagto. 12.15 uur Lens. 5 
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Lens 22: vrij, -------- . ' . 

~~~~_gJ: als bekend, Leider: A;Banning. · 

ST1\ND REGIONAJ\L tLm ·· 19 november 1972 
A,D,O. 11 22 
Excelsior 13 18 
Feyenoord 11 - 15 
Sparta 11 12 
u.v.s. 10 - 11 
Roodenburg 12 11 , • 
D,F.C, 10 - 1o" 
Uestlandia 12 - 8. 
Musschen 11 7 
Lisse 11 - 5 
Lens 12 5 

PR o G R ·A MM A ··p u·p ·I i. LE N EN 
PUPILLEN 
ZATERDAG 25 november 1972 
12,45 uur Lens 1 - G.D.S, 1 
12.00 uur Lens 2 - H,M,S;H.2 
11. 15 uur B,M,T,1 . . ::- -Lens 3 
11 .45 uur Lens 4 - Vredenburch 
11 ,45 uur Lens 5 - H,M,S,H.2 
12,00 uur Or.Blauw 2 - Le'ns 6 
11.15 uur Lens 7 - Rijswijk 
11,00u'ur Lenis 8 - H,D,V,3 · 

WELPEN 

ZATERDAG. 25 november 1972· 
12.45 uur Ci,D,Sd"' · - Lens 1 
11,00 uur R,V.C.2 - Lens 2 
10.30 uur -H,P.s.v.1 - Lens 3 
12 .45 uur G.s.c.1. - Lens 4 
11.00 uur Lens 5 - Devjo 2 

AFS CHRIJVINGEtf: 

5 

. . 

3 
"-· . 

". 

WELPEN 

Terrein: ... • 

V1 
V1 
Hengelo laan .•. 
V2 
V3 
Schimmelweg • ·. 
V1 
V2 

Erasrausweg 
Schaapwog 
Zuidorpark 

· Erasmusweg 
V3 

.. , .... -· 

~!:?.!:!:iftelijk: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v.d:stoen.., Nulispeetlaan 303, 
Telefonisch: vrijdagavond tussen 18.45· eri 19.30 uur.(uitsluitend in geval vun ziek~e), tel,66,13,14 Klubgobouw. · 
In noodgovalle~ kunnen de.pupillen on welpen nog op z~terdagochtend tussen 9,15 en 9,30 uur afbellerr; Te'.1..66.13.14 Kl:Ubgebouw; · 
AFKEURINGEN:· Bij slQ.chte ·we~rsomstandigheden steeds' eerst de afkeuringslijsten raadplegen. Staat da=op' bij "Pupillen on Welpen"' vermeld: "GOEDGEKEURD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst koraen, IN DIT 

GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD NAAR E1T.EN- . TUELE AFKEURINGEN. . 
Stil.at bij do afkeuringsadr~sson bij "Pupillen en Welpen" vermeld: "ZIE 1,FKEURINGSLIJST", dan moot alS vo'lgt ·worden gehandeld: voor de thuiswedstrijden moot juniorenlijst wordèn geraadpleegd. Zijn · 
de wedstrijden van Lens 7, 9 on 18 goedgekeurd, dan gaan ook de Pupillen en Welpen-wedstrijden op ons veld door. Uitsluitend voor 
de uitwedstrijden mag in dat gc~al telefonisch worden geïnformeerd, of hun wedstrijden doorg~:m (Tel.66.13,14) en wel zaterdagochtend tussen 9,45 en 10.15 uur. 

' " . DE OPSTELLINGEN: 
P 1: als vorige week met R,Versteeg. Leider: Paul v.d.Steen. ' . . 
P 2: als vorige week. Leider: Jos.Diss~ldorp. 



als vorige .wook mot H,Koronromp. Ros,: P.Broohard. Leider: 
Samenkomst: 10,45 uur Lons-terreiÜ:-

Ton ·Bàuman •. 

' ' 
E_:l: als vorige weck. Ros.: P,Houtman, S.Kramer. -- ' ' 

Leider: Ferrie Hooghiemstra, 

week, Leider: Ron Hoefnagel. .. • .. •,. 
·~•:.': 

E_2.: 
p 6: 

als vorige 

als·vorige weck. Leider: Fred de Kleyn. Sanonkonst: 11,15 uur Lens-:terroin, 

'~-1: 
p 8: 

als vorige week, Leider: Coen Hooghiomstra, 

als vorige week. Ros.: J,Kok. Leider: Arnold Brouwer, 

H 1: 

W 2: 

als vorige weck. Leider: Hans Zoun. Samenkomst: 12.00 uur Lens-terrein, 

R,v.Dijk, T,de Gier, P.do Groot, F,Hooghiemstra, G,do Kok, M,Ras, 
M,Riemen, L,v.Rijn, ;ii.voster, Robert Wassorman, Ronald-Wassorman, R,Roe
lofson. Leider: Guus Ileynen. Samenkomst: 10.15 uur Lens-tèrroin. 

als vorige week met F.v.Gorp. •Loiil.er: Cees v.Deelon. Samenkomst: 9.45 uur 
Lens-terrein. 

als vorige week met.J.Kortman, Leider: dhr,Hopponbrouw0r. Samenkomst: 
12.00 uur Lons-terroi·n. · · ·· 

als vorige week. Leider: Bon Ruitorraan. 

ATTENTIE PUPILLEN EN llELPEN 

Uij maken jullie .. erop attent, dat door 
ons afschrijvingen voor Sinterklaas
feestjes op 2 docenbor niet ~ullen 
worden geaecopteerd, wanneer jullie 
dit niet tijdig doorgeven. Afschrij
vingen voor deze feestjes kunnen dus 
uiterlijk a.s. vrijdagavond of zater
dagochtend bij jullie leider worden . 
doorgegeven. 
Wanneer wij toch dit soort afschrij-

. vingen later ontvangen, dan volg~ !l-e. 
gebruikelijke straf voor niet-opkomen, 

·. namelijk 2 strafresorvobourton, 

STliND C-klasso. 

Lens 16 
A.D.O. 
V ,U. C. 
v.c.s. 
Quick 
D.w.o. 
D,H,C, 
BI.Zwart 
Cromvli0t 

. Laa.kkwartier 
Scheveningen 
D,S.O. 

KERST-DRIVE, 

9 - 16 
· 9 - 15 · 
9 15 
9 - 12 
8 - 11 
9 - 9 
9 - 8 
9 - 6 
8 - 5 
9 5 
9 - 3 
9 - 1 

Puwoko, 

' . 

do Lier 
Lens 17 
Or-Blauw 
B,M,T. 
rr.n.v. 
Quick Stop·s · 
v.c.s. 
R.v.c. 
Ra.va 
Co lori tas .. • 

9 ..;··17 .... 
9 - 14 
9 13 
9 - 11 
8 - 10 
8 - 7 
7 - 4 
8 - 3 
9 - 3 
8 2 

.. 

T 

. -
~-

• 

.. ,- . ":• 

Ook dit jaar belooft de Korst-drive weer 1n.groot suksos to worden, 
Afgelopen vrijdag werd er door 30 paren .strijd gelov.ord om do avondprijs 
en een goodo plaats in de algemene rangsçhikk:i.µg,. De eerste 10 van doze 
rangschikking, wolko in ' t klupgo bouw te,' ~ion -is, komen n. 1. in aanmerking 
voor do ook nu weer prachtige prijzen. 

Do kop van do voorlopige ranglijst luidt als volgt: 

1 • Wi tting - Hur.imelinck 5872 pnt. 
2. do Vroege - de Vroege 5398 11 

3, v,Noort - v.d.Lans 5320 Il 

4. do Vroege - v,d,Linde 5081 Il 

5. 's-Gravendijk - Reuver 5039 Il 7 



Hier moet ,iedereen wel probersin wat tegen te doen natuurlijk, 
Tot vrijdagavond;'·" · 

Ko.Ka, 

DE LfilîSPUZZEL. 
Wio in het oplossen van puzzels.enige bedrevenheid heeft en de aanwijzingen 
volgde, zou· de Lcnspuzzol'"van· 1 nov,oraber best hebben kunnen oll.,lossen, eventueel 
in combine. 
Jammer, dat het getal 12 van horizontaal ontbrak, .evenals - maar dat was minder storend - de omschrijving vn.n 9 vertikaal. 
Nauwelijks zichtbaar mis; dat do ami.gekruistc hokje~. do letters L E N S 
·verraden. Toch speelde zïch'dab.r alles om af. 
Nu do oplossing: ·, 
1. Lenig en Snel: 2, barkeeper: 3, Utopia: 4, Lens, 
5. nonnetjcr 6. Zilfhout. · 
7, keu: 8. mug: 9. soep: 1_0, snee: 11.. sportkleding: 
12. 'eren: ·13, reis, · 
14, nergens: 15, neusgaten: 16, Leonard: 17, knellen: 
18, on: 19. Eo: 20. ei: 21. in: 22. s.g.:' 23, K,R,0 •. 
24; Ens; 

•' 

Dank aan degenen, die hot Lenspuzzelspellotje hebben willen rao.e.spele~. Do waardebon van "Sporthuis Sengers" - door het bestuur tor beschikking gesteld ga1t naar Dhr.R.v.d.Stcên, Nunspeetlaan 303, Den Haag. Proi'iciat! · 

P,Jufformans, 
~ R.v,d.Stoen kan waardebon afhalen bij c.v.d,Laan. 

LENS 6 - v.v.P.3: 1-2.-
Een door orastandigheden gehalveerd elftal versterkt raat onkel~ loden van Lens 8 moest de strijd aanbinden tegen V,V,P,3. Het was moeilijk voor de Lensers onder dia kondities een ·spel naar hun verwachting op te bouwen, . 
Hot was geen hoogstaand voetbal, wat de arbiter on do beide grensrechters voorgeschoteld kregen, maar da'ar waren bcidè partijen debet aan, Het ging gelijk op tot vijf minuten voor het einde, toon V.V.P. met een onbesuisde bal van ca. 20 m. afstand togen de binnenkant van de pa1,l hot winnende doelpunt scoorde.· Lens zes, -laton wij niet wanhopen, want iedere bv.i· drijft over, dus ook deze. 

• WEDSTRIJDBAL voor Lens 1 

8 

F,Flumans, 

Do wedstrijdbal voor a.s. zondag· 
is beschikbaar gesteld door 
Snackbar Verano, 

LeJ7lrng 533A, 
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·oFFICIELE.MEDEDELINGEN 

TOEGANGSBElHJZEN 

Hij vestigen er nog maar weer eens de aandacht op, dat alle leden en donateurs 
verpl~cht ~ijn aan de ingang hun toegangsbewijs te tonen, als daarom wordt ge
vraagd. 

STRAFZAAK 

Het bestuur heeft besloten de schorsing van N.'s-Oravendijk terug te brengen 
van twee wedstrijden op een wedstrijd. Dit na behandeling van het door betrok-

✓ kene ingediende verweerschrift. 

TRJ\.INING WOENSDAG 29 november. 

De seniorentraining o.l.v. dhr,Frank; gaat wél door, ondanks eerdere andere be
richten, Ook het klubgebouw zal geopend zijn. 

WAT Ki\N ODB? 

Ons eerste heeft inderdaad kans gezien Olympia van de troon te stoten. Na een 
furieuze wedstrijd. ·werd de Goudse ploeg raet een 3-1 nederlaag opgeknapt, De sup
porters genoten van de geweldige inzet van onze ploeg en maakten een spannende 
voetbalhappening mee. ODB zag bijna kans Lens aan een gedeelde eerste plaats te 
helpen. Bij Steeds Volharden stond het 1 minuut voor tijd nog 1~1, maar via een 
dubieuze strafschop kwam ODB toch nog zonder punten naar Den Haag terug;" 
Zondag zal ODB ongetwijfeld proberen Lens de voet dwars te zetten. Of ze dat 
zal lukken ••••.• ? Een and0re interessante ontmoeting is die tussen De J[ollandiaan 
en Steeds Volharden. !Iet blijft spannend. De stand aan kop; 

Steeds Volharden 
Lens 
Olympia 
De Hollandiaan 

10-15 
10-14 
10-13 

9-12 

Lens 2 speelde zondag niet, !Iet gaat nu de zware uitwedstrijd tegen Blauw Zwart 2 
tegemoet, J\.D0•3 gaat naar RFC 2, De stand aan kop: 

ADO 3 
Lens 2 
El.Zwart 2 
.mtc 2 

9-15 
9-14 
9-12 
9-11 

Het derde speelde wat teleurstellend gelijk tegen Schiebroek 2; de duidelijke 
winstkansen wörden niet benut. Zondag thuis tegen De Hollandiaan 2 lukt het mis

. schien beter. Belangrijk is ook de wedstrijd ODE 2-lfostlandia 2. 
De stand: 

ODB 2 
vue 3 
PDK 2 
Westlandia 2 
Lens 3 
Hollandiaan 2 

TUCHTRECHT IN HET AMA.TEURVOETBJ\.L 

8-12 
9-12 
9-12 
9-12 
9·-10 
8- 9 

Al enige malen hebben wij in de Lensrevue aandacht besteed aan de strafwetgeving 
in het amateurvoetbal. Diverse bezwaren tegen en alternatieven voor de voorwaar
delijke straf en de daaraan verbonden proeftijd kwamen aan cfe orde, 
U bcgr_ijpt, dat er nog meer kanten aan deze affaire zitten en dat niet alleen 
wiJ onze aandacht op analyse van de tuchtrechtspraak hebben gericht. In de 
"Haagsche Courant" van 8 nov, j.l. verscheen een artikel nä.ar aanleiding van het 
feit, dat Hans dè. Doelder in Leiden afstudeerde op de scriptie: Tuchtrecht in het 
.amateurvoetbal. 
Wat vooral hierin naar voren komt, is, dat de pluriformiteit in de strafwotgeving 
erg groót is. Het amateurvoetbal is onderverdeeld in de Sectie Zondagvoetbal en 
de Sectie Zaterdagvoetbal (elk zes districten) en de Sectie Afdelingen, die op 

1 



-·-~·--------~ ZJ.Jn beurt weer is '?l19-9rverdeeld in·.2O afdolingën:·· D~ Afde,linge.a zijn praktisch . onafhankolijK"van het Bondsbestuur en mogen het voetbalwez·en in hun gebied zelfstandig :rëgelon. Voor hot KNVB-voetbal staan·hier on daar nog wel enige richtlijnen op papier, maar in do afdelingen- is hët totale tuchtroohtpakkot maal'. wat lukraak---gar:10ngestold :·en Gr vertonen '·ónderling dus grote ve·r·schillen, die voortvloeien uit het feit, dat do strafmaat-richtlijnen door de KlTVB en zijn Afdelin-gen autonoom worden samengesteld. · _ Aan do hand van een aantal zeer duidelijke voorbeelden worden deze grote verschillen gedemonstreerd en blijkt eenheid inderdaad ver to zoeken. Zijn sug:gostie is dan ook om de hole tuchtstrafvordering op papier te zetten, eensluidendcvoor geheel nederland on de rechters (die geen lid mogen zijn van de I&VB, zijn districten of Afdelingen) moeten worden georganiseerd binnen óén strafapparant voor hot amateurvoetbal, gelijk voor KNVB en de Afdelingen. In zijn scriptie is Hans de· Doeldor naast vele andere onder moor nog tot deze konklus ies gekomen: · · 
- Hot is terecht, dat er in hot amateurvoetbal geen strafbankje on geen geldboete bestaan. Zijn motivering: "Hot ligt voor do hand, dat een scheidsrechter sne-ller over zal gaan tot hot ze11den na~r ·eon strafbank voor x-minuten.,. dan dat hij do betrokkene eon officiële waarschuwing geeft.· Do scheidsrechter (waarvoor bovengenoemde sanktië 'geen verdere formulieren-rompslomp oplove.rt) zal door do bestraffing va.~ eon gering vergrijp een wedstrijd in to hoge mate kunnen boïnvloedon. 
- aandacht dient te worden besteed aan do "oorzakelijkheid", .opzet, schuld, aan noodweer en-tsamonloop. (Is hot zo dwaas, dat coµ spolor, die wordt_goslagon, . terugslaat? Volgens De Doolder is vooral noodweer oon begrip, waar to weinig op wordt gelet) • 

. - indien tot. ·oön mondeling onderzoek wordt besloten, moot do beschuldigde drie dagen toveren worden opgeroepen door middel van oen schrijven, dat de tenlaste-legging moot bevatten. · 
- in overweging moet worden genomen eon beschuldigde zich to laten bijstaan, hetzij doÓr oen andor,KNVB-raadslid, hetzij door eon raadsman. 
- hot bewezene dient zorgvuldig to worden omschreven. Do straf dient to worden gemotiveerd. (Dus niet alleen do omschrijving "wegens wangod,:'ng" is voldo0ndo). 
U ziet, het tuchtrocht in hot ar.mtourvoe·tbnl is eon zoor aktueel onderwerp, wat va.n diyorse kanten allo a.andacht hooft on waarvnn ook wij vinden, dat e.r no•gäl ·· het eon on ander aan dient to worden veranderd. In vorige nflevoringon van Do Lonsrovue zijn al enige knnton belicht. In do komondo weken komen.we hier weer nader op terug. 

=Jacowicz; 

Do bosta.ando trainingsgroopon van junioren, pupillen on welpen word~n or nogmaals met nadruk op gowozon, dat do lokalen on volden niet eerder raogon worden botrodon, voordat do traine:r: ~anwezig is, dus bij do ingang van het kornplox vorzarnolon. Hot is n.l. gebleken, dat dinsdagmidda.g 21 november j.1. de C I groep voor de trainingsaanvnng do afgokourde· volden gebruikte or,1 or op to fietsen, in do kl-oodlokalen aan hot herrioschoppon waren en 00n afvoerputje van hot drainoorsystoora mot zand aan het dichten waron. 
Ook de horen trainers worden verzocht bij wangedragingen streng op to treden. Hieronder volgen do richtlijnen voor hot gebruik van do volden on do trainings-strook: à 

- Doeltrappen is streng verboden op alle volden, dus ook op de volden tijdens do trainingen. . . . 
- Gebruik voor doclschieton on keepers-training, enz. het oofondool op do trainingstrook op 2 palen, die buiten het strafschopgebied worden noorgozot: - Gebruik tijdens do training zonodig hot gehele 2o veld mot uitzondoring van • do strafschopgebieden. Alliiiin bij wedstrijden en hot partijtje nà de tráining, kan uiteraard hot gehele veld worden gebruikt. 
- Als op hot grote buitenhok op do brug Hengololaa.n het bordje" AFGEKEURD 11 hangt, dan mag he:t•2e veld:\'!!~'!: worden gebruikt!!! Do solok'tiogroepen kunnen dan gebruik maken van do träiningstrook on voor do overige groep (on) gaat do training dan niet door. 
- Aa.n do aanwijzingen v= de torroinboheordor of diens plaatsvervanger ,dient gehoor te worden gegeven. Ook do aanwijzingen van Dhr. P.do Jongh S:.(tol.668687 ) dienen stipt to worden opgevolgd. 

Gebruik not 2e veld 11 verstandig 11 d.w.z. houdt rekening c10t do woersomstandig-2 



,,r.,,l~0d0~. Doe geen oefeningen, w::iar hot veld veel van to lijden heeft. 
Gebruik.adan do trainingstrook voor dribbelen e.d. ~ 

- Hot is in uw eigen belang, dat hot veld zo voorzichtig mogelijk wordt gebruikt, 
.... anders zal V!Oolvuldige afkeuring 's-avonds - als ook in do weekends onnodig hot 
• ft "gevolg zijn! 

= Gebruik-Vorlichtin~: 

- Ontsteek zoveel mogelijk do verlichting slechts aan één zijde van het veld on 
doof do verlichting direkt na afloop van do training of do wedstrijd, dus vóór 
hot omkleden,!!!!! 

- Indien de verlichting is gedoofd, mag deze pas ná 20 minuten opnieuw worden ont
stoken. 

= Materiaal on ~'.::!!2!:!= 
- Zorg ervoor, dat u na afloop van do training al hot raateriaal weer me.o naar bin

nen noemt en do raateriaalhokkon op slot doet. 
- Tol hot aantal ballon, dat u raoonoemt, zodat u na afloop weet of alle ballon 

weer terug zijn. Mist U or één of racer, ga dan mot do hele groep oven zoeken. 

Mot dank voor uw medewerking on voel sukses bij de training. 

TOPS COR.ERS 

SENIOREN 

,irl:iHf •Bakkors. 
li' ·· • , ..• de Hoogd 

3, ·::r.de Hilster 
4. J,Dissoldorp 

,._..J, ·~'\/ •. Ko_etm(ln . 
ll • " ,,-,... L b 

.1l., v. uxom urg 
H,Verqeugd, . 

8. J ,Kruî'zinga · 
_;,l ·v.Rijn 

· • 'H.de Sterke 

PUPILLEN /IIELPEN 

1. J ,Franken 
2 • F. Schi paan boord 
3, E.Hofman 
4. M,Veerman 

R.v.Vicrssen 
R.v,Wijngaarden 
R.v,Baggum 

8, F,Blom 
R,Bon 
R,v.d.Hoek 
J.v.d,Nieuwenhuizen 

.. 

Sen. 

Elftal 

5 
6 

10 
3 
1 

13 
4 
6 

11 
10 

P4 
W1 
P4 
P5 
P5 
P6 
W1 
W2 
P2 
P1 
P1 

Aantq,l ------
11 

9 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 

11 
10 
7 
6 
6 
6' 
6 
5 
5 
5 
5 

JUNIOREN 

1 • H, Straver 
2, F,Bavon 

M,v,Wassom 
4, L.Lojowaan 

Q.v.d.Meys 
6. P,Schoenmakor 
7, A,don Boor 

Fr,Disseldorp 
9, E,v.Luxomburg 

Th,v.d,Voort 
11. A,Bauman 

J.v,d.Voort 
J .v.Gastel 
R,Guit 
J.v.Volzon 

-. ,- ' • ., ., • .,~,i· 1 
P.Valkonburg . ' . 

,- ' ' . . . , .. _ -~ . . ' , ' . ' . ' 

PROGRAMMA SÉN'ÎORÈN ·voO'R 'zoNDAG. 3 DECEMBÉR' 1972 

14.30 uur O,D,B.1 - Lens 1 
1,1 ,30 uur El.Zwart 2 - Lens 2 

li'"'2:::«iJ uur.Lens 3 - Do Hollandiaan 2 V1G1 L6/4 
12,00 uur Lens 4 - Wilhelmus 3 V2G2 L5/3 
12.00 uur S.O.A.2 - Lens 5 
14,PO uur H.B.S,9 - Lans 6 

>'•1'0,0Ó uur Adelaars 2 - Lens 7 
10.00 uur Postduiven 6 - Lens 8 
10.00 uur Lens 9 - Toofan 2 V1 G1 L5/3 
14.00 uur Lens 10 - Westlandia 6 V1 G1 L5/3 

,1 o. 00 uur Lens 11 - Quick 11 V2 G2 L4/2 
13.45 uur Lans 12 - Zw.Blauw 6 V3 G2 L4/2 
10,00 uur Lens 13 - v.u.c.14 V3 G2 L5/3 

Hot Bestuur. 

A5 
A2 
B3 
B5 
J36 
C2 

. A4 
A2 
B4 
B6 
A3 
A3 
B1 
B2 
B2 
C1 

1.7 
. 16 
16 
14 
14 
13 
12 
12 
10 
10 
9 

··9 
9 
9 
9 
9 

Sch0ids:r0cht0r: 
M,v.d.Rijst 
A,Ammerlaan 
J. Vlasvold 
R,Jorisson 
H,Klijn 
T,B,Tir.unor 
G.'Houtman 
W,Brijor 
A,Mulder 
A.v.d.Kraan 
H,Nieuwenhuizen 
A,Loykons 
niet aangewezen 
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LIGGING DER VELDEN: 

- Albardastraat zijstraat Thorbeckolaan 0,D,B, 
El.Zwart - Dr,Mansveltkado, Wassenaar t.o. làndgoed ''Duinréll" 

- 11 0c_konburg11 einde L. v,lfoerdervoórt 
- Daal en Bergsolaan hook Evert Wijtemawog 

Guntersteynweg naast kinderboerderij 

s.o.A. 
H,B.S, 
Adelaars 
Postduiven - "Madostein'_'_, Monstore:e:ieg, Lsd. t.o. woning No. 10. 
VERZAMELEN: ,;:., 

Lens 1 - 13,00 u1,1r Klubgobo~w Lens 8 - 9, 15 uur Klubgebouw 
Lens 2 10.15 

.. 
9 - 9,30 uur Il uur Il ' Lens 

Lens 3 - 11 ,30 uur Il Lens 10 - 13,30 uur 11 

11 _,;· Lens 4 - 11.30 uur . ! ~. :; t 
Lens 11 9.30 uur Il ' .... ,_ .... ' . Lens 5 11.00 uur Il .. . '! Lens 12 13. 15 uur " 

Lens 6 13,00 uur Il ' Lens 13 9d0 uur 
Lens 7 9.15. uur Il 

D E 0 p s TELLING E Ni 
Lens 1 on 2 worden door do tráinor· bekendgemaakt, 
Lens 3 Lens 4 Lens 5 
als bok,md als bok,md · ·· als be kond 

mot G ,}lcymekor iaot. W. Verbarondso 
en J .lCritfzinga H,P,v,d,Spok naar 10 
W,Vérb\1î!Jndse naar 5 . ' 

/'": ·, 

.Lens 7 Lens 8, . ' ·: Lens 9 
als bekend 

Il 

Il 

Lens 6 

als bekend 
G,Bennekor 

naar 4 

Lens 10 

als bekend.· als .. bekend 
me~ q,!Io.llocn 

- .. ~, 
i·· ·-

. als bekend 
met H, Verdenk f.!Ot L,J;Boolhou

wor en 
H.P.v.d,Sp"ek 

Lens 11 

als bekend 
mot C;Berenbak 

Lens 12 

als bekend 
met P,Miltenburg 
en R,Bos· 

Lens ,13 

als bekend 
met P.Burghouwt 
L,J,Boelhouwor naar 10 

Afschrijven tussen 18-19,00 uur •. 
AFSCHRIJVINGEN: Op de bekende. tij~on bij do botroffondo mmvoordors. . ' 
Ook indien or geen afschrijvingen zijn, dienen de horen aanvoerders dozo wook_· :,;: 
tussen 21 on 22,00 uur dhr.Ch,Bloks telef. 29.28,38 op te bellen, Aanstaande. 
zondag zijn vanaf 9,00 uur van do Soko de volgende heren aanwezig: ,J,Bom, 
Ch.Bloks en ll,Jacobi, 

Uitslagen Senioren: 

Lens 1 Olympia 1 3-1 
Schiebroek 2 - Lens 3 1-1 

,· 

Hij komt, hij komt, hij k0int, ••• ~ -~· ._,~ gnede tribune. 1 l, 1 
**********•************************"*~********"**·******•···•~**** . ; ... i: 1, ~ • 

• •· • ' . . - ·-·••" .. 

.. 

. . . -... . . 
V A R I A A N •. Tc J. E S 
-------------- ----.---

Ottomatismcn de leer dat Lens A 1 do komende wedstrijden allemaal· inöot gaa.'1 
winnen ( vooral' met 1-0). • · 

KaKa: é0niaansfrhktio, 
- Na zaterdag stebmon we lijst A 1, 
- De Vera.no-bal is in do soep gelopen. 
- Zouden de spelers van Lens 1 alle3aal op.And(e)ricsen stemmen? 
- In het rijk van·de hoop is hot nimmer winter. 
- Deze week ondanlès Sinterklaas geen rij1;i in do Lens-revue. Dio ligt al op do 

daken. 
4 -·· 
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EERICIITEN 
===========------
- Martin van Veen en Wilma Rozier ·geven kennis van hun voorgenomen huwelijk op 

14 december a, s. , waarvan de vol trekking om 1 2. 00 uur Z'.3-l_ pla~!s _ vinden in 
het Stadhuis van Wateringen, 
Kerkelijke inzegening vindt plaats in de Kerk van de Kleine Theresia van het 
Kindje J0zus .i.an de Apeldoornselaan om 13,00 uur, 
Zij recipiëren van 17,00 -18,30 uur in het. Chalet "Ockenburg", Monsterseweg 
8, te Loosduinen. Van onze kant wordt hen veel geluk toegewenst. 

- Jos en Lies Witting zeggen dank aan allen, die door oen blijk van belangstel:.. 
ling, hun trouwdag onvergetelijk hobben gemaakt. · · · ·· · ', ... -

.· 
-Na al ~ezo heugelijke mededelingen oen, voor do ·betrokkene, wat minder plo- · 

zierig bericht. Begin december gaat Ron Schol ten zijn '•burgerkloffiè inruilen 
voor een braniekraag on dat alles omdi:l.t de militaii;-o autoritóiton hot nodig 
achtten hem voor de dienstplicht, op te roepen, Sterkte! , •••• enne. laat jo 
niet kielhalen, · · · · 

- Lex Rees ink (jun. 10) mist sinds enig_e 
eerlijke vinder wordt verzocht te bellen naar 

PROGRAMMA JUNIOREN 

ZONDAG 3 december 1972 

12,00 uur Lens 2 - Verburch 
Lens 3 - vrij 

1Ó,30 uur IDCAVV 4 - Lens 6 
12.00 uur Valkeniers 3 - Lens 8 

DONDERDAG 7 decer.1ber 1972 . 

Terrein: -------
V3 

!Ieuvelweg, L'dam 
Hoornpark 

19,00 uur 

ZATERDAG 2 

Lens 1 . - Concordia 1 · (sen, ) 

14,30 uur 

15.oouur 
15.00 uur 
13,45 uur. 
15.00 uur 
15,00 uur 
15.00 uur 

december 1972 

de Musschen 
Lens 4 
DSO 4 . 
Lens 7 :· · 
DHI,8 
Quick.Stops 
Lens 11 

1- Lens 1 
- vrij 
- Lens 5 
- Gona 3 
- Lens 9 

6- Lens 10 
- HPSV 1 

Oldegaardo 425, Rotterdam 

Zogwaartsowog, Zoetermeer 
V2 
Brasserskade, Delft 
Nijkerklaan 
V1 

E 

\._ '. 

· 13,45 uur 
-15,00 uur 
· 13,45 uur 

Velo 11 c:- Lens 1 2 
Rijswijk 9 ·-- Lens ·13 
Tonegido 6 : Lens 14 
ADO 16 . - Lens 1 5 
El.Zwart 12 .- ,Lens 16 
Celcritas 8 ·- Lens 17 

.Noordweg, Wateringen 
·schaapweg, Rijswijk 
Rodelad.n, Voorburg 
Zuiderpark 
Dr,Mansveltkade, Wassenaar 
Leyweg 

15.00 uur 
13,45 uur 

13,45 uur 
13 .45 -uur 
13,45·uur 
13,45 uur 
13,4;5 :uur 

Lens 18 
·ffi?S 11 
Lens 20 
Lens 21 
Celeritas 9 
Lens 23 

- vrij 
,_ Lens 19 
- Vios 10 
- Scheveningen 
~ Lens 22 
-1IVV 8 

Dael en Bergseláan 
V1 

13 V2 
Leyweg 
V3 . 

AFSCHRIJVINGEN: 

Schriftelij~: 

· Telefonisch 

•vóór vrijdagavond 1.8,30 uur bij de heer G.v,d,Sieen, Nunspeetlaan • 
(303, 

vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 1,1ur (uitsluit•ond in geval van 
zié.kte): A-klasse.rs ( 1 .t/m 8): dhr.J,Hop, tel.29,40,38. 

B-klassers ( 9 t/m 15): dhr.J\..Bertens, tel.29,.02,45 
C-klassers (16 t/m 23): dhr,R,Becker, tel,55,94,77, 

In noodgevallen kuµnen de junioren.nog op zaterdagoqhtend tussen 10,30 on 11.00 
uur afbellen bij dhr. G. v. d, Stee·n, tol. 39, 86. 94, 

AFKEURINGI:N: Do junioren moeten.bij slechte weersomstandigheden steeds de af
keuringslijsten raadplegen, Telefonische informaties worden hierover 
niet verstrekt, 

NIET-OPKOMERS: Wegens herhaald niet-opkomen worden de volgende spelers dit soi-
5 
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zoem niet meer opgesteld: A,Westerduyn, / 

/ 
Na gehoord verweer wordt J,Ruytors woor opgesteld,· 

DE 0 PST ELL INGEN: 

Lens 1: wordt donderdag na de training bekendgemaakt. Leider: J,C,Hep. 
Vertrek vnnaf Lens-terrein 12,30 uur, . . . 

Lens 2: als vorige weck, Leider: A,v,Baggum. 

Lens 3: vrij ("zie Lens 8) 

Lens 4: vrij (B,Ruiterman zie Lens 7) 
Lens 2,: 

Lens 6: 

Lens 7: 

Lens 8: 

' . 

R,Bertons, P,Booms, P.Driesson, F,Hooghionstra, G,Lelieve.ld, J ,Meyers, 
E,Roesink, T,v,d,Spoel, E,v,d,Spool, H,Stravor, R,Verbarendse, P,de Wolf, 
Leider: J,Heynen. Sar1enkomst: 13,}0 uur Lens-terrein, 

• 
G.v,Ardenno, C,Bakker, J.Dessing, G,v,Deolon, W,do Hilster, N,Kortekaas, 
R,v,d.Linde, W,v.d.Lindon, vf,Paoqué, J,Ruytors, N, 1s-Gravondijk, F.v.Os •. 
Ros.: C,Hooghicmstra, E,Booms, Leider: F,Flumans, Samenkomst: 9,15 uur 
Lens-terrein. 

J,v,Hoek, Th,Hcenskork, H,Koyner, A,Looyestcyn, J,Slabbers, W,Snijdors, 
B,Ruitorm,:m, F,Klos, H.Niggebrugge, M,v,J)ijk, A,v.d.A~r,. G,Hoogervorst. 
Leider't N ,Osse • .. 
A.v.d.])erg, G,Blank, R,Bom, J.v.Geffon, A,Kloiwogt, 
A,Bauraan{,A,lfoynen, H,v.Dam, A,v,d,Meer, A,Brouwer, 
Sainonkómst: 11,30 uur Valkoniers-torroin, 

~ J::i, . 

F,Magnee, M,Magnoo, 
Leider: P,Meershoek, 

'; 
Stand Regionale Korapetitio t/m 25 november 1972, 

' A,D,O. 12 - 23 
Excelsior 13 - 18 
Foyenoord 12 - .16 

. D.F.C. 11 12 
Sparta 12 - 12 
u.v.s. 11 - 11 
Roodenburg 12 - 11 
De Mus0chen 12 - 9 
Westlandia 12 - 8 
Lens 13 - 7 
Sp.Lisse 12 - 5 

Lens 9: als vorige week. Loider: dhr,C,Franko, Samenkomst: 12,30 uur Lens-torroin, 

Lens 10: als vorige week • et W,v.d .• Mije i.p.v. J,Lustonhouwer. Leider: dhr.J,Zqet', 
- Sar.1enker.1st: 14, 15 uur Lens-terrein, · 

Lens 11: als vorige w.oek mot F,v.Loon on A,Slabbors i.p.v. R,Blank on R,Loyn, 
#Cider: dhr.N.Drabbo, 

Lens 12: P,lloeGJskork, E,v,Luxemburg, R,Leyn, A,v,Maren, P. Meijer, Q,v,d,Moijs, 
P,v.Rijn, J,Tettero, J,Wijngaardo, R,Wijsraan, D.v.d,Zwan, E,Tounis, 
Leider: dhr,B.Osso. Samenkomst-: .14,- uur Lens-terrein. 

Lens 13: R,Blank, L,v,Doraburg, 
0

P,v,Duyn, A,Hoofnagol, F,Kras, l.,Lojewami, M,Looyo, 
G,Mahicu, V,Pouw, T,Prins, H,Wubbon, H,Uding. Loidor: dhr.G,Vorvaart; 
Saraonkoi:Ist: 13 uur Lens-terrein, 

Lcms 15: 

Lens 16': 

Lens 1 7: 

Lens 18: 

Lens 1:9: 

Lens 20: 

R.Hoppenbrouwors, J ,Houtsehildt, E,v.d,Hovcm, M.Jmi.son, C,LipGJan, 
H,Uding, B,v.v'oon, Th.v.d,Voort, J.do· Waal, F,Woutors, J.v.d.Endo, 
Leider: H,Dankors. Samenkomst: 1 _4 Aur Lons-terroi_n. 

P,Blom. 

als vorige ,wook mot· M.Poporkar.1p i.p.v. F,Kras. Leider: N.N. Samenkomst: 
13.15 uur Lens-terrein. 

als vorige week, Leider: dhr,l'f,Keotman, Sam~nkomst: 14,00 uur Lens. 

als bokond. Leider: dhr.Th,Hoofnagol. Sar.1onkoras•t: ·12,45 uur Lens. 
vrij. 

als vorige weck. Leider: dhr,W,v,d.Tol. Samonkorast: 12.45 uur Lens. 

als vorige week, Leider: dhr.W.Michols, 



Lens 21: als vorige wook, Loid0r, dhr.A,Hoek, 
Lens 22: als bokond, Leider: dhr,R,Potors. Saraonkor.1st: 12.45 uur Lens, 
~!!.!!;~-~J: als vorige week. Leider: dhr,A,Banni11g. 

Uitslagcm Junioren: 
Lens 1 - u:.v.s.1 1-0 JURA 
Postduiven 2 
Lens 7 
Lons 9 
R,V,C.7 
Quick 6-
v.c,s.8 

- Lens 4 
-· Ooievaars 
- v.c.s.5 
- Lens 10 

. - Lens. 11 
- Lens 1'2 

0-2 
3 1-2 

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

Afgelopen vrijdag was do C-klasso 
vertegenwoordiging niet aanwezig, Do 
horen A,Loyn on F,v.Velzen worden 
voortaan verzocht ora vrijdags om 7.uur 
in hot Klubgebouw aanwezig to zijn. 

Lens 15 - G,D,S,9 1-5 
D,W.0,8 · - Lens ,16 · 1-6 
Lens 18 - A,D,0,22 2-0 

-Lens 19 - K,M,D.4 0-3 
Kranenburg 5 - Lens 20 2-0 
Lens 21 - Gona 9 7-0 
Lens 23 - Laak:kwartior 12 0-7 

PROGRA MMA PUPILLEN EN' 
PUP I .1 LE N. Zatorda~ 2-12-1972 
12.45 uur ADO 1 - Lens 1 .. 
10,30 uur Duno 1 .- Lens 2 
12.45 uur Lens 3 - Rava 2 
11 ;15 uur SVTI 1 - Lens 4 
12.45 uur Rijswijk 4 - Lens 5 
11 .oo uur Vrodenburch 5 - Lens 6 
1.2.45 uur Quiok 4 - Lens 7 
12 ,45 uur Lens 8 - UVS 2 

·-•'-· 

lTELPEN 
ZATERDAG2 december 1972 • 

. 12. 45 uur Lens 1 - Laakkwartier 
11.45 uur Lcms 2 - a.iÏo 2 
11.45 uur Lens 3 - Laakkw=tier 
10.30 uur GRVC 1 - Lens 4· · 
1 o. 15 uur Rava 3 Lons.5. 

. AFSCHRIJVIIWEllT: 

lfELP·EN 

1 

Terrein: 

Zuiderp=k 
Mgr,Nolonslaan 
V2 
Erasmuswog 
Scha~pweg, Rijswijk 
Vrodonburchwog, Rijswijk 
Sav,Lohr.1anlaDp 

. V3 

V1 
V2 

2 V3 
Ockonburgh 
Zuidorpark 

~chriftelij~: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G,v,d,Stoon, Nunspoetlaan 303, 
Telefonisch: vrijdagavo.nd tussen 18,45 en 19,30 uu; (uit~luitond in geval van ziekte), tol. 66.13,14 Klubgobouw. Afschrijvingen voor St,Nicolaasfeestjes worden niet geaccepteerd, 
In noodgevallen kunnen do pupillen on welpen nog op zatorc;lagochteni tussen 9:30 on 9,45 uur afbellen. Tol.66.13.14 klubgobouw. 
AFKE(JRINGEN: Bij slechte woorsomstandighedon Èitoods corst do afkouringslijstcn "raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen en Welpen" verraeld: "GOEDGEKEURD", dan steeds na= veld of punt van saraenkomst komen. 

IN DIT GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCII WORDEN GEilTFORMEERD Uli.AR EVENTUELE AFKEURINGEN. 
Staat bij do afkeuringsadrossen bij "Pupillen en Welpen" verraold: "ZIE 1,.FKEURINGSLIJST", dan moet als volgt worden gehandeld: Voor de thuiswedstrijden moot juniorenlijst worden geraadpleegd. Zijn de wedstrijden van Lens 7, 11 on 20 goedgekeurd, dan gaan ook _de Pupillen en Welpen-wedstrijden op ons veld door, Uitsluitend yoor do uitwedstrijden mag in dat geval telefonisch worden geïnformeerd of hun wedstrijden doorgaan. (Tcl.66,13,14,) en wel za~erdagochtend tussen 9.30 en 9,45 uur. 

NIET-OPKOMERS: Wegens niet-opkomen· afgolcpon wookoind krijgen do volgende spo.-_... Iers 2 extra reserve-beurten: /.1,Wosterduyn en J.Raaphorst. 
7 
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Bij herhaling volgt uitsluiting van deelneming aa.n do kompotitie
wedstrijden. In dat geval blijft do verplichting tot betaling van 
do kontrïbïitï~ tot het eind van het sëizoen (30 juni) gehandhaafd, 

DE OPSTELLINGEN: 

PUPILLEN 

P 1 alg bekend. Leider: Pa~l van der Steen. Samenkomst:·12 uur Lens. 

p 2 • 

!:_l 
!::.± : 

!:~2. 
p 6 : 

r._1 : 

p 8 : 

WELPEN 

w 1 : 

w 2: . 

![_J_ 
. ~ 
' 

IL± 

tils bekend. Leider: Jos Disseldorp. Samenkomst:.9.45 uur Lons-terr, 

als boke~d. Leider: .Ton Bauman. 
; .. 

als bekÓnd. Leider: Forrie Hooghiemstra~ Samenkomst: 10.30 u.Lens-torr. 

als vorigÓ week. Leider: Rob Hoefnagel. Sam,;nkomst: 12 uur Lens-terrein, 

als vorige woçk. Leider: Frod do Kleyn. Sar.ienkomst: 10.15 uur Lens-torr, 
. . ' 

week: zonder J .va~ Straalen on M,Lustorihoumir, 
· Leider: Coeh Hooghiemstra. Sacerikor.ist: 12 

als .vorige 
uur Lans.· 

als vorige week. Leider: Arnold Brouwer, 

als bekend zonder F.Tolonaars ••·Leider:··Hans Zoun. (J ,Odenkirchen Zie· 

als vorige week zonder M.Ras eet J .Odonkirchon (2:x:)9-0K W 2), 
Leider: Guus Roynen. 

R.Bergén !Ienogouwen, W,Colpa, W,Dorsr.mn, D,Frrutlcon, F.v.Gorp, R.Groon, 
.B,Heemskork, R,Ka.nis, J,Rombouts, R.v.Vla11.rdingon, L.v.Rijn. Rei;;,: 
M,1Wosterduyn, LeidÓr: Cees v.Doolcm. · --

. ,. .. _,~: . . "' . . .. 
,,M.Dutróo (keeper), E,Eykolhof, R.Gicborg, B,Hopponbrouwor; Ronald Hou
weling, R,do Jong, J.Kortcan, J.Koovoots, M,Sonten, P,Tettoro; F,Val
kenhoff. Ros,: J.Raaphorst. Leider: Dhr.Jiopponbrouwor. Samonkocst: 
9.45 uur Lens-terrein. 

K.Boon, P.v.Es, A,Frankon, R,Frrutlce, J.Grovo, M.v.Houdt, J.v.d.Zwa.n,. 
Rudy Houwoling, W.do Jong, R,v, Loouwon, E.Motsolam'>"R,lîiggèbruggo, · 
F.Dullaart. Leider: Bon Ruitercan. Samonkocst: 9,30 uur Lens-terrein·, 

UitslaB:en: 

PuJ2illon: Welpen: 

Lens 1 - G,D,S, 1 4-0 G.D,S, 1 - Lens 1 1-6 
Lens 2 - !I.M,S.I!.1 1--6 II.P.S.V.1 - Lens 3 2-3 
B,M.T,1 - Lens 3 1-0 G.s.c.1 - Lens 4 1-1 
Lens 4 - Vredenburoh 3 0-3 Lens 5 - Devjo 2 1-0 
Lens 5 . - I!.M.S.H.2 0-1 
Oranje Blaui, 2 -· Lens 6 1-0 
Lens 7 - Rijswijk 5. 1-4 
Lens 8 - Il,D.V.2 2-3 
Overzicht PuJ2illèn on Welpen 

Elftal ~~::3.E~~!~ Gewonnen Ge:!,_,!:.,1~ ------- Verloren Punten Voor tegen .• 
P1· 10 7· 2 . 1 16 17 5 P2 10 3 2 5 8 9 18 
P3 11 2 3 6 7 12 18 
P4 10 5 1 4 11 21 19 
P5 10 3 1 6 7 8 22 _ 
P6 9 5 2 2 12 26 11 
P7 9 0 1 8 1 4 28 
P8 10 1 1 8 3 9 40 
W1 10 8 1 1 1 '.l . -30 - 8 
W:2 9 . 1 3 5 5 10 22 -W3 11 ·2 5 4 7 7 15,. 
W4 10 3 ·1 6 7 14 30 
W5 3 3 0 0 6 5 0 
Totaal:, 122 43 23 56 107 172 236 



Lens P 1 heeft het tot nu toe erg goed ged::u:m. De zwakste togenstnnder was G,D·~s;; 
hiervnn werd mot 4-0 en 5-0 gewonnen; Tegen _het toch.vrij sterke A,D,O, 
werd thuis onnodig 1-1 gespeeld. Het dieptepunt ,echter lag in 2 opeen
volgende wedstrijden nml. uit togen V.U.c., waar ze oen nederlaag.van 
3-0 te slikken kregen. Over hot 0-0 gelijke spel togen D,H,L. uit kun
nen we. alleen maar schrijven; dat het zoor slecht was. Toch kunnon ze 
terugzien op een zeer goede eerste helft. va.n de kompctitie. Het is to 
ho;ppn; dat· hot 001<: de tweede helft zo doorgaat.. Wc willen echter wol·
meer doelpunten zien. 

Lens P 2 had. con erg moeilijke start. Met con jong elftal, on op enkele plaatsen 
gewijzigd, raoost hot ·tegen enkele s.tandaardelftallen optornen. De eer
ote vier wedstrijden gingen verloren. hierna vochten zo zich goed te~ 
rug. Dit rosul,teera,'éi, in 3 overwinningen on 2· gelijke spelen. Do laàt
ste wedstrijd wci:-d togen het toch wel to laag ingedeelde ill!SH P 1 káns-
loos mot 6-1 verleren. ·· 

'Lens P 3' hoeft hèt ook niet ,makkelijk_. Togen sterke elftallen, zoals BMT,1 on 
Il,D. V .1 word resp. ·'met 5-0 on 3-1 -verloren; Daarentegen werd tegen het 
sterke Loosduinen 1 al drie punten ·binnengesleept. Dit wijst e-rop, dat 
hot toch kan. Er worden ook nog wel'eens onnodig punten verspeeld. 
De uitwedstrijd tegen .G.D.S,2 werd met 2-1 verloren, terwijl ze or 
thuis met 4-0 over heen liepen, Laat dit nict.raecr gebeuren. 

Lens P 4 had een slechte start met nederlagen togen.Semper Altius 1, Juventas 1 
en·-v.V,P.2, Hierna herstelden zo zich goQd door o.a. 2xte winnen vnn 
Tedo P 1 on Te rforvo 1 • Van dit elftal verwachten wc ook de tweede 
helft iets. Stel ons niet teleur. v , . 

Lens P-5 heeft tot nu toe nog niet aan de verwachtingen voldaan, Dit jonge elf
tal heeft de • ecst-e wedE,trtjdon raat .klein verschil verloren. Do wed- ·. · 
st:t:-ijden tegen C,W,P,1 _liepen alleen uit de hand. Deze werden nml,n,resp. 

7-0 on 5-0 verloren. Ons advies voor dit elftal is knokken tot je 
erbij neervalt, . 

l,ons P 6 ver.loer de eerste wedstrijd togen Colcri tas raot 5-1. Dat dit sieèhts 
eon vergissing was is hierna wol bewezen door bijv. overwinningen op 
resp. RJ,VA 4 (5-0), Valkeniers 2 (7-0) cm de gelijke spelen togen 
WIK 1 en GSC 1 • Ga zo voort. · 

Lens P 7 is te hoog ingedeeld. Na do winterstop zullen wc proberen een lá.gcre 
afdeling voor jullie to krijgen. Dan verwachten wij van jullie natuur~ 
lijk meer. punten dan de~c ene. ' 

Lens P 8 kon hot alleen vnn G,D.s.4 w:!-nnen raat 4-0. Togen H,D,V.3 werd 1x ge
lijkgespeeld (3-3) en 1 keer onnodig verloren 3-2. Ook voor dit elftal 
zullen wij hcrinde~ing aanvragen,. 

Lens W 1 heeft het tot nu toe uitstekend gedaan. Alleen togen A,D.o.·uit word 
• et 1-0 verlo;~n: (Do revanche zal t1octen komen), Hot derde verlies
punt bleef bij RKAVV 1 (2-2): Enkele grote overwinningen van dit pro

-ductievc elftal werden behaald op G,D,S, 4-1 en 6--1 on -op RKSVM 5-0, 
Wij kunnen alleen naar zeggen :doorgaan zo, en pak ADO thuià. -

Lens W 2 leed enkele te grote nederla
gen nral. tegen Cromvliet 1 
met 5-1 en togen IThlSH 1 mot 

~~:s~cra~~e~~~nii~~ ::sa~~ -••· 

Lens W 4 

voor jullie oen moeilijke, 
· raaar zeker niet een hopeloze 
afdclihg. Blijven doorgaan is 
ons advies. = 

": 

..... ~ .;,. 

Lens W 3 heeft vijf wedstrijden gelijk 
weten te spelen togen sterke 
tegcnstnnders door een grandio

ze inzet. Togen H,D,V.1.on Trioraph 1 
word bijv. 1-1 gespeeld. Tegen Velo werd 
raat 1-0 gewonnen, Enkele dieptepunten 
lagen bij Juventas on Il,P,S,V., waar mot 
resp. 5-0 on 3-0 word verloren. 

is geen constant spelend team. Er worden zoor grote nederlagen geleden 
tegen G,D.S. on Spoorwijk raat 6-0 on van Gona word raaar liefst met 
7-0 verloren. Togen Cromvliet 3 en Ra.va 2 worden echter forse ovcrwin
_ningcn be·haa.ld nml. 4-0 on 7-0, Ook als het niet lukt, moot je na.tuur-• 
lijk blijven vechten ara eon zo'n goed mogelijk resultaqt ~e behalen, 

9 

., 
• 



Lens W 5 

• < .... 

is net ingedeeld. In dit elftal komen onze nieuwe loden voor het eerst te voetballen. Tot nu toe à.oen zij ho.t zeer goed: geen wedstrijd word verloren. Scheveningen en Ïlevjo kregen klop mot 1-o, terwijl Duno met een 3-0 nederlncag naar huis kon· gaan. Wij kunnen. dus niet veel moor zeg-. gen. dan luisteren naar je· leider en doorgaan zo ! ! ! 
Over het algemeen genomen vallen do pres
taties nogal tegen. Vooral het aa.ntal 
tegen-doelpunten is zeer hoog, Dit komt 
vooral door P7, p8 on W4, waarvan de 
eerste twee .toch wel te hoog zijn ingo
de.old. Ook het aa.ntal verloren wedstrij
den. is hierdoor te hoog, Ook worden, .er 
vael.wedstrijden verloren, omdat zelfs 
onze lagere pupillen elftallen tegen 
stàndaardelftallen moeten aantreden. 
Dit is meestal onbegonnen werk en het be
tekent vaak eon zeer grote nederlaag. 

KERST-DRIVE. 

Wij vragen ons ook af, of hot nut 
hoeft om standaardelftallon zo laag 
in to delen, Voor de jongens is hot 
misschien aardiB' oc1 elke weck mot 
minstens 6-0 te winnen, voor do te
genpartij blijft hot echter hopeloos, 
Door herindelingen zou hier echter 
volgens ons bost iets aa.n gedaan 
kunnen worden. 

Puwoko, 

Ook afgelopen vrijdagavond word or weer fel gokailrt door de )2 klaverjas-paren, waardoor enkele grote verschuivingen in •t klassement ontstonden. Het, met zoveel voorsprong leidende, koppel Witting-Hummelink werd door Keetman-ffiauwonhuizon van de eerste plaats naar de tweede verwezen en de grootste verrassing vn.n de avond was wel do grandioze overwinning van Anita Anderièsen on Gerard Oostror.1, die r,10t 5891 pnt. de eerste prijs verovora:lon. Dè stand na do 22 weck is: 
... 1. Kootm,an-llicuwonhuizcm 
.. 2. Wi tting - Humr.ielink 
3, äe Vroege - v.d.Lindo 
4, v.d.Lans - v.!foort 
5. HaUoen - Halleon 
x mot stip. 

Lens A 1 rukt op. 

10.513 X 

10.452 
10.324 
1 o. 222 
10.083 X 

A.s. vrijdagavond beginnen we 
i.v.m. do St,Nikolaas-koopavond 
om half tien, Graag op tijd aan-
wezig. 

KaKa, 

Na zaterdag j.l. is er weer alle roden voor optimisno voor wat ons eerste juniorenelftal betreft •. Voor hot eerst dit seizoen is do rode lantaarn overgedragen aan se Lisse, dat zaterdag j.l. niet tot winst kon kor.ion. Lens hooft nu 7 punten uit 13 w.odstrijdon, terwijl se Lisser.iet oen wodstri.jd • indor gespoeld 5 punten l:!ezit. Volop spanning dus on na do wedstrijd tegen U.V.S., die zo schitterend in winst werd omgezet, zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet, We zagen oen vr:j.j;r,el ge'l.ijk opgaande wedstrijd zaterdag j .1., waarbij Lonf! zijn . grotere vechtlust uitgedrukt zag in oen werkelijk fantastisch mooie goal van Otto Kortokaas. Uit eon vrije trap word do bal ineens op do slof gener.ion en vordwoon keihard achter do U.V.S.-goalie. Zaterdag a.s. staat de uitwedstrijd togen do Musschen op ~et progra• ma. In do thuiswedstrijd kon Lons ondanks oen veldoverwicht niet tot oen overwinning komen, no hopen, dat dit zaterdag natuurlijk mede door"uw steun boter zal lukken • ... 
Johan eruyff zot nog steeds zijn schoen. 
Kortgeleden hebben jullie hot op do T-'.ç\' kunnen zien, Johan eruyff_if! gen stier. Maar Johan\iéi'·full-pr·of on staat o.a. onder contract van eon bekondo sportschoenenfirma. Deze mmm was to· zien op zijn borstzakje: Puma. Een ander bekend merk is Adidas. Wat 'jullie waarschijnlijk niet wisten: beide bedrijven worden geleid door twee broers: Adi ~assler, de man van uiteraard Adidas en Rudolf Dasslor van Puma. Adi kroeg lanB' geleden ruzie, zoals dat wol r.1eor voorko• t in farailiebedrijvon. Hot gevolg was,· dat hij uit hot familiebedrijf stapte on voor zichzelf beison. Nu vochten deze broers om do gunst van do sportman. Door do toonomondo populariteit van hét trimmen en do rokroatiesport is or eon 1so1-rnldigo ma:r:kt ontstaan. Hun mode.llon zijn gc,baseerd op typische voet- on becmbowogingon in dÖ'··spor,t. · : · · Adidas heeft zich kortgolc,don isostort in de wielersport. EddyMorckx word mót eon dikke geldbuidel benaderd on zijn voeten moesten modeI staan voor do wiolorschoontjos. Merckx, oon'Belg schijnt moeilijke voeten to hebben, stuurde 17 paar tnrug met do • ododoling: onvoldoondo, Hot achttiende paar was gohool naar menoors zin. Hot gevolg is, dat nu zoor vele wielrenners not dit Derk schoon hun rondjes trokken. Maar hot toppunt van do felle konkurrontiostrijd was tijdens do 01,Spolcn: Zwemkampioen Mark Spi tz kwar.1 op hot ereschavot mot Adidas-schoonon in do linkerhand. Eón dag later kwar.1 hij, nu mot de ostafotto-ploog, op het ere-schavot met in do linkor-10hand Pu• a-schoonen. wordt vorvolP.d. 
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DE LENS REVUE 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en.Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEl!f 

PRIJSVERLAGING SNOEPGOED 

•.ndanks alle stijgende kosten en inkoopsprijzen heeft hot bestuur besloten.de 
prijsverhoging van het in het klubgebouw verkrijgbare snoepgoed weer ongedaan 
te maken, Dit vooral op aandrang van onze jongste jeugd, die de verhoging van 5 
naar 10 cent van een aantal snoepgoedartikelen veel te gortig vond', De prijsver
laging, die het koraende weekend ingaat, betekent intussen wel, dat op de verkoop 
van snoepgoed door de vereniging geen winst wordt geboekt, Het bestuur heeft de
ze prijsverlaging echter toch willen doorvoeren, omdat het aandeel van de ver
koop gan snoepgoed vergeleken met de totale omzet betrekkelijk klein is, 

STRAFZAKEN 

De KNVB l;l.eeft D.Schönherr en R,Fortman voorwaardelijk geschorst voor resp. één 
en twee bindende wedstrijden i,v,m, hun optreden tijdens de wedstrijd Hillogers

,,,,- berg 1 - Lens 1 (sen) op 12 november 1972. Voor beide spelers geldt een proef
.,,, tijd van een jaar. De KNVB Afd,Den Haag heeft F.Raaff voorwaardelijk geschorst 

voor twee bindende wedstrijden met oen proeftijd van e·on jaar i.v.m. zijn optre-
../ den tijdens do wedstrijd Den Hoorn 3 - Lens 4 op 5 november 1972, 

Do kosten van deze strafzaken bedragen voor D,Schönherr Fl.25,- en voor F,Raaff 
Fl. 7 ,50. ·Zij dienen vóór 31 december a.s. te zijn voldaan. 

VRIJJJAG 15 DECEMBER: LENS'OUDEJAAR 

Het 5Jste jaar van het bestaan van Lenig on Snel wordt ditmaal anders dan anders 
uitgt.l'.uid. Er wordt voor junioren en senioren oen massale FONDUE georganiseerd. 
Wie op vrijdagavond 15 dece• ber om acht uur van de partij wil zijn, wordt ver
zocht dit op te geven aan een van de ledon·van de KA-KA, Aan senioren wordt oen 
bijdra-zo in do kosten gevraagd van Fl,5,- en aan junioren van Fl,3,50, Het tove
ren opgeven van do deelnemers aan deze avond is noodzakelijk in verband met het 
inkopen van vleeswaren, sauzen, wijn en mogelijke andere heerlijkheden. Men kan 
zich opgeven bij: · 
Marianne Halleen, Aboelstraat 37, tel.324044 
Marian Smit; Hildebrandstraat 194, tel,904206 
Loo de Jongh, Zwoelostraat .22, tol.668687 
Hans Bortens, Gro'enozijde·. 103, tel.290245, 

NIEITTlE LEDEl!f 

, 889 A.M.v,d,Hoek 
/ 890 M.J .Peperkamp 

. . . . ' 

2-3-11 -64 ( w) 
16-11-58 ( c) 

GEllENTE MAAKT EIND AAN , 
DISCRIMINATTE GROTE 
SPORTVERENIGINGEU 

Schaarsbergonstraat 192 
Drapeniersgaarde 22 675411 

Een regeling, waaraan hot bestuur van Lenig en Snel zich al jarenlang hoeft go
ergerd, wordt door het gemeentebestuur beëindigd, Het betreft de zogenaamde 
"10-procont-regeling", welke totnutoo onderdeel was van de gebruiksvergoeding aan 
de gemeente voor hot gebruik van gemeentelijke sportvelden. 
De geraoente kent verschillende soorten tarieven voor gebruik van sportvelden: 
per jaar, per uur of per bepaalde periode. Lenig on Snol huurt per jaar (doorlo
pend gebruik) en betaalt daarvoor eon vast·minimum-bedrag, dat echter hoger wordt 
naarmate de inkorasten hoger zijn, want volgens genoemde 10-procent-regeling die
nen do verenigingen, die net als Lens, de velden per jaar huren, 10 procent van 
de inkomsten (kontributies, donaties, entreegelden) af.te dragen, Die regeling 
pakt voor grotere verenigingen een stuk ongunstiger uit dan voor de kleinere; in 
foito wordt de vereniging beboet, omdat zij meer leden telt dan oen andere ver
eniging (kontributies), of omdat de prestaties van de elftallen beter zijn (en
treegelden). In gesprekken met het gemeentebestuur en raadsleden hebben wij steeds 
gewezen op de onredelijkheid van deze regeling. Steeds word toegezegd, dat or 
"wat aan zou worden gedaan". Wij koken daarom dit jaar met extra belangstelling 
naar de gemeentelijke begroting uit, Daarin"stond echter niets over deze regeling, 

1 



,. __ In~de RáádskcÎmt.lissie voor Sport en Roci'eatie heeft hot raadslid Du Chatinier echtér ·de a"ándàcïit·o:;i ä:iï,îozàal<:.g0:vèiit"îgê.j ·zoals-hi-j ·nl ·vele malen .eerder had ge
daan. Wethouder Vink en de overige geraeentebes'tuurders zijn nu gelukkig overstag 
gegaan, Als de gemecnter,1ád•.ilk\<:Óord 1gaat, wordt de regeling per 1 januari aan-

--staande··ü,get'!'olclcëi:i:··-13:et ioi!tckéllt .. ,eq11 ,.pJ~.:i.~:1jeI'. op. _de_. wonde, die wordt gemaakt door de talrijke. :tariefsverhogingen per 1 januari: rae·t tien· pro·cent wo:rden.-vêr
hoogd: veldhuur, huur van kleedgebouwen, tarieven van ene-rgie en :Teiniging en· 
niet te vergeten de vergoedingen voor het onderhoud van de velden (van 2000 gul
den per veld por jaar naar 2600 gulden por veld por jO:àr). Wc willen óvorigëns 
wel duidelijk stellen, dat die tariefsverhogingen niet onredelijk zijn (of
sc·ho~n zo. wöl hard aankomen), gcziGn de stijgende,_ )t<isten, waarmee ook de gemeen
to kampt. Bedacht dient to worden, dat bijvocrbeold' do kosten van de-veldsport
akkomodatics vijfmaal hoger zijn dan d_0 inkoDsten _uit. verhuur aan do sportvor
enigingen, Anders g_ezogd: het huren van' sportvelden wordt voor ongeveer 80 pro-
cent gosubsidieerd! ·. : : · · ·., . . '., . ~ . .. ' . Bij eon· volgondo gologenheid hopen we terug te koDon op de huidige .subsidie-
regeling voor het bouwen vän klubgebouwen e,d, Die regeling werkt nar;ielijk nog 
in het nadeel van de grote verenigingen. 

. _LENS 1 TOCH NAAST 
STEEDS VOLHARDEN 

. . .. . - . 

Guido Halleeri • 

HalverwogÖ :d_;_ kor.ipct_itie is ons eorste seniorenelftal erin geslaagd naast kop
loper Steeds Volharden te komen. De overwinning van 2-0 op ODB was niet fraai, 

'"'maar beslist verdiend, En daar ,Steeds Volharden bij Do Hollandiaan 11.iet verder 
kwao dan 1-1 staat .Lens er nu mooi qp. Dat belooft wat Dot do· uitwodstrijd togon 
Do Hollandiaan voor do boeg. Die wedstrijd staat over twoo weken op hot progran 
raa, want eerst wordt voor de tweede rondo van gç, .laf~. boter hot Rotterdamse DHZ 
bos treden. Dio .wedstrijd staat zondag oo 2 uur in Rottordar;{ op het progràmma. 
Ons oorsto liet afgelopen zondag zion, dat hot ook bestand is togon.afbràakvootbal. Ilot liet zich niet inti• idorcm door de agrcssiove ODB; ers, on· wachtte rus
;t~~ de kansen af. Als wc do stand bekijken, dan oooten wc konstateron, dat er nog vier: pl0egcn werkelijk r.1ootellon voor do top. Onderaan weert- HBS zich do 

· · laatste wckan ui tstokond. lfo zijn benieuwd of de kranion dat zondag tijdens de ' '~;;::ijd <ogon füï~i~für= !i~ir= :~Pl":)" ··~·· 
De Ilollandiaan 10-4-5-1-13 16-13 .,J'J,?"~ ~ 

2 

RKlHK 10-4-3-3-11 12-13 '---Ji '- . 
voc 11-2-6-3-10 11-12")~ ~-
Hillegersberg 11-3-3-5- 9 12- 9 / , Il\ 
Coal ,. 11-2-5-4- 9 12-13 A/\I \.\_~'t__ ...... -<..,f'':.,--a...:t:-:, V.-îir-:-:-
Do Postduiven 11-3-3-5- 9 20-30 '~ ' 1- ~J ).,t.J 
~~~evoningon ; ; =~=1=~= ~ 1 §=; ~ AFBIW\K~ ~:.,, t-,::,_ · ~ -~

0

~"'-'"'-~ 
HBS 9-1-4-4- 6 5-15 \IÖETJ3AL \ ~ QJ-..'S-.... ..,, 
Zondag leefden wc in do waan, dat het twoodo naast koploper ADO 3 was gekomen 
door de fraaie ove,rwinning va11 1-0 op Blauw Zwart en het gelijke spel van ADO 
togen RFC. Maandag echter ëlook, dat ADO van RFC had gewonnen, zodat .het·tweodo 
nog oen punt achterstaat. Ilet tweede draait voortreffelijk on kan zondag togen 
GSV laten zion, dat het wil blijven mootollen, ADO 3 ontvangt Rood~nburg, 
De stand: 

ADO 3 
LENS 2 
DHC 2 
Blauw Zwart 2 
GSV 2 
De Postduivon 2 
-Róodonburg 2 
Tèijlingon 2 
Wassenaar 2 
ONA 2 
RFC 2 

. uvs 2 

.. 
10-7-3--0-17 

·. 10-7-2-1-16 ·. -· 
10-5-3-2-13 

· 10-4-4-2-12 
10-2-7-1-11 
10-3-4-3-10 
9-3-3-3- 9 

10-3-3-4- 9 
11-3:-2-6- 8 
1 0-2-2-6- 6 . 
10-2-1-7- 5 
10-1-2-7- 4 

38-12 
24- 6 
24-16 
18- 9 

. 14-12 
11-13 
14-11 
10-15 
13-23 
9-29 
7-18 

12-32 



I!ot dorde doet hot ook al best, De spolors van dit elftal denken nog serieus aan eon kampioonsohap, En waarom ook niet? Hot gedrang aan do kop van do ranglijst 
is dermate groot, dat Lens 3 straks best wel eens lachende derde zou kunnen worden, Hot gelijke spel togen Do Hollandiaan 2 was,in dit licht bozion dan natuurlijk wol oen lichte tegenvaller, 
Zondag is het dorde vrij. De stand: 
PDK 2 9-5-3'-1-13 

10-5-3-2-13 
9-5-2-2-12 
9.-5-2-2-12 

-------\_ ): ----
~ • l . vue 3 

lfostlandia 2 
ODB 2 
LENS 3 
Do Hollandiaan 2 
Schiebroek 2 
Fort. Vl. 3 
RKWIK 2 
VFC 4 
BEC 2 

PROGRAMMA LENS-DAMES 

10-4-3-3-11 
9-2-6-1-1 O 
8-3-2-3- 8 
8-3-1-4- 7 
9-1-4-4- 6 
9-1-2-6- 4 
8-0-2-6- 2 

Afgelopen zondag werd do uitwedstrijd tegen Toxas mot 2-0 eewonncn, Texas 
bleek geon kompleet elftal op de been te kunnen brengen cri kroeg daarom aanvulling met twee Lensroscrvos. Zondag zijn onze dames vrij, Vrijdagavond als 
gewoonlijk weer trainen onder leiding van Otto Kortckaas. 
STRAFZl!.Kffl 

,L,, ~1 Hot bestuur heeft A.Vcrvaart geschorst voor óón bindende wedstrijd i.v.m. ziJn r optreden tijdens de wedstrijd Lens 9 - Toofan 2 (sen,) op 3 december 1972. , Hot bestuur heqft J.v.Gastel goon schorsing opgelegd, daar hot uit het veld zonden van deze speler tijdens D,H.L.8-Lons 9 (jun.) o,i. op eon misverstand berust-te. 
~ 

Ifet best1mr heeft F.]avon voorlopig geschorst i.v.m. zijn optreden tijdon13·de 
wedstrijd Lens 2 - Verburch 1_(jun.) op 3 december 1972, Betrokken speler wordt opgor.oepen zich a.s. maandagavond om acht uur bij het bestuur te melden. ,_,, 
BERICHTEN 

- Ronald Roodbol en Thes Rühland gaan trouwen op dinsdél/:l' 19 december om 14,00 
uur in hot stadhuis Burg.de Monchyploin 14 en om 15,00 uur in do Pius X kork, · · · Zonneoord 286/hoek Hongololaan. Receptie van 16,30-18.30 uur in restaurant·, "El Patio", Schoolstraat 15a (Nabij de "Grote" of St .Jacobskork). 

/ 

- Do oon. had oen jongen verwacht 
de ander con moisjo gedacht 
ik kon mij daaran niet storen 
zo ik was bon ilc geboren 

Shirloy 
niouwo aanwinst van het echtpaar F.A.J.v.d.Borg-Ebing, Onzo golukwonson· lui! 

- Er zijn toch nog entousiastelingon, die zich vorlovon. Roy Bos on ,Ineke Scholdor konden hot ook niot laten, Toy, Toy, • onsen! · 
- Aangezien er eon ongelooflijk aantal Nico 1s in Lens rondscharrelen, willen wc hierbij toch oven stilstaan bij do vandaag to vieren Naamdag van do Heilige Nicolaas. Dat U dezo dag op gepaste wijze mogo doorbrongon. 
- Frans Wubbon, U kont hom wel, hooft afgelopen zondag tijdens de z~~r onsportieve wedstrijd Lens 9 - Toofan, zijn onkel gobrokon. Aangezien hij binnenkort trouwplannen hooft, wensen wij hom eon zoor voorspoodig horstel too, ' 

' . 
PROGRAMMA S EN I OREN ZONDAG 10 DECEMBER 1972. 
14,00 uur D.n.z.1 - Lens 1 (beker) Scheidsrechter: 

J.J.Muldor ___ 
11,00 uur Lans 2 - G,S. V.2 V1 G1 1 6/4 F,C,Bonifaas 

Lens 3 - vriJ 
12.00 uur v.I.o.s.3 - Lans 4 J.Mets 12.45 uur Lens 5 - G.D.S,2 V1 G1 1 5/3 H,J.Gillet 14,30 uur Lens 6 - s.v.H,3 V1 G1 1, 6/4 J.Blonk 12.00 uur Lens 7 - A.D.S,4 V2 G2 1 2/4 'J,P.Bleeker Lens 8 - vrij 
14,00 uur Lens 9 - El.Zwart 9 V2 G2 L 2/4 R.A.Ros 3 



Lens .. -1 O : ,;:.,.· vrij · .. · 
Lens 11 , .-; vrij · 
Lens 1 2 .. -, vrij · 

10.30 uur Lens 13 · · ·- :St. Voorwaarts V2 G1 L 5/3 

LIGGING DER VELD1!N1:':j.. 
·,.. : :f" ,IV 

'. 

D.rr.z. · - komplex Varkenoord, RotterdarJ-Zui_d, 
v.r.o.s. - Melis Stokelaan hk •. :riodemsvaartweg -· - . -. - ... ·-
VERZAMELEN: • Lens 1 12;~0 uur Klubgebouw 
Lens 2 - to.·i'5 uur 11 

Lens 7- - 1.1 • 30 uur 
Lens 9. - 1 3. 30 uur 
Lorts 13- 10.00 .uur 

Klubgebouw 
Il 

Lens 4 - 11 ;•i,5, uur 11 

Lens 5 ~ · 12 :'15< ·uur " 
Lens 6 -'-,·14.oó uur 11. 

tl 

0 PS ;,:È::ErL.I N GEN: 

Lens 1 'en 2 ':.:r.orden door do tràiner bekendgeraaakt. 

Lens 4 

als bek.end. 
met G,Benneker 
en. J,Kruizingà 

Lens 7 

als bekend 

Lens 13 

Lens 5 

als bekend 
raet W. Verbarendse 

Lens 9 
n.1s bekend 
met II, Verdenk. 
on R,Pet0rS 

AFSCIDUJVIlTGEN: 

Lens 6 

als bokencj_ 
met J.Borst 
zie avondwedstrijd 

Lens 11 

R,Petors z;i.e 9 

12/12 

als bekend . 
I;let II.de Groot 
en G,Ilalleen 

Op d0 bekende wijz0 en tijden bij do botroffcndc aan
iroórà.ers. Ook indien or geen afschrijvingen zijn, die
nen H.H.aanvoerders,vrijdagavond tusscn.'21 en 2F.00 uur 
dhr,Bloks tel. 29.28:38 op te· bollen •.. ' 
Vanaf 9.45 uur z;i.jn a.s. zondag do volgende heren van 
de Seko aanwezig: G,Coomans, Ch.Bloks en II;JacÓbi.· . 

. 

Aanstaande zonqag speelt ons eerste elftal do bekerwedstrijd tegen D.H.Z, in Rot-
• terdao. Voor. d~· supporters is een beperkt aantal plaatsen vrij in de sp0lcrsbus: 

vertrek 12,30 uur vanaf Lens-tcrráin. 
~wedstrij~: dinsdag 12 decerJbcr 1972 19,30. uur. Lens 6 - Die Haghe, 

Opstelling Lens 6 als bekend, 

~t~~~~gcn Senioren: 

O.D.B.1 
in.zwart 2 
Lens 3 
Lens 4' 
s.o.A.2 
H,B.S,9 
Adelaars 2 

- Lens 1 
-·Lens 2' 
- Holland.2 
- Wilhelous 
- Lens 5 
- Lens 6 
- Lens- 7 

DE JUNIORENRAAD 

0-2 Postduiven 
0-1· . Lens 9 
1-1 Lens 10 

30~ Lens 11 
2-1 · Lens 12 .. 

Lens 13 
0-1 

6 - Lens 8 2-4 
- Toofan 2 gest • 
- Wostl.6 2-1 

· - Quick 11 1-4 
- Zw,Blauw 6 2-4 
- v.u.c.14 0-2. · , 

Ook.dit jaar is.er weer een juniorenraad opgericht. Twee weken geleden hoeft U 
roods kunnen.lezen, wie do leden.zijn van deze: junioronraad. Nu wilden wij iets 
zeggen over do taken van de juniorenraad. Wij zien als voornaamste·taken: 

. . - een schakel to ·vorraim -tussen de Juniorcm ··on··Jukci en--Bostuur '.. ~-.. · .. _ . .. .• ~ 

·· · ··: · ·--~- on--hot kon takt tussen de junioren onderling to bevordoron :·· ,. 
-~ ora vàn Lens meer te maken voor do junioren dan'vootbalk1ub alleen. . . - . . . . : ' . 

Mot dit laatste bedoelen wij, dat or veel jongens op Lans :zijn, di:o alleen maar 
naar hun klub komen or.i hun wedstrijdje te spelen, terwijl je .ze- 'v.Örá.er nie-t op 
hot Lonsterrein ziet. Om nu te stir.iuleren, dat deze- leden r.ieer naar L~ns komen, 
organiseren wij samen mot de Ka-Ka feestavonden e.d. Ook d0 gewone klubavond 
is voor junioren toegankelijk! · · · 
De Junioronraad is van plano• als basis voor zijn verdere werkzaamheden een 

4 "hoaring" ·te- houden, waars chi jnli jk in januari, 



V0rd0r 
ze nog 
ook de 

wilde_n wij nog 00n beroep doen op alle mensen, .. die kranten. hebben, om do
oven te bewaren. Want binnenkort, als er een chauffeur is gevonden, zal 
krantenaktie weer starten. · · ·· · · · 

P R O G R A M M- A , J U N I O R E N 

ZONDAG 10:december· 1972 

12.00 uur Rava 1 - Lens 2 
.12.00· uur Lens 3· - D,Z,S,1 
· 13,15 uur· Lens 6 - V0rburch 3 

10,30 uur Lens 8 - Quick •Steps 4 
'. 

DONDERDAG 7 december 1972 • i: · 
19,-- uur· ·:c0ns 1 - Concordia ( s0n,) 

Zli.TERDAG 9 d0cembor 1972 

Lens 1 -- vrij 
15,00 uur Lens 4 ·- v::c::.s.4 
15,00 uur Lens 5 - ~.v_;v.2 
15,00 uur Lens 1 :.. v.1.0.s.3 
13,45 uur ADO 10 - Lens 9 
13,15 uur Die Ilaghe 4 '... Lens 10 
15,00 uur Gona 5 - Lens 11 
13,45 uur Lens 12 .:. Laakkwartier 
"3,45 uur ADO 15 - Lens 13 
13.45 uur Lens 14 - D,U.0,7 

7 

13,45 uur Lens 15 - Wcsterkwo.rtiar 

Terrein:· -----
Zuiderpark 
V3 

'V3 
V3 

Jura, 

,-,,: 7i Zuiderpark 
V2 .,l:=-. ~ 

-15.00 uur v.c.s.9 - Lens 16 
8 V3 - ~ 
Dedemsvaartweg --·12,30 uur Lens 17 - Rava 11 V1 

11. 15 uur rr.r.s.v.2 ·- Lens 18 Zuiderpa.rk 
·; r 

Lens 19 - vrij 
14. 15 uur Rava 13 - Lens 20 Zuiderpa:ç-k, 2e !;l:Od, 
13,45 uur D.z.s.5 - Lens 21 Qck0nburgh J. 

12,30 uur Lens 22 - v.Lo.s.11 V3 
, . .r. .... 

12;00 uur S,V,G;W,4 - Lens· 23 Ockenburgh 

AFSCHRIJVINGEN;. 

Schriftelijk: vóór.vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G,v.d,Steen, Nunspeetlaan 303, 

Telefonisch vrijdagavond tussen 18.45 en· 19.30 uur (uitsluitend in geval van 
A-klassors ( 1 t/m 8) : dhr.J.Ilop, tél.29,40,38 .. : ,. ziokto) 
B_-klassers ( 9 t/m 15): d_hr,A.Bortons, tol,29,02,45 
C-lµassers (16 t/m 23): dlu•,R,Becker, tel.55.94,77 

In noodgevallën kunnen de junioren nog op zatqrdagoehtend tussen 10,30 on 11,00 
uur afbellen bij dhr,G.v.d.Stoon, tol.39,86,94, 

.AFKEURINGEN: .Dé.junioren moeten bij slechte we0rsomstan~igheden steeds de af
keuringslijsten raadplegen, Telefonische informaties worden hierover 
niet verstrekt, ... 

NIET-OPKOMERS : A,Kraamwinkel hooft afgelopen zaterdag i;o _laat on 
reden afgeschreven, In verband hiermede wordt hij 
opgesteld, A,s. maandag kan hij na 21 ,00 uur voor 
bij do Juko • 

2,ondor geldige 
voorlopig niet 
verweer torooht .. ., 

KEEPERSTRAINING: ·zaterdag 10.00 uur voor F,Vorbarondse, lî,Grocmewogen en.C,Har-
. land. Deze training gaat altijd door! · 

DE OPSTELLINGEN: 

Lans 1 : · vrij 

Lens 2 

Lons 3 

: · Th,Boons, F,Disseldorp; A,Schneidor, A.Schijf, ·Chr~Stapcl, P,v.d.Stocn, 
J,Stoltz, J,v,d.Mijo, G,Wouters, P,Zeitzon, Il,Rir.melzwaan, Leider: 
A.v.Baggum. Samenko• st: 11,.30 uur Rava-terrein, 

A,Allio:;-s, A.B;mman, M,v,Baggum, H,v,Da•, ;i:.v.d,Ende, A,Hoynon, J,Moulo
r.mn, 1l..v.d.Moêr;· F,Teunisson, F, Voeren·; P. Vorhoeson, J .Nieuwenhuizon, 
Ros.: J.,.v.,d. Voort. Leider: A.Schnoidor. 

. . 
A.den Boer (2x), ll,v,d,Brook, G,Colpa, H,Guit, E,Hoofnagel, J,Janrnaat, 

... · 5 



6 

·" ., J,v,d,Ln.ns, P-,):,ejewa.a.n, A,Lodder, A,de Po.gter, J,Post, F,Sn';'eyers, 
Leider: A,B,lqk, , -

Lens 5 

Lens 6 : 

Lens 7 : 
\ ' 

als vorig_e"week met B,Ruiterr.ian. Leîdè;; J,Heynen. 

G,v.Ardenne, E,Booms, G,v,Deelen, w;D11iy;Q,:m.a.n:, }l',,'s-Gravendijk" 
C,Hooghiemstra, W,de !Iilster, D,Kortekaas, R.v.d,Linde, W,v.d,Linden, 
F,v.Os .(.2x), W,Pacquó, ,J ,Ruyt0rs. Leider: F,Flumans. - - -- . - -
J.v,Hoek, Th,!IeemskÓrk, H,Keyner, A.Looyost~yn,,J.Slabbers, W,Snijders, 
F,Klos (2x), ll,Niggebrugge, M,v,Dijk, A,v.d.Aa.r, ,G,Hoogervorst, F,v.Os 
(-2x),·Leidor: N,Osse. 

Lens 8: A.v.d,Berg, G,Blank,•R,Bom, C,Bakkor, J,Dossing, J.v.Goffen, A,Kleiwegt, 
----- F,Magnee, M,Màgnoe, A,Brouw0r, R.v,Pelt, F,Klos· t2x'),- Leidcr·: -F,Flumans, 
Stand Regionale Kompetitie: 

A,D.0, 
Feyenoorif 
Excelsior 
Sparta 
u.v.s. 

13-25 
13.:.1s 

,: 14-18 
· 13..'.14 
12-12 
12-12 D.F.C. 

Rood en burg 
De Musschen 
Westlandia 

.1J:·11 
1.3-11 
13- 9 
14- 7 Lens 

Sp.Lisse 

!!~~~-2 

. " Len,s 10: 

' )\,i. 

1ens 11 : 

12- 5 

G,v.Gestel, A, 1 s-Gravendijk, M,Heijnon, J,de H~lster, R,v,Hoek, 
A,v.Kleef, R,Micka,· Q.v.Noort, P,Porreyn, G,Ruygrok, M,Wolters, 
Gastel. Leider: dhr,C,F;r-anke. Samenkomst: 12,45 uur.Lens. __ 
J.v.d.Burgt, R,Guit, R,Hulsemans, T,de Kok, E,La.ndman, J,Lustenhouwer, 
R,v,d,Meer, P,v,d,Niouw_enhuizon, A,Reesink, C,Schenkels, J.Veldman, · 
J.v.Velzen. Leidèr: dhr.J,Zoet, Samenkomst: 12~30 uur·Lens, , -
G,Bloks, G ,Boelhouwer, J .Brochard, E:cástenmiller, _J ,.IIo,l],ink, R, v ,d, 
Kruk, R,v,Luxemburg, R,Poek, II,Ruyter, A,Slabbers, Th,Vissor, M,v,Was-
sem. Leider: dhr,N,Drabbo, Samenkomst: 14.- uur Lens. · --- - -----

Lens 12: R,Heemskerl,:, E.v.LuxeG1burB, R,Leyn, A,v.Maren, P,Moyer·, Q.v.d,Moys, -
W,v,d.Mije, P,v.Rijn, J.Tottero, J,Wijnga=de, R,îiijsman, D,v,d,Zwan. 

·• Leider: dhr,B,Osse.· · · 

R,Blank,.JI,Uding, L.,v.D~mburg, P,v .• Duyn, A,Hoefnagel, F,Kras, L,Lejo
waan, M,Looye,.G,M,1hiou, V,Pouw, T,Prins, H,Wubbón, Leider: dhr,G,Vor-
vaa:rt, Samenkonst: 13,00 uur Lans. · · · · 

Lens 14: R,Hoppenbrouwers, J.Houtschildt, E,v,Hoven, M,Jansen, c;i,ip• an; 
E,Teunts, P,Blom, n.v.Veen, Th,v,d.Voort, J,de Waa.l; J,Wasserman; F, 
Wouters .• :Leider: .dhr,H.Dankers. , 

P,Dull.:mrt, lf,Groen, A.I-Ioenstok, F,Jonlcer, Á,!Cleywegt, A,Krijgsman, 
J,Korte, A.v.Maarseveen, F.v.Ostayen, J,Pompen, W,de Vos, L,Oostervoer, 
Leider: dhr.S,Sandifort, 

Lens 16: als vorige week, Lèider: dhr,W ,!Ceetman. sámènkoms-t: 14, 15 uur Lens, 

Lens 18: ------

G,Appeldoorn, P.v.d.Burg, R,Dessing, W,Frantzer, O,!Iuis, R,Koovoets, 
R,lîoordeloos, Il, Vink, F,Koxtekaas, P,Schoec-iaker, P_,Lucas ,'M,Peporkamp, 
Leider: dhr.Th,!Ioefnagel, · ' 

R,v.d.Boogaard, J.Coli, J.ter Laare, R,Pereira.; M,Vorstêog, Il.du Cha.
tinier, W,Heynei:i, R,Peeters, Th,v,Luxemburg, Ch.Goeve, N,Groenewegon, 
M,Prins, A,Bijnagte, Leider: dhr,H,Verbarendse, Samenkomst:_ 10,30 uur 

, Lens. · · · 
Lens 19: vrij, L.Oosterveer zie Lens 15, 

Lens 20: als vorige week, Leider: dhr,W,Michels. SarJenkomst: ,13,30 uur Lans, 
Lens 21: als vorige weck zondèr A,Bijno.gto zie Lens 18, 

Samenkorast: 12,45 uur Léns. " '·------ _:_ · 
Leider: dhr,A.~ook, 

~ ... 

~~~~_gg: als vorige woèk, Leider: dhr.R;Pctors. 
. . . ·• .. 



Lens 23: als vorige week mot A,de Jong, Leider: dhr,A,Banning, Samenkomst: 
11.00 uur Lens, 

PROGRAMMA PUPILLEN EN WELPEN· 

PUPILLEN 

ZATERDAG 9 december 1972. 

11,45 uur Lens 1 
12,30 uur Lens. 2 
11 ,45 uur· Lans. 3 
11.00 ·uur Lens 4 
11.45 ui,.r B,T,C,1. 
11,45 ·üur Lans 6 
11.00 uur Lens 7 
12.00 uur Scheveningon 

WELPEN 

:·ZJ'.TERDAG 9 deéember 1972 

11 , 00 uur Lens 1 
· 10.15 uur Lens 2 

11 .oo uur Ooie°vaars 2 
11 • 15 uur Rijswijk 2 
10.1 5 uur Velo 6 

AFSCHRIJVINGilT: 

- Tonegido 1 
.. "'." H,B,S, 1 

· - Spoorwijk 1 
- Valkeniers 1 
-·Lena 5 
- A.D.Oe6 
- v.c.s.4 

5 - Lens 8 

- Velo 1 
- Duno 1 
- Lans 3 
- Lens 4 
- Lens 5 

'!'.!:.!:!'.!:.!!!: 
V1 
V2 
V2 
V2 
Kap,Meereboerweg 
V3 
V3 
Jiou:trust 

V1 
V2 
Zuidorpark, 20 god. 
Schaapweg, Rijswijk 
Noordweg, Wateringen 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G,v,d.Stoen, Nunspeetlaa.n ·303, 

Telefonisch: vrijdagavond tussen 18,45 en 19,30 uµr (uitsluitend in geval van 
tel.66.13.14 Klubgebouw. (ziekto), 

In noodgevallen kunnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen ~.15 
en 9.30 uur afbellen, Tel,66.13,14 Klubgobouw. 

AFKEURINGEN: Bij slochte weersomstandigheden steeds eerst de afkeuringslijs.ton 
ro.adplegen, Staat daarop bij "Pupillen en Welpen" verme.ld: "GOED
GEKEURD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst komen. IN• DIT 
GBVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCJI WORDEN GEHTFORMEERD NAAR EVDT-
TUELE AFKEURUTGEN, . 
Staat bij de afkouringsadressen bij "Pupillen en Welpon" vermeld: 
"ZIE AFKEURINGSLIJST", dun moet o.ls volgt worden gehandeld: -Voor de 
thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden geraadploogd. Zijn de 
wedstrijden van Lens 5, 12 en 17 goedgekeurd, dan gaan ook do Pu
pillen en·Welperi-wedstrijden op ons veld door. Uitsluitend voor de 
uitwedstrijden mag in dat geval telefonisch worden geïnformeerd, of 
hun wedstrijden doorgaan, (Tel,66.13,14,) en wel zaterdagochtend 
tussen 9,15 en 9,30 uur. · 

NIET-OPKOMERS: Wegens niet-opkor.10n in het afgelopen weekeind krijgt de volgende 
speler 2 extra reserve-beurten: Th,Wanders, 

< 

.,,,..-- Bij herhaling volgt uitsluiting van deelneming aa.n·de kompetitie
wedstrijden. In dat geval blijft de vorplichting tot betaling vo.n 
do kontributie tot het.einde van hot seizoen (30 juni) gehand-
ho.afd. 

D E O P S T E L L I N G E N: 

p 1 : 

p 2 

!'._J. 
!'._1: 
!'._2. 
p 6 

!'._7_ • 

p 8 

als bokond. Leider: Paul v.-d;Steen, Samenkomst: 

als bekend. Leider: Jos 'Dis.seldorp, 

als bekend. Leider: Ton l3aur.m.n. 

als bekend. Leider: Ferrie Hooghiemstra. 

als bekend. Leider: Rob Hoefnagel. Samenkomst: 

als bekend. Loidor: Fred do Kleyn, 

als bekond. Leider: Coen Hooghierastra. 
Ros.: Th,Wanders. 
• et M.Lustonhouwor on J,v.Straalon, 

11, 15 uur Lens. 

11,-uur Lens. 

als bekend. Leider: Arnold Brouwer. Samenkomst: 11,15 uur Lens. . ... - -·· .. 7 



·:,.1, 

WELPEN-: -'- . - "' 

w 1 : als bekend. Leider: Hans Zoun. 

W 2 als bekend. Leider: Gtiüs ·1icl"ynen; . ~--·- ~-- .. -·-~·· ··--' -
mèt M,Ras, 

!!:_à als bekend, Léider: Cees van Deelen. Samonko• st: 1 0. 15 uu_r Lens , 
Res,: J.Raaphorst, 

!L± als bekend, Leider: Dhr,Hopponbrouwer. Sa• onkomst: 10.30 uur~-. 
mèt C.Borgmans, 

°!L2 als vorige weck, Leider: Bon Ruiter• an. Samenkomst: 9.30 uur Lens. 

Rijswijk P 4 - Lens P 5. 
In een goed gespeelde wedstrijd hoeft 
Lens verdiend mot 2-1 gewonnen van Rijs
wijk P 4. In do eerste helft • et wind 
togen worden al snol mooie aanvallen· 
opgezet, waaruit Edwin hot eerste,doel
punt maakte, 
IIet twoo'de, doelpunt werd ook' snel ge
maakt door Hàns, die do bal via con 
Rijswijkspeler in hot dool deed belan
den. 

Quick P 4 - Lêns P 7: 0-0, 

In de· tweodo•holft had Rijswijk' het bes
te van het ·spel, waarde.or Lens onder 
druk kw1l.!:l to staan. Een van"de Lens
spolers ma::J.kto hands,·· waardoor wo con 
strafschop togen kr~gen. Deze werd be
heerst in do hook geschoten, wat de 
eindstand op 2-1 -bracht. -
Alle spelers hebben zich goed ingezet 
om de punten mee naar huis te nemen. 

de spelers va!1. }' 5_< 

In de eerste helft•wist Lens P 7 door een grote inzet con groot veldoverwicht 
op to bouwen togen do koplopers in hun poule, Maar-door veel pech wisten wo niet 
to;:t scoren to ko_oen. Eon voorbeeld hiervan is, toon R,de. Hami na oen mooie 
vci9rzet van F,Bood hard op de paa.:). schoot en v9rschoidenè andere • ooie aanvallen 
in,handen van de keeper belandden. In de 2e helft werd de aanvalskracht iets 
rai!)dor door e,m harde wind togen, • aar do jongens wisten het dool goed dicht to 
hoJ.idon, mede door goed keepen van R,Klijberg, zodat een verdiend gelijkspel (0--0) werd .bereikt, , -
Jongenl:', -blijf zo voetballen, want oot deze inzet moot hot wol gaan. 
Uitslagen. 

Pupi1Îon.-"A,D.0.1 - Lens 1 
Duno 1 - Lens 2 
Lens 3 - Rava 2 
Rijswijk 4 - Lens 5 
Vrodonburch 5-- Lens 

· Quick - Lens 7 
Lens 8 - w.v.s.2 

TOPSCORERS 

JUNIOREN: 1 • F:Baven 
2. ~-._straver 
3. ~!'.v. Wasseo 
4. L,Lojewaan 

Q.v. d,_Moys 
6. P.Schoenmakor 
7, A.dèn Boer 

F.Disscldorp 
9. Th,v/d Voort 

A,IIoofnagel 
11 • E.v.Luxooburg 

A.Bauman 
J .v;Gastol 
w.Rots 
A.Sips 

PUPILLEN /liELPEN : 

1. J.Franken 
2. F.Schip~anbccrd 

8 

1-0 
:?-0 

.. 0-0 
1-2 

6 1-2 
0-0, 
0-4 

J.12 
A5 
B3 
B5 
B4 
C2 
A4 .. 
42 
B6 
B5 
B4 
A3 
B1 
c5 
C7 

P4 
W1 

18 
17 
16 
15 
15 
14 

· 12 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 

11 
10 

Welpen: Lens 2 - A,D.0,2 
Lens 3 - Làakkwart.2 
G.R.v.c_,1 - Lens 4 
Rava 1 - Lens 5 

-SENIOREN: 

1 • E.Bakkcrs Sen~5 
2. G,de IIoogd 6 
3. J ,do IIilster 10 
4. W .Keetoan " 1 .. ,., 
5._ J ,Disseldorp . ' . 3 

A,v,Luxomëurg 13 
H,Vorheug<'l. . . 4 

8. J.Kruizinga 4 
w.v.Rijn 11 
H,de Btor]fe 10 
P.Schulten 6 
P.Schouton 6 

12 
10 

9 
8 
7 
7 
1 
6 
6 
6 
6 
6 

0-1 
0-4 
8-1 
1-0 



-·. 
3, E,Hofman P4 7 8. F.Blom W1 5 R.v.Baggum W1 7 R,Bon P2 5 
5. M,Veen• an P5 6 R.Bout P6 5 R.v.Viersscn P5 6 R,v/d Iloek P1 5 R,v.Wijngaarden P6 6 J,v/d Niouwenhuizen P1 5 

KERST-DRIVE 

Na de overwinning van Gerard en Anita vorige week vrijdag, bleef de 1e priJs 
afgelopen vrijdag toch wel 1n beetje in de familie, Want Anne• iek Oostrom en 
Fred de Zwart wisten nu 't hoogste aantal punten bij elkaar te kaarten, 
De stand is nu: 

1 • Witting - Hummelink 15,392 X raet stip 
2, Bijsterveld - Bertens 15.352 X 
3, Hallccn - Halleen 15.137 
4. Keetman - Nieuwenhuizen 15.073 
5. Anderiesen - Oostrom 14. 819 X 

A.s. vrijdag beginnen wc weer om 8,30 uur. Wc hopen wel, dat U allemaal kunt, 
want afgelopen vrijdag was 't nogal moeilijk ora vervangers voor de niet-opkomers 
te vinden. 

WEDSTRIJDVERSLAG JUNIORE!,T, 
D.S.0,4 - Lens 5, 

Ka-Ka. 

Lens speelde een uitwedstrijd tegen D,S,O, Met veel tegenwind vertrok het elftal 
op de bromner naar Zoetermeer. Om 3 uur zou de strijd eigenlijk moeten beginnen, 
mao.r het liep weer uit, zodat pas om half vier kon worden begonnen. D,S.O,, waar 
wc thuis met 20-1 van hadden gewonnen, was nou iets beter, want Lens kon voo,r de 
rust niet tot scoren komen. D.S.O. kreeg zelf nog een paar goede kansen om te 
scoren. Na rust met wind in de rug kwam Lens los, want De Wolf scoordo een mooi 
doelpunt (0-1). Ook Verbarcndse deed zijn best en scoorde zelfs 2 doolpuntc~;: 
D.S,O. liet hot er niet bij zitten en ma:i.kto 1-3, Lens gooide zioh meer in de. 
strijd, hetgeen als resultaat een doelpunt van Reesink had (1-4), ~ 
Ook Voeren scoorde uit con afstandssohot (1-5), Tenslotte raaaktc De Wolf or 1-6 
van. D,S.O., dat versterkt was • et 5 man uit A 2, kon Lens niet op do lmio0n 
krijgen en zo ging Lens met een grote overwinning van 1-6 naar huis. 

Vervolg van: Johan Cruyff zot nog steeds zijn schoon, 
Zoals gebruikelijk zit ook het borstzakje van Johan Cruyff links, Nu is do re
daktio van bevriende relaties uit Spanje ter oro gekomen, dat Sint-Nicolaas 
promotor is van hot bekende Spaanse voetbalschocnonmcrk Lensio, Wil je dus wat 
in je schoen krijgen, dan doe je er verstandig aan, allóón dit merk, uitoraard 
links van do kachel te zetten, 

CoCo, 

)11 

9 
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' DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE llIEDEDELINGEt, 

TRIBUNE 
Vorige week is ,de aannemer begonnen met de graafwerkzaamheden; zodat kan worden 
verwacht, dat dezé week de fundering wordt gestort. Volgende week kan vervolgens 
met de eigenlijke bouw worden begonnen. We houden er nog steeds rekening mee, dat 
de tribune.eind januari in gebruik kan ~orden genomen. 

--UITBREIDING KLUBGEBOUlf 

Vàn Î1et g~r.1eentebestuur is bericht ontvangen, dat de uitbreidingsplannen offici-
0 eel zijn·goedgekeurd. Bovendien werd eel') subsidie op de uitbreidihgskosten toe
gezegd, terwijl tevens een garantie op een gedeelte van de aan te gane geldle
ning in het vooruitzicht is gesteld. Onze architekt is inmiddels ver gevorderd 

. --met de technische tekeningen, die in overleg met hot bestuur hier en. daar nog 
wat zijn aangeî)ast. Het wachten is nu op Bouw- on Woningtoezicht, dat toesto•-
ming d_ient te geven voor er mot de bouw kan worden begonnen, 

ADRESWIJZIGINGEt. 

, 065 E.A.Boons 
.., 066 P.A,Boo• s 
.,,- 067 T,A,Booms 

naar Harry Hoekstraat 136 Wateringen 01742-4389 
idem 
idem 

STRAFZAKEN · · · 

De KNVB hoeft J,v.d,Knaap en P,Schönherr, die tijdens do wedstrijd Lens 2 -
DHC 2 op 19 nov. een officiële waarschuwing ontvingen, geen straf opgelegd. 
Do KNVB Afd,Don IIaag heeft P,Boësekon geschorst voor één wedstrijd i.v.r.1. zijn 
optreden tijdens de wedstrijd Wostlandia 2 - Lens 2 op 29 okt. De kosten ad 
Fl.5,- konen voor rekening van deze speler on dienen vóór 1 januari to ziJn vol-
daan. 
Do KNVB Afd.Den Haag hooft G.Wouters berisping geseven i.v.m. zijn optreden tij

;/, dons do w0dstrijd Westlandia 2 - Lens 2 (jun,) op 29 okt. 

DENK ERAAN: A.S. VllIJDAG - FONDUE-AVOND. 

,-NIEUWE LEDEt. 

.,, . 903 R. v. Iporen 
.,..,,- 904 A,W.Jansen 

lN BALLOTAGE 

A,H,v.Gorp 
J ,A.Krije;sman 

04.,.09'-'60 ( P) 
21~09,..57 (B) 

17--0l;l-,64 (W) 
15,.-12-62 (P) 

OPENBARE KOMMISSIEBIJEENKOMST 

Eindstede 3 
Vredeoord 89 

R0gontesselaan 252 
M.Stokolaan 1960 

290214 
298232 

638021 
660596 

Aanstaande. maandagavond 18 december (dan bestaat Lens precies 52 jaar) zal weer 
een openbare kommissiebijeenkomst worden gehouden. Het bestuur dringt er bij 
ALLE kommissieledcn:op aan, als het even kan, aanw0zig te zijn, omdat de initia-

. tiefnenl(lrs van d0 'lklup van 100" (H.!Ioukes, N .Hoefnagel, A,Bogisch, F.Flumans) 
. hun aktieprogra.-;i voor de komende maanden bek0nd zullen maken, In verband net de 
lopende werkzaamh_eden zal de vergadering om 10.00 uur beginnen, 

OPENSTELLING Ia.UÈGEBOUW 

Op beide Kerstdagen, 25 on 26 december, zal het klubgobouw do gehele dag geslo
ton ziJn. Op zaterda/l' 23 on zondae 24 docember is het klubgebouw op de normale 
ti jden,_geopend. 

NAAR VLAARDINGEN 

Zondag speelt ons eorste elftal ziJn la?tste kompetitiowedstrijd van dit jaar 
in :Vlaardingen tegen De !Iollandiaan. Hot betekent do eerste wedstrijd van de 
tweede kompotitiohelft. De Hollandia.an verloor tot nu toe slechts één wedstrijd, 
Dat gebeurde destijds aan de Hengelolaan, toon de Vlaardingers door Lens met 5-1 

. 1 
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werde:ri afgedroo1,d! De wedstrijd van zondag zal beslissend ZJ.Jn voor hot al dan 
niut·tn do kopgroep'·bl'ijven ï:ieedraaiën· van De Ho1land"îäan:-ons oe·rsto-kan 'op èon 
warme ontvangst rekenen. Daarom is eon enorme steun van supporters meer dan ge
wenst. Voorzover or plaats is, kunnen supporters meereizen mot de spelersbus. Zij, 
die ..... Pe;r- . au to .. naar VlaaJ:°di!lgen_gllan L,Ko;r-,;l.on ... v:orzooht -v.ia. .do ... Hengola-laan -to"ri·jdon 
om supp<:l'.rters neo to nomen. Andere interessante wedstrijden in do afdeling van 
ons eerste zijn: Scheveningen - St.Volhardon on Olympia - RÎCWIK. · · · 

IIORECA CONTRA KLUBGEBOUWEIT 

In Do Posthoorn van afgolopen°wook wordt'hot'gciklaag van hot Haagso ho:réoawezen 
breed ui tgoraoten. · Vooral . d(à klubgo bouwen on kantines. van sportvoroniginson zouden 
zich II schuldig maken" aan· k'onkurrcm tie. · · 
Hot is niet do eerste koer, dat hot hor0cawezon klaagt over konkurrontie van 
klubgobouwon. Op land0lijlc niveau gebeurde dat vorig jaar ook al onor·-werd -
zoals dat in ons• land wol meer voorkomt-~ èen kommissio ingesteld, die eon on 
ander zou moeten onderzoeken. Van de keramissie hebben we sinds de oprichting niets 
moor vernomen. Maar ook zo.nder kommissie weten we wol wat or loos is. . 
Do grootste grief van d~ horeca is', dat verenigingen aktiviteiton organisoron 
buiten hot eigenlijke sportgobeurden om in vereniginesgobouwen, die medo dankzij 
subsidie van do plaatsolijko overheid tot stand zijn· gekomen. 
De overheid subsidieert, '·omdát · zij kennelijk van mening is, dat die klubgebouwen 
nuttis on noodzakelijk zijn. Hot streven van praktisch elke sportvoronigins is 
er onder r.ioor op gericht con eigen "homo" to stichten, waar de loden voor on na 
het bedrijven van hun sport zichkunnon verpozen. Hot streven naar oen eigen. 
!1omo zou or niet zijn, als de. plaatselijke horeca in do bestaande behoeften bij 
do sportverenigingen zou voorzien. Do hore.ca zou do hand oons in eigen ho.ozeçi . 
r.iooton stoken en onderzoeken, waarom suksossiovolijk allo sportverenigingen dozo 
vrije ondernemers do rug hebben toegekeerd. 
Niet, _dat oen dergelijk onderzoek nu nog zou helpen. Dat had twintig jaar 1,olodon 
moeten geschieden. 
Daarèr:i zit or voor do horeca niets anders op dan do bestaande situatie to aksop
toron on.to trachten hot beste ervan to maken. Dat misgunnen we do horeca heus 

. niet. Maár hot is zinloos - achteraf - do klubgobouwen do schuld to geven van te
genvallende exploitatieresultaten. 

Guido Jialloen 

VOETBAL IN DE MIDDELEEllllEH 

In do r.iiddeloouwcn was sport het privi
lege van do ridderstand. Hoewel toer- (~.J- . 
nooion vaak ontaardden in con afschuwo- ~ , 
lijke slachting van mens en dier, ver- -:=-- , 
eisten de sportieve prestaties voel be
hendigheid on training. Uiteindelijk was 
deze training oen voorbereiding op d;G 
militaire dionst. =--'":;;-al 
Bij grote toernooien vorr.iaakto aen do oonmaal aan do rol, dan was do 
gasten toveren vaak mot schermen, waar-
bij ook niet adellijke personen aan bod 
kwamen. 
Do burgerbevolking in de' steden amuseer
de zich r.iot boogschieten on enige ande~ 

·re, voor de vordodiging van de stad, 
nuttige sporten. • 
Maar do grote massa vermaakte zich mot 
voetbal ! Voetbal was hot spol dor'mid
doloeuwcn. Bolde eon bal door do straten, 
dan ontwaakten allo dagslapers, bede
laars vergatón do invaliditeit, waarmee 
zij aan do kost kwar.1en,' zwervers stonden 
op uit hun slaaphokkon, uorkplaatson 
liopon leeg, straatjongens, rattenvan
gers, .r.iarskramors en venters holden ach
ter do bal aan in niet to stuiten vaart. 
Ilaast j'e rep je trok ieder zich ijlings 
in zijh huis terug on sloot deuren on 
vonstors.:zo snol r.iogolijk. Want was do 

' 

moor los on storr.ide iedereen or 
achter aan in do hoop 
oen trap tegen do-·bal 
ven. Dan word. hot met 
do. 

ook een koor 
to !runnen ge
recht eon bon-

Het one verbod na hot.andoro kwam af 
op grond van do velo ongolukkon, dia 
erdoor geschiedden on do schade, die 
erdoor word veroorzaakt. 
Maar do rollondo bal was niot to 
stuiten. 

(Uit: Intermediair 6 okt •. 1972) 

DENK ERAAN: 
========== • 

A.S. VRIJDAG FONDUE-AVOND. 
-----------. ----------------



TIEN GEllODilLVOOR DE FEESTGANGERS ! '. 
1, Alle: ·gasten worden verzocht een vrolijk Bezicht te trekken; van ieders 

gezicht is wel iets te maken. 
'• 

2. Wie op .qet,fe~st is, bedenke, dat hij of zij zich sportief moöt 
Er zijn geen:-reserves. ·voor ui t=llers , dus • , • , • • volhouden tot 
toe. 

gedragen, · , 
hot- laatste ' 

3-. ·Men--wordt 15eacht· niet met de vingers te ,eten,; door de gastheer is het bono''
digde gereedschap,, ter .. beschikking gesteld, 

. ,.4. Zij,_ .die-··voor· deze ee-tpa.rtij ho.bben gc;vast, dienen de feostkoî:lbissie hiervan 
in kem,u,s. te, si;ellen, .. iüj ,ontvangen eon dubbele :portie, 

_5 •• ai.j_.zult"niet begeren, wat Uw naaste toekomt, e_r is genoeg. 
6-. Het is niet"gewens.t"ile·wang·van-oon.-eventuele tafeldame als servet te· ge-· 

bruiken·. 

7. -Het "spreken· van-·naar.-huis gaan is het alleonrochi; van do feestkomraissio, 
B~ .. De ... aanwijzingen. van"'de f.eestkotirnissie dient men op te volgen • , , , • , minstens 

te doen alsof. 
, , 

·· · 9 ;"Ernst· komt ·be-ter-· tot· µi'tdrukking~- ;indien hij wordt· voorafgegaan door· een 
lach. • 

1-O~.--Het · G-ironu=er-· van de-·f eestkomniss.ie .. -is·: 

PROGR,\.MMA LENS' DAMES 

zondag 17 ci.eceJ.Jber :·· 10...00-uur· · !.DO-- LENs·· 
" 
..... 'Voo:i:,lo:pige..-opsi;ell.ing: :B.v~d,Heyden, A,Guit, Y,•v,dJiieden,. M.Smt,-M.J-anssen, ., 

I.Bloks,_,T.Bogisc11, M,Cost, C,Ytsr.m,, tr.v.Doo.ren, :B.,Do:G
, . ., ·res-teijn, 

---··Wis·scis.p.eolster1, J ,v,Kuyk, 
. ., .. Leider-: . .A.Jlogisch; 

. Verzai;i.elen-om-9 uur in hot Klu.bgcliouw. 
In verband mot d.e-f'ondueavo-nd vrijdag··a,._s.,.,.,.~s··e:r-gecn ... :t;=ining, 

. ,.itfschrijving ·utt.e.:i:li_jk •vrj_jdagav:ond _hij_ Mevr.Ilalloon~- · tol ,J2,.40..44 ..... 

. _ .. ;l.ANGEBODE:î,'BIJ LEIHG EN SNEL. EEN"'GELD BESP.ARE!îDE" F'ON K1'1E: 
.lid_van"de ·toto-komJ.Jissio 

--·u· bespaaTt_,o .•. a ... ·Fl,5 ;-- deolname· aan- fondue-avond;· verder-nog .inschrijvings
gelden voor de diverse klaverjas-dr±vos, bingo-avonden enz. Bij het toto-sek:re.. , ta.rinat ·k:tijgt .U. .. lJovendien .. gratis, .kof,:Cie. 

Reaktio Bestuur-: 

. ·--· ., ., 

··-··-, 
.,. '•••·· 

In .het ver.loden .is '/seblo.ken, dat omlo.nkB' herhaalde -pogingen 
do zaterdagavond door het grootstc·deel van de vereniging 
als we.inig__geschikte avond voor 'verenigingsfes-t±vi tei ten werd 
ervaren ( oök Toto-koraraissicleden, l;Letcn godoel tolijk'vorstok 
gaan) •. .Dit "jaar zullen in elk geval op zai;erdagavond worden 
gehou.dcn: de feestavond voor. kom:!issieledon on vordor· ·wordt 
gqdacht aaneen.karnavals-f0est op zaterdagavond--voor de 3O
plusscrs-~ 

PROGRAMMA SEIHOREN VOOR ZOlTDAG 17 DECEl•IBER 1972, . .. .. -
Sohoidsrechte:r:. 
c.v.d.!Ieuvel 
F.Stikkelórura 

14.30 uur de Ilollandiaan 1 
... 11 •. tio- uur 1vássenaa:r 2 

12..0O-"'Jllr R, v .c,3 
... J.2.OO uur · Lens· .4 · .. 

- Lens 1 
- Lens 2 

... • - Lons 3 .. (Vr • .) 
- G,D,S,3 . V1.-G1 L -6/4 P,Bakvis · 3 
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12.00 uur Velo 3 - Lens 5 C,Gielen 
14,00 uur Rijswijk 6 - Lens 6 D,de Rouville · 
10.00 uur Celeritas 6 - Lens 7 A.v.Zuida.m 
12,00 uur G.D.S,4 - Lens 8 C.de Canno 
10.00 uur Lens 9 - Duind.s.v.3 V1 G1 L 5/3 N .v.Dijk 
1'4.00 uur Lens 10 -.H.D.V,5 V2 G2 L 2/4 T.v.Carapen 
12,00 uur Lens 11 - Gr,îf.Vac.5 V2 G1 L 5/3 A,Tak 
10.30 uur Lens 12 - Duind.S. V. 7 V2 G2 L 2/4 A.Loykens 
12.00 uur Lens 13 - n:n.v.9 V3 G2 L 2/4 niet aangewezen 
LIGGING DER VELDEN: 

- Sportpark,'" ;t Nieuwelant" ·bi'j station v1·aardinge~ (Oost) 
- Mariastraat Kerkohout 1e zijweg Rijksstraatweg voorbij Gar. 

do llollandiaan 
Wassenaar 
R,V.C,-
Velo 

- Sportpark Schaapweg, Rijswijk · (Janson 
- N cordweg, Ha to ringen 

Rijswijk 
Celeritas 
G.:D.S. 

- Sportpark "Irene", Schaapwee, Rijswijk 
- Le,'1mg hoek Noordwog, Wateringen 
- Erasrausweg bij Boresteinlaan. 

VERZAMELEN·: 
Lens 1 - 12,30 uur Klubgobouw Lens 8 - 11,15 uur 
Lens 2 - 9.45 ·uur Il Lens 9 - • l 9,30 uur 
Lens 3 - 11 • 15 uur Il Lens 10 13,30 uur 
Lens 4 - 11 • 30 uur 
Lens 5 11 • 15 uur 

tl Lens 11 11 • 30 uur 
Il 

.... ",•. 
Lens 12 10,00 uur < 

Lens 6 - 1 3 • 1 5 : ... uur Il Lens 13 - 11.30 uur 
Lens 7 - 9.15 uur Il 

·' 
D E O P S TE I, L I N' (l E ·N: 

Lens 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt, --~· -
Lens 3 

als bekend 

Lens 7. • 
'àls bekend · •, 

Lens 4 

als bekend 
met G.Bennokcr 
on J .Kruizinga 

Lens 8 

als bekend 

Lens 5 

als bekend 
mot W. Vorbarondse · 

Lima: 9 

als bekend 

Klubgobouw 
Il 

Il 

tl 

Il 

Il 

Lens 6 

·ars liokond 
mot J .Borst · 

Lens 10 

als bekend 
r.ict H. Verdenk . 
en w.v.Rijn 

• et L,Hoelhouwor 
on rr.P.v.d.Spck 

Lens 11 

als bekend 
raat C,Beronbak 
1f .v,Rijn náar. 9 

Lens 12 

als bekend 
_r,1ot P,Miltonburg 
· on P,Struyk 

Lens 13 

als bekend 
mot G.IIalloon 
on R.Bos 

AFSCHRIJVINGEN': Op do bekende tijden bij do botroffondo aanvoerders. Ook indien 
or geen afschrijvingen zijnj dienen H.H,Aanvoordors vrijdag
avond tussen 21 en 22,00 uur Dhr.G.v.d.Voldo .tel.,29,32,75 op 
to bollen. . 
Vanaf 9.15 uur· zijn a.s. zondag- de volgende heren van de Seko 
op hot veld aanwezig: G.Coor,mns, H,Jacobi on Ph.do Zwart •• . ' 

Aanstaande zondag speelt ons eerste elftal do belangrijke wedstrijd tegen de 
!Iollandiaan in Vlaardingen. 
Do spelersbus vertrekt or.i 13.00 uur vanaf de Hongololaan. Voor con beperkt aan
tal supporters is een aantal plaatsen beschikbaar. 

TOPSCORERS 

Aangezien gocm der senioren-elftallen deze week binnen do lijnen kwarJ, is de , 
stand van do senioren-topscorerslijst ongewijzigd gebleven. In geval van twijfel 
raadplege men de Lcnsrevue van vorige weck. 

Jillî!OREN 

1. M.v,Wassem B3 
~ 

19 
rr.straver A5 19 i" -

3. F,Bavon l'1.2 18. 
4. Q.v/d Moys B4 17 

'1 



5, L,Lejewaan B5 16 
6. P,Schoen• akor C2 14 

: ; 7. A.,don-Boor A4 12 
F,Disseldorp A2 12 ,; Th,v.d.Voort B6 12 
J,de Waal B6 .12 

11, A,Hoofnagol B5 .11 w. Rots, ' C5 11 
'E.v,Luxorriburg B4 .11 

DENK ERAAN: 
-===---=== 

A.S. VRIJDAG - FONDUE-

AVOND 

VARIAANTJES 

,- Au fond-uo, 

•-·Het·weer slecht, de horaei griJs? 
Hop, Hop, Ilop naar do afkouringslijst. 

PUPILLEN/WELPEN 
1 , J. Franken 
2, F.Schipaanboord 
3, R,v.Baggum 
4, E,Hofman 
5, R.Bcin 

J.v.d.Nieuwenhuizen 
M, Vccnman 
R.v.Vi,;rssen 
R.v.Wijngaarden 

10. R,Bout 
R,v/d Hoek 
F,Blou 

- Mevrouw Drabbe dankt Rossit voor het niet bellen deze weck, 
- Ilot jaarlijkse uitstapje van do "club van 100", is deze koer naàr do Eftoling. (Andere aktivi_toit,m zijn nog niet to molden). 

Eindelijk: Do- tribune· de grond in,· 
- Do. cijfers :van hot Centraal Bureau voor do Statistiek en het lîationaal Planbureau zijn mode uaatgovend voor do prijs van drop in 1973, 

Do invloed op het index-cijfer van hot levensonderhoud wordt nauwlettend in;het oog gehouden, 
- De r.lindore zijn, boter worden. 

B E R I CHTEN 

- goon. 

P R O G R A"M MA J U"l'! I OR EN 
ZONDAG 17 december 1972 

Lens 2 - den Hoorn 1 
Lens 3 - vrij 

13,15 uur 

10.JO uur 
10,30 uur 

Lens 6 
Vredenburch 

- GRVC 1 
4 - Lans 8 

ZATERDAG 16 deceuber 1972 
1t,,JO uur u.v.s.1 - Lens 1 
15,00 uur A,D.0,1 - Lens 4 

Lens 5 - vrij 
15,00 uur RK,DEO 4 - Lens 7 
15.00 uur Lens 9 - Quick 5 
15 .00 uur Lens 10 - Il,B.S,5 
15,00 uur Lens 11 - R,V.C.9 

Lens 12 - vrij 
13,4';> uur, Lens 13 . - B,M.T;5 

Lens 14 - vrij 
12,30 uur Ooievaé!Z's 6 - Lens 15 
13,45uur Lens 16 - Soheveningón 
13,45 uur Lens 17 - B,M,T,7 

.12,30 uur Lens 18 - Quick 11 
12.30 uur Lens 19 - Loosduinen ·a · 
12.30 uur R,V,C.16 - Lens 20 
12.JO uur D,S,0.14 - LGns 21 
12,30 uur Lens 22 - rr.P.s.v.~ 
11,15 uur R,A.S,7 - Lens 23 

10 

Torreini 

VJ 

Oegstgoestorweg, Leiden 
Zuiderpar 19:.:, .•. 

Nootdorp 
V1 
V2 
V3 

V3 

,. 

.... ,..--~•~ .. ,-.(p. 

Zuiderpark, 2e god, 
V1 
V2 
V1 
V2 
Schaapweg, Rijswijk 
_v.d,!Iagonstr., Zootoruoer 
VJ 
Albardastraat 

-- 13 
12 
8 
7 
6 
6 
6 
6 
6-
5 
5 
5 

' 

5 



6 

·",. - .. ~---· 
AFSClffiIJVINGEU: . ,- ,,,_ . •· .. · ··'. 

Schrifteli_;j_~: v6ór vrijdagavond 1-8.30 uur bij dhr.G.v.d.Stc3<m, Nunspeetlaan 303. 
Telefonisch vrijdagavond.tu~seq 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van 

A -klassers ( 1 ~/ra . 8) : dhr. J .Hop, tel. 29. 40. 38 zièkto): 
B-klassers ( 9 t/m .15): dhr.A.Bertens, tel.29.02,45 
c-klassers (1~ ~/ra 23): dhr.R.Bocker, te1.55.94.77 

In noodgevallen.kunnen do junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11.00 
uur afbellen bij dhr. G,v.d.~toon, te1.39.86,94. 
AFKEURINGEN: Do junioren moeten bij slechte weersomstandigheden steeds de af

keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hier
over niet .. verstrekt. . ' 

NIET-OPKOMERS: Wegens'niet-opkomen afgelopen weekeind krijgen de volgende spe-
lers 2 extrà reserve-beurten: 

.. · \ 

.,.,,_.,.,.,,, G.Appeldoorn, R.v.d.lloogaard, M.Vorsteeg, 
. R.Pieters en ?<l~v.Dijk. ~ ' R,Ruitoroan, 

Bij herh;,_ling volgt.•uitsluiting van deelneming aan de koopetitie-·· 
wedstrijden. In dat geval blijft de verplichting tot betaling van 
do kontributie '·tot hot eind van hot seizoen (30 juni) gehandhaafd,. 

KEEPERSTRAINilTG: a.s. zaterdag ·1 Ó,00 uur voor Jr ,Groonewegen, v.Kleef (P 4) on 
P.Scholtes. 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1: wordt donderdag na de training bekendger.iaakt. Samonkoost: 12.00 uur 

Apeldoornselaan, Vertrok: 13,00 uur. Leider: dhr.J,C,Hop. 
Lens 2: als vorige week, (P.Zeitzen zie ook Lens 4), Leider: dhr,A,v,llaggum, 
Lens 3: vrij (F,Teunissen bij Lans 1 ). 
~~~~_1: als vorige week mot P,Zoitzon (2x):i.v,m. do belangrijkheid van doze 

· . we.dstrijd graag zo weinig • ogelijk afschrijvingen. 
·' Leider: dhr.A.Blok. Samenkomst: 13,45 uur Lens-terrein • 

. Lens 5: vrij (T,v,d,Spoel zie Lens 7), 
Lóns 6: als --iorige weÓk. Loider: dhr.F.Flunans. .. 
Lens 7: als yorige week met T.v.d,Spoel i.p.v. F.v.Os. Ros: M.v.Dijk, 

Leider: dhr.N,Osse, Samenkomst: 13,45 uur. Lens-torroin,-, . 
Lens 8: ------

~~!:~-2= 
Lens 10: 

Lens 11: ------
Lens 12: 

.. 1:Ó.~-~orige week (A,v.d.Aar (2x) i.p.v. F,Klos), Leider: P,Meorshoek,· 
Samenko11st: 10.00 uur Vredenburch-torrein. 

als vorige week 

als vorige week. 

als vorige week, 

vrij. A.v.Maren 

13 - 25 
15 - 20 
13 - 18 
13 - 14 
14 - 14 
14 - 13 
13 - 12 
14 - 11 
14 11 
14 - .. 7,. 
13 • 5 

zonder J.v.Gastol, met A,v.Maren. 
Leider: dhr,J,Zoot, 

Leider: dhr ,N .Drab be. 
zie Lens 9, - . "'" .... 

Leider: dhr,ll,Osso, 

Lens 13: als vorige week met A.Hoefnagel i.p.v. R,Hoppenbrouwers. 
~-!.1= vrij. 

DENK ERAf,N: A.S. VRIJDAG - FOHDUE-AVOND. 



P,Dullaart, W,Groen, A,Hoonstok, F,Jonker, R,Kloywogt, A,Krijgsman, 
J.Kortc, A.v.Ma:i.rsevecn, F.v.Oostayen, J,Pompori", W,de Vos, J.Wasserman. 
Leider: dhr.S.Sandifort. Samenkomst: 11,45 uur Lens-terrein, 

:f:!9-~~-l~: als vorige ,reek. Leider: dhr. w ,Kootraan. 
Lens 1 I: als vorige weck ·met F,v.Velzon, Ros,: G.Appoldoorn. Leider: dhr,Th,Hoof-

nagel. 

Lens 18: als vorige weck, Res.: M,Verst0eg en R,v.d.Boogaard. L0id0r: dhr,H,V0r-,, barondso. 

Lens 12: P,lle0msk0rk, F.Soholt0s, J.Engelo, R.v.Eyk, H,Hoppenbrouwer, A,Maas~ 
·T.v.d,Tol, J,Heggolman, A,Kuipers, Th,MOOYLJan, L,Oostorveer, R,lfossols, 
J.v.d.]rando. Leider: dhr.w.v.d,Tol. 

Lens 20: als vorige week. Leider: dhr.W,Miohels. Samenkonst: 11,30 uur Lens, 
:!:!!:.!!§._~!:. als vorige w0ok, Leider: dhr;A,Hoek, Sam0nkomst: 11,30 uur Lens por. auto. 
J:!~!!ê.-~~: als vorieo weck •. Ros,: R,Pioters on R.Ruiterman. Leider: dhr,R,Petors. 
~~!!ê,_~l= als vorige week. Leider: dhr.A,Banning. So.menkonst: 10.15 uur Lens. 

NIEUWS VJ;Ir J1JNIORENRt&D 

]fij willen alvast. jullie o.andacht vestigen op do Hearing, die omstreeks het midden van januari zal worden gehouden, Op deze Hen.ring kan je dingen, die je ver
anclord, verbeterd of gestir.iuloord wilt zien, ter sprake brengen, Ook geheel nieuwe ideeën zijn zéér welkom. Er zal op de avond een Forum aanwezig zijn mot vertegenwoordigers van het bestuur, Juko, Jura, Rodak:,tie en Ka-Ka., .. Volgende .. weok hopen wij de precioso datum bekend te maken, 
Tevono zal or in februari of misschien roods eerder door Lens worden deolgöhomon aan con 1,rote Spelregelwedstrijd, georganiseerd door do "!Iaagso Scheidsrechters.;,. vereniging". De winnaar van de Haagse afdeling. zal raogen ui tkomon in de dis-. . .. triktsfinalo van Zuid Holland, bovendien zijn or aantrekkelijke prijzen te winnen. 
Er zel eon team van 2 pupillen, 2 C-klassers, 2 B-klassors en 2 A-klassers worden samengesteld, waarvoor tijdens de winterpauze soloktiowedstrijdon zullen worden gohoud.on. 
Jo !runt jo hiorvour a.s. vrijda(savond van 6,45 tot 7,JO in het !clubgebouw op1,evo11, ook telefonisch 66. 1J .14. · Vor15oot ook vrijdag onzo crootso FonJuo niet, , -waarvoor je je tot donderdagavond up kunt goven, adressen zio elders in do Lens-rovuo. 
Speci'1lo prijs voor Junioren Fl. J, 50, Veel plozier. 

Jura. 
PROGRAHMli PUPILLEN EU WELPillN 
PUPILLEU 

ZATERDAG 16 december 1972, 
12.45 uur D.s.0.1 Lens 1 
11.45 uur R.v.c.2 Lans 2 
11 , 45 uur Lens 3 Ooievaars 1 
11 . 45 uur LGns 4 - SerJpor Altius 
12 .45 uur G.D.S,3 - Lens 5 
11 .45 uur Lens 6 - Duindorp sv 2 
11.·15 uur Lnakwartior 3 ·- Lens 7 > 

11 .oo uur Lens 8 - H,B,S,4 
HEL p Jij }T 

Zi"TERDAG 16 december 1972. 
11 • 00 UU:ï::' Lens 1 Q,uick 1 
11 , 00 uur Lens 2 - v.v.P.1 
10, 15 uur Lens 3 Wit Blauw 2 
10.30 uur D.V,J.1 Lens 4 
1 0.15 uur Lens 5 - Dynamo '67 3 

. AFSCIIRIJVIUGIDT: 

1 

Terrein: 

v,d,Hngonstraat, Zootermoor 
Schaapweg, Rijswijk 
V1 
V2 
Ern.s• uswog 
VJ " 
Jansoniusstraat 
VJ 

V1 
V2 
V2 
Schaapwe(l', Rijswijk ---.ui----
VJ 

Schriftelijk: v6ór vrijdagavond 18.JO uur bij dhr.G,v.d.Stoon, Nunspeetlaan JOJ. 

7 



Telefonisch i vrijd.agavond tussen 18,45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van --~-- ziekte), tel, 66.13,14 Klubgebouw, 
In noodgevallen kunnen de pupil,len'on· ,iolpën nog op zaterdagochtend tussen 9,30 on 10.-- uur afbellen, Tol.66.13,14 klubgobouw •. 
AFKEURINGEN: Bij slechte weersomstandigheden steeds eerst de afkouringslijsten "'- ran.dple1,on. Staat da:i.rop bij "Pupillen on Welpen" verz:1old: "GOEDGE-~ ~ KEURD", dan steeds naar veld of punt van samenkomst komen, IN DIT -~- Nl'A GEVAL M,'tG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD lîAAR EllEik---. 

',!' 

8 

'-1,, TUELE AFKEURINGEN. 
~•1 Staat bij do afkeuringsadresson bij "Pupillen en Welpen" vermeld: lf11,-':.\ "ZIE AFlCEURINGSLIJST", dan moet als volgt word.on gehandeld: Voor ~ de thuiswedstrijden moet juniorenlijst wo.rden geraadpleegd. Zijn de wedstrijden van Lens 9, 10 en 11 goedgekeurd, dan gaan ook de ( Pupillen ·en trelpon-wodstrijden op 'ons veld door, Ui tslui tond voor n-· do ui tw···odstrijd.e.n mag in d.at geval ·telofönisch wo'rden geïnform. eord, · •. of hun wedstrijd.on doorgaan. (TGl.66.13,14,)-cn wel zaterdagochtend ,.;' ~ i.,;,, t~ssen __ 10.00 en 10,30 uur. ..; _ . . , _ . . " · 
NIEI'-OPKOMERS: llegens niet-opkomen afgelopen weekeind krijcren do vol[(onde spelers .,, 2 extra roserve-beurton: II.ter Hark on E,Gorritson. / 

Bij herhaling volgt uitsluiting van doolner:iing áan de kompotitiewedstrijdon. In dat ,;eval blijft de vorpliohtinrr tot betaling van de kontributio tot het ~ind'van het seizoen (30 juni) gehandhaafd. 
DE OP S ~ELL INGEN: 
PUPILLEN: 

P 1: als b'okond; Leider: Paul v,d.Steen. Sm:ienkorast: 11,30 uur Lons (per auto). 
p 2: 

p 3: 

~-:J:= 
~-2= 

· als 

_ais 

als 

als 

bekend. 

bekend, 

bekend". 

bekend, 

Leider: Jos Dissold?rp. Samonkorast: 11 uur Lons. 
zond.or Il,Koronrorap. Leid.or: Ton Bauman. 

' Res. : Il. tor Hark, Leider: Ferrie Hooghiorastra, 
Leider: Rob Hoefnagel. Samenkorast: 12 uur. Lens. 

l::,._§,: als bekend. Ros,: E,Gerritson. Loider: Frod do Kleyn,' 
~-1= F.Bood, E,Buysen, G,Dortwogt, L,do Gruytor, R,do Haan, R.de Jiaas, R,Klijberg, E.Knijnonburg, M,Lustenhouwcr, M,Sohcmkcls, J.v.Straalen, T.Wandors, F,Uellirig, E,Sn.ndifort. Loi.ler: Coen Hooehiemtra. Saraenkorast: 10.30 u,Lens, 
P 8: R.v,Eijken, F,v,d,IIoeven, II.Jansen,. K,dc Kloijn, Il.Kok, L,v:Luxo• burg, R,Matthijsson, N,Moort, R,Notebaard, J.Overklift, T,Plugge, T,Toeuwisse, M,v.Zwol, E.Swart, R.v.Iporen. Leider: Arnold Brouwer. 
lIBLPEN: 

W 1: 

W 2: 

!Ll= 
IL:J::. 

als 

als 

als 

als 
mèt 

bekend. Leider: 
bekend. Leider: 
bekend. Leid.or: 
bekend, Leider: 
P,v,Es. 

Hans Zoun. ' 
Guus !Ieynon, 

Cees v,Deolen, 

dhr,Hoppenbrouwor. Sar.ionkomst: 9 ,45 uur Lens, 
~ 

~-2: K,Böon, F,Dullaart, A.Franken, R,Franke, J,Grcvc, M,v,Iloudt, Rudi Ilotiwoling, W,do Jong, R.v.Loeuwen, R,Nigg0brum:,e, J.v.d.Zwan, R.v.d,Hoek, E,Metselaar. Leider: Bon Ruiterraan. 
Lens P 1 - Tonogido P 1, 
In een zeer goede wedstrijd hoeft pupillen 1· de 1-0 noderlan.g tegen A,D.O. op 2 dooo• ber helemaal doen voreeton, 
Lens begon rJot eon offensief strijdplan, Dit resul toerde in enkele gevaarlijke situaties voor het TonGffido goal. De tegenaanvallen via de snelle buitenspelers van Tonegido waren eohter zoor esovaarlijk. Toch nam Lens de leiding, omdat Andró Collavino eon fout in do Tonoaido achterhoede hehoerst afrond.do. Hierna ging do strijd gelijk op. 
Na do rust speelde Lens iets behoudender. Tonegido kwam hierdoor raeer in do aan-



val. De achtorlioode had hot toch in 
goed ontregelde. Toch kwam Tcncgido 
doorzetten,v,an hun rechtsbuiten. 

de hand, terwijl hdt middenveld het spel 
5 minuten voor tijd nog op 1-1 door goed 

Nu_wäs" het do beurt weer aan Lens om aan te vallen. Tonegido word woor in do 
verdediging gedrukt, Via haarscherpe passes van hot goed draaiende raiddonvold 
worden de snelle voorhoede-spelers gelaneoord, Uit een van deze aanvallen wist 
Johan v,d.Niouwonhui'jsen óén minuut voor tijd het tweede doolpunt op listige 
wijze to scoren. Dit betekende voor Lens oen vordiondo overwinning·, waarvoor het 
elfta~ als éón geheel keihard on fel heeft geknokt, Hot totaal resultaat is nu: 
12 gespeeld 8 gewonnen 2 gelijk 2 verloren : 18 punten. Do doelcijfors zijn nu 
19 vo r on 7 togen. Doorgaan zo. 

l _, 

'--!.... -rJ ~\, t':1·--.« 1//j; i1~111111J,, 
- ( ( ' --~ --~ ~ ' 
~~~-

' n111, 
Do Lier 
Lens 17 
Or.Blauw . 
B.M.T, 
rr.D.v. 
Quiek Steps 
Celeritas 
V .C.S. 
R. V. C. 
Rava 

!I.M.S.U:, 

11-21- \\,~ 

i g=; ~ 1,110/i 
11-13 
. 9.:.10 \lt 
9- 7 ( 

i~=-! % 
8-. 3 ,, 

10- 3 111 11/1! 
6-11 
7-11 
8-10 
5- 7 
5--: 4 
7- 4 

, Paul v.d.Stoon. -

Standen C-klasso •.. 

Lens 16 
v.u.c. 
v.c.s. 
A.D,O •. 
Quick 
D.H,C, 
D.n.o. _ 
BLZwart 
Cror.ivliot 
Laakkwartier 
Scheveningen 
n.s.o., 

u.n.s. 
!I.M. S .II. 
K,D,M, . 
Duno 
Spoorwijk 
II,D,V, 

10-18 
11-17 
10-16 

9-15 
9-13 

10-10 
10- 9 
11- 6 
8- 5 

10- 5 
10- 5 
10- 1 

9-16 
10-13 
9-13 
9-12 

10-12 
• 

C ' 

D.w.o. 
w.v.s. 
c.w.1'. 
Zw-,Blauw 
D,S,O. 
n.P.s.v. 
Quiok 
Lens 18 
A.D.O. 

7- 4 o.s.c. 
10- 6 
4- 6 

- - - ·--:,._ 

2- 2 Lens 19 8- 4 
7- 2 Loosduinen 9- 4 
2- 0 A.D.O. 10- 2 

Lens 17 (C 2) - Rava 11: 6-1. 

In do eerste helft was het con gelijkopgaande strijd, waarin Rava zeer verdiend 
en r.ie~. _enthousiast spel do leiding nam, al was dit hot ·gevolg van eon zwak ingrij
pende Lens-verdediging. 
Nà'dit.doolpunt bleef Lens hot voel lager geplaatste Rava onderschatten, wat-re
suTteordo in enkele zeer gevaarlijke aanvallen ov het Lens-dool. Lens mocht met; 
de 1-0 ruststand dan ook zeer tevreden zijn. Na rust krogon we eon voel agrossio"
ver Lens to zien, dat knokte voor iedere bal on dat goed s=enspeeldo. Er word 
veel minder gepingeld on veel meer over de snelle vleusel-aanvallers gespoeld, 
Door dit goede Lens-spel word Rava onder zware druk gezet en bleven de doelpunten 
niet lang meer uit. Lens skoordo 6 maal, waarvan do meeste zoor fraai waren: 
Frans Kortokaas na eon fraaie solo, Ronald Koovoots mot eon afstandschat in do 
kruising, ITarrie Vink na een overtuigende schijnbeweging, Peter Lucas na oen 
teruggetrokken bal-van Harrie Vink, Robert Noordeloos na oon kombinatio en Max 
Pop0rkamp mot een kopbal uit eon kornor. . 

Th. 
KLA VERJAS-AVOlTD 

Afgelopen vrijdag-is de voorlaatste drive-avond geweest, welke werd gewonnen 
door het koppel: do Vroege-do Vroege met·-5334 punten. A.s. :vrijdag, dus do 150, 
is er creen klaverjasavond, maar eon fondue avond, Do laatste drive-avond is 
op vrijdag 22 docer.iber, aanvang 21 .30 uur, i .• v.m. de koopavond voor Kerstmis. 
De stand na 4 avonden is: 

1. Bortcns - Bijstorvold 
2. Wi ttinc; - lluramolink 

20627 punten 
20561 Il 

9 

...... 



• 

3. Hallo en - IIalleon 20167 pun ton 
4. ';s-Gravendijk_ - Reuver . 20056 · " 
5; ·içeetman .:: Niouwenhu.izon : 19873 · " 

zoals u ziet nog volop spanning, Er zijn 10 ·prijz'cin' to winnen, waarin o.a. 
een r,o.dio, fototoestel, paraplu o.a. Volop reden om ook op deze laatste avond 
nqg oven een extra kaartje er bovenop to gooien, 

' ' . 
FONDUE-il VOND. 

A.s •. vri jdaÊs 15 december wordt do door 
het;best~ur uitgeschreven en door de 
K:i.-ka georganiseerde jaarlijkse oude-
jaarsavond g9h9uden in de vorm v:m con ,....--...._,__ 
oergozollige helemaal te 6.G.Ü.9 )':fl!'l.dUQ."'.. 
avond voor jong en oud. Op de.heorlijJ,;:o 
melodische klanken vàn o,ä. J~es Last, 
Mantovani, Jim' Rèiovos', Buck Owens ,<:il: .• 
vele andere grootheden uit de lichte 
muze, die U op deze avond worden geP,re
senteerd door Ton Hoek, kunt U tegen de 
prijs van Fl. 5 ;-.: voor de oud.erop. ,01'.. 
Fl,3,50 voor de junioren zich te. gp~d. 
doen aan soep vooraf, waarna de hoofd
schotel zal bestaan uit malse biefstuk 
mot enige overheerlijke sauzen, stok
brood, wijn en pindasaus. In verband 
mot hot tijdig bestellen van hot_v+oes 
e.d. kunt U zich tot uitorl:i:jk donder
dagavond 8 uur opgeven bij een van do 
volgende adressen: 

Ka-Ka. 

Marianne IIalleon 
Hans Bijstorveld 
Hans Bortons 
Loo do Jongh 

Aboolstraat 37 tel, 32,40,44 
Rei tzstraa.t, 49 tel. 60, 21, 71 
Groene Zijde 103 tol,29,02.45 
Zwoolostraat 22· tol, 66.86,87. 

. ' 

,· 

. ' . 
: 

Do mensen, die .zich telefonisch hebben opgegeven on niet komen, zijn toch v'orplioht om to betalen, dit i,v,m. de g;r~tc onkosten v:m do ingrodi0nton, Deze • 
.avond vangt aan om 8 uur, Vorder YClJ'.'~9q,kon wij do mensen, die eon fondue-stol. hebben, dit van to voren oven aan ons Itloo to dolen en dit dan vrijdagavond met vleesvorken moe te nomen, waarvo0r bij voorbaat onze hartelijke dank, 

Ui tsl,agen: 
LonsP1-
L,ms P 2 

Tonogido P 1 . 
- H.B.s. P 1 

K'l.-Ka. 
.. ~ ~- •·· . 
- Velo U 1 • 3..:.0 

Duno w 1 0-2 
.. ."Lens P 3 

Lens P 4 
.B,T.C. P, 1 
Lens P. 6 

- Spoorwijk P 1 
- Valkeniers P 1 
.- Lens P 5 

. , ;_ A,D,O. P 6 
- v.c.s. P 4 

P 5 -" Lens P 8 

2-1 
1-3 
0-3 
4-1 
0-0 
0-4 
0-6 
1--0 

Lens W r·· 
Lens 1f 2 
Ooievaars W 2 
Rijswijk W 2 
Velo W 6 

-
-
-

Lens w 3 Q-0 
;~l 

Lens w 4 afgelc. 
Lens w 5 afgok, 

.... Lens P 7 • 
Scheveningen 

Scheveningen P 5 - Lens P 8: 1-0, 
Een sterker Lens 'heeft toch het onderspit moeten dolven tegen con minder Scheveningen, Er werd leuk gevoetbald on hierdoor kwamen or ook kansen, die ocht0r onbenut bleven. Onze keeper v.Zwol verichtto goed werk. Do eerste helft moest 
Lens tegen 9en achterstand van 1--0 aankijken, dit kw,m door eon fout in do verdediging, Toch waren er in do 2c helft n?B kansen genoeg om deze achterstand in een voorsprong om te zetten. Ma= dit mocht helaas niet gebeuren, Do jongens hebben het goproboord en laton wc daarom hopen, dat hot de volg0ndo koor wel m~ 
lukkon, Lens p 8, 
DENK ER!il.N: A. S • VRIJDAG - FONDUE-AVOND. 
Lens hoe.ft na een goede wedstrijd do zoveelste ovorwinnin5 behaald, In :de 1 o. helft ging hot nog niet zo. Er werd tè veel gepingQld on te kort gespeeld. De achterhoede ·l\:reoe nu iets to doen, wat hon· zeer goed afging,Lan,gzaam kwam Lens terug en vla.k voor rust liet Fred Schipaanboord 1-Q aantekenen, In do 2o helft w0rd Velo pas goed onder. druk 15czot, Enkele Genvoudi1,o kanson.,wordon getlist. Fred maa.kto er 2-0 ~an en Rona.ld v,Ba.ggurJ wist do stand naar 3-0 op to voeren. 

1 
n TTn.ri ~ 7.rmn -
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D E L E N S R E V U E 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Si:i~l 

OFFICIELE MEDEDELINGEN" ====================== ,, 
VOLGENDE WEEK GEEN LENSREVUE 

De komende week, die tussen Kerstmis en Nieuwjaar, zal er geen Lensrevue ver- , 
schijnen. 

OP~TSTELLilTG KLUBGEBOUW 

Op zaterdag 23 en zondag 24 december zal het klubgebouw op de normale tijden 
geopend zijn. Op Eerste en Tweede Kerstdag is het klubgebouw echter de gehele 
dag gesloten. Op zaterdag 30 december is het klubgebouw geopend van 12 tot 17 
uur. Op zondag 31 december (Oudejaarsdag) en maandag 1 januari (Nieuwjaarsdag) 
is .. h~t klubgebouw gesloten. 

IN BALLOTAGE 

A.H,Bergman 

STRAFZAKEN 

18-09-51 (S) Zonneoord 30 678890 

In verband met zi·Jn optreden tijdens de wedstrijd Lens 2 - Verburch 1 (jun,) 
, dd. 3-11-72 heeft het bestuur F,Baven geschorst voor 2 bindende wedstrijden. 

In verband met zijn .optreden tijdens de wedstrijd De Hollandiaan 1 - Lens 1 (sen.) 
,,. op 17-12-72 hee·ft het bestuur A,S.Wagenaar geschorst voor twee bindende wedstrij-

den. · 

ADRESWIJZIGilW 

,,..- J. Verhoef naá-r Dunantstraat 1232, Zoetermeer. 

mmnm DONATRICE 

mej.A.Bliemer, Loevesteinlaan .183, Den Haag. 

OPENBARE KOMMISSIEVERGADERING 
,t 

Afgelopen maandagavond werden tijdens de maandelijkse openbarê· kommissie-
vergadering de voorlopige aktieplannen van de "Klub van 100" bekend gemaakt, 
H~t bestuur heeft de vier initiatiefnemers van de "Klub van 100" intussen be
nó0emd tot Bouwkommissie, bestaande uit H.Houkes, N .Hoefnagel, A,Bogisch en 
F.Flumans. · 
De diverse akties zullen Fl.25,000 moeten opbrengen, Dit bedrag is nodig om de 
financiering van vooral de uitbreiding van het klubgebouw rond te krijgen. 
De kommissies en aanwezige leden werd medewerking gevraagd om de akties te doen 
slagen. Onder meer zullen plaatsen van de in aanbouw zijnde tribune voor een be
paald bedrag worden verkocht, zal er een loterij met leuke prijzen worden gehou
den, evenals allerlei kleinere akties. Hierover zullen binnenkort nadere medede
lingen volgen. 

FONDUEAVOND annex LENS'OUDEJAARSAVOND GROOT SUKSES 

De afgelopen vrijdagavond gehouden fondueavond is een eclatant sukses geworden, 
Tegen de 75 personen begonnen óinstreeks 21 ,00 uur aan hun kook-, pruttel- en 
braadfestijn. · .,, · 
Er was zelfs een Fondue-kommune·aanwezig in de gedaante van het 11e senioren
elftal. Ook opvallend was, .dat de Lens-jeugdigen in grote getale gehoor hadden 
gegeven aan de oproep van de' KaKa om ook aanwez1g te zijn. 
Wat dat betreft, gaan we toch wel de goede kant op. Kreten als: "vlam in de pan", 
Ik heb geen vet meer", en "Wij willen wijn", waren schering eri inslag. · 
Als we de hier en daar geplaatste opmerkingen mogen geloven, dan viel het door 
Slager Carel v.d,Laan verzorgde wildbraad · 
uitstekend in de smaak. 
De bij het vlees verstrekte sausjes vulden 
het geheel aan tot eon overheerlijke maal
tijd, Om niet uit de toon te vallen, stelde 
de KaKa bij de gebruikelijke tombola een 
tweetal Fondue-stellen beschikbaar, waarvan 
er een werd gewonnen door Moeders Hartingsveldt. 1 



Resumerend mogen wij toch wol 
KaKa-so:i.zo.en. was, 

stellen, dat dit een der ~~~ere avonden.van.dit 
..... - ... - ... -

·---~ -_ .. - --··· •. -_,; ... -.... -.... . . ---· .... , .. -~ 
.·."=-- -- .. -: . ..:.-.:.··:- •'-' KaKa 

GEVARIEERDE BERICHTEN 

- De aanvoerder v~ het. dorde .senior.enelf,tal·• en tevefiîi gewààrä.eerd redaktielid 
. ·aerárd-Oostrom- is a:rg~lopen maandag afgestudeerd aan de Technische Hogeschool 

in Delft, en kan zich derhalve voortaan tooien met ingenieurstitel,.Gerard, 
,,,- onze gelukwensen. 

- Wê kunnen ons de tijd niet moer herinneren, dat het redakticteam zich kon 
verheugen in het bezit van een ir-redaktioneel medewerker. 

- Onze C-junior Peter Bakvis is zaterdag j,l. zijn voetbalséhoenen merk V & D, ·• 
maat 39 op D,S.O. kwijtgeraakt. Als con van de jongens van Lens 21 ze heeft mee
genomen, wil hij dan kontakt opnemen mot de fam. Bakvis, tel.: 66;63,65,. 

- G i r a:r d. 

- Wij maken u erop attent, dat zilveren rijksdaalders en guldens vanaf 1 januari 
niet moer als wettig betaalmiddel kunnen fungeren, 
Dit geldt dus ook voor hot Lens-klubgobouw, 

KLAVERJASDRIVE 

A.s. vrijdag 22 december om 21.30 uur 
vangt .. de laatste klaverjasavond van 
dit jàar aan. Zoals u vorige week wol 
uit•ä.e stand heeft kunnen opmaken, is 

··er nog·volop spanning. Wij verwachten 
dus weer, dat iedereen op tijd aanwe
zig is om ook deze laatste avond nog 
even tot oen grote happening te maken, 

ICaKa 

A.D.O. - Lenig en Snel: 3-2 (Dameselftal) 

Zondag moesten we met 10 "man" aantr.e.don togen A.D.O, 
Met de rust ·hadden we con achterstand van 1-0, Vlak na rust wist ~ernadette ech
ter de stand op 1-1 te brengen. Daarna zorgde Carolien er mët ·een mooie boogbal 
voor, dat. wt· met 2-1 voor kwamen te staan. - . 
Meteen êrna"wèrd het echter weer 2-2. Ue kregen een ongegr.ondo penalty, die go:_· 
lukkigerwi)ze togen de lat werd geschoten. In de laatste minuut word een penal~y 
echter wel benut, wat ons een verlies van 3-2 opleverde. 
Ondanks dit werd'er goed gespeeld. 
Toch zongen we na de wedstrijd ons teamlied, want·ons aller Bet~y (keepster) 
is in liet Haags selektieteam opgenomen, We zijn or verder met een paar verzwikte 
voetjes· afgekomen. 

Om iedoreon, die wel of geen belangstelling heeft, 
ons teamlied bij te brengen, Hier komt het: 

Ik zou zo graag eon kikker willen wezen 
'K zou zo graag oen kikker willen zijn, 
Dan ZOt.\ ik mijn rik kik laten•••horen 
Dan .zou ik mijn rik kik laten gaan, 
Rikkikrikkerdekik hopsaheisahoi 
Havermout met"speroiebonen 
Alles door elkaar genomen 
Rikkikrikkerdeluk hopsaheisahoi 
Wij. zijn do beste kameraden 
Zullen ,elkander nooi.t verra.den 
Want we.horen bij elkaar 
En we blijven bij elkaar 
Leve de voetbalklub (hup hup) 
En op de hoeken van de laan 
Zie je met grote letters staan 
Dames 1 wordt kampioen 
Op een slof en oen voetbalschoen 

Te gek, niet waar. 

Marian. 

Wel, voor diegenen, die nu allo en nog maar· a.e weten en niet hoe hGt 
2 moet worden gezongen, kan ik maar é0n advies geven on dat is, dat ze maar c.ans 



moeten komen kijken. Je, heb.t dan een 
Je • oet. dan waarschijnlijk wel in de 
we schreeuwen wel hard, maar niet zo 

grote 
buurt 
hard, 

kans, dat je h0t zult hor0n. 
van ons kleedhok komen staan, want 

Hoopvol zeg ik dan tot u, lezer(es) van dit stuk, tot ziens bij onze volgende 
w0dstrijd, 

PROGRAMMA SENIOREN ZOlillAG 24 DECEMBER 1972. 

14.00 uur Gr.W.Vac 2 - Lens 5 (Vr.) 
12.00 uur Lens 6 - R.V.C,6 (Vr,),, 
1 o. 00 uur R, V. e . T . ;, - Lens , 7 j ( Vi. ) ', 
14,00 uur o.s.è,4 \.· . 'I __ L'ens 9 .... {Vr,) • 
14. 00 uur Lens 11 . - R. V. C , 11 ( Vr, ) 

LIGGING DER VELDE!f: 

- llij Roggewoning, Wassenaar 

Thea. -

V2 G1 L 6/4 

V2 G1 L 5/3 

_Gr,W,Vac 
R.v.c. 
o.s.c. 

- Sportpa:i;-k "Irene", Sèhaapweg, Rijswijk 
- Vlamenburg, Mariahoeve. 

VERZAMELEN: 

Lens 5 - 11,00 uur Klubgebouw 
Lens 6 11,30 uur Il 

Lens 7 - '9,30 uur Il 

Lens 9 - 13.00 uur 11 

Lens 11 - 13.30 uur 11 

DE OP S T·E L LINGE N: 

Lens 5 

als bekend 
zonder W.Verbarendse 

Lens 9 

als bekend 
met H,Verdonk on 

F. v .N·qort .. 

Lens 6 
als bekend 
met P,Fieret 
en H.v.Welzen 

Lens 10 

F.v.Noort naar 9 

Lens 7 

als bekend 

Lens 11 

als bekend 

!!~~-~ 
P.Fieret en 
H,v.Welzen naar 6 

AFSCHRIJVINGEN: Op d0 bekende tijden bij d.e betreffende aanvoerders. 
Ook indien er ge0n afschrijvingen zijn, dienen H,H,Aanvoerders 

· vrijdagavond tussen 21 en 22.00 uur dhr,Ch.llloks tel. 29.28.38 
op te bellen. 

-Vanaf 11.15 uur zijn a,s, zondag de volgende heren van de Seko 
aanwezig: Ch.Bloks en H,Jacobi. 

PROGRAMMA SE!HOREN ZONDAG 31 DECEMBER 1972 

12.00 uur H,B.s.4 
14.00 uur H.B.S.3 

- Lens 4 
- Lens 3 

OPSTELLINGEN: beide elftallen als bekend. 
VERZAMELEN . : beide elftallen half uur voer aanvang wedstrijd op H.B,S,-terrein. 

AVOND1'1EDSTRIJDEN: 

Donderdag 21 december: 19,00 uur Lens 2 
20.45 uur Lens 1 

Uitslagen zondag 17 december 197g: 

Dames: A.D.O. - Lens 3-2 

Senioren: Hollandiaan 
Wassena= 2 
Lens 4· 
Rijswijk 6 
CelGritas 6 
G,D,S.4 

INGEZONDEN STUK 

- Lens 
.Lens 2 
G.D.S,3 

- Lens 6 
- Lens 7 
- Lens 8 

-2-1 
0.-2 
2-1 
3-2 
1-0 
5-2 

-:- Lisse 2 
- Lisse 1 

Lens 9 - Duindcrp sv.3 0-12 
Lens 10 - H;D, V.5 4-1 
Lens 11 - Gr.w.vac 5 2-8 
Lens 1 2 - Duindorp sv.7 0-3 
L0ns 13 - H.D.V,9 1-0 . . . 

Bij deze wil ik r0ageren op het (halve) voetbalprogramma van zondag aanstaande.· 
·zoals,U misschien zult hebben'gèl0zen, 'zijn er voer het komend ·weekend geen ju-

3 



nioren-w.eq.ptrijden georganiseerd, Ik vind dit een vreemde zaak,' 
Ook ar ïs' cfe winterstop voor de meeste voetballers ingetreden, toch geloof ik, dat "er moet \,orden gospcÓld. • . 
De jongens spelen graag hun wedstrijden, omdat er nog vele afkeuringen zullen v;lgen en e.r regel_matig elftallen llvrij" zijn, , • Ik hoop daarom., dat de Juko in hot vervolg, zolang het weer dat toelaat, wed-strijden voor onze junioren zal org;iniseren. . .. . . · · •· • .,..... · .. Theo Hoefn~gol, 

Wij wilden even jullie aandacht vestigen op de komende aktivitciten, die in januari door de Juniorenraad worden georganiseerd: 
vrijdag_5_januari: grandioze soience fiction film voor alle junioren, getiteld: 

"Monsto:rs uit de ruimte", Aanvang 20.00 uur, 
zaterdag __ ~_januari: voor alle pupillen en'welpen de film: "De schaduw van' Zorro", 

Aanvang 16.00 uur. 

4 

Toegang voor deze beide voorstellingen is gratis ! 
vrijdag_12_januari: De Hearing: hierover volgt volgende week uitgebroider 

nieuws. Aanvang 19,30 uur, · 
vrijdag_26 januari: lleatavond voor Il- on C-klassors, waarbij de muziek wcirdt 

verzorgd door de diskotheek "Fair Impression". Aanvang 
20.00 uur. De toegangsprijs is deze avond slechts Fl.1 ,25. 
Voor deze avond zijn meisjes van do handbalvereniging Kwiek 
Sport uitgenodigd. Maar jullie kunnen natuurlijk ook je 
eigen meisje meenemen, 

Vorder zal'wàarsehijnlijk op zaterdag 6 januari ook de krantenaktie weer starten, Dus bewaar Uw kranten nog oven. 

GESLOTEff SEIZOEN, 

Vanaf a.s.·zaterdag zullen tot half januari a.s. voor do junioren on tot eind januari voor de pupillen en welpen door do K.N.V,B. geen kompetitieweds·trijden worden vastgesteld. Voorzover mogelijk zullen na 1 januari vriendschappelijke. wedstrijden.worden vastgesteld. In do Korst- en Oudejaarsweekeindén zullen voer d<:,· jun-iorcm geen wedstrijdon op onze velden worden vastgesteld. voor deze weekeinden hebben wij uitnodigingen ontvangen voor enige elftallen, waaraan wij ons niet konden onttrekken. De Puweko hoef'• voor 23 december a.s. een onderling programma vastgestold, · 
Aangezien in de week na Kerstmis geen Lensrevue zal verschijnen, volgt hieronder het kleine kleine programma voor twee weken: 
JUNIOREN 

Zaterdag 23 december 19zg 
9,-- uur Il-klasse zaaltoernooi in de'nieuwe veilinghallen Poeldijk:· 14,-- uur· .. ,Rijswijk 9.:.. Lens 16 'schaapweg 
Zaterdag_30_december 1972 
14,00 uur 
12.30 uur 
13,00 uur 

Lens 1 - J.A.C, (Sen,) 
Scheveningen - Lens 9 
R.v.c. - Lens 16 

Houtrust 
Schaapweg 

DE OPSTELLINGEN: 
Il-team 23L!g'. G.v.Gessel, A, 1 s-Gravendijk, M,Heyncn, A,v,Kleef, R,Micka, Q.v. 

Noort, P,PQrreyn, M,Wolters, Ros.: R,v,Hoek, Leider: dhr.C.Franke. --··· --~~ --
Elk team bestaat uit 5 spelers (inkl,kecper),' waarbij 3 spelers regelmatig mogen worden.gewisseld. ·no tegenstanders zijn: 

A.n.ö:·; 'D."H,C.' R.v.c. en Graaf lf,II/VAC. 
Samenkomst: 8.30 uur Veilinghal Poeldijk, 
Lens 16 23/12: opstellillB' als bekend,' Leider: dhr.W,ICeetman. Samenkomst: 13.-uur Lons-terréin. · 



Lens 1 30/12: 

Lens 9 30/12: 

wordt na de training bekendgemaakt. Leider: dhr,;J,Hop. 
als bekend met C,Schenkols, Leider: dhr,C,Franke, Samenkomst: 
11,30 uur Lens-terrein, 

Lens 16 30/12: als bekend. Leider: dhr,W,Keetman. Saniónkomst: 12,- uur Lens-terr. 
AFSCTIRIJVINGEN: Voor beido weekeinrlen telefonisch v:rïjdagavond bij dhr.G,v.d. 

Steen, tel. 39.86.94, van 18.45 tot 19,30 uur (Alleen voor ju
nioren); S.V.P. geen schriftelijke afschrijvingen. 

AFKEURINGEN" • Er kan niet naar eventuele afkeuringen worden geïnformeerd, dus 
steeds naar.veld of punt van samenkomst komen, 

TRAININGEN Op 26 dócember a.s. geen traini~gen. De overige training0.n_gao.n, 
voorzover de weersomstandigheden dit toelaten, ·gewoon door • 

.. _. •., 

Stand Regionale Kompetitie: 
===. ===============· ======= 

A,D,O, 
. Excelsior 
Feyenoord 
Sparta 
D,F,C, 
Roodenburg. 
i;r.v.s. 
De Musschen 
Westlandia 
Lens 
Lisse 

14 ~ 27 
16 - 21 
14 - 19 
15 15 
14 14 
15 - 14 
14 - 13 
15 12 
15 - 12 
15 - 8 
13 - 5 

Nog te spelen wedstrijden door onze naaste konlrurrenten: 

u.v.s. 

. Jlo ·Musschen 

Westlandia 

•· -Lens 

SP·, I,_i :;;se 

PROGRAMMA PUPILLEN 

Zaterdag 23 december 1972 

-Feyenoord 
Sparta 
Excelsior 

Roodenburg 
Excelsior 
Westlandia 

Feyenoord 
A,D,O! 
D.F.C, 

A.D.O. 

.Lens . · 
A,D,O, 
Roodenburg 
u.v.s. 

14,00 uur Lens p 1 - Verburch P 1 
13,00 uur Lens p 2 - Leps p 3 
12.00 uur Lens p 4 - Lens W 1 
.14.00 uur Lens p 5 - Lens p 6 
14,00 uur Lens p 7 - Lens p 8 

PROGRAMMA WELPE!f 
12.00 uur Lens w 1 - Lens p 4 
13,00 uur Lens W 2 - Lens w 3 
12,00 uur Lens W 4 - Lens w 5 
OPSTELLINGE!f PUPILLEN: 
p 1 als bekend. Leider: Paul v.d.Steen. 

V 1 
V 2 
V 2 
V 2 
V 3 

V 2 
V 3 
V 3 

Thuis 

A!D.O. 
D,F.C, 
Lisse 

Feyenoord 
A.D.O, 

De Musschen 
Excelsior 

D.F.C. 
Rocidenburg 
Sparta 
Lisse 

Feyenoord 
D.F. C,. 
Sparta 

f ·:,., 

5 



6 

E_g .: 
E_;i 
E_:! 

· E:..2: 
p 6 

als bekend, 

als bekend. 

als·· bekend. 

, als bekend. Leider: 

als bekend, ·Leider: 
Res,: E,Gerritsen. 

E_1 als bekend. Loidor: Coen 

P 8 als bekend. Leider: 

0PSTELLINGEt'I WÉLPEN : 

W 1 als bekend. Leider: Hans Zoun. 

ll_g als bekend. Leider: Guus Heynen, 

ll_J als bekend. Leider: Cees van Deelen. A, 
!L:! als bekend. Leider: Dhr ,Hopponbro~;er •. ~~ ,. ~ :9 " 

ll_2 als bekend. Leider: Ben Ruitorraan. ;i..~é....&~ 

AFSCHRIJVIlTGEN: Telefonisch uitsluiten~ vrijdagavond tussen 18,45 en 19.30 uur. 
Tel.66.13,14,S,v.p. geen schriftelijke afschrijvingçn. 

AFKEURINGEN Er kan niet naar eventuele afkeuringen ·worden goïnforl!leerd: 
dus steeds naar veld of punt van sa.n<mltomst koracn, 

Lens P 4 - Scrapor Al tius 1 : 1-0. 
j 

In de eerste minuten ging het gelijk op. Na oen raooio aanval scoorde J,Frankon 
1-0. Eon schitterend doelpunt! Verder .kwara Lens in de aanval, maar de verdedi
ging van de tegenpartij deed het goed, Na de rust ging hot opnieuw gelijk op, 
Een paar aanvallen van Lens en Altius, dia niet werden benut. 
In de laatste minuten kwam Lens nog sterk in de aanval, •Het-leverde echter gcon 
doelpunt op. Lens hooft·sterk gespeeld, En daarora verdiend gewonnen. 
Het hole e~fjal speelde oen goede wedstrijd. 

M,Dossing on T,King. 

Lens P 6 - Duindorp SV P 2: 7-1, 
Een sterk aaj'lv~llond Lens behaalde al na enkolo minuten con voorsprong van 1-0 
door B,,Wijngaarden. Tussen de twee goals van Lens in, begon Duindorp oen paar 
tegenaanvallen in to zetten, maar de goed verdedigende achtorhoodo ving de aan
vallen goed op, daarbij goed geholpen cl.oór·koopor R,Driosson. 
Na goed samenspel· kwam hot tweede -Lons'goal, tot stand (scorer R,Bout). In de 
tweede helft spoelde Lens.zoor fors ten opzichte van Duindorp s.v. Eon tesen
bffensief van Duindorp s.v. bracht do stand op 2-1. Daarna heeft Lens or 5 goals 
bij,gemaa.kt door resp. Wijngaarden 2x, Stro.ver, Bout on Visser. 
Wij won sen geheel P 6 veel sukses in de tweede helft van de korJpeti tie. 

_B,Visser, R,Driossen, R,Bout on S,Hof, 

Laakkwartier P 3 - Lens p·7: 1-0, 

Lens heeft ... ook dozo _koer zijn wedstrijd 
niet in winst om kunnen zettèrï: P 7 l:ie..: · 
gon zeer enthousiast on kroeg meteen al 
enkele doelrijpe kansen, die helaas 
werden gemist, 
Hierna werd Laa.kkwartier sterker on 
kroeg daardoor wat kansen. Eén hiervan 
werd Lens fataal. Toen de Lens-verdedi
ging oen keer treuzelde mot wegwerken, 
groep de Lao.kkwartior o.anvoerder in on 
kon ongehinderd op hot dool o.fgaan en 
scoren. Door hool hard werken werd hier
na geprobeerd de gelijkmaker to scoren, 
doch do kansen, die er kwamen, werden 
niet in doelpunten omgezet, 

Uitslagen: 

Jnraraer, want door het harde werken 
· ·(vooral noem ik M.Schenkels, E,San

difort, G. Dortwogi;, .:r .• v. S,tr_a_~lcm on 
E,Buysen) was een gelijksp,rl zeker 
verdiend geweest.·· ·• 

Th. 

Eupillen: D.S,0,1 - Lens 1 ·1-7 



R,V,C,2 - Lens 2 
Lens 4 - Somp.Alt, 

·G.D,S,3 - Lens 5 
Lens 6 . - Duindorp 5 
Lankkwart,3- Lens 7 
Lens 8 - H.B,S,4 

Standen C-kl_asse: 

Kraneb. 7 - 14 Schev. 
Laakkw, 9 - 12 Or,Bl. 
Lens 20 8 - 11 n.s.o. 
Die Haghe 10 - 10 B.s.c. 
V.V.P. 6 - 10 G.D,A. 
Vios 11 - 9 D,Z,S, 
Adelaars 8 - 6 Gona 

1-1 
1~0 
1-5 
7-1 
1-0 
1-0 

11 
9 

l-felpen: 

Lens 1 
Lens 2 
Lens 3 
D.V.J.1 
Lens 5 

- 17 
- 13 

8 - 12 
9 - 12 
4 - 8 
8 - 8 

10 - 6 

- Quick 1 
-v.v.P.1 
- Wi"lï Blauw 2 
- Lens 4 
- Dynamo 167 3 

Wilh. 
Quick 
Celerit. 
v.c.s. 
H,B.S. 
Vios 
H,M.S,H. 

Ro.va 6 - 4 Lens 21 11 - 6 H.P,S,V, 
Or.Blauw 5 - 2 
R.v.c. 8 - 0 

T O P S C O R E R S 
--==--============= 
SENIOREN 

1 • E,Bakkers 
2. G,de Hoogd 
3, J,de Hilster 
4, H,de Sterke 

II,Verheugd 
W,Keetman 
A,v,Luxemburg 

8. J,Disseldorp 
9, J,Kruizinga 

lf,v,Rijn 
P,Sohoutcm 
P.Schulten 

PUPILLEN bTELPEN 

1 • J, Franken 

W,I.K. 
G,D,S. 

R,A,S 1 
L1akkw, 
Rijswijk 
s.v.a.w. 
:B.M.T. 
Kra.neb. 
Velo 

Sen,5 
6 

10 
10 

4 
1 

13 
3 
4 

11 
6 
6 

2. F,Schipaanboord . 
3, J,v/d Nieuwenhuyzen 

p 4 
W 1 
p 1 _· 
p 6 
p 1 
p 5 
W 1 

R, v. Wi jngao.rden 
5, R,v/d Hoek 

M,Veenman 
R.v,Baggum 

Verslag Lens 6 - Rijswijk 6. 

12 
8 

10 
10 
11 
11 
8 

12 
10 

9 
8 
8 
8 
8 
7 
6 
6 
6 
6 

14 
12 
9 
9 
8 
8 
8 

8 - 5 Lens 22 
11 - 3 RK-D,E.O. 

- 21 
- 14 
- 14 
- 13 
- 13 
- 10 

9 

u.v.v. 
Lens 23 
v.v.P. 
Quick 
Sohev, 

JUNIOREN" 

1,- F.B,IVen 
2, M.v,Wassora 
3, H,Straver 

5. 
L,Lejewaan 
Q.v/d lfays 

6. P,Schoenmakor 
7. 1-1,Rots 
8. A,Sips 

P,Valkenburg 
A,delit Boer 
F,Disseldorp 
Th,v/d Voort 
J,de Waal 

8, R,Bout 
R,Bon 
E,Hofman 
R,v,Viorssen 

10 
11 
11 
10 
10 

A 2 
B 3.-. 
A 5 
B 5 
B 4 
C 2 
C 5 
C 5 
C 1 
A 4 
A 2 
B 6 
B 6 

p 6 
p 2 
p 4 
p 5 

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

12 - 21 
11 - 20 
7 - 12 

11 - 10 
.11 - 10 

- 9 
- 7 
- 6 
- 4 
- 0 

9 - 8 
11 6 
·10 5 
10 - 4 
10 -4 

22 
20 
19 
19 
17 
14 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

7 
7 
7 
7 

Lens 6 trad zondagmiddag verzwakt aan met twee junioren, Er word echter door olf 
man hard gewerkt, zodat er van· verzwakking geen sprake was. Lens dicteerde do 
gehele eerste helft en hot wo.s dan ook vrij normaal, dat H,Suykorbuyok do soorc 
uit een scrimmage opende: 1-0. Deze vreugde was echter van korte duur, want 5 min, 
later wist do rJidvoor van Rijswijk do gelijkmaker to scoren: 1-1. Mot deze stand 
brak do rust aan. 
Ook in de tweede helft was Lens de betere ploeg en het was J ,Meuler:ian, die uit oen 
prachtige corner van C,Grimbergen - eindelijk nara hij eens de corners op rechts -
Lens op 2-1 tilde, Ook deze voorsprong wist Lens 6 niet lang vast te houden on was 

7 



het wederom do midvoor vo.n Rijf3wijk, die do stand op 2-2 bepaalde.' De eindui t
slag werd uiteindelijk 3-2 voor Rijswijk, omdat een verkeerde terugspeelbal 
van Hans do Jong over koepe:rc Aad Vervaart in het deel belandde. 
Deze .zege voor Rijswijk was niet verdiend/ daar onze voorhoede nog te voel k11nson 
misto. ·Toch was or oen vooruitgang in hot·'spel vo.n Lens 6 en na do wintorstop 
zullen er dan ook nog wol oy~rwinningen vólgen, . . 

Vrodenburch 4 - Lens 8 
============---======= 
Afgelopen zondn,g was Lens 8 al vroeg 
uit de voren om.Vrodenburch op do hun 
eigen wijze te bekampon. 
Het is een subliem elf.tal, ,mar ik üls 
toosq)1ouwor bij wo.s en o.ls leider 
mocht fungeren, .darm de hoor MeorshÓok 
door iiokte deze jongens niet kon bógo-
loide.i:,. r 

Het zijn lolbrocken,--;;.octballon kunnen 
ze ook nog wel oen bootje, dat zo.lik 
hier ook ni~t ontkonnen,:mao.r o.ls zij 
zich een bcQtje serieuzer van hun tank 
wisten te kwijten, moes ton·, ze toch bo
ven aan de ranglijst sto.an. Halo.as is 
dat niet zo.het geval, ,dus laten de 
botroffende kommissies zich eens over 
dit probleem buigen en boro.den, 
Het zijn een stel prettige jongens, 
wao.r Lens nog voel van kan verwachten 
en horen. 

F,Flumans. 

----

A,Vervaart, 

,· 

-~---



Op donderdagavond 21 december 1972 om 21.00 uur openen wij 

Bar 

Diskotheek 

Ho"k Lange Houtstraat / Casuariestraat 

Wij zijn dagelijks geopend van 21.00 - 04.00 uur. 

Voor de ligging zie plattegrond. 

Uw gastheren 

GEBR. ROODUYN 

leder LenS-lid is welkom ! 
• 

I-IOF V/.!VER 
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46e Jaargang nummer 22 

b E L E N S R E V U E 

Weekblad· van de Voetb-alvereniging Lenig• en Snel 

VANAVOND (woen~d;i.g 3 januari) 

LICHT1fEDSTRIJJl 

LENIG EN SNEL 1 - l'TEPTUNUS 1 

aanvang': 19.45 uur . 
=====--==--===---===-===-----
OF.FICIELE MEDEDELINGEN 

Het bestuur ontving kerst- en nieuwjaarswensen van fanr.Broohard, de heer en 
mevr.Disse],dorp-LeiGriep, fam,H.J, de Groot, fam,P.Juffermans, mej,B.v.d,Hèyden, 
fam.A.v.LuxeÎnburg, fam.J.v.Luxemburg, de heer H.J.Scholten, de heer A.F,M,Ver
vaart, Rob en Ans il.e Waart, vv Bl.\T, hsv·Groen-Wit 158,hvv Spoorwijk, architekten
buro S.Broekema hbo·, .. Heering kantoormachines bv, en Strago Electro bv. 

BENOEMIN'G BOUWKOMMISSIÈ' 
h. 

Ilet viertal Lensleden, dat destijds het initiatief nam tot oprichting van een' 
"Klub van 100" en' zich onlangs tijdens e_en openbare kommissiebijeenkomst presen,
teerde als organisatiecomité van een aantal financiële akties ter ondersteuning 
van het bouwfonds,· is door het bestuur benoemd in de Bouwkommissie. Het.· betreft 
de heren,:i\.,Bogisch, F,Flumans, N,Hoefnagel en H.Houkes. Het bestuur wenst hen 
veel sukses met de te voeren akties • 

.. AGENDA.·. 
vrijdag 
vrijdagavond 
vrijdagavond 
VJ:"ijdagavond 

19 ·januari: klaverjasavond 
26 januari: drive-in-show 

5 januari: film voor de Lensjeugd (zie ook elders) 
12 januari: hearing voor de Len_ .sjeug. d ~ 

ADRESWIJZIGilWEN . 

,...- 042 R,Blok naar Lenteblok 153 Wateringen 01742-4455 
,....144 A,A.v.Essen naar Puccinidreef 33 Voorschoten. 

504 H.P.v.d.Spek naar Gironde 27·Leusden-centrum ,.... ' ·. . . . . 

l~:3 

is prettig om los van het !3-lledaagse voetbàlg~beurenrnet voordat zondag de 
spannende kompetitièàtrijd weer ontbrand.t, de gelegenheid te baat te nemen een 
kortè blik naar het afgelopen,Lens-:jaàr -te werpen. 
1972 was voor Lenig en Snel een goed jaar: 
de prestaties van onze seniorenelftallen moohten er ziJn; vooral de bijna-promotie 
van ons eerste elftal deed een gólf van enthousiasme door de vereniging heengaan, 
terwijl ook de jeugd zich nadrukkelijk presenteerde. Achter de sohermen werd door 
talloze medewerkers veel arbeid verzet, immers velen van u stellen een groot deel 
van hun vrije tijd in dienst van Lenig en Snel. Wij hopen, dat u hierin veel ple
zier en voldoening hebt kunnen vind0n. 

··Natuurlijk, het is niet mogelijk het al tijd iedereen geheel naar 'de zin te maken, 
enerzijds zijn er zoveel hoofden zoveel zinnen, anderzijds ontbreken soms do 
praktische mogelijkheden. U kunt ervan op aan, dat wij met u samen onze klub zo 
g0zollig mogelijk willen maken. Naast.do sportieve prestaties zal het verenigings
leven oen nieuwe impuls moeten krijgen, Na het vele praatwerk achter de schermen 
zal in'1973 ons vernieuwde en uitgebreide klubgebouw gestalte moeten geven aan 

·deze wens. 
Wij ·hopen, dat jong- en,oud:-Lens het komend jaar in hur:i vereniging een rustpunt 
van, soms werkzame, ontspanning zullen vinden. 
Moge Lenig en Snel voor 1973 een "fijne ]!:lub" voor u zijn. 
Namens hot bestuur voor u allen: een voorspoedig nieuwjaar. 

J .ra. van der Klei j, 
voorzitter, 

1 



EINDELIJK REVANCHE OP SCHEVENINGEN? 

Zowel ons eer.sta · als tweede gaan een zeer spanncmde tweede kempeti tieholft teéie-
=-- · moet.- ·Voor--:E;ons· 1 ·begint ·hot· al ·met' ï:l"ën""tlïffïswêdstrijd. 't-Og.en 'liet gévroÖsdo Scheve

ningen, dat Lens vorig seizoen tweemaal versloeg on aan hot begin van dit seizoen 
oen golijksp0l afdwong •. Volgens de wet-van-de-,groto-getallon moet Lens nu eens 
.w~nnep.. Dat J~ .. onze._p;I,(Îeé, QQk .. aan •. do"stand op..fül. ranglijst verplicht •. Voor Kerst
mis won Do Hollandiaan de inhaalwedstrijd tegen HBS mot 1-0, waardoor de Vlaar
dingers nu naast Steeds Volharden zijn gekomen. Lens volgt op de dordo plaats met 
slechts één punt achterstand. Het is van het grootste.belang, dat do spolers'zioh 
gesteund weten door hun supporters. Laat daarom de j'Iengololaanlooi,weor .schallen. 
St0ods Volharden ontvangt th.uis het wisselvallige Do Postduiven, dat destijds in 
do thuiswedstrijd tot 1-'l· kwam. Do Hollandiaan gaat naar het in doodsnoèd vorko
ronde HBS. Verdor moeteniwo goed letten op hot sterk opkomende RKWIK, dat thuis 
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tegen ODB spoelt. ' · • . 
De stand: 

Steeds Volharden 
De Hollandiaan ·. 
LENS ' .. 
_Olympia 
RKWIK 
voc 
Coal 
Hillegersberg 

·Scheveningen 
ODB ;· ". ' 
De Postduiven 
HBS 

' 
12-6-5-1-17 
12-6'-5-1-17 
12-7-2-3-;16. 
12-5-4-3-:-14 
11-5-3-3-13 
12-3-6-3-12 
12-3-5-4-11 
12-3-3-6- 9 ,. 
12-2-5-5- 9 
12-3-3-6- 9 
12-3-3-6- 9 
11-1-4-6- 6 

LENS 2 is ook neg volop in do running en vormt eigenlijk do enige bodreiging_voor 
koploper ADO 3, dat v9or Kerstmis nog do i.nhaalwedstrijd togen Rooderiburg 

met 3-0 won. Lens 2 moet nu thuis togen datzelfd~ Roodonqurg, waartegen destijds 
in do uitwedstrijd 1-1 word gespeeld. Nu dient or to-~orden gewonnen om volgende 

· ~eek - als do grote wedstrijd ADO-Lons op het programma staat - do leiding te kun
nen bemaohtigcm. ·:ADO gaat naar het Goudse OUA, waarvan dos tijds raot maar liefst 
9-0 werd gewonnen. Do stand: --~~iiiic--, ..... , 
ÄDO 3 
LENS 2 
DHC 2 

12-9...:3-0-21 . 
:: 11-8-2-1-18 

Bl.Zwart 2. 
GSV 2 
De Postduiven 2. 
Roodonburg 2 
Teijlingon 2 
Wassenaar 2 
ONA 2 
RFC 2 
uvs 3 

' . 11·-5-4-2-14 
, 11-4-4-)-12 
, ï 1-2-8-1-12 

11-3-5-3-11 
11-3-4-4-10 
11-3-3-5- 9. 
12-3-2-7- 8 
11-2-3-6- 7 
11-2-2-7- 6 
11.-2-:;-1- 6 

LEN"S 3 moot op het ogenblik worden beschouwd als oen goede middenmotor. Hot.begint 
nu aan·· een aantal returns .;,án wedst:r:ijden, die in do eerste kompeti tiehelft 

verloren gingen •. Het elftal draait nu echter aanzienlijk boter, zodat van hot dor-:
de nog 1 t ecm en.ander kan worden venracht. Zondag begint dat al.met do uitwod~ 
strijd tegè~ Fortuna Vl.3, die destijds thuis-~ot 3-0 word vorlór.on. Do stánd: 

::-,.,~, . . . . ODB 2 • . .· .. 11-7:-2-2-16 23-14 c;r·1uwj_:_ --.,-, ..... 
Westlandia 2 · ,,,,· 10-6-2-2-14 .22- 8 :3m r'.1\G J, ~ 
vue 3 '· ., 11-5-4-2-14 21-12 ~ \~3 ~ 
PDK 2 9-5-3-1-13 14- 8 s:,, §, 
LENS 3 10-4-3-3-11 18-12 ···. ~ 
Hollandia.an 2 9-2-6-1-1'0 · '15-14 
Fort.Vl. 3 ·10~4-2-4-10 '10-13 
RKWIK 2 11-3~4-4-10 15-18 
Schiebroek 2 10-3~2~5- 8 19-23 

.VFC 4 11-1-2-8- 4 5-21 
BEC 2 1 0-0-2-8- 2 8-27 
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Hot jaar 1973 kan eon monumentaal· jaar voor Lenig en Snel werden. .. 
Da,.rbij denken we niet in do eerste plaats aan do prestaties op hot voetbalvel<i-',
ofsohoon we op dat punt hoge ·vorwaehtingon.mogon koesteren, maar moor aan andere 
zaken, die voor hot gezond voortbestaan van de vereniging van belang kunnen. zijn, 
Het hoogst·gonoteard staat de uitbreiding van hot klupgebouw, welke nog in 1973 
zal worden gêrealiseord. Tovo-ren zal or van alle leden- voel daadkracht worden ge
vraagd, want de financierin5 is rond •••.• op .. 25..000 gulden .na. Dat bedrag zal· 
tijdig. op tafel .moeten komen. 
Het meewerken, meehelpen aan het vergaren van dit bedrag zal .straks· worden be
loond., oodat wo dan kunnon_boschikkcn over· een fantastische akkomodatie, Met we 
bedoelen we allo loden van jong tot oud. In het uitbro.idingsplan is onder meer 
oen grote recreatieruimte-opgenomen, die op.maandagavond de koomissies. vergader
ruimte biedt, maar op andere avonden on middagen vooral .. door onze jonge loden zal 
kunnen worden benut. 
Ilo~ ongestoord houden. van elftalavonden of bespreking.on wordt-dan ·tevens mogelijk, 
De kommissies zullén vooral blij zijn met de aanzienlijke verbetering van do op
bergmogolijkhodon •. Er komt immers oen ruim materiaalhok; maar .ook aan voldoohèl.o· · 
kasten is gedacht. Wat be·treft do medische verzorging is voorzien in oen \nasÈï°age
kamer annex ohbo-ruimte, terwijl ook nog een lokali toi t is geroservoo·rd voo·r bot 
plaatsen. van. oen sauna annex ontspanningsruimte; ideaa~ voor hot op verha.al_komon 
na zware training· of wedstrijden. 
Do huidige· kantineruimte zal ook een uitbreiding ondergaan. De wand aan de vcs.: 
zijde wordt doorgebroken, waarna er als het ware een stuk gebouw wordt aangeplakt, 
Dat de realis:ering van dit. plan ook veel organisatorische eisen zal stollen, · 
staat ·vast. Ook op -dit.punt zal straks.modewerking van eon groot aantal ledon 
nodig zijn. 
Op de twoedo plaats koc1t de tribune, die wel oor.der gereed zal. zijn (lilaar dat· is 
toeval). 
Dan blijven or nog een aantal wensen over raat betrekking tot het gen10entelijk 
sportbeleid. · ······ · · · -·· J 

Hot bestuur zal. graag een herziening' van· de gemeentelijke ":Bijdrageregeling _, 
stio.htingskosten klubakkoraodaties", welke op dit moraent do· grote verenigingen dis
kriraineert, Daze regeling houdt in, dat de gemeente subsidie verleent bij hot 
bouwén of uitbrèideh ~an klub- of. kleedakkemodaties; 25%· tot een maximum van 
42,000 gulden in 1973 (het maximum bedrag wordt jaarlijks verhoogd raet eon per
centage, dat gelijk is aan de stijging van do. kosten van levonsonderh?ud)._ De di,s
krirainatio zit 'era hierin, dat grotere·veronigingen genoodzaakt zijn grotore, rui
mere, dus duurdere, akkoraodaties neer te zotten en daarom al gauw hun:'·subsidio- -
bedrag hebben opges?upeord: ~ij lat9r~.noodzak:elijke uitbreidingen is or dan goon 
subsidie meer raogolijk. Volgens hot bestuur zou hot maxiraum subsidiebedrag raooton 
worden gekoppeld aan het ledental. Ook is het bestuur voorstander __ "."~. een her-.' .. · 
zion.ing van.hot"gemeentolijk veldenhuurbeleid, dat ooi: de grote verenigingen dis
krimineert. 
Do gorae~'iî,j;o. ].cent in dit verband verschillende tariefsoorten: .je kunt velden huren 
por uur, p'er:·.per-iodo korter dan een jaar en por jam-. De kleine v-erenigingen, die 
hun veldon--doêrgaans minder intensief bospolon, zullen liever por uur of per pe
riode huren, terwijl. de grote verenigingen eerder geneigd zijn por jaar te huren. 
Het huren per jaar houdt tevens in, dat de vereniging dan zelf voor hot onderhoud 
van do terreinen moot·zcirgen.· Do· goedkoopste manier om dat te doen is het onder
houd to laton verrichten door de feraecnte, waarvoor· altijd nog 2600 gulden por . 
veld per jaar raoot worden betaald. Do grote verenigingen zijn dus (ook relatief) 
voel duurder uit dan do kleinere, En dat is niet eerlijk, 
r[at overigens geen verbetering behoeft is de samenwerking met de diverse gemeente
lijke instellingen, vooral die raet de raensen van de Geraeentelijko Plantsoenen-
dienst, want dat gaat ·voortref'felijk, ' 

PROGRAMMA SENIOREN ZOHDAG 7 JANUARI 

14.00 uur Lens 1 - Scheveningen 1 
11 .00 uur Lens 2 - Roodonburg 2 
1 0. 00 uur Fortuna Vl. 3 - Lens -3 
12.00 uur Lens 5 - H.:B.S,4 (vr;)· 

1973 

V1 G1 L -6/4 
. V1 d1 L 5/3. 

-· V2 Cl2 L 4/2 

Guido Halloen 

Scheidsrechter: 
J.v,d,Sohio 
C,Zappey 
J,do Koster 
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14.00 uur. Lens 8 - H,B,S,6 (vr,) 

LIGGING DER VELDEN: 

V2 G1 L 5/3 

Fortuna Vlaardingen: Florislaan bij Rijks~eg n, H,v,Holland 
VERZAMELEN : 

Lens 3 - 9,00 uur Klubgebouw. 
Vanaf heden wo~den voor do thuis spelende elftallen vanaf Lens 3 geen uur van 
verzamelen meer gepubliceerd, Dit wordt in hot algomoon geacht oen half uur voor do aanvang van _de wedstrijd ,te zijn,, ,Voor Lens 1 en 2 wordt hot uur van sarnonkomst door do 'trainer vastgesteld. Dit geldt ook in het geval van uitwed
strijden voer laatstgenoemde 2 elftallen, 
DE .0 PST ELL INGEN: 
======-------. --------------
Lens 1 on 2 worden door do trainer bekendgemaakt, 
Lens 3 

R,Bruggomans 
J,Colpa 
J,Disseldorp 
J,v,Dijk 
F,Guyt 
R,v,Hartingsveldt 
A,Jansen 
G.Kemporman 

Lens 8 ----

· W ,Kouwenhovon 
G,Oostrom 
A,Rooduyn · 
G.v.d.Velde 

Lens 2 
E,Bakkers 
R.Brandenburg 
.1\'.:v,Egoond 
J.Groenendijk 
K,ICoetman . 
G,Looyestein 
W,Michels 
R,Scholten 
F,Straathof 
A,Vorbarondso 
W,Verbarendso 
W,Vorhoul 
M,v,Zilfheut 

L,Brandonburg 
F.v,Iiijk 
J.Endlich 
P,Fiorot. 
N,do, Gruytor 
R,do Groo't 
G.Johoo 
G,v,d.Kloij 
J,Riooon 
P,Schouton 
P,Schulton 
R,v,d.Voldo 
H,v.Welzon 

.AFSCHRIJVINGEN: Op do bekende tijden bij de desbotreffonde aanvoordors .• 

AVótIDWEDSTRIJD: 

Ook indien er geen afschrijvingen zijn, dienen H,H.aanvoerders 
vrijdagavond tussen 21 on 22,00 uur dhr,Ch,Bloks tel.29,28.38 op 
to bellen, 
Vanaf 10.15 uur zijn a.s. zondag do volgende horen van do Seko 
aanwezig: G.'Coomans on H,Jacobi. 

Woensdag_J_januari: 19,45 uur 

Lens 1 - Neptunus 1 o.l.v. Dhr,P,v.d,Touw.· 

OVERPEINZING OP NIEUWJAARSDAG 
'Als je dun zo'n partij vuurwerk de lucht in ziet gaan; denk jo onwillekourig aan wat oindor vrolijke rnooenton, waarbij hot ook nogal luidruchtig toeging; 
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Moord in München, bombarder.10ntsvlucht op Hanoi op Kerstavond, booaanslag in Bolfast onz. We schrikken van die incidentele t10monten vn.n terreur, Maar zijn die momenten wel zo incidenteel? Waarom, om een vo_orboold te noo.r.ion, wordt oen bor,1-b"ardooent op Kerstavond als misdadig ervaren en. acceptoren wo do velo andere 
vernietigingsvluchten als passend in do nette oorlogv?ering. Waarschijnlijk is dit eon gevolg vn.n ons kul tuurpatroon on de wij zo, waarop do nieuwsoe_dia do be-richten dó wereld insturen, · 
Natuurlijk is 25 deceober een, historisch bepaalde, bijzondoro dag on zijn 
niemrsoedia gebaat bij het molden van schoklrondc gebeurtenissen, die alleen ·schokkend zijn als ze sterk afwijken van hot gebruikelijke nieuws; eon kwestie van doseren dus. Toch mogen we ons niet in slaap laton sussen on donken: •t valt wel mee. Laten we ons voor 1973 voornomon, attent te blijven voor do afschrikwekkondo terreur, die we elkaar helaas nog dagelijks aandoen, 
Mot do astronauten zou ik willen zeggen: wo zitten samon op dat ene kleine ruimteschip aarde, on moeten hot mot elkaar zien to rooien, hoc dan ook 

0-0 
Il DENK AAN DE KRl\lîTENAKTIE ! ! Il 
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VARIAANTJES. 
===========-========= 
- In V~et,na,m donken .de kinderen, dat ]).et oudejaarsavond is, als er 'n keirtje. 
. gé,én, v:uurwerk wordt afgestoken •. 
- Vuurwerk: Beld.verknallen, 
- Kerstmis: Bij do konijnen af. 
- Studio-'sport: Erg Hope-vol. 
- Overeenkomst tussen B-52 1ers on tomaten: Bij overproduktie wordon ze door-

gedraaid, 
~ Kal Koen Verhoef 

puntig. ~ Eigenaa~dig: geslepen en niet 
- Aan allo jeugdige Lens~leden: stelt uw ouders in do gelegenheid u het besi;e 

voor 1973 te wensen. 

PROG~AMMA' JUNIOREN 
ZON1lÀG 7 januari 1973 
12,- uur Lens 2 - Rijswijk 2 
14,- uur Lens 3 - Lens 5 
ZATERDAG 6 januari 1"973.: 
14,30 uur . Lens 1 - Roodenburg 1 

L-ons 5 - zie zondag 
15,-- uur Lens 7 - U~M.S,H,2 
12,45,uur Lens 11 - H,M,S,H,4 
15,--· uur Lens 12 - Rijswijk 
13,45 uur Lens 13 - H,M,S,H,5 
13.45 uur Lens 17 - H,M,S.H.7 
AFSCHRIJVIlTGEN : 

V 1 

V 3 
V 1 
V 2 
V3 

.. -- .. ~ •·- •.. 
V 2 

Schriftelij~: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij do heer G.v,d.Steen, Nunspeetlaan 303. 
Telefonisch: vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van 

A-klÎissors ( 1 t/m 8): dhr,J,Hop, tel. 29,40,38. ziekte) 
B-klassers ( 9 t/m 15): dhr,A.Bertens, tel. 29,02,45 
C-klassers (.16 t/• 23): dhr,R,Bccker, tel.55.94.77 

-In noodgevallen kunnen de junioren nog.op zaterdagochtond tussen 10,30 on 11.00 
uur afbellen bij dhr. G,v,d,Steen, to1,39;86.,94, 
NIET-OPKOMERS: Wegens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgt de volgende speler 

_.,, 2 extra reserve-beurten: Ralph Micka (Lens 16). 
Bij herhaling volgt uitsluiting van deelne• ing aan de kornpotitie
wedstrijden. In .dat geval blijft de verplichting tot betaling van 
de kontributie tot het eind van het seizoen ,(30 juni) gehandhaafd. 

AFKEURINGEN: Er hangen geen afkouringslïjs•ten:ovcr hot al of niot doorgaan van de 
wedstrijden wordt op hot veld beslist. s.v.p. hierover niet opbollen. 

DE OPSTELLINGEN: 
======---===--====-========= 
Lens·!•· wordt donderdag na de training bekondgomaakt, Leider: dhr.J,Hop, 
Lens 2: P,Zoitzen, F,Wouters, A,Schneider, A,Schijf, G.Trommelen, C,Stapel, 

P,v.d,Steen, J,v,d.Mije, Th.]ooms, J.Stoltz, J.v,d,Lans. Leider: 
Dhr,A,v,Baggum. . 

Lens 3: A,Albera, A,Bauman, M,v,Baggu•, H.v.Dam, J.v.d.Endo, A,Hoynen, J,Meu
leman, A,v.d.Moor, F,Teunisson, F,Voeron, P,Verhcosen, J.Niouwenhuizen, 
R.v.d·.steen,, Leider: Dhr,A,Schneider. 

Lens 2: R.Bertens, P,Boor.is, P.Driessen, F,Hooghiemstra, G.Lelieveld, J,Moyers, 
E,Reosink, T.v.d.Spoel, E,v.d,Spoel, H,Straver, R,Verbarcmdse, P,de Wolf. 
Leider: Dhr,J,Heynen, 

Lens 7: J.v.IIoek, Th.Heemskerk, H.Keynor, A,Looyestijn, J.Slabbers, W,Sni;Îders, 
F,Klos, H,Niggebrugge, M.v,Dijk, A,v,d.Aar, G,Hoogervorst, F.y.os. i 
leider: Dhr. N .Osse. ·· · ·------· ·--

Lens 11: G.Bloks, G,Boclhouwer, J,Brochard, E.Castonr.iillcr, J,Hollink, R,v.d,Kruk, 
5 
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R,v.Luxomburg, R,Peek, H,Ruyter, A,Slabbers, Th,Visser, M,v,Wassem. 
Leider: Dhr,N.Drabbe. 

Lens 12: B,Ileemskerk,·E.v.Luxemburg, R,Leyn, A,v,Maron, T,Meyer, Q,v,d.Meys, 
W,v.d,Mije, P.v.Rijn, J,Tettero, J,Wijngaarde, R,Wijsman, D.v,d,Zwan, 
Leider: Dhr.B,Osse. 

Lens 13: R,Blank, H.Uding, L,v,Domburg, P,v.Duyn, A,Hoefnagel, F.kras 1 L,Loje
waan, M,Looye, G.Mahiou, V ,Pauw, T,Prins·, H, Wubben, Leider: Dhr,G, Ver
vaart. 

Lens 17: R,v,Loon (2x), P,v,d,Eurg, R,Dessing, W,Frantzen, O,Huis, R,Koevoots, 
R,Noordeloos, H,Vink, F.Kortokaas, P,Schoemakor, P,Lucas, M,Peperkamp, 
Res,: G,Ïl.ppcüdoorn, Leider: Dhr,Th,Hoefnagel. 

KEEPERSTRAINING: a.s. zaterdilff 10.00 uur voor J.Bronger, M,v,Zwol en S,Wilr.ier, 
Jlij, verhindering vrijdag afbellen bij Nico Dra.hbo, tel.33,66,52, 

. ' . 
FILMli.VOND: 

Vrijdagavond a.s. om 20,-~ uur zal or 
in ons klubgobouw de jaarlijkse Film 
voor onze junibren wordon:· vertoond, El
ders in de Lerisrevue vinden jullie al
le bijzonderheden, Ook alle leiders 
zijn van harte_ w~lkor:1, ',.: ·· 
Wij verwachten·,·· dat on~e· junioren in 
grote getale naar de Lens-kantine komen, 

SELEKTIErRAININGEH: 

De opkomst bij de selektrétrainingen is do laat
ste tijd allerbedroevendst, Wij wijzen hier nog eens op hot verplichte bijwonen 
van deze trainingen door de spelers van onz~ seloktie-elfta.llen, 
Na de winterstop zullen wij weer, zoals gebruikelijk, rekening gaan houden .I.lot 
de opkomst bij de trainingen. 

DE JTJICO -WEN"ST ALLE LEJJEN 

EEN VOORSPOEDIG EN' SUKSESVOL 1973 TOE, 

~ÎÜ§~~j~ ,~~ r0E . JJOOOO~@~rnoo~lJ 
.KRt.NTENAKTIE 
============ 
Wij hopen, dat U Uw kranten hebt bewaard, want a.s. z.1terdag gaat de kranten
aktie weer van start. Als U nog oude kranten of tijdschriften hebt, kunt U tet 
vrijdagavond 10 uur bellen naar Rob v.d.Stoen, tel,39,86,94, 
Met het ophalen van de kranten wordt zaterdagochtend omca,10 uur begonnen. 
Het is voor ons een stuk gemakkelijker, als U de kranten zoudt willen binden. 

FILMVERTONINGEN 

,. 

Do film "De Schaduw_van Zorrc" voer de pupillen en welpen, die oorspronkelijk 
zaterdagmiddag zou worden vertoond, is verzet na.ar a.s. vrijdagmiddag (5 januari) 
om 4 uur, omdat or zaterdag toch verschillende wedstrijden worden gespeeld, 

. ' 

SPELREGELUEDSTRIJD, 

Tot· nu toe hebben wij nog. r.mar e;r:-g wei
nig aanmeldingen gehad voor de spe,lre
gelwedstri jd ( zie Lensrevue no •. 20 van 

.13 december). Aangezien Lens hiervoor 
al _héoft ingeschréven, hebben wij toch 
nog een paar Junioren nodig; jullie kun
nen je tussen de filmvoorstellingen 
van a.s. vrijdag opgeven bij de leden 

van do Jura en Ben Osse of telefonisch 
no',66.13,14 (klubgebouw) tussen 19,00 
en 19. 30 uur ·en ook a.s. zaterdag bij 
bovengenoemden, of leden van de Juko, 

" 

WOENSDAGMIDDAGKLUB, 

·Pupillen én Welpen attentie! Zoals aan het begin van hot·seizoen is gepubliceerd, 
kunnen jullie op elke woenèdagrniddag van 2 tot 5 



uur-in .het,klubgebouw spelletjes doen, zoals tafeltennis, tafelvoetbàl enz. 
Wanneer de belangstelling zo blijft als op het ogenblik, bestaat de mogelijkheid, 
dat do woensmiddagklub moot gaan sluiten. We hopen echter, dat velen van jullie voortaan aanwezig zull·en zijn en dat de woensdagmiddagklub gewoon kan blijven bestaan. 

HEARING 
======---==--
Volgende week vrijdag (12 januari) om 19.30 uur vindt de jaarlijkse Hearing plaats, wederom georganiseerd door de Juniorcmraad, Wij hopen, dat dit jaar de belangstelling groter zal zijn dan vorig jaar on dat iedereen in zijn eigen (Junioren) belang zijn stem zal laten horen. 
Er zal oen Forum aanwezig zijn van vertegenwoordigers van bestuur, kommissies en Jura: de taak van gespreksleider wordt waargenomen door Jaap Colpa. De verdere 
gang van zaken en het doel van de Hearing zullen volgende week uitvoerig in de Lonsrevue worden gepubliceerd. · · 
Ook do elftalleiders worden bij deze dringend verzocht om aanwezig te zijn. 
PROGRAMM., PUPILLEN 6 januari 1973 (zaterdag) 
12.00 uur 
12,45 uur 
12.45 uur 
11 .00 uur 
12.45 uur 
12 ;45 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 

PROGful.Ml',!A 

11.00uur 
12.00 uur 
12.00 uur 
11 .00 uur 
11 .00 uur 

Lens p 1 - Duno P 1 V 1 
Lens p 2 - Lens P 3 V 2 
Lens p 3 - Lens ,p 8 V 2 
Lens p 4 - Lens W 1 V 1 
Lens p 5 - Lens p 6 V 3 
Lens p 6 - Lans p 5 V 3 
Lens p 7 - Lens p 8 V 3 
Lens p 8 - Lens p 7 V 3 

DENK AAN DE FILM OP 

VRIJDAGMIDDAG 4 UUR 

HELPEN. 6 ·januari 1973 (zaterdag) 

Lens W 1 - Lens p 4 V 1 
Lens W 2 - Lens w 3 V 2 
Lens w 3 - Lens W 2 V 2 
Lens W 4 - Lens u 5 V 2 
Lens W 5 - Lens W 4 V 2 

DENK likN DE FILM OP 

VRIJDAGMIDDAG 4 UUR 

-~~\ ·/:-
( dus },L!~ 

(dus NIET op zaterdag) ==:::= 

D. E OPSTELLINGEN: 
=======-====--==---------=-== 
Alle opstellingen (en leiders) als bekend. 
Denk aan de Film voor alle pupillen, .welpen en leiders op vrijdagr.iidda.g 4 uur. 
AFSCHRIJVINGEN: vrijdagavond tussen 18.45 en 19,30 Tel. 66.13.14 (Lens-kantine). 
Er kan niet worden geïnformeerd naar eventuele afkeuringen. 
Ook bij rninder goede weersomstandigheden r,ioeten de spelers naar het veld komen .... De kantine is in ieder gcval(ook bij algehele afkeuring) geopend van 12 uur tot 
17 uur. · 
De trainingen van allo groepen gaan oók in de winterstop gewoon door. 
WOENSDAGMIDDAG. 
Ook op do woensdagmiddag is hot klubgobouw geopend voor alle pupillen en welpen van 2 uur tot 5 uur. Er kan voor en na de training (die meestal doorgaat) worden gebiljart, get'afel tennist en nog vele andere spelen worden beoefend. !Iet. is natuurlijk wel de bedoeling, dat jullie komen. Bij onvoldoende belangstelling zal het 
klubgebouw moeten worden gesloten op deze raiddag. 

Puweko. 
"DEHIC MIN DE KRliNTENAKTIE ! ! " 7 
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Een van onze loden houdt er naqst voetballen nog eon geweldig spektaculaire 
hobby •op na. Do redaktie hoeft gemeend; ondanks het feit, _da:t deze hobby niets 
.mot voetballen tè maken hoeft, dit lid toch in. onze revue aan hot woord to laton, 
aangezien hot oeri buitengewoon intorossànt en leerzaam artikel is geworden on 
1dj hopen in do toekomst meer van dit soort verhalen van onze leden to mogo_n ont
vangcm. 

ZWEEFVLIEGEN, 

Dat oen vliegtuig zichdóor de lucht kan voortbewogen door middel 
van zuigermotor, schroefturbine of straalmotor weet iedereen. Naast deze • ocha
nischo voortbeweging bestaat ook hot zweefvliegtuig, al dan niet uitgerust mot 
1 n "brommer" (•n motortje mot kloin vermogen, dio tijdens do vlucht kan worden 
gestart 01:i o·;v. the:rmiek op to zooken). · · · 

Het verlangen, de droo• om to kunnen zweven als 1 n vogel beheerst 
de iaensdom al vanaf de vroege oudheid •. J.!en raoost echter wachten tot in de 190 
eeuw. Toon bouwde Otto Liliënthal hot eerste zweeftoestel 1n tweedekker, waarin 
hij gl:i,jdonci. vanaf con berghelling kuam. Hij kwam later ora tijdens 'n glijvlucht. 
Velen zijn hem gevolgd in Zl.Jn proeven, o.a. do bekende gebr. Wright. In die_ 
vroege tijd word hot zweefvliegen verdrongen door de snelle opkorast van ·de motor
vliegtuigen. Hot vor.drag van Versaillcs is feitelijk do aanleiding geweest, dat 
het zweefvliegen weer in de grotere belangstelling kwam, Dit verdrag bepaalde 
o.a. dat hot do l'.luitsors" verbod.on was zich mot motorvliegen op to houden. 
"Dan doen we het zonder ·motor", zeiden zo on ze bouwden 1n enthousiaste krinc 
zweefvliegers op, Dé prestaties waren wol niet groot, maar do toestellen werden 
steeds moer geperfectioneerd, waardoor langere zwoofvluchton • ogelijk worden. 
Omstreeks 1930 kwam • cri or door studies achter, dat stijgwinden uitstekend konden 
worden benut door zweÓfvliogtuigon en vanaf die tijd gingen de prestaties' enorm 
vooruit, In dat jo.ar 1930 werd ook de "EERSTE NEDERL./llillSCHE ZWEEFVLIEGCLUB" 
(E.N .z .c.) opgericht. in .Pander- bouwde het eerste Nodorlandso zweefvliegtuig, do 
PH- I. Anthony Fokker lÎet zich·,ook niet onbetuigd. Hij filmde, maar publiceerde 
bovenal veel over de zweofvliogerij. Hij bezocht do·oorste• "Rhön - zweefvlieg
wedstrijd", Eon jaar later kwam hij terug, maar nu met twee zelfgebouwde kisten, 
In die tijd vestigde ~ij zelfs 1n weroldrooord door oot .z'n F.C,-2 13 min, in do 
lucht te blijven ]lÜngen. Over de gehele wereld kroeg deze sport z'n aanhangers. 
Ook Nederland heJft'vel~ enthousiastelingen, waarvan de • oosten zijn verenigd 
in do ongov. 40 olub.s ,. die. _hier zijn. 

- ,, ' ' 

'- nt;'.'is het nu mogelijk, dat hot vliegtuig, dat niot over mechanische 
krachten beschikt, toch lfän_.vliogon ? .... , Ieder voorworp wordt door de zwaarte-. 
kracht naa.r do aarde &OtroklÎ:on, ook hot zweefvliegtuig. Deze hooft echter 1n 
draagvlak, nl. vleugels, dio een hoeveelheid draagkracht loveren. 
Hot verschil nu tussen de ,door do draagkracht verkregen lift on do zwaartekracht 
is tot zo'n verschil beperkt gebleven, dat do kist langzaam in glijvlucht nam
bonodon kan dalen. Dit gebeurt dus onder 1 n bepaalde hook, do z.g. "glijhoek", 
Do glijhook van con zwoefkist hangt van verschillende factoren af, zoals do 
·spanwijdte vän do vleugels, do aerodynaraischo vor• govin[s on do weerstand. Men be
grijpt natuurlijk wol, dat 1n loskist 1 n grotere glijhook heeft dan bijv. 1n 
prostatiekist, Hoe kleiner do glijhook is, hoc langer do kist in de lucht kan· 
blijven hangen on dos te groter is dan weer do afstand, die kan worden afgoloed. 
Er zijn nu prostatiokiston, die eon glijhoek hebben van I:45 (wat wil zeggen, bij 
iedo:r:e • eter daling 45 • eter is afgelegd), • et 00n vleugelspanwijdte van maar ·. 
liefs·t· 18'ïaotê:,r ! Zuikë toestollon_zijn zo slank gebouwd, da.t de vlieger, zowat
in ·liggende houding zich inc'zijn toestel bevindt, Do snelheid, waarin hot zwèof
vliegtuig zijn gunstigste glijhoek bezit, ligt ong. tussen do 80 on 100 k• /u, 
Wannper men hot toestel optrekt zal do snelheid steeds • oor go.cm afnemen on 
zo l~ag wordon·(ong. 45 km/u), dat het toestel gaat ovortrokkon on wegvalt. 
Dij aanduikcn loopt de snelheid na.tuurlijk op. De r.ia.x, snelheid, waarmee oen 
zwoofkist • a.g vliegen, variëert en is bij prostatiekisten gemiddeld zo'n 250 
k• /u, Met de N13à.orlandse kist "Sagitta", waarvan or enkele jaren geleden oen aan
tal zijn gebouwd, hooft • en bij proefvluchten zelfs • oor dan 300 km/u gehaald L. • .'. 

Hot goraa• to va.n do romp is in do L1oosto gevallen opgebouwd uit sta
len b_uizon, -terwijl het gora.a• te van do vleugels bosta::it uit tr,i:plox. Voor do be
kleding wordt linnen on triplex gebruikt. Do lichtste • ::itorialon worden natuurlijk 
1sono• en or1 hot toestel zo licht ·rlogolijk to. houden, Eon zweofkist weegt dan ook 
ongeveer 300 kg. Dovengonoe• do constructie geldt weer niet voor do moderne pres
tatiekisten, die van k:µnststof zijn vervaardigd. Kunststof is gla.ddor on lichter 



in gewicht. 

Wat het vliegen zelf betreft; eon zwoefvliogbrevet, dat wordt uitge
reikt door de R.L.D,, kan men behalen door eon cursus to volgen op hot Zwoof
vliogcontrum Torlet of bij eon van de zweefvliegclubs. Minimum leeftijd ~s 14' 
jaar en men dient medisch to worden gèkeurd, Het dra.gen van oen bril is toege
staan, mits de gezichtsscherpte niet minder is dan 20/30(6/9 , 0.7). Op Tcrlct 
vindt elk ,jaar do z.g. scholieren cursus plaats. Dozo opleiding is spocia,al be
stemd, voor jongelui, die later vorkeers of militair vlieger willen worden. 
Voor doz.a opleiding woré!en zwaardere eisen gostold, Zweefvliegen blijkt ook con 

·pracht voor-opleiding te zijn voor motorvliegen. Hot is dan ook _gebleken, dat 
het percentage, dat afvalt,tijdens een beroeps-vliegeropleiding, van degenen, 
die nauwelijks of nooit eerder hadden gevlogen, voel groter is dllll het afval
peroenta1se van degenen, die reeds gebrevetteerd waren. 

Hoe komt eon zwoefkïst de luoht in? or zijn enige raothoden om dit te 
doen. De oudste is wol do rubberkabelstart. De kabel ,is elastisch en kan tot 
tweemaal zijn eigen lengte worden uitgerekt. Deze raethodc, die te vergelijken 
is met een katapult, wordt nog steeds zeer suksosvol gebruikt in bergachtige 
streken. Een andere, weinig meer in zwang zijnde raothode is do autostart, waarbij 
de kist achter oen rijdende auto orahoog wordt gotrokkon. Do dorde is de sloop.:. 
start. Do sleepkabel wordt daarbij gekoppeld aan con motorvliegtuig, die do 
z'iroofkist do hoogte in sleept. De vierde en raoost gebruikte raethodo dezer tijd 
is'de z.g. lierstart. De lier is oen voertuig, waarop een of moor grote draaibnro 
tromraels zijn aangesloten. Op deze tromraels kunnen staalkabels worden gewonden, 
wairvan do· lengte variëert van 1 tot 1 ,5 kra, De kabel wordt ·raet behulp Vl\ll een 
auto, • eestal.oon jeep, naar do startplaats {,cbracht, De parachute wordt tussen 
de kabel aangebracht, waarna do kabel al\ll eon haak onder het toestel wordt vast
geraaakt. Deze haak kan door do vlio5er in do cockpit open on dichtgetrokken 
worden d.m.v. eon speciale.handgreep. Na de gebruikelijke cockpit-check; contro
leren van instruraenton, stuurorgllllon en rerakloppon, geeft do vlieger het sein 
voor vertrek aan· dc5ono, die aan do vleugeltip hot toestel horizontaal houdt. 
D~ tipraan op zijn beurt láat de startw_ngen weten, dat het toestel gereed is 
door zijn.hand op te steken. Dan wordt aan do lierraan hot sein gegeven (meestal 
d, • .v. 'knipperlicht), dat'hij de kabel strak kan gaan trokken. Staat de kabel , 
strak, ddn houdt • on hót licht constant aan on weet de lierman, dat hij de kabel 
in kan halon. Hot vliegtuig accelereert vrij snel .on is na zo'n 15 à 20 mètor · 
al los van de grond o• aan z'n steile kli• te beginnen, Hot vliegtuig kan op dip 
manio.r con hoogte van ongev, 300 à 400 tl, bereiken. Als deze hoogte na ongov. 1 
rainuut is bel1oikt on do vlieger merkt, dat de liorman opgehouden is met lieren, 
legt.hij .zijn toostal horizontaal on ontkoppelt hij de kábel. 'Do vallende kabel 
is voorzien van oen kleine chute, Otl do kabel niet al to snol op do grond neer 
te laten komen. Op deze wijze wordt snelle slijtage van do kabels voorkomen, 
Do goraiddoldo start na zo'n lierstart is 10 à 15 rainuton. Zijn do woersomstandig~
hodon gunstig, d.w.z. voel thorraiek, dl,lJ?-.1:<nlll),c;m,de vlµchton,langor zijn én uit
lçp9~. tot: enkele" blrcn. · Thctóiók' óntsto.at door ongelijke verwarming van hot aard
oppervlak, si• pel gezegd, stijgt do lucht boven die verwarmde plekken op, door-". 
dat het uitzet on soortelijk lichter is dan do omgeven lucht. lfllllneer eon zweef
kist in zo'n "thormiekbol" kout, zal het toestel t.o.v. het aardoppervlak gaan 
stijgen on kunnen stijgsnolheden van 1 - 5m/sec', worden· bereikt. 
Do ervaren vlieger ontdekt do thermiek aan do bloc• koolwolkjos, die dan worden 
govorrad in do koudere luchtlagen. DE sport is nu, van hot, one ,wolkje. naar het mi,
dere te zweven. Het verlies van hoogte or.i hot andere wolkje to ,halen, wordt wco·r' 
goedgemaakt in do stijgende windon onder hot volgende al\llgovlogon wolkje. Zo
doende kunnen grote afstlllldcn worden afgelegd. Als hulpmiddel voor therraiok
vliegen hooft.de vlieger een stijgsnelhoidsmotor of varioraeter aan boord,"dfö 
aangeeft of hot vliegtuig stijgt of dc1,alt,Als ere varioraetor plotseling naar bovcr. 
uitslaat en dus eon stijging al\llgooft, weet do vlieger, dat hij zich in oen thcr
raiekbcl bevindt, Hij zal dan direct oen scherpe bocht gaan beschrijven en pro
beren centrerend • et de stijgende wind moe omhoog to gaan. Hot hoogterecord word 
25 febr. 1961 to California op naara gezet van Paul F,Dickle, die eon hoogte be
reikte van raaar liefst 14,102 tl, Het afstandsrecord staat op naan van Alvin R. 
Parker, die van Odessa (Toxas) naar Kiobol (Nobraska) vloog, oen afstand van on
gev. 1050 kra. Eon andere manier om hoogte te winnen, is hot z.g. Föhnvliogen, 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van hollingstijgwinden, die langs oen heuvelrug 
of berghelling onophoudelijk omhoog stijeen. In lfodorl=d kunnen hollinestijgi'Tin
den voorkoraen bij zeewind togen do duinenrij. Ook in grote stapelwolken doen 
zich stijgwinden voor. Voor het vliegen in wolken is eon para.chute verplicht on 
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wordt de, nodigo orvaring vereist, Hot govaa.r is, dat in zulko,wolkon do luchtmassa's in hevige mate turbulent zijn on stijgwinden kunnen voorkomen vnn wel 40 m/sec. ! .· ; 

Dat zweefvliegen een opwindende sport is bewijzen wel do veie wedstrijden, die elk jaar in binnen- en buitenland worden georganiseerd. De wereldkampioenschappen vinden or.i de 2 jaar plaats en r.1ecr dan 20 landen strijden 14 dagen lang om do wcreldti tel. De wcréldkat1pioonschappen vonden in 1937 in het Rhöngebergte voor het eerst plaats, waarin 31 zweefvliegers uit 7 landen deelnamen. De bekende Duitse zweefvliegpionier Heini Dittmar werd toen 1o in het algemeen klassement. Hot wereldkar.1pioenschap kent 2 categoriën, n.l. de stnndaardklasse en do openklasso. Do zweefkiston in do standaardklasse zijn aan beperkingen gobondon ten aanzien vnn do oonstruotie on afmeting, do ~isten in do open klasse niet. 
De grote. wedstrijden in ons land zijn o.::i, "de Zomerwedstrijden" en do "Nationale wedstrijden", die beide op Torlet gehourl:on worden, dat wel de bakermat van do Nederlandse Zwoofvliegerij mag worden genoemd, Sedert 15 april 1950 is dit centrum van de K.N.V,v,L, op een zoor theroiekrijko heidoterrein nabij Arnhem gevestigd. Op het vliegveld zijn de zweefvliegschool en do centrale werkplaatsen gevestigd, Ifot gebouwencomplex bestaat uit 2 hangars, logioruimto voor ca. 40 vliegers en eon restaurant. Hot vliegtorroin bosta~t uit 4 strips voor lierstarts, met lierbnnon van ong. 1000 moter onderling met elkaar verbonden en 2 grasbanen voor vliegtuigsleepstarts van 500 ra. in L~vorm, Do roods eerder genoemde "scholioroncursus" wordt hier ieder jaar gehouden, Verder kunnen or leerlingen en gevorderden in clubverband of particulier oefenen, 
Voor de geoefendheid vnn do vlieger kont • en in Nederland 5 graden, t.w. n, C en Zilveren C-brovot, met als top hot gouden on hot diamanten prestatie-brevet, Do eisen voor bovengenoemde graden zijn resp. n-brevet; tonminsto 5 solovluchten. C-brevet; oen vlucht vnn tenminste 30 • in, Zilveren C-brovet; eon vlucht van 50 km., eon hoogtewinst van 1000 m. on oen vlucht van tenminste 5 uur, Gouden iµ,estatiebrevot; vlucht van 5 u., oen afstnndsvlucht ..van 300 km. en eon hoogtewinst van tenminste 3000 •• Diamanten prostatiobrovet; afstandsvlucht van 500 km,, doelvlucht van 300 km. on oen hoogtewinst van tenminste 5000 o, Verdor ~s er nog het "Zweefvliegbewijs", dat mem na de nodige ervaring kan behalen, nat do i;,heoretische kant betreft, wordt examen gogovcm .in d<l.. vakken; voorschriften, metoorclcgiQ, constructie, instrumenten, luchtvaartkaarten o,d, Pas, als men 'dit bewijs hezi·t, kan men zich volleerd zweefvlieger· noemen. Hij mng dan hot vliegveld verlaten en als do weergoden hor.1 gunstig zijn, zijn weg zcèk deer de lucht, in oen opwindend spel r.1ot wind on wolken, do wijde verte tegemoet zwevend, gaa.n wa.arhoeh do vleugels van zijn mctorlczo vogel hom willen 
brengen ..•....•. , ••...•.•..•.•..••.. , , •...••••.•.•••••.•••..•..•• , ••••••••••.• , •• 

Ren v,Wassot1 

JEUGD .ATTENTIE: 

VRIJDAGMIDDAG om 4- uur PUPILLEN EN WELPENFILM. 
***~******************* 

VRIJDAG.AVOND om 8 uur JUNIORENFILM. 
*********************** 

Il DENK A,\N DE KRJ\.NTEN'AKTIE ! ! Il 
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46e Jaargang nummer 23 10 januari 1973. 

DE LENSREVUE 
Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

AGENDA ===;;;======--

woensdagavond, 10 januari: 
donderdagavond 11 januari: 
vrijdagavond 12 januari: 
zaterdagmiddag 13 januari: 
zondagmiddag 1_4 januari: 

vrijdagavond 19 januari: 

.. i t 

Lens' dames - R;v.c. 
Lens 3 - Taurus 1 
HEARING VOOR JUNIOREN 
14,30 u. A 1 - D,F.C, · 
14.00 u. A,D,0,3 - Lens 2 
14,30 u, St,Volharden - Lens 1 
IaJl VERBINGO 

Ia der, J=ior moet ditÓ-O~&ffi 
O 00

~ + 
Jongelui, eindelijk is het weer zover. Vrijdag ·a.s. zal er vo6r dë t~tëedEi'maal 
in de Lens-geschiedenis e·en "hearing" voor junioren worden gehouden, Twee jaar 
geleden heeft iets dergelijks ook plaatsgehad en toen kontl:en we ons verheugen in een redelijke opkomst. Er zijn toen belangrijke dingen besproken, maar achteraf bezien is het toch geen onverdeeld sukses geworden, doordat diverse.voorstellen 
eri afspraken in de praktijk op niets zijn uitgelopen. 
Daarom, en omdat we graag willen weten, wat er momenteel onder de Lens-junioren leeft, heeft jullie eigen Juniorenraad wederom een hearing op het programma 
staan. Nu zullen jullie waarschijnlijk niet a~lemaal even goed bekend zijn met de term· "hearing" en hetgeen er allemaal te gebeuren staà.t" aanstaande vrijdag. In het kort ko.mt het op het volgende neer: 
Er worden in Lens diverse beslissingen genomen, waarin de junioren geen inspraak, hebben; er worden dingen g-eorganiseerd, waarvan men niet weet, hoe de junioren daar nu over denken;· er zijn bepaalde wensen bij junioren, die nooit bij de men
sen komen, die erover beslissen. Kortom, de stem van de junioren wordt te weinig 
gQhoord. Dit vindt de juniorenraad of rèdaktie niet alleen, maar ook bestuur en Juniorenkomrnissie vinden er alleen maar baat bij, als ze wetçn, hoe jullie over 
diverse Lens-zaken denken. · 
Vrijdag a.s. zal iedereen de golegenheid krijgen om datgene, wat hem allang dwars zit, het voorstel, dat hij allang had willen opperen, of de vraag, die al tijden onbeantwoord is. gobleven, naar voren te brengen. Er zal een forum aanwezig zijn bestaande uit vertegenwoordigers van bestuur en komrnissies om vragen te beantwoorden en te verduidelijken en de voorstellen van jullie aan te·horen. 
Ook al weet je zo gauw niet, wat je nu eigenlijk niet goed vindt biJ Lens, of 
heb je nu direkt geen nieuw voorstel, kom dan toch om te luistoren, wat anderen 
te vertellen hebben, Je zult in ieder geval wijzer worden omtrent de achtergronden van beslissingen, die zijn genomen (hoe en waarom wordt er iets nou juist z6 
en z6 gedaan) en waarschijnlijk zullen er tijdens de hearing wel verschillendo vragen bij je opkomen. Je hoeft beslist geen drempelvrees te hebben, want alles zal in een onofficiële, gemoedelijke on ongedwongen sfeer plaatsvinden, waarin iedereen, di_e iets naar voren wil ·brengen, die gelegenheid ook krijgt • .'Van diverse punten st{l-at bij voorbaat al ·vast, dat ze zullen worden bosproken,·andore zullen op- de" avond zelf naar voren- komen. - - .. 
Wat er i:iok. gaat gebeuren, één ding is zeker: deze avond staat of valt r.ièt jullie . opkomst. Daarofi1 worden alle A-, B- en C-klassers, alsm_ede de leiders a.s. vrij. -dagavondom half acht verwacht. De jongens, die vorige koor ·ook zijn geweest, weten hot -nog wel, Dit· keer belooft het nog beter te worden. 
KOM 

Jacowicz. 

OFFICIELE ~!EDEDELINGEN 

nieuwjaarswensen werd\'n nóg ontvangen van Lou de Boer on echtgenote, N .J .w. 1 s-Gravendijk, Ronald van Oostveen Koentze on Mary, An Scholten, do heer en mevrouw Schrover-Flaton en de SV Kwiek Sport, 
1 



NIEUW LID 

/' 905 A,H,Bergman ... - 18-09-51 (s) Zonneoord 30 678890 

IN BALLOTAGE 

M,E,v,d.Hoijden 
T,P,v.d,Heijden 
L,A.v,d.Ak:ker 
A,W,v.Pruijssen 
R,J.v.Elderon 
T.Zorbo 

01-12-52 ( d) 
08-05-52- ( d) 
25-02-65 ( wl 
17-01-65 (w 
•j 4--97 ;-59 ( C 

07-09-57 (b 

Vinkesteijnstr 77 
·· Vinkesteijnstr 77 

Hengelolaan 896 
1finkelstede 68 
Vrcderustlaan 175 
Wolfhezestr 6 

656092 
656092 
292107 
299528 
675339 
320588 

AFVOEREN LEDENLIJST 

.,.. 015 J.Baeten (P) 
299 H,Korenromp (P) 

·' 
SAMENSTELLING REDAKTIE 

In verband met drukke werkzaamheden heeft Gerard Oestron te kennen gegeven zich 
te moeten terugtrekken uit. het redaktieteam. Het bestuur dankt Gerard.voor ZJ.Jn 
tot nu toe geleverde bijdragen. Het heèft er begrip voor, dat hij genoodzaakt is 
tussentijds ontslag te nemen. . . l 

SAME!fSTELLING AIGCOMODATIEKOMMISSIE 

Ton Hoek is bereid gevonden alle geluidstechnische werkzaamheden, die noodzake
lijk zij~, te verrich1on. Heybenoemt .hem daarom graag in do Akkomodatie Kommissie. 

NA/,R STEEDS VOL!u\RDEN 

Dat kompetitievoetbal nog iets anders is dan oefenvoetbal is afgelopen week weer 
eens overduidelijk aangetoond. Ons eerste elftal won vorige week woensdagavond 
met 1-0 van äe eersteklasser Neptunus - niet eehs geflatteerd of zo - en zondag 
kreeg het in d·e kompeti tie· van Schevenin1,en een voeg uit de pan met 2-1 • Achteraf 
wordt er dan wel gefilosofeerd over die twee afgekeurde doelpunten, maar dan zou 
je net zo goed noeton filosoferen over de kansen, die Scheveningen - vooral in de 
eerste helft - bij bosjes heeft laten liggen. De toeschouwers zagen tegen Scheve-

, ningen in de eerste helft een Lens, dat vo..lkomen aangeslagen was. Dat hela snelle 
d9elpunt ih de eerste minuut al was do eerste klap on do tweede volgde spoedig, 
t9on ausputzer/aanvoerder Win !Iansen het veld moest ruimen als gevolg van een 
blessure. Voor rust werd het zelfs nog 0-2, Na rust duurde hot wat al to lang,· 
voordat hot heilige vuur bij Lens werd ontstoken, !Ict word uiteindelijk een 2-1 
nederlaag. Zodat wéér niot van Scheveningen kon worden gowonnon. Al mot al staan 
we nu drie punten achter op de beide koplopers Steeds Volharden en Do·Hollandiaan. 
D·at is met nog 9 wedstrijden voor de boeg geen hopeloze toestand, Intogch"doel. 
Hot vraagt niettemin eon grote in~ot en daadkracht on die achterstand weg te wer
ken. Niet alleen van de spelers, maar ook van do supporters, die hun steentje kun
nen bijdragen door hun positieve on enthousiaste aanmoedigingen (waar waren die 
afgelopen zondag?), Aanstaande zondag zal er eon rekening met koploper · 
Steeds Volharden mooton worden vereffend; de thuiswedstrijd ging destijds imraors 
met 1-Q verloren. De spelersbus vertrekt om 13,00 uur; sup?ortors kunnen meerijden 
vqorzover er plaats is. · 
De stand: 

c;-~ 
---"=<,.,,,--::- ~j, .. , .. 

Steeds Volharden 
De !Iollandiaan 
LENS 
RKlfIK 
Olympia 
Goal 
voc 
Scheveningen 
Hill_c1,ersborg 
ODB 
Do Postduiven 
HBS 

13-7-5-1-19 
13-7-5-1-19 
13-7-2-4-16 
12-6-3-3-15 
13-5-5-3-1 5 
13-4-3-6-13 
13-3-7-3-13 
13-3-5-5-11 
13-3-3-7- 9 
13-3-3-7- 9 
13-3-3-7- 9 
12-1-4-7- 6 

JUNIOREN: DENK A.l\N DE "HEARING".. VRIJDAGAVOND 
======== -=----=-----===============--==========-=--
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LENS 2 liet afgelopen zondag eon steek vallen tegen Roodonburg. Koploper ADO 3 
deed hetz.elfde tegen ONA 2' ( 2-2). De voorsprong van ADO 3 bleef daardoor 

3 punten en oen wedstrijd moer gespeeld, Het tweede spoelde .. zeer matiff, Men wist olkaàr wel.in kombinaties te vinden, maar die werden dermate traag uitgevoerd, dat er absoluut geen gevaar uit voortkwam. Zondag do wedstrijd van de waarheid tegen ADO, Dan zal er uit een ander vaatje moeten wordmLffetapt. -Slechts door oen 
overwinning zal Lens ADO theoretisc_h _voorbij kunnen streven. Do stand..t==--~-.-ADO 3 13-9-4-0-22 49-15 

-LENS 2 12-8-3-1-19 26- 6 
:Blauw Zwart 2 12-5-4-3-14 22-11 
DHC 2 12-5-4-3-14 25-20 

~ 
GSV 2 11-2-8-1-12 15-13 
De Postduiven 2 11-3-5-3-11 12-14 •· 

. . •. ,. P.· \ '---Roodonburg 2 12-3-5-4-11 14-14 
\...__. Teijlingon 2 12-3-4-5-10 14-24 

~ uvs 3 12-3-2-7- 8 17-33 
ONA 2 12-2-4-6- 8 11-31 
Wassenaar 2 13-3-2-8- 8 13-28 L,,___ RFC 2 12-2-.'.l-;-7- 7 11-22 
LEN'S 3 liet tegen Fortuna Vlaardingen oen 2-0 voorsprong glippen en verloor met 

3-2. Eon onverwachto nederlaag na velo weken ongeslagen te zijn geweest, Daar de koplopers punten blijven verzamelen is de achterstand inmiddels tot 5 
punten opgelopen, Zondü.{J' ontraoct het derde oen van die koplopers, vue, waartcGen destijds in de thuiswedstrijd eon golijksp(31 werd behaald, Om niet al te veel 
achter to raken iàl .. eon .gelijkspel onvoldoende zijn. 
De':starid: · 

Westlandia 2 11-7-2-2-16 25- 8 vue 3 12-6-4-2-16 27-12 
ODB 2 12-7-2-3"'-i 6 23-17 
PDK 2 9-5-3-1-13 14- 8 
Do Hollandiaan 2 10-3-6-1-12 18-14 
Fortuna Vl 3 11-5-2-4...:1 2 13-1 5 
LEN'S 3 11-4-3-4-11 20-15 
RICWIK 2 1 2-3-4-5-10 15-21 
Schiebroek 2 11-3-2-6- 8 19-25 
VFC 4 12-2-2-8- 6 7-21 
DEC 2 11-0-2-9- :? 8-33 
LEtfS 4 staat momenteel fier bovenaan en moot het zondag opnamen togen S,V,H,2, 

Als hot niet te goraakkelijk wordt opgevat, moet het oen kwestie van inpakken en wegwezen zijn, 
HELP A 1 
======== 

. . 

Ons hoogste juniorenteam vecht voor behoud in de regionale jougdkompotitie. Zater
dag zal, van D,F, C. moeten worden gewonnen ora konkurrent Sp,Lisso voor to blijven en konkurrent Wostlandia in te halG.n; er degraderen immers twee elftallen, no· stand laat zien, hoe hoog do nood van A 1 is, · 
ADO 15-29 

~ Exoolsior 17-22 
Feyonoord 15-21 -Roodenburg 16-16 
D,F,C, 15-15 
Sparta 16-15 
u.v.s. 15-13 
De Mussohoh 15-12 
Wostlandia 16-12 
Lens. 16- 8 ( ! ) 
Sp.Lisse :14.,. 7 

PROGRAMMA DAMES , 
.3 
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Vanavond (woensdag 10 januari) spoelt 
ons dameselftal eon vriendschappelijke 
wedstrijd .togen R,V,C,: 'aanvang half 8. 
Volgende week woensdag 17 januari om 7 
SCHEIDSRECHTERSPROBLEEM. 

uur volgt oen thuiswedstrijd tesen 
·De Flamingo's, 
Vrijdagavond onderling trainen, 

IIieronder volgt een opwekking van do K,N.V,B. Afd.Den Haag om de deelname aan 
schoidsxechtorskursussen to stirauloron, die wij van harte in uw aandacht aanbovo-
1011:·"''6; Haagse afd0ling vraagt bovendien por vereniging 1 lid, dat zich beschik
baar wil stellen om dar.iesvoetbalwodstrijden te leiden. Degene, die hiervoor be
langstelling heeft, wordt verzocht dit kenbaar te maken aan onze sekretaris 
(G.Halleen, tol. 32.40.44) .• · · 
" K.n:v.B. Afd. 1 s-Gravenhage 

Sub. Cie Oploidin,;en Scheidsrechters 

EEN VELD UINNENDE HOBBY 
Een oerge':.~nde, hypermoderne hobby met verantwoordelijkheid •••• dat is het 
leiden vah ·oen voetbalwedstrijd als schoidsrochter, 
Do belangstelling hiervoor wint meor en r.1eer veld. · 
Gelukkig maar, want ons land heeft 00n schreeuwend gebrek aan GOEDE 
scheidsrechters, 

Beste scheidsrechters zijn or in overvloed. Zoals do "boste" stuurlui aan wal 
staan, ver van schip en gevaarlijke zee, zo zitten do "beste" scheidsrechters 
veilig op d0 tribune .• Misschien heeft hun schoen nog nooit bal of grasJ.Jat aan
geraakt, toch monon zij zich onfeilbare on vaak vernietigondo oordelen to kunnen 
aanmatigen over do mansen in hot vold, die uiteraard fouten maken, omdat zij 
iots "doen". 

Het gaat daarom nu niot om do besta, maar om goede scheidsrechters. Zij hebben 
maar één doel voor ogen: Een eerlijke wedstrijd met oen voor boido partijen 
plezierig verloop. 
De goede schoidsrechtor is daarom onpartijdig, besluitvaardig on niet bang voor 
harde, heldere beslissingen, ver van half zacht 6ozomel. 
In het jaar 1972 zijn or sohoidsreohtorskursussen gehouden. J.!ot enthousias• o 
is era2.n deolgonoraon, Hot resultaat was niet mis: Hot aantal arbiters nam mot 
200 too! 

Dosondanks is er nog stoods 0en groot tokort - 250 ·.:. aan fluitisten, Daarom 
gaan er in 1973 weer niouwo kursusson van start,. 
Meld--u_· voor·_·één van deze karakter vormende leergangen, 
U zult er goen spijt van hebben. Veel succes! 

N.B. 

Hoogachtend, 

Nauens de Sub·,Cie Opleidingen 
Scheidsrechters, 
D.P,v,Antworpen, voorzitter, 

START NIEUWE KURSUSSEtî: 

MMLDWIJK 
DELFT 
DEN HAAG 

1 5 januari 1973 
14·februari 1973 

2 r,iaart 197 3 
Het volgen van con kursus is kosteloos, 
Tijdens de kursus w,ordt or gebruik gemaakt van spelregeldia 1s on oen geluids-' 
filn: 

IL<iNMELDEN: K,N,V,B. Afd. 1 s-Gravenhage, Suezkade 141, Den 
39.49,15 (Ook dames zijn van harte wolkam!). , ,._ 

-o-:-o-o-o·-o-o-o-o-

Haag, tol. 070 -

JUNIOREN: DENK AAN DE "IT E A R I N G" VRIJDAGAVOND 

PROGR[lMMA SENIGlREN zmrnAG 14 J;\lîUARI 1973 Soheidsrochtor: 
14 ,30 uur St. Volharden 1 Lens 1 J,M.Hoogduin 
14.00 uur A,D,0.3 Lens 2 F,Stikkelorum "" 12 .oo uur v.u.c.3 - Lens 3 J,Crooy 



12.00 uur Lens 4 - S.V,H,2 V1 G1 L 5/3 1,Kessolaar 
12.00 uur Voorburg 2 - Lens 5 J,Mets 
12 .oo uur Quiok 7 - Lons 6 C,de Gooyer 
10.00 uur Tonegido 5 - Lens 7 D,de Rouvillo 
10.00 uur Lens 8 - Wassenaar 7 V2 G1 1.6/4 A,Kuypers 
1 o.oo uur P,D.K.5 - Lens 9 ·J,W,Wenning 
10.00 uur A.D.S,5 - Len§l. 10 · A,Kok 

Lens 11 - vrij 
10.30 uur W,I.K,5 - Lens 12 niet aangewezen 
12 .oo uur D,U,N.0,6 - Lens 13 Il Il 

LIGGING DER VELDEN: 
St,Volharden - Qomplex Duivenstein, Grintwog, Hillegersberg 
A,D.O. - Zuïderpark 
V .U. c.. - !Iot Kleine Loo, Mariahoeve 
Voorburg - Prins Bernhardlaan, Voorburg 
Quick - Nieuw Hanenburg, Sav.Lohmanlaan 
Tonegido - Rodel aan, Voorburg · 
P,D,K, - Duinlaan zijstraat Sav.Lohr:!anlaan 
A,D,S. - MÓnstersewoe, Loosduinen t.o. iro.10 
W,I,K, - Zuidorpark, 2e gedeelte 
D,U.N,O. - Mgr.Nolenslaan 9, zijstraat Thorbeckelaan 
VERZAMELEN: 

Lens 3 11,00 u,klubgebouw 
Lens 5 - 10.45 u. Il 

Lens 6 11.15 u. Il 

Lens 7 - 9.00 u. Il 

Lens 9 . - 9. 15 u. Il Lens 12 - 9.30 u • klubgebouw 
Lens 10 _,., 9.00 u. Il Lens 13 -11.15 u. Il 

DE OPSTELLING EN: 

Lens 1 an 2 worden door de trainer bekendgemaakt, 
Lens 3 
als bekend 
met W,Verheul 

Lens 7 ·· 
als beken"d 

Lens 11 
A,Pelser naar 8 
A,Bergman naar 10 
C ,v,Deelen eii 
F,de Vroege naar 12 
R,Peters naar 5 

Lens 4 
als bekend 

Lens 8 
als bekend 
r.1et A.Pelser 

Lens 12 
als bekend 
met c.v.Deolen 
en F,dc Vroege 
R,Bas naar 6 

Lens 5 
als bokend 
zonder W,Verbarendse 
W,Verheul naar 3 
met R,Peters 

Lens 9 
als bekend 
met ll,Verdonk 
en w.v.Rijn 

Lens 13 
als bekend 
met G,Halleen 

Lens 6 
als bekend 
met R,Bas 

Lens 10 
als bekend 

met L,Boelhouwer 
en A,Borgman 

R.v.Oostveen Kocntze 
en R,Bos 

AVONDWEDSTRIJD DONDERDAG 11 januari 1973 
Lens 3 - Tn:urus 1 19.00 uur. 

' 

AFSCHRIJVINGEN: Op de bek~nde tijden bij de desbetreffende aanvoerders, Ook 
indien er geen afschrijvingen voor hun elftal zijn binnengekomen, 
dienen de heren aanvoerders zich vrijdagavond tussen 21,00 on 
22,00 uur met Dhr. Ch,Bloks tel,: 29.28,38 in verbinding to 
stellen, 

Lens 12 afschrijven bij J. Verhóof ·tel.070-'66_;21 '-75. Huisadres: 
Dunantstraat 1232, Zooter·meor. 

Wegens herhaaldelijk niet opkomen wordt w.Vorbarendse niet meer opgesteld. 
Voor verweer: :maandagavond. bij. de Soko in Klub1sobouw. 
Aanstaande· z'ándaff spoelt ons eerste elftal do zeer belangrijke wedstrijd togen 
St.Volharden in !Iilligersberg, De spelersbus vertrekt .0L1 13,00 uti.r vanaf do Hen-
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gololaan, Voor q.o supporters is oen beperkt aantal plaatsen hiorin'boschikbaar. 
Zondag is vanaf ·9,3O uur van do Soko Dhr.J,Bom op het terrein aanwezig, 

JUNI O· REN: DENK Al\N 

DE "llEARINQ" VRIJDAGAVOND 

V ll. R I A A N T J E S ========-============ 
Do Duitsers verslikten zich ook altijd in Sjovoningen, maar ja, befohl ist 
bofehl, 

Prijs Uw vijand ovonzoor als uw· V1'iond, indien het hom tookorat. 
Een armzalig mans is hij, dio alloon maar in zijn oigon schoenen kan staan, ~ 

- Geprolongeerd: De adelaar slaat geen acht op hot gekrijs van do kraai, 
- Do sjeidsrechtor.sjaatsto oon sjovo sjaats. Prost !, 
- A.s. zondag gaan wo Rottordnm bombarderen on nu maar hopon, dat wo hot goodo· doel raken. 

- Dhr,Flumans verblijdde do ICaICa net oen prijs voor de tombola, nl.. con laken •. We 
zullen hom dan ook voortaan àaar (F)Loo Lap noemen. 

BERICHTEN ========-====-=== 
- Nieuwjaarswonzen ontvingen wc nog van' "de" scheidsrechter,. van Nico Collé on do Fam,v. Voen. 

- De heer Wim Michols heeft afgelopen zaterdag in het klubgeb9uw zijn handschoe
nen laton liggen, De óorli~ke vinder kan ze afgaven aan do bar. 

- De wedstrijdbal van Lens - Scheveningen word goschonkon door Snackbar Vorano, 
Loyweg 533, hook Hongololaan. 
Otto Kortokaas van ll. 1 dankt do Juko on de boys voor do fruitmand, die hij /, hooft ontvangen. Hij verblijft wagens eon oporatio aan zijn knio in Loyonburg, 
7o etage. B9torschap, Otto! 

6 

.... ·- .•.. 
JUNIOREN: Loès het artikel over de hearing cm kom ! ! ! 

UIT DE WELPENHOEK, 

Erikjo huilt orbarmolijk, omdat oon hond hem in ZJ.Jn gezicht hooft gelikt, "Wat 
is er liovoz:d?_'.'.i vraagt moodor verslchrikt. "Hooft dio hond- jou goboten?", 
Snikt hot keroltjo: "Nee, dat niet, maar hij heeft al wel van mo geproefd", 
Hansje op 
voor zo'n 
ik or van 

' . 
Kerst"vakantio bij zijn tanto:"Jij eet to voel Hans. 
klein' jongetje is vool 'to· voel." Maar tante, ik bon 
buiton uitzie!" 

Drie botorhanmon 
niet zo kloin als 

Vaclor: "Ik vind dit oen bijzonder slecht kcrstrappor.t. Ik hoop, dat het volgende eon stuk boter is" •. Achtjari&o Piot: "Zo is hot pappie, non noot nooit do moed OJ.)g0ven11 • , · ·. 

Kareltjo ,van zoven zit bij do kapper. En aangezien kappers nogal nieuwsgierig zija, woet hij al gauw allo bijzonderhoqon van do nieuwe klant."En wat doot je vader!", vraagt hij. "Och, dio flapdrol lèoft iràn sociale zakon•i. . . Jean en Luc, van huisuit Bolgon, kopen oen zakjo frites. Keurend staat Joa.n op zijn oorstq patatje te k(l.u.fon on zogt: "Ik_ mag doodvallen, als dat goon aurdap- · polen zi_jn!" · · 
Johnny noèot hot voor Frits op, als do raoostor hom kwaad vraagt, waaron hij niet uoo gaat zwommen, "Meester, F'ri ts. nag niet zworJr~on in hot water van zijn fi!OOdor" •. 
KIJ,VERJAS-BINGOAVOND: 19 januari a.s. t.b.v. do 
In hot kader van de; Lenig en Snol-Bouw
aktio 1973 introduceert de KaKa iots 
nieuws, · iets hoel anders. 
Bent u gewond geweest de ono àvond bingo 
en do andoro avond klaverjas to spolon, 
vrijdagavond 19 januari a.s. stolt de KaKa 



u in .de gelegenheid or.i beide "zaalsporten", saoengobracht in een bijna uniek spo-
1enpakket, te beoefenen, 
Wij zijn ons ervan bewust, dat dit gebeuren enige uitlog behoeft, wolké wij dan 
ook bereid zijn te goven. 
De bedoeling is no.r.iolijk ·deze: 
a) u speelt per paar twee klaverjasrondes van 16 spelletjes. 
b) na olke klaverjasronde ·spoelt u individueel oen bingo rondo, Hierbij dient 

wol rekening te worden gehouden r.iet het fait, dat eventueel te verkrijgen· 
bonus- of -strafpunten opgeteld cq. in mindering worden gebra:oh-t ·op het totaal, 
wat door het paar oet het klaverjassen is behaald.· 
Bonus- of strafpunten worden behaald door dia vijf r.iensen, diff het eerst 
"bingo" hebben behaald, 
Dozo mansen trekken bij het hiervoor aangewezen KaKa-lid een envelop, waarvan 
de inhoud in aanwezigheid van alle aanwezigen ton gehore dient to worden ge
bracht, 

c) na elke bingo-ronde is voor de eerste prijswinnaar naast do envelop ook oen 
aardig prijsje beschikbaar, 

d) na afwikkoline van 2 klaverjas- on bingorondos wordon do '.Punt·orr bij elkaar 
getold en kunnen wij do eerste 3 van het klassor.ient een prijs in hot vooruit
zicht stollen. 

Wij hopen, dat u dit initiatief van 
bij deze Lens-primeur aanwezig zult 
Do aanvangstijd is 20.30 uur, 

do Ka-Ka zult waarderen on in grote getale 
zijn. 

KaKa 

J U N I O R EN: D:ENK Af.N DE "HEARING" VRIJDAGAVOND 
=--=::;::========== =====================-=======---== 

KERSTDRIVE. 

Do roods weer enige ·weken achter do rug zijnde Korstdrivo mag not als vorige keer 
weer 1n sukses genoemd worden. Door 32 paren is or verbeten strijd geleverd oo de. 
fraaie prijzen. Ilot was alleen ontzottond·vorvolond, dat or op bijna olko avond 
wol eon of oeordero paren/partners waren, die ontbraken. Dit gooide soos de hele 
organisatie in de war, wat vooral voor do andere deelnemers wel 'ns minder prot:. , 
tig was; 1 n Uitzondering racet hierbij wol worden gooaakt voor diegenen, dia bij 
verhindering voor vorvaneers zorgden. 
Ho hopen wol, dat·volgendo keer bij do Paas-drive icdorocn or zich goed van- bewust 
is niet alleen voor zichzelf aan tafel to zitten. 
Zoals reeds eerder gozogd, niettemin toch 'n aantal gezellige avonden en na 5 
van dozo avonden kw::i.raon wo tot de volgende totaalstand: 

1. Bijstorvold - Bortens 26.042 pnt. 
2. 's-Gravendijk - Reuver 25.727 pnt. 
3, Wittîng - Il=eiink 25.700 pnt. 
4, Ilalleen - Halleon 25.175 pnt. 
5, v.Noort - v.d.Lans. 24.304 pnt. 
6, Koetman - Niouwonhuizon 24.279 pnt. 
7. And9:ri9sen ~ Oostrom 24.224 p11:t., 
8. 's-Gravondijk- 1s-Gravondijk 24.039 pnt'; 
9. Duivèàtèijn - Zoun · 23.91 !l pnt. 

10. 1 s-ciràvèndijk - do Gr~ot ~3 ,362 pnt. 
De poedelprijs word gewonnen door I t wol bij iodor bokondo .. tandér.i Janssen - v. 
Doorn mot 19,466 pnt. We bedanken allo doolnemors voor do sportieve en gczolli~o 
strijd on wc hopen jullie ook vrijdag 19 januari toru:g to zien op onze klavor-
bingoavónd, · ' 

PRO G.R A MM A JUNIOREN 

ZONDAG 14 
10.00 uur 
14.00 uur 
12.00 uur 
13,15 uur 

januari 1973 
v.v.P.2 
D;H,B,R,K, 
Lens 8 
Lans 6 

- Lans 2 
- Lens 3 

Quick Stops 4 
- RK,S.V.M, (vr.) 

ZATERDAG 13 januari 1973 . 

Kil-Ka. 

Terrein: 

Zuidorpark 
Ocl<;cnbur{:l'h 
V3 
V3 

7 



8 

,14,30 uur Lens 1. - D.F.C.t V1 
15. 15 uur Lens 4 - Spoorwijk 2 V2 
15. 15 uur Lens 5 - Ser.iper ;11 tius 3 .V3 

Lens 7 - vrij 
13.30 uur n.s.0.5 - Lens 9 Zegwaartsowcg, Zoetorncer 

Lens 10 - vrij 
14.00 uur Quick Steps. 7 - Lens 11 Nijke:rklaan 
14.00 uur Lens 12 - E.S.D.0.2· V2 
14.00 uur rr.n.v.4 - Lans 13 ; Zuiderpark, 2e god, 
14.00 uur Lans 14 - D.II.L.13 V3 
12.45 uur R,V,C.11 - Lens 15 

. 
Sohaapwog, R:ijlwijk 

14.00 uur D,H,C.10 - Lens 16 B:rasse:rskade, Delft 
12,45 uur n.D.v.5 ..: Lens 17 . Zuiderpark, 2e ged • 

. 1 
18 Kijkduinsestr. 14,00 uur Zw.Blauw 3 -"!Lens 

12 .45 uur Lens 19 '. - rH. D.V. 6 V1. 
12 ,45 uur Lens 20 - Adelaars 3 V2 
12 ,45 uur Lens 21 '"G,D,S.13 V3 
12 .45 uur RK,D,E,O. 12 - Lens 22 Nootdorp 
14.00 uur Quick 15 - Lens 23 Sav,Lohr.ianl:ian 

DEZE WEEK BEGINT DE KOMPETITIE WEER. WIJ VERZOEJCEIT ONZE SPELERS'SLECIITS IN UI
T.ERSTE NOODZAAK AF TE SCHRIJVEN. 

i,FSCHRIJVINGEN: · 

Schriftelij~: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij de heer G.v.d.Stoen, Nunspeet
laan 303, 

, 
Telefonisch vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van 

ziekte): A-klassors ( 1 t/r.1 8): dhr.J.Hop, tcl.29,40-38 
B-klassers ( 9 t/r.i 15): dhr.A,Bertens, tel.29,02,45 
C-klassars (16 t/r.i 23): dhr.R,Becker, tel,55,94,77 

In noodgevallen kunnen do junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11,00 
uur afbellen bij dhr,G.v,d.Stecn, tcl,39,86.94. 

AFKEURHTGEN: De junioren· no eten bij slechte wee·rsor.istandighedcm steeds de af
keuringslijsten raadple~·en. Telefonische inf'oi'ï,1ati0s worden hier
or.itrcnt niet verstrekt. 

KEC?EnSTRAINING: a.s. zaterdag 10.00 uur voor E,Castonr.iillor, C,Harland on 
s.wiir.ier. 

D E 0 PST ELL INGEN: 

Lens 1 : 

Lens 2: ---

wordt donderdag na de trainin(l' bokond(l'emaakt uit de 
II,v:Beyoren, M,Bleks, Th,Beons, F,Disselderp, 
J ,Reuver, H,Rir.melzwaan, J .v,Rijn, Th.v.Rijn, 
G,Trommelen, Ch,Welters, R,Zoun, C,Böeseken. 

volgende spelers: 
A.Jungschläger, 
J,Stoltz, 

J.v,d,Mijc, A.Schneidor, Il.Schijf', C.Stapol, P.v.d.Steen, G,Wouters, 
P,Zeitzen (2x ook Lens 4), A,Bavon; overige spelers worden aangeschre
ven, Sar.icnkomst: 9.30 uur V,V,P,-torroin. Leider: Dhr.A.v.Baggur.i. 

A,Albers, A,Baur.ian, M.v.Baggur.i, H.v.Dar.i, J.v.d.Ende, ·A,Ileyncn, 
J ,Meuloraan, ,Lv.d;Meer, J ,Nieuwenhuizon, R.v.d.Steon; F,Teunissen 
(2x ook Lens 1), F,Veeren, P.Verhccsen. Sar.ienkor.ist: 13,30 uur D,H,B,RK-
tcrrcin. Leider: Dhr.A,Schneidcr. · 

±!9.~'::.-1: · A. den 
Lans, 
( 2x); 

Boer, II.v.d,Broek, G.éolpa, II.Guit, E,Hoef'nagel, J.Janoaat, J,v,d. 
P,Lejow:1an, A.Lodder, J\..dc Pagter, J,Post, F,Snocyers, P.Zeitzen · 
Leider, Dhr,A,Blok. 

Lens 5• R,Bertons, P,BoorJs, P.Dricssen, F,Hoo6hicmstra, G,Lelicveld, J.Meyers, 
E,Rocsink, T.v.d.Spoel, E.v.d.Spcel, Il.Stro.ver, •R.Verbarendsc, 

Lens 6: 

!:9.~'::._I' 
Lens 8: 

P,de Wolf. Leider: J ,J!Gynen. 

G.v.Ardenne, E,Boo:Js, G.v.Doclen, 1f.Duivcrman, H. •·s-a'.r-ave~dijk, 
c.rrooghi0mstra, tf,de IIilster, D,Kortokaas, R,v,d.'Linde, Jf.v.d,Lindcn; 
F,v.Os, lf,Pacquó, J,Ruyters. Leider: Dhr,F,Flur.ia;îs: ' · · · 

vrij (J.Slabbors, J.v.Hoek zie Lens 8),, ... 

C.Bakker, A.v.d.Ilore-, G,IJlank, R.Bor.i, il.Brouwer, J,Dessing, J,v.Gef'f'on, 
A,Kleiuogt, F,Magnoc, M,Magnoe,' J,Slabbcrs, J.v,!loek, Il,Ruitcrman.· Leï-' 
der, Dhr.P,Mocrshoek. 



Lens 9: G.v.Gossel, A. 1 s-Gravondijk, M.Ifoynen,. J .de I!ilster, A.v.Kloef, P.Por
reyn, ·a:·RÜygrok, R.Micka, Q.v.Noort, M.Wolters, C.Sohenkels, E.Landman, 
T.de Kok. Leider: dhr.C.Franke. Sami,nkoQst: 12.15 uur Lens-terrein; 

Lens 10: vrij. Zie Lens 9, 11 en 14. 
Lens 11 : 

Lens 12: 

E.Castenraillor, G.Bloks, G.Boolhouwer, J.Broohard, J.Uollink, R,v.d.Kruk, 
R.v.Luxemburg, R.Peek, A.Slabbers, Th.Visser, J.Wasserman, J.v.d.Ende, 
A.Reesink. Leider: dhr.N.Drabbe. Samenkomst: 13.15 uur Lens-terrein •. 
R.I!eomskork, E.v.Luxer.iburg, R.Leyn, ·A;v.Maren, P,Meyor, Q.v.d.!foysj 
w.v.d.Meye, •P.v.Rijn, J.Tettero, J,Wijngaarde, R.Wijsman, D.v.d.Zwan. 
Leider•• dhr.B.0sse. 
R,Blank, L,v.Domburg, P.v.Duyn, A.Hoefnagel, F,Kras, L.Lojewaan, M,Looye, G.Mahieu, v.Pouw, T,Prins, II.Uding, Il,Wubben. Leider: dhr,G.Vorvaart. 
Samenkomst: 13.15 uur Lens-terrein. 

Lens 14: R.Ilopponbrouwors, J.Houtschildt, E,v.d.Hoven, M.Janson, C,Lipman, 
E.Tounis, B.v.Veon, Th,v.d.Voort, J,q.o yaal, F.Wouters, P.Blom, J,Vold
r;1an. Leider: dhr,II.Dankers. 

Lens 15: P.Dullaart, W.Groen, A,lioenstok, F.Jonker, R, Kleywogt, A.Krijgsman, J.Korte, A,v,Maarseveen, F.v.0stayen, J,Pompen, W.de Vos, J.l/assorman, 
Leider: dhr.S.Sandifort. Samonkomst: 12,-- uur Lans-terrein. 

Lens 16: 

Lens 17: 

Lens 18: 

Lens 20: 

Lens 21: 

Lens 22: 

J,Bronger, 0,Borst, P.Deviléo, R.Uofman, P.Hop, R,v.d.Laan, J,Lausberg, J.v.Rijn, P.Valkonburg, F,Fortr.ian, R.v.d.Moer, Ros,: R.Micka. Leider: dhr,W,Keetman. Samonkor.istf 13,00 uur Lens, - ·· - ···· · · 
G.Appoldoorn, P.v.d,Burg, R,Koevoots, l/.Frantzon, 0,Huis, R,Noordoloos, 
F..v,Volzen, Il.Vink, F,Kortekaas, P.Schoor.iaker, P.Luoas, M.Peporkar.ip, 
R,Dossing. Leider: dhr,Th,Iloefnagel, Samenkomst: 12.00 uur Lans. 
R.v.d,Boogaard, J,Coli, J,ter Laare, R,Pereira, !,!,Versteeg, A.Bijnagte, 
}[.du Chatinier, W.Uoynon, R,Pootors, Th.v.Luxor.iburg, Ch.Goovo, N.Groene
wegen , H.Prins, Leider: dhr.H.Vorbarendse; Samenkomst: 13.00 u, Lens, 
P.Heer.iskerk, F.Soholtes, J.Engele, R.v.Eyk, Il,IIoppenbrouwer, A,Maas, ·T.v.d,Tol, J,Heggelman, A.Kuipers, Th.Mooyman, L,0osterveor, R,Wessels, 
J.v.d,Brande. Leider: dhr.lf,v.d.Tol. 
A.Grimborgen, A.Koovoots, tf,Rots, S,Bruens, A.Ellingor, R.v,Leedèn, 
A.Sips, B.Vaske, E.Uubben, L,Straub, M,v.Zwodon, ~\.Gordijn, S,Wiir.ier. 
Leider: dhr. W. Mie hels. · 
c.Harland, R,v.Aarle, P.Bakvis, M.v.Pclt, M.Sohmitz.,· M,-Vissor, F,Bauman, 
T.Gimberg, R.Grevo, M.v.d.Akker, rr.v.d.Broek, T,Hoogovoon, P,do Haas. 
Leider: dhr,A.rroek. 

H.Erkelens, A.Loyn, B,v.Nieuwenhuizcm, F,0rta, !,!,Rovers, R,Ruiterman, 
d.Boon, E.Francke, P.de Gier, G,Jansen, R.v.Loouwen, II.Weoke, R.Piotors. 
Loideri dhr.R.Poters. Samenkomst: 11.45·uur Lens. · 

~~ns 23: K,Straub, A.v.Klis, G.v.d.Broek, N.Frankcn; M.Kerkhofs, G,Toouwisso, 
R,Raaphorst, J.v.Dongen, R.Sips, R,do Vos, P,do Jong. Ros,: 
lingon. Leider: dhr,l!.Banning. Samenkor.ist: 13,00 uur Lans. 

R.Houwo-

Stand 1,-klassers t/m 6 januari 1973. 
A.D,0. 15-29 Quiok Steps 
Excelsior 17-22 Gona 
Feyenoord 15-21 lfostlandia 
Roodcnburg 16-16 Rava 
D.F.C. 15-15 Lens 2 
Sparta .16-15 .RK.A.v.v ... 
U.V.S, 15-13 RK,D.E.0, 
Do Mussohon 15-12 v.v.p. 
î/ostlandia .16-12 Den Hoorn 
Lans 1 16- 8 G,D.A. 
Lisse 14- 7 Verburoh · 

1.v.s.J. 
JUNIOREN: · ·DENK AAN DE 11 IIE1\.RING" 

12-18 
11-15 
11-14 
12-14 
11-13 
8-12 · 

11 ... 12 
11-10 
12-1-0, 
11- 9 
9-·2 

11- 1 

VRIJDl,GAV0ND ! ! ! 

Blauw-Zwart 
Lens 3 
Dynamo 
D.H,B,RK 

·D.z.s. 
G.D.S,· 
v.D.s. 
G,D,A. 
Vogol· 
Oliveo 
L,V,S,J ~- .. · 

12-20 
11-19 
12-17 
12-15 
13-15 
13-13 
11-10 
10-.4 
9- 4 

10- 3 
9-- 2 

9 
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Du.no . , 13-21 R.v.c. 11 ~19 ~ RK.D.·E.O: 
Lens.4 12-1.9 •Lens 5 10-18 · ·.Bl.Zwart 
A.D •. O. 12.,.17, · .... S._E,V.,. · '12-18 ---V.V.P, 
Velo 12-14 n.v.v. 12-15 . Hit-Blauw 
H.B.S. 9-11 S.Al tius 11- 9 Gr.w.II Vac 
_Spo.o.:r:wi jk . 1.1-10 • Quick 12- 9 Lens 6 
Postduiv:en 12-, 7 · Wit-Blauw 7- 8 ~ Re.va 
v.c .• s. 13- 7 · H,B.S. 12- 8 Valkeniers 
v.v.P. 10- 6 D.s.o. . .1_1- 5 Verburch 
Loosdu'ine·~ ·12- :4 . 'crorav:liot .12- 1 , RK.11..v •. v. 

. ' . . , . . : 

·. G.R.v.c • . . 
Die Haghe 12-21 Velo 10-16 
Ooievaars . 1 2'-1 6; · Valkeniers 9-1.2 
W .·r.K: 11-15·,., Dynara_o. 10-12 ;. 

Lens 7 12-13 B.T.C, 10-11 
Tedo 12-11 . ~ "i RK.S.:V.M. 10-11 
Gom1.· 11-10 RK.A.v.v. 8-10 
Oranje Blauw 4- 8 Vredonburl$' -8- 8 
Westlandia 12- 7 Lens 8 10- 8 
Vies~ 12- 7 Quintus . -~ 11- 6 
B.M.T. · 4- 5 ... Rava . 8- 4 
ruc.D.E.o. 14- 3 Quick Stèps 10- 4 

PROGRAM!,!,\. PUPILLEN. Zaterdag 13· januari 1973 - . -~-~- - -
12.00 u.Lons P 1 
11 .00 u.Laakkwartier P 
10.00 u.Lcms P 3, 
10.00 u,Lens P 5 
11.00 u.Laakkwarticr.3 
10.00 u.Lens P 7 

Lens P 8 

- Concordia P 1 
2 ~ Lens P 2 
- Lens P 4 
- Wilhelmus P 5 
- Lens P 6 · 
- Wilhelmus P 7 
- vrij 

.. W '.EL. P EN • 

11.00 u.Lcns W 1 
11 .00 u.Len'. W 2 
11,00 u.Lons W 3 
12.00 u.Lens W 4 
12,GO u,Lens W 5 

.- Laakkwartièr W 1 
- Laakkwarticr W 2-
- Laakkwartier W 3 
- Gona W 3 
- H.B,S. W 3 

DE OPSTELLINGEN: 

· Vl ·." ... 
Jansoniusstraat 
V1 
V2 
Jansontusstraat 
V3 

V 1 
V 2 
V 3 
V 2 
V 3 

Al~è- opste+lingen 

Sar.icnkorast: P 2 

en leiders: zolfde·als vorige week. 
10 uur Lens-terrein. g_t • 10 uur Lens-terrein. 

10-17 
10-16 
9-13 

..9-11 
9-11 

10-10 
9- 8 
9- 7 

10- 6 
8- 3 

11- 2 

. . -~- .- .. 

·AFSC!IRIJVIlfüEN": 
lHET~PKOMERS_: 

Lens-terrein tel.66.13.14, vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur. 

AFKEURINGEN: 

Pupillen: 

Lçins 1 - Du.no 
Lens 2 - Lens 
Lens 5 - Lens 
Lens 7 - Lens 

, ,., . 

Ook al zijn het nog vriendschappe],ijke wedstrijden, niet-opkomen 
zal weer worden bcst~aft raet 2 reserve-beurten • 

· ltr kan niet wo:i;-çtçin ge.informeerd na:ar · eventuele afkeuringen. 
het veld of het ·punt van samenkomst kom~n. . ' ' -~ . . -

Icderecm r.ioe t na."lr 
.... , - ... 

Welpen: 
1 4~ Lens 1 - Lens p 4 1-0 
3 2-0 Lens 2 - Lens 3 ."3-0 
6 2-1 Lens 4 - Lans 5 1-0 
8 . 4-2 

... --
·J U N, I O R EN: DENK AAN. DE "HEARING" VRIJDAGAVOND. 

Standen B-klassors, bijgewerkt tot winterpauze. 
B 1, B 4. 
A,D.0.10 
Lens 9 

13-22 
13-20 

die Hagho 4 
Monster 4 

10-17 
11-16 

B 14. 

K,M.D. 2 
Lens 11 

11-21 
10-19 



Wcstlandia 8 
D.II.C. 5 
lhlhelnus 5 
Velo 7 
D.s.0.5 
D.!I,L.8 
v.u.c.7 
Rijswijk 6 
v.c.s.5 
Quick 5 

B 20 

Lens 12 
Esdo 2 
Ravn 8 
v.c.s.8 
R.V,C.10 
die !Iaghe 6 
Velo 11 
Laakkwarticr 7 
K.M.D.4 

B 32 

Wcstorkwartier 8 
Ooiovaars 6 
G,D.S.9 
v.v.P.10 
II,B.S,!) 
R.V.C.11 
A.D,0.16 
Lens 15 
v.c.s.8a 
Quick 8 

10-18 
12-16 
13-16 
11-15 
12-10 
7- 8 

13- 8 
10- 4 
12- 3 
14- O 

9-17 
8-15 

10-14 
11-10 
11- 9 
9- 7 
8- 5 

11- 5 
9- 4 

10-19 
10-16 
13-15 
10-14 
12-13 
4- 5 
5- 5 

10- 4 
8- 2 

11- 0 

JUlTIOREN: 
=-===--======-= 

RIC,D,E.0,5 10-15 S, V,II,2 9-14 
G,D,A,3 12-15 Quick St,7 10-12 
II,B,s.5 12-15 A.D.0.14 8-10 
Lens 10 13-11 R,V.C,9 11- 9 
Vios 4 12-10 G.D.S,8 11- 7 
Loosduinen 3 13- 9 n.P.s.v.1 11- 6 
R.V,C,7 11- 5 Quick 6 12- 4 
Quick Steps 6 10- 1 Gona 5 13- 4 

B 26 B 31 

Lens 13 10-18 Lens 14 9- 18 
A,D,0,15 11-15 rr.v.v.5 11-18 
G,R,V,C,2 12-13 D,J-1,0.7 11-13 
Velo 11 8-11 Vcrburch 11 10-12 
Vios 6 11-8 D,!I.C ,9 10-11 
Spoorwijk 6 9- 7 Tone1;ido 6 11- 8 
die !Iaghe 7 8- 6 D,S,0,9 7- 6 
B,M,T,5 6- 4 v.u.c.12 11- 5 
Rijswijk 9 9- 4 D.I!.L.13 10- 3 
II,D.V,4 4- 2 H,V,V,5A 4- 0 

DENK AAN DE 

"HEARING" VRIJDAG,i. VOND, 

----=-=-=---============ 
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D E 1 E N S R E V U E . 
Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 
Uit Zambia ontvingen we nog een nieuwjaarswens van Eddy van Bronckhorst (adres: 
D,N. v. PoBox .1-51, Mansa-Luapula, Zambia) •. 
AGENDA 

woensdag 17 jan: 
vrijdag 19 jan: 
zondag 21 jan: 
woensdag 24 jan: 
vrijdag 26 jan: 
vrijdag 2 febr: 
vrijdag 16 febr: 

NIEUlill DONATEURS 

19,30 uur Lens-dames - Flamingo's 
K1A VERJAS-BINGO 
Lens 1 - De Postduiven 
Lens-dames - F.C,De'ri Haag '65 
Di.sko Drive-in-show 

· Wijnavond 
"Mens-erger-je-niet" ! ! ! 

A.A.Teunissen, 
C,Brinkgreve, 
J,Sohutte, 
J.Sohutte, 

Landzijde 82, Den Haag (T) 
Vreeswijkstr,106, Den Haag (Ten 1) 
1'fijhestraat 12, Den Haae (Ten 1) 
v.Anrooystr.40, Den Haag (Ten 1) 

ADRESWIJZIGnm (KORREKTIE) 
,.. J.Verhoef moet zijn naar Dunantstr,1235, ··zoetermeer. 

ZOIIBRA VOHDKOMPETITIE, 

Het bestuur is van plan een Lens-elftal in te schrijven voor de zomeravondkom
petitie, Se.nioren;- die hiervoor belangstelling hebben, worden verzocht dit ken
baar te maken aan de heer G.v.d,Velde, Hertenrade 161, tel, 39,86,77, 
PROGRAMMA LENS-DAIIBS 
Vanavond:(woe~sdag 17 januari) speelt ons dameselftal voor de kompetitie tegen 
De Flar.üngo I s, waartegen destijds de eerste nederlaag werd eeleden, 
Afgelopen woensdag ging de vriendschappelijke wedstrijd tegen R,V,C, niet door. 
Daarvoor in de plaats kwam G,D.A,, dat met 2-0 werd ve:i:-slagen, 
Jammer, dat het een vriendschappelijke wedstrijd was, want G,D,A, is in de kompe
titie nog ongeslagen, zoals de stand hieronder laat zien. Volgende week woensdag 
speelt het dameselftal om 19.30 uur thuis tegen F,C. Den Haag '65, dat pas is in
gedeeld in plaats van Tamuvona, Vrijdagavond trainen. 
De., stand is als volgt : 

STAND DAMESKOMPETITIE 

A;D.O. 8.,-7-0-1-14 
G .D.A. 7-6-1-0-13 
Delft 9-6-1-2-13 
Flamingo I s 7-5-1-1-11 
P.D,K. 8-4-1-3- 9 
LENS 9-4-1-4- 9 
R.K.A.v.v. 7-3-1-3- 7 
S.E,P, 7-2-2-3- 6 
Spoorwijk 8-2..:9-6- 4 ·· 
R,K.D,E,O. 7-0-0-7- 0 
Texas 9-0-0-9- 0 
F,C,Den Haag '65 0-0-0-0- 0 

DE SPANNilfü IS HEER TERUG 

35-15 
18- 4 
35-13 
16- 4 
21-11 
11-10 
13- 7 
r-12 

14-27 
3-29 
7-48 
0-0 

STEUN DE LENSBOUWAKTIEJ 
KOM EN KLAVERBINGO ! 

De spanning is weer terug in de afdeling van ons eerste seniorenelftal. Een neder
laag tegen Steeds Volharden zou een duikeling naá.r de zesde plaats hebben bete
kend. ],Jaar zover kwam het gelukkig niet. Een grote schare Lenssupporters zag een 
vooral in do eerste helft sterk aanvallend Lens, dat st.Volharden regelmatig in 
grote moeilijkheden bracht. Doelpunten konden gewoon niet uitblijven, Donald 
Schönherr zorgde voor 1-0 via een fraaie kopbal, waarna het toch nog 1-1 werd 
door wat te onzeker ingrijpen van de achterhoede. Donald reageerde vervolgens 1 



2 

attent op een foutje van de· Rotterdamse doelman en het was 2-1. Na rust liet Lens 
de Rettordarm;iers rustig komen; Le·s1ié• Hazelzet roriddo···een dieptepass eerst nog · 
doeltreffend af, voor de Lensverdediging aan een drukke slotfas~ begon, Nadat het 
3-2 was geworden, werd het nog even benauwd, maar in de stand kwam geen veran
dering meer. De andere koplop!Jr .. De .Holl_andiaan verspeelde een.punt tegen het sterk 
opkomende RKWIK: ' 
Zondag ontvangt ons eerste De Postduiven, waarvan destijds in de uitwedstrijd 
met 5-1 werd gewonnen. De Loosduiners gedragen zich echter nogal grillig, getuige 
onder meer het grote aantal doelpunten voor ( 23), hetgeen moer is dan de nurar.10rs · 
een en twee tot nu toe hebben gepresteerd. Uitkijken dus. De Hollandiaan zal oen 
zware dobber krijgen aan VOC, St,Volharden naar het in doodsnood verkerende HBS, 
terwijl filCWIK Sohovcmingen ontvan'gt, De kopgroep kan na zondag nog moer in elkaar 
schuiven, De stand in fe kopgroep: ~ (.C/]l.=t L)tf~: 
De Hollandiaan 14-7-6-1-20 22-16~~§~;. c , .. ; 
St. Volharden 14-7-5-2-19 22-16 i , ,c;;-::-; -~ 
LEN'S 14-8-2-4-18 30-15 =,,.....-,._~ :(·!-Ui/ i\\ 

! H'i j . ' . Il Olympia 14-6-5-3-17 21-15 1 t'îfL 1 ! '\ 
RKWIK 13-6-4-3-16 17-15 -~ 11,,+:• 1 ~-\ ----Do grote strijd tussen A.DO 3 en Lens 2 is gestredenJ ADO 3 sleepte de kleinst 
mogelijke overwinning in de wacht en gaat nu mot ruime voorsprong aan de leiding. 
Ons tweede is nog wel niet helemaal uitgeschakeld, maar heeft hot niet zelf meer 
in do hand; afwachten of ADO zich nog wil veri,issen. Lens 2 ontvangt zondag , · 
Tei j~inger.t 2, terwij~ ADO 3 naar uvs 3 m~. zlt. . ~. s...:.':.'.-~tl 
De situatie aan kop is als volgt: ~B • •~ Hl,::::. t;,.;. --.', . :,, ,.,_, f!j::i:J:.;:•' 
ADO 3 14-10-4-0-24, 50-15 . -~ ' .. :- ti'.hJ 
_LENS 2 13- 8-3-2-19 26- 7 ·"" . '·. tîl..Ij]t; ~ 
DHC 2 13- 5-5-3-1 5 25-2cJJI° . " ., 111,l[i_. ' . 
El. Zwart 2 13- 5-5-3-15 24-1 3 . - ,#,, ftlff, · , 
LENS 3 verrichtte uitstekend werk door vu?;' met 3-1 eronder te houdod. ~;~~;~r ,., . 

Westlandiawon moeizaam (2.:.1) van hot onderaanstaande :BEO, terwijl PDK 
Fortuna Vl. versloeg. Zondag speelt ons derde thuis tegen PDK 2, zodat revanche 
kan worden genomen voor de destijds wat ongelukkig geleden nederlaag. Uestlandia 
ontvangt vue. De stand: ~ 

1-lestlandia 2 
ODE 3 '• 
vue 3 
PDIC 2 
Hollandiaan 2 
LENS 3 

12.:.8-2-2-1 8 
'12-7-2-3-16 
13.:.6-4-3-16 
1'0.:.6.:.3-1-15 
11..,,3-7-1..:13 
1 2-5-3-4-1 3 

27- 9 
23-17 
28-15 
17-10 
19-15 
23-16 

~ 
~ 

<>,á ~-

~+ 
Il 

(de gestaakte wedstrijd PDK-De Hollandiaan is niet in de stand verwerkt). 

LENS 4 beleefde zondag een glorieuse dag, Zelf ~on het met 9-0 van S,V,H.2, dat 
derhalve onderaan bleef staan, :Belangrijk is echter ook, dat do konkurron

ten punten verspeelden. RICDEO 3 verloor met 3-1 van Wilhelr.ius 3, terwijl Juvontas 
2 mot 1-1 gelijkspeelde tegen Flamingo's 2. · 
Zondag staat de zware uitwedstrijd tegen RKDEO op het programIJa (12.00 uur), 
De stand aan kop: 

LENS 4 
Wilho:).mus 3 
Juventas 2 
RKDEO 3 

13-20 
14~18 
12-17. 
12-16 

DENK AAN 

KANTTEKENINGEN BIJ DE "RECHTSPRA11.K11 nr DE SPORT. 

KRANTENAKTIE 

In dit artikel wil ik aandacht schonken aan kromrao dingen, die recht gesproken 
worden en rechten, die krom zijn: 

Een der eerste facetten is het boetesysteem, wolk via het "synoniem" adIJinistratie
kosten op de ·markt wordt rsebracht, Voorwaar een schitterend voorbeeld van volks
raisleiding! Eon amateur, die op .het voetbalveld iets uithaalt, kan or in ieder ec
val op rekenen, dat hij de eerste paar daeen of weken zijn zakgeld dient te spa
ren om de administratiokoste'n· voor de "roohtzaak" te kunnen betalen. 
Al ben je nog z·o•n arme sloeber, voor eon simpele waarschuwing ben .je al gauw 

STEUN DE LENSÏlOUWAKTIE; KOM Elf KLAVERBINGO ! 



Fl.25 ,...., kwi_jt" Voor .• junioren ligt het tarief meesta:j. ~o rond ecm tientje, om nie:t alle verontwaardigde_oudors van kleine misdadigers al te zeer te duperen. Van principiële aai;-d is de vraag, of jo überhaupt een amateur eon verkapte boete kunt opleggen. Een.verkapte toelage (in de vorm van.onderhandse onkostenvergoeding) mag eon amateur niet aannemen. Een verkapte boete (administratiekosten) moot een amateur be.talen ! 
Datdo bond on pas~ant de clubs misbruikt om doze kosten to innen, heeft voor de. bond praktische voorq.elen; dat dit systeem zonder twijfel praktische nadolcm voor de club heeft, zal ·d~ bond een zorg zijn, 
Terzijde staat nog, of dit rechtons toelaatbaar is. Eon volgend punt is de hoog-te:, van de boetes (sorry· administratiekosten). · . . Ik heb geen .reden om to twijfelen aan de finanoiölo stukken van do K,N.V.]. on ook do post "kosten strafzaken" zal heus wol kloppen. Als ik echter zie, wat do administratiokoston bedragen, kan ik mij niet aan do indruk onttrekken, dat woke-· • lijks het Hiltonhotol wordt goresorvoerd en dat intornationaal befaamdo juristen worden ingehuurd, om over de boosdoeners een oordeel te vormen. Dat de amateurs in sommige gevallen naar bui ten do stad moeten reizen or;1 godurendo een of twee minuten zich ·te laton verhoren en zodoende nog reisgeld kwijt zijn om hun recht te trachten te krijgen, wil ik nog bui ten beschouwing la tem. Publi- . katie van een zeer gedetailleerde specificatie van bovenvermelde post "Strafzaken" zou veel opheldering kunnen goven, 
Als er dan toch moet wordcm betaald om de kosten van strafzakcm te dekken, vraag ik mij af, of de betrokken speler dit moet doen. 
Het justitie-apparaat in Noderland wordt betaald door de belastingbetalers. Analoog kan men stellon, dat de koston van strafzaken moet worden betaald d,m.v, contributie van alle leden van de K,N.V.B, 
Het moet mogelijk zijn do post strafzaken te begroten en daarna te zoeken naar een mogelijkheid om deze post te dekken. Een geringo contributieverhoging ligt dan uit billijkheidsoverweging het meest voor de hand. 
Een andere mogolijkheid is, dat de club betaalt. Een rechtspersoonlijkheid bezit- • tonde verenigin5 is ·verantwoordelijk voor de d'1den en 5 evolgen van die daden van •. , hun leden ( zelfs van supporters) en zou om die roden ook verantwoordelijk kunnen · worden gesteld voor de gedragingen van die loden binnen do lijn0n en dus voor do ,._ ... (financiële) gevolgen,· 
Een argument zou kunnen zijn, dat het elftal voor de kosten opdraait. Voetbal is immers een .teamsport! 
De laatste mogelijkheid is de thans geldende, De speler betaalt zelf de kosten. Welke van de mogelijkheden het meest billijk is, wil .ik even in het raidden laton. Het is teveel afhankelijk van de overtreding op zich en do omstandigheden, Voor b.v. het beledigen r.icH oen oi&entijds schuttingwoord van de scheidsrechter is naar mijn idee alleen do betrokken speler verantwoordelijk. · !Iet voorkomen van de gelijkmaker in de laatste minuut van de wedstrijd d.m.v. net maken van een overtreding (zonder de tegenstander te blesseren) zal door het hele elftal worden getoloroord, In zo'n geval zou het hole elftal voor de kosten op .. moeten dra:i.ien. De betrokken speler krijgt toch eventueel nog een schorsing ook.·· Speelt bovengenoemde overtreding zich af in een kampioenswedstrijd van het eerste elftal, dan zullen weinigen er bezwaar tegen raaken, ~ls do club voor de financiële gevolgen opdraait. Aan de hand van bovengonoerade vobrboelden is hot duidelijk, dat er in verschillende situaties ook verschillende arguraenten van toepassing ku.i:men zijn. 
Naar raijn mening is hot systeem v= het heffen van eon contributieverhoging door de bond het meest billijk, 
Mijn voornaamste argument is daarvoor het volgende: 
Wanneer con speler vindt, dat hij ten onrechte of te zwaar is gestraft, mag het niet gebeuren, dat do speler niet in beroep wil of kan gaan om redenen van financiële aard. Op

0

die manier moet iemand zijn recht gaan kopen i.p.v. krijgen, wat in een, rechtsstaat als Nederland gelukkig niet /:iCbeurt, maar bij de K,N.V.B, niet waterdicht is uitgesloten. 
Voorwaar een bedenkelijke situatie. 

DENK 1\.AN 
======== DE KRANTEN'AICTIE ! 

================= 
PROGRAMMA SENIORDT ZONDAG 21 JMTUIUU 1973. 
14,00 uur Lens 1 .- Postduiven 1 
12,00 uur Lens 2 - Teylingen 2 

V1 G1· L 6/4 
V1 G1· L 5/3 

·Carol v.d. Laan. 

Scheidsrechter: 
C,Go'vers 
J.Rosenbrand. 3 
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V2 G2 L 4/2 J .v.d.Grm,ff 
.. 12.00 uur Lens 3 - P,D.K.2 

12,00 uur :RK,D.E.0.3 - Lens 4 A.Hoogendoorn 
14.00 uur· •Lens 5 - Naaldwijk 3 V2.G2 L 5/3 J.v.Oy,m 
14,00 uur · Lens 6 - D,H,L,7 V3 G2 L 4/2 L.v.Akker 

Lens 7 - vrij 
10.00 uur Lens 8 - W .kimrtier 7 V2 G2 L 5/3 H,Meulenbolt 
10.00 uur Vios 6 - Lens 9 M,Bal 
15.00 uur Don Hoorn 4 - Lens 10 A,Mulder 
12.00 uur Scheveningen 8 '- Lens 11 J,Wijzenbroek 
10,30 uur Robin Hood 4 - Lans 12 niot aangewezen 
.14.30 Gr.W,Vao 8 - Lens 13 Il Il 

Lifil,ing: der velden: 

RK.D.E.O. 
Vios 

- Sportpark, Kon.Julianapark, Nootdorp 
- Melis Stokelaan hoek Dedemsvaartweg 
- Woudseweg 66, .Don Hoorn Don Hoorn 

Scheveningen 
Robin Hood 
Gr.w.vao 

- Houtrust (Ingang Houtrust,rng naast H,O.K.Y.) 
- "Ookenburg" eind L.v.Meerdervoort 

· - Roggowoning, Lar,dsoheidingsweg, Wasson_aar 
Verzamelen: 
Lens 4 - 10,30 uur Klub5ebouw 
Lens 9 - 9,15 uur 
Lens 10 14,00 uur 

Il 

Il 

DE OPSTELLINGEN: 

Lens 12 · · 
Lens 13 -

Lèns 1' en 2 worden door de trainer bekend ·gèw:inkt. 

·Lens 3 Lens 4 Lens 5 
als bekend als bekend als bekend 

Lens 7 Lens 8 
J.Schouw naar 10 

9,30 uur Klubgebouw 
13,15uur 11 

Lens 6 
als bekend 
• et F.v/d Borg, 

P,Ileynen, 
A,Bildorboek 

en R.Feekes 

• 

J. Verbarendse n.aar 9 
F.v.d.Berg naar 6 
P.Heynen naar 6 
en R,Feekes na'ar 6 

als bokond 
met A,Pelser 
en G.Halleen Deze week afschrijven bij . 

dhr,Ch,Bloks, tel.29,28,38 
tussen 20.00 en 21,00 uur). 

Lens· 9 
als bekend 
met H. Verdenk 
en J.Verbarendse 

Lens 12 
als bekend 

Afschrijven bij 
J.Verhoef tel.66.21.75 
vrijdag 19-20 uur) 

Lens 10 
r.1et A,Ber15r.1an 
Ön- J.Schouw 
zonder C.Dries 
on J .v.Schaik 

Lens 13 
als bekend 
met R.Bos 
en R,v.Oostveen !Coontze 

Lens 11 
als bekend 

STEUN DE LENSBOUWAKTIE; 

KOM EN KLlWERBINGO 
======-=========== 

Aanstr;w.nde zondag zijn de heren G.Coomans en Ph.de Zwart vanaf 9.15 uur op het ter-
rein aanwezig. . 
Weaens herhaaldelijk niet-opkomen bij do wedstrijden van hun betreffende elf1al 
worden do volgende spelers niet meer opgesteld: C.Dries - W.v.Rijn - J.v.Sohaiok. 

Voor verweer kunnen de genoe• de spelers op maandagavond bij de Seko terecht, 

AFSCHRIJVHTGEN: Op de. bokende tijden bij de desbetreffende uanvoerders. Ook indien 
er_geen afsohrijvinGen voor hun elftal zijn ge• eld, dienen de horen 
aanvoerders zich vrijdn,gavond tussen 21 .00 cm 22.00 uur met Dhr. 
Ch,Bloks tel.29.28.38 in verbinding te stellen. 

Uitslagen Senioren zondag 14 januari 1973 
St,Volhard:en 1 - Lens 1 2-3 Quick 7 - Lens 6 3-3 
A.D.0,3 - Lens 2 1-,,0 Tonegido 5 - Lens 7 1-1 
v.u.c.3 - Lens 3 1-3 Lens 8 . ~ ]Jê,ssenaar ··7 1-1 
Lens 4 -:-S,V,H,2 9-0 P.D.K,5 - Lens 9 1-2 
Voorburg 2 - Lens 5 4-1 A,D.S,5 - Lans 11 3-2 



w.r.K. 5 
D.U.N.0.6 

- Lens 12 
- Lens 13 

VARIAANTJES 

5-0 
1-2 

- Hoc gaat het met uw goede voornemens;· 
ook al in de grond getrapt? ' 

DENK ;\JIN•KRANTENAKTIE ! 
=====-===-============= 

- Zou Carel.geïnspireerd zijn door André van Duyn (waarom zijn de bananen krom), 
- V,U.C,3 - W.Verheul: 1-3. 
- Vraag voor do ballotagekommissie: Kan een barhouder lid van Lenig en Snol zijn ( worden) ? 

B JiJ R,I C H -TEN 
- Voor de wedstrijd van Lens 1 van a.s. zondag is weer een neer dan voortrofelijke bal tor beschikking gesteld door firraa "'t Voontje", ondor het raotto: "u balt, wij verhuizen" ( zie ons lag Lens-revue), . _ . . _.,,.. 

De redaktie ontvangt rcgelnatig komplir.1entjcs voor hot leuke tekenwerk, Wo willen graag nognaals benadrukken, dat alle eer toekorat aan onze artistieke raode-/ werker lfir.1 Snijders, 

~~~· ~g,rn [D[ ~liIDiiiUilli DE HE/\llING. -
Ondank~ de go;i;go -belangstelling -( ca. 30 junioren) is deze Hearing toch nog tot een redelijk sukses geworden. Wat ons echter vooral tegenviel, was de geringe opkorast van do leiders. Meer dan 2 of 3 leiders waren deze avond.niet aanwezig, terwijl wij deze toch dringend hadden .uitgenodigd. 
Op deze avond werd door bijna iedereen vlot gepraat on er zijn dan ook verschil-··· lende standpunten naar voren gokonen. Hot bleek o.a. dat de raeerderheid van de aanwezige junioren tegen de topscorerslijst is, zoals die nu ~lke weok in do Lensrevuo wordt gepubliceerd, Vorder zouden uij van de juniorcnraad de junioren willen vragen om wat medewerking te verlonen, wanneer wij hun vragen om te helpen bij akties,dic•door ic junio:cenraad worden gevoerd, 
Omdat het is gebleken, dat de junioren niet via een hearing to bereiken zijn, zullen·wo proberen op een andere manier b.v. door een enquête-achter de interessen vàn de junioren te koracn. Volgende week zullen jullie meer bijzonderheden vernomen over hetgeen vrijdag j.l. besproken is. 

BEATAVOlID, 

Vrijdag 26 januari grootse beatavond voor de B- on C-klassers. Vrijdagavond wordt het helemaal te eek in het Lens klubgebouw. Allen- en C-klasscrs komen dan raot hun vriendinnetje dansen op de muziek van een erootso discotheek. Daar "Fair Inpression" verhinderd is, zullen zij niet -spelen, -zoals wc eerder verraeldden, r.mar "Dr,Duruny's-Drive-in-Show" komt hier do sfeer brengen, zoals die, nog nooit is geweest. Voor de jongens zonder neisje zijn alle meisjes van dezelf-de leeftijd van Kwiek Sport uitgenodigd, zodat je al tijd kunt dansen, · Dus spaar alleraaal voor volgende week vrijdagavond om 8 uur slechts een piekie voor deze ongekende beregoede swingavond. 

KRIINTENAKTIE. 

A.s. zaterdag is er weer een krantcnaktie. Twee weken geleden-zijn wij goed van start gegaan en wij hopen, dat er deze week weer evenveel mensen zullen zijn, die voor kranten zorgen, lfij stellen het zeer op prijs, als U ook nu weer de kranten zoudt willen binden. 
Indien U kranten hebt, kunt U tot vrijdagavond 10 uur opbellen naar Rob v/d Steen· tel.39,86,94 en 1'1ij kor.ion ze dan z11,terdagochtcnd na 10 uur bij U ophalen, .. 
KLAVER-DINGO AVOND. 
Deze avond (zie voor bijzonderheden elders in Lensrevue) belooft con geweldig sukses te worden. Ue willen bij deze erop wijzen, dat junioren op deze avond van harte welkor.i zijn en <lat uit deze erotc groep Lenslcdcn zelfs oen grèite ilfva=diging wordt verwacht, 

..... Jura0 5 
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TOPSCORERSLIJST. 

Op de afgelopen vrijdag gehouden hearing hooft hot overgrote doel van de aanwe
zige junioren zich uitgesproken voor afschaffing van de topscorerslijst. Toen do 
redoktie-kommissio aan het begin van het seizoen besloot oen topscorerslijst to • :, 
publiceren, onderkende hot do bezwaren, die hieraan kleven. Desondanks meenden 
wij, dat het als oksperiment een kans verdiende. 
In de loop van hot seizoen hebben we zowel positieve als negatieve reakties go
heor.d, die voor ons geen aanleiding waren on de publikatie te stoppen. 
De hearing hoeft echter overduidelijk de woogsohaal naar het negatieve doen door
slaan, wat voor ons reden genoeg is vanaf heden geen topsoorerslijst moor te pu~ 
bliceren voor junioren, welpen on pupillen, , 
Hoo de gedachten bij de senioren liggen, is ons niet precies bekend: onze algemene 
indruk is echter, dat de sonioren de topscororslijst wel op prijsst.ellon on wij 
zien vooralsnug geen reden om publikatie van do senioren topscorers op to goven, 
Reaktios zien wij al tijd met belangstelling t·egemoot. 

D0 stand: 
Elftal 

1. E.Bakk0rs 
_5 ___ 

12 
2, G,do Hoogd 6 11 
3, J,de Hilst0r 10 10 
4, II, de St0rke 10 9 
5. H,Vorheugd 10 9 
6. W,Keetmm 1 8 

STEUlf DE 
' ' \i 

L,Hazelzet .. 1 8 LENSBOU_WMTIE; ,. • 
A,v,Lu::wmburg 13 8 KOM EN KLAVERBINGO 
J.Disseldorp 3 8 

Jacowicz. 

KLAVER-BINGO-AVOND t.b.v. de L -j_;J NS Il O UW A K TIE ! 

Zoals in de Revue van vorige weck reeds 
werd· verr.rold, órgahiseert de KaKn. a. s, 
vrijdagavond,ecn klaver-bingo-avond, 
aanvangstijd 20,30 uur! 
Daar in dezelfde.revue re0ds uitvoerig 
de spelregels werden gepubliceerd; dient 
dit stukje .slechts alleen cmar orJ U nog 
evon.a::m deze première-avond-te helpen 
herinneren. . 
Voll8dighoidshalve verLJelden wl.J nog;· 
dat de kosten voor deze avond Fl,3,-
por paar bedragen, dus daarvoor hoeft U 

p ROGRAMM ,1 JUNIO REN 
ZONDAG 21 januari 1973 
12.00 uur Gona 1 - Lens 2 
12.00 uur Lens 3· - Dynamo '67 1 
14.00 uur RK.D,E.0.2 - Lens 6 
12 .oo uur Dynar.io '67 2 - Lens 8 

ZATERDAG 20 januari 1973 

Lens 1 vrij 
Lens 4 - vrij 

15.30 uur Crotivliet 2 - Lens 5 
15.30 uur Westlandia 6 - Lens 7 
15,30 uur Lens 9 Rijswijk 8 
15,30 uur Lens 10 Vios 4 
15.30 uur Lens 11 s.v.n.2 
14. 15 uur Lens 12 - R,V.C.10 
15.30 uur a.R.v.c.2 - Lens 13 
13.45 uur D,H.c.9 - Lens 14 
14. 15 uur Lens 15 - V,V,P-,10 
14. 15 uur Lens.16 - v.u.c.13 

'niet thuis té blijven. 
'i-fij doen dan. ook oen beroep' op zowel 
de ouderen.als de jongeren onder do 
Lensors on in grote getale op to komen, 
tecieer gezien het goede doel, waar deze 
avond voor wordt georganiseerd, namelijk 
do 

LEtTSBOUWAKTIE ! 

Do KaKa én de BouwkoruJ~ssie rekenen op 
U! 

Terrein: 

Vrederustlaan 
V3 
Nootdorp 
Ockonburgh 

Rederijkderstr, 
Geostwea, Naaldwijk 
V1 
V2 
V3 
V2 
Ockenburgh 
Brasserskade, Delft 
V3 
V1 

KaKa. 



14.15 uur De Lier 8 
13.00 uur Lens 18 
13.00 uur Lens 19 

· 13.00 uur Lens· 20 
11 .45 uur. Lens 21 
14.15 uur Quick 13 
1.1 ,,4 5. uur Lens 23. 

AFSCHRIJVINGEN': 

Lens 1.7 
- w.v.s.1 
- Duno 9 
- Laakkwartier 11 
- Lens P 3 
- Lens 22 

Kranenburg 6 

Kanaalweg, De Lier 
V1 
V2 
V3 

Sav,Lohmanlaan 
V1 

Sohriftel!,i~: y66r vrijdagavond 18,30 uur bij de heer G.v.d,Steen, Nunspeetlaan 
Telefonisch: v:rijdagavond tussen 18°,45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval ( 3o3• ----- van ziekte): A-klassers ( 1 t/m' 8): dhr.J.Hop, tel.29.40.38 

. B-klassors ( 9 t/rJ 15): dhr.A·,Bertens, tol.29,02,45 .. 
C-klassers (16 t/m 23): dhr,R,Bockor, to1,55,94.77 In noodgevrillen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10.30 on 11,00 uur afbellen bij dhr,G.v,d, Stoen, tol,39.86,94, 

' ' 
AFKEURINGEN': Do junioren mooton bij slechte weersomstandigheden steeds do af

keuringslijsten raadplegen, Telefonische informaties .wo.rden hierover 
niet verstrekt • 

. x;EEPERSTRAINING: a.. s. zaterdag 9. 45 
N.Groenewegen, Bij 

Stand Regionale 
A.D.O, 
Excelsior 
Feyenoord 
Roodenburg 
D,F, C, 
Sparta 
u.v.s. 
De Musschen 
Westlandia 
LENS 
Sp.Lisse 

Kompetitie: 

16-31 (kampioen) 
18-24 
16-21 
17-18 
16-16 
17-16 
16-14 
16-12 
16-12 
17- 9 
15- 7 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1: vrij (P,Zeitzen zie Lens 7) 
Lens 2: A,Baven, J,v,d,Mijc, A,Schneider, A,Schijf, C.Stapol, P.v,d.Steen, 

G,Woliters, Th,Booms, A,JungschHi.ger,. G.Tror.imclcn, F,Dissoldorp, J,Reu-· 

Lens 3: 

ver, Ch,Woltors, SamenkorJst: 11,30 uur Gona-terrein. Leider: dhr.A,v,Bag-
A.Albers, A,Bauraan, M.v,Baggum, H,v,DarJ, J,v.d,Ende, (gum. 
A,Heynen, J.Meuleman, A.v.d,Me.er, J,Nieum:mhuizen, F,Tcunisscn, 
F,Veeren, P,Verheczen, P,Lejewa_an, Leider: dhr,A.Schneider. 

Lens 4: vrij (P,Lejewaan zie Lens 3 

Lens 6: 

Lens 7: 

.... .. -
Lens 8: 

E.Hoefnagel en A,de Pagter zie Lens 5) . ·..,,__,,_ . 

als vorige week rJet E.Hoefnagel on A.do Pagter. _ . 
P.Driessen (zie Lens 8), Samenkomst: 15,00 uur Cromvliet-terrein. 
Leider: dhr,J.Heynen. 

als vorige week, Samenkomst: 12,45 uur Lens-terrein, Leider: dhr,F,Flu
A.v.d,Aar, M,v.Dijk, Th.Heemskerk, J,v,Ilook, G,Iloogervorst, (oo.ns. 
H,Keyner, F,Klos, A,Looyesteyn, H,Nim;obrugge, .J,Slabbors (2x), W.Snij
dors, P._z_eitzen, SaL1enkomst: 14,30 uur Lens-terrein, Leider: dhr.N.Osse • 
C.Bakker, A.v.d,Berg, G,Blank, R.Bom, ,~.Brouwer, J,Dessing,· J,v.Goffen, 
A,KleiweB't, F.Magnee, M.Magnee, B,Ruiterman, P,Driessen, Samenkomst: 
11,30 i.iur Dynamo-terrein, Leider: dhr,P,Meershoek, 

Attentie Selektie-groep,A-klassers, 
Daar _de heer P,v,d,Maas op dinsdag- en donderdagr.iiddagen niet te bereiken is, worden de A-klassers verzocht bij verhindering af to bellen 's-avonds tussen 

STEUN DE LEN'SBOU!fAKTIE; 
KOM EN JCT.,AVERBINGO ! 7 



18.30 - 19.00 uur bij do hoer, J .C.Hop, tel. 29,40;38. Afschrijven, voor de 
training via andere Lens-leden is niet toegestaan.' • · • · 
Lens 9: G.v.Gessel, A. 1 s-Gravendijk, M,Heynen, J.de Hilster, A.v.Kleof, R,Mioka, 

Q.v.Noort, P.Perreyn, C.Schenkels, M.Holters, T_.do Kok,· Leider: dhr •. 
C.Franke. 

~~~~-~Q: J,v.d.Burgt, R,v.Hook, R:.!lulse• ans, J,Lustenhouwor·, R.v.d.!foer, P.v:d·. 
Nieuwenhuizen, A.Roosink, J.v.Velzon, J.Voldraan, E.Landraan, w.v.d,Meije, 
A,v,Maron (2x). Leider: Dhr.J.Zoet. 

Lens 11: G.l3loks, G,Boelhouwor, J.Broch=d, E.Caston• illor, J.v.d,Endo., J.Hol
link., R,v.d.Kl'.llk, R.v.Luxe• bur13, R,Pook, A.Slabbers, Th.Visser, M.v.Was
sera. Leider: dhr.N .Drabbe.. . .. .. 
t • • ••• 

12:,R,Iloomskork; E,y.Luxompurg, R,Loyn, 
f,v 1Rijn, J.Tottoro, J.Uijngaarden, 

A.v.Maron (2x), P.Moyor, Q.v.d.Moijs, 
R.Wijsoan, A.Hoenstok. Leider: dhr • 

~- ]3.0s~e. . 
Lens 13: 

l , . . , - ,, 

R,Blank, L.v.Doraburg, P.v.Düyn; À:noefnagel, F.Krás; L.Lejewaan, M.Looye, 
G.Mahieu,, V.Pouw, T.Prins, H,Uding, rr.Wubbon. Leider: dhr.G.VervC".art. 
Saracmkoc1st: 14. 30 uur Lens-terrein. 

Lens 14: P.Blora, R.Hopponbrouwors, J.!loutschildt, l!).v.d.!loven, M;·Jahsen, C.Lip-. 
r.m.n, E.Teunis, .B.v.yoon, .r.Vold• an, Th.v.d.Voort, J,do m:ial, F.nou.ters. 
Leider: dhr.H.Dankers·. Sa• enkorast:. 12.JO uur Lens-terrein, 
P .Dullaart, W .Groen, F.Jonker, R,Kleywogt, A.l(t•:j,jg_si1,in, J .Korte,. A.v. 
Maarseveen, F.v.Ostayen, J.Porapen, W,de Vos, J,WasserrJan (A.!IoonstQk 

· zie Lens 12). Leider: dhr.S.Sa_ndifort. 

_ ~S!i~-'.!_~: als ,'vorige week. Leider: Dhr.W,Koetraan. 
Res: R,Micka. 

Lens 17: als vorige ve.ok, zonder R.DessinG zie Lens 18 
• et M,Prins. 

Leider: dhr.Th.!Ioefnagel.· Sa• onko• st: 13.15 uur Lens. 
Lens 18: als vorieo week, zonder M.Prins zie Lens 17 

· · · • et R.Des_sin,.,. Leider: dlir.H. Vorbarendse. 
Lens 19: als vorige week. Leider: Dhr.w.v.d.Tol. 

Léns 20: als vorige weck. Leider: Dhr. lv.Michols. 

~~~~-g~: als vorige week. Leider: Dhr.A.Hoek. 
Lens 22: als vorige ,mok, zonder R,Ruï torr.ian. Leidèr: dhr.R.Petors. 

Saraonko• st i , 3. 1 5 uur Lens. 

·Lens 2}: als vorige weolc, r.Jet A.Jansen, Leider: Dhr.H,Banning. 

DENK MIN KIVINTENJ,KTIE 

SPORTKM-!PEN ZOMER 1973. 

Zoals ieder jaar zal Lens ook dit jaar 
weer aan de N .K. S. -sportkar.1pen deolnó• en. 
Het is gebleken, dat velo Lens-leden • et. 
ontzettend veel plezier aan deze var~ van 
vakantie fu0edocn. . 
wc· gaa.vi dit jaar m:i.O:r ·do volgende 

0

kampon:. 

Oudenbosch 

Borculo 

voor jc;mgens geboren tussen 1 sopto• ber 
.. Datu•:. zo-ndag 15 juli t/• ,zater_dag - ... ' . 

voor jongens, geboren tu_ssen 1 sopte• bor 
Datur,1: zondag 15 juli t/m zaterdag. 

1961 en 1 soptcnbor 1963, 
21 j~li. Kosten: Fl.60,-, 

1959 on 1 soptorabor 1-961 •. 
21 juli. -Kosten: Fl.62,50, 

voor jongens goboron tussen 1 septerabor 1957 on 1 septer.1bor ·1959. 
Datura: zondag 8 juli t/ra zaterclac _14 jul_i. _ Kosten: Fl.62.,50 •. 

Weert ---
Indien or voldoende belangstelling bestC".at, wilden wo ook naar Hechtel (Bolgiö, 
35 kr.1. ten zuiden van Eindhoven) gaan. 
Dit karap is gekomen i.p.v. Ferschwoilpr on bezit oen voel betere sportakkoraodati0 

8 ( 4 voetbal velden, b.askot- en volleybal volden), wa=ondor ook nog eon ko• ploto 



~~~:;!~~!• Dit kaCJp is voor spelers van 16 en 17 jaar, Datum: zondag 8 juli t/f?:, __ 
zaterdag 14 juli. Kosten: Fl.90,-,;..., ·· · ·· 

STEUN DE LENSBOUWAKTIE; 
KOM ·EN KLAVERBH!GO ! 

=======---=-=----==-------==-==---==--====-= ,, 
In deze kaCJpweken (Oudenböpch, Borculo en Weert) wordt veel aan sport gedaan, 
wa:1rvan voetbal de hoofschotel is. , 
Er blijft eohter voldoende vrije tijd over voor _eigen ideeën en aktiviteitcn, 
Ook zwer,11;ien ( ui te:ç-iurd vàoral bij goed woor) is veol vuldig CJogelijk. Er is eon 
zwerabad vlak nàast het ka• pterrein). 
Liefhebbers raoeten zich zo spoedig r.1013elijk opgeven bij 
303 ( alléén sêhriftelijk). 
Aarzel niot, want op 15 februari sluit de inschrijving, 
PROGRAMMlc PUPILLEN zaterdag 20 januari 1973, 

9.00 uur Lon·s- 1 - zie zaaltoernooi 
9,00 uur Lens 2 - Il Il 

11.45 uur Lens 3 - Lens 21 
12.00 uur Sohoveningen 4 - Lens 4 
12.00, uur Schevm;lingen 5 - Lens 5 
11 .45 uur Lons 6 ~ Lons 7 
11.45 uur Lo.ns 7 - Lons 6 
11.00 uur Lens 8 - Schevoningon 
PROGRAMMA WELPEIT 

11.00 uur Schevoningen 1 - Lons 1 
11.00 uur- Scheveningen 2 - Lens 2 
11.00 uur- Lens 3 - Scheveningen 

6 

3 

V2 
Iloutrust 
Houtrust 
V3 -
V3 
V2 

Houtrust 
lloutrust 
V1 -

-

11,00 uur LÓns 4 - Scheveningen 4 
11 .00 uur Scheveningen 5 - Lens 5 V3 "'-"'="' •~.R> 

Iloutrust::_;,-,,,;c,='-=:,"--:;:J;,~~-= 
DE OPSTELLINGEN: 
P 3: als bokond. R.v.Oosten zie ook zaaltoernooi, Leider: Ton Bauraan. 

als bekend. Leider: Ferrie Hooghie,;istra. SaCJonko• st: 
als bekónd. Leider: Rob Hoefnagel. SaCJonkorast: 

11.00 u,Lens-torrein. 

11.00 u,Lens-terroin. 
P 6: als bekend. Leider: Fred de Kleyn. 
~-1= als bekend. Leider: Coen Hooghiemstra, 
P 8: als beleend. Leider: Arnold Brouwer. 
W 1: als bekond. Leider: Hans Zoun. Saraonkomst: 10.00 uur Lens-terrein. 
W 2: als bekend. Loidor: Guus Hc~ynen, SaCJenkomst: 10,00 uur Lens-terrein, 
R_l: als bekend. Loidor.: Coes van Doelen, 
~-1• als bokend. Leider: Dhr,Hoppenbrouwer. 

als bekend. Saraenkomst: 10.00 uur Lens~terroin. 
Zaaltó"ernooi in Veiling Noord te Poeldijk. 

e. Evenn:ls voorgttande jaren noemt Lens deel aan het door de K,N. V .B, georganiseerde· 
zaalvoetbal toernooi, dat wederora wordt gehouden •in Veiling Noord to Poeldijk. · · 
Er wordt doolgenoCJen door 3 teams van elk 8 man.· Elk teaCJ spoelt· 4 wedstrijden 
togen resp. 's-Gravcmzando, Hoekse Boys, Juventas en Laakkwartier. 
Het toernooi begin~ ora 9 uur en is oCJ 11,30 uur afgelopen, · 
De volgende spelers en leiders CJoeten 8.-15 uur op hot Lens-terrein aanwezig zi"jn: 
TeaCJ 1; 
R. v-:ï:;o'on 
·R,dc Keyzcr 
!, .Over1sauw 
R,Michels 
R,Bloks 
P.Lolioveld 

R.Verstoeg 
R,v.d.Hoek. 
LeiJor: Paul v.d.Stoon. 

J.v.d.Nieuwenhuysen 
DENK MiN KRANTENAKTIE 
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Tea• 2: 

F. Verbarendse 
W.Valontin 
R.Groon 
R.Schipaanboord 
1'!.v.Baggun 
L.Jan• a.at 
H,Plankon 
R,Bon . 

Leider: Jos Dis·soldorp 

Pupillen. 
Lons-1. 
Laakkwartier 
Lens 3 · 
Lens 5 . 
Laakwartier 
Lens 7 • 

. . 
- Concordia 1 

2 - Lens 2 
- Lans 4 
- Wilhel•us' 5 

3 · - LenE! 6 
- Wilhelr.1us .7 

Lens W 2 - Lao.kkwo.rtïerW 2. 

1-0 
0-3 
3-2 
3-1 
0-3 
0-6 

Toa• 3: 

Welpen. 
Lans 1 - Laakwartior 1 
Lens 2 - Laakkwartior 2 
Lens 3 - Laakkwartier 3 
Lens 4-- Gona 3 · ·· 
Lens 5 - rr.B.S,3 

_-r,,- 0-

3-0 
1-0 
1-1 
0-1 

~ 11' 1! 
Na oon wokonlanga wintors-i\bp noesten de welpjes 2 ui tko• on tegen Laakkwartior. 
Onder invloed van do vele aanraoedigingon van onze supporters kwa• on do welpjes 
tot een crroot offensief. Dit bleek vooral uit hot feit, dat do bal • onigmaal hot 
houtnork raakte, ·m.a.w •. een doelpunt kon niet uitblijven, 
En ja hoor.,. na voor do wintorstop olko wedstrijd to hebben vorloron, kwam Lens 
eindelijk door .Ronàld Wa.ssormo.n • at 1-0 voor to staan. 
3fla.k voor het rustsignaal zorgde Mark Ro.s voor oen 2-0 voorsprong. In do 2o helft, 
waarin ied,oroon, goed overs poolde, kon Gertjan do Kok uit eon goodo po.ss 3-0 sco-- · 
ron. Dit ,was ·a:an ··ook do oindui tslag. :séik zou zeggen: ga zo door jongens, dan kunnen 
do andoré'''Lonsertjos hier nog wat van laren! 
P.S. wa.t een winterstop al niet kan doen ! 

Guus Hoynen. 
Lens W 3 - Lao.klamrtier W 3. 

van richtine; veranderd, 1-0. Op oen vrij hard 'bevroren veld. spoelde 
welpen, 3 sind,s ~ij ~ango tijd weer eens 
oen goede wedstrijd. Gelijk vo.naf"het 
begin wo·rd" con lrnvig •offonsief ingezet, 
wac>.ruit wol voel kansen ontstonden, maar 
waaruit noe; geen doelpunten vielen. 
In do tweede helft werd hot offensief · 
nog heviger. Toch viel pas 5 min. voor 
tijd do beslissing. Eon schot van J,Rom
bouts word-door con Laakkwartior spolor 

Zo eindigde dozo wedstrijd in eon 
volkomen verdiende overwinning, dia 
no1, veel hogor had kunnen uitvallon, 
als or wat rustiger • et do kansen 
wn.so@gcgo.an. 

Standen 

Lans 16 
v.u.c. 
v.c.s. 
A.D.o.· 
Quiek 
D ,H, C. 
D.w.o. 
Schov. 
Bl.Zw. 
Crorav. 
D.s.o. 
Laakkw. 

10 

Coos vo.n Doolon. 

STEUN DE LENSBOUlTAKTIE; KQM EN KLAVEBJ3INGO 
===--=============-----==-==-===--=========== . 

C-klasso t/_p 16 doco@ber 1972. 

13 10 3 0 23 36-11 do Lier 14 13 
14 10 2 2 22 44-14 Lens 17 12 ·9 
13 10 1 2 21 37-16 Or.Blauw 12 8 
12 9 1 2 .19 36-11 B.M.T, 13 7 
12 8 1 3 17 48-.19 II.D.V. 12 7 . 13 6 3 4 15 35-24 Quick st. 12 · 2 
13 4 1 8 9 32-46 R,V,C. 10 2 
13 3 2 8 8 20-36 v.c.s. 12 3 
14 3 0 11 6 27-73 Colorit. 13 3 
11 2 1 8 5 19-44 Rn.va 12 1 
13 2 1 10 5 24-40 
13 0 4 9 4 16-40 

DEl.'IK A,'IN KRllNTEtf AKTIE 
======================= 

1 0 27 
2 1 20 
1 3 17 
1 5 15 
0 5 14 
4 6 8 
2 6 6 
0 9 6 
0 10 6 
1 10 3 

67- 9 
47--' 9 

· 51-17 
29-24 
23-30 
20-24 
18...'.46 
23-,t1 
13-43 

8~56, 



c.w.P. 9 - 15 
D,w.o. 9 - 15 
H,M.s.u. 9 - 13 
w.v.s. 11 - 12 
n.P.s.v. 10 - 8 
Quick 5 - 6 
Zw,Bl. 7 - 4 
D,S,O. 9 - 4 
Lens 18 9 - 3 
A.n.o. 5 - 2 

Verslag Lens 12 - Esdo 2 
=======--=============== 

H.B.S. 
Duno 
JC,M,D. 
H.M.S.H. 
Spoorw, 
o.s.c. 
II.D. V. 
Lens 19 
Loosd, 
A.D.O. 

11 - 20 
12 - 16 
10 - 15 
13 - 15 
11 - 12 

6 - 10 
12 - 8 
10 - 5 
11 - 5 
12 - 2 

DENK AAN KRANTENAlCTIE 
=---=====-=========== 

In een goede maar bij vlagen to harde wedstrijd hcrnft Lens 12 de punten gedoeld 
mot Esde. De wedstrijd ging om do oorsto plaats van afd. B 20, Lens startte ner
veus, • a'.lr al gauw kregen de spelers • eer groep op het spel van Esdo. 
De bezoekende club probeerde via lange ballen eon aat in do vordediaing van do 
gastheren te krijgen. Dit lukte niet, totdat door aarzelen van do achterhoede do 
aasten vrij eenvoudig het leder in hot doel konden prikken: 0-1. Deze stand 
bleef tot do rust gehandhaafd. In de tweede helft lieten do blauw-witten do 
4-4-2 opstellincr varen, teneinde snel do gelijkmaker te kunnen scoren. 
Deze bleef echter uit. De goed leidende scheidsrechter gebaarde nog 1 • inuut, 
Do wedstrijd look verloren, Esdo r.1ocht nog oen corner ne• en: deze werd echter 
afgeslagen, de bal word naar voren getrapt, oen snelle 1-2 tussen v.d, Meys 
on v.Luxe• burg, do eerste kwam hot strafschopgebied binnen, word neergehaald en 
- ••••••• oen penalty! Ed v. Luxo• burg schopte do bal rustig in hot linker hoekje. 
Lens 12 werd niet verslagen. 

Paul Meyer, 

STEUlif DE LENSBOUWAKTIE; 
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Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

AGENDA 

woensdag 
donde::-dag 
vrijdag 
zondag 

24 
25 
26 
28 

jan: 
jan: 
jan: 
jan: 

19,30 uur Lens dames - FC Den Haag'65 
.19.00 uur Lona A 1 - rr.n.s. 2 (Sem.). 
Disko Drive-in-show voor Ben C klassers. 
Lens 2 - GSV 2; DHZ - ~ens 1 

vrijdag 2 feb: Wijnavond , , 
vrijdag 16 feb: "Mens-erger-je-niet" ! ! ! 

STRAFZAKEN 

De KN"VB heeft A.Wagenaar tieschorst voor 3 bindende wedstrijd~n i.v.m. zijn optre
den tijdens de· wedstrijd De Hollandiaan - Lens 1 (sen). De kosten van deze straf
zaak ad Fl.25,-- komen voor rekening van deze speler en dienen te zijn voldaan 
:voor 1 maart. i . 

De KN"VB Afd.Den Haa,e heeft G.Vervaart geschorst voor 6 bindende wedstrijden i.v.m. 
zijn· óptreden tijdens de wedstrijd Lens 9 (sen) - Toofan 2 op 3-12-72, De kosten ~; 
van deze strafzaak ad Fl,50,- komen voor rekening van deze speler, die pverigens 
in beroep gaat. 

ZOMERAVONDKOMPETITIE 

We herinneren er nog maar even aan, dat.het bestuur van plan is Lenselftallen 
in to schrijven voor de zomeravondkompetitie. Eén elftal heeft zich al gemeld. 
'Belangstellende senioren kunnen zich opgeven bij hun aanvoerder (die het dan wel 
vermeldt op het wedstrijdrapport) of bij G.v.d.Velde, tel. 29.32.75, , 

TRIBUNE 

De bouw van de tribune heeft wat vertraging ondervonden, omdat het toch noodza
kelijk bleek palen in de grond te heien. Een en ander heeft uiteraard ook finan
ciële konsekwenties. Inmiddels zitten de heipalen al in de grond, zodat aan do 
verdere afbouw kan worden gewerkt. 

KONTRIBUTIE-ACIITERSTAND. 

In de Lensrevue van 31 januari a.s. zal 
wederom een lijst van wanbetalers-worden 
geplaatst, met de namen van degenen, die 
de kontributie t/m 31 december 1972 nog 
niet hebben voldaan. 
Wij verzoeken dan ook die senioren en/ 
of ouders van junioren/pupillen on wel
pen, die de kontributie voor hun kinderen . 
betalen, do ontstane achterstand on de 

NIEUWE LEDEN. 

kontributie t/m maart 1973 vóór 5 
februari a.s. te voldoen, daar anders 
uitsluiting van wedstrijden volgt, 
totdat Petaling over het gehele vor
enigiI!f,sjaar is voldaan, 

!Iet bestuur. 

'<-•P-.~-•-- • 

.- 906 L,A.v.d.Akker 25-02-65 ( w) !Ien1,elolaan 896 292107 
901- R,J.v.Elderen 14-07-59 ~ C) 

-:: 908" A.H.v.Gorp 17-08-64 wl 
ï 909 J,A.Krijgsman 15-12-62 (p 
-- 910 A,11.v.Pruijssen 17-01-65 (w) 

911 T.Zorbo 07-09-57 (b) 

IN BALLOTAGE. 

E,F,v.Santon 06-01-65 ~:l E,J,Jager 06-01-65 

POSTDUIVEN KONDEH TOCH "OPVLIEGEN"" 

Leslie Ilazelzet had vorige week vrijdag 
groot gelijk, toon hij in oen interview 
in Het Binnenhof zei: "Zeker bij de ama
teurs moet je het tegenwoordig in de eer
ste plaats van inzet hebben, technische 

Vrederustlaan 175 675339 
Regontesselaan 252 638021 
M·.•Stokelaan 1960 660596 
Winkelsteçl.e 68 299528 
Wolfhezestraat 6 320588 

Wolvenrade 21 
Woimarstraat 67 332133 
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capaciteiten komen pas op de tweede plaat.s". Waarop de verslaggever konstateert, 
· dat ·die··inzet ook·van het ·grootste beläng ·is voor Lenig en Snel om· nog kans· tè··· 
maken op de titel. "Het moet kunnen", zegt Leslie, "alhoewel, je moet natuurlijk 
ook een klein beetje geluk hebben,,. De Sffi1er in do ploeg is in ieder geval goed, 
Ik voel me ook'ieker bij Lens o:i,m•n gemak, ondanks het feit, dat je altijd wol 

• een· paar ··mmmderr nodig hebt--om ·te ·wënnen i Tn 'b.et · bogïri ging··1ïët ·--erg goed, tÖ.on 
volgde de terugslag en nu ben ik weer aan het groeien. In d.~_}a . .,,~.1:lt.e vier wed
strijden maakte ik ook vier doelpunten". 

Do woorden van Leslie waren zeer goed toepasbaar op de wedstrijd van ons eerste' 
tegen De Postduiven, dio ·à.es tijds in do ui twèdstrijd met 5--'1 · _werden geplukt en 
gebraden, maar ditmaal voo'ral in de' oor'stè helft krachtig tegenstand bood. Binnen 
twoo minuten stond Lens met 1-0 voor, toen een ·1istig'genomen vrije trap via het 
hoofd van Loslie in het doel belandde;·Dáarna liet Lens zich echtèr· terugdringen 
door de grotere inzat van de Lcosduiners,. Voor rust werd het nog gelijk, De twee
de helft was nauwelijks begonnen of Lens· stond 6et 2-1 achter, toen Fred de Zwart 
wat stond te goochelen, Het was overigens diezelfde Fred, die zich haastte zijn. 
fout goed te maken, Eerst nog werd een doelpunt van zijn voet afgekeurd (hoc ... 
vaak gebeurt· dan niet tegenwoordig?), maar zijn tweede doelpunt telde 1-(el en het 

-was weer 2-2, Daarna moesten De Postduiven met de rug tegen de muur. Di/.bele
gering .duurde· bijna eon half uur, voordat Paul Schönhorr do winnondotreffer wist 
to maken. Een treffer overigens, die door de tegenpartij moeilijk werd' 'geaccep- · 

. teord, · omdat do bal het doel vlak niet volkomen zou zijn gepasseerd geweest, De 
scheidsrechter stond.echter naast de paal (de meest ideale plaats) .on liet zich 
niet omverpraten. · 
St. Volharden won de uitwedstrijd tegcm HBS (2-0), maar De Hollandiaan moest VOC 
1-1 toostaàn, zodat Lens nog maar één punt achterstaat op deze beide leiders. 
RKWIK speelde gelijk tegen Schevenillèion. De andere wedstrijden worden 'à:fgolasf: .. 

Zondag staat do inhaalwedstrijd RKWI){ - HBS op ·het program, Het zou ons niet ver
bazen, als daar de afgelaste wedstrijd Goal - ODB bijkwam. Ons eerste moet zelf 
voor de KNVB-beker naar het Rotterdamse DHZ, De bus vertrekt on 12,30 uur. 
Desondanks toch de stand in de kopgroep: 

~t.Volharè.en 
De Hollandiaan 
LENS 
Olympia 
RKWIK 

1 5:-8-5-2-21 
15-7-7~1-21 
15-9-2-4-20 
14-6-5-3-17 
14-6-5-3-1 7 

24-16 
23-17· 
33-17 
21-15 
17-15 

' . 

Het tweede zag de thuiswedstrijd tegen Teijlingon afgelast.- Ook ADO speelde.niet, 
Voor zondag staan inhaalwedstrijden op het program. Hot tweede speelt thuis tegen 
GSV 2,. dat •de laatste tijd sterk opkont en Bl.Zwárt"i"niè:ti'-2-0 versloeg, ADO 3 is 
vrij,-De-·,mdere 1-rndstrïjden zijn voor Lens r:iinder belangrijk, De stand in de kop-
groep: ~--

ADO 3 
LENS 2 
DHC 2 
GSV 2 

LET OP LENS 4 ! ! 

. · 14-1 0-4-0-24 
13- 8-3-2-19 
14- 5-6-3-16 
13- 3-9-1-15 

. 50-15 
26- 7 
26-21 
18-14 

In de vorige Lensrevue publiceerden we wat onverwachts de stand van ons vierde. 
seniorcliteam. Daaruit heeft u kunnen opmaken, dat het vierde plannen· hÓeft · on · 
naar de hoofdklasse te promoveren. Daar staan wé natuurlijk helemaal achter, En 
als u voor ~ondag een alternatieve wedstrijd zoekt - het eerste speelt immers 
voor dé beker in Rotterdam - ga dan eens naar het vierde kijken, Het speelt zondac 
om tien uur·uit tegen RVC 5, Konkurrent RKDEO moet naar SVIl; do andere ·)<:onkur-
renten zijn vrij. · 
De stand in de kopgroep: 

LENS 4 13 20 
Juventas 2 13 - 19 
RKDEO 3 13 - 18 
Wilhelmus 3 14 18 

PROGRAMMA LEtfS DAMES . -~ . ' 
. 

Ons dameselftal verrichtte vorige week woensdag. ee,n knappe 'prestatie door De Fla
mingo's • et 2-1 te verslaan; de uitwedstrijd werd .des·tijds. net dezelfde cijfers · 
verloren. Vanavond (woensdag 24 januari) spelen.onzé dames on half acht te1,en 2 ~,... .,. 



--

FC Den Haag'65, dat nog geen enkele wedstrijd speelde. 
Deze week vrijdagavond s"!;aat ora 19.00 uur de uitwedstrijd togen Spoorwijk op het 
progro.rama. 

PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 28 JANUARI 1973, 

14,00 uur D.H.Z. - Lons 1 (Beker) 
11.00 uur Lens 2 - G.S.V.2 V1 G1 L 6/4 

Lens 3 - vrij 
10.00 uur R.v.c.5 - Lens 4 
12 .oo uur o.s.c.2 - Lens 5 
12 ;oo uur. Lens·6 •- st. Voorwaarts 2 V2 G2 L 4/2 
10.00 uür Lons 7 - Or.plein 3 V2 G1 L 5/3 
12.00 uur H,kwartior 6 - Lens 8 (Vr.) 
'14.00 uur Lons 9 - El.Zwart 9 V2 G2 L 5/3 

Lens 10 - zie andere elftallen 
12.00 uur Lens 11 - Bl. Zwart 12 V3 G2 L 5/3 
)0.00 uur W,kwartior 8 - Lons 1 2 ( Vr. ) 

· 14,00 uur Lens 13 - st.Voorwaarts 7 V3 G1 L 6/4 
LIGGING DER VELDEN: - . 

D.H.Z, 
R.v.c. 
o.s.c. 

- coraplex "Varkenoord", Rotterdam t.o. Feyeneord 
- Sportpark "Prinses Irene", Schaapweg, Rijswijk 
- Vlaraenburg, Mariahoove 

,W,kwartier - Duinlaan eind Sav.Lohmanlaan links. 

VERZAMELEN: 

Lens 4 9. 15 uur Klubgebouw 
Lèms 5 11 .00 uur Il 

Lens 12 - 9 .15 uur Il 

Lens 8. 11.15 uur Il 

DE .Ó PST E
0

L L IN G EN: 

Lens 1 en 2 worden door de tridner bekendgeraaakt, 

Lens 4 
als bekend 

Lens S· j',. 
als bekond· .. ·""' 

.• ~- J 

.. raet ·J)._.Pelser 

Lens 12 
als bekend 
raet ·A.:rlergr.ian 
en G.!Ialleen 

... , 

Lens 5 
als bekend 

Lens. 9' .-
als bekend 
raet II,Verdonk 
cm F.v.U.ocrt ..... 
Lens 13 

· als bekend 
raet R,Bos on 
H.v.Oostveen Koentzo 

Lens 6 _ 
als bekend 
raet J.Bcrst 

Lens 10 
F.v.Noort naar 9 
A,Bergraan naar 12 

Scheidsrechter: 
.. J. J,Mulder----: 

.F.Bonefaas . 

P,Mansveld 
. H,Gillet 
P,Moonen 
A. Verbruggen 

R,Ros 

J.v.d.Kraan 

Lens 7 
als bekend 

Lens 11 
als bekend 
raet W.v,Rijn 

- Aanstaande· zondag zijn van de Sèko de heren Ch.Bloks en H,Jacobi vanaf 9.15 
uur op het terrein aanwezig. 

- Na verweer is gebleken, dat het.niet-opstellen van ü,v.Rijn ongegrond was. 

AFSCHRIJVDTGEN: Op de bekende tijden bij de desbetreffende aanvoerders. Ook 
indien er geen afschrijvingen voor hun elftal zijn geoold, die
nen de heren aanvoerders zich vrijdagavond tussen 21 on 22,00 
uur 1aet Dhr.Ch.Bloks tolef. 29.28,38 in verbinding te :stellen, 

= VA R·t A"A N T JES = 

- Dë duiven zijn afgelopen zondag oo 15.45 uur bij eon oatige z,w. wind gelost. 
- A 1 heeft deze week geen punten verspeeld •. 
- Paul-Paal 3-2 
- Leslie Hazelzot slijt zijn dagen niet alleen bij Lens. 

, 

- Nij raden Guus Vervaart aan contra-expertise aan to vragen in België, Misschien 
trappen ze er daar wel in. 

- De variaantjes zijn deze weck beschikbaar gost0ld door 0nkol0 leden van de 
sportondorwereld. · 
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-'- Wie heeft de beer van Rinus Michols (P 1) gevondei:1.? Zonder deze mascotte kan dit 

· elftal niet voetballen. 
- Het klaverjassen beperkt zich tegonw;pordig niet alleen tot do Seko, ook do Juko 

· .hooft deze •.i ziekte" overgenomen, zelfs op maandagaVortà.. 
BERICHTEN 

- Aad Tinnenbroek en José Habes doen ons kond van hun voorgenomen huwelijk, welke 
/ zal plaatsvinden op 2 februari 1973 om 14.20 uur ton stadhuize Javastraat 26. 

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 15.15 uur in de kapel Leggelostraat 85 
to Den Haag. Zij recipiëren van 17,00 - 19,00 uur in ~o Taverne Hoornwijck·te 
Rijnijk, . . 

- Ronald on Thes Roodbol danken al degenen, die modo door hun blijk van belang~ 
" stelling hun· huwelijksdag voor hen onvergetelijk hobb_on gor.iaakt. Zij' sluiten 

hierbij hun wole-er.ieendo Nieuwja=sw,msen aan, 

4 

Sir.ione Rior.ien ·heeft er een zusje bij. Zij luistert naar de schone nar.ion Nathalie 
Joannette. Leo en echtgenote van harte è'efelicitoerd oot deze nieuwe aanwinst, 

vrijdagavond "2 FEBRUARI 1973" aanvang 20,30 uur 
l'lIJNAVOND: een avond, wa.:1r r.ien eens. e-ezellig met elkaar iets r.ieer te weten kan 

kor.ion van de FR/JTSE WIJ1{EN. 
Allereerst een korte uiteenzotting over de Franse wijnen, het keuren van diverse 
soorten Franse wijnen en Franse kaas, een korte filr.i over do Franse wijncultuur, 
tor afwisseling een dansjo en oen spel r.iot op do achtergrond die heerlijke Franse 
muziek. 
Wilt u r.ioodoen or.i deze avond to doen slagen,? voor slechts 5 gulden.kunt u kaarten 
voor deze avond kopen. Maar wen snel, 1;ant do ruir.ito zal niet toelaten, dat wij 
in allo aanvragen voor dezo avond kunnen voorzien. 
Natuurlijk is deze avond alleen toogamcelijk voor senioren r.iet hun_ dames. 
Kaarten verkrijgbaar bij loden van de Ka-Ka on het bouwfonds van uw vereniging: 

H,Bertons , Groonozijdo 103, tel. 29.02,45 · 
U,Hoefnugel, Tor.iatenstraat 128, 

on aan de bar. in"ons klupgebouw. 
KLAVERBINGO, 

Ons probeersel 1n wat gevarieerde avond 
te organiserên ûoör 'n kor.ibinatie v~n 
klaverjass~n en bingo, is helaas geen 
al te groot suksos geworden. 
Allereerst, van onze kant, onze ekskusos 
voor de kapotte raikrofoon, die voor I n -'V1i, , _.,_ 
wat ror;1melige indruk heeft gezorgd. Van r· ~L---.. . J . _ ,. 
do andere -kan-t vinden wij, dat zoiets / //De uiteindelijke uit ;ftig van vrijdag 
toch geen beletsel voor I n gezellige a- · , J is: Á >,;,./ / · . 
vond hoeft te zijn, wat het, na= 1 t ge-· 'v:à. r r.iopper van vrijdagavond te oordelen, 1 • Paul v. ,St~en en M,v:~-Tol 4307 pnt, 
voor verscheidene r.iensen wol was. 2 • Pa en zoon s-Grav~ndiJk 3878 pnt • 
Maar deze oikrofooh was ,.niet 't enige ver- 3 • ~,red Ba ven en Martin 3 77 4 pnt • 
velendo van afgelopen vrijda-e, Hot feit, Reuver 
dàt wij 1n bingo, r.iet prijzen in de voro Ondanks de vele kritiek laton we ons 
van plus" of mirl.' punten·, door I t klaver- . niet uit I t vel.d slaan en gaan we vor-

"jasson• hadden· heengewoven, werd. door 1n der r.iet proberen en organiseren, 1fo 
aantal • onsen niet erg gewaardeerd, Toch hopen alleen, dat U ook 1ns enige 
Jiadden we van toveren duidelijk de bé- initiatief gaat.tonen door raet sugges-
doeling in d.e Lens-revue gepubliceerd. ties naar ons toe te kor.ien, Weet U iets 
Men wist dus, of kon dus weten, waar • on voor 1 n gezellige avond, laat ons Uw 
vanavond aan toe was. Natuurlijk was I t ideeën dan weten. We zijn hoopvol 
·wel sneu vnor ·mevrouw en.Paula 1 s-Graven- gestor.id. · 
dijk, die door 2 "prijzen" in de bingo, KaKa 
maar liefst 900 pnt, r.ioosten prijsgeven, 
waardoor"do kans op 1 n'hoge notering wel 
verloren ·,ging. Sorry dcu:ios, zo lagen do 
kansen vanavond. Maar wc zijn er zeker 
van; dat jullie •t sportief opnoaen. 
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DE HI1\RING - [rn]fIDD~ · wmm @~ ~~~~@~OOiMW 
Hot is alweer twee weken geleden, dat de jaarlijkse Hearing is gehouden, Wij 
wilden mi· iedereen, die niet aanwezig was, nog even la ten weten, wat or op deze avond besproken is. Deze Hearing werd or.i 20,00 uur door de gespreksleider Jaap 
Colpa geopend. In hot Forum hadden zitting: Mevr,M,Halleén (KaKa) en de horen J ,v7d Kleij (Bestuur), G.v/d Steen (Juko), H,Houkes (Bouwkomr.iissie) en B,0sse 
(Jura), · . " . Als eerste onderwerp werd de aanwezigen gevraagd hun mening te geven over do taak van de juniorenraad. Uit de diskussie hierover bleek, dat de Jura enerzijds wordt gezien als een orgaan, dat aktiviteiten moót organiseren, speciaal buiten voetbal om, en anderzijds een binding moet vormen tussen de junioren, 
Vorder vond men het noodzakelijk de juniorenraadloden aan iedereen bekend te 
maken: Rob Bertens, Paul Zeitzen, Rob v/d S.teen, Gerard Colpa (A-klassors),. verder Paul !foyer, Ton 's-Gravendijk, Kees Schenkels en Peter Perreyn (B-klassers). De twee C-klassers, die in de juniorenraad zaten, hebben zich teruggetrokken. Hiervoor worden nog vervangers gezocht. 
Een volgend onderwerp, dat word besproken, waren de sportkar.ipon. Er werd voor;scstold om eigen kampen te organiseren, omdat op N,K,S. kampen volgens de junioren wat te veel aan sport werd gedaan en er te weinig tijd over was om andere dingen to doen. Maar dit bleek niet haalbaar op financiële gronden on ook omdat dit organisatorisch te veel tijd in beslag zou nemen, Nadat or nogmaals was· gewezen op hot belang gold en wa;irdevolle artikelen af te geven om die"fstal te voorkomen, werd er nog een aantal vragen op het Forum afGevuurd, zoals: 
- Wanneer er in hot klubgebouw platen konden wor~en gedraaid en om dit b, v ,: ook te doen op beatavondon en klubavonden, 
- Men wees op hot gevaar, dat de voorhoedespelers door de topscorerslijst te in

dividueel gingen spelen. Hierna werd besloten or.i de topscorerslijst voor ju-· nieren af te schaffen, • · · 
Men vroeg of het mocelijk was om dit jaar weer een tafeltennistoernooi to or
ganiseren; De juniorenraad ïs ondertussen al r,1et ,de orll'anisatie hiervan begon.:. 
non. 

Vorder bleek iedereen ( inclusief Bestuur) togen het ople,:mon van geldboetes aan junioren na strafzaken te zijn, Dit is echter een maatreeel van de K,N. V ,B. en , het bestuur heeft hier dan ook al (samen met verschillende andere verenigingen) bij de K,N,V,B, tegen geprotesteerd. 
Rond 22.00 uur werd deze, ondanks de geringe opkomst, toch zinvolle bijeenkomst afgesloten. 

KRJ\NTENAKTIE 

Jura. 

Juniorenraad heeft 

dan 

slechts EEN Gulden. Dat zal vo.or nie
vrijdagavond alle B- en C-klassers 
ao.nvang is OQ 8 uur. 

Jura.~---

De afg0lopen we0k is de opb~~ngst -~n-de nogal tegengevallen, Vol-
gende week is qr weer ,een krantcmaktie cm wij hopen, dut U de kranten al vast bowaar"t, zodat er weer genoeg zal zijn. Als het aantal opgehaalde kranten in de tookomst·niet toenedrnt, zijn wij B"onoedz~akt de krantenaktio te stoppen. 
De opbrengst van de krantenaktic is namelijk bestemd voor Jura en hiervan worden dan de festiviteiten B"efinartciéerd. Als er ni0t goneeg adressen zijn, is het niet 
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mogelijk om -irlon~en td vindon, die ·-die paar kranten w;i.;Lfènfö:iiiiä.Ïèrt; 
Dus wij_il).RP,~ü,'--'a,ät' ~r/~è yo~'.i;onde ke~~~Jiw~f ~e~r me~~<3,n •m~t kran,ten z:uJ.1.,en zijn, 
zodat wi;j''mbt·'ónze aktie- do'or' kunnen ·saan, • - · ·-·'.-. \· ···· -- -- - · · 

, • ,- .-.-.t . J~rn. • . 

PROGRA,MMA JUN I•O REN. 

ZONDAG 28 jànuari 1973 

13,00 uur Lens 2 
12.00 uur v.n.s.1 
10,30 uur_ .Lens 6 
14,00 uur RKi\.VV 5 

- G.D,A.1 
- Lens 3 
- Itava 2 
- Lens 8 

DOI!DERDAG 25 januari 1973 

_19,00 uur ·Lens 1 - H,ll.S,2 (Sen,) 

·ZATERDAG 27 januari 1973 

Lens 1 - vrij 
.J4,30.,uur _Duno,2 - Lens 4 
15,47 uur Lens 5 -~ Wit Blauw J 

Lens 7 
j5,45 uur·, vue 7 

- vrij 

14, 30 ·uur Die Haghe 
15,45 uur K!,!D 2 
1°3,15 uur Die !Iaghe 
15,45 uur Lens 13 
15.45 uur Lens 14 
13,45 uur V,C,S, 8a 

- Lens 9 
4 - Lens 10 

- Lens 11 
6 - Lens 12 

- Vios 6 
- D.S.0,9 
- Lens 15 
_; Laakkwartier 9 _ 
- R.V.C,14 • 
- Lens 18 

Terrein: 

V1 
:Theo Mann Bouwmeesterpad 

- V3 
'Loidschendam. 

Mgr.Nolonslaan 
V1 

Loudonstraat 
Steonwijklrirui. 
Heulwoa, Wateringen 
Terr. Spoorwijk 
V2 
V3 
Dodet1svaartweg 
V1 
V2 
Muurbloeraweg 

. ,, ; 

-14.30 uur - Lens 16 
t4,30 uur Lens 17 
14,30 uur c.w.P,3 
13.15 ·uur; K.M.D.6 

:13.15· uu:r:•· Lens 20 
.:_ Lens 19 
- Pup.kombinatie 

Terr,Quintus, Kerkstr., Kwintsheul 
V1 

14,3Q UU;t' 

13.15 üur 
12.00' u:ur 

Lens 21 
Lens 22 
"velo 20. 

- W,I.K,5 
- H,B.S.12 
- Lens 23 

V3 
V2 
Noordwea, Wateringen 

AFSCHRIJVINGEN : 

Schriftelij~: vóór vrijdagavond 18.30 uur bij de heer G.v.d.Steon, Nunspeetlaán 

Telefonisch : vrijdar,;avond tussen 18.45 en 19,30 uur {uitsluitend i~-g~;~i ... ·po3, 
_ vo.n ziekte): 

A-klassers ( 1 t/m 8) ·: dhr.J,Ilop, tel. 29.40,38 
B---klássers (9 t/m 15) : dhr_.A,Bertens, tel.29.02.45 

· C-klassers { 16 t/m 23) i dhr. R.Becker, tol. 55. 94, 77, 
··In noodgevo.11011 kunnon de junioren nog op zaterdagochtend tusson 10,30 en 11 ,00 

uur afbellen bij dhr.G.v.d. Steen, tel.39,86,94, .. 

AFKEURINGEN:, De jupioren r:J_ooten bij slechte weersomstandigheden steeds, de af:.. 
keu:cinsslijstenraadploaen, Telefonische informaties worden"hieróver 
niet verstrekt, 

NIET-OPKO!IBRS: W01,ens niet-opkor.ten afgelopen weekeind krijgen de volgende spelers 
~ _, •_,: 2 extra _resorve:-beurten: R.Leynj P.Booms· en F.Kras, _ · .. 

Bij herhaling voli:st·_ui tslui ting vo.n deolneminff aan de kompeti ti9~ 
]'Tedstrijden, · rn··do._t•g.eval blijft,,cl9 verplichtinB.,tot betaling· 

_ 'vo.n do kontribut~o~::-toi; het eind, 'van hot seizoen {-30 juni) geliapd-
haafd. '7;· ".··· , 

i . ~-· ,. 

·. ">·Wegens herhaald niét;-opkomen w~rdt de volgende speler dit seizoen 
,/ · niet • eer opgesteld: G .Appeldoorn; 

KËEPERSTRAINING: -vrijdag 16,45 uur voor Il,v.Kleof on M.v.Zwol, 

6 

zaterdag 10~00 ·uur voor E.Castennillor, N.,Groenewe1sen en C,Ilar
land. 

Afbollen bij N ,Drabbe, tol.33.66.52. _ 



Stand Regionale KoIJpetitio: 
A,D;o, 
Excelsior 
Foyenoord 
Roodenburg 
D,F,C, 
Sparta 

17 33 
18 - 24 
17 - 23 
18 18 
17 16 

·18 16 
.u .v .s. 
Westlandia 
Do Musschon 
Sp,Lisso. 
Lons 

17 16 
16 12 
17 12 
16 - 9 
17 9 

D E 0 P S T E L L I N G E N: · 

l:!!:.!!ê._l : vrij 
Leu.!1.2 _; ___ F_.Dissoldorp, Th.BooIJs, A, Jungschlägor, J, v,d,Mijo, A,Sohijf, A,Sohnei-

;~. ''.~ ·-~er, C,Stapel, P,v,d,Steen, G.Tronnelen, J,Reuver, G.Woutors, Ch,Wol··,, .. :::;;:_:-~::.;.Jers. Leider:. Dhr.A.v.Bnggum. 

l:!!:.!!ê._J. ;: als vorige week met R,v.d,Stoen i.p.v. P,Lejewaan, Samenkomst: 11,30 
uun V,D.S,-terrein, Leider: Dhr,A,Schneider, 
A,den Boer, H,v,d,Broek, G.Colpa, H,Guit, E,Hcofnagel, J,Janraaat, 
J,v,d.Lo.ns, P,Lejowaan, A:Lodder, A,do Pagter, F,Snoeyers, P,Zeitzon, 

·• A,Bo.ven, Samenkomst: 14,00 uur Duno-terrein, Leider: Dhr,A,Blok, 

Lens 6: 

Len~_I: 
Lens 8: 

R,Bertens, F,Hooghiomstra, G,Lelioveld, J.Moyers, E,Reosink1 T,v,d,Spoel, E,v,d,Spoel, H,Stravor, R,Vorbarendse, P,de Wolf, J,Post, 
~: P,Booms, Leider: Dhr,J,Heynen, 
G.v.Ardenne, E,Booms, G.v,Deelen, 1-1,Duivorman, N, 1s--Oravendijk 1 C. · 
]Iooghiemstra ,1'1,de !Iilster, D,Kortekaas, R,v,d,Linde, W,v;d,Linden,.' 
F.v.0s, W,Pacqué, J,Ruyters, Leider: Dhr,F,Flumans, 
vrij 

C,Bakker, A,v.d.Borg, G,Blank, R,Bom, A,Brouwer, J,Dessing, , 
J,v,Geffen, A,Kleiwegt, F,Magneo, M,Magneo, B,Ruitermnn, P,Driessen. 
SamenkoI:1St: 13,30 uur ·illCA.VV-terrcin. Leider: Dhr,P,Meorshook, 

!!~_2: .. G,v,Gossel, M,lleynon, J.de Hilster, G,v,Kleef, T,de Kok, R,Mioka, 

Lens 10: --------

Lens 11: ------

Lens 12: ----

Lens 16: 

Q,v,Noort, P,Porreyn, C,Schenkels, M,Wolters, R,Hulsemans, J,Brochard, 
Leider: Dhr,C,Franke, Samenkorast: 14,45 uur LOI1S-t0rrein,•· 
J,v.d,Burgt, R,Guit, R,v.Hoek, E,Landraan, J,Lustenhouwer, R,y,d,Moor, 
P,v.d,Nieuwenhu:j.zen, A,Reesink, J,Veldraan, J,ir,Y!'llZen, W,v.d,Mije, 
G,Boelhouwer. Leider: Dhr,J .zoet. Saraonkorast·: 13,45 uur Lons=terrÓin, 
G,Bloks, E,Cc1stcnmil1Gr, J,v,d,Ende, J,llollink 1 ll.,v,d,Kruk, ll,,v; , 
Luxemburg, R,Peo;k, IT.Ruyter, A,Slo.bbers, Th,llïss_Qr·,: .M,v,Wo.ssem, F,v, 
Loon, Leider: Dhr,N,Drabbo, Samenkomst: 14.45 uur Lens-terrein, 
R,lleemskerk, A,Iloenstok, E,Y,Luxemburg, A,v,Mo.ren, P,Meyer, Q,v,d. 
Moijs; P,v,Rijn, J,Tettoro, J,Wijngo.arden, R,Wijsmc1n, D.v.d,Zwnn. 
Res,: R,Leyn, Leider: dhr,B,0sso, Sc1menkorast: 12,30 uur-Lens-terrein, 
R,Blank 1 L,v.Domburg, P,v,Duyn 1 A,Hoefnagel, L,Lejewaa:n, M,Looye, 
G,Mahieu, V,Pouw, T,Prins, H,Uding 1 Il,Wubben, Res,: F,Kras •. 
Leider: Dhr,A,Bertons. · -.- · 
P,Blom, R,Iloppenbrouwers, J,Iloutsohildt, E~v.d,H~ve~, M,Jansen, C, 
Lipman, E,Teunis, B,v,Veen, Th,v,d,Voort, J,dó Waal, ]i',Wouters, 
T,Zerbo, Leider: dhr,H.Dankors. 

P.Dullac1rt, W,Groen, F,Jonkor, R,!Cleywegt 1 A,Krijgsman, J,Korte, 
A.v,Mo.arsevavoen, F,v,0stayen, J,Porapen, W,de Vos, J,Wassorman, 
A,Jansen. Sc1raenkomst: 13.15 uur. 
als voriB"e weok. Leider: dhr,W,Keetman, 

!!~~-11= als vorige wo9k mot R,v,Loon, Leider: dhr,Th,Iloofnagel, 
Lens 18: o.ls vorige week, Loidor: dhr,H,Verbarendsc, Samcmkomst: 13,30 uur Lens, 

7 



8 

!!~~!!.-19: als vorige weck, Leider: dhr.w.v.d.Tol. Samenkomst: 12 .15 uur Lens. 
Lens 20: als vorige week, Leider: dhr,lf,Michels, 

Lens 21 : als vorige week. Leider: dhr ,Jl. ,Hoek. · 

Lens 22: als vorige week, Leider: dhr,R.Potors. -------
Lens 23: als vorige week. A.JanJJon Zi(! I;o:ns :15. Leider: dhr,H,Banning, 

~~~=~~;;:;;;!"•': u~ L,~. Ij/ 1)/ I ~--;;,2~ 
Ook dit jaar zijn er .:-00; · ~akan t~ewo- · Ij / ,,1 \ i --~ 

1 

,- / ~-
ken voor ~nze juniorer_i, pu~illen on wel- ,! / , · ! n3 / 1/· '/ / 11 / pen. Het is gebleken in'he,t_v;erloden·, ,',//i; ,y...,&..,'}l~k/ f· ~l.:. 
der in de smaak vallen.' , ,.' , ·,/. · · 7 J i: ,7" 
dat deze kampwekon bij d_e Ao;1gd bijzo11-:. ;!,!,Il · "· f{; /j . , . · / ./. 
Jongens, die denk~n, dat ,zo'p kampwe~k '·/·'· '· / ~ 1/i · '[ 1

1 
_,' o een slappe vertoning is hebben het 111.s. . &'; / 1 _ 1 ·/ · 1 

Hier volgen enkele indrukkcm · van zo'n ,:J,~. ~ c:i/l/ ,;, fd/).\ J. ~~, : /f kampweek: "'~ ~~ v 1/ ·11.? , ~ 1 , • ;?, ".i; ~~ 
Jo korat ;ondag 1s-• iddags op het kanipierroin (grocit 1térrein • et tenten, voetbal-:-, 
handbal- en volleybalvelden, wasgologónhoden, ka.11pwinkol on eromheen bossen) on 
daar wordt dan do tent ingéricht. Îiet· zijn ·vrij groté tenten, waar eeri heel elf.:. 
tal en leiders 'in slapen. Op het kàmpterroin°s1a= ca.18 van zulke tenten (ver-
enigingen Ûi t het gehele land). · 
Het programma:-:in de wëek bestaat uit: 

-' Diverse sportwedst.rijden (Voetbal, hand'\>al, v-olloybal·, slagbal e.d.) in toer-
hooi verband." · 

- Allerlei spela.ktivito_itcn b.v. dropping, bosspelen, . 
; Voldoende zwemmogclijkhèd9n, bij redelijk weer (zwembaden zijn zeer dichtbij 

aanwezig:, gratis) •. 
. - Voldoende vrije tijd om zelf dingon"to organiseren ( als groep of ovontuool 

individueel). 

Bij slecht weer- worden er "binnenspelen" georganiseerd. 
Hot eten wordt cent:r:aal door één kok klaarge• aakt. 
De- klaohten 1 die hier· enkele ja:r:>en ·goloden over kwamen, zijn nu holo• aal 
opgelost, 

Wo . wilden dit ,jaar naar do volgende kampen gaan: . 

OudonbosQ,h --; v-,ór jongens geboren tussen 1 sept .1961 en 1 sopt .1963. ·. 
, • · .. -.·V:PXl zondti.g·,15 juli tot/met zaterdag- 21 juli, 

. 
Borëul-, ======== . .. 

Weert •. =====· 

- kosten Fl,60;-~. · .. 
- voor jongens geboren tÜssen 1 sopt.1959 on 1 sept.1961. 
- van zondae 15 juli tot/met zàte.rciag 21 _juli, 
- kosten Fl,62,50, · 

' t 
-. voor jongens geboren tussen 1 sept.1957 en 1 .sept.1959, 
:- van zondag 8 juli ·t/ra · zaterdag ·14· juli, 
- koston Fl.62,50' • 

.:._ ~gckoraen in'. pl~~is 'van °FO;~h1reilcr) , 
. 35 km, ton zuiden van Eindhoven) 

met goede akkot.1odC1.tie en sporthal).· 
- voor 16 en 17 jarigen. 
- van zondag 8 juti t/m zaterdag.14 juli,· 
- kosten Fl,90,--., 

Liefhebbers kunnen zich opgeven (zo spoedig mogelijk) bij dhr:a.v.d,Stecm, 
Nunspootlaan 303-(alleen sc~iftelijk), 
Wees snel, want do inschrijving sluit op _15 fe9ru~ri (Dus ,over~ weken): 

Cromvliet 2 - Lens 5: 0-3. ' . 
Met veel optimisfi)e boeon Lens ,,do wedstrijd tegen Cromvliet. Vo:r:>igo koor had Lon_s .· 
imr.iers met 10-0 gezcgcvièrd !· Dit optimi~mt:; bleef niet 4oleraaal gerochtvaardii,_d, 
want het w0rd: oen zware d-0bbèr. Dit bleek wol uit dé ruststand (0-0). Do tweede 



ne~I• scno,en ue aanva11ors wat zuiverder, waardoor achtoroe11volgens do Boor, 
Vorbarondso en Stravor kondcm scoren, Do boste had tenslotte toch gawonnon, want· 
in dozo stand kwam geen verandering moor, Nu maar hopen, dat or in do stand van 
do ranglijst ook geen verandering optreedt ! 
Dan, wacht ons aan hot eind van het seizoen een kampioensfeestje'. 

~ 

PROGRAMMA PUPILLEff ZATERDAG 27 JliNUARI 
13,15 uur Lens-kombinatio - Lens 20 (jun.) 
12,30 uur Celeritas 3 - Lens 3 
11,00 uur Westerkwartier 3- Lens 4 
12,00 uur Lens 5 - Westerkwartier 4 
12,00 uur Lens 6 - Quick Steps 3 
11.00 uur Lens 7 - Celoritas 4 
12,00 uur Lens 8 - Quick Stops 4 
PROGRAMMA WELPEN" ZATERD,lG 27 JANUARI 
11,00 uur .Lens 1 - Vrodenburch 1 
11.00 uur Wo.stork:wartior 2 - Lens 2 
12 .00. uur .. Gona 2 - Lens 3 
11.00 uur Lens 4 - Wostorkwartior 3 
12.00 uur ·Gona 3 - Lens 5 

DE OPSTELLINGElT: 

V2 
Leyweg 
Duinlaan 
V1 
V2 
V2 
VJ 

V1 

J ,lloynen, 

Duinlaan 
Beresteinlaan 
V3 
Berostoin1.a~ 

P-ko• binatio: F,Verbarendso, R,de Koyzor, R,Groon, W,Valontin, R,Schipàanboord, 
R,Bloks, J\.,Overgaauw, R,Michels, R,Bon, R,v.d,IIook, A,Collavino, 
R,Coli, L,Janmaat. Leider: Paul v.d,Steen, 

P2 : 

tl 
zie P-kombinatie 0,Könoman zio P 3, 
als bekend met O,Köneman i.p.v. R,Coli (zie kombinatie). 
Leider, Ton Bauman, So.r.1onkomst, 11,45 uur Lens-terrein, 

f'.'.Î 
f'.2. 

als bekend, Leider: Ferrio Hooghiemstra. Samenkomst: 10,15 u,Lons. 
als bekend. Leider: Rob !Ioefna(l'el. 

P6 

!:7. : 

P8 

W1 

W2 

!1:l 
1:!:1 
l:!2. 
Uitslagen: 

als bokend, Loidor: Fred de Kleyn, 
als bekend, Leider: Coon !Iooghiomstra. ~r-
als bekond, Leider: Arnold Brouwer, 

als bekend, Leider: Hans Zoun. 
als bekend. Leider: Guus I!oynen. Samenkomst: 1 0. 1 5 uur Lens • 
als bokcmd. Leider: Cees v.Deolen, 

. . ; -~·., 
Sai;iénkorast: 11,15 uur Lens~ 

als bekend, Leider: Dhr,Hopponbrouwor. - '; 
_'1;1 

als bekend, 

Lens P 3 - Lens 21 
Scheveningen P 4 - Lens P 4 
Scheveningen P 5 - Lens P 5 
Lens P 6 - Lens P 7 
Lens P 8 - Scheveningen P 6 

1-2 
1 ,-1 
à~1 
O~-, 
0-2''-

Scheveningen H 1 - Lens W 1 , ·:.-t,, 0-1 
Schevoningon W 2 - Lens W 2 '1.•·s 3-1 
L0ns W 3 - Scheveningen W 3 "'., 3-0 
Lens W 4 - Scheveningen W 4 0-3 
Scheveningen W 5 - Lens W 5 2-2 

·, 
~ .•. 

Zaaltoorhooi: 

Team 1 
Team 2 

3 Team 

2e plaats 
1 o plaats 
1e plaats. 

Do Lier C 1 - Lens C 2: 0-0. In deze belangrijke wedstrijd is hot Lens niet gelukt 
om Do Lier zijn 1o nederlaag toe to bronaon, Lons ging vn.naf het beginsignaal met
een in de an.nval om to proberen do achterstand op Do Lier van 3 pnt.torug te bren
gen tot 1 punt.Het was eon spannende wedstrijd, waarin 5ood en fol word gespoeld on 
waarin Lens iets sterker was on do boste kansen kroeg. Do verdediging zat goed in el
kaar r,1et in do hoofdrol Uout0r Frantzon, die do 0ovaarlijke buitenspeler vollocl,ig .• in bedwang hield. De middenveld- on voorhoedespelers waren voortdurend gevaarlijk 
door hun goede vrijlopen on harde werken (uitblinker Paul Schoomaker), Jammer was 
hot, dat 3 à 4 uitstekende kansen onbenut bleven, waardoor Lens do overwinning niet 
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kon behalen. 
Th. 

TOPSCORERS. 
===;;:;:======= 

1 • E.Bakkers 5 12 
2, G,do Hoo,gd 6 11 

3, J,do IIilster 10 10 

4, H,de Storko 10 9 
W,Verheugd 4 9 
1.IIazolzot 1 9 

7, W,Koetnan 1 8 
A,v,Luxoraburg 13 8 
J,Disseldorp 3 8 

10, J,Kruizinga 4 7 
11. w.v.Rij~ J1 .6 

P,Sohoti.ton 6 6 
P,Schulton . 6. 6 
W,Vorhoul 5 6 
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OFFICIELE MEDEDELilfGEN 

AGENDA 

WIJNAV01ID VRIJDAG 2 febr: 
zaterdag 3 febr: 
zondag 4 febr 
vrijdag 16 ·febr: "Mens-erger-je-niet" ! !! 

NIEUWE LEDEN 

- 912 M.E.v.d.Heijden 
.,, 913 T.P,v,d,Heij<).e~: 

IN BALLOTAGE 

E,J,Bouhuys 

BENOEMING IN REDAKTIE 

011252 (D.) 
080551 (D) 

i·. 

'230152. ( S) 

Vinkesteijnstr. 77. 
Vinkesteijnstr 77-

Hollanderstr 90 

Aad Vervaart is be';eid gevonden in de redaktie zitting te nemen, IIij vervult 
daarmee de vakature,_ die is ontstaa)'l na het vertrek van Gerard Oostrom. !Iet be- wi;.? 
stuur bevestigt hierbij graag zijn benoeraing en wenst hera veel sukses bij zijn rodaktionele arbeid. ,J; 

ADRESifIJZIG !HG 

125 N,A,Drabbe naar Leyi,eg 727 tel, 292496 

DE BOU1-/KOMIUSSIE ONTVOUWT ZIJN PLANNEN 
Afgelopen raaandag heeft de Bouwkommissio in het kort de redaktie op de hoogte ge
steld van de wijze, waarop zij zich heeft voorgesteld het gedeelte, tlat uit ~igon 
raiddelen aan- he,t totaal bedrag van de verbouwing moet worden opgebracht, bij elkaar 
te krijgen, 
!Iet betre"ft eèn bedrag van ca: Fl.25.000, dat vóór 31 mei a.s. bij elkaar moet 
zijn:gebracht. (Wellicht ten overvloede zij verra13ld, dat het hier uitsluii.end de 
kosten van de verbouwing klubgebouw betreft, waarin de kosten van de bouw van de 
tribune niet zijn begrepen), 
De Bouwkoramissie denkt deze Fl.25,000 op de volgende cianier bijeen te krijgen: 
- De !Club van 100. Dit berust op een vrijwillige bijdrage van Fl.100,--, waardoor 

men automatisch lid van de !club van. 100 wordt •. 
- Het verhuren van zitplaatsen op de nieuwe t:vibune. 
- -Een loterij:,, De Lens-leden zullen loten verkopen. Zij krijgen daartoe boekjes 

raet 20 lotén,_ à ;F'l.-,50 tooeezondon, raat 1 lot eratis voor do verkoper, 
De trekkine van deze loterij zal plaatsvindon.t-i.jdens het op 31 mei te verspe
len veteranqn-:-toernooL De prijzen zijn o.a. een-d:r:>aàgbare t.v., sportfiets en 
transistor-radio. 

- Allo A-junior,m zullen' tosaraen een bedrarr van Fl,·25-,--'- per elftal .moeten op~ 
brengen, terwijl :voor de_B-junioren dit bed~ag ep Fl.10,-- is gesteld, 

- !Iet is de bedoeling, dat de Senioren-elftallen per elftal toetreden tot de klub 
van 1 oo, hetgeen neerkomt Oi) een bedrag van ca.Fl..7 ,-- per· speler.·· · 

- De opbrengsten van Ka-Ka manifestaties, zoals: .Klaverbingo, wijnavond; raons-er,:;er
jc=niet, de auto-/fietsen-ralley op 1 e Paaflda,, zullen ten goede komen aan de 
Bouwkonnissie. 

- Ook de opbrengst va~ de krantenaksie zal worden besteèd aan het bouwfonds. 
- Aan alle Lens-loden. on oud-leden zal een bri0f worden toegestuurd, waarin in hot 

kort het hoè, en ·:waarom.---\ran hot bouwfonds uit de doeken zal worden gedaan en 
waarin men oen_.res,sirveringscoupon aantreft, waarnee men: 

a) do,h kan neraen .aan de bouw-akti vi tei ten voor eon bedrag van Fl .100 l 
Fl.75; Fl.50; Fl.25, . 

b) een bijdrage kan verlenen voor een zelf te bepalen bedrag. 
c) een zitplaats kan reserveren op de tribune, 

(t.b.v. het bouwfonds ·ii con aparte bankrekening ffOOpond), 
1 



1. 

- De Bouwko•• issie zal wekelijks gespecificeerd de stand publiceren in de Lens-
revue van hot binnengekomen" bod:,ag, .. , .... _ ·- .. . ........ ·- . . . , ... , . --· ., ~ . ·-. ·-- ·-··-- -~- .. 

Zeer beknopt zijn dit de plannen van de Bouwkommissie, In de ko• ende weken 
hoptm wij u,meer in details, te informeren over het,;oen or, betroffondo hot bouw
fonds, to gebeuren staat on is gopeµrq_, _. . -- . •, .... . ·• ,• ·- ., . - ---· Jacowicz • 
REVANCHE OP IIBS·· ?? 

HBS is zondag de tègonstand~r v~ Óns oorsto elftal. Het staat onderaan on·heeTt 
totnutoe slechts. één wedstrijd gewonnen; dat gobourdo in do thuiswedstrijd togen 
Lens ••. Zoiets vraagt natuurlijk o• con fikse revanche, HBS spoelde afgolopon 
zondag gelijk bij RK1UK en dat • ag oen knappe prestatie worden genoemd, 
Lons is gewaarschuwd. Andere interessante wedstrijden zijn: Steeds Volharden -
RKWIK en Do Hollandiaan. - Coal. De stand: 
St,Volharden 
Do Ilollandiaan 
LENS 
RIGTIK 
Olyrapia 
voc 
Scheveningen 
Goal 
llilligersborg 
ODB 

. Do Postduiven 
HBS 

15-8-5-2-21 
15-7-7-1-21 
15-9-2-4-20 
15-6-6-3-18 
14-6-5-3-1 7 
15-4-8-3-16 
15-4-6-5-14 
14-4-5-6-13 
14-4-3-7-11 
14-3-3-8- 9 
15-3-3-9- 9 
15-1-5-9- 7 

2 

Na zondag hebben de drio koplopers nog hot volgonde programma, 
LENS: thuis: Hillegersborg, VOC on ODB, 
-- uit, RK1fIK, Coal en Olympia, 
St.Volh;i,rdon: thuis: Coal, De Hollandiaan on Oly• pia. 

-~ uit: Hillegersberg, ODB on VOC. 
Do Hollandiaan, thuis: Olympia, Scheveningen. 

uit: Hillegoroberg, ODB, Postduiven on St.Volhardon, 
' LENS 2 lijkt hot ADO 3 wel ge• akkolijk to gaan • aken. Door hot gelijke spel van 

3-3 tegen GSV 2, heeft ADO'nu oen komfortabolo voorsprong van 4 punten. 
Zondag <1:taat de uitwedstrijd tegen hot Goudse ONA op hot programr,1a. ADO ontvangt 
DHC en kan natuurlijk oen misstap 1~aken, Do stand: · 
ADO 3 14-10-4- 0-24 50-15 
LENS 2 14- 8-4- 2-20 29-10 
Bl ,Zwart 2 15- 6-5- 4-17 25-15 / DIIC 2 15- 5-7- 3-17 30-25 
GSV 2 14- 3-10-1-16 21-17 '\) \ Postduiven 2 14- 5-6- 3-16 20-17 
Roodonburg 2 14- 4-6- 4-14 16-15 -'5-Toijlingen 2 13- 4-4- 5-12 18-25 
RFC 2 15- 3-5- 7-11 17-27 
Wassenaar 2 14- 3- 3-8- 9 13-30 
uvs 3. 14- 3- 2-9- 8 18-38 
ONA 2 • .15- 2- 4-',- 8 12-37 

LEl'fS 3 kan zqndag revanchê nor.ién voor do destijds nogal ongelukkig verloren 
thuiswedstrijd togen ODB 2. Andere interessante wedstrijden zijn VUC - PDK 

on Westlandia - Schiebroek, Do stand: 

Weatlandia 2 12-8-2-2-18 27-9 

,v (t)~ ODB 2 12-7-2-3-16 23-17 
vue 3 13-6-4-3-16 28-15 
PDK 2 10-6-3-1-15 17-10 
llollandiaan 2 11-3-7-1-13 . 19-15 .... f/ . \~ LBN'S 3 12-5-3-4-13 23-16 
Fort.Vl.3 12-5-2-5-12 15-18 

LENS 4 moot naar Lakwa 5 èn zal bij oen overwinnin~ do bovenste plaats in elk govn,l behouden. Interessant is de wedstrijd Juventas 2 - W:i:lholr:ius 3; 

'i 



RKDEO moet naar DVC, De steind: 

LENS 4 13-20 
Juventas 2 13-19 '. 

.. RKDEO 3 13-18 
Wilhelr.ius 3 14-18 
Vios 3 14-14 
Flamingo's 2 12-12 · 
GDS 3 14-12 
DVC 2 11-11 
RVC 5 13-10 
Den Hoorn 3 13- 9 
Lakwa 5 13- 6 
SVI! 2 13- 5 

SPORTZAKE!T IN DE GEM:EEffTERAl\.D, 

In eon tijd, wao.rin sterke kostenstijgingen plaatsvinden, dienen ook bestuurders 
van sportvoronigingon alle zeilen bij to zetten om do uitgaven binnen de perken· 
van do begroting to houden, Hot IIaa6se gemoontobostuur hooft dit in feite onmogo
lijk gomaalct door por 1 januari met con groot aantal forse tariefverhogingen to 
komen: gas, water on elektra mot 10 procent verhoogd! torreinhuur 10 procont oo
hoog; torreinondorhoud mot 25 procent(!) omhoog. Ze zeiden toch, dat er eon 
prijsstop was ingevoerd, •• ;? 
Onze hoop was·daarom gevestigd op de ge• eonteraad, die afgelopen week do sportza
ken van wethouder Vink onder de loop nam. Inderdaad hobbon soomige raadsleden, 
onder wie vooral Wim Duchatinior zich onderscheidde, gotracht enkele moovallor
tjes voor do sportvoreniginrron erdoor te kriji:;on. Do wethouder bleek vo,or oonc a0:.1'.l
tal wensen van-raadsleden wol to voelen. 
Zo zal per 1 januari 1974 do jougdsportsubsidie verhoogd worden van 4 naar·5 gulden 
per jeugdlid; onderzocht zal worden of deze regeling kan worden gekoppeld aan -5on 
bepaald minimumbedrag aan kontributio. _ 
Do wethouder voelde ook voor hot voorstel de bijdra.eerogeling stichtingskosten'-- -
klubakkomodatios aan to passen in die zin, dat hot bedrag aan subsidie niet moor 
wordt vastgesteld op hot moment van de aanvrage, rna= op hot moment van do bouw; 
dit is van belang, omdat do subsidie is gokoppold aan een indexering (jaarlijks 
aanpassing ~.v.m. do stijging van de bouwkosten). Tusson het aanvrar,en, en het toe
kennen van subsidie ligt doorgaans bijna een jaar en in die tussentijd profiteert 
eon subsidieaanvrager niet van het verhoogde subsidiebedrag, terwijl de bouwkosten 
wel zijn doorgestegcm. 
Er zal een "pool" worden gevormd van gy,anastieklokalen, die in de avonduren aan 
sportverenigingen beschikbaar kunnen worden gesteld, Totnutoe moest een voronigin0 
zelf maar zien, dat hij aan overdekte trainingsruimte (in de winter) kwa,:i on dat 
bleek nogal moeilijk. Bovendien bleken do gomoentolijko gymlokalon goedkoper dmi 
do lokalen van bijzondoro scholen. Nu zal voer alle lokalen óón tarief golden. 

t Na velo bozo_brioven van sportorganisaties hooft hot gcaeentebestuur bosloton hot 
./; tekort van 4 rail joon op hot schaatseontruo Do Uithof niet ten dele to verhalen 

via oen rem op subsidioregolingon voor s;_:,ortvcrenigingen, Uitvoerig is gesproken 
_ ever do r.iul tisportvoronigingon. Do gornoonto. is or al jaren voorstander van dat 
dergelijke verenigingen (diG hot beoefenen van moerdcrq takken van sport op óón 
kor.1ploks r.iogelijk mak:eri), na= hooft totnutoo dergelijke verenigingen, in de prak
tijk niot gestimuleerd ·door bijvoorbeeld voldoende ruiotolijko mogol:ijkhoden to 
bieden, Wij hebben al o·era gesufüproord, dat dit r.iogelijk zou zijn, indien or oen 
soort herverkaveling zo·u plaatsvinden van gor.1oontelijke sportterreinen. Do wethou
der hooft toegezegd, dat hij in het vervolg dergelijke mul tisportvoronigingen r.1oor 
zal steunen bij hun pogen on tot ontwikkeling to kooen. 
Sportvoronigincren zullen por 1 januari 197 4 vrijgesteld zijn van het betalen vo._n 
veroakolijkllodonbolast·ing over toorrangskaarton tot Fl.3,50;. totnutoe gold eon v;rij
stolling tot Fl.2,5b, 

a.n. 
PROGRAMMA LENS DAMES. 
Afgelopen vrijdag moest do wedstrijd tegen Spoorwijk kort na do rust worden cre
stacl<:t wegens de stronendo regen. Opoorkelijk was wol, dat de dames vr.ol wilden 
blijven spelen, r.iaar do enige vertegenwoordiger van hot sterke geslacht - de. 
schoidsroehtor - hot woor te bar vond. Zondagr.1orgen or, ticm uur staat de ui t1-re9-
strijd togen RKDEO in Nootdorp op hot programma. 01i1 kwart vëi"or neeen verzamelen in 
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hot klubgebouw. RKDEO hoeft acht wedstrijden gespeold en nog geen punt behaald, 
Aanstaande vrijdagavond om acht uur trainen onder leiding van Martin Reuver. 
Opstelling: 

VARIA 

Betsy - Ria - Noos - Marian 
Josette - Thea B, - Elly An 
Wil - Bernadette, 
Reserve: Yvonne - Thea Il, 
Grensroohtor: Caroline. 

- Mary -
- Anneraioke -

- Dit weekend was Nederland to vergelijken met de Vorrogendo Staten. 

- Volgende weck: bogin mot do bouw van zwembad op het tweede veld, Water is or al, 

- Rinus hoeft zijn beertje terug. 

- Nïxon is afeelopon week officieel tot president gebombardeerd • 

. - Do wijnayond is alleen toegankelijk voor bezoekers. 

- A 1 heeft deze week wederom geen punten verspeeld. 

- Come-back-liack-back-bac-ba-b-,. 

- De kaarten voor do kor.tonde Boatavond zijn al bijna uitverkocht, 

- Guus heeft vanuit België nog geen bericht ontvango~~ 

- Verschil ComL1is~iolid - Juralid 20 et. 

_; POL - LENS 

- Leo Riemen viert deze weck zijn Rentree op de Lonsvoldon, na zijn opgelopen 
_beenbreuk togen v.v.P.1. Hij maakt zijn start in hot vijfde elftal en wel on 
12.00 uur thuis togen Quick Steps 3. We wensen Leo veel sukses in zijn eerste 

· korapotitiewedstrijd. 

TOTO-TOTO-TOTO. 

Enige weken geleden hooft sigaronraaga
zijn gelegen hook Ro1sentesselaan - de 
Ghoynstraat haar poorten gesloten. 
Mevrouw Jraron hooft velo jaren voor ons 
als toto-innarao adres gefungeerd, waar
voor nog onze hartelijke dank. 

U behoeft dus do godaohto eon priJsJo 
in do toto to veroveren niet op to 
govon, daar do heer C.v.d,Zandt op 
dezolfdo aangonarao manier uw bolangcn 
in de Toto zal behartigen. 

Voor onze spoelsters en spelers via dit 
adres hebben wij con prettige raododeling, 
Wij hebben naraelijk con ander bereid 
gevonden deze taak over te nomen en wel: 

Sigarennagazijn c.v.d.Zandt, 
Beeklaan 99. 

PROGRAMMA SENIORFN ZOJrDJ\.G 4 FEBRUARI 1973, 

V1 G1 L 6/4 14,00 uur Lens 1 ;_H,B,S,1 
14,30 uur O,N,A,2 - Lans 2 
12.00 uur O,D,B.2 - Lens 3· 
12.00 uur Lakwa 5 - Lens 4 
12.00 uur Lens·5 - Quick Stops 
12.00 uur Lens 6 - Rava 6 

3 V2 G2 L 4/2 
V3 G 

10,00 uur Lens 7 - Quick 6 
10.00 uur La.lam 7 - Lens 8 

V1 G1 L 5/3 

14.00 uur Lens 9 - D,S.0,3 
15.00 uur Lens 10 - Olivoo 4 
10,00 uur Lens 11 •;.. 'Celeri tas 9 
13,45 uur Lens 12 - D,S,0,7 
10,30 uur Lens 13 - A,D.S,8 

V2 G1 L 5/3 
V3 G2 L 5/3 
V2 G1 L 6/4 
V3 G2 L 4/2 
V3 G2 L 4/2 

LIGGIJrG. DER VELDEN: 

O,N,A, -·walvisstraat t/o Lethmaosstraat, Gouda 
O,D.:B. - Albardastr. zijstraat Thorbockolaan links. 

Tote-Sekretariaat 

J,Jager, 

Schoidsrochtor: 
W,J,Franssen 
D,Netton 
J.in 1 t Veld 
R,Henninger 
H,v,d,Ark 
C,Bakvis 
S,v.Geldorp 

· Th,v.Galon 
L.v.d.Lans 
R;Jansen 
L.v.d.Boogert 
A,Loykons 

Lalam - J°ansoniusstraat. 
4 



VERZAMELEN : . •·• -· --··- ~ Lens 3 - 11 .oo uur Klubgobouw 
Lens 4 - 11 .15 uur .11 .. 

Lens 8 - 9 .15 uur " 
DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 en 2 worden door de trainer belCGndgeman.kt. 
Lens 3 Lens 4 Lens 5 Lens 6. als bokcmd als bekend als bekend 

mot L.Rier.ien 
als bekend 
met J.Ilorst 

Lens 7 Lens 8 Lens 9 Lens 1o' als bekend als bekend 
met A.Pelser 

als bekend 
mot II.Vordonk 

als bekend 
mot A.Bergman 

Lens 11 
als bekend 
met w.v.Rijn 

Lans 12 
als bekend 
met R,Ilos en 

Lens 13 
als bekend 

E.Éouhuys 
mot H,v.Oostvoon Koontze 
en G.Halloen. 

AFSCHRIJVINGEN: · Op do bokohdo tijden. bij do d0sbotroffonde aanvoerders. 
Ook, indien er geen afschrijvingen voor hun elftal zijn binriengekomon, dienenclehoren aanvoerders zich vrijdagavond tussen 21 on 22.00 uur mot dhr,Ch,Bloks to1.29.28,38 in verbinding 
to stollen, 

Zondag zijn vanaf 9.15 uur do horen J.Ilom on H,Jacobi van de Soko·aanwozig, 
Aangezien aanstaande zondag door het zeer bezette programma verschillende kleedkamers gere~eld door 2 elftallen zijn bezet, doen wij oen dringend beroep_ op de spelers de ruimte zo economisch mogelijk to benutten d,w.z, de kleding etc. van één elftal aan één kant en zich nietJnnger dan strikt noodzakelijk daarin op to houden. 

·Avondwedstrijd: Donderdag 19;)0 uur. 

Lens 5 · - Loosduinen 3'. 
-AFSCIIRIJVINÓErr' voor doz() wedstr:i:jd: woensdagavond 18.00 - 19.00 uur bij 

F,Straathof,·tel,33,72,88. 
Uitslagen: Lens 2 - G,S.V,2: 3-3. 

NIEUWS VilN DE JUNIORENRM,D, 
==-====== --==-====== ··= ··-;;== 

BEATAVOND, 

Afgelopen vrijdagavond 26 januari 1973 
in ons -kli,il?gobQi,.w d:e Boatavond voor B
en C-klassors, mot do muziek van ~o 
voortreffelijke discot!J,oe_k ."Dr,Dur.my'.s". • 
Hot mis eèn geweldige 1,eslaagdo avond 
mede door de O';)kot1st (circa 140 jongens 
en meis-jes) en we· kunnen wel stollen·, 
dat iodoroon voel plezier heeft gehad 
van zijn piokio. 
Do avond begon on half negen on, nadat 
hot dansen snol op ga!lg wa,; gokOHon, 
groeide dozo avond uit tot een grandioos 
festijn. 

IUL'i1'TTENAKTIE. · 

\jJ2AliTF-1') Ao/Jo5o13/'tvDl= .. 
-IY. 

Wij zïjn van plan de boatavondcn, 
wceons het 1srot'c ·$uksos, to herhalen 

--en wol eens in dei {ilaand, afwisselend 
voor A-klasscrs on Senioren on n-on 
C-klassers. 

A.s. zaterdag is or wodorom oen krantonaktie. Wanneer U weer oen redelijk aantal bij elkaar, hooft gespaard; willen wij zo komen afhalen, ind:i.on U zich yoor ·vr·ijdagavond 9 uur bij R.v/d Stoon,· te1.39.86.94, opgeeft. 
De ophalers zullen hot wederom zoor op prijsstellen, 'i,anncèr · U do kranten bindt, Do aktio start zaterdo.1socht0nd om 10 ui,.r. 
U kunt Uw krant0n ook op zaterdag of zondag zelf c10ononon naar Lens, Bij de in-gane staat oon container, waarin U zo kunt deponeren. ' · 5 
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PROGRAMMA JUlfIOREN 

- Wostlandia 2 

ZONDAG 4 februari 1973 

12.00 uur Lens 2 
14.30 uur L.V.S.J.2 
10.30 uur v.v.P.3 

- Lens 3 
- Lens 6 

Lens 8 - vrij 

ZATERDAG 3 fobr:µari 1973 

15.15 uur Lens 1 - se.Lisse 
16.00 uur Lens '4, - v.v.P.6 
16.00 uur H,V.V.2 ,- Lens 5 
16,00 µur Lens -7 - die !In.ghe 

Lens 9 - vrij 

1 

14,45 uur Lens 10 - RK,D.E.0.5 
Lens 11 - vrij 
Lens 12 - vrij 

13.30 uur B.M.T,5 - Lens 13 
13,30 uur H.V.V,5a - Lens 14 
13,30 uur Q,uiek 8 - Lens 15 
13,30 uur D.S.0,10 - Lens 16 

3· 

14,45 uur Lens 17 - Q,uick Steps 
13.30 uur Lens 18 - D.S.0.12 
14, 15 uur A;D.0.23 - Lens 19 
13.30 uur Lens 20 v.v.P.13 
13,30 uur Lens 21 - D.S.0.14 
13.30 uur II,M.S.H,10 - Lens 22 
13,30 uur Laakkwartier 12 - Lens 23 

.!. 

11 

DENK MiN DE KONTRIBUTIES .-----------------------
AFSCHRIJVINGEN: 

~~!~= 
V3 
Kanaalwog, Do Li_or. 

V1 
V2 
Jiogonhoucklaan 
V3 

V2 

Hengelo laan 
Hogenhoueklaan 
Sav, Lohr.mnlaan 
v.d,Ilagenstr., Zoeter.meer. 
V3 ' 
V1 
ZuidQrpark 
V2 
V3 
Vroderustlatin 
Jansoniusstraat. 

Sèhriftolijk: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G.v.d.Stoen, Nunspeotlaan 303. 

Telefonisch : vrijdagavond tussen 18.45 on 19.30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8): dhr.J.Hop, tel.29,40,38 

. B-klassers ( 9 t/r:1 15):dhr;A.Bertens, tel.29,02.45 
C-klassers (16 t/m 23):dhr,R.Bocker, te1.55.94.77 

In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10.30 en 11.00 
uur afbellen bij dhr.G.v.d.Steen, tel.39.86.94. 

AFKEURINGEN: De junioren moeten bij slechte weersor:1standigheden steeds do af
keuringslijs!?n raadplegen, Telefonische inforr:1aties wordon hier
over niet "vorstrekt. 

DE OPSTELLINGEN: 

Lens· 1: wordt zatcrdagr:1iddag bokondgcmaakt. (F,Teunissen 2x). Saracnkomst: 
14,00 uur Lens-terrein. Leider: dhr,J.!Iop. 

Lens 2: Th.Booms, A,Schijf, A,Schneidcr, c·.Stapel, P,v.d.Stoen, G,Wouters, 
Ch,Wolters, P,Zoitzen (2x). Leider: dhr.A.v.Baggum, 

Lens 3: A,Albors, A,BaUI:lan, M.v,Baggum, H.v,Dam, J,v,d.Ende, A,Heynen, J.Meu
leman, A,v,d.Meer, J.Nieuwenhuizcn, F,Tcunissen (2x), F.Veeren, 
P,Vcrheesen, R.v.d.Steen. Saraenkomst: 13.00 uur Lens-terrein. Leider: 
A.Schneidor. 

,. 

Lens 4:_ als vorigo woek (P.Zci tzen 2x). Leider: dhr.A.Blok. 

Lens 5: als vorige week. Samenkomst: 15.00 uur Lens-terrein. Leider: dhr.J.Heynon. 

Lens 6: als vorige weck Dot !,!,lfal,lleC i,p,v. F.v.Os. Samenkomst: 10,00 uur-
V.V,P,-terrcin, Loidcr: dhr.P,Meershoek. 

Lens 7: A.v.d.Aar, M.v.Dijk, Th,llcomskcrk, J,v,Ilock, G,Hoogervorst, H.Kcyner, 
F,Klos, ,'l..Looyesteyn, II,Nig;,obruggo, F,.v .Os, J ,Slabbers, W .Snijders. 
Loider: dhr,N .Osse. ' 

Lens 8: vrij. Dhr.P,Moorshook zie Lens 6. 

Lons 9: vrij. 



Lans 10: J,v.d.J3urgt, R.Guit, R,v.Hook, R,Hulselman, 
R., v,d,Meer, P. v ,d,Nieuwenhuizon ;' A ,Roesink, 
W. V·, d,Mijo, Leider: dhr. J, Zoet, . 

E,Landr.lan, J,Lustenhouwer, 
J,Veldr.lan, J,v,Velzen, 

r Lens 11: ·•vrij, . r 

Lans 12: 

Lens 11: 

Lens 14: 

Lens 17: -r------

Lons 18: 

Lens 19: 

Lens 20: 

Lens 21: 

Lens· 22: 

vrij, 

R,Blank, L.v,Doraburg, P.v.Duijn, A,Hoofmieol; F,!Cras; t.tejewaan, 
M,Looye, G.Mahieu, V.Pouw, T.Prins, H,Uding,·H,Wubbo!1•~Leider:. 
dhr.A,Bertens. Stuaenkor,1st: 13,-- uur Lens. -
P,Blora, R,!Ioppenbrouwers, J,l]outsohildt, E,v,d,Hoven, M,Jans·on, 
C,Lipman, J3,v.Veen, Tll,v,d,Voort, J,de Waal, F,Wouters, E,Teunis, 
T,Zerbo. Leider: dhr,JI,Dankers. Samenkomst: 12,15 uur Lans, 
P,Dullaart, W,Groen, F.Jonker, A,Janson, R,Kleywegt, A,Krijgsman, 
J,Korte, A,v,Maarseveen, F.v.Ostayen, J,Pompen, W,de Vos, J,Wasserman. 
Leider, dhr,S,Sandifort. Samenkomst: 12,30 uur Lens, 
J,Bronger, O.Borst, P,Devilee, R,Hofman, P,IIOp, R,v.d,Laan, .J,Lausberg, 
R,Micka, J.v.Rijn, P.Valkenburg, F,Fort1Jan, R,v,d,Meer, Leider: 
dhr,W,Keet• an, Samenkomst: 12,30 uur Lens. 
P.v.d.Burg, W.Frantzen, O.!Iuis, R,Koovoets, R,Noordoloos, F,v,Volzon, 
II.Vink, F,Kortokaas, P.Sohoemakor, P,Lucas, M,Peperkarnp. Leider: dhr. Th,!Ioefno.gol. · · 
R,v.d,Boogaard, J,Coli, J,ter Laare, R,Poreira, M,Versteee, A,Bijno.gto, 
11,du Chatinier, lf,IJeynen, R.Dessing, R,Peeters, Th.v.Luxoraburg, 
Ch.Geevo, N,Groonowogen, Leider: dhr,H,Vorbarend~o. 
P,Heeraskerk, F,Scholtes, J.Engele, R.v,Eyk, H,Iloppenbrouwer, 
A,Maas, T,v.d.Tol, ·J.Iloggelman, A.Kuipors, Th,Mooyman, L,Oostorvoer, 
R,lfessols, J,v,d.Branden, Leider: dhr.W,v,d,Tol. 
• Sa• onkomst: 13,30 uur Lens. 
A,Grirabergen, A,Koevoets, W,Rots, S,Bruons, A,Ellinger, R,v,Leeden, 
,'\.,Sips, J3,Vaske, E,Wubbcm, L,Straub, M,v,Zweden, A,Gordijn, S,Wilraer, 
Leider: dhr,W.Michels. 
C,Jiarland, R,v,Aarlo, P,Bakvis, M,v,Pelt, 
F,J3auraan, T,Gimberg, R,Greve, M,v,dAkker, 
P,de Ilaé'.s, Leider: dhr.A,Hook, 

M,Schraitz, M.Visser, 
JI,v,d,Broek, T,Hoogeveon, 

------- II·,Erkolens ,· ,f.Leyn, B,v,Nï'euwenhuizen; F,Orta, M,Rovers, G,Bo·oi,, 
. E,Francko, P.de GiGr, G,Jansen, R·,v,L·eeuwen, H,i-i'eeke, R,Pieters. 

Sa• enkomst: 12,45 uur Lens. · · 
Lans 22_: K,Strà.ub, A,v,Klis, G,v,d,Broek, N·,Franken, M,Kerkhofs, G,Teeuwisse, 

R,Raaphorst, J.v.pongen, R,Sips, R,de Vos; P,-de Jong,· Leider:· dhr, 
JI,Banning, S1menkomst: 12,3"0 uur Lens.· · 

KEEPERSTRAINING: 

vrijdag 16,45 uur voor Kleiborg, P,Seholtes, on F,Verbarendse. 
Zaterdag 1'0,00 uur voor J.Bronger, S,1-lilmer, en A,v,Volzen. 
Bij v:erhinderin8: bellen naar N.Drabbe,_ tel. 29,24,96 of 33,66.52, 

P R· O G R A M MA P U P I L L E N EN 1f E L P E N. 

PUPILLEN 

ZATERDAG 3 februari 1973 

12 •. 45 uur Lens i 
12 ,45 uur JI,B,S,1 
12.45 uur Lons 3 
12 ,45 uur· Lens 4 
12.00 uur IT,M,.S,H.3 
12.00 uur Lens 6 
12.45 uur Laakkwartier 3 
12,00 uur Lens 8 

Lens 9 

- R,V,C,1 
- Lens 2 
- Ooievaars 
- Ooievaars 
..:. Lens 5 
- Celeritas 
- Lens 7 

DENK .'\.AN DE INSCHRIJVING VOOR DE KAMPEN 
. ( VÓÓR '1 5 FEBRUARI) 

Terrein: 
V1 · 
Deel en Bergs el aan 

1 V2 
2 V3 

Vrederustlaan 
3 V2 

Jansoniusstraat 
- Valkeniers 2 V3 
- vrij 7 



Jfot klubgebouw is ook op iedere woensfü1gmiddcig 'geopend ·voor alle' pupillen - · 
en welpen. · "' : ---.----------- · ' · '· 

DENK AllN DE INSCHRIJVnm· VOOR :fuB KA:MP'EN ( vóór ·15 ) 
,r E L p EN , (februari) 

=Z~A~T=E~RD=A~G--'"-3--=-f~eb~ru=a=r=i=·-1~9~7=3 Terrein: 

.11,15 uur A,D,0,1 
12.00 uur Lens 2 

- Lens 1 
- R.v.c.2 

Zuiq.erperk 
· V1 · ' 

11 • 15 uur .. Lens 3 
1~.15 uur Il,M,S,H,3 
11.15 uur Len~ 5 

- G.s.c.1 
- Lens ll-
- H,M,S,H,5 

V2 .. 

· · Vrederustlaan 
V3 

,' ',; ., . 

i· ., 

DENK AAN DE,, INSCHRIJVING VOOR DE KAMPEN 

(v66r 15 fèbruari) 
( 

ÀFSC!lRIJVINGEN: 
, . '. 

Schriftelijk: vó6~ yrijdac,(l.vond 1~.30 uur bij dhr,G,v.d.Steen, Nunspeetlaélll.303, 

Telefonisch,.:.'. vri·jdagavbnd tussón 18.45 en 19.3o·uur (uitsluitend in eeval van 
ziekte), tel.· 66.13, 14 Klubeebouw.·•· ·• ., ' • · 

In noodgevallen kunnen dè pupillen en welpen nog op ·zatordagochtenél tussen 10.15 
en'10,30 uur afbellen, Tel.66.13,14 klubgebouw,· · 

AFKEURINGEN: Bij slechte weersomstandigheden steeds eerst de afkeuringslijston 
ra:a.dplegen. Staat daarop bij "Pupillen én Welpen" vèri;:iold:"GOEDGE
KEURD", dan steeds naar veld of punt van sai;:ienkomst koi;:ien. IN DIT 
GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCIT WORDEN GEINFORMEERD NAAR EVENTUELE 
AFKEURINGEN, 

• 
--

9taat bij do afkoi..ringsadrosson bij '!Pupillen. on Welpen" vermeld: 
"ZIE AFJCEllRINGSL,IJST", dan moot als volgt wordcm gehandeld: Voor de 
thuiswedstrijden moot jun:forenl'ijst worden geraadpleegd. Zijn de 
wedstrijden van Lens 4, 10 en 21 go0dgekeurd, dan gaan ook d0 Pupil
len- en Welpen-wedstrijden op·ons veld doör. Uitsluitend voor de uit
wedstrijden mag in dat geval telcfonisèh worden·goïnformoord, of hun 
wedstrijden doorgaan. (Tol.66.13.14) en wel zàtordagoohtond tussen 
10~15 on 10,30 uur. 

OPSTELLINGEN PUPILLEN: · .. · 

P 1: R.v.Loon, R.de Koyzer, S.v/d Moor, ll,Ovoreaauw, c.v.Beok, R,Bloks, R,Michels, 
R.Versteog, R.v.d.Hook, ·J,v.d,Nieuwenhuiseri, P,Lelieveld, R,Bon. 

p 2: 

p 6: 

Leider: Paul v.d.Stoen, 

F;Verbarendso, M.v,Bageum, A,Collavino, R,Groon, L,Janmaat, 0,Köneman,. 
M,Leyn, II.Planken, ·J,Riemon, C.v,Rijk, ·R:Schipaanboofd, lf,Valo~tin, 
Leider.: .Dhr~·Köncman;· Samenkomst: 12.00 uur Lens; · 

R,v.Ooston, P,Brochard, R,Coli, R,Duyndam, J,Eys, P, Eys, P,Krol, w.ter 
Laaro, !.,Rovers, J,v/d Lans, i1.Rutgors, S,Tcunisson. Leider: TÓn"Baui;:ian. 

'DENK. AAN' DE KONTRIBUTIES 
----- .. ..---------- .- -----=-----:lo-----------------

M,Dessing, IJ.v.Dijck, J,Frmi.ken;· II.ter Hark,· E,Hofman, P.!Ioutman, R,Janson 1 
T,King, J.v.Kleof, S.Kramor, W,Lucasson, J,Prins, JI,v.Zonnevold, Leider: 
Ferry Ilooghiomstra, · ..... ·· ··-· ·-· · 

R.de Gier, E,v,d,Ilarst, B,Henlços, Ji.v,d.Kruk, F,Mos, C,Odenkirchön, 
R;Raaphorst, R,v.Ruyven, R,Radoinak:or, J.Schipporcm, P,Scholtos, lf.Vo_cni,io.n, 
R,v.Vicrsen, Leider: Rob !Ioofna.gol: Samenkomst: 11.15 uur Lens, 

R,Bout, P,v.d.Brando, R,Buys, R,Driesson, R,Fxoi;:ibcrg, R,dc Gruyter, E.GeT
ri tsen, J ,Hof, J ,Hoonstok, J .Schnoider, R,Straver, S. Visser,· R-.v,Wijn.:. 
gaarden. Leider: Fred do Kloyn. · 

F,Bood, E,Buysen, G,Dortwegt, L,de Gruytor; R,do· Haan, R,de iiaas, R,Klyborg, 
E, Knijnonburg, M,Lustonhouwer, E,Sandifort, M,Schonkels·, :r:v,Stra.alcn, ·· 
T,Wanders, F,Wolling. Leider: Coen Hooghiomstra: .. Sruuonkomst:_ 11.45 u,Loris, 

P 8: R.v.Eykon, F.v,d,Hoovcn, R,v.Iporen, II.Jansen, C,de Kloyn, J.Kok, 'L,v,Lu-
. 8 xemburg, R,Ma.tthijsson, N,Noort, R,Notobaard, J.Ovorklift, T,Plug.:,o, E. 



Swart, T,Teeuwisse, M,v,Zwol. Leider: Arnold Brouwer. ,.-

OPSTELLINGEN WELPEN: 

W 1: R,v,Bo.ggma, F,Blom, R,do Boer, T.v.d,Burg, K,v,KJ.eof, F,Lekahona, M,Meer
man, J,Odonkirchen, F,Rens, F,Schipaanboord, F,Tolenáars, T,Ypma,,Loider: 
llans Zoun. Samenkomst: 10,30 uur Lens, 

W 2: 

]f_J_: 

!L2.= 

·11.v,Dijk, T.de Gier, P,de Groot, F,Hooghiemstra, G,de Kok, M,Riemen, 
·R,Roelofson, B,Vester, R.Wassorman, R,Wasserman, L,v,Rijn, M,Ras, Leider: 
Guus !Ieynen, 

R,Bergenhenegouwen, W,Colpa., W,Dorsr.mn, D,Franken, F,v,Gorp, R,Groen, 
·B,Hoemskerk, L,Kanis, H,Raaphorst, J,Ronbouts, L,v,Rijn, R,v,Vlaardingon, 
M,Wosterduyn. Leider: Cees v,Deolen, 

Ch.Bergmans, M,Dutree, E,Eykelhof, R,Grimberg, P,IlOp}enbrouwer, R,Houweling, 
R,de Jong, TI,Kortman, J,Koovoots, M,Senten, P,Tettoro, F,Valkenhoff, 
Leider: Dhr,Hoppenbrouwer. Samenkomst: 10,30 uur Lens, 

K,Boon, F,Dullaort, P,v,Es, A,Franken, R,Franke, J,Greve, M,v,Houdt, 
R,v,d,Hoek, R,Ilouwelin&, W,de Jong, R,v,Leeuwen, E,Motsolaar, R,Nigge
brugge, I,v.d,Zwan. 

Ook op woensdagmiddag naar Lens, 

Elke woensdagmiddag is het klubgebouw vanaf 2,00 uur tot 5,00 uur geopend. 
Alle Pupillen en Welpen zijn dan van harte wolkor.1. Zij kunnen hier tafel tennis
scm, tafelvoetballen, dammen, scha.kon, kaarten, biljarten en puzzolcm. Je ziet 
hot, niemand hoeft zich te vervelen, Ook kan er worden getraind (er zal a.s. 
woensdag een trainer aanwezig zijn). Ile trainingstijden zijn: voor de welpen t\is
sen 2,()0 •uur en 3, 1,5 uur, voor de pupillen tussen 3,30 uur on 4,45 uur, ·· 
Deze training is niet verplicht, De selektietrainingen op maandag- en woensdag
avond eohter wel, • 

Puweko. 

De bal, wa=mee de a.s. zondag to spelen wodstrijd·van 

LENS 1 - II,B,S,1 

zal worden gespeeld, is tor beschikking gestold 

door Verhuisbedrijf "'t Veentje". 
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Voetbalvereniging Lenig en Snel -~ ., . ' . . 

OFFICIELE MEIÏEDELINGEtL 

AGENDA 

zondag 11 febr:' RKliIK - LENS (14,30 uur) 
LENS 4 - DVC 2 (10,00 uur) 

vrijdag 16 febr: "Mens-erger-je-niet" ! 

NIEUU LID 

914 E.J,Bouhuys 23-1-52 (s) Hollanderstr,90 

MET LENS NAli.R RKWIK 

Zondag staat de belangrijke uitwedstrijd tegen RKWIK op het programma. 
Supporters kunnen - voorzover er plaats is - meereizen met de spelersbus, die 
vertrekt om 12.45 uur, Supporters, die per auto naar Vlaardingen gaan, worden 
verzocht via de Hengelolaan te rijden om supporters mee te nemen, 

65-PLUSSERS ATTENTIE 
' Het bestuur heeft besloten houders van een "65plus Paspoort" in het vervolg op 

vertoon van dat paspoort voor "half geld" op onf? terrein toe te laten. 

STRAFZAKEN 

Het bestuur heeft A.Nieuwenhuizen i.v.m. ZJ.Jn optreden tijdens de wedstrijd 
ONA 2 - Lens 2 (sen.) op 4-2-73 een officiële berisping gegeven. 
Het bestuur heeft 'i~.Krol geschorst voor 2· bindende wedstrijden i.v.m. zijn optrc-
.den tij'dens de wedstrijd Lens 10 - Oliveo 4 (sen.) op 4-2-73, 
Het bestuur heeft N .Kortekaas geschorst voor 1- bindende wedstrijd i.v.m. zijn -
optreden tijdens de wedstrijd VVP 3 - Lens 6 (jun.) op 4-2-73, 

KLUPAVOND, 

Vrijdagavond a.s. wordt er eens een keertje lekker niks georganiseerd, 
Dit beteke,:µ; echter helemaal niet, dat er ook niks te doen is in ons klupgebouw. 
De laatste tijd is nl. gebleken, dat de klupavonden stééds minder worden bezocht. 
Wij begrijpen de reden hier echter niet van, temeer daar uit diverse georgani
seerde avonden blijkt, dat er 'n groot aantal mensen hier 'n gezellige avond·· 
doorbrèngt. En deze gezelligheid nu hoeft zeker niet to ontbreken op 'n "gewone" 
klupavond. De mogelijkhodon van zo'n.avond zijn nl, wel zO gevarieerd, dat.tr 't 
zo gezellig kunt maken als U zelf wilt. Wij wijzen maar even op, kaarten,· dobbe
len, tafeltennis, diverse andere spelen zoals schaken, dammen, monópoli en mens
orger-je-niet of gewoon lekker aan de bar 'n pilsje drinken (U mag uiteraard ook 
wat anders ·nuttigen). 
Bovcmdien kunnen wc voor 'n gezellig rauziekje zorgen. We hopen, dat 't weer leklrnr 
druk gaat worden op vrijdaeavond, hetgeen wel afhankelijk is van Uw opkomst. 

KaKa 
TELT RKWIK NA ZONDAG NOG MEE? 

Lens 1 heeft zijn revanche op HBS isekregen. Het kostte veel 11oeite door de ver
dediging van de Kraaien te beuken. Maar vijf minuten voor tijd lukte het toch, 
to·en Ruud Fortman een corner van Gerard Verhaar inkopte. De tweede helft groeide 
er iets moois tussen spelers en supporters en dat was vooral duidelijk te hor0n, 
Zondag in Vlaardingen bij fil(lfIK zullen de spelers die c;eweldigc. ruggesteun weer 
nodig hebben. RKWIK immers blijkt tot veel in staat. D.aarvan kunnen ,ze bij Steeds 
Volharden getuigen. Door de nederlaag van St.Volharden is ;Lens naar:de tweede 
plaats opgekloramon. Het verschil l.l(Jt De Hollandiaan bedraagt écfo punt. De Hol
landiaan moet zondag naar het nu diep in zorgen verkerende Hillegersberg, dat van 
ODB verloor. St.Volharden moet naar VOC, dat weliicht profiteert van de inzinkine 
bij de toeenpartij. Olyrapia staat ook nog in do buurt; het ontvangt ODB, _De kq!J!.-
peti tie is in een zeer spannend stadium gekomen. De stand: · ·, 

De Hollandiaan 
LENS 
St.Volharden· 

16- 8-7- 1-23 
16-10-2- 4-22 
1. 6-: 8-5- 3-21 

26-18 
34-18 
24=17 

1 



' 

RKWIK 
.. ·oîyr:ip-:i:o. 

voc 
Scheveningen 

.. Qoal·" ··· -···-·· · 
Hillegersberg 
ODB 

__ 16~7-(>- 3-20_ -· · ·:: ..... 1.~-16 
15- 7-5- 3-19 . · 23-16 
16- 4-9- 3-17 ,· 18-16 
16- 4-7- 5-15 21-20 

.... ·15- 4-5- 6'-1J-~-~--- 16'-17" 
15- 4-3- 8-11 1.5-16 
-15- 4-3- 8-11 13-22 
16- 3-3-10- 9 26-41 Do Postduiven 

HBS 

Het resterende 
... ~ 16..: 1-5-10- 7 8-26---1'.si:""'~~--- . = •if!;;,; 

prÛgraiil!_ïla van' do.la.rio koplopers is achtere~nvolgons: 
LENS: 
uit RKWIK 
thuis VOC 
uit Coal 

' 

. . 
. / 

thuis Hillegersberg 
uit Olympia 

DE HOLLANDIAAN: 
uit Hille1,ersberg 
thuis Olympia 
uit ODB 

ST. VOLlill.RDEiif: 
uit VOC 
thuis Coal 
uit Hillegersberg 
thuis Olynipia · 
uit ODB 

thuis ODB , 

uit Postduiven 
thuis Scheveningen 
uit St.Volharden thuis De Ilollundiaan 

LENS 2 spoelde gelijk in.de uitwedstrijd togen het Goudse ONA (1-1) en staat nu 5'punten achter op leider ADO 3, dat zelf DHC 2 met 1-0 versloeg. Zondag speelt het tweede thuis togen RFC 2, terwijl ADO 3 naar De Postduiven 2 moot, Do st!),nd in de kopgroep: 
ADO 3 
LENS 2 
Bl.Zwart 2 
GSV 2 

15-11-4- 0-26 
15- 8-5- 2-21 
16- 7-5- 4-19 

_ 15- 3-11-1-17 

51-15 
30-11 
27-15 
24-20 

LENS 3 spoelde, uit gelijk tegcm ODB (1-1 ), Koploper Wostlandia won van Schiebroek; VUC verloor"van PDK. Zondag komt VFC 4 op bezoek, De 1scdeoltolijke stand: 
Westlandia • 2 ,13 - 20 
PDK 2 11 17 
ODB 2 13 - 17 ·vue 3 14 16 
JJollandiaan 2 12 - 15 
LENS 3 . 13 - 14 

··Fort Vl}. 13 - 14 
.. .. . 

LENS 4 behaalde een forse overwinning (7-1) op hot laag1seplaatste Lakwa 5, Erts plezierig was, dat konkurrent Juventas 2 door Wilhelmus 3-word verslagen (2-:-1). l_UCDEO- 3 won mot l.,-0 van DVC 2. ·zondag speelt het vierdo ,om tien . uur··thuis· tegen DVC. Juventas moet n!).a.r Vies on RKDEO ontvangt Flamin;:io I s. De . stand aan kop: 

LENS 4 
Juventas 2 
RKDEO 3 , 
Wilhelmus 3 ' 

14-8-6-0-22 
15-8-5-2-21 
_ 14-8-4-2-20 
15-7-6-2-20 

42-13 
38-16 
29-10 
27-15 

(DVC hoeft 11 punten uit 13 wedstrijden). 
PROGRAMMA LENS DAMES 
Afgelopen zondag werd do uitwedstrijd 
tegen RKDEO afgekeurd. Komende zondag 
staat weer oen verre uitwedstrijd op 
het programma: 10.00 uur RKAVV - Lens 
verzamol·on 8.45 klubgobouw; · 
afschrijven ui torli'jk vrijdagavond bij 
de heer A,Bogisch. Vrijda&avond om acht 
uur trainen o.l.v. 'Martin fü,uvor; . . 

WJ\NBET.IBERS • 

Volgende week woensdag 14 februari 
· moet Mary Jansen meedoen mot een 
selektiewedstrijd voor hot Haags 
dameselftal op hot terrein van Duno 
(mcrr.Nolenslaan); aanvang 20.00 uur. 

Overeenkomstig de publikatie in qe Lonsrovuo van 24 januari 1973 volgen hieronder do namen van die spelers, die niet meer worden opgesteld, totdat de door hen verschuldigde kontributies t/m 30 juni 1973 door ons zal zijn ontvangen. Zij zijn .. tevens, totdat de kontributios zijn ontvangen, van do training uitgesloten. · 2 



Senioren on 3~_j_aars A-klassers, · .. 

L-.Dui ven voorde 
E.Foondoe · 
J.v.d.!Ieiden 
W,Hor.1elrijk 

J,Borst 
R,Bruggemaris · · 
W·,Burghouwt · 
S,Douw - . · 
J,Heiris 
W,Kouwonhovon 
F,Meorstadt 
J,Meyers 
F,v.Nóort 
F,Teunissen 
A,Loot 

. ·,LJehee 

LENS 1 - H,B.S.1 

. Junioren 

·J.van Dongen 
· ; J ,Houtsohil t · 

-: · A,v.d,Klis 
H,Wubbow (13) 
H.Pronk 
H,Jooh0r.1s 
H,Kouwenhoven 

Pupillen . 

· R,de Boêr 
J ,Koevoets · 
M,Lustenhouwer 

Met de uitwedstrijd to1:ren hot aloude H,B,S, nog in het achterhoofd, toon Lenig en Snol zich op oen __ ;rarr.1e i;iazgr.ioroi!ldag als .. lijs.taanvoerder door gonoond.o klub liet verschalken, waren wc afgelopen zondag getuige, vali, de rèturn op de Hengelolaan, die voor beide teams erg belangrijk was, zij het dan om verschillende redenen. H,B.S,, in do wetenschap, dat twee klubs dru:i he·t einde van het soizoen de derde klasso zullon mooton verlaten, wanhopig pogend de achterstand op O,D,B! on de Postduiven in te lopen en Lenig en Snel, met één · punt minder dan Steods Volharden en de Hollandia.an, volop in de strijd om het kanpioensohap. . ·· Lens 1 verscheen j .1. zondag zonder do geblesseerde Lesly Hazelzot, waarvoor Dick Brandonburg con uitstekond vorvanger was, en Il,B,S, verschoon met de al eerder gcnocnde degradatiezorgen en zonder do overbekende zwarte uitnonstoring, waaraan hot ongetwijfeld de koosnaam "Craoyen" te danken heeft, (Voor mensen, die Vond.cl niot zo rogelnatig' lezen, lijkt ons do r.1ededeling, dat' JJon gcwoo,n "kraaien" nag uitspreken, niet overbodig), 
Bij navraag bleek het rode !IDS-tenue op verzoek van de spelers to zijn ingovce.rd on hen beter to laton afstoken tegon de zo donkere JJcmsenmonigto langs de lijn; wnnt die was er, Vooral in do tweede holft liet het publiek zich nadrukkelijk horen en bracht een uitstekende sfeer, die do Lens-spelers duidelijk opzweepte -om alles in hot werk te stollen do begeerde overwinning uit het vuur to slopen. De· eerste helft was erg matig. Vru:i beide zijden kon in geen enkel opzicht akseptabol voetbal o~ de grasmat worden gcle5d en gevaarlijke situaties bleven· vooralsnog uit, Do eerste helft verliep eigenlijk zonder dat er iets gebeurde. Do:H.B,S,-bestuurderen waren in de rust bijzonder zwij1:rzaam met hot idee, dat niet word uitgesproken, maar dat wol in ieders hoofd speelde; namelijk de hoop op ho-t. continueren van do 1:rolijko stand, waarmee H,B,S, begrijpelijk bijzonder tevreden zou zijn. 

De.tweede helft.bleek een totaal ander beeld te geven. Lenig en.Sµel, aru:ivankeli;jk met iets meer overleg dru:i in de eerste holft, doch la.tor ietwat paniekerig aandoend zijn aanvallen opzette en H,B.S,, dat zich·voortdurond met de rug tegen de • uur geplaatst zag, gaven het overbekende kat-en-muis spel ten boste, waarin.hot leek, alsof do kat er nooit in zou slagen de muis te krijgen. H-~•S, verdedigde namelijk bijzonder knap en vond oen 1:roed verweer tegen de beukende Lens-aanvallen en had vooral in doelman Jlilly Do La Croix een onnoer,1bare slui1;post. Nadat 6ón der beste H.B.S,-voorwa.artsen een uitstekende kans op een 0-1 voorspronff had laten liggen door g9èd ingrijpen van doelman Cees v,d.Book .(Hij had yoortdurend handschoenen wèg~ on erensrochter verwerpend het uitblijven van do Lens-goal afg~reagoerd) kwam 6 r.iinûten voor hot einde het voor do Lons-aru:ihang .verlossende moment. De voor Paul Schönho::cr ingevallen Gerard Verhaar mocht op links:ecn korner nomen (Gerard na afloop: "dit soort korners zijn mijn specialiteit"), •die door do opGokor.1en ui tpoetser Ruud Fortman precies onder do kruising van la_t en paal werd gekopt (Ruud: "ik zocht bewust de tweede paal op om vanuit die positie to kunnen skoron"). De laatste 1;iinuton van deze, in do tweede helft toch noa enerverende, wedstrijd waren sleêhts een forr.mliteit en toen de 1:roed leidend.cl scheidsrec!J.ter Franssen door driemaal con schril fluitsignaal te laten klinken te kennen had ge-. geven, dat de 2x 45 minuten waren verspeeld, kon Lans mot weer twee punten in hot bezit, kennis nemen van het verlies van konkurront "Steeds. Volharden" en werd" Il,Jl.S. op de hoo1:rte gestold vru:i de.overwinning van mede-degradatiekandidaat O.D,Jl, U ziet, Sport is hard. · • Na afloop, toon de wat gure wintorJJiddagkou verruild was voor een dampende douche, bleken do spelers unaniem van nening to zijn, dat het publiek door zijn luid- . 
3 
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·-· ........ < ........... ~, ruchtige aanmoedigingen een belaµBrijk.aandeel ·had -in de overwinning,• waarvan Donald Séh9nlÏ~"r:t·zÊd, dat hij er op eon. g~goven mor.ient niet -racer op ~okendo. Wim Koetr.ian vond "do H.B,S,-ers to vordo,digend voetbal· spelen, Frod do ·Zwart dacht, dat, als er moer 'hoog voor hot doel. ~ou, zijn gespeeld, de overwinning voèl oerdor zeker gesteld zou zijn geweest.·Lofuitingen waren or vooral voor de H,B,S.-doclr.inn La Croix en scheidsrechter Frnnsson ("dit was een bijzonder fijne wedstrijd oin te fluiten; er word beslist niet gcr.ieon gespeeld; hot was ondanks de belangen· een sportieve wedstrijd"). . . , 
Wij kunnen ons hier alleen r.iaar bij annslui ton en konstatoron, dat de spannin(; in dezo wedstrijd ve0l van hot g0mis aan workolijk kwaliteitsvootbal good heeft gcr.iaakt. · Zondag staat do zoor bqlim(Jri'jko ui twcdstrijd togen "mmIIC op hot pro1sramma; we rekei'non wederom op Ue s·foun! · 

... 
' . 

Hóél Lens zonéiag naar 7ào-jarig Vlaardingen,· 

Jacowicz 
AaVoo 

Zoals U zult hebben begrepen, spoelt de togonstnndor van ons kourtcam, RK,W.I,K,, in eon stad, waar· onze ouders on vooroûdo:rs· via Schipluiden naar toe schaatsten (vroeger kon dat) om do onovertroffen Vlab.rdinger Moppen te eten on warme anijsmelk ~o drinken-, 
. -Dc-·visscrs.vloot is ook alo• bekend on hot toeval wil, dat Lens hot togen vissors-volkjos nooit gemakkelijk heeft, getuige do nederlagen togen Schovoningon, Do. oorsto wedstrijd togen RK.W.I.K, is weliswaar gewonnen, maar i'lc hob uit betrouwbare bron vernomen, dat dit elftal sindsdien, vooral door geweldig stook spelen van oud-Holland-Sportspolor Pootors on do aanwinst van oen pijlsnelle rechtsbuiten, boli,l.ngrijk aara stootkracht hooft gewonnen. 

Het bQhoeft daaror.i oigenl-ijk heleraaal goon betoog, dat ieder lid of eon ieder,· famîlio, vrienden on kennissen, die toch ook con zekere band r.iot Lens hebben, zondag naar het aloude Vlaardingen trekken, 
Er zijn nog raaar 6 wedstrijden te spo:fon, do spannine stij1st ton top, want or zijn nog 5 lcanshobbora voor do eerste plaats. 
Afgelopen zondag was hot weer con geweldig sensationele wedstrijd, die, zoals eewoonlijk, om do spanning crin to houden, op het laatste • oraont in ons voordeel word beslist. 
Als iedereen woor in zo'n grote getale on liefst mot bollen, toeters of wat keukengerei kor.it, wordt hot weer laohon, gieren en brullen. 
Laat RJ(,W,I.K, dit jaar maar feest vieren vanwege hot 700-jaric bestaan.van dozo pittoroslco vissersplaats, Lens moot karapioon worden. ' . . 

PROGRAMMI\. SENIOREN ZONDAG 11 FEBRUARI 
14,30 uur RK. lT, I.K, 1 -"Lans 1 
11 .,oo uur Lens 2 - R,F,C,2 
12.00 uur Lens 3 .- V,F,C,4 
10.00 uur· Lens 4 - n.v.c.-2 
1 o.oo uur .. A.n.0,5 Lens 5 
12.00 uur.' Celoritas 5 - Lons 6 
12.00·uur H.w.s.2 - Lons 7 
14.00 uur Lens 8 - DIIBRK 3 
10.00 uur R.v.c.9 - Lens 9 
10.00 uur W,kwartior 5 - Lens 10 
1'2,00 uur Trior.iph 4 - Lens 11 
12.30 uur VVOG 162 3 - Lens 12 
11 .15 uur VVOG 1 62 4 - Lens 13 
LIGGING DER VELDEN: 

1973, 

V1 G1 L6/4 
V2 01 L5/3 
V2 G2 L4/2 

V2 01 L6/4 

CoCo 

Scheidsrechter: 
Ä:-Koenen 
J.v.d.Lindo 
H.Hollandor 
A,Horstma.n 
A.Hogendoorn 
N,Tolonaars 
C.do _Bio 
M.Bal 
G.Rolink 
C,Bonet 
J,Guerreiro 
niet aangewezen 

fl Il 

RK,W.I,K, Sportpark "'t Niouwolant" hook Spoenkruidonstr./Soringenstraat· A,D.O, Zuiderpark .· 
Coloritas einde Loywog links 
H. W, S. "Oolconburgh" 
R.V.C. - Spo:rtparlc "Irene"; Schaapwog 
W,kwartier - Duinlann einde Sav.Lohmanlaan links 
Triorriph - Zuidorparlc 2e godool te 
V. V .O.G. 162- '.'Ockonburgh" 
4 -~,, 
'-



VERZAMELEN: 
Lens 5 9.15 uur Klubgebouw Lens 10 9 .15 
Lens·6 - 11 .oo Il Il Lens 11 - 11.15 
Lens 7 - 11 .oo Il Il Lens 12 - 11 ,45 
Lens 9 - 9.15 Il Il Lens 13 - 10.30 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 en 2 worden door do trainer bekondffemaakt. 
Lens 3 
als bekend 
zonder R,Bruggemans 
on _. W ,Kouwonhoven 
met P,de Haan 
Ros,: J,Kruizinga 

Lens 6 
als bekend 
zonder'J,Borst 

Lens 9 
als bekend 
m. H.Verdonk 

Lens 4 
· als bekend 
J,Kruizinga rcs,3 
zonder J,Heins 

Lens 7 
als bekend 
F.de Kleyn naar 10 

Lens 10 
als bekend 
met A.Bergrnan 

· F,de Kleyn 2x 
W,v,Rijn 

en P,Miltenburg 2x 
zonder F,v.Noort 

uur Klubgebouw 
uur Il 

Il Il 

Il, Il 

Lens 5 
als bekend 
met L.Riemen 

Lans 8 
als bekend· 

Lens 11 
als bekend 
W,v.Rijn naar to 

••. 

PROGRAMMA DONDERDAG 
8 FEBRUARI1973 Lens 12 

als 'qekend 
·met R,Bos 
en E,l3ouhuys . 
P,Miltenburg ook 
naar 1 0 dus 2:x: _. 

Lens 13 
als bekend 
m. G.Halleen 

C ,Nieuwenhuizen 
en J,v,Oostvcon Koentzo 

19.30 uur Lens 5 - Loosduinen 
3 

Opstelling als afgesproken
met F,Straathof. · 

AFSCiffiIJVINGEN: Op de bekende tijden bij do desbetreffende aanvoerders. Ook, indien er geen afschrijvingen voor hun elftal zijn gemeld, dienen de horen aanvoerders zich vrijdagavond tussen 21 on 22,00 uur rost Dhr,Ch,Bloks telef .29,.28.3!3 in verbinding to .stollen. 
Door omstandigheden, zoals schorsingen etc. zijn wij deze weck genoodzaakt enkele spelers van hun eigen elftal naar een ander elftal te verplaatsen, ··-Wij vorzoekon deze spelers drin1send zich strikt aan deze wijziginE,en te houden, · 

Seko, 
Uitslagen Senioren 4-2-1973; 
Lens 1 - H,l3,S .1 1-0 Lakwa 7 - Lens 8 1-2 ONA 2 - Lens 2 1-1 Lens 9 - n.s.0;3 0-2 O,D,l3,3- Lons 3 1-1 Lens 10 - Oliveo 4 0-3 Lakwa 5 - Lens 4 1-7 Lens 11 - Ccleritas 9 0:..5 Lens5 -Quick,Steps 1-1 Lens 12 - D,S,0,7 1-2 Lens ,6 - Rava 6 1-0 Lens 13 - O.D.B.8 0-1 Lens 7 - Quick 6 0-1 
VARIA 
- Lens 6 is gekapt met roken. 
- Do gehuurde plaatsen op do tribunê mogen niet naar eigen saaak worden ingericht, 
- Cock Vervaart en Dudio van dor Kooi hopen vrijda[; 16 februari a.s. in het huwe-lijk to treden. Zij·doen dit ten stadhuize.in Rijswijk. Gelegenheid om het paa.r te feliciteren is er van 15,00 tot 17.00 uur in Café-Restaurant Carave:l.le, Rijswijkseweg 324, Hun toekomstig adres is por ingang van 1 aaart a.s. Bezuidcnhoutseweg 50, 
- De kraaien vlogen zondag niet hoog genoeg, 
- Voor ieier jong ambitioun Lens talent biedt Gerard Verhaar tor overname een in goede staat verkerende en zo goed als nieuwe corner-speciaal aan. Doet het al-

5 
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tijd; ook als kade. 
Jos Disseldorp groot ons vam,i t Oostenrijk. Wat zoekt hij daar7 ·, •·• •.,. • 

Sneeuwiiallen? · · · 
- De redactie raadt Wim Krol aan; kontakt op te nemen mot Guus Vorvàart, hij 

weet de wei; in België, · · 
- Do redactionele goedkeuring gaat deze weck naar ons niclllrq.;.e.c!actiolid-··· 

Aad Vervaart. 
- Do Puweko zoekt leden, al of niet spelend, die in de gelegenheid zijn om op 

zaterdag een wedstrijd te fluiten. Gaarne ko11ta~~ àpnemen met Dhr,N ,Osse, 
- Strijdkreet op do wijri~_;.~nd: "Voor 5 gulden; '"Jq!J.t i~oet het 4 glazen w~jn, dat doet het. · ·;- :., · · ' : • ':-'. ;- · · 

~ . . - Ronald v.Oostveen Koentze heeft een bal tor besqhikking gesteld voor hot . .. bouwfonds. . 
. ~· ,, ' . ' . .;. ~ .. ' ._ • _· 1 . - Dhr. 1 s--Oravendijk mocht afgelopen week een fraaie kleurenfoto ontvangen van 

hot dameselftal als dan~ voor het vervoer j_'.)er au,;lïq" 
Dhr. 1 s--Oravendijk dankt alle dames van.dit elftal voor deze leuke geste (De foto hani;t al, uitvergrèot op super-kar.iermuurformaat, boven zijn bed),· 

- Bouwkommissie: Kor.iit~_IIeo1 Lens. 
- Zou i;oede wijn toch kràns behoeven? 

Wat je ver h1alt is_ duu:r) !! De kaas 
- Verschil Goede Vrijdag - 1e Paasdai;: 
- De Welpen hebben weer gev~chten o.ls 

.t • 

Pl,S OP VOOR DIEFS.TAL .. ! 

was lokker, .. 
1 toernooi. 

leeuwen; . . . 

_Er schijnen op onze velden lieden te komen, die zich.niet interesseren voor de prestaties van ons 1sto elftal. Zij schijnen ·zich echter r.1eer voor do waarde
volle attributen vàn spelers in het tweede kloedgebouw to interesseren. Afgelopen zondag was ,'de buit: 3 gloednieuwe aanstekers en verschillende pakjes sigaretten · on/of shag. Togen dit soort vandalisme valt niot op to trodon; sluipschutters ·e.d. zijn in Nederland nog niot te huur. Wij adviseren daarom ook allo spelers en speels tors waardevolle artikelen in eon 'tas to stoppen en deze af· te eeven · ·· · · aan de bar in do kantine. Of men zot do tas bij do keeper in het.goal. Wel 
roepen wij allo loden op om mensen·in do gaten to ·11oudon, die zich op verdachte wijze boz'ighouden bij he_t tweede kleed.go bouw, zodat in hot vervolg spelers, die van hot voetbalveld terugkeren, verschoond blijven van dit soort verrassingen, 

' 

VAKATURE PUWEKO 

Guus Vervàart hooft te kennen gegeven, 
dool uit kan maken van do Puwoko, Deze 

" naar een minstens evongoecfo vervanger. 
inleveren bij Nico Osse. 
Lens 6 - Rava 6, 

Een r.1et 3 invallers spelend Lens, 3 
jongens dÓ.chton waarschijn:fijk,' dat 
het was afgekeurd, heeft eon verdiende 
overwinning behaald op Ra.va. In de 
eerste helft ontstonden or voor beide 
partijen voldoende kansen, maar door 
,goed optreden van de koEipers en door 
'slecht afwerken van do voorhoede van 
beide partijen• werd er in de.eerste 
helft niet.gescoord. Na ~on·d9nd0r- · 
spoeoh ïn de rust van Jos Silvorentand 
trad Lans .6. aoladcm aan vocir de tweede' 
helft. Echter de meeste kansen kwamen 
er voor Ra.va. Door bijzonder sterk in-. 
erijpen van invaller Fred de Kloyn 
kon Lens de 0-0 stand handhaven. 

AaVee 

dat hij door worlçzaamhoden niot_.].;:inge1' _. __ _ 
kommissie baalt hier· stevig. van ·en ·zoekt 
Sollioitatios .in 4 voud met pasfotö·•s 

tor staan on kon de midvoor van Ra.va 
ongehinderd"na= ons doel oprukken, 

. ' .. ' . 

Eén keer bleef de htllo achforhbedo ech_. 

Hij sohrok echter zo van dozo ko.ns,dat 
hij do bal .precies. in do handen van onze 
keeper lepelde. Mot nog 1 minuut te 
spelen was de stand nog steeds 0-0 on 
beide partijen dachten al, dat de wed
strijd zou eindigon,·zoals hij was be
gonnen. Dit was echter piet naar do zin 
yan Wim Eykoihof1 hij kreeg de bal op 
eigen helft, gaf VOOJ:' aan zijn broer 
Ruud, die door stoorado naar het doel van 
Ra.va. Precies op tijd trok hij de bal 
,naar Gor=d de IIoogd, die van dichtbij 
geen raooito had om do keeper te,passeron. 
Er hoofden niet ooor · to worden afgo-·' · 
trapt, Met dank aan onzo invallers 



AaVee 

A.D.0.23.- Lens 19 •. 

In een'.:slöiidigo wedstrijd wist Lens toch no·g 6 maal te scoren. Na een ontzettend 
rommelig begin, waarin Lens al i:selijk het beste van het spel had, duurde het 
toch nog vrij lang tot het eerste doelpunt viel. Dit werd geLJaakt door'R,v,Eyli::, 
welke d'e• .bal CJet veel- -effekt in het doel van de tegenpartij zag:verdwijneri, 
Hierna volgde vlug nog een doelpunt.•,.Na de rust wist Lens nog 4 maal te scoren •. 
Even voor tijd kwara. A,D.O, nog even opzetten, maar twEJe goede reddingenJ één 

·van"van .Engelen en een van van 'à.e Tol, voorkwamen ·ee1ï tègehdoelpun~. ·· · 

PROGRAM M. A JUNIOREN" 

ZONDAG 1-1 'FEBRUARI 1973. 

12.00 uur 
12,00 uur 
13,15 uur 
13,00 uur 

Rava 1 - Lens 2 
. Lens .3 . .;. St. Voorwa=ts 1. 
Lens 6 - Gr. W • .rI Vac 2 
Lens,~ - Velo .5 

ZATEfRDAG 1 O FEBRUARI 1973, : 

14,30 uur 
15.00 uur 
15.00 uur 
15,00 uur 
15.00 uur 

- Lens 1 
Spoorwij'k 2 - Lens 4 
R,v.é.4 - Lens 5 

A,D.0.1 

Todo 2 - Lens 7 
Wilhelmus 5 - Lens 9 

•Lens 10 -vrij 
15.oö.uur ·A,D,0.14 -·Lens 11 
16.15 uur Lens 12 - K,M,D,4 
16.15 uur Lens 13 - Rijswijk 9 
15. 00 uur . Lens . 14 - V. U, C, 12 
13.45 uur 

0

H,B,S,8 - Lens 15 
13,4·5 uur Lens·16 - v.c.s.9 
15.00 uur· v.c.s.11- - Lens ·17 
13 .45 ucir~. Quic-k 11 - Lens 18 
15. 00 uur Lens 1 9 - II. B, S ; 11 
1 2. 30 uur V.V. P. 1 3 - Lens 20 . 
13,45 uur Lens 21 -.Or.Biaûw 6 
13,45 uur v.c.s.13 ·:....1Iiens 22 
13. 45 uur Len'? .23 ' - SVG1f 4 

r'. .... .,,· ==--:-:-~=c-::===== . . ., .; . DEN){ JJ.N DE KONTRIBU'l!IES . . 

AFSCHRIJ;VIHGEN: •· · 

Hr.W.v.d,Tol. 

Î',:!'.!'.~!!:' 
Zuiderpark 
V3 
V3 ·. 
V1 

ZuiderJ:)ark 
IJ;encrelolaan . 
~chaapweg, Rijswijk 
V:tedqnburchweg 
Westvlietweg, Voorburg 

Zuiderpark 
V2 · 
V3 
V2 .. 
Daol en Be.rgselqan 

· ·· V1 
DedCJLlSVàartwecr 
Sav ,Lahnanlaan 
V3 
Zuidorpark 
V2 
Dederasvaartwe1,, 
V3 

ê,~~;;:±ftelij~:·· vóór vrijdagavo~d-18:'JO uur bij dhr.G.v.d.Stoen, Nunspeetlaan 303, 

Telofonäsch: vrijdagavond tuss~n 18.45 en 19,30 uur (uitsluitcmd in geval van 
, , '! ziekte): A-klassers ( 1 t/ra 8 ): dhr,J,Ilop, tel.29,40,38 · 

B-klassers ( 9 t/ra 15): dhr,A,Bertens, tel,29,02,45" · 
.C-klassers (15 t/ra ~3): dhr.R,Becker, teJ,.55,94.77 • 

In 11oodgevallen kunnen de junio.ren no1, O? zaterdagochtend, tussen 1,0 •. 30 orï 11 ;oo 
uur afbellen bij dhr,G.v.d.Steen, tel.39,86,94, 

AFKEURINGEN: Do junioren moeten bij slechte weersomstandigheden .steeds de af
keuringslijsten raadplece.n, Telefonische informaties worderi hier

,c:, .. 9ver ,niet verstrekt • 
. . ... ·--

NIET-OPKOMERS: W~gens niet-opkoracm afGelÓpon weekeind krijgen de ·vqlgende spe
:fers:2 .. ·c,:x:tra reserve-beurten: II,îfubben (13), J,tCJr Laare, A,Lodder, 
J,Post, J,Ruitors, M.v.Dijk. 
Bij ·herhalini:s volgt ui tslui tin(; van deeJ:ner,1ing aan dó kompeti tie
wedstrijden. ·In dat rreval blijft d'o verplichting tot ·betaling 
van de kontributie tot het eind van het seizoen (30 juni) ;;ehand
haafd, 
.Th,Booms krijgt~ strafresorvebeu:r;ton wegens onGeoorloofd af
schrijven. 
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· · ' Wegens herhaald niet-opkomen worden do volgende spelers dit sei
zoen niet meer opgesteld: A.Leyn en R.v.Leouwen • . 

J(EEPERSTRAINHTG: vri_jdag 16.45 uur voor M,v.Zwol, H.v.Kleof on J.Brongc;i:r·. 
zaterdag 10.00 uur voor P.Scholtes, Kleiborg en R.Kloiborg, 

TRAININGEN": 

De B-klassetraining op maandagavond om 20.15 uur zal vanaf volgende weok 
onder lèiding van do hoÓr G,Vervaart staan. 

DE OPSTELLINGEN: 

Lens 1: wordt zaterdag bekendgemaakt, 
Lens-terre.in,• Leider: J .Hop. 

P.Zeitzon. (2x). 
', f • 

' ' 

Samenkomst: 13.15 uur 

Lens 2: 

Lens 3: 

Lens 4: ------

Lons 5: 

Lens 6: 

Lens 7: 

A.Schijf, A.Schnoider, C,Stapel, P.-v;d.S~een,. P.Ze.i tzen ( 2x), 
G.Wouters; Ros::.Th.Booms. Samenkomst: 11.30 uur Rava-terroin. 
Leider: Dhr,A.v.Baggum. , . · · · ' 0 

• ' , • • 1 , • • 

als vorige wook (zonder R.v.d.Steen), 1\..Bauman. (2x). Loider: 
Dhr.A.Schneider. · 

;\::saven, A.den Boer, rr.v.d,Brook,' G,Colpa, ll,Gui t, E.Hoofna.gel, 
J,Janmaat, J.v.d.Lans, P.Lejewaan, A,de Pneter, F,Snooyers, R.v.d. 
Steen, Res: A.Lodder. Leider: dhr.A,Illok, Salileii.komst:_ 14.15 u1.1_:i:' Lens._•_ 

R.Bertens; P.Booms, F.Hooghiemstra, G.Lelievold, J,Meyers; E,Reosink, 
T.v.d.$pool, E,v.d.Spoel, rr.stravor, R.Verbarendse, P,de Wolf, 
A.Bauman (2x). Ros.: J,Post. Leider: Dhr,J,Heynen. 
·samenkomst: 14.30 uur R.V.C.-terrein. 

G.v.J\rdenne, E.Ilooms, G,v.Deelen, W,Dgiverman, N.'s-Gravendijk, 
C,llooe-hiomstra, W,de Hilster, R.v.d.Linde, W.v.d.Linden,, i{.Pacqué, 
B.Ruitorman; Res.: J.Ruytors. Leider: Dhr,F.Flumans. · · 

A.v.d.J\ar, Tb.Heemskerk, J.v.lloek, G.Hoogorvorst, H.Keyner, 

"Lens 8: 

F.Klos, A.Looyesteyn, H.Ni1mebrugge, F,v;os, J,Slabbors, W,Snijdcrs •.. 
Ros.: M,v.Dijk. SarnenkorJst: 14.30 uur Tedo-terroin. Loider1 Dhr.N.Os7 
-- · ., (sc. 

A.D.O. 
Excelsior 
Feyenoord 
Roodonburg 
D.F.C. 
Sparta 

17 - 33 
19 26 
18 - 21 
18 - 18 
18 - 18 
18 -

. ~tr.v.s. 
16 

18 - 16 
" Westlandia \7 12 

8 , 

De Musschen 
Lisse 
Lons 

18 
17 
-18 

- 12 
- 10 
- 10 

. 
Lens 9: G.v.Gostel, M.Hoijnon, J.de Hilstcr, T.de Kok, A,v.Kloef~R.Micka, 

Q.v,Noort, P,Perroyn, E.Landl;lan, G.Ruygrok, C.Schenkels, M.Woltors. 
Leider: dhr.C.Franke. Samenkomst: 13.45 uur Lens-terrein. 

Lons 10: vrij. 

!!~!!!!._!!: G.Illoks, J.Ilrochard, E,Castenmiller·, J.v.d.Endo, J.Hollink, 
R.v.d.Kruk, R.v.Luxemburg, F.v,Loon; R,Peok, ll.Ruytor, A.Slabbers, 
Th,Visser, M,v.Wasser.1. Leider: d.h,r.N.Drabbe. SaIJenkomst: 14.15_ uur 
Lons-torroin, 

Lens 12: R.lloomskerk, A.v.Jfaren, P.Moyer; Q.v.d.Meys, W,v.d.Mije, P.v.Rijn, 
J.Tettero, J.Wijngaarde, R.Wijsman, D.v.d.Zwan, E,v,Luxemburg. 
Res.: R,Loyn. Lèidor: dhr.B.Osso. 

Lens 13: R.Illank, L.v.DoIJburg, P.v.Duyn, A.Hoefnagel, F.Kras, L,Lejowaan, 
M.Looyo, G.Mahiou, V.Pouw, T.Prins, H.Uding, F.1-l'out0rs. Ros.: 
rr.Wubbon. Leider, dhr.A,Bortons. 



Léns• -14: P ,Bloi:1/ G ,Boclhouwer, R.Hoppepbrouwers, J ,Houtschildt, E, v.-d.iioven, 
M.Jansen, C.Lipman, E;Teuriis; Th.v.d.Voort, J,de Waal, A,Hoenstok, 
T.Zerbo. Leider: dhr.II.D=kers. 

Lens 15: P,Dullaart, W.Groen, F.Jonker, A,;Jansen, A,Kleywe6t, A',Krijgsman, 
: J.Korte, A.v.Maarseveen, F.v.Qstayen, J.Pompen, W,de Vos, J.Wasserman. 
Leid~r: dhr.S.Sandifort. Sar.ienkomst: 12.45 uur Lens.terrÖin~ · 

L'ens · 16: ---- als vorice week. Leider: dhr.W.Keettaan. 

Lens 17: als vorige week. Leider: dhr.Th,Hoefnagel. Samenkomst: 14,30 u,Lons, 
. Lens 18: · als vorige week. Ros.: J. ter laarc. Leider: Dhr.ll. Verbarendse. 

Sataenkoost: 12.45wr Lens. 

Lens 19: _als vorige week. Loidor: dhr.W.v.d,Tol. 

Lens 20: als vorige week. Leider: dhr.W,Michels. Samenkomst: 11.45 u.Lens, 
.Lens 21 : . ~------
Lens 22: 

als vç,riee weck. Leider: dhr.A.Hoek. Saucnkor.ist: 12,45 uu.r Lens.' 

ll,Erkelens, B.v.Nieuwenhuizen, F,Orta, M.Rovers, G,Iloon, E,Francke, 
P,de Gier, G.Jansen, H,Weeke, R,Pieters, N.N., N.N •• Leider:_ dhr.~.Po-
tors. Samenkomst: 13.00 uu~ Lens. 

Lens 23: als voriGe weck. Leider: dhr,ll.Banning. 

Standen C-klasse t/_m 3 februari 1973. 
v.u.c. 16 - 26 De Lier 16 - 30 
Lens 16 15 - 24 Lens 17 1;r - 23 
A.D,O. 14 - 23 Or.El. 14 - 21 
v.c.s. 14 - 21 B,M,T. 14 - 1 7 
Quick . 

14 18 . .... "• __ ,. n-;-n;v; 14· 16 
D.n:c. 15 ia Quick St. 13 ·8 
Schov. 15 - 11 R.v.c. 11 - 6 
D.S.Q. 15 - 9 Celorit. 15 - 6 
D.w.o. 15 - 9 v.c.s. 13 - 6 
Laakkw. 14 6 Rava . -- .. . 14 5 
Bl.Zw,. 16 ·6 
Cromv. 12 5 

PROGRAM~A PUPILLEN m WELPEN 
PUPILLEN 

Zli.TERDAG 10 februari 1973 

12.00 uur Lens -J 
Lern;i 2 
JI.D.V,1 

- Quick. S:l:e'ps -11. 
. 12.45 uur 

1 i.4f"uur 
12.45 uur 
12,45 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 
12.45 uµr 
11 • 15 uu.r 

te ,icrve 1 
'Lens 5 -
Rijswijk 4 
Lens 7 
II,B.S,4 
Leris-kombina.tie 

- Quick 2 
- Lens 3, 1 
- Lans 4 ·: 
- Spoorwijk 2 
- Lens 6 
- Rijswijk 5 
- Lens 8 
- RK,D,E.0,3 

c.w.P. . 11 - 19 
Jt.M.S.IÏ. --·-·1r·- 11 

.:. -17 w.v.s .. 13 
D,W •. G. 11 - 15 
rr.P.s~v. 12 - 12 
Quiok 7 6 
Zw,Bl. 8 5 
Lens 18 --11 - t,• 
D.S .O. 10 2 :x: 
A.n.o. 7 2 

x n.s.o. n.o. 

Terrain: 

V2 -
V1 
Zuiderpark, -2e god. 
Vrodenburchwec 
V3 
Schaapwee, Rijswijk 
V3 
Do.el en Bergselaan 
V2 

:ÓÈNK ill\N DE INSCHRIJVINGEN VOOR DE SPORT!Ci,MPEN 

1 5 FEBRUARI IS DE SLUITINGSTERMIJN· 

WELPEN 

ZATERDAG 10 februari 1973 

12.00 uur Lans 1 
12.45 uur H,M.s.:q.1 
12.00-uur- -D.S.-G.2 
11.15 uur Len~:-4, -
10.15 uur Duno 2 

- Quick 1 
- Lens 2 
- tei-iir· 3 
. -:-. Ytcdenburch 5 

- -. Lens_ 5 
. . . . . 

-V1 
-Vro·derustlaan 
v. d ;na.;0ns tr .. , Zoc termoor 
V3 
MBr'.Nolensla= 

Op woonsda,:;midda.; is h0t klub;:;cbouw geopend .voor alle pupillen en welpen. . . . . ' 

_ ,\.FSCIIRIJVINGEN": 

SchriftolÎj!!=: vóór vrijda,:,;avond 18.30 uu;r bij dhr.G.v.cLStoèn,, Nunspee-f1lao.n 303, 
q 
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Telefonisch: vrijd.agavond tussen 18._45 en 1 ~. 30 uur Juitslui tend in geval van 
-- ziekte), tel..66.13.14 Klubgebouw. 

•.. , •' . . . 

In nood(l'evallen kunnen de pupillen en welpen nog op z_atorda.gochtond 
afbollen, Tel. 66.13,14 k~Ub(l'ebouw. 

AFKEURINGEN: Bij slechte weersorastandighedon steeds eerst de afkouringslijstcn 
raadplegen; Staat daarop bij "Pupillen on Welpen" .:verraold: "GOED
GEKEURD", dan steeds naar veld of punt van saraenkorast komen. IN 
DIT GEVAL M;';.G ER DUS NIET TELEFONISCH l/ORDEN GEINFOR!IBERD NAAR 
EVENTUELE AFKEURINGEN'. 
Staat· bi;f do afkeuringsadrosscm bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 
''ZIE AFKEURINGSLIJST"; dan moèt als volgt worden gehandeld: Voor 

de thuiswedstrijden moot juniorenlijst worden geraadpleegd. Zijn do 
wedstrijden van Lens 16, 12 on 23 13oodgekcurd, dan 13aan ook do 
Pupillen- en Welpen-wedstrijden op ons veld door. Uitsluitend 
voor do uitwedstrijden m:ic; in dat coval telefonisch worden i;eïn
forraeerd of hun wedstrijden door13aan. (Tel.66.13,14) on wol zator
d::i.goohtÓnd-tusscin 10,00 on 10.15 uur, 

NîET-OPKOMERS: Wc1sens niet!.opkoraen afgelopen weekeind krijgt de volgende speler 
2 extra reserve-beurten: R,Buys.-

Bij herhaling volgt uitsluiting van deelneming aan de korapetitio
wedstrijden. In dat geval blijft do verplichting tot betaling vrm 
do !èontributio tot hot eind ,van heit seizoen {30. juni) aohandha11fd, 

0 P S T E L L I lT G EN P U P I L L EN: 

P 1: als bekend. 'Leider: Paul v.d.Stoen; 

p 2: 
DENK MJi DE HTSCIIRIJVHTGEN VOOR DE · SPORTKAMPEN 

F.Vorl:iarondso, M.v.Baggura, A.Collavino; R.Groon, L.Janraaat, O.Köneman, 
Il.Planken, J.Riomen, c.v.Rijk, Ii..Schipaanboord, w.Valontin, R,Coli; 
Loidor: 'Jos Disseldorp. 

!IET ,!CLUBGEBOUW IS OOK OP WOENSDAGMIDDAG GEOPEUD. -

!'._}: als bekend met M,Leyn i.p.v. R.Coli on J.Franken i.p.v. P.Krol. Leider: 
Ton BaurJan. Sar.1onkoms t: 1 2 uur Lens. 

!'._±• als bekend mot P.Krol en zonder J.Franken on R.Jansen, Leider: Ferrie 
llooghicmstro.. Saraenkorast, 11.45 uur Lens. 

!'._2: als bekend not R.Janson en zonder F.Mos on R.Raaphorst. Leider:. 
Rob !Ioefnacol. 

SLUITiNGSTER!HJN VOOR DE SPORTK,HIPEU IS 15 FEBRUARI. 

P 6: als bekend mot ·F.Mos on R.Ro.o.phorst on zonder J.Schnoider on R.Stravcr 
on E.Gorritson. ~: R.Buys. Samonkor,1st: 11.15 uur Lens.-

:!:_1: J .Sclmoidor·, Il.Stro.ver, E,Gerri tson, E.Buyson, G.Dortwogt, R.do Haas, 
:R.Klijberg, E.Knijnonburc,, M.Lustenhouwor, E,Sandifort, M,Schonkols, 
J.v.Straalen, F,lfollinc. Leider: Coen IIoogl.iiefilstra. 

P 8: L.do Gruytor, F.Bood, R.do Haan, T.Wandors, R,v.Iperon, C.do Kloyn, 
N.Noort, R.Notcbaard, T.Plwmo, E.S-war-t,- M.v.Zwol, J.Kok:: Leider: Arnold 

- Brouwer. Saraonkomst: .11.45 uur Lens. 

Korab.: R.v.Eykon, F.v.d.IIoevon, II.Jansen, L.v.Luxomburg, R,Matthysson, J.Ovor
klift, T.Toouwisso, }i.v,d.()g_rp,_J.Krijgsman, L.v.d.Akkor, M.v,!Ioudt, 
B.Driossen. 

OPSTELLINGE!r HELPEN 

H 1: als bekend. Leider: Hans Zoun. 

W 2: 

]f_J_: 

De inschrijving voor de kampen kan t.cr. 15 februari bij' do heer 
' 

v.d.Stoon geschieden. 
als bokond. Leider: Guus Hoynon. So.monko• st, 12 uur Lens. 

R.Bergonhonogouwen, W .Colpa, D.Frankon, F.v.Gorp, R.Groen, B.!Iooraskerk, 
L.Kanis, II.Raaphorst, J,Ror,1bouts, L.v.Rijn, R.v.Vlaardingon, R.v.Loouwon, 
R.v.d.Hook. Leider: Cees van Doelen (Gaarne vervoer por ~uto). · · _ 
Samenkomst: 11 uur Lens-terrein. 

,l 
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u 4: --- . • 
Ch,BoriP!Hlns, 1-!.Dutroe, M,Wosterduyn, W,Dorsman, E,Eykelhof, R,Grimberg, 
B,I!opponbrouwer, R,Ilouweling, R,do Jong, J,Körtw:m, J,Koevoots, M,Sonton, 
F,Valkenhoff, Leider: dhr,llopponbrouwor. · . . . 
P,'.['otteröï K,Boon; F,Dullaort, P,v.Es, A,Franken, R,Franko, J,Grevo, R. 

·rrouwoling, W,do Jong, E.Motsolaar, R,Niggobrugge, J.v.d.Zwan, A.v.Pruy.ssen, 
Samenkomst: 9,30 uur Lens-terrein. 

Overige Welpen ( en Nieuwe Leden) zio 

Kombinatio bij do pupillen. 

DENK ER AAN: IIET KLTIBGEBOUW IS OOK OP WOENSDl,Gl!IDDAG GEOPEND, ------------------------=------------------------------------
Uitslagen PuJ2illen: lfel12en: 

Lens 1 - R,V.C.1 1-0 A,D,0,1 - Lons 1 
I!,B,S,1 -_ Lons 2 5-0 Lons 2 - R,V,C,2 
Lons 3 - Ooievaars 1 · 2-0 Lens 3 - o.s.c.1 
Lens 4 Ooievac.rs 2 1-1 H,M,S,II,3 - Lens 4 
TI,M,S,II,3 - Lons 5 1-2 Lens 5 - II,M,S,II,5 
Lens 6 - Coleritas 3 0-5 
Laakkwartièr 3' ~·Lens 7 2-3 
Lens 8 - Valkoniers 2 1-3 

Ouders van Pupillen on Welpen. 

0-2 
1-1 
0-0 
1-0· 
4-0 

Aangezien vanaf heden door ons eon 9o pupillonolftal werd ihgödoolû.''èii bïiiriöiikörl; 
een 60 welponolftal, zal hot kunnen voorkomen, dat Uw zoon 1 elftal is gezakt, 
Wij verwach·ton, dat ·u deze beslissing, die door ons word genomen na overleg' 
met de leiders, kuht a[),llvac.rden, · · 
liet blijft ook voor ons altijd eon· moeilijke kwestie. Wij hopen, dat U dit ook 
~an Uw zoon kunt overbrengen, 

Puweko, 

Laakkwb.rtier P 3 - Lons P 7 ( 2-3). 

In oon goedo wedstrijd kwam Lens in do 1e helft door voel peoh met 2-0· achter: 
Al in dei 22 :minuut schoot G ,Dortwo;::t alleen voor de keeper 10 om. naast, Vlak · ' 
daarop scho-ot de, keeper jara1aer genoeg recht in do voeten ·van een tegenstander,· 
•die toen makkelijk 1-0 kon scoren. Een hard schot zorgde even later voor ;2-0, -
_In de 2e helft ging Lens met 8 man _in de aanval on bleef voortdurencl op de helft· 
van La:kwa. Dat resulteerde in 2 doelpunten, 1 van Knijnenburg on eon van R,de Haas, 
Het 3e doelpunt werd door F,Boód uit een strafscho3, geraaakt:· 
Al mot al hebben zo verdiend c;ewonnon. Jongens, ga zo door! 

Lens P 4 - O~iovaars 2 (1-1). 

Hot 6 ing in do eerste helft gelijk op, 
Na ca,10 minuten word het toch 0-1, 
In do twoedo helft kwam Lens goed terug. 
Na· ·e·orr··kwa:rtiër ·wo'rd" or ciëri göodo aan
val opgozet. En ja hoor, nadat M=oor 
Dessing een mooie voorzet gaf, scoorde 
Erik !Iofman b0hoorst in do hoek. Het was 
oen leuke wed~trijd, 

De jongens van P 4, 

.. ~ ,.,,~,- ' 
,' f. _. 

/// .• 
-·/11 
':,_11.,· . ~, i ·., 

_I 

SPORTKJJ!PEN ZOMER 1 97 3 , 

Wo wilden aan de vol,gcndo kaiapon doolnemon: 

Coen Hooghiomst~a. 

/ 

II.M.S,H. W 3 - Lcms W 4 (1-0), 

W 4 hooft het togen TI.M.S,H. 3 niot 
kunnen roddon, ofschoon de 1o helft 
good togen.stand werd geboden, on wo , 
z0lfs een onkolc koor 6ovaarlijk waren, 
Modo doordat U 4 mot 10 nan in hot v.old 
stond, werd het overwicht van H,M.S,II. 
groter, hotaoon in do tweede helft opn 
doelpunt oplovordc. 

11 



Hechtel. -

Weert 

Borculo 

voor 16- en 17-jnri5en - vnn _zondn& ·s juli tot/met zaterdag 14 juli. 
Dit is een knmp met eon goede nkkomodatie èm oen sporthal. 

Ko-sti:m: Fl.90,--. 
. . 

voor jongens geboren tus.sen 1 septeraber 1957 en 1 september 1959 
van zondag 8 juli t/m zaterdag 14 juli 
kosten Fl.62,50. 

voor jongens geboren tussen 1 septeraber 1959 en 1 september 1961. 
van zondag 15 juli t/m za~erda.g 21 juli 
kosten Fl.62,50, 

Oudenbosch - voor _jongens geboren tussen 1 september 1961 en 1 se~teraber 1963 
-. van zondag 15 juli t/m znterdag 21 juli. 
- kosten Fl,60,-, 

Liefhebbers kunnen zich oreovon bij cL'µ',G.v.d.Stoon, Nunspoetlaan 303 (Allóón 
schriftelijk). , . • , 
Zij kunnen gewoon eon briefje schrijven naar dhr.v.d,Stoon, waarin ze schrijven, 
dat ze moe -willen raet hot kamp Oude~b9sch, Borculo, Weert of' Hechtel. 
Ue radon dezo lief'hebbors wol aan om de inschrijving niet alleen raondeling te 
verrichten bij vrienden, medespelors of loiders, maar deze schriftelijk te richten 
aan G.v.d.Stoen, Nunspoetlaan 303, Den !Iaag,. (Borichton ovor betalingen volgen), 
We raooton vóór 15 februari bericht hebben ontvn.r15en, · 
Voor allo kampen kunnen zich nog dáolnmnors aanmelden. 

"Mens-orger-je-niot" - avond. 

Vrtjdagavond 16 februari a.s. wordt voor het eerst in do geschiedenis van Lenig 
en Snel gespeeld oo het verenigingskampioenschap "racns-erger-je-niot". 
Aangezien or • aar weinig leden zullen zijn, die dit spel nog nooit hebben ge
spoeld, verwachten wij oon gigantische opkomst, 
~Iet mooie van dit spol is naar onzo raoning, dat iedereen evenveel kans heeft om 

" de felbegeerde klupti tel in de wacht te slepen. Wij zijn ons ervan bewust, dat or 
oen groot aanta~ vingernagels zal gaan sneuvelen on vooruitziend als wo_zijn, 

-hebben we reeds oen vegerstoar.i snmengestold orJ do ui tgetrokkon plukken haar to 
ve:i;-zamolen. 
Maar, omdat wc woten, dat do Lensers oen sportief volk zijn, zijn wij ervan 
overtuigd, dat or die vrijdagavond gé!en "raens-erger-je-niot" kaarten door hot 
k).upgebouw zullcm vlieeen. Maar allo gekheid op eon stokje, de uiteindelijke win-

. n1nr, die wij dan tevens de meest beheerste Lenser (zal vast en zeker geen spelend 
lid.zijn) zullen raogen noeraon, zal oen officiële oorkonde ontvangen, met zijn 
ti tol "Mcms-erger-jo-niet"-kampioen vnn Lenig en Snel daarop verr.ield, 
De KaKa stelt voor de 4 uiteindelijke finalisten een prijs beschikbaar, waaraan 
U zich ~og meer zult kunnen ergeren. 
De toegangsprijs voor doze open klupkampioenschappen bodraaGt 

a. voor junioren Fl.-,50 
b. voor senioren Fl.1,00 
c. voor dar.iesleden Fl.1 ,oo. 

Daar deze avond_._wedero• staat in het kader van do Lenig en Snel Bouwaktie 1973, 
rekenen wij weer op U 

TOPSCORERS 

E.Baklcors 
G.de Hoogà. 
II.Verheugd 
J.de IIilster 
II.de Sterke 
L.Hazolzet 

·J.Disseldorp 
1-f .ICeotman 
A,v.Luxe• burg 
w.verheul 
H.Bertens 
J,Kruizinga 

12 

12 
12 
11 
10 
9 
9 
8 
8 
8 
7 
7 
7 

Ka.Ka, 
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DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbal vereniging Lenig en Snei- ·· 

OFFIGIELE MEDEDÈLINGEN. 

ADRESWIJZIGING,' .. 

P,H,de Jongh (jr.) naar Wilbertoord 75, Rotterdam. 
G.Vervaart naar Bezuidenhoutseweg 50, Den Haai,. 

Dunantstraat 1079, Zoetermeer. 

IN BALLOTAGE •• 

M.M.Verheesen 
T,Zwaanswijk 

29--07-50 (s) 
04-09-65 (W) Soestdijksekade 1020 604179 

AGENDA, 

donderdag 
vrijdai; 
zaterdag 
zondag 
vrijdag 
vrijdag 

1 maart:. 20. 15 uur Lens 1 - 0. S.G. 1 (sen.). 
2 maart: klubavond •. 
3 maart: w 1 - D.II.G.W 1; G 1 - Lakt-ra G 1, 
4 maart: Goal - Lens ·1 ; Lens 4 - Den Hoorn 3. 
9 maart: Halve. finale spelregelq_uiz _ junio:I'.en,. 

16 maart: Start Paas-klaverjáio"drive. 

SPELREX:lELQUIZ OM IR, A. VAN EMMENES BOKAAL. 

In de vorige Lensrevue hebt U al kunnen lezen, dat het team van Lens-junioren 
de halve finale heeft bereikt van de door de KNVB Afd. 1 s-Gravenhage en de Haagse 
scheidsrechtersvereniging rseorganiseerde spelregelq_uiz. Een van de kwartf-inales 
zal volgende week vrijdagavond in ons klubgebouw worden i;ehouden. De tegenstàn
ders zijn nog niet bekend, maart vast staat, dat leider Flumans zijn jongens 
degelijk aan het voorbereiden is, Vrijdag a.s. zal in het klubgebouw een genè
rale repetitie worden gehouden. De betrokkenen zullen over de tijd nog apart 
worden benaderd door dhr.Flumans. 

STAND BOUWFONDS. 

Blijkens informatie van de Bouwkommissie is de stand van ·het Bouwfonds per 
24-2-73 Fl.1587,14. Een leuk resultaat zo kort na de start van de aktie. Gezien 
het rsrote aantal toezeggingen, zal de stand spoedig flink oplopen, tenminste 
als men zijn-toezeggingen gestand doet. 

-Y. 

LEHS 1 NAAR GOAL. 

Ilet·eerste speelt zondag - als de weergoden het tenminste toestaan - een uit
wedstrijd tegen het Rotterdamse Goal, waarvan destijds de .. thuiswedstrijd met ,3-1 
werd geworinën. ··sup1Jorters kunnen met de spelersbus mee, voorzover er plaats is. 
De !Iollandiaan moet naar O.D.B. en kan op een warmè ontvangst rekenen. Steeds 
Volharden moet naar Ilillegersberi;, terwijl RK,W.I,K, De Postduiven ontvangt. De 
s.tand stond in de vorige Lensrevue. 

LEUS 4 RUIKT NOG STEEDS HOOFDKLASSELUGIIT. 

Lens 4 ontvangt Den Hoorn 3, dat veilig in de middenmoot verkeert. De wedstrijd 
tegen Vios heeft echter geleerd, dat zulke te,:senstanders· niet mogen worden onder
schat. Bovendien heeft Den Hoorn onlangs nog van Juventas gewonnen. 
Interessant is de wedstrijd RK,D.E.0,3 - Juventas 2. Wilhelmus 3 ontvangt Laak
kwartier 5. De stand stond in de vorige Lensrevue. 

Met Lens 1 naar Rotterdam. 

Als de -weergodinnen,_ons het komende 
weekend goed gezind zijn, gaan wij zon-
dag naar een treurend Rotterdam, want de uitslag Ajax - Feyenoord is dan uiter
aard al bekend. -En je bont geen Rotterdammer, als je ondanks het lidmaatschap 
van Goal toch niet oen beetje veel van Feyenoord houcl,t, Wij kunnen de.ze lieden 
nog wat dieper in do put helpen door onze voorwaartsen"op een karnavaleske ma
nier naar de overwinning toe te brullen, te ratelen of te toeteren, dat mag, ZOT 
lang het maar buiten dó. lijnen gebeurt. 
Het l:ijkt ons een bui tcmgewoon leuk idee, als alle pupillen on welp~n hun karna
valskledi j aantrekken, waarmee zij dinsdag al na= het grote karnavalsfestijn 
zijn geweest. En als Feyonoord heeft gewonnen, dan zijn dio Rotterdammers vast 
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en zeker ·zondag nog kat0rig, zodat veel lal'faai hun hoofdpijn nog zal vererg0ren, 
waarvan, Lens- zal -prof!'Ï:teren; •:Laten· wij maanda.g-dM maar lfatèrig · zijn··vàn onze 
overwinningsroes. 

PROGRAM!ILLSl!NIOREtT. VQOR ZONDAG , 4 MAART ··1 97 3 ;· '· 

14,00 uur 
10,00 uur 
12,00 uur 
14,00 uur 
10.00 uur 
12,00 uur 
12,00 uur 
10,00 uur 
12,00 uur 
14,00 uur 
10,30 uur 
12.00 uur 

Coal 1 
D,Il,C,2 
Lens 3 
Lens 4. 
Bl.Zwart 5 
W.I.K,3 
RK.S,V.M,3 
L0ns 9. 
Lens 10 
Lens 11 
Lens 12 
Lens 13 

- Lens 1 
- Lens 2 
- B.E.C.2 
- den Hoorn 3 
-, ,Lens 5 
- Lens 6 
- Lens 7 
- n.v.c.4 
- Archipel 
-_o.s.c.6 
- B.T,C,5 
- NLS-Bremah 6 

V1 G1 L 
V1 G1 L 

V1 G1 L 
V2 G2 L 
V2 G2 L 
V2 G1 L 
V3 G2 L 

Lens 8 - vrij:' zie andere elftallen. 

6/4 
5/3 

5/3 
4/2 
4/2 
5/3 
5/3 

Elftallen 9 t/m 13 zie opmorkinç gebruik kleedlokalen, 

Ligging.der velden: 

Coal Oldegaarde 353, Rotterdam; 
•~Sportpark Brasserskade, Delft. 
- Katwijkseweg tegenover Duinr0ll, Wassenaar 

Zuiderpark, 2e gecfeel te, 

CoCo. 
~-. " • < 

Scheidsr0chter: .---
H.B.v,Çlelder 
N ,N .Grip . -

· W ,Brede rode -
A .Hoogendoorn 
M,v,Eendenburg 
L,Garstman 
T,'.B.Timmer 
J ,Ilolland0r 
A,Mulder 
R,Henstra 
A.Loykens 
niet aangewezen 

D,H,C, 
Bl.Zwart 
W. I .K. 
RK,S.V,M. Sportp=k Polanen, Duyvenvoordestraat, Monster,· 

Verzamel0n·: 

Lens 5 - 9.00 uur Klubgebouw. 
Lens 6-11,15 uur " 
Lens 1 - 11.00 uur " 
D E 0 P S T E L L I N G EN: 

Lens 1 en, .. 2 worden door de trainer bekendgemaakt. 

Lens 3 '' 1',. 

als bekend'·,1' 
m,W,Verheul 

Lens·7 
als bekend· 

( 

\ 

Lens 11 
als bekend 

.. 

r 

Lens 4 
als bekend 
Res: T,I!eerschop 

Lens 8 
P,Schulten naar 6 
G. J,ehee naar 1 3 
P.Schouten naar.9 

Lens 12 
als bekend 
met E,Bouhuys 
en P.Struyck 

Lens 5 
als bekend 
m,L.Riemen 
W,Verheul naar 3. 

Lens 9 
als bekend 
m.H,Verdonk 
P.Schouten 

Lens 13 , 
als bèkénd 
m.P,Burghouwt 

G,Halleen 
en 'G,Jehee 

Lens 6 
als bekend 
m~T.Heerschop 2x 
en P.Schul ten, 

Lens 10 
als bekend 
m. A.,Bercman 
en F,v.Noort 

AFSCHRIJVINGEN: Op do bekende tijden bij de desbetreffende aanvoerders, Ook, 
indien er geen afschrijvingen voor hun elftal zijn gerueld, 
dienen do heren aanvoerders zich vrijdagavond tuBsen 21 en 22.00 
uur met Dhr.Ch,Bloks telef. 29,28,38 in verbinding to stellen. 

Van de Seko zijn a.s. zondag vanaf 9.00 uur Dhr,Ch,Bloks en 
J,Bom op het veld aanwezig. 

Dubbel gebruik kleedlokalen: 

Dè spelers van de elftall0n 9, 10, 11, 12 en 13 worden ero~ gewezen, dat ziJ 
aanstaand0 zondag de voor hen aangewezen lokalen mot andere elftallen zullcm 
moeten delen. Gebruik daarom per 0lftal één helft van het lokaal en vertoef er zo 
kort ·mogelijk in. Bij voorbaat onze dank voor Uw medewerking. 

Seko. 



.. , ,Avondwe,dstrijd:, Donderdag 29.15·.uur .. ,.... . Lens l .,., ;O ,:S ,C .1 

van_d_e Y;?}go!].dq. s;:)(il,ers z,ijn de le,gi tima.ties aanwezig en kunnen bij de heor ... ,)~ie:r;ok;,a,m 0çlo·:lmr worden .afgehaald: 
L,l3oclhouwer, E.l3ouhuys, P,Miltenburg, 

,. ( . '. '. s: • 
J.W,Verhoof en P,Verhoef. 

• • I.', 

PROGRAMMA ,:LENS-:DAMES •· :- , ·· 
Aanstaande vrijdêlff wcJrdt èl.e'dèstijds · 
gostaqkt·e •,ut~odE,·trijd t_egon Spoorwijk 
opnieuw gespoeld; aanvang 19,00 uur. 
Vorzamelon: 18,30 uur Klubgebouw. 

· Afschrijvén bij dé'heer A;l3'ogisch ( te1.. 
90. 14·,79) ;· .· 
Do stand: : • · 
A,D.O, 
Delft 
Flamingo's'· 
G,D.A, 
LE1'TS 
P,D,K, 
S.E.P. 
RK,A, V ,·V. 
Spoorwijk 
RIC,D.E,O, 
Texas 

"FC,Don Haag'65 

, In do Telo-Lens, 
·:. · 1. Náara: 

2. Voornamen: 

3, Leoftijd: 

,f .. Bnroop/Studio: 

5, Burgerlijke Staat: 

-·_ 1, 

10 - 18 
10 - 15 
9 13 
9 - 13 

11 - 1.3 
10 - 11 
9 10 
8 9 

10 - 4 
8 -: O 
10 - 0 

2 - 0 

Fro.nke 

Cas 

45 jaa,r 

Ambtenaar 

Gehuwd. 
6, Vervoermi'ddol: Auto,· 

_(P.S, Vanavond, woensdag 28 februari, 
spoelt Mary Jansen mee mot een 
seloktiewodstrijd voor het Haags 
daraosolffal Öp het torroin van 
Duno aan do Mcrr,Nolonslaan,). 

7, Favoriete ·Klub (naast Lens): Feyenoord. 
8. Favoriete Nevensport: 
9. Voorkeur Muziek: 

10; Hoelang bont· U al lid: 
1.1 • Vörige Kl~b( s): 

Hobby's: 

Korfbal. 

(Trainer 

Sport. 12. 

13. 

-14, 

15. 

!.leest Neg:J,tiave punt in Lens: Slechte toestand traininasballen. 
Moest Positieve punt in Lens: Hot bier is bost. 
Elftal en/of funk:ties in Lens~ Trainer/Leider B 1. 

16. Wens voor de toekomst: 
17, Eigen vraag: 

VARIA 

Veel kampioenen,• --- -· ..... - ., . -~-· .,, .. ~·" .-. a • .,- "I 

, Is het niet wenselijk, dat zo 1n Ësrot·o vérënijiïig 
als Lens in de winterdag over oen· gymzaal kan· be-
schikken? · 
Vooral ten aanzien van ·de training "voor do jeugd 
is hot bolanerijk,, dat .wij· weer in Morgenstond dë 
boschikkin3 over een zaa,l krijgen, 

- Guus Vervaart heeft afgelopen vrijdag ziJn gloednieuwe ao.nsteker op tafel laten liggen. De eerlijke vinder wordt verzocht kontakt op te nöriien· met Guus. Dit kan op het veld of telefonisch onder nr. 01790 - 5836, 

\ 

3 



- Afgelopen woensdag ziJn er in hot tweede kleedg~bouw Lokaal 6 een bos sleutels 
gevonden, ne verliezer kan zo afhalen in de kantine, 

- Het bestuur is zo enthousiaiit over do wijze, waarop onze volden z:ijn cre
epibroord, dat zij hebben besloten om ook do kantine aan opibratie te,onder
werpen. 

- Michael Verhaar heeft er' op 23 februari een zusje bijgokl:egon. Ilo_t" !ll0isjo 
heet voluit Sylvia !Iólèno on craat mot do roepnaau Sylvia doo'r hot loven. 
Onze felicitaties gaan uit naar Gerard en Ada Verhaar, 

- Van insiders mochten we vernomen, dat dé juiste benaming voor hot "Ding" 
flipperkast is (Bedankt çlûs). 

- Gez±on de grote administratieve on organisatorische rompslomp, verbonden aan 
. ' ' het invoeren van do 25~cents-prijs van de ping-pang-ballon in ons klubgebouw, 

wordt er ter coördinatie• van dit geheel gezocht naar een "cxecutivo uanager", 
die zitting wil nomen in. de pin(l"-pong-ballon-kommissio, no Pipoco wacht me;t 
smacht op u. · 

- Er gaan steeds moor stemmen op om de baalhoek voor militairen (of wat daar. 
voor door moet gaan) weer in te stellen. 

Denkt U eraan, dat U bij hot betreden van hot klubgebouw niet te hard stampt, 
teneinde to, veruijdcn, dat de fli:;>;:,erkast op "tilt" springt. 

Pellens, deze week geen lange de typiste wordt een peu rrorveu. 

- U weet toch, dat U al Uw overtollige kranten in do kontoener aan do ingang van 
hot terrein kunt laten dwar;rolon, Hij staat ervoor! Wie •.•••••• 

Do KNVJ3-Quiz om de Ir,A.v.Er.!mones-bokaal zal op vrijdag 9 r.iaart in ons klub-
gebouw worden gehouden. Zie elders in deze Lens-revue. · 
Wij wensen de Lens-deelnemers alle sûksos toe. Studiemateriaal hebben jullie,- - · 

Volgende week zal de Lens-revue óén do.g later Uw brievenbus binnenglijden dan 
U gewo11d bent. Garq·ne geen wanhopieo telefoontjes naar het redn.ktio-sokrota
~i:a.at ._ -~.:.. .~ .. 

Willy Rots,•spelor van C 5, heeft do stoute schoenen aangetrokken door een -
niet mis te verstane brief naar do Juko te sturen. Hij is, evenals zijn klasse
gonootjsJ-.S;~: zeer bedroefd .on teleurgesteld ov:er de slechte opkomst van do trai..; 
nor cri va~'do abominabel slechte toestand van hot trainin,Jsmatoriaal •. 
Hulde vàor\deze knaap, die voor zijn rechten durft op to keuen, 

POP-AVOND GESLAAGD ! 

Afe-elopenvrijdagavond is or door Lens
en Kwiek-Sport-leden weer flink op-los 
gedanst bij de muziek, e-opres·onteord 
door Dr ,Dummy·•_s' drive-in diskothoek. 
lfo kunnen ongetwijfeld-weer van 'n ge
slaagde. avond spreken, ho.ewcl or dit 
in I t begin niet naar uit ·zag. Maar 
toon •t om 'n uur of half tien druk 
begon te worden, zat do sfeer er al 
gauw in. 
Gezien de wat late opkomst van vr.ij-

PROGRAMMA JUNIOREN 

ZON])AG 4 MAART 1973, 

13. 15 uur Lens 2 - G,D,A.1 
10.30 uur Lens 3 - Dynamo '61 
10.30 uur RKDEO 2 - Lens 6 
15.00 uur Lens 8 - Dynamo '61 
DOlTDERDAG 1 MAART ' 197 3. 

19.00 uur Quick Steps 

ZATERDAG 3 !MART 1973, 

Lens 9 

Lens 1 - vrij 
4 ' 

1 

2 

'"" 

dagavond, hebben wo in samenspraak 
. mot I t bestuur en Dh:t-.!Iiorck besloten 
voortaan deze avonden voor do oudere 
leden wat later te laten beginnen, 
maar dan wol tot 1 uur door to gann. 
In april kunnen jullie do volgende 
dansavond verwachten, Ue hopen dan 
op 'neven groto opkomst als afge
lopen vrijdag •. 

Terrein: 

V3 
V3 
Nootdorp 
V3 

Nijkerklaan ,, 

KaICa, 



uur Duno 2 - Lens 4 !l!gr.ïifolenslaan v1 . uur ... Lens 5 - Uit Dlauw 3 ,, 
Lens 7 - vr:1.J 

15.00 uur v.u.c.7 - Lens 9 Loudonoj;raat 
Stoonwijklaan 
Houlweg, Watcrineen' 
V2 

15.00 uur .die Ila,ehe 4 - Lens 10 • 
1·6.15._uur K.M.D.2 .- Lens 11 · 
16.15 uur Lens 12 - Rava 8 
16.15 uur Lens 13 - Vios 6 V3 
15.00 uur Lens 14 ..: D.s.0:9 V3 
15.00 uur v.c.s. Ba - Lens 15 
15 .OO uur · Lens 16° - Lao.kkwartior· 9 · 

Dedemsva,artwee 
V1 

15.00 uur Lens 17 - R.v.c.14 V2 
13.45 uur c.w.P.3 - Lans 18 Muurbloemweg. 

Ileulwog, Watorineen 13.45 uur IC.M.D.6 - Lens 19 

13.45 )lUr 
13.45 uur 
12.30 uur 

Lens 20 - vrij 
Lens 21 - l'f.I.K.5 
Lens ~2 - n.n.s.12 
Velo 20 - Lens 23 

V1 
V2 
Noordwog, Uatcrineen 

AFSCTIRIJVINGEN: 
Schriftelijk: vóór vrijda.e.,vond 18.30 uur bij ·dhr,G.v.d.Steon, Nunspoetlaan 303. 

vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte): A-klassors ( 1 t/m 8) : dhr.J,Hop, Te1.29.40.38 . 

B-klassers ( 9 t/m 15): dhr.A.~e~t-ons, tol.29.02,45 
C-klassers (16 t/m 23): dhr,R.Beok~r, to1.55~94.77 · 

Telefonisch ---------

In noç,_dgevallon kunnen de junioren nog· op zatordagoc1?,tond_ tussen. 10.30 en 11.00 
uur afbellen bij dhr.G.v.d.Steen, tol.39.86;94. 
AFKEURINGEN: De junioren moeten bij slechte wóorsomstandighcden steeds do af- ·· 

keurineslijsten·raadplegen. Tolofonische .informaties ~orden hier
over niet verstrekt. 

ICEEPERSTRll.INING: a.s. Vrijdag 16.45 uur voor M,v.Zwo:j: (m F.Vorbarondse •. 
Zaterd(Lff 10.0ó uur vóór J.Dronger on K.Straub. 
Bij verhindering bellen naar N.Drabbe, tel.29.24.96; 

D E 0 P S T E L L I N G E N: 

Lens 1 

Lens 2 -----
Lens 3: 

vrij (R.Zoun zie Lens 4). 
_als vorige weck. Samenkomst: 12,30 uur Lens-terrein, ~oi'aor: dhr. 
A,v.Bageura, 

· als vorige week (met F,Teunissen, zonder R,v,d.Stecm); Leider• 
Dhr.A.Schneider. 

Lens 4 A,Bavon, A,dcn Doer, II,v.d.Droek, G.Colpa, Il.Guit, F.Snoeyers, 

Lens 5 
Lens 6 ----
Lens 7 
Lens-8 : ---
Le~!!.-2 

• P,Zeitzen, E.IIoefnaeel, J.Janmaat, J.v.d.Lans, P.Lojew'aan, A,de PaB
ter, R,Zoun. Samenkomst: 14.00 uur Lens. Leider: dhr,A,Blok, 
als vorige week. Leider: Dhr,J,Hcynon, 
als vorige week. 

vrij (.r,Slabbers 

Samenkomst: 9,30 uur 
' zfo Lens 8): 

Lens-terrein. Leider: Dhr,F,Flu
(mans, 

als voriBo weck met J,Slabbers. Leider: Dhr,P,Mcershoek. 
G.v.Gessel, A, 1 s-Gravendijk, M.Tieynen, J.de Hilstor, A.v.Kleef, 
T,do Kok, R,Micka, Q.v.}Toort, P,Perroyn, G,Ruygrok, C.Schenkels, 
M,Woltors. Leider: dhr.C.Franke. Samenkomst: 14,00 uur Lens-torrein 
(voor donderdag 1/3-1 73: 18,30 uur Lens-terrein). · 

..,,.~ Lens 10: J.v.d.Burgt, R,Guit, .R.v,Iloek, R,IIulsomans, E.Landman, J.Lustonhouwer, 
R.v.d.Meer, u.v.d.Mije, J.v,Velze~, A,v.Velzen, P.v.q.Nieuwenhuizen, . 

. A,Reesink, J,Veldman. Leider: llhr.J.Z~et. Samenkomst: 1.4,15 uur Lens, 
Lens 11: G.Bloks, J.Brochard, E.Castenmiller, J.v.d.Ende, J.Ilollink, R.v.d. Kruk, F.v.Loon, R.v.LuxemburB, R,Poek, Il.Ruyter, Th,Visser, M,v.wassem, 

Leider: dhr.N.Drabbo. Samenkomst: 15.15 uur Lens-terrein. 
Lens 12, G,Boó_lhouw~r, R.Ilecmokork, E.v.Luxcr.iburg, A.v.Maron, P.Mcyer., Q.v.d. 

Meys, P.v.Rijn, A.Slabbers, .J,Tottcro, J,Wijngaardo, R,Wijsman, D.v.d. 
Zwan. Ros.: R.Lcyn. Leider: Dhr.B.Osse, 5 



Lens 13: R,Blank,• L·,v,Dombure, P.v.Duyn, A,Hoefnagol, J:Î',Kras, L,Lejowtmn, . · 
M,Looyo, G,Mahieu, V.Pouw, T,Prins, ir,Uding. Ros.: II,Wubben. Leider: 
dhr,A,Bertons. 

. . 
P,Blom, W,Groen, R,Ho;_ipenbrouwers, E,v·.d.Hovon, A,Iloonstok, M,Janson; 
C.Lipman, Ê,Tounis, Th.v.d.Voort, J,de Waal, F.Jfouters, T.Zorbo. 
Leider: dhr.A.Bertens. 

P.Dullaart, F,Jonkor, A.Janson, R.Kleyirngt, A;!Crijasman, J ,Korte, ' 
A.v.Ilfaarseveen, F.v.Ostayon, J.Pompen,'W;do Vós, J.Wasserr.ian, R,Zctz. 
Loider:'u.hr.S.Sandifort, Samenkomst: 14.30 uur Lons::-terróin • 

• 
Lens 16: als bekend. Leider: Dhr.1-/,Kootman. '•i~ 

. " 
bekend; R,Koevoets 

,-. ~ C 

Lens 17: als zie, Lens 18, " . 
' 

met S. Wilmor .• Loidèr: dhr.Th.Hoofno,gol. 
.. 

'• ~L 

Lens 18: als bekend, zonder Ch.Goovo, met R,Keovoets. Ros.: J. tor Laaro: • 
Leider: dhr,Il,Verbarendse. Samenkomst: .12.45 uur Lens, 

Lens 19:" als bekend. Samen~or,ist: 12,45 uur Lens. 

!:~!:~-~~: vrij. S. Uilmer zie L0ns 17, 

:Lens 21: 

R.,v ,LoodQl).. on •A. S:i,ps zie Lens 22, 
ic.Gordijn, 1'/.Rots on E.Wubben zie Lens 23. 

als bekend, Leider: Dhr.:A.Hook. . . . . "" . 

Lens 22: 
" . . , / 1. 9. ·\ 

'•II.Erkolons, B,v,Niouwerthuizen, M,Rov'ers, G.Boon, E,Francko, P,do Gier, 
_G.Janson, II.Wooko; R,Pièters, R,v;Elder'en, R.v.Looden, A,Sips. Leider: 
Dhr,R.Petors. Ros,: F.Orta. . . . ·- . 

-· K.Straub, G,v.d.Broek, N .Franken, M,Korkhofs, G.Toouwis,se,. R.Raaphorst, 
R.de Vos,· P.de Jong, A.Gordijn, ·1t.Rö"ts, E.Wubbcn, L.Straub. Leïdéir·: ... , 
Dhr,II,Bannine. Sa• enkomst: 11;30 uur Lans. 

PROGRAMMA ~UPILLEN • WEL~EN 

Pt'.JPILLEH I" 

ZATERnAG 3 i.!./L',RT '1 973' 

11 , 1 5 uur <V. C. S • 1 
13. 45 uur -·Lans ·•2 
13,45 uur !I,l).V.1 

. ' . 13. oo· uur to 1-forve 1 
12.45 uur Lens 5 
12 ,00 uur Rijswijk 5 
12.45 uur Lens 7 
12,45 uur ll.B.S-4 
12,45 uur Il,IÎ.V,3 

WEL-PE}î 

ZATEIIDAG 3 W,ART 1 97 3 , 

12,45 uur 
12.45 uur 
12.00 uur 
12,00 uur 
10. 15 uur 
11.15uur 

Lèns 1 
ü.fo:s:rr.1 
D.S,0,2 
Lens 4 
Duno 2 
.n.M.s.II.6 

: ·' 

./1.FSCIIRIJVINGffi: 

- Lens 1 
Quick 2 

- Lens 3 
·:... Lens 4 

Terrein: 
·• ' ' ' ... , -· ,· ... p ,_., ___ .• 

Dedomsvaartwoe . 
V3 
Zuidorpa:rk, 2o gc,d. _ . 
Vrcdc,nburchwoc, Rijswijk 

,~.:. 

- Spoorwijk 2 V2 . 
-. Lens 6 
- Rijswijk 6 

Lens 8 
- Lens~ ' . i)'!..:.;~t:· ;, 

!l~ft~ ,,- .. ~,·;\ 
'--'SJ]N_Vff~!î · 

Schaapwoa, Rijswijk 
v2· •. · 
Do.el en,Boresolaan 
Zuidorp=k, 2c eed. 

0.Y 
ç::l;'~v/ V1 ·- D.II;C.1 

·'··-··· 

. -- ..... 

\..!J(,/(:t Vrodcrustlaan 
. ~ Zocwaartsc,weg, Zoeterméc'r 

5 -'-'"' 'b., V2 

- Lans 2 
Lcms 3 

- Vredonburch 
- Lc,ns 5 
- Len~ 6 

' .... · 

( ~V · Mgr.Nolonslami, 
\~ Vredorustlaan .~ 
'-'-~) 

Schriftolij~: vó6r vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G.v,d.Stoon, Nunspeetlasin 303, 

Telefonisch : v.Pijdagavond'tusson 18.45 ·en 19.30 uur (uitsluitend i~ coval van 
· zieki;e).,. t.eL66 .13. 1'4 'Klubgobouw. ' 

In noodgevallori kunnen de pup±ll!en en ,folpon 
.10,.45 uur. afbellen. ToL66.13:14 klubgobouw. 

• •' • t 

noé op zatordagochtc,nd tussen 10,30 o~ 
{ ' . 

L.FKEURIMGEN: 

'. 
6 

IÎij slochte weórsomstandiehc,den steeds eerst do, afkeuringslijs.ton 
raadplogc,n. •Stac,,t daarop bij ."Pupillen on 1TGipon" vor• eJ:d: "GOEDGD
KEURD", dd.n stcc,ds naar veld bf punt va:ri samenkomst kooc,n, IN DIT GE
VAL M.'.G ER DUS NITIJT TELEFONISC.:I WORDEN 'GEINFORMEERD NAAR EVEffTUELE 



AFKE!JRIUGEN, 
Staat bij do afkeuringsadrosson b_ij "Pupillen on Welpoh" vermeld: 
"ZIE AFKEtJRIUGSLIJST", dan moot als volgt worden gehandeld: Voor do 
thuiswedstrijden moot junioronlijst worden Beraadploogd. Zijn do 

· wedstrijden van Lens 5, 12 en 16 goedgekeurd, dan èaim ook do Pu
pillen- on Welpen-wedstrijden op ons veld door, 
Uitsluitend voor do uitwedstrijden mag in dat geval te'iofonisch 
worden geïnformeerd of hun, wedstrijden doorgaan. (Tol,66.13,14,) 
en wel zaterdagochtend tus'sen 10,30 ,m 10.45 uur. W 5 moet naar 
pun-t van sn.me.nkomst komen,· ~ ---::::;.,---;;:-::::;;--

-rm1t1~ .VV"- Vv .• 
OPSTELLINGEN·PUPILLEN: 1 "" "'\?S ' \-·-', \ ' 

. .c,.'('J,,P,s':> ':. , ' ,:3, '=:: -~L. 
p 1 : 

p 2: 

f_~: 
!'._1: 
f_:ï_: 
p 6: 

!'._1: 
p 8: 

!:)~: 

als bekend, Samenkomst: 10,45 uur Lens, .,.:::-. ~ _:~:-- -- 1 • '--., 

als bekend. 

als bekend. Sam·enkom·st: 13 uur Lens, 
als bekend, Samenkomst , 12, 15 uur Lens. 
als bekend. ·. 
als bekend. Res.: R,Buys. Samonkoms t : 11. 15 
als bekend. 

als bekend. Samenkomst: 12 uur Lens. 
N,Noort, R.v.Eykon, F,v,d.I!oovon, II.Jansen, L,v,Luxemburg, R,M9,tthijsson,· 
J.Ovorklift, T,Teouwisse, J,Franken (2x), P,Brochard (2x), K,Boon (2x), 
A,Franken (2x), Leider: Koos Schrover. Samimkomst: 12 uur Lens. 

OPSTELLINGEN WELPEN: 
., ,. 

W 1: als ·bekend. Leider: I!ans Zoun, 
W 2: · als bekend, (Robert Wasserman zie ook W 5 

(P,de Groot en M,Riemon zie ook W 
) Leider: Guus IIeynen, 

6) Samenkomst: 12 uur Lens, . . 

als bekend, Leider: Cees van Deel<3n, _Samenkomst: -11 ·uur Löns, (pór auto)~ 
-F, v,Gorp, Ch,Borg• àiis, M,Dutree, M.lfesterduyn, W ,Dorsruah, E,Eykelhof, 

• R,Gimberg, B,IToJ..l:)enbrouwor, M,Senton, F,Valkenhoff, P,v,Es, Leider: .. · 
_dhr, Iloppen brouwer. · · . ~ . ' IC.Boon .(2x), A,Frankon ( 2x), R,Franko, Ruçlie IIouwoling, Ronald I!ouwoling, 
W.dè Jon{>, R,do Jon[!, J,v,d,Zwan, J.ICort• an, J,Koovoots, Ro-bert Wassorman, 
P,Totteroo. (IC.Boon en A,Franken zie ook P 9), Leider: Frans Dissoldorp. 
Samenkomst:, 9,30 uur Lens, 

W 6: R,Niggebrugge, J,Grove, Il,v,Gorp, J.ICrij[ssman, L,v,d,Akkor, M,v,IIoudt, . 
B,Dr.iossen, A,v,Pruysson, E,Metsolaar, F,Dullaart, P,do Groot (2x),. M., .... '. .. 
Rienen (2x). Leider: Otto Kortekaas. Sanonkomst: 10,30 uur Lens. 

Een Noodkreet om Trainers. 
Deze wook ontving de Juko,sekretaris een noodkreet van eon van onze C-klassors, 
Willy Rots, die namens zi-jn teamgenoten eon overigens terechte klacht indiende 
over do training op maandrii;àvond voor de C-klassors. 
Na het bedanken van Hans Verbarendse als trainer voor daze Broep heeft de Juko 
naarstig &ezooht naar een vervanger, Uiteindelijk word Ton IIoek bereid gevonden .. 
deze groep tijdelijk onder zijn hoede -to nomen, Ilclaas hoeft Ton enkele koren 
verstok moeten laten {>aan en kwn• en do spolors tover[sccfs, 
Wij zijn or no{> steeds niet in geslaagd oen vasto trainer te vinden. 
Vandaar deze oproep aan onze senioren, Wie is or bereid dozo {>roep enthousiaste 
spelers op maandagavund tussen 18.- on 19,- uur wat voetbalkonnis bij to brengen, 
Aanmoldineen zullen gaarne door de hoer G,v,d.Stoon, Tol. 39.86,94 of een van do 
overige Juko-leden in ontvangst worden genomen. 

Juko. 
P.S. · Do trainine van mannd::ig CL,s. t;CLnt in ieder eeval door o.l.v. Nico Drabbc, -- ' 
SELEKTIE-TRILININGEN, 

Wij willen nog oons dringend wijzen op de trainingcm van de C-klessors op dinsdag
en dondordagmidd"-6, wolko om 16,30 uur aanvangen. Gezien do stand van do kompoti-

7 



.. , 

tio is het van belang, dat de spelers dozo training0n bijwonen. 
A-klassers. 

Vamd' a.s •. _donderdag !runnen de volgende A-klassers ·do training o.l.v. 
de hoer P.v.d,Maas volgon·: 

A.Albèrs, M.v.J3aggum, A.Baven·, II.v.Boyeren, C.Boeseken, G.Colpa, 
H-.v.Dara, J .v.d.Ende·, A;!Ieynen, A.Jungschl1iger, J .v.d.Lans, P,Lejowaan, 
A.v.d.Moer, J,Nieuwenhuizeri, E.v.d.S,ioel,. C.Stapel, G.Troomelen, 
F.Vooron, d.Woutors; P.Zeitzon. Aanvang training: 18.- uur. 

De overige sp,ole:f~ van A · 2 en A 4 worden dringend verzocht- de trainin[l' op woensdagavond èïm 20.15 uur o;l.v. Hans Zoet te blijven bezoeken·:---. ; '. ' 

NIET-OPKOMERS. 

Het gebeurt de laatste t,ijd nog al 
eens, dat spelers zondor behoorlijk 
af to schrijven we[l'blijven bij do 
voor'hun olftal vastgestelde wedstrij
den. !Iet gevolg- is 2 strafreserveboJ1r
ten. Heel dikwijls wordt dit gevolgd 
door weer niet op te komen, waarna 
deze spelers het lopende seizoen niet· 
raeer worden opgesteld. 

,Wij makon de ouders er· o"merkzaan op, 
dat n_iet alleen de verplichting tot 
kontributiebetaling tot·•-eind van het 
seizoen ( 30/6-73) blijft bestaan, 1;ia= 
dat ook, zolang er geen tijdige 
schriftelijke opzegging van het lid-
1:1aatsohap plaats_v_indt, de kontributie-

Juko. 

/.' 

- Cr //(=; 
verplichting ... ook voor hot vol5end 
seiz_oon van kra.cht blijf;t. 

Misschien is dit voor de desbetreffende 
ouders aanleiding do vereiste beleefd
heid in acht to nemen_door alsnog 
even een bericJit'Jo·--te z·ènden. - ·--

Juk:o •. 

OPGELET: DE--VOLGENDE"WEEK ONTV.Ai'IGT U DE LENS-REVUE EEN DAG LATER.!!! 1 ! 

'l'AFELTENN.lSK0MPETITIE, NI EULUS 0/cl c-JÛNIO'REti'f~AAD 
In de paasvakantie houden wij voor alle junioren, Óndorverdeeld in c-, B- OJ!l •• A-klasse, ee·n tafeltenniswedstrijd. De toegang zal gratis zijn en er zijn ook nog een paar kleine prijsjes beschikbaar voor de winnaars • 
Volgende week zal clo. datur.1, _1,aarop deze avond( en) wordt( en) gehouden,_ bekend worden ge1:1aakt. Je kunt je nu alvast O~[l'evon bij de jongens van de Jura en Ben Osse. 

lCRliNTENAKTIE •. 

Hij hebben besloten de kr"-lltenaktie 
nog één weck uit te stellen, zodat or 

· volgende weck waarschijnlijk meer adres
sen zijn·en het de moeite waard is ora 
te rijden, 

:·J. 
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DE LENSREVUE 
Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE J.!EDEIJELHTGEN 

A1'RESWIJZIGHTG 
"004 R. tl. v .Aarle naar IIengelolaan 1036 tel. 666114 
, 553 A.M.Verbarendse naar ~achsingel 53 Delft, 

STRAFZAKEN 
,,,. De KNVB heeft A.lHeuwenhuizen voorwaardelijk geschorst voor twee wedstrijden i.v.m. zijn optreden tijdêns'de wedstrijd ONA 2 ·~ Lens 2 (sen) op 4.2.73. De administratiekosten van deze strafzaak ad Fl,25,- komen voor rekening van deze speler en dienen vóór 31 màart te zijn voldaan. 

De Commissie .van Beroep van de Afd. 's-Gravenhage van de KNVB heeft naar aan/ leiding van het beroepsphrift van A,J.M,Vervaart diens straf gewijzigd van een schorsing voor zes bindende wedstrijden in een schorsing van zes bindende wedstrijden, waarvá.n twee voqrwa:irdelijk met een proeftijd van een jaar. · . . . 
JONG FC DEN !IAAG.TEGEN LEUS 1. 
Op uitnodig-in& van FC Den Haag speelt ons eerste elftal op dinsdagavond 20 maart in het Zuiderpark een lichtwedstrijd tegen "Jong FC Den Haag" in het kader van· een nederlaagserie. 
RKWIK - LENS 1 op 11 MAART 
Do I<NVl3 heeft het afgekeurde programma van zondag 11 februari nu vastgesteld op zondag 11 maart, ·zodat het eerste dan de uitwedstrijd tegen"RKl-i'IK moet spelen, het tweede speelt dan thuis tegen RFC 2, terwijl het derde thuisspeelt tegen VFC 4. 

TAFELTENIHS 
In het vervolg zullen tafeltennisballetjes slechts beschikbaar worden gesteld tegen betaling van 25 cent. Gebleken is, dat met deze balletjes zeer onzorgvuldig wordt omgesprongen, Zo zijn de af[selopen twee maanden maar liefst tachtig balletjes gesneuveld. · .. 
ZONDAG KOMT VOC 

Zondag ontvangt ons eerste elftal het Rotterdamse VOC, dat voriG seizoen nog zo'n voorname rol speelde en tenslotte in een beslissingswedstrijd tegen RKAVV de promotie naar de 2e klasse miste. Dit seizoen draait VOC minder sterk, maar dat komt niet door het grote aantal nederlagen. VOC verloor totnutoe slechts drie wedstrijden. Negen wedstrijden eindig-den echter in een.creliJkspel. De achterhoede van VOC mag er best wezen, getuige het geringe aantal.tegendoelpunten (16). Trouwens Lens heeft dat ook ervaren destijds in do uitwedstrijd, die 0-0 eindic;de. Het ziet er dus naar tii t, dat onze Sl)elors een zware zondac; to1somoot 1saan. :be enthousiaste steun van, .. de supporters z:i.l broodnodig zijn. In de thuiswedstrijd togen HBS hielpen de supporters onze spelers tot hot laats_te toe - en niet tevergeefs -de moed erin te houden. Dat kan zondag natuurlijk ook, 
De Hollandiaan krijgt bezoelc van Olympia. De Gou>,enaars kunnen bij oen nodorlaac wol hun biezen pakken. Ze vechtGn voor hun laatste kans. Dat zou De Hollandiaan wel eens kunnen opbraken. Steeds Volharden ontvangt Coal, dat nOG allerminst vei-
lig is, RKWIK r.1oet naar HBS. De stand: . 1/R~NIJ:J:l'IOfJ 
De Hollandiaan , 16- 8-7- 1-23 26-18 \\Ztl!J(P-.RNAvA~ · 
Lms 16-10-2- 4-22 34-18 ~ .1 ... ,c"vlEf?El'l St.Volhardon -16- 8-5- 3-21 24-17 f,i l, G-I .· p;,; 
RKUIK 16- 7-6- 3-20 19-16 ~ it f · . 1:-t Olympia 15- 7-5- 3-19 23-16 ~ "J · voc 16- 4-9- 3-17 18-16 . 'f. Scheveningen 16-:- 4-7- 5-15 21-20 ' Coal· 1 :i:- 4-5- 6-13 16-1 7 
Hillagersberg 15- 4-3- 8-11 15-16 
ODB. 15- 4-3- 8-11 13-22 
De Postduivan 16- 3-3-10- 9 26-41 
!IDS • 16- 1-5-10- 7 8-26 

1 
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LENS 1 - VOC 1 •. (Sproek uit: V~e-oh-See) 
Wie .. a.s. z~ndag .. mot de .. .n.LLto. naa.r .. de. He.ngololàari .kom.t, . doet .0:i;- .. wel vor1, té\Ilq.ig 
aan vroeg to komon; gezien de geweldige tooloop, die we de laatste thuiswedstrijden hebben gezien, belooft het voor de laatkomers.weer een extra wandeling zo 
vanaf do Borosteinlarui of :Loyw0g, ·· 
Nu· is' dat sezion he·t bêiTähg'vb.n 'dè""w'odstrijd niet· zo'n bozwaa;r·, want h0t zal, 
als do weergoden hot t0nminste toelaten, weer machtig sp~nnond en geinig.kunnen worden. Het zal niet moeilijk zijn om aan toeters on ander sfeervorgrotend ma~eriaal te komen, nu we midden in de kar~avalstijd zitten on mochten or mo~sen ziJn, die daar goon geld voor over hebben, dan kost het hooguit oen rolletje drop om 
de stembanden enigszins in kondi tie te houden. · 
We hebben nog té voel leden, die zondags donken, dat zo bij hun baas zijn on 
daardoor bang zijn, dat zo straf krijgen, als zo zich moe maken. Iedereen mag zich uitloven, zolang hot maar beschaafd blijft, maar dat wisten wo al. Breng 
al Uw vrienden, kennissen on spektakelliefhebbers mee, er is erwtensoep ! 

KRANTENAKTIE, 

Afgelopen zaterdae was de animo voor de 
krantenaktie aller bodroofondst; zegge. 
on schrijve 5 adressen, 

n~ 
~AD'/'-..il 

~ -

Zoals U allen weet, is do opbrengst 
van de krantenaktie bestemd voor de 
Juniorenraad, die hiervan aktiviteiton 
voor de junioren organiseert. 
Mot •toog op do verbouwing zal dit 
geld ook besteed kunnen worden voor do 
aanschaf van een biljart, een tafel
voetbalspel e.d. Deze zaken kosten han
den vol geld, u kunt uw bijdrQ.Go leve
ren in de vorm van oud papier. Zatordar;: 

7;vcr con week komen wc wee~ langs, 
zorgt u voor een flinke stapel, want 
als do opbrengst zo blijft, zullen 
wij gcnoodzàakt zijn deze aktie to 
stoppen, 

Jura. 

LENS 4 verspeelde een punt aan Vies 3, Naaste belager Juventas speelde niet en 
staat nu mot een gelijk aantal wedstrijden twee punten achter. De overige konkurronten verspeelden punten. RKDEO verloor van GDS en WÜholmus speelde ge- · lijk tegen DVC. Zondag moet het vierde naar Do Flaraingo's 2. Juvontas. ontvangt GDS, RKDEO • oot naar Den Iloorn en Wilhelmus naar SVH, · Do stand:· @ 

LENS 4 
Juventas 2 
Wilhelmus 3 
RKDEO 3 

15-e.:.7- 0-23 42-13 . · ~v-
15-8-5- 2-21 38-16 ..:J.\~ r' · 
1 !5-<f-.7- 2-21 32-14 ';f:' 
15-8-4- 3-20 28-16 r.- ç_ 

Fla• ingo 1s 2 
Vies 3 
Don Hoorn 3 
RVC 5 
DVC 2 
GDS 3 
SVH 2 
Lakwa 5 

PROGRAMMA DAMES. 

16-5-5- 6-15 26-24 
16-6-3- 7-15 31-30 
15-5-3- 7-13 31-20 
15-5-3- 7-13 26-31 
14-3-6- 5-12 22-24 
14-4-4- 6-12 22-29 
14-2-3- 9- 7 14-54 
13-3-0-10- 6 18-58 

Woensdagavond om·19.30 uur ·d~ thuiswedstrijd togen 
Zondagmorgen om 10;00 uur ·s;t;aát do uit:wedstrijd 
Verzamelen: 9.oo·uur. ' 
HOOFDKLASSE:'promotic of degradatie? 

op hot programma •. 

In hot zondagaraatourvoetbal wordt al aodurendo onkelo jaren gediskussieord over do invoering v,m eon hoofdklasso boven do eerste klasse. Hoowol uit eon onder alle araateuz:klubs gehouden enquote is goblokon, _dat het aantal voor- .en tegenstanders elkaar in evenwicht houdt, ho.<3ft hot sektiebostuur zondagamatourvootbal van de KNVJ3 vorige weck nog ·eens bovos_ti,3'd, dat de _hoofdkl:isso raot ingang van het seizoen 1974-75 zal worden ;in.govoord. Dit betekent versterkte promotie aan hot eind van hot volaondo soizoen (1973-74). 



Er zull0n drie hoofdklassen kou1on van elk- 14 klubs. Do çr.:-rsto i10ofdklasso worá:è gevormd 1oor klubs û:et do o'o'rst0 klassen A on B (rest ! 0n Wost II), !Ioofdklasco B' uit __ do· oeTs_to kl~sson 'C- qn ])--(Hoord en 0cst) 0n d.0 Hoofdklasse C uit do oorsto klassen E __ on F (Zuid I on Zuid II). Dit betekent, rkt ,lo bovenste ~ovon klubs ,;;-2,n d.e 0orste klassen naar de h~ofdklo.ssc i)l"Omcvorcn.- Op :volko w·ijsc d.o "b.5,ri:vüllfng° van onderop zal eoschiodon is op dit 1.1onent 1:og niot bo,-:cnd, Vast staat och tor·, dat dit zal raceten 5oschi0don -door extra pror.nties; in totar,l zo·,ren extra pro" moties por klasse_, --,_ 
Hoc ho5er do klas~e, hoo groter de :;,rorJotiokan',. Dat zit -1 én in hot verschil in ,;,antal klubs per klasse. Zo !:tobben do eoi·sto klassore; con k;:o.ns van 7:12 om to , , promoveren, do tweede lclassers 7-:24, dorclo klnssors 7:48 on vierde klnssors 7:96, - Wo zullen ons nolJ niot verdiepen in à,e govcJ.c;cn, die do invooring vnn do hoofd-klasse voor Lenig on Snol zou kunnen hebben. Do.t go.oi1 'wn pas doen, als ons Gcreto do laatste zes korapotitiewodstrijdon van clit seizoen acl~t8r do ruc hoeft. Wol J:a:,1 nu al wordèn gesteld, dat niet profi toren van do cxira. pronotio~:n.ns als .. -eon de· .. · 15radatie kan worden o:pgevat: do trn.p ne~cr do top hooft or dan inmors één··t.I'cdo bijgekregen. Ook staat vast, dat hot voor u.o klubs, die in do hoofdklasse zullen ui tkomon, oen kostbaren aangelogonheid zaJ. worden vam10gG do Loco roiskoston voor ui twGds tri jtlen. Do.o.rfecronovor s to..a t de aan tr0YJ('.-ol i j~d1aid' van nieuwe. tegens tonder~ " Do voorstanders manen, dat hierdoor tovens hot OJ?i'J.poil zal woi·don vo:rbotord. 

a.rr. 
IN DE TELE-LENS. 

N a.o.r.1 ~ Osse 

' voo~namen: 1'Ticola.as Hcndric1:s 
Looftijd: tussen 20 en 32 
J30roc;i: wcrkzn.arJ bij lJl~ tonr;iaatschn.ppij 
BurGorlijko Staat: zolfdo als vori'<; Glachtcffor 
Vcrvoorraiddol: nuto, n.ls hij hot ü..oot 
Favoriete klub (naast Lons): ,~jax 
Favoriete Nevensporton: 

Voorkou:r Muziek: 

Vissen, tafoltonr.is on_sinds kort flipporen 
Pol_ydor-1;iu3ie1: 

JioolanG bönt u al lid en waaron van Lens: 

VoriJo klub (s): 

Hobby's: 

Va111f m'n 100 Jn.:ir. Ajax was to vvr wee en IIoll2.nd 
Sport bestond nog niot on eing daa:rdour J.ator woor 
ten gronde, 

.... 
Lens 

Moest negatieve punt van Lans: Geen toeschouwers bij Lons 9 (sönioron), 
Meest pos~ tiovo punt van Lens: liot c:rotc a~-ital aannoldinc;on voor Puweko of Jukó', -

wo mooton ,:;ewoon oen zoor uitGebroide solektiG toe. pnsson .. 
Elftal (on/of funkties in 

Uons_,, voor do toekor.1st: 

( Eigen vro.ae-) : 

Lens): aanvoerUor van Lens 9" lid Juko on Puwoko en 
. loidor van A 7, ' 

Eon besproken plaats aan de bar, 
Op welke av,md, ka;1 er het bost· een klub- of foost•
n.vond worden gegeven? 
Antwoord: Blijkb2.ar_ niet O]? ·n-ijdag, de fam. Hiorck 
kn,n hot t~OKOün nie1 bijbenan. --=--=-----,----,--=,,-,:,---cc--------:---=--K .Jf. V .B ~ -quiz on do Ir "A ~v. J:fr'Jï;1R.'1C s Tiok:1.r:.l" 

Op do doc:r• do K,lf. V.B. afd. 1 s-Gr:ivonhae;o goorgai1isoerdo S,,el:roáei Quiz '.voor Junio-ren ,raocht Lens a.fg0loJ.)en vxijdag e_cn zeer r3ocd. fi{s"Ûur slnn.n t.o.,y ... do andere d.ceJ..11e1aendo veronic;ingon. De vcrteg-ca\'roordiccrs v::m Lcl1G waren: 
Koos v.d.Endo - Poter Porroyn - Arnold JJ:rouwor - J-!ar-~in iiouvcr - Wilfred Valentin - Harry Planken - André Si:;:,o - !LPcpo:rkar:,p, 

dio het moesten opnciacn togen: 3 
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V,V, Kranenburg 
Valkeniers 
Quick 
Lens 
Oranje Illauw 
H.B.S. 
in Groep B. 

206 pnt, 
207 pnt. 
225 pnt. 
227 pnt. 
263 pnt. 
241 pnt. 

Dat werd Gehouden onder do prettige leiding van de 
van Oranje Blauw. De 3 verenigingen, die het hoogste 
gaan over naar de volgende rondo op vrijdag 9 maart a.s·., dus 
zijn, zoals U hierboven ziet, 
Hopende op eon nog beter resultaat, groet ik jullie. Tot dan. 

VARIA. 

F,Flur:ians, 

- Marijke Huisr:ian en Poter Verhéesen geven blijk van hun voornemen om op 3 maart 
a.s. te gaan verloven. Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.00 uur 
Norgstraat.9, Den Haag. 
Guus heeft' 't gered in België. 

- Door de uitstekende wijze, waarop, en het briljante overleg, wan.rr:iee do Lens
voldnn afgelopen week zijn Geëpibreerd, konden de wedstrijden up zaterd(l.g on 
zondag toch doorgang vinden. Hulde! 

- 1-fij hebben ui tgerekond, dat Lcms 1 nog vóór het einde van do korapcti tie kam
pioen kan zijn, 

- Uij hebben laten berekenen, dat Lens 1 aan hot einde van do kompetitie nog géén 
kar:ipioon beho~ft to zijn on des?ndanks toch nog kan promoveren. 

- Lens 6 een verband. Eon uiterst rafelig verband. Reeds 2x brak hot. Wie maakt 
er weer een rekverband van? 

- Jaap maakt studie van "het din,:1·". Er wordt een beurs voor hem a:mgovraagd. 
- Heeft iedereen al oen tribuneplaats voor z'n moeder gekocht? 
- Afgelopen weck is er eon uitgcbroid onderzoek ingesteld omtrent doel, horkoIJSt 

bonaminG funktio in Lens, otc. van hot nieuwe "Dine" in het klubgobouw. Gezien 
de opschriften neet het afkorastig zijn uit oen Engels-sprekend land. Als wc 
naar het doel gaan kijken, moet het uit de Verenigde Staten komen. Als we een 
kombinatie moeten samenstellen uit stroom van nin of moer originolo inzendingen, 
die wij n.a.v. ons verzoek van vorige week mochten ontvangen (bedankt dus), 
koraen we tot het volgende rosultaat:'Advanco bonus tilt, whon lit spin ball 
suspension flipper, (Onze investiG ....... eh" onderzoekingen gaan voort). 

LENS=1=(Junioren}=Gedearadeerd, 
Zoal.s U waarschijnlijk re0ds in d0 kranten hebt kunnen l0zen, is ons eerste ju
niorontean afgelopen zaterdag gedegradeerd vanuit cl.e regionale afdeling A. Toch 
zijn de kansen, dat ons 1e team rogionaal blijft spelen, nog aanwezig, Als n,l. 
het betaalda• jeugdvoetbal weer wordt ingevoerd - de kans daarop is erg groot -
komt dit elftal toch volgend j1ar weer torue in dez0 afdeli,n(l', 
Toch hoeft Lens 1 afGelopen zaterdag 00n v0rdienstelijke wedstrijd Gcsp0eld togen 
Sparta, waarvan destijds op Spangen met 5-2 werd verloren. Zatordae stonden de 
joncrens van Dhr,Hop enk0lo minuten vour tijd nog met 1-0 voor, maar door een du
bieuze strafschop moest Lens toch nog 1 punt afstaan, Grote n0cl.orlagen werden go
lod9n teeen kampioen A,D.O. 0-3 on 0-8, Toch behaalde Lens nog 11 punten. Achter
eenvolgens werd g0wonnen van: 

Westlandia thuis mot 3-2, en uit met 0-1, u.v.s. word thuis met 1-0 
v0rslagen ,en in Leiden werd mot 0-0 (l'elijk .{Sespoold. 

Ilohalvo het 0-0 gelijke spel tog0n u.v.s. werden ook cielijke spelen ·bevochten op 
Sparta, D,F,C. on S,C,Liss0 alle thuis met 1-1 on uit ·tegen Roodenburg ook al 1-1. 
Lens verloor in zijn eerste w0dstrijd al meteen zijn keeper Robbie v.d. Steen, 
Zijn vorvan(l'or - na Jochorns on Teunisson. ~ Martin Reuver hoeft in het verloop van 
het seizoen bijzonder goed staa.n keepen. Dit alles mooht echter niet baton on Lens moest decrradoren. . 
Maa.r kop op, jongens, volgend jaar veroveren wc onze positie:, weer terug on wie 
weet, spelen wc nog eens bota.ald voetbal. 

AaVoe 



T O P S K O R E R S 

G,d.e Hoogd. 
E,Bakkors 
TI,Verhougd. 
J.de Hilster 
L,!Iazelzet 
II,de S1erke 
W.Koetman 
A.v.Luxemburg 
II,Bortons 
J.Kruizinen. 
H,Vorheul 

Uitslagen· Senioreh: 

Lens _2. - '):'ey;J.ingon 
Lens 3 - P.D,K,2 
Vios 3 -·Lens 4 
Lens 5 - G.D,S .• 2 
Lens 6 - s.v.H.3 
Lens 7 _ A,D,S,4 
Lens 9 - El.Zwart 9 

2 

PROGRAiföi\. SEiHOREN ZONDAG 

14,00 uur Lens 1 
11.00 uur Lens 2 
12.00 uur RK,W,I.K.2 
12.00 uur Flamingo's 2 
12.00 uur Lens 5 
14.00 uur Lens 6 
10.00 uur Lons 7 
10.00 uur Lens 8 
10.00 uur El.Zwart 9 
14. 30 uur Velo 8 
14.00 uur El.Zwart 12 
12.00 uur RIC,S.V,M.8 
13 .15 uur St.Voorwa:1rts 7 
LIGGING DER VELDEN: ----------

; 

13 ( en ·1 gemiste p6nal ~y) •· . 

25 

12 
11 
10 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
7 

0-2. 
0-3 
0-0 
0-5 
2-1 
0-0 
3-5 

FEBRUARI 

- v.o.c.1 
- u.v.s.3 
- Lens 3 
- Lens 4 
- o.s.c.2 
- c.w.P.2 
- v.u.c.6 
- NLS , Bremah 
- Lens 9 
- Lens 10 
- Lens 11 
- Lens 12 
- Lens 13 

' , -
Keepers Topskorerslijst: 

A,Vorvaart 
Rost 

1 
b 

_1 

1973. Scheidsrechter: 

V1 G1 L 
V1 G1 L 

V2 G2 L 
V2 G1 L 
V2 G2 L 

3 V3 G2 L 

4/2 
5/3 
5/3 
4/2 

-------
J,llogonelst 
A. Brandon!ior:J t 
G.Mullendors 
Joh. v. tlyon 
J_,C,Dokkor 
E,v.IIolst 
R,Louwenheirner 
T,v.d,Bosch jr. 
H.Nieuwonhuijzon 
C.F.Moon 

H,J.de Groot· · 
niet á.angewezen 

Il Il 

RIC. W ,I.K. - Sportpark 111 t Jlîieuwelant" hoek Speenkruidenstr./Seringei'i.straat, 

Flnrnin(l'O I s - Sportp:irk "Pr ,Ir:ene_", Sohaapwe(l', Rijswijk 
El.Zwart - Dr.Mansvel tlmde t/o "Duinrell'!, Wassönaär 
Velo - Noord.wee, Wateringen · 
ruc.s.v.M. - Sportpark "Palmien", Monster. 
St.Voorwa:1rts - Goudenregonstraat, Schipluiden. 

VERZAMELEN: 

Vlaardingen. 

' ' 

Lens 3 - fo.45 uur Klubgobouw 
Lons 4 - 11 • 15 11 11 

Lens 10 13,30 uur KlubBebouw, 
Lens 11 - 12,30 '' '' 

Lens 9 - 8.45 11 11 Lens 12 - 10.45 11 11 .. --·~···· -·- . 

Lans 1 en 2 worcj.en, doqr 

Lens 3 
uls bckenà''' • ... 

Lcms 7 
als bekend 

Lans 11 
als bekend 

Lens 13 12.00 " .. 11 
, 

d~ trainer, bokond(l'emaakt. · 
..... (', .. 

Lens 4 Lens 5 
als bokènd. · á.ls bekend 
T.IIeerschop 2x 

Lens 8 
als bekend 
met A.Pelser 

Lens 9 
q,ls be.kond 
met H,Vordonk 

Lens 13 

Lens 6 
als bekend 

_m,'):',Hoerschop 

· Lens 10 
als bokond 
met A.Bor(l'rnan 

çm F,v,Noort 
Lens _12 . 
als bekend. 
mot E.Bouhuys on P.Struyck 

als bekend mot H.v.Oostvoon 
Koontzo en P,Burghouwt. 

5 
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AFSClffiIJVIHGEN: Op de bekende tijden bij de desbetreffende o.m:ivoÖrdêrs. Ook, 
indien .. o:r::_;geon _ o.fsc]).rijvingen voor hun elfta1 ·· :zi. jil-gcicield.,. dienen 
de heren·· b-anvoerders. zic.h vri.idacavond tussen 21 en 22,00 uur · 
met Dhr.Ch.Jlloks, telef.29.28,38 in verbinding te ~tellen.· 

No. verweer kan T,Heersohop wederom in "hot" Lens 6 elftal worden opgesteld, 

Aanstaande zondag· zijn van g._e ?_oko vanaf 9,00 uur de hel'en Ph.de Zwart en J,llom 
c,,anwezie op het vèi'd. ,.., ............ '- · ·.-

Zomerc.vondkor.1peti tie: . ' 

Van do volgende spelers is hun deelname aan deze korapetitie aan de Seko gemold: 

A.]11.nninG, c.v.d,lleek, F.v/d Berg, B.v.d.Burg, H.Diotz, J,v,Dijk, 
G.Duyvestoîn, R.Feekos, A",Hoek, W,Hansen, J,Gl'oenondijk, N,Janssen, G,Kemper
man, O.Kortekaas, Jl.Lustenhouwel', W,Michels, P.Miltonburg, G.O_ostrom,
F.Raaff, A.Rooduyn, J,Rooduyn, P.v.d.Steen, F.Stro.athof, G,Verhe.ar, W,Ver
heul, G.v.d.Velde, A.Vervaart, .. J.Verhoef, A.Verhoef, J,de Waart, J,Zoun en 
vel'der i.Tinnenbl'oek, J. Schouw, J. Vorbarendse, M. Wol tors. · · 

. ' . 

Indian Uw aanmoldinc door oen .of ~ndero col'zaak niet in b.g. op6 ave-is_opge
nomon, dan kunt U zich noc vóól' 1 Lnart o.anstaande bij de Seko r.1eldcm. 

PROGRAMI-IA JUil°IOREN 

ZOUDAG 25 FEBRUARI 1973. 
/ 

1 4. 00 uur Gona 1. -"" Lens 2 
12,00 uur G.D.A.2":... Lens 3 
13.15 uur Lens 6 - Al'chipel 3 
12.00 uur Lens g - RIC.S'.V.M,3 

ZATERD.\G 24 FEBRUARI 197 3. 

L0ns 1 r- vrij 
_Lens 4 - vrij 

15.00 uur Lens 5- ~ H.B.S,3 
16. 15 uur Vios 3 - ·- Lens 7 
15.00 uur D.II.c.5 ;. Lens 9 

Lens 10 '- vrij 
Lens 11 - vrij 

14.00 uur Esdo 2 - Lens 12 
15.00 uur die Ha1she 7 - Lens 13 
15.00 uur Lens 14 - Verbul'ch 

_'Lóns 15 - vrij 
15.00 uur Cror.ivliet 7 - Lens 16 
13,45 uur Quick 10 - Lcms 17 
12.45 uur w.v.s.1 - Lens 18 
13.45 uur Lens 19 - o.s.c.10 
13.45 uu;p Lens 20. -, Rava 13 
13,45 uur Lens 21 - G,D.A,8 

Lens 22 - vrij 
13.45 uur v.v.P.14 - Lens 23 
11.FSCHRIJVINGEIT: 

Tel'rein: ---...:---_. 
Beresteinlmm 
Ockenbu:rgh 

V3 

V2 
Deder.isvaaitweg 
Brasserskade, Delft 

Vredonburchwog, Rijswijk 
Steenwijklaan 

11 V3. 

Redel'ijkerst~aat 
(vriendschappelijk) 

Ockenburgh 
V1 
V2 
V3 

Zuiderpo.l'k · 

ê2,hriît0lij~: v6ó:r- vrijdage.vqild 18.30 uul' bij dhr,G,v,d,Steen, Nunspeetlaan 303, 

Telefonisch: vrijdagavond tussen 18,45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van. 
ziekte): A-kla.sser.s f- 1 t/m 8): dh.r,J",Hop; tel.29,40,38 · 

ll-klassers ~- t/m 15): dhr.11.,Bertens, tel,29,02.45 
_, C-klassers · 16 t/m 23): dhr.R,Jlecker, tel.55,94,'1'7 

In noodgevallen' !ruimen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10. 30 en 11 , 00 
uur afbellen 'bij dhr.G.v.d. Steen, tel.39,86,94, 

AFKElJ'RINGEN: De junioren· moeten bij slechte weersomstandigheden steeds de o.f
keuringslijsten-·ro.a.dplegen. Telefonische inforraaties worden hierover 
niet ver,; tl'c,kt •. 

HIET-OPKOMÉRS: Wegens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgen do vol0endo spelers 
2 oxtrareservo-beurten: R.Sips en F.Orta, 

Bij horhalinG volct _uitsluitinG van deelnera:i.ne aan de kompctitie
·wedstrijdon. In dat (l'èval blijft de vorplichtin(s tot betn.J.ing van 



de kontributie tot i1e:t.'..einá. ... .van het ·seizoen ( 30 juni) gehandhaafd, 

Wegens herhaald niet-opkomen worden de volgende spelers dit sei
zo~n _ni_at. neer opges.te;Ld:. A,Lodder en M,v,Dijk. -

KEEPERSTRAINING: -'vrijdag 16,45 uur voo~ E,Castenrailler en H;·v;Kîe~i. 
··'Zátêrd~g 10.00 uur C,lfarland, A,v.Velzen en S,Wilmer. 

DE OPSTEL L I-N GEN: 

Lens 1 vrij 

Lens 2 

Lens 4 

!!!:.!!:!_2. 

Lens 6 ----

Lens 7 

Lens 8 

Lens 9 : 

Lens 10: --------
Lons 11: 

Lens 12: 

J,Reuver, H.v,Beyeren, G.Woutcrs, P,v.d-,Stcen, Chr,Stapel; J.v.d.~iijc, 
C,l3öeseken, A,Jungschläger, A,Schneider, F,Disseldorp, J.v.Ri-jn-, G,-· 
Tromoelen, M,l3loks. Saraenkomst: 13.15 uur Gona-terrcin. Lcidc;r: Dhr. 
A,v.l3a13gum. A.Schijf zie Lens 5, 
A,Albers, A,]3auoan, lf..v.B<l.ggum, JI,v.Dru:1, J.v.d.Ende, A,Ifoynen, J,Meu
leman, A,v,d,fy!~er, J.Nieuwenhuizen, F,yoeren, P,Verheosori., R,v.d.Stcç;n, 
J,Post. Samo11komst: 11,30 u'.ur·G,D,A,-:terrein. Leider: Dhr,A.Sch.½cidcr; • 

vrij (A. de Paî,te; zie Lens 7), 

R,l3ertens, P,l3ooos, F.Hoot,hiemstra, G,Lelieveld, J,Meyors, E,Rocsin:k, 
• T,v,d.Spoel, E,v.d.Spocl, H,Stravor, A.Vcrbarendse, P,de Wolf, A,Sclüj:', 
Leider: Dhr.J.!Icyn·en. 

G.v.Ardenne,. E,l3ooras, G,v,Deelen, W,Duiverraan, N. •s-Gravendijk, 
C.!Iooglüemstra, J-1,de Ililster, R,v.d,Lindc, W ,v.d,Linden, W ,Pacquó, 
F,v.Os (2x), l3,Ruiterraan, Leider: Dhr,F,Flumans. 

P.v.d.Aar, Th,lle01nskerk, J,v.Hoek, G,Hoogcrvorst, II,Keyner, F,Klos, 
A,Looyesteyn, H.Ni,mebrugge, F,v.Os (2x),; J,Slabbers,i- W,Snijders, 
A,de Pagter. Saraenkomst: 15.45 uur Vios-terroin, Leider: Dhr,N.Osse. 

C,l3akker, A.v.d.Berg, G.Blank, R,Bora, A,Brouwer, J,Dessin1,, P,Driessen, 
J.v.Geffen, A,KleiweBt, F,Magnee, J,I,Ma(1nee; Leider: P,lfoershoek. 

als vorige week raet E,Landraan. Leider: C,Franke, Samenkomst: 14,- uur 
Lens-terrein. 

' vrij (zie andere elftallen). 

vrij (zie andere elftallen). 

R,lleemskerk, A,v,Maren, P,Moyer, W,v,d,Mije, E,v,LuxerJburg, P,v.Rijn, 
J,Tettcro, R.Wijsrarr.n, G.l3oolhouwer, J,Wi_jngaardo, D,v.d,Zwan, A,Slab-.. 
bers, R,v,Luxeraburg. Leider: B,Osse, Saracnkomst: 13.15 u,Lens-terrein, 
Indien er ouders zijn, die vo·or vervoer willen zorgen, kunnen zij 
vrijdagavond tussen 18.00 en 18,30 uur bellen tol, 60,20,90. 

Lens 13: als vorige week. Leider: A,Berteµs. Samenkorast: 14.15 u.Lens-tcrrein. 

Lens 14: 

Lens_ 15: 
' 

P,l3lom, E,v.d,Hoven, M,Janscn, C,Lipman, .. -E,Teunis, 
J ,de W:,.al, A,Iloenstok, T,Zcrbo, F,Wcuter_s, R,Zotz, 
W,Groen. 

vrij ( zi'o Le~s 14), 
' . .., , " .... -· .. 

Th,v.d,Voórt, 
E,Castenmiller, 

Lens 16: als bekend; Leider: Dhr. W. Kootman. Samenk:oost: - 14 ,00 uur Lon·s·. . ' .. 
Lens 17: als bekend. Samenkomst: 12,45 uur Lens.•· 

Lens 18: als bekend: Ros,: J,ter Laare,·Lei.der-: dhr,ll,Verbar_cndse. 
Samenkomst·l 11 ;45 uur Lens. 

!!!:.!!:!_:!_2_1.. als bekend, Leider: dhr,W,v,d,Tol. 
. t . ' . 

Lens 20:': A.Koev0ets, H,Rots, 
E,Uubben, L.Straub, 
Michels. 

S,Bruens, A,Ellinuer, R.v.Leeden,, A,Sips, B,Va~kç,, 
1,1,v,Zweden, A,Gordijn, S,Wilmer. Leider: dhr,U, 

Lens 21: als bekend. Leider: dhr.A,Jioek. 

Lens 22: vrij. E.Francke ) 

Lens 23: 

G,Boon )' zie Lens 23, 
R.v,Elderen) 

K.Straub, G.v.d,llroek-, N,Fr,:r.nkcn, 1-!,Kerkhofs, G,Toeuwisse, R,Raaphorst, 
R,de Vos, P,de Jon~, R.v.Eldcron, E,Franoke, G.Bpon. Ros.: R,Sips. 7 



8 

Leider: dhr. II. Banning,. Samenkomst: 12 ,45 uur Lcms. 
Uitslagen Junioren: 
Lens 1 - Sparta 1 1-1 H.v.v.5 - Lóns 14 2-0 Lens 2 - RK,D,E,0,1 4-.1 Lens 15 - h.,D,0.16 2-2 Lens 3 - Oliveo 2 4-0 . Lens 16 - A,D,0,18 0-0 Lens 4 - Velo 6 2-1 Rava 11 - Lens 17 1-8 Lens 7 - B,M,T,3 ,!: 0-3 Vios 10 - Lens 20 

.. 
1-1 Quintus 2 - Lens 8 0-7 Lens 22 - Wilhelmus 13 o-8 Lens 9 -A,D,0,10 0-2 Scheveningen 14 - Lens 23 4-1 Lens 10 - Loosduinen 3. 1-1 

ll,P,S,V,1 ..; Lens 11 . . "t· . 2-3 
Velo 11 - Lens 12 · 2-2 
Velo 12 - Lens 13 4-1 

BEATAVOND, 
Vrijdagavond organiseert do Jura, in samenwerkine:; me.t de KaKa, een b6atavond voor Senioren en A-klassers. De toeeang is sleohts, Fl, 1 ,50. Dit z.al_·voor niemand een bezwaar zijn en wij hopen dan ook vrijdagavond een heleboel junioren in ons. klubeebouw aan te troffen, Zie voor nadere mededelingen over deze boatavond elders in deze Lens-revue, i 

KARNAVALSAVOND VOOR WELPEN EN PUPÎLLilT. 
Het karnavalsfeêst, ·dat e:;eplond was voor 
B- en C-klassers, zal wa=schijnlijk · 
niet doorgaan. Ma(lr .wat wel door15aat, 
is de .karnavalsavond voor de welpen en • 
pupillen. 'Dit festijn zal plaatsvinden 
op dinsdoe 27 febru=i. Verkleed je voor 
deze avond zo gek me.gelijk, want er zul
len prijzen worden uitgereikt voor de 
best verklede fe.estviorders. 
Er worden meisjes uitgenodigd van Kwiek 
Sport en wij hopèn, dat daze avond, not 

BEATAVO}ID VOOR B- en C-KLASSERS, 

zoals vorig jaar, weer zal uitgroeien 
tot een grandioos feest. Het begint om 
zeven uur en de TOEG!JTG IS GRATIS, 
Half tien zal het einde van deze avond 
zijn. 

Wegens het esroto sukses van de BEATAVDND van vorige koer, hebben wij besloten om weer .zo'n avond voor onze B- en C-klassers to cr(l'anisoren. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 30 maart. Dus houdt deze avond alvast vrij, 

Standen B-lclassers tot 17 februari 1973, 
B 1 

A,D,O, 10 
lfostlandia 8 
LENS 9 
D-rr-c. 5 
Velo 7 
Wilhelmus 5 
D,IT,L, 8 
n.s.o. 5 
v.u.c. 7 
Rijswijk 6 
v.c.s; 5 
Quick 5 
B 20 

LENS 12 
Esdo 
Rava 
v.c.s. 
R.v.c. 

2 
8 
8 

10 

16-25 
13-24 
15-21 
15-20 

.. 14-18 
16-18 

9-12 
14-12 
15- 8 
13- 7 
14- 3 

·.16- 2 

11-20 
10-18 
12-18 
12-12 
13-11 

~-1 
die nae-he 4 
Monster 4 
rr.n.s. 5 
RK,D,·E.O, 5 
G,D,A, 3 
LENS 10 
Vios 4 
Loosduinen 3 
R,V,C, · 7 
Quick St. 6 

Velo 11 
dio Hae-he 6 
K,M.D, 4 
Laakkw=tier 7 

13-23 
13-19 
15-:-19 
13-18 
-13-17 
15-14. 
15-11 
16-11 
14- 5 
13- 3 

11-7 
11-7 
11-6 
13-5 

1L14 
K,M,D, 2 
LENS 11 
s.v.rr. 2 
A,D,O, 14 
Quick St,7 
H.P.s.v. 1 

. R, V ,C, 9 
Quick 6 
G,D,S, 8 
Gona 5 

13-25 
12-19 
11-18 
11-14 
12-14 
14-10 

••·-13- 9 
14- 8 
13- 7 
15- 4 
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LENS 13 13-24 
14-21 
13-13 
10-11 
12-10 
13-10 
10- 9 
11- 6 

' !L~l 
LENS 14 12-24 . Westerkwartier 8 12.:.23 

,1.n.o. 15 
q.R.v.c.2 

n.v.v.5 
Vorburch 11 
D.W.0,7 
n.rr.c.9 
D.S.0,9 
Tonogido 6 
v.u.c.12 
D.II.L.13 
rr.v.v. 5a 

13-22 
13-16 
13-15 
13-14 

Ooievaars 6 13-22 
G.D.S. 9 15-17 

Velo 11 v.v.P. 10 ..... 12-16 
Spoorwijk 6 
Vios 6 
d,io Ifoghe 7 
Rijswijk 9 

II,l3.S.. 8 14-15 
9- 8 

14- 8 
14- 7 
13- 6 

·· R,·v.e •... ,.,.. ·· ·11 · - - 7- 7 
A.D,O. 16 8- 7 
v.c.s. 8a 10-' 4 n.M.T. 

H,D.,V. 
5 
4 

8- 4 
6- 2 

LENS 15 13'- 4 
6- 0 ·· Quick 8 1 3-' 2 

PROGR:,MMA voor Kampioonskandidaten B-klassors na 16 februari 1973. • . ' 

l3 1 : 
=== 

A.D.O. th: Quick, D.s.o., v.c.s., Westland.ia; uit: D.II.L. 
Westland.ia th: D.II.L,, Volo; uit: A.D.O. i Lons, D.II.L,, Rijsuijk, Velo, 

. ' Wilhelmus; V .U .c. 
Lens th: A.n.o., D,H.L., Volo, lfostlandia; uit: D.rr.c., Wilhel• us,. 

, ... . v.u.c . . 
·D.ll,C, th: Lens, ·n.rr.1,., Rijs.rijk, D.s.o.; uit: D,H.L., n.s.o;; "VölO; · · 
Velo 

~;1i: K.M,D, 

Lens 

·s;.v.rr. 

B 20: Lens . 
==== 

Esdo 

Rava: 

~;~~• Lens 

A.D.O. 

~;~1• ~ 
rr.v.v.5 

P0P~1, vmrn. 

th: D.II.C., Uilhol• us, Westlandia; uit: Lens, D.H.L,, Rijswijk;· 
· · D.s.o., Wcstlandia. 

th: Quick, Lens; uit: R.v.c., Lens, s.v.n. 

th: K.M.D., G.D.S.; uit: K,M,D., H.P.S.v., A.D.D., s.v.II. ' 
' '' . -~-- ~' 

th: K,M.D., Quick St., Lens, A.D.O.; uit: n.P.s.v., Quiclc St., 
~ Gona. 

th: K.M,D., Rava; uit: Esdo, die Ha(sho, Velo. 
th: Lens, Rava; uit: dio Haghe, K.M,D., Laakkwartier, R,V,C. 

· th: V.C.S,; uit: Esdo, Lons, v.c.s. 

-t:h: Vies, Rijswijk, H.D.V.; uit: dio IIn.ehe, Velo. 
th: H.D.V,; uit:.die Haghe, rr.n.v., n.M.T. 

th: n.u.c., Vorburch, v.u.c., n.s.o., II.v.v.5a; uit: n.v.v.5 
th: D.w.o., Vcrburch, Lens, ·H,v,,v.5a; uit: :ö.rr.L. 

·-·---·--

A.s. vrijftag 23 februari proscntocrt Dr.Dur.i• y 1s drive-in-show woor zo'n ver
schrikkelijk hit-gevoelige pop-avond'in samenwerking mot·dê Ka-Ka on Jura, 
Voor ampor 6 kwartjes kunnen allo A- en B-klasscrs on allo senià.ron, die' z\.ch noc 
jong voelen in do Lens-hallen terecht, IIot tijdstip, waarç,p de pop-avond èi'on aan
vang noo• t, is 8.00 uur. Do velo knappe vrouwtjes van Kwiek-Sport (on onigo nanno
lijko fieuron) zijn door.do or1,anisatoren uitcrenodigd·ora op· deze avond do v:r-ije' · 
Lens vo(sols op velerlei manieren op to warr:ion. ,l.ls blijkt, dat or gohoog bolang
stelling bestaat voor dozo avond, zal or in hot vervolg om do 2 maanden eon. pop
avond voor A- en D-klnssers on jonge senioren voleon._ 
Dus laton wc het at'.n jullie zolf'.o.v:er, of or nog voel van deze avonden zullen 
volgen. 

KaKa en Jura. ,,· ;. 

~ROGRAMMA PUPILLEN EN WELPEN 
PUPILLEN 

ZATERDJ,G 24 FEVRU:Jn 197 3. 
12,45 uur n.n.L.1 - Lons 1 
12 .45 uur Lans 2 - Kranenburg. 
12,45 uur Lens 3 - Rijswijk 3 
12,45 uur V,V.P.2 Lens 4 
12.45 uur Lans 5 Cromvli.et 
11:00 uur die I!àgho 3- Lens 6 
12.00 uur Lans 7 - ·H.B.S. 3 

'I 

3 

Terrein: 

nrassorslcade, Dalft 
V1 
V2 
Zuidorpark 
V3 

-Steonwijklo.an• 
V1 "· 

9 



12.00 uur 
12,00 uur 

Lens 8 - D.s.o.6 
Lens 9 - Vredenburch 8 

V2 
V3 

DENK AAN lIET CARNAVJ\.L A.S. DINSDAG, 
WELPEN 

ZATERDAG 24 FEBRUARI 1973, 
11.15 uur Cromvliet .1 - Lens Rederijkerstr. 

.Zuiderpark 
Erasmuswo,g 
.Schaapwog, Rijswijk 
V2 

.. 12.00 uur A,D,0 • .2. - Lens 2 
12.00 uur G,D.S,2 - Lens 3 
f2.0Ö uur R,V,C.5 - Lens 4 
11,15 uur Lens 5 ~· Dynamo'67 3 
12.00 uur v.v.P,3 ·-·Lens 6 Zuiderpark 

CARNAVA:L !'! ! 
============--==-----

AFSCIIRIJVINGJiN :. 

§:~!iE.:ï:_ftelijk 
Telefonisch· 

v66r vrijdagavond 18.30 uur bij dhr,G,v,d,Steen, Nunspoetlaan 303, 
vrijda,gavond tussen 18.45 on 19,30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte)', tel. 66. 13, 14 Klubcrebouw, 

In noodgevallen kunnen de pupillen en welpen nocr op zaterdagochtend tussen 10,15 
en 10.45 uur afbellen, Tel. 66.13,14 klubgebouw. 
AFKEURINGIDT: Bïj-sleo.hto weersomstandigheden steeds eerst de afkouringslijsten 

raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen on Welpen" vermeld: "GOEDGEKEU;ID", dan steeds naar veld of punt van snr.1enkor.1st komen, nr DIT 
GEVJ,L MllG ER DUS NIET TELEFONISCH UORDEN GEilrFORMEERD NAAR EVEN-

10 

TUELE liFKEURINGIDr. . , 
-. Staat bij do afkeurin,gsadrossen bij "Pupillen on Welpen" vermeld: 

"ZIE AFKEURHTGSLIJST", dan moet als vol1:,t worden gehandeld: Voor 
de thuiswedstrijden.van Lens 5, 14 on 21 ,goedgekeurd, dan gaan ook do 
Pupillen- on Wolpen-wedstrijdcm op ons veld door, Uitsluitend voor de 
uitwedstrijden ma,g in dat 1:,0val telefonisch worden geinformeË;,rd, of 
hun wedstrijden doorgaan. (Tel.66, 13, 14) on" wol zaterdagochtend tus
sen 10.00 on 10.30 uur. 

A,S, DINSDAG CARNAVAL PUPILLEN EU HELPEN 
OPSTELLINGEN PUPILLEJr. 
P 1: als bekend, Samenkomst: 12,00 uur Lens. 
P 2: als vorige week. Leider: Jos Disseldorp, 

zonder R. Coli. 

!'._}: als voriee week. 

!'._!J:: als vorige woek. 

!'._2.: als vorieo weok. 
(zie ook p 9). 

p 6: als vorige weck, 
R.Buis zie W 6. 

Leider: Ton Bauman. 
Leider: Ferrio Hooghiemstra. Samenkomst: 12,00 uur Lens. 
Leider: Rob .Hoefnagel. 

Loider: Fred do Kleyn. Samonkor.ist: 10,15 uur Lans, 

!'._I: J,Schneider, R,Stravor, E,Gorritsen, G.Dortwo1:,t, R,de Haas, R,Klijborg, 
E,Knijnenburg, M,Lustonhouwer, E,Sandifort, F,Wolling, J,v.Straalon, F,Bood, Leidor: Coen Hooghiemstra. · 

P 8: M,Schenkels, L.de Gruyter, R,de Haan, T,lfandors, R,v,Iperen, C,de Kleyn, 
R,Notobaard, T,Pluege, E.Swart, M,v.Zwol, J ,Kok, E.,Buyson. Leider: Arnold 

Brouwer. 
CARNAVAL!!!! 

N,Noort (2x), R.v.Eykon; F,v,d,lloevon, Il.Jansen, L,v,Luxemburg, R,Matthijs
sen (2x), J.Ovorklift, T.Teouwisso, ll,Schipporen (2x), E.v.d,llarst (2x), R, de Gier (2x), B,v.d.Kruk (2x), Leider: Cees Schrovor. 
N,Noort en R,Matthijsson zie ook 1i 5. 



CARNAVAL PUPILLEN EN WELPEN 
KIJK BIJ NIEUWS VllN JmTIORENRAAD ! ! 

OPSTELLINGEN HELPEN: 
W 1: als bekend, zonder R,de Boer. Srnne'riköast: ·10,30 1;1ur Lens. 
W 2: s··dls bekénéi. Leider: Guus !Ioynen'. · Samenkoust: 11.15 uur Lens. 
rLJ: als vorige weok. Leider: Cees van Deelen: 81:menkomst: 11,15 uur Lens: 

F,v, Gorp_, Ch.Berguans, M.Dutree, M .• Westerduyn, lf ,Dorsm:m, E.Eykelhof, R.Gir.iberr,, B.Hoppènbrouwer, M,Senten, F,Valkenhoff, P.v.Es, Leider: Dhr.Hoppenbrouwer.Sar.ienkomst:· 11,15 uur Lens, 
K,Doon, A,Fro.riken, R,Franke, Rudie I:!ouwolinc;, Ronald, !Iom;elinl,, W ,de Jong, R,de Jong, I,v.d,Zwan, J,Kortman, J,Koovoets, N,Noort,,(.2x), R,Mätthijsscn (2x). Leider: Frans Disseldorp. 
R.Niggebrugee, J,Grevc, H.v.Gcrp, J,Krijgsman, L,v,d.Akker, M,v,Iloudt, B,Driessen, A,v,Pruyssen, E,Mctsclaar, F,Dullaurt, en R,Buys. Leider: Otto Kórtekaas, Samenkomst: 11 .15 uur Lens. •· 

Uitslagen Pupillen: Uitslagen Welpen: 
: n. Blauw Zwart 1 - Lens 1 0-5 Lens 1 R,V,C.1 6-0 Duindorp SV 1 - Lens 2 2-1 Lens 2 - Dunc 1 0-1 G,D,S.2 - Lens 3 0-1 Lens 3 -. R,V,C,3 0-6 Lens :+ - Flamin50 1s 1 2-3 s.o ... 'l"1 - Lens 4 1-0 Velo 4 - Lcms 5 2-0 Lens 5 O,D,B,3 0-0 Lens 6 - Vredenburch 4 4-0 Lens 6 - n.z.s.;; 0-0 R.V.C,4 . , - Lens 7 1-0 

~,; Lens 8 - Rava 5 1-0 
S.Altius 3 - Lens 9 afgek, 

G,D,S. P 2 - Lens P 3: 0-1, 
Eon op 2 plaat~en gewijzigd Lens P 3 heeft in een leuke wedstrijd de G,D,S.-pupillen aan de zegekar gebonden. 
Vooral snel spel van beide zijden maakte op het slechte veld deze ontmoeting tot con aantrekkelijk! schouwspel. 
Lens startte overrompelend, echter do G,D.S.~defensic bleef als eon muur over-eind. Ruststand: o=o:·· · · -. In do 2e helft het~e~f.de· spelbeeld. Een veel sterker Lons • C::t da'.rrî;,et,enover . eon vordedigend G.D,S., dat zich ni_ct,crcwonnen wilde cevon. Do sclm"ai-se G.D.s. uit- en aanvallcn,i;.aren .echter niet ongevaarlijk, maar de Lcms-achte:uhoedo 'was op zijn hoede. Pai' voor tijd wis:t/ Lens do verd:iertde ovcrwinninG 'to crri;jp'?n• Peter nrochard, n~ar rechts uitg'eweken, wis't" dè G.D.S,-achterhoede-,te'.passoron, trok de bal schittcrèmd yoor, waarnii. P.Eys afrondde, · ;· .,• ; · ' ' .. -· . 

~' 1 ·' 
Lens 1 5 - A ;D. 0. 16; · -
De wedstrijd,, Lons 15 - A.D.0, 16 werd 
vol enthousiasr:10 tegemoet gezien, We 
bccronnen con kwartier to laat, omdat 
do scheidsrechter er noG niet was. Uit
eindelijk kregen wc eon scheidsrechter 
.toegewezen en om 15. 15 u.konden we bo
ginnon. Na een rommolig beGin werd het 
na 10 min. 0-1 (voor A,D.O. ). Haar we 
bo5onnen terug te vechten en door een 
strafschop maakte Groen eelijk, 
Uit een voorzet van A.Krijgsoan 

nmn-m.ICTIE 

r. . L T .Eo.ur:inn • 
';. ,: 

. ' -::_~-~-~~ ·~~/~ 
scoorde R,Kloywoi,t 2-1. Met deze stand 
ginuen we do rust in. Na rust een door
lopend aanvallend Lens, dat echter niet 
kon scoren. Door coed verdedigen van 
Vos wisten we ·het no1.s 11mg 2-1 te hou
den. Maar vlak voor tijd maakte A.D.O, 
gelijk. ' 
De scheidsrechter was niet duidelijk 
in z'n beslissingen, waardoor er twij
fol in het spel kwam. Dij dit prima re
sultaat van Lens bedanken we vooral 
keeper Heemskerk. 

Wassorman 
Sandifort. 

Hoewel de "Mens-oreer-je-niet" avond niet creweldig werd bezocht, hebben do deelner.iers een plezierige avond cehad. 
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Aan de andere akties wordt .. hard gewerkt. 
De loten voor de loterij worden gedrülë=t"; -ifat do verspreiding wordt waar
sohijnlijk deze W8ek begonnen. Vooral .. dei jongere loden, pupillen on welpen 
zullen voor de verkoop worden ingeschakeld. Jongens, doe je bost. Overigens is 
hutp vim iodorÖen welkoi:l ! · · · · · · · ··· 
Do brieven ·voor de inschrijvin1:; voor de club van 100 zijn ·verzonden." rio eerste 
reacties .kom,m binnen. Heeft U zich al eomold? U weet hoti 

voer Fl. 100 hebt U roc·ht op oen tribunepläateï tot 1 juni 1977 
" Fl. 75,-- tot 1 juni 1976 
11 Fl.50,-- tot ·1 juni 1975 · 
" Fl.25,-- tot 1 juni 1974 

Ook losse bijdragen zijn welkorJ, U kunt het geld overmo.k~n. naû.I' 

posteiro 38644 f.n.v. Boerenleenbank, Loosduinen of 
postgiro 45544 t.n.v. Raiffeisenbank, Loosduinen, 

onder vermelding "Bouwfonds Lêriig ··en Snol". 
·' 

==========-========= 

•• C • ~• 
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DE LENSREVUE 

• lfaekblacl van cle Voetbalverenigïng Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN. 

IN BALLOTAGE 

M,N, Bon 

J,J,Vogel 

C,Beijer 

06-05-64 (W. ) 
Meppelweg ~98 

12-07-61 (P,) 
Vreclerustlaan 157 

20-11-50 (s.) 

674937 

679678 

Dr,Schaepmanstr,41, Wateringen 01742-3068 
. ,. . ~-

OVERSCIIRIJVJNG VERLEIDTD 

,,,. Per ·24-2-73 R,J,Zetz van UilhelraUs naar Lens, 

STRAFZAAK 

·De K;·N., V ,B, Afd,Don· IIaas he~ft W ,Krol geschorst voor twee bindende wedstrijden 
,,. i.v,r.r. zijn optreden tijdens de wedstrijd Lens 10 - Oliveo 4 (sen.) op 4-2-73, 

(Conform straf van bestuur). De. boete ad RI.; 10,-:- is inmiddels voldaan. 

MET LENS 1 NAAR DIIZ. 

Zondag speelt het eerste voor de tweede ronde van de KNVB-beker to(sen het 
Rotterdarase D!iZ, welke bekerwedstrijd al driemaal werd afgelast wegens do 
slechte weersor.istandigheden. De spelersbus vertrekt ora half één vanaf ·de Ilen
eelolaan. Voorzover or plaats is, kunnen supporters meereizen. 

MENS-ERGER-JE-NIET ! 

In aansluiting op ons stukje van voriee week ·vragen wij nogmaals uw aandacht 
voor de Lens-klupkarapioonschappen "Mens-erger-je-niet". 
Vrijdagavond a.s. om 20,00 uur neer.it dit fe·stijn een aanvang. 
Nog eyen ter herinner;Lne de toegangsprijzen: 

a. junioren 
b, senioren 
c: dat1esleden 

Fl.-,50 
Fl. 1 ,oo 
Fl.1 ,OO 

Voorts doon wij een beroep op de loden om zoveel raogelijk zelf eon "r.ions-erger'
jo-niet"-spel raee te neraen, waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank, 

Ten overvloede zij nog vermeld, di:\t raet ee,n geslaaade '.'Erger-avond" or weer 
een deel van de tribune uit de grond zal kunnen verrijzen; Kortom, steun uw Lens 
on S?ek de bouwkoraoissiepot. 

KAKA 

DAMESVOETBAL, 

Iledenavond "woensdag 14 februari" ara 
20,00 uur, zal Mary Jansen onze vere
ni(sing vertocrenwoordigen in een Haags 
selektiec3lftal. Déze wedstrijd wordt 
gespeeld op het Dunoterrein aan de Mgr. 
Nolenslaan, Wij wensen haar een prettige 
wedstrijd toe en hopen, dat er vele 
Lensleden aanwezig zullen zijn, 

0? woensdai:; 21 februari om 19.30 uur 
spoelt ons dameselftal op het Lcnster-:-. 
rein -een lichtwod.strijd'tégéii kopioper 
G.D,A, Ook voor deze wedstrijd worden 
weer vele supporters verwacht. 
Opstelling·: . . . 
Betsy-Ria-Moos-Marian-Mary-Annemieke-. 
Thea B,-Elly Ann-Wil'-Thea-Bernadette, 
Grensrechter: Caroline. 

TELEFONISCilE INFORMATIE OVER AFKEURJNG. 

Reserves: Josette-Yvonne. 

Afschrijven bij A,Bogisch vóór v:rij
dagavond tel.070-90;14.79, 

Uw sekretaris baalt er behoorlijk van, dat Zl.Jn telefoon op zaterdag- en zonda,;
morgen roodcloeiend staat. Allerlei nog slaj_)eriti klinkende voetballers informeren 
dan, of het voetballen door0aat, vooral als het roJcnt. Al die mensen schijnen 
n:j.ct te weten, dat cle radionieuwsdienst Oj_) z·aterdagavond al á.lgemone informatie 
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verstrekt over het al dan niet doorgaan van de wedstrijden in de diverse distrik
ten en afdelingen. Als niet het gehele programrJa is· afgekeurd, dan dient men do 
afkeuringslijston to raadplegen. Algemene informatie over het al dan niet door
gaan van de wedstrijden wordt ook gegeven via de telefonische nieuwsdienst van 
het ANP: TEL: 06222 - 333. 

WEDSTRIJDBAL Lens 1 - rr.n.s.1. 

Vorige week is er nagelaten te vermelden, dat do wedstrijdbal, waarmee Lens 1 
de zege op rr.B,S.1 behaalde, beschikbaar was gesteld door: 

Verhuisbedrijf "'t Veentje", Veenkade·30. 

Voor al 

= vi&ognn. ·= 1l < t 
:: ::L:s=ton wo ~!L,-wokni, ~:~'•,!jkae) =Mok, 
waarin U aan de hand van 16 standaard-vra{:;'en, samengesteld door do redaktie, 
en 1 vraag (de 17e) door het "slachtoffer" zelf bedacht, telkens oen min of meer 
bekondo Lonser wat nader zult kunnen leren kennen. Dozo week hebben we de 
tele-Lens gericht op: 

1. Naam: Kootman 
2. Voornamen: Wilholmus Joseph Bernard 
3. Leeftijd: 22 ( en nog wat). 
4. Beroep/studio: ~conomie (studie). 
5, .Burgerlijke Staat: Ongehuwd, kinderloos, 
6. Vervoermiddel: fiats met hulpmotor. 
7, Favoriete klub (behalve Lens): V,V,P. 
8. Favoriete nevensport: Kleiduiven schieten. 
9, Voorkeur muziek1 Vrouwenkoren, 

10. Hoo·lanr, bont U lid en waarom van Lens?: ca.12 jaar, V.V,P, was volgobookt, 
11, Vorige klubs: Geen. 
12, llobbies: Slapen. 
13, Negatieve punt in Lens: Dat do toeschouwers tijdens do wedstrijden van Lens 1 

lang hun mond dichthouden. 
14,., Positieve punt in Lens: Dat do toeschouwers oon kwartier voor tijd afschrijven, 

te weten, wat zo met hun stembanden kunnen (11oeten) 
doen. 

15, Elftal en/of funktios in Lens: Meeloper in 1ste elftal on jeugdleider van C 1. 
16. Wens Voor de Toekomst: Promoveren en ocm heleboel andoro dingen. 
17. )Waarom baalt de sekrotaris? 

Eigon) ...........•.... Juist! 
vraag) 
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PROGILJ\Ml,[/1_ SENIOREN ZONDÄG 18 FEBRUARI 1973. 

14,00 uur D.!I,Z,1 - Lens 1 (Beker) 
12.00 uur Lens 2 - Teylingen 2 V1 G1 L 6/4 
10.00 uur Lens 3 - P,D.K.2 V1 G1 L 5/3 
12.00 uur v.I.O,S,3 - Lens 4 
12.00 uur Lens 5 - G.D.S.2 V2 G2 L 4/2 
14.00 uur Lans 6 -s.v.u.3 V1 G1 .L 6/4 
10,00 uur Lons 7 - A.D,S.4 V2 G2 L 4/2 
15.00 uur Juventas 4- Lens 8 
10.00 uur Lens 9 - El.Zwart 9 V3 G2 L 5/3 

Lens 10 - vrij. Zie andere elftallen. 
Lens 11 " " " " 
Lens 12 " " Il Il 

Lens 13 - vrij. 

= 

Scheidsrechter: 

J. Mulder 
J. Rosenbrand 
J.v/d Graaff 
A.v,Wijhe 
M.v,Rijswijk 
J.IIendrikson 
R,de Kok 
N.Oostorbaan 
A,Hoemskerk 

LIGGilfG DER VELDEN: D,II.z. - Complox Varkenoord, Rott0rdam bij St.Clara ziekenhu,/\ /'. < 



v.i.o.s. - Melis _Stokelaan hoe~ Dedemsvaartweg, 
Juventas - achter Hoo?1bru.:s (rochts) R'damsewecr, Rijswijk. 

VERZAMELEN: 

Lens 4 - 11.15 u, Klubgebouw. 
Lens 8 - 14,00 u, 11 

DE OP, STELLINGEN: 

Lens 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt. 

Lens 3 Lens 4 Lens 5 Lens 6. 
als bekend als bekend als bekend als bekend 

zonder J,Hoins mot H,de Groot 
zonder T,Hoorsohov 

• 
Lens 7 Lens 8 Lens 9 Lens -.10 
als bekend als bekend als bekend II.Groot naar 6 

met P,Struyck 
en R,Petors 

Lens 11 Lens 12 
R,Peters naar 9 P,Struyck naar 9 

AFSCHRIJVINGEN: Op do bêkende tijden bij de desbetreffende aanvoerder~. Ook, 
indien er geen afschrijvingen voor hun elftal zijn gemeld, die-

J nen de heren aanvoerders zich vrijdagavond tussen 21 en 22,00 uur 
met Dhr,Ch,Bloks, telof, 29.28.38 in verbinding to stellen, 

Wegens herhaaldelijk niet-opkomen wordt T.Heerschop niet moer OpGesteld. _Voor 
verweer kan hij zich op maandagavond bij de Seko in het klubgcbouw vervoegen, 

Zomeravond kompetitie: Do inschrijving voor èozo kompotitie sluit met ingang 
van 1 maart aanstaande. G0gadictden hiervoor dienen zie)): 
dus vóór deze datum bij hun aanvoerder te molden, _ 

Aanstaande zondag ziJn van de Seko de horen Ch,Bloks -0n ll.Jacobi vanaf 9.00 uur 
op het veld aanwezicr. 

Avondwedstrijd: Donderdag 15 februari 19.15 uur 
Lans 3 - O.S.C.1. 

VARIA 

Samenwerken is maer dan samen werken, 

Bij vorst zondag 18 februari korte baan wedstrijden op ons tweede veld: erwten
soep en anijsmelk aanwozi&, Vriest het niet, _dan stáat wadlopen op het proc;ran-

~ De Lens-volden zijn geëpibreerd. 
- Sportverdwazing: hoocr uit do tribune proberen eon scheidsrechter to rake~ met 

een loog kofficbekertje. 

mi:1.. 

- Wij zullen dit blad uit principiële overwegingen niet uit 13 pai,ina 1s laton be
staan. 

- Ontevreden lezer van dit blad: 
"Drogist, hoeft U ook rattenkruid"? 
Drogist: "Jawel, voor hoeveel personen?" 

Onze pupillen/wclpenkommissie, die zich met het wel· ·en wee van cnzo jongste 
jeugdleden bezig houdt, wacht met smart op een jonge vlotte kerel, die hen bij 
dit zware r.mar machtig leuke werk wil assisteren, Inlichtingen tel.60,20,90 bij 
Nico Osse. 
Voor deze leeftijdsgroep wordt ook nog naar een leider uitgekeken. 
Probeer het eens. 

De ra_iddelbarc leeftijd is een stadium, waarin de man zich nocr joncr genoeg voolt 
om.me~ plezier door een sleutelgat to loeren, maar waarin hij to oud is om zich 
voorover to buigen, · 

Hoeft Lens A.6 con spons(or) ? 

- Marianne.IIalleen dankt hèt bestuur voor het fraaie bloemstuk bij hao.r thuiskomst 
uit hot ziekenhuis, Ook da.nkt zij de Lonsleden, die van hun belangstellincr heb
ben blijk gegeven tijdens haar verblijf in het ziekenhuis, 
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( zoals hot zich nu laat aanzien, heeft zo· do op9ratie goed doorstaan, alhoewel 
zo genoodzaakt is do )romonde weken ~st to houden).• 

- Wim Krol mag voor 2 weken zijn schoenen in do bomen hangen. Zal hij aan hot 
Zuiderpark genoeg hebben? 

- :Binnenkort in ons theater: Karnaval 3 maart. 
Niet ver6eten. 

- Naast het "Ding" en het andere "Dincr" is deze week ·ée'n -nieuw· ï 1:bing" in het 
Klubgebouw geplaatst, Ditmaal maakt het herrie, er .:saan talloze lichtjes aan 
en uit, er zijn cijfers zichtb~ar, je moet er oen kwartje ingooien en je kunt 
or eon moeilijk ·to omschrijven handeling moe v0r:r,-:icliten, die door insiders . 
"flipperen'.' '\fOrdt genoemd, lfio er oen originele: n:iam voor weet to bedenken, 
mag het zeç_gen. 

- nent U al geflipt? 

DISKO-AVOND. 

Vrijdag ovor 'n week, do 230 fobr~ari dus, gaan we er· weer 'n gezellig pop
festijn van maken. Doctor Dummy's drive-in-diskothoek zal er, net zoals enkele 
weken geleden bij de B- en C-klassers, weer voor zorgen, dat we op muzikaal ·-ter
rein zeker niets te kort komen. · · · 
Deze avond is bedoeld voor do senioren en do A-lclassors. Do toegangsprijs bc
draa(;t FL 1 ,50 (eon makkie dus) on de aanvangstijd is ongeveer ha1f negèn.-
lle hebben voor deze avond ook KWIEK-SPORT uit[;onodi(l'd, dus je hooft geen zorcon 
te·makon, als je geen r.10isje moa kunt nomen. · 
lTo hopen, dat 't voorbeeld van onze jongere loden wordt eovolgd on daarou rokonon 
wc op In (l'rOto opkomst•. 

P R. 0 G R A M. M A ' . J U N I O R E N 
ZONDAG 18 februari 1973. · 

12.00 uur Lens.2 - R.K.D.E.0.1 . !l . 
14.oo·uur Lens 3 - Oliveo 2 

Lens 6 - vrij 
14.oo·uur Quintus 2 - Lens 8 
ZATERDAG 17 februari 1973. 
14,30 uur Lons 1 - Sparta 
16. 15 uur Lens 4 - Velo 6 
14.30 uur S,E.V.2 - Lens 5 
16 .15 uur Lens 7 ~ n:M.T, 3a 

'16,15 uur Lens 9 - A,D.0, 10 
15.00 uur Lens 10 - Loosduinen 
11, 30 uur II,P.S. V.1 - Lens 11 
15.00 uur Vele 11 - Léns 12 
15,00 uur Velo 12 - Lens 13 
15.00 uur rr.v.v.5 ·.-Lens 14 
15.00 uur Lens 15 - A.D.0.16 
13,45 uur Lens 16 - A.D.0,18 
13.45 uur Rava 11 - Lens 17 

Lens 18 - vrij 
13.45 uur Loosduinen 8- Lens 19 
11 -30 uur Vios 10 -·Lens 20 

Lens 21 - vrij 
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Terrein: 

V1 
V3 

KaKa. 

·., Kerkstr., Kwintsheul. 

V1 
V2 
ITeuvclweg, L1 dam 

. V3 
· V1 

V2 
Zuidérpark 

· · Noord wee, Wa terif\gen 
idem 
IIogenhoucklaan 
V3 
V2 
Zuiderpark 

Monstcrsostr., Loosduinen 
Melis Stokolaan 

13 .-45 uur Lens 22 :.. Wilhelmus 13 L, . V3 
lloutrust 13.45 uur Scheveningen 14·- Lens 23 

AFSCIIRIJVINGEN: 

. Schriftolij!!:: · v66r vriji!,(IBavond 18. 30 uur bij dhr,G. v. d.Stoen, Nunspoetlaan 303. 
J 'Telefonisch : vrijdaGav0nd tussen 18.45 on 19.30 uur (ui tslui tand in goval van 

ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8 ): dhr,J.llcp, tol.29.40,38 · 
n-klassers ( 9 t/m 15): dhr,A.Bertons, tel.29.02.45 · 

, C-k;lassors (16 t/o 23.): dhr,R.:Bocker, .tel.55.94. 77. 
In noode;ovallen !runnen de junioren neg op zaterdagochtend tussen 1 ó .30 en 11 .oo uur afbellen bij dhr.G.v.d.Stoen, tcl.39.86.94,• ·' 

= DENK A.illi DE KRANTilTAKTIE = 



AFKEURINGEN: .De junioren aoeten bij 'slechte weersomstandigheden steeds de 
afkeuringsl±"jstön raadplegen. Telefonische inforraaties worden hier
over niet verstrekt. 

KEEPERSTRAINING: 'A.s. vrijdo.g 16.45 uur voor F.Verbarendso en E.Casten• iller. 

DE 0 P STELLINGEN: 

Lans 1: ------

Lens 2: 

Lens 3: 

Lens 4: 
Lens 5: 

Lens 6: 
Lens 7: 
Lens 8: 

Lens 9: 

Lens 10: 

Lens 11: -------

H.v.Boyeren, M.Illoks·, G,Ilöeseken, F,])isseldorp, A,Jungschläger, 
J.Reuver, II.Riramelzwaan, Th,v.Rijn, J.v.Rijn, J.Stóltz; G,Troramolen, 
R.Zoun, J.v.d,Mije, P,Zeitzen (2x). Saraenkomst: 13.30 uur Lens-terrein. 
Leider: J .nop.: 

A.Schijf, A,Schneider, C,Stapel, P,v.d,Steen, G,Weuters, Th.Booras, 
P.Zeitzen (2x). 
Leider: dhr.A.v,Ilaggurn, 

A,Albers, A,Bawnan (2x), M,v.Bamsum, Il,v,Dam, J,v,d.Ende, A,Hoynen, 
J.Meuleraan, A,v.d,Meer, J.Nieuwenhuizen, IJ.Ruitorraan, F.Veeren, 
P,Verheesen. Leider: Dhr,A,Sclmeider. 

als vorige week, Leider: dhr.A,Blok, 

als veri5o weck (A!IJauman 2x). Samenkomst: 13.30 uur Lans-terrein, 
Leider: Dhr.J.Ileynen. 

vrij. B.Ruiterman zie Lens 3. E.Boo• s zie Lens 8. 

als vorige week, Leider: dhr,N.0sse, 

als vorill'e weck met E,IJooms. Samenkomst: 13,30 uur terrein Quintus. 
Leider: P.Meershoek, 

G.v.Gessel, M,!Ieijnon, J,de !Iilster, T.de Kok, A.v.Kleef, R.Mioka, • 
Q.v.Noort, P.Perreyn, G,Ruygrok, C,Schenkels, M,Wolters, A. 1s-Gravendijk. 
Leider: dhr. C , Franke • · 

J.v,d,Burgt, R,Guit, R,Hoek, R,!Iulser.ians, E.Landman, J.Lustenhouwer',' 
R,v.d,Meer, 11,v.d.Mijo, P,v,d,Nieuwenhuizen, _A.Reesink, J,Velcman, · 
J,v.Velzen, Leider: dhr.J,Zoet, · 

G,Bloks, J,Brochard, E,Castenmiller, J,v,d.Ende, J.Hollink, R.v.d,Kruk, 
R.v.Luxemburg, F,v.Loon, R,Peek,.II,Ruyter, A,Slabbers, Til.Visser, 
M,v,Uassem. Leider: dhr.N,Drabbe, Samenkomst: 10.45 uur Lens-terrein. 

R.Heemskork, A.v.l.laren, P,Meyer, Q,v.~.M\')YS, P.v.Rijn, J.Tettere, 
J,Uijngaarde, R.Wijsman, D.v.d.Zwan, E,v.Luxoraburg, G.Boelhóuwor. 
Ros.: R,Leyn. Leider: dhr.B,0sse. Samenkomst: 14.15 uur Lens-terrein, 

R,Blank, L,v,Demburg, P.v.Duyn, A.Iloefnagel, F.Kras, L.Lejewaan, 
M,Looyo, G,Mahieu, V,Pouw, T.Prins, II.UdinG. Ros,: IT,Uubbon. 
Srrnonkoms t : 1 4. 1 5 uur Lens-terre in. 

P,}llora, R,Jioppenbrouwers, E.v.d,IIovon, H,Jansen, C,Lipman, E,Teunis, 
Th.v,d.Voort, J.de Waal, A,Hoenstok, .T,Zerbo, F.Wouters. Leider: dhr. 
II.Dankors. Samenkomst: 14,- uur Lens-terrein, 

P.Diil.laart, W.Groen, F,Jonker, A.Jansei1, A,Kleywo15t, A,Krijgsman, 
J,Korte, A,v,Mo.arsevean, F.v.0stayen, J,Pompen, W,de Vos, J.lfassormsn. 
Leider:. cL½r,Sandifort. 

~~!!:'!._1~: . o.ls bekcmd. Laider: dhr. 1'7 .Keetraan. 

~~!!;~_11= 
Lens 18: 

~~~~-12= 
Lens 20: 

Lens 21: 

Lcms 22: -------

als bekend, Leider: dhr.Tn,Hoefnngel. Samenkomst: 13,00 uur Lens. 

vrij. R.v.d,Booeaard zie Lens 22. 
M.Versteeg en R.Peroira zie Lans 23. 

als bakand. Leider: dhr.jf.v.d.Tol. Samenkomst: 12.45 uur Lóns. 

als bekend, zonder A .Gri• bCJr(l'()n, Leider: · dhr. W ,Mie hels. Samenkomst: 
11 ,00 uur Lens. 

vrij. 

JI.E'rkelens, B.v.Nieuwonhuizen, F,0rta, !!,Rovers, G.Boon, E,Francke, 
P,de Gier, G.Jansen, II,lfooke, R,Piaters, R.J,C,v,Elderen, R,v.d,Boogaard, 
Leider: dhr.R,Peters, 
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Lens 23: als bekend, 

Samenkomst·: 

zonder A,v.X'lis on·J,v.Dongen, 
mêt M, VorsteÓg cm Ît:Peroira. Leider: dhr. H,Banning, 

12,45 uur Lans. . 

= DENK :J,1, DE KRANTENAICTIE = .. ===---=-----------------. . ... " ... 

PROGRAMMA PUPILLEN EN lf·ELPEN 

PUPILLEN 
,.. . 

ZATERDAG 17 februari 1973.- · · 

12. 45 uur Blauw Zwart 1 , ~ Lens 1 
12,45 uur Duindorp SV i - Lans 2 
12,45 uur G,D,S,2 - Lens 3 
12. 45 uur Lens 4 - Flamingo I s 1 
12,45.utir. Velo. 4 . - Lens 5 
1 2, 45 uur . Lens 6.: · · - Vredenburch 4 
12,30 uur R.V,C,4 - Lens 1 
12,45 uur Lens 8 · - Rava 5 
12,30 uur S,Al tius 3 - Lens 9 

DENK·ltAN DE.INSCllRIJVIlTG VOOR·DE KAMPEN VÓÓR 

WELPEN 

ZATERDAG 17 februari "973 

12.00 uur Lens 1 f -' R,V,C,1 
12.00 uur Lens 2 - Duno 1 
12,00 uur Lens 3 -R.V •. C,3 
12,00 u:ur s.o.A.1 - Lens 4 
11.15 uur Lens 5 - O.D,B,3 
11.15·uur Lons 6 - D.z.s.2 

LEES ]IET ST1JKJE OVER DE K.'lMPEN 

AFSCHRIJVINGEN: 

Terrein: -------
Dr ,Mansveldkade, naasonaar · 

·ockonbursh 
Erasmusweg 
V1 
Noordwei, waterintsen 
V2 '. 
Schaapwog, Rijswijk 

. V3 
- IIoornpark, Rijswijk 

15 FEBRUARI 
=~=========;:::;;;;; 

V1 
V2 
V3 
Ockenburgh 
V2 . 
V3 

Schri:r'tolij!!, : · 

Telefonisch : 

.v66r vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G.v,d,Steen, Nunspoetlaan 303. 
vrijdaga;ond tussen 18,45 on 19,30 uur (uitsiuitond i~ soval van 
ziekte), _tel.66.13,14 Klubgebouw, 

In noodgevallen kunnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen' 10,15 
en 10,45 uur afoèllen, Tel. 66.13,14 klub,:;obouw, 

. J ' • 

AFKEURINGEN: Bij slechte woorsomstandighoden steeds eerst de afkeuringslijsten 
raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen on Welpen'.'. _vç:r• old: "GOED
GEKEURD", dan steeds naar veld of punt van aara,mkomst koraen, IN DIT 
GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD NAAR EVEN..:. 
TUELE AFKEURINGEtf, . 
Staat bij do af)<:euringsadrossen bij "Pupillen c:m Uelpen" verraold: 
"ZIE AFKEURilTGSLIJST", dan moot als volgt worden gehandeld: Voor 
de thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden geraadpleegd, Zijn do 
wedstrijden van Lens 4,' 9 en 23 goodgckou:rd, dan gaan o_c,lç__dc Pu
pillen- en Welpen-wedstrijden op ons veld door, Uitsluitend voor. 
de uitwedstrijden • ag in dat 1seval telefonisch- 1'1orden geïnformeerd·, .. 
of hun wedstrijden doorgaan. (Tel.66,13,14) en wel zaierdacochtmid 
tussen 10,15 en 10,45 uur. · 

LEES: "NIEUWS V,\N DE JillTIOR:ENRAAD" 

~l~.~JgI~o 1~.&n~[~~ê.~~~~PD,00, '"~" 
- Op vrijdae 16 februari de "lfons-er{ser-je-niet" avond, dit in SD.Llenwerkinc mot 

de KaKa, met een sps:,oiale toegangsprijs voor Junioren van Fl.-,50 (zie elders 
in de Lens revue). . . . . , . '. ' · . · · · 

6 - Op vrijdag 23 februari eon Beata7ond voor A-klassors en jonge Senioren, ook dit 



,, 

in samenwerking mot do Ka.Ka. Toogangsprijs,Fl.1 150 1 verdere informatie in de publikatie· van: de !Co.Ka. · .. . . .· . . · . 
~:Qp dinada.g 27 februari groots !Carnaval voor Pupillen en UelpcnJ hierover volgt 

volgende week verdëre informatie, maar PUPILLEN en WELPEN; lloudt deze avond 
vrij! · 

Op vrijdag 2 ma.art !Carnavalsfeest voor B-en C-kla.ssers1 hoe deze avond or pre
cies uit komt to zien, doen wij volgende w_ook uit de doeken, maar I t wordt 
grandioos. 

Ook staat er nog een peatavond voor B-en C-kla.sso.rs eind maart op 't programma, 
maar de juiste datun en verdere gegevens zullen in de volgende Lensrevues worden 
gepubliceerd. 

Verder zullen a.s. vrijdag 8 Lensleden, t.w. 2 Pupillen, 2 C-klassers, 2 B-klas
sers en 2 A-kla.ssers de Lenskleuren verdedigen tijdens de Spelregelwedstrijd, ge
organiseerd door do Ilaagse Scheidsrechtersvereniging. Diegenen, die zich hiervoor 
hebben opgegeven_, zu;tlen deze .weok nog hierover worden ingelicht. 
Ook deze.week weer de overbekende Krantenaktie. Opbellen: Rob v.d.'Steen, tel. 
39.86.94 tot vrijdagavond 10 uur. Kranten en oud papier s.v.p. binden. 
Wij komen zaterdagochtend vanaf 10 uur Uw steun aan do verbouwing.ophalen. 

Jura. 
OPSTELLINGEN PUPILLEN: 

:[:_:!_: ó.lê bekend. Leider: Paul v.d1 Steen, Samenkomst: 11.45 uur Lóns. 
p 2: als vorige week. Leider: Jos Disseldorp. Samenkomst: 12.00 uur Lens. 
:tJ.: als vorige week. Leider: Ton Bauman. Samenkomst: 12.QO uur Lens • . 
:L1,: als vorige week, Leider: Ferrio Hooghiomstra. 
;E_2,: als vorige week. Leider: Rob !Ioefna.gel, Samenkor.1s t: 12.00 uur Lens. 
p 6: als vorige week, Leider: Fred do Kleyn. • 

Res,: R.Buys, 

NIET PRATEN, MAAR DOEN = GEEF JE OP VOOR DE KAMPEN. (G,v.d. Steen, Nunsp,eet
laan 303 , 

E..l= J.Schneider, R.Straver, E,Gorritsen, G,Dortwogt, R,de Haas, R,Klijberg 1 E.Knijnenburg, M,Lustenhouwer, E.Sandifort, M,Schcmkols, J .v.Straalen, 
F.Welling, Leider: Coen Ilooghiomstra. Samenkomst: 11.45 Lens, 

P 8: L,de Gruyter, F.Bood,' R.de !Ia.an, T,Wa.nders, R,v.Ipero.n 1 C,de Kleyn 1 R.Notobaard, T,Plucrge, E.Swart, M.v.Zwbl, J.Kok, E,Buysen. Leider: 
Arnold Brouwer. 

E_2: N,Noort, R,v.Eyken, F,v.d.!Ioeven, Il.Jansen, L,v.Luxe~burg, R.Matthijsson, 
J,Ovorklift:, T,Toeuwisso, Il,v.d.Gorp, J.Krijgsman, L.v,d.Akker, M.v.rroudt. 
Samenkomst:' 11,30 u.Len1,1, (Ga:,,rne per auto). . , · ' . · 

lfij zij~"-dcze week genoodzaakt -~nkele welpen bij P 9 mee tó Jatön d:oen, ;,,;,:-
Uo hopen, dat di t~,niet vaker hot-15'eva.l zal zijn. 

. -~ 
OPSTELLINGEN WELPEN: 
W 1: als bekend. Leider: IIans Zoun. 

zonder Il.do Boer. 
als bekend. Leider: 
(Zie ook W 6) 

,, 

Guus Hoynon. 
,{' 
"t 

ais vorige week. Leider: Cees van Doelen. 
zonder ,F.v.Gorp. (Zie ook W 6). 

., 
= DENK AAN DE Idüi'NTENAKTIB = 

DENK AAN DE INSCHRIJVING VOOR DE KAMPEN (Dhr.G.v,d.Stoon, Nunspoetlaan 303), 

F.v.Gorp, Ch,Borgmans, M,Dutree, M,Uostórduyn, 1'1,Dorsman, E,Eykolhof, 
R,Grimbor1.,, B.IIopponbrouwer, R,HouwelinG, M,Sonten, F,Valkonhoff, P.v.Es. 
Leider: dhr.llopponbrouwer. Samenkocst: 11.15 uur Lens. 

lL.2= P.Tottero, K,Boon, A.Franken, Il.Franke, J.Grove, R,IIouwoling, lf,de Jong, 
R,Nig-gebrugge, J,v.d,Zwan, R,do Jong, J ,Kortman, J ,Ko_ovoets, Leider: 
Frans Disseldorp. 
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W 6: B.Driessen, A,v.Pruyssen,, E:Metselaar, F,lfulláert, D,Franken (2x), 
L,Kanis (2x), J.Rombouts (2x), Ronald Wasserma.n (2x), René Wasserman (2x), 
1,v,Rijn (2x), M.Riemen (2x), H,Raaphorst {2x). Leider: Otto Ko±'tekàas. 

All'e overige welpen zie pupillen' 9, 

. 
Voor inschrijving voor·de kampen: 

Niet zeggen "ik ga m0e 11 

Neo, schrijf- con b:riefjo naar G,v.d,Steon, Nunspootlaàri. 303, · 

Kt.MPEN • 
. ~.;· .>;> ·•.:. J . • " .; • i 

,r. : .,} .~ •, .. 
==;;:=== i' ; < ~ '?;' 

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

Oudenbosch (15 t/m 21 juli)',.-We hebben reeds 11 deeln,imers •. 
Er.kunnen dus no13 2 of 3 deelnemers bij. 

\ i' l,' _. - .. . . ' .. 
lfoort: !Iiervoor is 'slechts: ,één insohrijvîng ontvangen, Do N ,K;S. hoeft 

bericht·, dat ilischrijving_ niet meer mogelijk is. !Ielaàs kan dit 
niet dborg'.'-~; , . 

Ilechtel (8.t/m 14.juli) 

inmiddels 
karap çl.us 

Dit._kamp zal wel doorgaan, hoewel er nog wol 4 à 5 deelnemers bij kunnen, 

Borculo: 
, __ ,., .: - ;.;,. . . -.. . 

Ilior zijn voldoende deolnomors voor. Wo hebben oohter van de N,K,S, 
bericht ontvangen, dat de kampen voor deze leeftijdsgroep "vol" zijn, 
We zullen ons bost· doem: om hier no1, ve:randcring in aan t.o.·brengen 
(eventueel I n [{.lij', V .]3. -kanp); .. 

Voer aanvu;tlondo /;ogcvens zie vorige Lens-revues. 
Opgeven vóór 15 februari bij Dhr,G,v._d,Stecn, Nunsp_oe,tlaan· 303, Don Haa.a-, 

= DENK AAN DE KRANTENAKTIE = 
======-======================= 
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Weekblad van de'Voetbàivereniging Lenig.en Snel . " 

OFFIGIELE MEDEDELINGEN ·· · 

LOTERIJ· VOOR HET BOID/FOUDS GA.AT VAliL START ' 
•,·'Komend -i.eêkerid'gikt de loterij ten bate van het bouwfonds van start. Loten

boékjes zullen' wördëh verspreid onder alle jeugdleden. · Elk lid, dat een boekje 
met 2Ó lótèn (50 cent per lot) verkoopt, din&t gratis mèe voor een mooie prijs, 
dankz:i.,fde omslag van het lotenboekje. Er zullen totaal 10.000 loten in omloop 

· worden· gebracht. Het moet een bliksemaktie worden, want de trekking zal al op 
31 mei worden gehouden • 
..:.- . ,\ ' . 

. TRIBUNE 
... De regelmati&e bezoekers van onze terreinen aan de Hengelolaan hebben met eigen 

ogen kunnen zien, dat de tribUJ1e langzaam maar zeker uit.de grond rijst. Als 
alles.meezit - en dat mogen we na alle vertragingen nu wel eens hopen - dan is 
hij ove·r. eert niaand klaar. Deze week is men met het metselwerk begonnen. Daarna 
komt de è'verkappin& en tenslotte de zittingen. 

~. .. . 
STRAFZAKEN 

De KNVB· Afd. Den Haag heeft N .Kortekaas ges·chorst voor één bindende wedstrijd 7 
i.v.m. zijn optreden tijdensde wedstrijd VVP 7 - Lens 6 (jun) op 4.2.73, .De kos
ten van deze strafzaak ad Fl.5,- komen voor rekening van deze speler en dienen 
vó6r l april te zijn voldaan. 
De ~'[!l"Af.d.Den Haag heeft d .Schenkels voorwaardelijk geschorst voor twee b;j.n'

,_,,, den~e wedstrijden met een proeftijd tot 1.6·. 73 wegens zijn optreden tijdens de 
wedstrijd DSO 5-Lens 9 (jun) op 13.1.73. · 

/ 
De KNVB Afd.Den Haag heeft R.v.Noort voorwaardelijk geschorst voor twee bindende 
wedstrijden met een proeftijd tot 1.6.73 wegens zijn optreden tijdens de wed
strijd DSO 5 - Lens 9 (jun) op 13.1.73. 

(·. . 
Het bestuur heeft J.v.Dijk een officiële berispin& gegeven i.v.m. zijn optreden 

,,. tijdens ~e wedstrijd Lens 3 - BEG 2 op 4,3.73. 

STAlm BOUWFOUDS 

Het bouwfonds is deze week weer met ruim 500 gulden "rijker"•géworden. De stand 
is op dit moment Fl.2035,14. çt< KOME!=H '),.;;; ·· .· 

ADRESWIJZIGTITG, ST:~ElflJ~El"..7' 
·. . . . 13,'.JO'RA- ,.._~ · 

445 J .Rientjes naar Van Vredenburchweg 831 RJ.JSWJ..J~• ÇjE:~ ~ ~. 
AFVOEREN LEDENLIJST '----

,,,,. 387 H.J,Nieuwenhoven (NS) 

NIEUWE LEDEN 

., 915 
,,.. 916 

E.J.Jager 
M,Verheesen 

06-01-65 (w) 
29-07-50 ( s) 

OPENBARE KmlMIS.SIEVERGADERING 

Weimarstraat 67 
Dunantstraat 1079 Zoetermeer 

Alle kommissies worden verzocht aanstaande maandagavond 12 maart aanwezig te zijn 
··voor een openbare kommissievergadering ter bespreking van de problematiek rond de 

samenstelling van bestuur en kommissies voor het komende verenigingsjaar. Aanvang 
22.00 uur. In verband met het grote belang van deze vergadering worden alle kom-
missieleden dringend verzocht aanwezig te zijn. .. 

DENX AAN DE KRANTENAKTIE 

LENS 1 GAF PIJNT KAllO 

Toen Wim Keetman zondag een lange lel van Ruud Fortman opving, de achterhoede
spelers van Goal zijn hielen en de Goaldoelman het net liet zien, wreven de Lens
supporters zich vergenoegd in de handen, Zó, dat is dat. Nog een half uur spelen 
tegen het tot dan vrij zwakke Goal en met 2-0 voor staan, dat is kat-in-het-bakkie, 
De spelers van Lens 1 moeten er ongeveer hetzelfde over hebben gedacht, althans 

1 



2 

sommigen van hen, want het kostte de Rotterdammers we1.n1.g moei te - t_e. wein_ig ::·. 
om . .Lens t-onder druk ·te-zetten·,· Tot bv'ermäat'"van .ràinp''lêrógên zij de aanwakkerende 
wind als bondgenoot. Een leep boogballetje betekende 1-2 en kort voor tijd een 
boogkopbal uit een hoekschop zelfs 2-2, En het was allema~l zo mooi begonnen. In de eerste helft ~peeld_i, L.ens 1 .;t'u_si;ig. en. zeker -naar.,8€n ;Licht overwicht,· cj.a:t na· 
eeii" minuï:ï't of vijf al tot een fraaie treffer van Dick Brandenburg le_i_g.de: een: schot vanaf een meter of dertig, dat tegen de touwen sloeg, Uitblinkers in het sjouwen waren Ton Hop, Peter de Jongh en Jang _])ngleb,ert, . terwijl vooral voor 
rust ook Donald Schönherr zeer verdienstelijk speelde, Hani,· Zoet had voor rust 
pech met een zoever, die tussen de benen van de doel!llan van de tegenpartij bleef steken. Daar De Hollandiaan bij .ODB niet verder kwamdan 0-0 bleef Lens. 1 op één punt achterstand staan, Steeds Volharden viel terug door de afstraffing (5-1), die 
het kre-eg varrHillegersberg. RKWIK kraàkte De Pos.tduiyen met 5;-0 en Olympia bleek geïnspireerd door z'n nieuwe'traincr Van der Gijp; de Gouwenaren wonnen met 3-0 van Scheveningen, 
Aanstaande zondag om kwart over vier weten we, of het huidige Lens 1 na de te- .. leurstelling te(l'en Coal genoeg karakter over· heeft cehouden om volop in de· strijd te blij.ven •. RICWIK telt nu· no(l' mee. Dat dÓet ook Olympia, dat relatief_ zelf'.s gelijk staat met Lens 1. 
De Hollandiaan,gaat met de kriebels in de benen naar Hillegei-sberg; 01 mpia ontvangt ODB en Steeds Volharden moet naar VOC. 
Do stand: 

Do Hollandiaan 
LEN'S 
RKWIK -
Olympia 
St,Volharden 
voc .-.,; 
Scheveningen 
Coal ., 
Hillegersberg 
ODB 
De Postduiven 
HBS 

17.., 8- 8- 1-24 
17-1 o- 3- 4-23 
17..:. 8- 6- 3-22 
16- 8- 5..:. 3-21 
17- 8-, 5- 4-21 
17-' 4-1 o..:.. 3::-18 
17- 4- 7.:.. 6-15. 
16- 4- 6- 6-14 

. 16- 5- 3- 8-13 
16,- 4- 4- 8-12, 
17- 3- 3-11- 9 
17- 1- 6-10- 8 

Ilet resterende pro(l'ramma voor de koplÖpei-s: 
LENS: 
uit RKWIK 
thuis Ilille.gersberg · 
thuis VOC 
uit Olympia 
thuis ODD 

OLYMPIA: 
thuis ODB 
uit St. 1Tolharden 
uit Hollandiaan 
thuis LENS 
uit HBS 
uit Hillegersberg 

HOLLAND IA,'\N : 
uit Hillegersberg 
uit Postduiven 
thµi~ Olympia 

. thuis Scheveningen 
· ui,t S.t. Volharden 

ST,VOLHARDEN: 
uit VOC 
thuis Olympia 
thuis Coal 
uit ODB · . ,. 
thuis Hollandiaá'.n 

26-18 
36-19 
23-16 
26~16 
25-22 
18-17 
21-21 
18-19 
20-17 

• 13-22 
·26-46 

9-2'( 

RKWIK: 
thuis LEN'$ 
thuis voc 
uit HBS 
uit Coal . 
thuis Hillegersberg_ 

. , ···-- ,,. 

LENS 4 heeft zondag z1.Jn positie_ aan -kop verstevigd _door met 1-0 van Den Hoorn 3 .,, te winnen, want beide konla}.rrenten RKDEO 3 en Juventas 2 spoelden' tegen elkaar met 1-1 gelijk, De voorsprong van het vierde op nummer twee Juventas bedraagt nu drie punten; Wilhelmus, dat Lakwa met 16-0 versloeg, staat öok 3 punten· achter, maar speelde oen wedstrijd meer. Zondag is het vierde vrij. Juventas moet naar Vios, RKDEO ontvangt De Flamingo's ·on Wilhelmus ontvangt RVC. De stand: 

LENS 4 16-9-7- 0-25 ... .... '43-13 
Wilhelmus 3 17-8-7- 2-23 44-16 . -·.~----. Juveni>as 2 16-8-6- 2-22 39-17 
RKDEO 3. 16-8~5- 3-21 33-15 Vios 3 17-7-3~ 7-17 34-31 Flamingo's 2 16-5-5- 7-15 26-28 

· ,RVC 5_ 16-6-3- 7-15 29-32 
DVC 2 15-4-6- 5.:.14 26-24 



Den Hoorn 3 
GDS :r 
SVH 2 
Lakwa 5 

16-5-3- 8-13 
15-4-4- 7-12 
15-2-3-10- 7 
14-3-0-11- 6 

Het resterénde pro5ramma van de koplopers: 
LENS 4: thuis: DVC 2 ' 

31-21 
23-33 
15-57 
18-74 

uit · Î .·Flamingo I s, Juventas, RKDJOCJ, RVC, SVH 
Juventas: thuis': Lens, Flamirigo's, GDS, Lakwa 

/ uit: :' SVH, Vios ·. · 
WIST U DAT : 

er nog volop poi:itzei,~ls van 35 cent door de P,T,T, worden verkocht, 

, 

e; zeer veel v~~·dei~ zegels door de Lensleden zijn gebruikt om in te schrijven_ voor het bouw.fonds, 
er Lensleden .zijn, die weieeren om de P.T.T,_nog meer winst te laten maken, maar het bouwfond~ hier de dupe van zal worden, · · 
deze leden daarom hun •bijdr~e por postgiro of bankoversohrïjvint, hebben vol-bracht, ' 
u vergeten bent deze overschrijving te doen plaatsvinden, . . 
ondanks deze vertraging do stand is opi,elopen naar Fl, 2035,14 
het bank en gironummer niet is 1,owijzigd ondanks fusie van de twee banken, 
de elftallen, hun toezegging gedaan aan het bouwfonds, gaan waarmaken en wel in do vorm van geld (senioren en a klassors) en verkoop van loten (junioren-pupillen on welpcm} 1 ' : <: • · . . 
do loten inderdaad zijn gearriveerd en vanaf 
gebracht, 

vrijdagavond in de verkoop worden 
'O • 

er ook voel niet Lensleden deze loten willen kopen en wachten op komst van de verkopers van deze loten, 
; ' A 5 Junioren 'reeds Fl,13,-- hebben opgebraoht_voor het bouwfonds, 

nee, ik ben het nummer vergeten van de bánk, Wilt U dit nog even publiceren. ,, 
het nummer is: 

postgiro 38644 t.n.v. Boerenleenbank Loosduinen 
postgiro 45544 t.n.v. Raiffeisenbank Loosduinen 
onder·vermeldint, "Bouwfonds Lenig en Snol", 

PROGRAl,!1.1.A SENIOREN ZONDAG 11 MAART 1973. 

14.30 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

10,00 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 
10.00 uur· 
10,00 uur 
10,00 uur 
12.oci ·uur 
12,30 uur 
11,15uur 

Scheidsrechter: 
RKWIK 1 - Lens 1 A,Koenen 
Lens 2 - R.F.C,2 V1 G1 L 6/4 ;r .v..aroJJ.indo 
Lens 3 - V,F,C,4 V1 G1 L 5/3 H,R,Hollander 
·Lens 4 - vrij. ZIE ANDERE ELFTALLEN. 
A,D,0,5 - Lens 5 A,Hogendoorn 
Celeri tas 5 - .Lens 6 N ,Tolenaars 
H,W,S.2 . - Lens 7 C,de Bie 
.Lens 8 - D.H.B,RK 3 V2 G2 L 3/2 M,Bal 
R.v.c.9 ·- Lens 9 G,Rolink 
Wes 'terkuartier 5 - Lens 10 C ,M. Benet 
Triomph 4 - Lens 11 J ,Gurreiró 
V.V.O.G, 1 62 4 - Lens 12 
v.v.o .• G. 1 6:; 6 - Lens 13 

ZIE PUBLICATIE TENUE 
~iB'~ing der velden: 
RK,W,I,lé. - Spprtpark "'t Nieuwelant" Spoenkruidstraat hoek Serincrenstraat, A,D,O, - Zuiderpark Vlaardingen, 

• 1" • Celeri tas . - Leywee 
H,W .s. ..: "Ockeliburgh" 
R,V,C, ,- Sportpark Pr.Irene, Schaapweg, Rijswijk 
Westerkwartier- Duinlaan eind Sav,Lohmanlaan links 3 



Triomph 
v.v.o.a. 1 62 

Zuiderpark 2e. 1,edeel te . , .- , 
"Ockenburgh" 

Verzamelen: 

Lens 5 9. 15 uur Klubgebouw 
Lens 6 - 11.00 " " voor bespreking 
Lens 7 - 11.00 " " 
Lens 9 - 9.1 5 " " 
Lens 10 9. 15 " " 
Lens 11 11 • 1 5 " " 
Lens 12 11 • 30 " " 
Lens 13 - 1 o. 15 " " 
D E 0 p S' T E L L I N ·a E N: . ' 

' rJ" 

Lens 1 en 2 worden door dé trainer 
' ' 

Lens 3 
als bekend 
zonder R,Hartingsveld 
en W,Kouwenhoven 
met W,Verheul en F,Raaff 

Lens 6 
als bekend. 
m,P.Klein Breteler 
Afschrijven·bij A,Vervaa:r;t 
015 - 143516 
Res: C,Grimbergen 

;.(' 

Lens 9 
als.bekend 

Lens 12 
A,Banning 
R.Bos 
E • ...,,d,Linde 
J,Op ten Berg 
J,Franke 
L.Voorduin 
J.Staffeleu 
P,Miltenburg 2x zie 10 
E.Bouhuys 
J,Verhoef 
P,Verhoef 
M,Verheesen 
R,v,Hassem . ' . 

Lens 4 
F,Raaff naar 3 
J.Verheugd en' 
R,Hoefnagel naar 2 
J.Verhaar naar 5 
Kl,Breteler naar 6 

Lens 7 
als bekend 

· Lens 10 
als bekend 
met P,Miltenburg 2x 

Lens 13 
P.Burghouwt 
H.Douw 
H,Jaoobs 
J,Jager 
H,Kemper 
C.Kras 
W ,v,d,Laan 
A,v,Luxembur3 
R,v,Oostveen Koentze 
H,Soholten 
H.A.Suiker. 
W.E.Suiker 
M,Suykerbuyk" 
met G,Hallèe:ti. 

,' . 

,,, 

met J,Verhaar 
w;Verheul naar 3 
Res: R,Brandenburg 

Lens 8 
als bekend 

Lens 11 
als bekend 

DEff!C A1\N DE 

JCRA1'TTENAKTIE 

AFSCHRIJVINGEN:, Op de.bekende tijden bij de desbetreffende aanvoerders (Lens 6 
bij A,Vervaart), 
Ook ind~_en er geen afschrijvingen voor hun elftal zijn gemeld, 
dienen de heren aanvoerders.zich vrijdagavond met Dhr.Ch,Bloks 
telef, 29.28.38 in verbindincr te -stellen. 
Van.de S,eko zijn a.s. zondag vanaf 9.15 uur de heren Ch,Bloks 

·en H.Jacobi aanwezig. 

BOETEN: De laatste tijd komt het veelvuldig voor,'dat onze.vereniging totaal 
onnodig wordt beboe·b voor het onvolledig invullen vàn hèt ruilformulièr. 
Er wordt een dringend beroep gedaan ·op de heren·aanvoerders deze boeten 
in het vervolg te vermijden door er naÛwlettend··op toe te zien, dat de 
formulieren volledig ingevuld .:,.an de aanvoerder van de· tegenpartij worden 
overhandigd. . de Seko · '· · · 

KLEDING: Nogmaals wijzen wij erop, dat het offioiële Lens-tenue bestaat uit: 
blauw shirt met wit gebiesde ronde hals, witte broek en korenblauwe 
kousen zonder wit ·_boord, Op het shirt dient het. Lens-embleem op de lin
kerzijde te zijn bevestigd. Deze publikatie dient; omdat aan het boven-



,,. 

staande tenue bij diverse spelers nogal- wat' mankeert;··· ·· 
Uitslagen Senioren 4/3-1973. 
Coal . 1 · :- Le.ns 1 
D.H.c;2 ~-Lens· 2 

2-2 
o--d 
1-2 
1~ 
4-2 
3-2 
4-4 
3-1 
0-5 

' j., 

Lens 3 ~ B,E.C.2 

~- .. 
~· .. . 

✓✓,,\V,( .... ,\~ U-

Lens 4 - cfen Hoorn 3 
Blauw Zwart 5 • -·•.Lens 5 
W.I.K,3 - Lens 6: 
}UC.S.V,M.3 -.Lens,7 
Lens. 9 ~ D.v.c.4 '· 
Lens 1 Ö :- Arohipel 

Lens 11 - O.S.C,6 
Lens 12 - B,T.c.5 
Lens 13 - NLS/Brcmah 

3-3 
ö-1 
1-0 

VARIA '"-· 
~ 

- Jos van der Ende uit A 3 miste nä.afloop van de wedstrijd Lens 3 - Dynamc 167 
zijn traininE;sjack. Wil de eerlijke vinder zich met hem in verbindint; stellen? 
Hij zou hot zeer op prijs stellen, als hij hot jack weer in zijn bezit kroeg. Zij adres Melis stokelaan 2088, Tel. 66.46.22. 

- Hans Zoet en Theo Hoefnagel zijn gaslaag~ voor hot theoretische godoolto voor hun trainersdiploma D. Proficiat! 
- Bij Lens 12 (senioren) is het op het ogenblik zo, dat de voorhoede rustig .staat toe te kijken, wanneer de achterhoede in m•eilijkheden verkeert zonder nàar · achter te. komen ( overgenomen uit ·het wedstrijdrapport). . · , . . .... ; --llad en José Tinnenbroek zeggen allen, die blijk van belangstelling gaven l:iij hun huwelijk van harte dank. · <,. 

, 
- Rémy Michel z·ijn de welluidende. namen van de zoon van Ria :en Peter -Fieret ,- die 

op 23 februari j. 1. het le~en.slicht zag. Onze Gelukwensen, 
T 0 P S K 0 R E R S 
Gerard de Hoogd 
Eduard B_akkers · 
Hans Verheugd 
Jan de Hilster 
Hennie de Sterke 
Wim Keetman 
Leslie Hazclzot 

= Jos Disseldorp 
Ton van L:u;x:emburg 
Hans Bortens 
Wil Verheul 
Hans Krui'Ainga 

14 
12 
12 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
7 

DENK AAN DE 
KRANTENAKTIE 

- Hot Automobiel-bedrijf van onze kèopor van het 13e seniorenelftal Rinus Suykerbuyk en zijn compagnon Mollens is- per 1 maart-1973 overgeplaatst naar een nieuwe garage aan·do Binokhorststraat 88. · -· ··-•-
- Met ingang van .zaterdag 10 maart a.s. zijn de loten voor do bouwkomr.1issie 

· af te halen in het klubgebouw bij Gerard Duivosteyn en bij do leden van de bouwkommissie. 

PAAS-DRIVE. 

Volgende week vrijdag is •t weer zover 
voor alle kaart-grage Lensers, met of 
zonder aanhang. 
Dan begint n.l. de paas-klaverjas-drive 
weer, die net .zoals vorig jaar 5 avonden 
zal duren·, •0Dezè avonden zijn ?,chtoreen
vol[;"ons vrijdag 16, 23 maart, 6 en 13 
april on donderdag 1 9 april, 011da t op 
Goede Vrijdag •t klupgebouw is gesloten. 
De laatste avond,-dondordarr nl, begin~ 
.non wc o.m 21 ,30 u. i.v.m. do koopàvond. 

De andere avonden beginnen gowqon 
om 20.30 u. - not zoals vorig jaar 
is de inschrijfprijs weer Fl.1 ,50 
per persoon. 
Volgende wook zullon wc nog wat meer 
over dezo avond schrijven, dus loos 
in ieder soval dan ook nog even do 
Lens-revue. 

KàKa 
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HJ\NDEN AF VAN STANDENBORDEN 

De standenborden, die in do hal van het klubgebouw hangen, z~Jn_ gr alleen om 
to worden bekeken. "'Blijft U or dus vanaf. Wilt U n.l. Uw elftal bovenaan zien 
staan, zorg-or d~ri' voorï;dat- dit tot uitdrukking wordt gebracht op hot ~o~tbal~ 
veld. · 
Dit geldt ook voor' do junioren, die nog wel eens deze borden vórwisselön. 

NEDEBLAAGSERIE VOOR.LEIDERSELFTALLEN. 

Op de vri jdagoril '.!,, 18 , 2 5 inoi, 1 en 8 
juni zal evenals vorig"jaar de noder
laagsorie voor leidersèlftállon plaats
vinden. Gezien het sukses van vorig 

_Leiders, die hiervoor belangstellill;'.; 
hebben, kunnen zich sëhrifteliJk of 

· mondeling op15evon bij dhr.J ,Hop. 

jaar verwachten we ook nu weer leuke 
wedstrijden te zien. Aan de togon
stande-rs zal hot niet liggen, deze zijn' 
jl: vue, Quick Steps, Vrodenburch, Rijs
wijk, R,v.c. 

DllNK AAN DE KTuiNTENAKTIE 

OVERZICHT SENIOREN 5 t/m 13. 

LENS 2: heeft 15 punten behaald en staat daarmee op een vijfde plaats. De 
"Straathof boys" r.iooten nog thuis tegen Voorburg (uit 4-1 verloren), 
Delft (thuis 2-2), Naaldwijk (uit 2-3 13'ewonnon) on O.S,C. 

LENS 6: 

• 

LENS 7: -------

Uit krijgen zij nog o.s.c •. , A,D.O. (thuis 2-4 vorloren), Velo (thuis 
3-1 winst). Kampioen in deze afdolin& wordt G,D,S, 

• r .. . . . 
behaalde 18 punten en heeft 11 punten achterstand op de zekere kam
pioen (st,Vciorwaarts), waarvàn in do allereerste wedstrijd met 2-1 werd 
gewonnen. Het resterende programma is: ,, , · 

Thuis: Quick (uit 3-3), St. Voorwaarts (uit 1-2 winst), Velo 5 (~it 3-3), 
D.H,L,7 (uit 1-3 winst) cm C,W.P,· · 

Uit: Coloritas (thuis 6-3 wü1St) on C,W.P, 

vor15aarde in deze kompotitie "slechts" 13 punten, De jongens yan "Com
missaris" Duivosteyn krijsen do volgende tegenstanders no)s thuis: 
v.u.c. (uit 4-0 verlies), Tono&ido (uit 1-1), Oranjeplein (uit 2:-1 yor
lies), Delft en o.s.c. (uit 3-2 verlies). Uit moeten zij nog optornen 
tesen H.w.s. (thuis 1-1) en Delft. 

LENS 8: schopte in deze kompetitie 10 punten bij elkaar. Zij staan daarmee op 
een alleszins bovredigondo 60 plaats. 
Hot resterende programma luidt: 

Thuis: U.L,S./Brernah (uit 4-2 verlies), Westerkwartier (uit 0-1 winst), 
... , ··------ JuVelltas·-en··:o.H.n.R.K. -uit 4-2 verlies. 

LENS 9: 
Geen 
Kam
pioens
kansen 
meer. 

Uit: Delfia (thuis 0-2 verlies) on Juventas. 

Do "Polydor boys" kwar.ien ondanks de aanwezigheid van een Bola toch nocr 
tot 13 punten. Hun prograr.ma luidt nog: 

Uit: .Vies (thuis o-o), v.D.S. (thuis 1-1), R.v.c. (thuis 5-2 winst) 
en Blauw Zwart (thuis 3-5 verlies). 

LENS 10: De Veteranen van Lens vinden soms hot bier van dhr,Hi~rck lekkerder dan 
Geen 
kam-
pioens-" 
kansen .. 
meer .. · 

de pal, Toch schopten zij o.l.v. Jan de Hilster no5 17 punten bij el-
.kaar_. Hot zeer zware prol3'ramma is: · 

Uit: Den Hoorn (thuis 3...:2 winst), Gona (thuis 3-3), 
( thuifl 2:..1 wins't) en Velo ( thuis 1-2 verlies). 

Westerkwartier 

LENS 11: Het elftal, dat vroeger speelde onder nr,13. Deze jongens staan in hun 
pool op de Be plaats en moeten no(> oppasson voor degradatie·. Zij hebbon 
nl. pas 3 punten. Hot profframma is nog: 

Thuis .. : Blauw Zwart 
Uit Blauw Zwart, Trior.iph (thuis 1-3 verlies) 0n Schovoninl3'en (thuis 

2-2). 



LENS 12: 

Geen 
ka•-
pioens-

· kansen. 

LENS 13: 

staat op de 9e plaats met 7 punten. Wij hopèn, dat Z1J in het rest'ant 
van de korapeti tic nog wat punten in de wacht wétén · te slepen:· 
Hun programma is: 

Thq,is: :Qµindorp (uit 1-0 vérlies), , · 
Uit ',(obin Hoog ( thuis 1-4 verlies), Gon\l .( thuis• 0-3 vo·rlies), 

V.v'.O.G. 1 62 (thuis 1-2 verlies) en R.K.S.V.M. (thuis 0-1 ver
_J,ies) •;: 

Dit elftal onder de bezielende leiding va.n:'Ton v.Luxemburg is het 
enige ·elftal uit dit overzicht, dat nog kampioensaspïratïes bezit. 
Zij rnooton dan echtor de volgende wedstri·jden in winst weten om te zet
ten: · 

Thuis:. _Steeds Voorwaarts. 
Uit Steeds Voorwaarts, Graaf Wille• II Vac ( ~huis 5-1 winst), ·wit" 
----- · Blauw (thuis 2-2), v.v.o.G. 162 (thuis 0-3 verlies), 

AaVee 
DE EERSTE KAMPIOEtf IS IN AANTOCHT. 

Als,all~s volgens planning verloopt, zullen we zaterdag a.s. do eerste Lens
karapioen kunnen verwelkomen. Dan n.l. speelt het 4e juniorenelftal (A-klasso) 
om 15.00 tegen Spoorwijk 2 uit. 
KÖ:ilkurrent _Duno werd afg_olopan zaterdag de kampioensaspiraties ontnomen door een 
L'êns~óverw.imÏing van · 2-0. 
Om het kampióoi'lschap eaat hot nu _p.013 "tus',,en Lens on A.D.O. 
:Qeide hebben nog 1 weustrijd te spel on, Lens staat' 2 punten voor en door 'eon 
A.D.O.-overwinnirig"én· een Lc:rn.s- nederlaa,e zou A.D.O. noe gelijk oot Lens kunnen 
kom9n; Aangezien hot Lens-doelgemiddelde aanmerkelijk boter ( 55-16) is dan dat 

· van A,D.O. (49.:.21) hoeven wc ons ook in dat eaval niet al te veel zorgen te 
1:iakeri. . ... •, .· . . ) . .. . 

· Om in ieder· geval aan alle onzekerheid o.n gecijfer con einde to maken, is oc;n 
gelijkspel voldoende ora het karapioenschap binnen te halen. lfo verwachten veel sup
porters langs do (Spoorwijkj 'iiJn en wênsen· Toon Blok en zijn elftal alle suk~os,. 

'DAMESVOETBAL: 

.A.s; Vrijdagavond, na de training, zal 
er in de bostuurskaraor con bespreking 
• et de dara.es plaatsvinden. Wij ver
w~chtcn, dat alle da• csledcn-hierbij 
aanwezig zullen zijn. ' 

Zondag spelen we thuis togen R.K.A.V.V. 
om 10.00 uur, 3e veld, kleedgobouw II, 
lokaal 4 en 5. 
<Woensdag 14 maart zullen we aantr0den 
tegen liet Haagse èlftal op· cdgen v0ld om 

P R O G R .A M M A .J U N· I O R E N · · 

ZONDAG 11 M'J\..:\RT 197 3 •. 

12.00 uur Rava. 1 - Lens 2 
12.00 uur Lens 3 - St.voorw. 1 
13.15 mtr ·Lens 6 - Gr.W.II vac 2 
13,00 uur:: Lens·8 -•Volo 5 
DONDERDAG ·1 5 'MAART 1973 

19.00 µur Lens 1 - Ce_leri tas 1 · , 

Z,lTEHDAG ·10 !11.V,RT 1973-

8 uur. 
Dus alle damos word0n vrijdag op de 
training verwacht ,' ais vanouds· onder 
leiding van Otto. 

. 
D;ENK AJ,N DE KRANTENAKTIE. 

Torrcïn:' 

Zuid0rpark 
V3 
V3 

·' . -~----·-

t·ens 1 vrij ~~ 15.00 ugr Spoorwijk ·2 - Lens 4 H0nc;elola.an 
~ 16,15,-uµr ,R.ihC.4 - Lens 5 Schaapuog, Rijsw.ijk, 

15.00 uu;r Te.do 2 - Lens· 7 Vrcdenburchweg, Rijswijk 
15 .oo uur Wilhelmus 5 • - Lens 9 lfostvlï0twcl)', Voorburg 

Lens 10 vrij 
'16.15 uur Lens 11 - K.M.D.2 V1 
16. 15 uur. Lens 1 2 - K.M.D.4 V2 1 



·· ·16,15 uur Lens 13 - Rijswij)<: ,9 V3 
15,00 uur Lens 14 - v.u.c.12 V2. .. - . . 
13,45 'uur H.B.S.8 - Lens 15 Dael en Boreselaan 
15,00 uur Lens 16 - v.c.s.9 V1 -
15.qo uur. v.c~s.11 - Lens 17 DodorJsvaartwe& 

.15,00.uur Qui.ck 11 - Lens 18 Sav,Lohraanlaan 
13,45 uur Lens ·19 .:. H,B,S.,11 .V3 
14. 15 uur v.v.P.13 - Lens 20 Zuiderpark, 2e eed. 
13.45 uur Lens 21 . - Or.Blauw 6 V2 
13,45 uur v.c.s.13 - LPns 22 Dedomsvaartwee 
15.00 uur Lens 23 - s.v.a.w.4 V3 
.1FSCHRIJVINGEN : 

v66r vrijdagavond 18,30 uur·bij de hoor G,v,d.Steon, Nunspootlaan 
. . (303 

Telefonisch: ·vrijdaeavond tussen 18.45 on 19.30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte): A-klassors ( 1 t/m 8): dhr.J.Hop, tol.29,40,38 

B-klassors ( 9 t/• 15): •dhr;A,Bortons, tol.29,02,45 
C-klassors (16 t/• 23); dhr,R,Bockor, tol.55,94,77 

In noodeovallen kunnen. do junioren nog op zaterdagÖch tend iüsson 10";30 éïf. 11 ;·oo 
uur afboi.len bij dhr.G.v,d. Steen, tol.39,86,94, 

1..FKEURINGEN: Do junioren • ooten bij slechte woersorJstándighoden steo'ds .do af
keuringslijsten ·raadplegen. Telefonische informaties worden hier
over niet verstrekt. 

NIET-OPKOMERS: Wegens niot-opkoraen afgelopen weekeind krijgt do volgende speler 
· 2. extra ros(;lryo-beurton: A,Bijnagtó. 

•Bij herhaling volet uitsluitin{l van doolner.:tillff aan de kÓmpotitie
wedstrijdon. In dat 1,oval blijft d!J vorpliohtine to:t; 1fo.j;aling 
van de kontributie tot hot eind van het seizoen (30 juni) ge
handhaafd. 

Wegens herhaald niGt-opko• en wordt do voleonde speler dit sei
zoen niet raeer opgesteld:, J .ter Laaro: 

B.Nieuwenhuizen (22) krijgt 2 strafrosorvebeurton wegens zijn 
gedrag tijdens do wedstrijd afgelopen zaterdag. 

KEEPERSTRAINING: vrijda,(·16·.45 uur voor P,Hoomskerk en H,v.Kloef:zatordag 
10,00 uur voor N,Groonewegon en C.Harland. 

DE OPSTELLINGEN: 

Lens 1: vrij .. (zio donderdag 15/3-•73); 

Lens 2: ,J,Rouver, G.Uoutors, P.v.d.Stoen, Chr,Stapol, A,Schnoidor, G,Tro• molen, 
H.v,Beyeron, H,Rimmolzwaan, Th,v,Rijn, J,v.Rijn, J,v.d.Mijo, Th. 
Booras. Samenko• st: 11.00 uur Rava-torroin, Leider: A.v.Baggum. 

A,Albors, A,Bauman, M,v,Baggu•, H.v,Dara, J,v,d,Endo, A,Hoynen, 
J ,Meuleman, A,v,d.Meor, J ,Niouwonhuizon; •F, Voeren, F.Vorhooson, .... 
F,Teunissen, J.Post. Leider: Dhr,A,Schneidor. 

A,Baven; A,don Boer, H,v.d,Broek, G.Colpa, H,Guit, F,Snoeyors,. 
R,v,d.Stoon, E,Hoefnagol, J.Jan• aat, .J,v,d.Lans, P.Lojewaan, A,de Pag~ 
tor, R,Zoun, Samenkomst: 14,00 uur L,ms-torrein, Leider: Dhr,A •. Blok. 

~~~2.' ·:· R,Bertons, P,Boo• s, F,Hooghierastra, G,Loliovolà., J.Meyors, E.Reosink, 
· · ,T,v.d.Spool, E,v.d. Spoel, H,Straver, R,Vorbarendso, P.do Wolf, 

. .,-.,., :A",13ch:!,jf. Saraenkomst: 15.45 uur R,V,C,-terrein, Leider: J,Heyn·on. 
· .. - .. . . . . 

. ·:·Le}ls ~: G,v.irdenno, E,Booms, G.v.Doelen, W.Duivor• an, N. 1 s-Gravondijk; 
C,Hooghiemstra, W,do Hilster, R.v.d.Linde, W,v,d.Linden, W.Pacqué, 
B,Ruiterraan, J,Ruyters, F.v.Os. Leider: F,Flumans. 

Lens 7: 

Lens 8: 

8 

. . ' 
.P,v.d.Aar, .Th,Heomskork, J,v,Hook, G,Hoogervorst, H,Keyrier; F,Klos, 
A_,Looyostoyn, H,Niggebrugao, J ,Slabbors, W ,Snijders, P,Zeitzen·. 
Saraenkomst: 14,30 uur Tedo-terroin, Leider: N,Osso: 

C,Bakkor, A.v.d.Berg, G,Blank, R,Bom, A,Brouwer, J,Dossina, 
P,Driosson, J.v,Goffen, A,Kleiwegt, .F.Magnoo, M,Magnoo, Leider: 
Dhr.P,Meershook. 

-•-·--·-



Lens 9: J,v,Gastel, G.v,Gessel, A,'s-Gràvèndijk, M,Heynen, J,de Hilster, 
A,v,Kleef, T,de Kok, E,Landman, R,Micka, Q~v.Noort, P,Perreyn, G,RuY.G"7 
rok; M,Wolters •. Leider: dhr,C,Franke, Samenkomst: 14,00 _u.U:r L,ms-ter
rcin. 

Lens 10: 

Lens 11: 

Lens 12: 

Lens· 13: 

Lens 16: 

Lens 17: -------

Lens .:i 8: 

Lens 1-9: 

vrij (zie andere elftallen), 

G,Bloks, J,Brochard, E.Castenrniller, J,v.d,Ende, 
Kruk, F,v.Loon, R,v,Luxemburg, R,Peek, H,Ruyter, 
ser, M,v.Wassem.,. Leider: .dhr.!< ,Drabbe, 

J ,Hollink, R,v.d •.. 
A,Slabbers, Th,Vis-

G,Boelhouwer, R,Hcemskerk, E,v,Lmcemburg, R,Leyn, A,v.·m1ren, 
P,Meijer, Q,v,d,Meijs,,P.v.Rijn, J,Tettero,· J,Wijngaarden, R,Wijsman, 
D,v.d,Zwan, Leider: dhr.B,0sse, 

R,Blank, L,v,Domburg, P,v,Duyn, A,Hoefnagel,·F,Kras, L,Lejewaan, 
M,Looyc, G,Mahieu, V.Pouw, T.Prins, H,Uding, H,Uubbon. Leider: c!_hr,,. 
s.sandifort. 

P,Iilor,i, U,Groen, iLHoppenbrouwors, E,v,d.Hoven, A,Hoonstok, M,Jansen, 
C,Lïpman, E,Teunis, Th.v.d.Voort, J,de Uaal, F,Wouters, l'l,de Vos, 

• A:v.Velzen, Leidèr: dhr,H,Dankers. ' 
P,Dullaart, F,Jonker, ,\:,Jansen, R,Kleywegt, A,Krijcrsman, J,Korte, 
A,v,Maarseveen, F,v,0stayen, J,Potlpen, J,lfasserman, T,Zerbo, R,Zetz. 
Leider: dhr,M,Verheesen. Samenkomst: 13,00 uur Lens-terrein, 
als bekend. Leider: dhr,W,Keetman. 

P;v:d,BurG, W,Frantzc, 0.Huis, R,Noordeloos, F,v,Volzcn, H,Vink, 
F,Kortekaas, P ,Lucas, M,Peperkamp, !,!.Prins, P ,Schoemaker, R,v,Loon, 
Leider: dhr,Th.Hoefnagel. Samenkor.JSt: 14,30 uur Lens. 
R,v.d.Boogaard, J.Coli, M,Versteeg,_ H,du Chatinier, W,!Ieynen, 
R,Peeters, Th,v,Luxembure, Ch,Goeve, N,Groenewecren, R,Dessing, R,Ko0-
vo0ts, P.d.e Haas, R,Percira. R0s,: A,]ijnagte, Leid0r: dhr,H,Verba.:. 
r0nds0. Samenkomst: 14,00 uur _Lens. 

als b0kend, L0id0r: dhr,l/,v.d,Tol. 

Lens 20: A,Grimbcrgon, A,Kocvoots, U,Rots, S,]lruons, A.Ellinger, R,v,Leedon, 
A.Sips, ],Vaskc, E,Wubben, L,Straub, M,v,Zwedon, A,Gordijn, S,Wilrnor, 
Leider: dhr,ll,Michols. Samenkomst: 13,30 uur.Lens. 

L0ns 21: C,Harland·; R,v.A~le, P.Bakvis, M.v.Pèlt, M,Sclmitz, M.Vissor, 
F,Jlauman, T,Gimberg, R,Grovo, M.v.d:,'lkker, H,v,d,]rook, T.Hoogevoen, 
Leider: dhr.A,Ho.ek. ,. . 

-· ,\ 

Lens 22: H,Erkelens, M,Rovers, G.]oo_n, E,Francke, P,de Gier, G,iànsen, H,1fooke, 
R,Pie

0

têrs·, R,v,Elderen, R,de irös, P.de. Jong, F,0rta, Ros.: ]l.v.Nieuwon
huizen. Leider: dhr.R,Peters. Samenkomst: 13.,00 uur Lens" 
K,Straub·, G.v.a.';Jirook, N.Franken, M.Kerkhofs, G,Teeuwisse, R,Raap
horst;_ N.N,, N,N., N,N,, N,p., N,N. Leider: dhr.A,Banning. 

DilTK AAN DE KRAlfTEN"AKTIE ! .! 

P R 0 G R A M M A p· U l:' I L L E N EN" W E L P E N 

PUPILLEN 

ZATERDAG 10 MAART 1973 

13,45 uur Lens 1 
11,45 uur Duno 1 
12,45 uur Lens 3 
12,45 uur S.Altius 1 
12. 45 uur Lens 5" 
11,45 uur Lens 6 
12 .oo· uur_, Flami~o' ~ . 
12.15 uur Rijswijk 7 
10,Ö0 uur Vios 5 

WELPEN 

ZATERDAG 1 0 MA,\.RT•'-197 3 

- Velo 1 
- Lens 2 
- v.c.s.2 
- Lens 4 
- Vrodenburch 3· 

G,D,S.J 
2 - Lens 7 

- Lens 8 
Lens 9 

Terrein: 

V1 
Mcrr,Nolenslaan 
V2 
Ifoornpa:rk, Rijswijk 
V) 
V3 
Schaapwog, Rij swi-jk 
idem 
Dodenisvaarti;:ecr 

9 



11.45 uur Lens 1· · 
1 h45 uur Lèhs ·2 
12.45 uur A;D.0.·3 
11 ,45 uur Vios 2 
11,00 uur Lens 5 

- Voorburg 1 
- - Celeri tas 1 

_ - Lens_:3 · 
- Lens 4 
- v.c.s.4 

V1 
V2 
Zuiderpark 
Dedemevaartweg 
V2 
Monsterseweg 11,00 uur Loosduinen 2 - Lens 6 

AFSémiijVINGEN': 

Schriftelij!:: vóór vrijdagavond lB.30 uur bij dlu;',G.v,d,Steen,- Nunspeetlaan 303, 

Telefonisch: vrijdagavond tussen 18,45 en 19,30 uu~ (uitsluitend in geval van 
ziekte) , tel. 66. 13. 14 ,Klubge bouw. 

In noodgevo.llen !runnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend.tussen 10.00 
en 10. 1 5 uur afbellen, Tel. ·66. 13. 14 klubge bouw. 

AFKEURINGEN: Bij slechte weersomstandigheden steeds eers~ .de afkouringslijsten 
raadplegen. Staat daarop bij "Pupillen en Welpen" vermeld: "GOEDGE;~ 
KEURD", dan steo·ds naar veld of punt van Sa.Llenkomst komen. "IN DIT 
GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORM'EERD·NJ\.tl.R EVENTUELE 
AFKEURINGEN, 
Staat bij_d'.e afkeurings,adres~en,bij "Pupillen on Welpen" vermeld: 
"ZIE AFKEURIUGSLIJST", dan f!lOet als volgt worden geJ:,ai:,dold: Voor do 
thuiswedstrijden noot juniorehl:j.jst worden geraadpleegd. Zijn de 
wedstrijden van Lens 11 , ·16 · en 23 (;Oedgekeurd, dan gaan ook de Pu
pillen- en Welpen-wedst~ijden op ons veld door, Uitsluitend.voor de 
uitwedstrijden mag in dat geval .ielefonis~h worden ge~nformeerd of 
hu:n wedst:,ijden doorgaan, (Tel.66. ! 3. 14) _ en wel zaterdagochtend 
tussen 10.00 en 10.15 uur. 

. -
,.. UIET-OPKOl!IERS: Wegens niet-opkomen afgelopen weeke_ind krijgen de volgende_. spe-

: lers 2 extra reserve-beurteii:,,R,Roeiofsen_ en" J ,KortJ?an, · 

Bij herhalins volgt uitsluiting van deelneming aan de konpetitie
wedstrijden, In dat geval blijft de verplichting tot betalin& van 
de kontributie·tot het eind_ vim het seizoen (30 juni) gehandhaafd, 

OPSTELLINGEN PUPILLEN': 
p 1 : 

p 2: 

p 3: 

!'._4: 
. !:_:?_: 

p 6: 

!'._I: 
p 8: 

!:_2_: 

als bekend; Leider: Paul· v.d.Steen·, 

als bekend mèt R,.Coli. Leider: ·.Jos Disseldorp. Sanenkomst:. 11 uur Lens. ,_ 

ais bekend. Leider:. Ton Bauman. 

als bekcmd. Leider: Ferrie Hooghiemstra. Samenkomst: ·12 uu;r Lens (Per auto?) 
- als bekend. Leider: 

als bekend, _ Leider: 
R,Bout, R,Fromberg,· 

als bekend. Leider: 

als bekend. Leider: 

Rob Hoefnagel. (B,v.d.Kruk zie ook W 6), 

Fred de Kleyn. _ 
J .Hoen.stok,. F,Mos zie ook P 9. 

Coen Hooghiems_tra. Samenkomst: 1 _1 , 15 uur Lens, 

Arnold.Brouwer. Samenkomst: 11,30 Lens. 

U .Uoort, R,_v.Eyken, F° •. v'.d,Hoeven, H,Jansen, L.v,Luxemburg, R,Matthijssen, 
J.Overklift, T,Teeuwisse, R.Bout (2x), R,Fromberg (2x), J,Hoenstok (2x), 
F.Mos (2x). _Leider: Koos Schrover. Samenkomst: 9.30 uur Lens. ______ . 

. 
OPSTELLINGEN' WELPEN': 

W 1: 

W 2: 

lLJ.: 
1[_4: 

]i_:?_: 

W 6: 
10 

als bekend mèt R.d~-Boer. Leider: Hans Zoun. 

als bekend. Ros.: R,Roelofsen. Leider: Guus Heynen •. 
Robert Wassorî:iän.(2x) zie. ook 1f 5, 

als bekend. Leider: Cees v.Deelen. Samenkomst: 12· uur Lens. 

als bekend. Leider: Dhr,Hoppenbrouwor. Samenkomst: 11 uur Lens. 

K.Boon, A.Franken, R.Franke, Rudio Houweling, Ronald llouwelihg, W,de Jong, 
R,de Jong, J.v.d.Zwan, J,Koevoets, f,Tettero, Robert Wasserman (2x). Ros.: 
J ,Kortoan. Leider: -Frans Disseldorp. · ---

R,Niggebrugge, J ,Grove, H,v.Gorp, J ,Krijgsnan, L.v.d.Akk:er, M,Houdt, .:n. .. 
Driessen,· A,v.Pruyssen, E,Metselaar, E,Dullaart, E,Jager, B,v,d.Kruk (2x), 



Leider: Otto Kortckaas. Samenkomst: 10,15 uux Lens. 

DENK AAN DE KRANTENAKTIE ======================== 
Ui tslap;en: 

~pillen: 

V. C. S, 1 Lens 1 
Lens 2 Quiok 2 
H,D.V.1 - Lens 3 
Te Worvo 1 - Lens 4 
Lens 5 - Spoorwijk 
Rijswijk 5 - Lens 6 
Lens 7 · - Rijswijk 6 

·H.].S;4 - Lens 8 
H.D.V,3 - Lens 9 

. 1-0, 
3-1 · 
6-1 
0-4 
1-0 
2-0 
1-2 
0-1 
7-1 

~elEQ!!: 
,Lens 1' · 
H.M.S.H. 1 
D.S.0,2 
Lens 4 
Duno 2 
H.M.s.rr.6 

D',H;C.1 
Lens ·~ 

- Lens 3 
- Vrodènbura 5-
- Lens 5 
- Lens 6 

r 

1-2 ':: 
7-1 
6-0 

- · 1-5 
0-1 
0-7 

LENS · 11 { jun) bezorgde hot oneeslagon K,M,D, een govoolieo los. 

Ons elftal ging met de wetenschap hot veld in, dat hot hun laatste léans was oti 
alsnog aanspraak op do titel te kunnen maken. Zo wisten allemaal, dat hot een 
hels. karwEJi zou worden om van deze stevige jon(;ens uit Waterincron to winnen: 
het was tot dusver nog niemand gelukt deze jongelui to kloppen, 
Het feit, dat de Wateringors voor do wedstrijd ons al lieten _f,)Ele delen _in_ hun .. 
vreugde bver hot aanstaande kampioensfeest, prikkelde ons nóg moer, eezien wij-

- zelf, teoretisch, ook noe kampioem':kunnen worden. .: • 
De wedstrijd begon in oen verschrikkelijk hoog tempo, onze voó'rw'aartsen vochten 
als·leetiwon om K.M,D. niet in hun eigen spel te laten komen. Bliksemschicht 
Johny •Br.ochiird snolde op rechts lan1,s zijn v0ol arotero tegenstander, trok do 
bal mooi voor naar Michel van Wassom, die hom diroct keihard inschoot. 
De verbijstering was bij allo K.M.D.-ors groot •. Zij gingen hun tompo opvoq±'_ÇJ_nc, 
waa:r· enkëlEi ·gevaarlijke ·toaonaanvallen uit ontstonden, maar onze kleine, maar 

• • • ' • 1 • 

vinnige goalie, Eric Castenmill~r; greep parraantig in. Ons terapo en onze irrzot 
was _,zo grandioos, dat er moer doelpunten moesten komen. De zwoeger Anton Slab-

.,· bers gaf con rac;fijne pass naar Johny Brochard, die al sprintend -con keihard 
schot naar do rochtorbovonhook afvuurde, 2-0. Do foostvrou15dc bij alles wat 
Lens was, deed die beste brave borsten uit Waterinecn nae racer verblokeri;·Do 
rust ging mot deze stand in on het bleef afwachten, met wolk wapèn K.M.D •. 
ons in de tweede h0lft zou bostrijdol:}, Wij zouden filqoten blijven'aanvallon, 
want de zwakke plekken bleken bij ·K.M,D. toch in de vordodigina to zitten·. Zo 
gauw ze ten aanval trokken, waren zo razend eevaarlijk, ·maar onze •vërdediging 
groep steeds bikkelhard, maar geoorloofd, in. Do opdracht werd _perfokt uite;o-, 
voord, want uit 00n massale Lonsaanval werd hot in do e.ersto minuut na rust al 
3-0 door wederora oen schitterend doelpunt van de in grote vorm verkerende Johny 
Brochard. De ontroddorin15 bij K.M.D. was kompleet, zoiets hadden ze dit seizoen 
nog niet meo150maakt, 
Zo werden hierna volkomen weggespoeld, want medelijden kendo dit Lens niet. Er 
word eerst nog· tot tweomaal too op de lat geschoten, alvorens Gerard Bloks on 
Michel van Uassem het net nogmaals deden bollen en op de valreep gunden wij 
K,M.D. toch nocr oen tegendoelpunt, mede door hun sportieve wijze, waarmee zij 
ons bestreden. A.s. zaterdag komt dit ](.M.D. al naar do Hengelolaan: wint Lens, 
dan staan we gelijk met K;!.l.D., maar met con beter dooleemiddolde. Iedereen;· die 
van oen spannende, bikkelharde wedstrij<l.'1!-oudt, kan dit elftal o,m 16,15,uur op 
veld 1 komen· a,:mmoodigen. · .- '' ' 

Lens p 5 - Spoorwijk P 2. 

Lens speelde teg~n het tweeá,e 'pupillen- . 
elftal van Spoorwijk,. dai; het in do af-
deling niet slecht doet. . · 
In do eerste h0lft met, wind tegen wercl 
Lens in de verdedi[!ing gedrukt, maar, · 
door enkele snelle uitvallen kwara Lehs 
nog een paar ka.er gevaarlijk voor hot 
dool van Spoorwijk. Dit ·1ovorde echter 
geen doelpunt op. Daaronteg0n krooa de 
Spoorwijkvoorhoodc meer kansen, maar · 
doqr 6oed-ingrijpcn van de achterhoede 

, (Roy, Bar~y, Ruud, Cees en koep0r Peter) 

Nico Drab be. 

worden deze (ievaarlijke aanvallen c;o
k0erd. In do 2o helft Icon Lens hot i
nia ti0f nemen · door wind mè\:,. · Lens gine 
raotcon stukken boter spEJlen, oradat ze 
do ruimte opzo'chton. : 
Spoorwijk word. wèc;6odrµk't en Lens 
kree6 oen aantal cornors te nomen, 
maar hot had 6oon resultaat. Lens · · 
bleef dooreaan, totdat 3 minuten voor 
tijd het beslissende 'doelpunt viel. Do 

· bal werd vanuit hot middenveld do 
diepte ingespeeld, waarop Misja attoni• 



reageerde. Na stevig doorzetten kon hij 
de bal in het doel werken •. Dit bepal).lde 
de eindstand Vl),n 1-0. Lens heeft door 
hard werken van het technisch betere 
Spoorwijk gewonnen. 

Jlillr@MW~ w&oo·®~ -JJOil@MilM11BllMID 
TAFELTEl'INISK0MPETITIE. 
We(l"ens organisatorische moeilijkheden kunnen wij. de juiste data nog niet bekend· 
maken, maar je kunt wol alvast ir.isch:ç'ijven door je n'1am op de lijst te zetten, 
die sinds afgelopen zaterdag op het publikatiebord hangt (deze lijst is overigens 
geen kladpapier). Do inschrijving sluit 18 maart, wan.ma de juiste wedstrijdin
deling moet worden geregeld. We rekenen op een groot aantal deelnemers, zodat 
hot een spannende strijd kan worden. 
KRANTENAKTIE: 

A.s. Zaterdag kunt U weer Uw overtollig oud papier kwijt, want vanaf 10 uur komen 
wij weer bij U langs, als U tenminste vóór vrijdagavond 22.00 uur Rob v/d Steen 
tel. 39,86,94 ever.i belt. 
Wij rekenen wel op U ! , 0verieens u kunt ook zelf Uw oude kranten meebrengen en 
in_ de container deponeren, 

SPELRIDELWEDSTRIJD. 

A.s. vrijdagavond om .19,30 uur zullen de volgende verenigingen in~ klubgebouw 
elkaar in de halve finale bestrijden: dit zijn Gona, Vies, V.D.S., Naaldwijk on 
Lens, 

Voor Lens zijn de deelnemers: W.Valentin, Il.Planken, M.Peperlcimp, A.Sips, P.Per
reyn, c.v.d.Ende, J.Reuver en A.Brouwer. . . 

Wij 1ronsen hen alle sterk~e en een prettiae avond, evenals hun eminente leider 
Dhr,F.Flumans. 

BEATA vmm. 
ITet staat nu definitief vast, dat op vrijdauavond 30 maart or weer een knal
goede boafavond voor B- en C-klassors komt, wederom met muziek van Dr.Dummy 1 s 
Drive-in-Diskotheek, Het vorige sukses in n:an.merking genomen, rekenen wij wee·r 
op een ·gro~tse opkomst. 

B-on C-klassers, houdt dus deze avontl vrij 

DEN.IC J.AN DE KRANTENAKTIE ·! ! 

--------=---=-===--============---====-==-------=== 
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. DE LENS REVUE 

lfookblad van do Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDF'LING&J 

Het Bestuur heeft de spelers J.de Boer, N.de Boer en J,de Hilster voorlopig ge
schorst n.a.v. hun gedrag tijdens de wedstrijd Westerkwartier 5 - Lens 10 sen • 
Eerder c;enoer.:do spelers kunnen zich a.s. maandarr verwei•en bij het Bestuur, 

Het Bestuur heeft eemeend E.v.d.Linde geen straf te moeten oplegeen n.a.v. zijn 
geLlI'ag tijdens da wedstrijd v.v.o.G. - Lens_ 12. 

Het Bestuur heeft C.Schenkels een straf opgeleed van 4 wedstrijden wegens zijn 
,,- gedrag tijdens de wedstrijd v.u.c. - Lens 9 jun . 

.De voonrnardelijko straf van 2 wedstrijden is hierin begrepen. 

DE LOTERIJ IS VAN START GEGAAH -----
De lo·cerij voor het bouwfonds is vorige 
week donderdagavond van start gegaan. 
Na afloop van de training van onze se
lektiecrroep senioren werden de eerste 
lotcnboekjcs ui tgee;even. Er was geen 
seloktiesepeler, of hij gin(s net één 

of meerdere boekjes naar huis, Het eer
ste en tweede elftal hebben daarmee 
duidelijk de leiding genomen voor wat 
betreft het aantal te verkopen loten. 

AG.l!~DA 

woensUag 14 
vrijdag 16 
zatcrda~ 17 
zondag 18 
di:::::Jdat; 20 
vrijà.ne 23 

;:aaart: 
naart: 
• aart: 
maart: 
1.1aart: 
L12.art~ 

Lens DAMES - Hao.gs Dameselftal (20.00 uur) 
start Paas-klaverjasdrive 
A 4 - A 5. 
RICDE0 3 - Lens 4 (sen). 
Jong FC Den Haag - Lens 1 
Paas-klavorjasdrive. 

,TONG F'C DEN HAAG - UNS 1 

Dinsdagavond 20 r.1aart speelt ons eerste in het kader van een nederlaagserie van 
Jong Fc Den Haag in het Zuiderparkstadion een lichtwedstrijd tegen deze talent
volle jeugdspelers; de wedstrijd begint om 20 uur. 

}TIOOWE LEDJiH 

.,. 91 7 
,,, 918 

ILN .non 
J.J.VogAl 

LENS 1 HHJEL IGfAP 

06-05-64 (IT) 
12-07-61 (P) 

Moppcüweg 898 
Vroderustlaan 157 

674937 
676978 

De vele Lenssupporters zullen geen spijt hebben gehad van hun reis naar Vlaar
dingen o• R.TCWIK - LENS 1 te zien. Het bleek een geduchte oefenine voor de hart
spieren. Met voortreffelijk en gekoncéntreerd_spel werd RKWiiC gedurende de eerste 
helft in de hoek gedrongen, waar de klappen violen. De eerste klap viel trouwens 
al heel gauw. Do wedstrijd was nauwelijks een paar ninuten oud, toen Win Keetman 
doorbrak en Loslie IIazelzet bediende van een puntgave voorzet. Leslie knalde hard 
en onhoudbaar in. RkwIK zag hierna noe eeen kans zich onder de druk uit te wor
stelen, v-~oral dankzij de grote inzet van do gehele Lensploeg. Dat het na een 
half uurtje spelen 0-2 werd, kon eigenlijk niemand verwonderen. Bij een vrije 
trap even buiten het strafschopgebied voerden onze spelers een dernate ondoor
zichtig schimr.ionspol op, dat nieL1and • eer begreep, wie die vrije trap zou nenen • 

. Bohalve Dic'.c Brandonbur1, natuurlijk, want die schoot de bál gewoon even in de 
hoek. In deze eerste helft kwa• en er nog verscheidene mogelijkheden om de skore 
op te voGrcn. 
De twc;ode helft beeon voor Lens heel slecht. mrnnc kreeg op de rand van hot straf
schopgebied een vrije trap on dio ging erin, omdat het muurtje niet al te best 
stond opgesteld. De Vlaardingers rokon nu hun kans. Het kostte heel wat kunst en 
vliemrnrk 'Il• de voorsprong -te behouden. De uitvallen van Lens 1 waren echter zeer 
gevaarlijk. Vooral tijdens l1Gt slotoffensief van RKWIK ontstonden levensgrote 
kanso,1 ,;oer het Vlaardingse doel. Aan de andere kant verrichtte Cees van dor Book 
enkele • alen ze0r :fraaie on 1.10Gdi[s'0 reddingen. 
AlR Lens 1 do rostorondo vier wedstrijden met dezelfde inzet blijft spelen, dan 
k.:nnen wo de nu toch wol uitermate spannende slotfase van de kompeti tie • et ver-

1 



2 

trouwen tegemoetzien. 
Gespeeld werd in de volgende.opstelling: 
·cees v.d.Beek-Peter ·de Jongh-Jan Englebcrt--Rc,,.,d. ~·ormu.n-Han:; ,öoet-
Ton Hop-Donald Schönherr-Dick Brand.onburg--::J'rcd do Zwnrt-Loslio !I.izelzc,·· 
Wir.1 Keetman. · · 

... Zondae wordt een· inhaalprogrnrar.1a g0speelcL :é.cn:s 1 ic: v:;:•ij. 
--· De bolangstelling gaat natuurlijk ... vooral t:it n<l?~r Hill0go:rn~org--Ol_~/t.."' .. pia ...... 1J:..,j 

een overwinning ko• t Olympia op gelijke hoog ;o r1ot Lcn,~ 1 c,: De HollG.,10.iaG.n, ·,···. 
De and.ere inhaalwedstrijd is Coal--ODB, ...:::::::::---... ··:::..=::::::--, .----.-..-··-
Do stand: ·-,·i""':-:,i-=:.:;...___ --...... .. ---....... 

8 ., •1 ,...,,., ,· o-y_r7/t0:'-. ........_ .. · \ 
LENS 1 -11- 3- 4-25 .JO··,:c, ',' ).Ji -..(.•"·:t~,,~~-, ..--. 
D~ IIollandiaan 18- 8- 9- 1-25 26···] 8 •1' ''"7.J. .-'~'.·,, (;' :>-._::,;:.;;-.;:::,,,._ 
Olvy•ap1·n 17- 9-·5- .)'-·23 2s--1-0 , ·;:. ii .. /,,.<,.:-"~,;.4 l"'~':--.1 Il', 

"· U, ...,11,- v_ p/ff.4~~~ .•· r.,/_t,,." ~-~.-. i D·' _1., ·1~-Ç 
RKWIK 18- 8- 6-· 4·-22 "2-~ ~; ,("""'-it)iJ- :/;f/(,::5 - -.:,1 1 ö)h f:'i-1. ',;/ 
St. Volharden 18- 8- 6- 4-22 .J--,'....,.,, 1•'. ·,·-,:,lr"'';:::.,:-~ 0 1 -y,.f'r 
voc 18- 4-11- 3-19 ·1 S-17·, 1 :':>-\~'\.,:,, °"')f;/;f · ;,;:=::~-·-v 
Coal 17- 5- 6-· 6-16 19··1 9 :-i~ / .. ::·• (';-)_4 ::/;~y · 1 JtÎ_, 

18- .'1- 7- ·7-15 21 ,.,., . , ··--' ,,,,, - î'é\1\ ', ( -' . -,.,. ',/ ' . . c') ' ' ' ' ,... " :, 
17- 5- 4- 8--14 ?') -17 / 1 · <:;,i} ·ic /i :",,> f.:,,·yw 

Scheveningcm 
Hill13gcrsborg 
ODJl ~ 3-2~- ~ - -'1 ' . ' ' ,·t1P jf,JJ,,, 17- 4- 4- 9-·12 . . . -_,•~::,. vö 

18- 2- 6-10--1 0 , 2"27 Je: v·v:f· "'-' •"'<e. · 
18- 3- 3-12- 5) 26-4;) 

!IBS 
De Postduiven 

Het resterende progra•• a voor do koplopers: 
LEN"S 
thuis Hillegersberg 
thui.s VOC 
uit Olyr.1pia 
thuis ODB 

RKlHK 
thuis VOC 
uit HBS 
uit Ccal 
thuis Hillegersbere 

DE HOLLANDIAi\N 
uit Postduiven 
thuis Olympia 
thuis Schcvenin;;;en 
uit St,Volhardon 

ST,VOLIIARDEff 
thuis Olym;,ia 
thuis Coal 
uit ODB 
thuis Hollandiaan . 

WAAROM DE GELE KAART GEEL IS. 

OJJ':Cf~PI ·i. 

u:. t l.:iJ.le;;o~:Jb::.rg 
Ji t f;t. ·vol hP,::.~;lcn 
uit De Hollanèio..un 
t::.:uis LEi·~·s 
uit Ii.l18 

Dit seizoen is het Nederlandse voetbal voor hot ourst gekonfronteord • ot oen 
feno• cen, dat inmiddels al door veel scheidsrechters Gebruikt, • isbruikt on 
zelfs bezongen is, nl. de "Gele kaart". De vratl{l' 1:.u, die roij en met r.üj waar
ochijnlijk vele anderen bezighoudt, is, waaron cle kleur van deze kaart nu juis': 
e;eel is. Om allereerst do kleur geel te ana'tisoron: ,;cel is eon pri• o.iro, uarr.10 
k~our, di; vooral geliefd is bij kindero~o.. Ge·Jl r,eeft een v:rolijlrn, blije we:::-

_kir.g ~ 
](ijk nu eens aan, dat zet toch wel even am1 het denken •...•• 
Want laten we nu eens de noderlo.ndse veJ..cl0!:. lancs -;u1ndelen en bezien, welko 
funksic de bewuste kaart heeft in hot y,~etb~.1-zpel. In het voetbalspel is het ~o, 
cln.t do scheidsrechter gebruik naakt Y~n C"e r;elo ka.art, inè..i1..~n een voe-tbalspeler 
een naar des scheidsen oordeols;; zoer m·ru.:rG o•rc:.:-treding beGaa.t. Het is een ser•• 
vice aan het publie)c; doch dat het ook VG:".'lm:rring teweeg ·0,:-cr,.1,t moge blijken 
uit hcttsGen we onlangs op de boeldbui.s te ~ic!1 krer;en tijd0:i1a FC Ar:isterdn.;.1 -
FC Den Haag. lfo zagen de scheidsrochtor d:.ticle}.'.i.;;k r.iot :,en g"le kaart wapperen, 
mn.ar wie en waarora hij de golo kn.nt gaf: ua3 !liet erg duid.olijk" Desgevraagd. 
vorl:laarde hij na afloop, dat de rrelc, ka,,r·o nlechtz al,, "droigomont" was go-
b:r·uikt ., Ook overtredingen, dia VI'OCG'O::t' 00;,: "::ioeking11 -Lo':; :::-cS!.t:'_ taa t hadden 

1 
war·" 

den r.iet een gele kaart bestrl'.ft, ~e:i,,t het r,Gc:,sc;ins ,'.·.1id·Jlij:, is, of de bot1:ok
kcn S];!eler nu een boekin6 of een offj c:..ëlo ~ran1·Rr:'.Luwi.l'lg heeft gekregen" Eén c:;,,-1 
n.l .verm:irrine dus. 
Gebeurt het, dat een sche'idsrechter :10·) ,ooJ..Lé,' oc•rdeolt eon 2poler d.ra.v. oen 
cola kaart te verr.ia.nen, dnn k:rijeen ·wc hot vo::!..contle tafereel to zien: Do 
scheids naakt het linker-/rochtorbor• tz~üd:..uo_opje C-?._ kon°Lf3alcknoopje lo • , c;.l."·aai t 
not zijn rechterhand in de borst/kontzo..k c~ wo..::h-1· oven .. ~,._ 1:-.oudt alclu.c l!.ot pu.~bl i.0k 
in zijn bn.n, ee0ft d0 tv-ko[n:10r..tnto:i.:- de ueloc011huià. u:~ t t,:; roepen: "En, 1r.:1·~'- doe·~ 
hij?", hae.lt àanvankelijk te:r·eend. lang::3an.:r.~ à.oc:1 la.t02~ 1·<.::so:L-1.1.ut en fli tsoP..d. do 
gclo k~nrt uit .. zijn zak, toont hm-;i r.10 ~ con nao..-:- G:!:-ic;:ifn'.Li.~1Jo m~·cr:londa grijns op 
ho-G (sela.at nna..r het publiek, teneinde .l:.on :!n Cte r~clcau~l~.oi.1 to stcllcû to oilt-



stoken in con luid boegeroep, gefluit, gehihahondelul, cq hoerngèroop, eojuich en ceklap, wacht weer, •••• or.i de tv-kom1entator de mogelijkheid te gevew in okstase. uit .to_.r!l.e;pc.n: "Ja, hoor hij geeft hem, hij geeft her.1 11 • (her.i=gele kaart), be-:. weegt daarna de kaart weer in de richting v= de schuldige on verricht dan dezelfde handelingen weer van achter naar voren r.iet als uiteindelijk resultaat, het weer verdwijnen van de kaart in de borst/kontzak. , Hieruit blijkt overduidelijk, dat de gele kaart een • iddel is o• aan te geven, 
i dat de betrokken speler stout is geweest en straf verdient. De kritiese lezer merkt natuurlijk onmiddellijk op, in welk een schrille tegenstelling dit staat tot de eerder omschreven betekenis van· de kleur geel. Ik kan me nauwelijks voorstellen, dat de blije werking van de kleur geel, ook als zodani(!; bij de betrokken speler overkorat. Of zou het zo zijn, dat geel eokozon is om de speler. na het begaan vnn do overtreding blijr.ioodig to stc• cten o• te voorkomen, dat hij. nog agressiever wordt on do scheids zou uanvlieean, hetgeen bij .de kleur rood duideiiji tot'de mogelijkheden behoort (vereelijk: Stierenvechten), r.iaar als ik nu vermeld, dat bij con uit-hot-veld-zendine de ràdo kam::t wordt gehanteerd, blijft or'van deze hypothese woinie, zo niet niets, over. Bovendien, als we do voetballers, die zo hor on der over n_oerlands voetbalvold,m ronddarr,m, eens typeren, dan zijn er talloze, die na-:ir hot predikaat "rauwe bink" dingen, En hot is niet te verwachten, dat zij, nadat de gele ]mart hen voor do ogen is gehouden, ogenblikkelijk tor aarde zullen storten, al knielend voor de scheids plaats zullen nemen, en tot tranen toe bewogon, uitdrukking zullen geven aan het govocl van wie~ bon-ik-aat-ik-"dit-• ag-föo0r.iaken, onder de berouwvolle uitroep: "Ik zal het nooit · moer doen, liovo scheidsrechter". Nee, we konncm de nedcrlandso voGtballcr to goed or.1 te i;oloven, dat hij zich door 'oeh sir.ipel geel kaartje zal laton intimid.oren. U zi~t, het gebruik vn.n do kleur eóol laat zich niet zo gor.iakkelijk verkla;ron. Nu zijn or nog onice oplossingen to 1soven 0n Gvt. alternatieven te bodcnkGn voor het hanteren van 1secl als kleur voor deze kaart. · Om nu do Lens type-stoncil-token-vouw-vorzondploeg niet in al to voel moeilijkheden te brenr,on, zal ik daar nu niet over doorleutoron, tiaar or volc:,mdc w0Ók:, ·oot uw welner.ion, weer op torU/:;komcn. Voor uw sugr;ostics houd ik r.io wel aanbevolen. 

~WJÎW 
Jacowicz 

(~ J\.fi:;olopon week z;i.jn 'do· eerste, boekjes In con boekje zitten 20 loten ii Fl.-:-,50, - rJot loten ui tB'e:seven. Enkele enthousi- Als je con hooi boekje verkoopt, is do asto verkopers kwar.ion h·a ·con uur al r.iot or.islag van het bÖekje voor jou. een lGef; boekje terug or.i )'Teer oen vol Deze, ot1sla1s is eon lot voor eon extra boekje moe to nor.ion. Wij hopen, dat dit prijs; Zorg dus, dat je snol een boekje goede voorbeeld door de andere joni;ens, , haalt on ea do hele far.lilie en buurt die no1s geen boekje hebben afBehaald, af o• jo loten to verkopen. wordt B"evolgd. Zaterdag vanaf elf uur 
kan ierloroen in het klubgobouw bij 
G,Duivosteijn loten halon on do loeo 
boekjes met hot geld inleveren. 

PROGRAMJUI. SENIOREN lJOOR ZONDAG 1 8 MAART 1973. 
Schoidsrcohtor: .12,00 uur Lens 2 - Lens 3 - V1 G"I L 6/4 12.00 uur RK.D.E,0.3 - l'.,ons 4 L.KGsSGla..ar 14.00 uur Lons 5 - Naaldwijk 3 V1 G1 L 5/3 E,Cra's 14 •. 00 uur Lens 6 - D.H.D,7 V2 G2 L 4/2 A.Bronkhorst 12 .oo uur Lens 7 - o.s.0.3 C,Ilrederode 1 o.oo uur Lens 8 W. k1fürtier 7 H,Meulenbelt 10.00 uur Vies 6 - Lens 9 !!,Bal 15.00 uur dGn Hoorn 6 - Lens 10 U,Ilryor Lens f1 - vrij, ziG andore elftallen 10.30 uur. R.rrood 4 - Lens 12 

1.2.00 uur Gr.1Hllom Vac 8 - Lens 13 .... -- ~- .,~ .. , ...... . 
LIGGING DER VELDilT: 
lliC.D,E,O. 
Vies 

- Sportpark "Nootdorp" Kon.Julianastraat, Nootdorp 
- M.Stokelaan hoek Dedemsvaartweg 

den Hoorn ~ Woudsowog 66, don Hoorn 3 



4 

R,Hood 
' 

11 0ckenburgh" 
Gr,W,II Vac - Rogc;ewoning, Landscheidingsweg,· Wassenaar 

VERZAMELEN: 

Lans 4 - 10,30 uur Klubgebouw 
Lens 6 - 1 3 , 00 uur 11 

Lens 12 9,45 uur Klubgebouw 
LenS 13 - 11.00 uur " 

Lens 9 9. 1 5 uur 11 

Lans 10 1 4, 00 uur. 11 

·n E O P·S TELLINGEN: 
' . 

.. . Lens 2 wordt door do trainer bekendgeraaakt. 

·Lens 3 
als·bokend 

Lens 7 · 
al.s bekend 

Lens 10 
zonder J,de Boer 

N,de Boer 

Lens 4 
als bokend 
(Iedereen op tijd -
10.30 u.verzaraelen 
s.v.p.) 

Lens 8 
als bekend 

en J.do Hilster 

raet H,Dankers, G.Blankespoor, 
J,Kuypers en R,Peters, 

Afschri .ivin1,en: 
telef. 29-:-2s-:-38 
20 - 21 ,00 uur. 

Lens 12 
als bekend 
ra. M.Verheesen 
ra. E,Bouhuys 

bij Dhr.Ch.Bloks, 
vrijdagavond van 

Lens 5 
als bekend 

Lens 9 
als bekend 

Lens 11 

Lens 6 
als bekend 
ra. E,Foendoe, 
Afschrijven: A,Ver
vaart, ÖÎ790-5836. 

ra. W,v,Rijn, 

G,Blankespoor, H,Danker·s, 
J.Kuypers en R,Peters naar 10. 

.w.v.Rijn naar 6 

Lens 13 
als békénd 
ra. G,Halleon 

AFSCIIRIJVING:EN: Op de bekende, tijden bij de desbetreffende aanvoerders (Lens 6 
bij A,Vervaart en Lens 10 bij Dhr.Ch,Bloks), 
Ook, indien er geen afschrijvingen voor hun elftal zijn geraold, 
dienen de heren aanvoerders zich vrijdagavond raet Dhr,Ch.Bloks 
tussen 21 en 22,00 uur in verbinding te stellen. 
Van de Soko zijn a.s. zondag vanaf 9.15 uur de heren Ch.Bloks 
en H,Jacobi aanwezig, 

Avondwedstrijd Dinsdag 20 maart 1973. 

20 .• 00 uur Joncr F.C.Den Haag - Lens 1. 

Terrein: Zuiderpark, 

Uitslagen Senioren: -=----~-----
R,K, l-1 ,I.K, 1 - Lens 1 1-2 
Lens 2 - R.F.C.2 2-1 
Lens 3 - V.F,C,4 4-2 
A.D.C.5 - Lens ó 4-1 
Celoritas 5 - Lens 6 2-4 
IIrW,S.2 ...: Lens• 7 1-2 

AFSCHRIJVEN'SEffIOREN 

Lens 8 D,Il,B,R,K,3 4-2 
R.v.c.9 - Lens .9. 3-3 
Westerkwartier 5 - Lens 10 gest, 
Triomph 4 - Lens 11 0-·1 
v.v.b_.a. 162 4 - Lens 12 0-1 
v.v.o.a. 1_62 6 - Lens .13 1-1 

Her on Senioren, zoals U ·weet, 11oot U bij Uw aanvoerder afschrijven., en wel op 
vrijda.:;avond tussen 8 cm 9 uur. Als Uw aanvoc,rder op die, tijd geen tc,lefoont-jc, 
van U krijgt, rekent hij op U. Zijn strijdplan voor koraende zondag gaat hij uit
werken. J.l::iar wat eebeurt or nu zondags voor hij naar de dosbetroffencj.e togon
standor toegaat? •.••••• : Juist, hij wordt ~oru.:;geroepon, want or is telefoon 
voor hor,l, Er is toch ieraand, die af wil· schrijven, Weg strijdplan, !foren, dit is 
flauwekul, schrijft U te allen tijde af op vrijdagavond: er is dan n.l. kans, dat 
de Seko nog ienand anders vindt om Uw opc,naovallen plaats op te, vullen. 



DAMESVOETBAL 

Hedenavond, woensdag 14 maart 1973. zal er op ons veld eon ·wedstrijd worde"n 
Gespeeld tussen het "Haags elftal" en de dames van Lenig en Snel, aanvangstijd 
20.00 uur. 

Het elftal van Lenig en Snel zal worden samengostoid uit de.volgende speelsters: 

llotsy v.d,Heijden, Ria v.d.Ileijden, Yvonne v.d.!Ieiden, Marian Smits, 
Thea v.d.Heijden, Moes Cost, Thea Bogisch, Mary Jansen, Josette Kuyk,·.~ 
Elly Ann Hendriks, Willy v. Dooren, Annemieke Guit, Bernadette Doresteijn. 

TOPSCORERS. 

Gerard de !Ioogd 
Eduard Bakkers 
IIans Verheugd 
Joa Disseldorp 
Losli'e !Iazelzet 
Jan d·e IÜlst.er 
Wim Koetmaii° 
IIennio de Sterke 
Ilans llertens 
Jos Kuypers 
Ton van Luxemburg 
Hans Kruizinea 
Wil Verheul 

VARIA 

15 
12 
12 

. 10 
'16 
' 10 

9 
9 
8. 
8 
8 
7 
7 

-, 

- Cock en Du.die Vervaart danken allen, die voor hen 16 februari 1973 tot eon 
onvergetelijke dag maakten. 

- Men trach't de top van de wijsvinger te brengen toean het onderste kootje van 
do wijsvineer·. Hierna uitstrekken·. Deze oefenin'g 50x (Uit: Handboek voor hot 
Flipperen: IIoofdstuk 3: training. Do Toorts Jo_ druk, Ha~,r-1~•). 

- Lans A, 2 heeft zondag v.ole;ens onze natuurkundige medeworkor in de.. "peûtor
zandbak" van Rava eespeeld. Helaas hadden zo. hun e•• ortj<"Js·en schepjes ver
eeton. 

- Lens A 4 heeft afgelopen zaterdag door eon 1-0 ovorwinnine het kampio·ensehap 
in hun afdeling behaald. 
Wij feliciteren Toon ]Jlok on zijn elftal van harte met dit fantastische 
resultaat. · 

- Kees v.Raar.,sdonk, speler van K.M.D.4 ·is afgelopen zatèrdae; z'n voetbaltas 
verloren in ons tweede kleedgebouw •. , 
Wil do oorlijke vinder deze tas terugbezorgen bij onze bar of anders een 
telefoontje naar 01742_..:2174; lleat'rixstraat 10, Wat'oringen. 

- Als U woensda.gavond _Uw avond op een aangename manier wilt doorbreneen, is een 
bezoek aan het' Lans-terrein op zijn plaats.- Dan speelt ons darJeselft'al tegen 
het "Haagse elftal". Kom eens kijken. · · 

- Ni°co Kortekaas hoef't 'afÎJe'iopen vrij.dae .bij de Spolregelquiz ons klubeebouw 
orr: fraai opgefleurd met bloemen. Keurig vakwerk. · 

PROGRAMMJ, JUNIOREN 

ZONDAG 18 MAART 1973 
Lens 2 - vrij 

1 3 • 1 5' uur V.D. S. 1 - Lens 3 
· 1 2, 00 uur \tît Blauw 2 ·- Lens 6 
10,30 uur RK.A. V. V .5 - 'Lens 8 · 

ZATERDAG 17 MAART 1973. 

16. 15 
15.00 
15.00 
15.00 
12.00 

Lens 1 - vrij 
uur Lens 5 - tens 4 
uur Vies 3 - Lens 7 
uur Lens 9 - D.II.L.8 
uur Lens 10 - G.D.A,3 
uur. S ,V. II. 2 -, Lens 11 

Lens 12 - vrij 
• Lens 1 3 - vri.i 

' ' 

: Th.M.llouw• eesterpad 
1fostvlietwog, v'aorburg
Heuvelwog, L' dai,1. 

V2 
Dede• svaartwee 
V1 
V2 
.Erasmuswee 

5 

• 



6 

15.00 uur Lens 14 - D,H,C,9 V3 
13.45 uur Lens 15 - v.c.s. 8a V3 
13,45 uur Lens 16 - Til.Zwart 12 V1 

Lens 17 - vrij 
L0ns 18 vrij 

13,45 uur Lens 19 - Spoorwijk 7 V2 
Lens 20 vrij 
Lens 21 vrij 

13,45 uur RK,D,E.0.12 - Lens 22 Hootdorp 
Lens 23 - vrij 

AFSC!IRIJVIlTGEN": 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G.v.d,Steen, Hunspeetlan.n 303, 

T~!efonisch vrijdagavond tussen 18,45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte): A-klassers ( _1 t/m 8 i: dhr,J,Hop, tel.29,40,38 
. IJ-klassers ( 9 t/n 15 : dhr,A,ïlertens, tel.29,02,45 

. C-klassers (16 t/m 23 : dhr,R,Becker, tel. 55,94. 77 
In nood1,ovallenkunnen_ de· junioren nog op zaterda1,ochtend tussen ro.30 en 11.00 
uur afbellen bij dhr,G.v.,d.Stelen, tel. 39,86,94, 

AFKEURIHGEN: Do junioren moeten bij slechte woersomstn.ndi1,heden steeds de af
keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hier
over niet verstrekt, 

IHET-OPKOMERS: Wegens niet-'opkomen ·afgelopen weekeind krijgen de vol,3ende spelers 
2 extra reserve-beurten: A,Hocnstok, R,Grove en C.Tiooghiemstra. 

Bij herhaling volgt uitsluiting van deelneming aan de kompetitie
. wedstrijden. In dat ·geval blijft de verplichting tot betalin1, van 

do kontributio tot hot eind van hot seizoen (30 juni) cehandhaafd. 

KEEPERSTRAINING: vrijdaa 16,45 uur voor F,Verbarondsc en P,Scholtes, 
zaterdag 10.00 uur voor J.Brone;er on K,Straub. 

-DE 0 PST ELL INGEN: 

Lens 1 

Lens 2 ----
Lens 3 

!!~!!~_4 
Lens 5 

Lens 6 

Lens 7 

Lens 8 

P,Zoitzen, R,v.d.Steen, M,Bloks, C,Ilöesekcn, F,Disseldorp, H,Rinmel
zwaan, Th.v.Rijn; J,v,Rijn, G.Tronr.relen, R,Zoun, J,v.d,Mijo, 
A,Jungsohlä{l"or, H,v,Ileyeren, J,Stoltz. 

vrij 

als vori1,e weck. Sar.1enkoL1st: 12.00 uur Lens-terrein. Leider: 
Dhr.A,Schneider. 

als vorige week, Leider: Dhr,A,Blok, 

· als vorig-e week. Le.ider: Dhr,J ,lloynen, 

als· vorige week. Met N.Kortekaas. Res,: C,Ilooghiemstra. Leider: Dhr. 
F,Flumans, Sanenkomst: 11 ,00 uur Klub0obouw. 

als vori1,e woek, Samcmkomst: 14,30 uur Vies-terrein, Leider: 
Dhr.1/,0sse, 

als vorige week. Sa6cmkomst: 10,00 uur RK,A,V,V,-terroin. Leider: 
Dhr ,p ,Meershoek, 

J.v.Gastel, G.v.Gessol, A, 1 s-Gravendijk, M,lloynen, J,de Hilster, 
A.v.Klcfof, T,de Kok, R,Micka, Q,,v:Noort, P,Perroyn, G.Ruygrok, M,Wolters" 
Leider: dhr,C,Franko, 

Lens 10: R,Guit, R,v,IIook, R,IIulsemans, E,Landman, J,Lustenhouwer, R,v.d.Jfoor, 
U,v.d,Mije, P.v.d,Nieuwenhuysen, R,Reesink, J,Vol'dnan, J\.,v.Velzen, 
J,v.Velzeln, J,v.d,Burt,t, Leider: dhr,J.Zoot._ '. 

Lens 11: G,Bleks, J,Brechard, E,C:istonmiller, J.v.d._Endo, J,Hollink, ·R,v.d.Kruk, 
F.v,Loon, R.v.Luxemburg, R,Pcek, JI,Ruytor, A.Slabbers, Th,Vis.ser, 
M,v,WasserJ, Leider: dhr,N .Drabb0, Sar.10nkomst: 11.15 uur Lens-terrein, 

~-l~• vrij (J,Tettcro zie Lens 14), 

!!~~~-ll• vrij (T,Prins zie Lens 15), 

Lens 14: P,Blom, U.Grocn, R.IIopponbrouwers, E,v,d,Hovon_, M,Jansen, C,Lipman, 



E,Tounis, Th.v.d.Voort, J,de Waal, F,Wouters, W.de VÓs, J,Tettoro, 
Res.: A,Hoenstok, Leider: dhr.H,Dankers. 

P,Dullaart, F,Jonker, Jl,Janson, R,KleY!'er;t,,. .. fi._,)(rijesr;i.®, J,Korte, 
Jl. V' Maarseveon; F>ir.bsiàyon ', .. J .PÓr.ÏpÓn' .. j .wà~serman, T .Zerbo' R.Zetz' 
T,Primi. Leider: dhr.M. Verheosen. · 

!!~!!~_l§.: als_ bekend. Leider: dhr,W,Keotman. 

Lens 17L'.l~= vrij. 

!!~i~c..12.= . als bekend. Leider: dhr,W •. v.d.Tol. 

Lens 20L'.21 : vrij. 

Lens 22: ·u:Erkelons, M.Rovors, G.Boon, E,Francke, P,de Gier, G.Janson, 
R,Pietors, R.v.Eldcren, R,de Vos, P,de Jong, N.Frarµcen; Ros.: 
F,Orta - B.v.Mieuwcnhuizen. Leider: dhr.R,Pcters. Sa.nenke• st: 12.45 uur 

Lens 23: ------- vrij. 

LEffS- Jl 4 K A M P I O E N 
==-=-=== ----------=--=-

/ ··In.de· laatste wedstrijd moest Lens 4 
hot opne• on togen Spoorwijk. Gozien wij 
deze wedstrijd ton• inste {l'elijk moesten 
SJ:)Glon' om het kampioenschap to boho.lon, 
lmamon de spelers no,:,a'!.- zorimmchti& het 
veld in. In de eerste wedstrijd was te
sen Spoorwijk mot 9-0 i5'owom1en. M::i.ar 
de tegenstander ta})to uit eon ander 

.<::. vaatje ·nu. Van hèt bee;in af bleef • on 
"'in de verdodit,ing on wat men ook er 
aan dzod, het wi;is,n:j.ot moeelijk het 
doel to vinden. Bavcn en Janmaat misten 
diyorse kanse~ qn:oyer hot al{l'eincen 
werd het samenspel cl.oor de tegenpartij 
stoo,,s afeebrokon. Met de rust 0-0. Na 
do rust moer d~k-op het dool van Spoor
w~jk, maar ondanks stormlopen via Jan-. 
maat en Lejowaan stond er toch steeds 

(Lens. 

'n been van Spoorwijk in do "tOIJ', Tien 
minuten later pikte Lojewaan een bal 
op, die was gelanceerd door Baven en 
wist door te drukken on doelpuntto 
prachtig, oen hele opluchting. 
Nu speelde men rusti5er aan en terwijl 

-de tijd verliep, wist Spoorwijk nae 
enige tegenstoten te eevon. Maar het 
einde kwa• rlot 1-0 dus:. Kanpioen. !fot 
dank aan alle spelëirs,. die iri dit elf-
tal hebben gespoeld, hoop ik,dat hot 
vorder in do toekomst de jone;ens zoor 
e;ood {l'aat en zo hot vol5end·seizoon 
wederom zeer eoeà. voor de ·dfl/l' · zullen 
komen. 

A.J.Blok. 

riod.strijdverslag ïi.v.c. 4 - Leii.s 5 (jun,). 

Geïnspireerd door ·ae wedstrijd van vorige week op televisie, heeft Lens 5 in do 
voor hen net zo belangrijke wedstrijd oen uitstekend resultaat r;eboekt. 
Mot maar liefst 3-0 hoeft Lens 5 ook dit obstakel op de we{l' naar hot kampioen
schap weer ecnol:'!en. 
Dat dit niot zon,do.r .moeilijkheden is e;egaDJ:J,_, sp:)'.'oekt voor "zich. Gedurende lange 
tijd werd Lens a,oor R. V. C. vollecÜ.g in de vordodigine l]'edrukt. Knap verdedil)'chd 
lukte het Lens o_ch.te.r enkele malen te oounte-ren. Hiorui t ontstonden doelrijpe 
kansen, waarvan _St.ra.vor er tw00· benutte. Verbarondso scoorde d.m.v. 00n v:rije 
trap. Advies acm_ d_e .lezers: 

Kom eens kijken naar A' 5 ( onder het inotto: Liever ruiken dan lozen). 

Lens 8 - Velo (Jun·.)· 

Na ovorwinninc;on op Quintus (7-0) en 
Dyna• o 1 67 ( 1-0) r.1oost Lens 8 nu aantre
den tce;en hot sterke Velo, wa:,,rvan in 
de uitwedstrijd met 3-1 was verloren. 
Gebrand op rovanoho, ~ette Lens Velo 
stovic; onder druk, doch door pcoh ble
ven doelpunten vooralsnog uit. Na 1 O 
r.linuton och ter was hst Ad Kleywec;t, die 
Lens n::i.ar eon voorsprone; tilde. Na dit 
doelpunt kwa.r.1 Velo er niet me0r aa.n te 
pas. Dümon hot kwartier maakte -atmvoer
der Arnold Brouwer er 4--0 van door oen 
puntgave hattrick. Vlak voor hot rust-

J .rroyno!l •. 

• sie;naal scoorde Dricssen nog hot vijfde 
• , doelpunt. In do tweede helft krooc; 

· Velo do kans om onder do Lens-druk ui·~ 
te komen en zij kroeon dan ook'vclo kan
sen. Doel• an Marool Magnèè echter wist 

-zijn doel formidabel schoon to houden, 
Vijf minuten voortijd wàs"hêi'alwcor 
Ad Kleywcet, die vrij kon opkomen on 
-zijn schot verdween in de'tóuwcn. 
D0zo zoac was er oen van het hele elf
tal en als A 8 zo blijft spelen, dan 

.zullen ze ook de laatste wedstrijden 
7 
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z.eker winnend afsluiten, 
Rob Bom. 

Lens 11 (jun,) kwam door overwinning naast K.M,D, 
' In e·en harde, maar toch niet onsportieve wedstrijd is dit Lens ·crin geslaagd 

oen benauwde overwinning uit hot vuur te slopen, Al binnen 5 min. word oen hoog 
afstandsschot van fümé Peek door do IC,M,D_.~keopor verkeerd booordoold. Hierna 
kragen boido ploegen nog goede kansen, maar worden bepaald door de spanning van 
do strijd gemist. A.s. zaterdag wordt or om 12,00 uur gespoeld togen S,V,H., dat -
slechts één punt achter op Lons staat. Het zal er_ o_ok hier weer niot zachtzinni& 
aan toe en.an. 

Lens 12 - K,M',D,4, 

Lens 12 heeft afgelopen zaterdag hot 
vorloron zelfvertrouwen t.g.v. het ver
trek van diverse spelers naar hogere 
elftallen gehool hervonden. In een een
zijdige wedstrijd word K,M,D, vorplot
torond verslagen. Al na oa.2 min. spelen 
sto_nd Lons mot 2-0 voor: hiorn!l; _b·ogon 
de inzet zienderogen to verzwakken, wat 
er dan ook toe leidde, dat IC.M.D, t05on 
kon scoren, weliswaar uit oen ten on
rochto tegekendo strafschop. Dit 
schudde Lons gelijk wakker: mon ging 
hierna goed door, wat tot do uiteinde
lijke monsterzege van 9-1 leidde. 

Stand C-klasse. 

v.u.c. 18-30 de Lier 
LENS 16 · 17-27 LENS 17 
A,D,O. 16-26 Or.El. 
v.c.s. 16-22 !I,D.V, 
Quick 15-20 B,M,T. 
D,Il, C_, 17-18 v.c.s. 

Nico Drabbe. 

De kampioonskunsen zijp. nog aanwezig, 
maar dan zal in de komende uitwodstrij
don tegon die lla&hc ~n Esdo mot de
zelfde zo niet grotere inzet moeten 
,worden gespeeld. Dit houdt in, dat de 
training op maandagavond 8,15 uur vaker 
door wat moer mensen moet worden be
zocht. 

16-30 c.w.-P. 13-21 
16-27 ll,M,S,H, 13-21 
15-23 u.v.s. 14-19 
16-20 n.w.o. 13-17 
15-17 rr.P.s.v. 13-14 
15-10 Zw,Bl. 

Scheveningen 16-13 Quick St. 
9 -7 

- . 15- 8 Quick 9 -6 
D.s.o·. 16- 9 
D.n.o. 16- 9 
Laakkw, 16- 9 
Crorav. 14- 7 

Celerit. 15- 6 LENS 18 12- 5 
R.v.c. 13- 6 D.s.o. 13- 5 
Rava 16- 5 A .D.o·. 9- 2 

El.Zwart. 18- 6 

I!,B,S, 15-28 
Duno 16-22 
IC.D.M, 14-21 
o.s.c. 10:-17 
H,M.s.u. 16-16 
Spoorw. 14-14 
II.D.V. 16-10 
LENS 19 13-'-· 7· · 
Loosduinen 13- 5 
A.D.O. 15- 2 

Kranenb. 12-18 Schov. 13-21 
LENS 20 13-16 n.s.o. 12-20 
die llaghe 14-16 ,Or,Bl, 13-18 
V.V.P, 10-14 G.D.A, 8-15 
Laakkw, 12-14 D.z.s. 13-12 
Vies 15-14 n.s.c. 13~12 
Or,:Bl, 10-12 LEflTS 21 14- 8 
Adelaars 12-11 Gcna 14- 8 
Ra.va 11- 5 W.I,K, 11- 7 
R.v.c. 12- 2 G,D.S, 15- 5 

Wilh. 16-28 
Quick 14-23 

R.A.S. 17-31 
Laakkw. 12-22 

v.c.s. 16-18 s.v.a.w. 15-21 
H,B,S. 14-15 
Celcrit. 9-14 

Rijswijk 14-20 
Krancnb. 15-16 

Vios 13- 9 
n.P.s.v. 14- 9 

B,M,T. 15-15 
Velo 12-13 

JI,M,S.JI, 15- 9 n.v.v. 14-11 
RIC,D,E,O. 12- 6 
LENS 22 14- 4 

. v.v .. P .. 16- 8 
LEf\TS 23 16- 7 
Quick 15- 6 
Sohcv, 15- 4 



-PROGRAMMA. PUPILLElT EN WELPElT 

PUPILLEN 

ZATERDAG 1 7 MAART 1 97 3 • 
12.45 uur D.H.L.1 
12,45 uur _Lens 2 
12,45 uur Lens 3 
12,45 uur v.v.P.2 
12.45 uur Lens 5 
11,00 uur aye Haghe 3 
12.00 uur Lens 7 
12. 00 11-ur,, Lens 8 
12.00 uur -Lens 9 

WELPEN"_ 

ZATERDAG 17 MAART 1973. 
11.15 uur - Cro• vliot 1 
12.00 uur A,D.0,2 
13,00 uur G.D,S,2 
12.00 uur R.V,C,5 
11.15 uur Lens 5 
12.45 uur V,V,P,3 

AFSCIIRIJVIlTGEN: 

Schriftelijlf: - vóór 

- Lens 1 
- Kranenburg 
- Rijswijk 3 
- Lens 4 
- Cromvliot 3 
- Lens 6 
- II.B,S,3 

D.S,0,6 
- Vred.enburch 

Terrain: 

Brasserskad.e, 
V1 
V2 

Stoènwijklaan 
V1 -
V2 
V3 

Delft 

Rod.orijkerstr. 
Zuidorpark 
Erasmusweu 
Schaapweg, Rijswijk 
V2 
Zuid.orpark 

Nunspoetlaan 303. 

Telefonisch : vrijdagavond. tussen 18.45 en 19,30 uur (uitsluitend. in geval van 
ziekte) 1 tel. 66,13.14 Klubgobouw. 

In nood.gevallen kunnen do pupillen on welpen nog op zaterdagochtend. tussen 10.15 
en )0,30 uur afbellen. Tol.66.13.14 klubcobouw, 

AFKEURINGEN: Bij slechte waarsorastand.ighed.on steod.s eerst do afkouringslijston 
raad.plegen. Staat_ d.Ó.arop bij "Pupillen en Welpen" vermeld: "GOEDGE- -
KEURD", dan steeds naar veld of RUnt van samenkomst komen. IN DIT 
GEVAL MAG ER DUS NIET TELEFOl!ISCII WORDEN GEII!FORMEERD HAAR EVEN,.. 
TUELE AFKEURilTGEN, . 
Staat bij do afkourini,sad.ressen bij "Pupillen on Welpen" vermeld: 
"ZIE AFKEURilTGSLIJST", dan • oot als volct word.en gehandeld.: Voor do· 
thuiswedstrijd.on • oot juniorenlijst word.en geraadpleegd.. Zijn do 
wed.strijd.:m van Lens 9 en. 10 good.cokeurd., dan gaan· Ook de Pupillen
en Welpen-wed.strijd.en op ons veld door. Uitsluit-end. voor de uitwed
strijd.en • ag in dat ,;eval telefonisch word.en 0oïnformeerd., of hun 
wed.strijd.en d.oorgan.n. ( Tel.66. 13, 14,) en wel zatorliagochtend tussen 
10,15 en· 10_,30 uur. · 

lHET-OPKO!IIERS: - Wegens niet-opkomen afgelopen· weekeind. krijgen do voleond.e spe
lers 2 extra rosorvo-bourten: R,v.Vlaard.incon on J,!Ioonstok. 

' -- --Dij herhaling volgt ui tslui tin,:; van d.aelnomine aan do ko• pe-titie~ 
wed.strijden. In dat goval blijft do verplichtinc tot betàl:i;ng 
van de kontributio tot"hot eind van hot seizoen (30 juni,) Ï:;o
hand.haafd.. 

OPSTELLilTGilî PUPILLEN: 

p 1 : 

p 2: 

~-l= 
:r._±= 
:r._2: 

p 6: ; ' -----· 
~-1=· 
p 8: 

:r._2: 

als bekend, (A,Collavino i.p.v. R,l3on). Samenkomst: 11.-45 uur Lens. 

als bokond.. (R,Bon· Lp-,v, A,Collavino). Leid.er: Jos Dissold.orp, 

als bekend, Leid.er: Ton Bauman. (P,Brochard. zie ook P 9). 

als bekend, Leid.or: Forrie IIooghicustra. Samcnkoust: 12 uur Lens. 

als bokend., Leid.er: Rob Iloofnaeol, 
(B.Ilenkes, E.v.d..!Iarst, C.Od.enkirchon en R.v.Ruyven zie ook P 9). 

als bekend. Ros.: J.IIoonstok. Sa• enkomst: 10.15 uur Lens. 

als bekend. Leid.er: Coen IIoochiomstra, 

als bekend. Leid.er: Arnold Brouwer, 

N.lToort, F,v,d.,IIoovon, Il,Janson, L,v,Luxemburg, R,Matthijssen, J.Ovor-
9 



klift, T.Teeuwisse, P.Brochar_d (?_x), E.v.d.I!arst (2x), R.v.Ruyven (2x), c.Odonkirchen (2x), B.Henkes (2x). Leider: 'Kets Schrover.: 
Lot op ! N.Noort, F.v.d.Hooven, R.Matthijssen zie _ook W 5. 

OPSTELLINGEN WELPEN: 

W 1: 

W 2, 

als bekend, Leider: Hans Z?un. Samenkomst: 10.30 uur L9ns, 
als bekend. Ros.: R,Roolofson. Loidor: Guus Ileynen. Samonko• st: • 11 • 15 uur Leiîs:" 

als bekend. Ros.: R,v.Vlaardineon, Leider: Cees v.Deolon. Sa':lenkomst: 12 .15 uur Lens. 

als bekend • èt K,Boon (koop0r). Leider: Dhr.Hoppcnbrouwer. Sanonkomst: 

!L2' 

11.15 uur Lens. · 
', ' A.Franken, R.Franko., Rudie Houwoling, Ronald Uouweline, W.de JonÏ!;, R.de ,Jong, J,v.d.Z;ian, J.JCoevoots, P.Tottoro, H.Matthijsson (2x), N.Noort (2x), F.v.d.!Iocven (2x). Leider: Frans Diss0ldo_rp;. 

W 6: R.Nie(rebrugge, J.Grovc, II.v.Gorp, J.Krijesman, L.v.d.AkkoT-, M.v.Jioudt, D.Dri0sscn, A.v.Pruysson, E.Motsela'1r, F.Dullaart, E.Jager, M.Bon. · Leider: Otto Kortekaas. Sa• cnkomst, 12 uur Lans • . ' . ' 

VIOS P 5 - Lens P 9: 1-5. 
In eon leuke wedstrijd hoeft Pupillen 9 do· vo].le winst binner.gohaald; Al vrij· · spoedig na het begin stohd' h0t al 1 "'0. Renó Ilout was op links door5obroken," spooldo do bal naar binnèn·, waar Peter Drochard zich had vrijgosp<Jcld; IIij scoorde beheerst. Even ln.tor zorgde Ronó Bout zelf.'voor 2-0. Pas toen· Jansen de stand op 3-0 had gebracht, kon Vies tot enige tegenaanvallen konen. Deze strandden echter op do bechto Lensd.efonsie, waa:rtn·-Teeuwisso do ho·ofdrol vervulde. Typerend voor de sterkte van de Lons:.'.achterhoodo was het feit, dat keopor René Fraubere. do oor_ste helft slechts 1 teru1sspeolbal 'j;è vorworkon kroeg. Kort voor rust werd nog oen :1ouko aanval opgozot, •die Mathijs sen r.iei; êon knap schot in dè uito:i;cte hook afrondde (4-0). .._ . .. . . . lfa ru:3t ki-iar.1 Vies, dat de eclodorèn had· vÖrstorkt r.iot 'oen speler uit Vies P 2, sterk opzetten, hetgeen dirokt rosul toerde in è.on Vios-doolpunt·, _Ui tgerokond dio spolor uit Vies P 2 was doorc;obrokon on scoordo tussèn do benon van .de Lonskoopor door. Vies dacht, dat h0t verder wol ·v?IJ, c~n loion dakjo zou gaan, r.iaar Lens ne.r.i wce:r: ).ot ini tiatiof. J3ij oen doorbraak ·werd Ji;tnson in het berushtG [l"Gbi0d platgel~gd, ;Bout knalde de huppelende bal wol in do touwen, ·• aar de scheidsrechter had reeds c;ofloten: strafschop. Poter llrocha:rd. schoot dozo in op oon !ilanior, dio s te,rk aan Gerri è MÜhrcn von Ajax dood donken ( 5-1 ) • Lens was hie,rna nae; wel enkele r.ialen eova"rlijlc, maar doà:, to lans treuzelen· worden do kansen or.i zeep geholp;n, Al r.iot al een leuke wedstrijd, waarin de-joncons _voel inzet hebben getoond, Als ze zo doorgaan, zullen er nog vo~l-overwinnineon voleon. 

Pupillen. 
Lens P ·1 Velo P 1 1 ..:1 
Duno P 1 - Lans P 2 4-1 
Lens P 3 - V.C,S, P 2 1-3 
Seraper Al tius P 1 - Lens P 4 2-1 
Lens P 5· - Vredonbure.h P 3 · .. 1-1 
Lens P 6 ,- G ,D. S . P 3 1 -2 
Flar.iineo's p·2 - Lens P 7 Ó-1 
Rijswijk P 7 - Lens. P 8 1-1 
Vios P 5 - Lons P 9 1 -5 
Se• per Altius P 1 - Lens P 4, 2-1. 

Do leîdcr. 

lfolpon: 
Lens W 1 Voorbur[l' W 1 
Lens W 2 Celeri tns W t 
A,D.O,W 3 - Lans V 3 
V~os \f: 2 - Lans 1-l. 4 · 
Lens W 5 - v.c.s. W 4 
Loosduinon·w 2 - Lens W 6 

3-0 
0-0 
0-0""'.: ... 
2-1 
3-1 
1 ~1 

Na oen zoor verdienstelijk begin vn,n Lens 4 wist P,Krol oen bal van behoorlijke afstcmd achter de keeper van Semper Al tius to doponoron. Desondanks kwm1 Semper steeds 1,evaarlijker terug, r.iaar door het betoro koopwerk van Hans van Kleef word de ruststand vnn 1-0 bereikt, · · · In do tweede helft verzaakte de achtcrhoodo on de zoor geva1!!rlijko aanvoerder 
10 van Sompor aan to paklcon, waardoor deze jon1,en oncohindord ar:m kon le(;"(l"en en twee 

, ... ~· 



keer tot scoren kwam. Al met al geen slechte wedstrijd, die Lens toch in z'n voor
deel had kunnen beslissen. 

Forry 

L E N S - PAAS-KLl,VERJASDRIVE! ==-==========--================ 
A.s. vrijdag 16 ma=t wordt er weer een begin gemaakt met de jaarlijks terug
kerende Paas-klaver-jas-drive. 
Dit jaar zal op do volgende 5 avonden om de zoals altijd zeer aantrekkelijke 
prijzen worden gestroden, t.w.: 

vrijda15avond 16 saart - aanvang 20.30 uur 
vrijdagavond 23 r.mart - aanvan15 20.30 uur 
vrijdagavond 6 april aanvang 20.30 uur 
vrijdagavond 13 april - aanvane 20,30 uur 
donderdagavond 19 april - aanvang 21 ,30 uur, 

De finale-avond heeft oen latere aanvangstijd dan normaal, vanwege do op die 
avond zijnde koopavond. 
Om even op de prijzen terug te komen, ook dit jaar zijn hot er weor een tiental, 
met daarbij de onvermijdelijke troostprijs, allen zeer de moeite _waard. 
Vocrts zal er elke avond een fles geestrijk vocht als avondprijs beschikbaar zijnl 
Wat het systeem betreft, heeft de KaKa gemeend or.i hier een vernieuwill6 op toe te 
pn.ssen. 
De bedoelin15 is namelijk, dat do ran15lijst, zoals deze na de eerste speelavond 
is ontstaan, or.i het populair te zcm:;en door midden wordt Gesneden. 
Mem krijat dan (vanzelfsprekend) twee groepcm, t.w. de (voorlopi15) zwaklcore kop
pels en de (voorlopig) sterkere koppels. 
Het is nu de bedoeling, dat deze splitsin{., na olke speelavond wordt (l'e1aaakt. 
De in deze 15roep voorkomende koppels spelen dan tegen elkaar, zodat de vaak ge
hoorde klacht, dat de zwakke broeders te vaak te[sen do sterke koppels moeten uit
komen, wordt ondervangen. 

Volledigheidshalve verr.ielden we nae, dat de toe1,anes - cq. deelnemincrs - prijs, 
als vanouds Fl.1 ,50 per persoon bodraa(st. 
De KaKa vertrouwt (weer) op een gigantische opkor.ist van de klaverjas-fanatici, 
opdat ock deze drive weer een éclatant sukses zal gaan wordon. 

D KaKa. 

llJ!/ll/lJMJJ 
KLAVERJASDRIVE 

A.s. vrijda15 begint de jaarlijkse paasdrive. Het is misschien onnodig om to ver
tellen, dat op deze drive ook de junioren van harte ,rnlkor.i zijn. Wel dienen zij 
or rekening race te houden, dat deze ,.vonden r.1eestal wel tot 12.00 uur of later 
kunnen duren. Voor verdere informatie even kijken bij de publikatie van do KaKa. 

TAFELTENN ISKOMPETITIE. 

Op 12 april zullen de voorrondes voor de tafeltenniskompetitio worden 5ehouden 
bij voldoende belan5stellinc. 
De eventueel te houden finales en halve finales zullen op 26 april plaatsvinden. 
De aanvang van deze avonden is gesteld op 19.00 uur. Jo kunt je nog opgeven t/m 
zondag 18 raaart d.m.v. intekeninc op do lijst, dia al enige weken in de hal 
van hot klubgobouw hangt. ' 

DEATAVOND, D- on C-klass0rs, houdt vrijdaeavond 30 na=t _vrij!!! 
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46e J~argang nummer 33 21 raaart .1973 

DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbal vereniging Lenig en Snel · 

ZONDAG: LENS 1 - VOC 

Lens 1 heeft afgelç>pen zondag zonder te spelen toch·één punt verdiend. Olympia 
kwam tijdens de inhaalwedstrijd tegen Hillegersberg niet verder.dan 0-0 en raaakte 
dus .geen gebruik van de mogelijkheid gelijk te koraen raet Lens 1 en De Hollandiaan. 
Coal won van .ODB raet 1-0. Die nederlaag van de Haagse- ploeg hadden we niet ver-

·wacht. 
Aanstaande zondag staat een bijzonder interessant prograrnraa te wachten. Lens 1 
ontvangt thuis VOC, waarte(l'en destijds in de uitwedstrijd 0-0 werd ges·peeld. 
Nu 13chter zal. er moeten worden gewonnen. Een moeilijke opgave, omdat de achter-

/hoed,e van VOC als zeer hecht bekend staat .• Daarentegen is de _voorhoede van Lens 1 
de taeest produktieve van de afdeling. 
Vooral in deze laatste. en.uitermate spannende fase van de korapetitie moeten de 
supporters niet· alleen zorg(m, dat ze erbij zijn, raaar ·ook. dat ze L·ens 1 een flin
ke ruggesteun 1,even in d!J vorm van enthousiaste en lui_dkeelse aanmoedi&ingen. Ra-
tels en toeters zijn niet verboden. . 
Heel interessant is natuurlijk ook de ontmoeting tussen De Hollandiaan en Olyrapia. 
!Iet kampioenschap In deze afdeling kan een kwestie van één punt zijn, zodat 0-
lympia wèl raoet winnen om niet dramatisch achterop te raken. De Hollandiaan ech..: 

, ter, dat de laatste weken niet vlekkeloos draait, zal ook • oeten winnen om bij 
een overwinning van Lens op VOC niet naar de tweede plaats te zakken. Wat ons be
treft mag het een eeli;jkspel worden. Dan zijn beide ploegen een punt kwijt_. 
RK\fIK moet naar HBS, terwijl ODB op bezoek gaat bij De Postduiven. !IBS zien.we 
wel een punt halen, terwijl ODB toch van De Postduiven no0t kunnen winnen. _Steods 
Volharden ontvangt Coal en Hillegersber15 gaat naar Scheveningen·. 

i:, De stand: 

LENS 1 8-·J 1- 3- 4-25 38-20 
De Hollandiaan 18- 8- 9- 1-25 26-18 
Olympia 18- 9- 6- 3-24 28-16 
RKHIK 18- 8- 6- 4-22 24-18 
St.Volharden 18- 8- 6~ 4-22 25-22 
voc .. 1 8- 4-11- 3-1 9 18-17 
Goal 18- 6- 6- 6-18 ·20-19 
IIillegersbert, 18- 5- 5- 8-15 20-17 
Sëhevenin&en 13- 4- 7~ 7-15 21-22 
ODB 18- 4- 4-10-12 13-25 
!IDS 18- 2- 6-10-10 J 2,...,27 
De Postduiven 18- 3- 3-12- 9 26-4~ 

Het resterende programma voor de koplopers: 

LENS: 
thuis VOO 
thuis Hillegersberg 
uit Olympia 
thuis ODB 

RIWIK 
uit !IDS 
thuis VOC 
uit Goal 
thuis l!illegersbe_rg 

0 F F IC IE.EL 

STRAFZAKEN 

DE IIOLLANDIAAN: 
thuis Olympia 
uit Postduiven 
thuis Scheveningen 
uit St.Volharden 

ST.VOL!IARDEN: 
thuis Coal 
thuis Olyrapia 
uit ODB 
thuis De Hollandiaan 

OLYMPIA: 
uit D0 Hollandiaan 
uit St.Volharden 
thuis LENS 
uit !IBS 

D0 KHVB _heeft J.v.Dijk een schorsing opgelegd van 2 bindende ,wedstrijden, waarvan 
1 voorwa,irdelijk met een proeftijd van 1 jaar, wegens zijn gedrag tijdons de wed
strijd Lens 3 - BÉC 2. De kosteµ ad Fl. 25 ,-- komen voor rekenine van do speler 
en zullen vóór 1 april dienen te worden betaald. 
Het Bestuur heeft J.de Hilster, N,de Boer den J.de Boer een straf op13elegd van 6 
bi_ndende wedstrijden wegens hun gedrae; tijdens do wedstrijd Westerkwartier 

1 
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Lens 1 O. Deze maxir.mra straf is hen ongelegd, oradat ziJ geen gebruik heb bon ge
maakt van--de mogclijkheid~om .. zich.mondeling bij het .. Bestuur _te verweren_ •.. 
De kosten van deze strafzaken, alsmede de kosten, verbonden aan het staken door 
schuld van de wedstrijd, zal door hen moeten worden betaald. 
IIet Bestuur heeft J.Bróneer (Lens 16 Jun.)eeschorst voor 1 bindende wedstrijd 
wegens :zijn gédrag tijdens de wedstrïja:··1en:s· 16 ... i El.Zwart. 
!fot Bestuur heeft W. Verheul een berispine geaeven en F.Raaff .voor 2 bindende 
wedstrijden eeschorst n.a.v. hun. gedrag tijdens de wodstrijd RKDEO - Lens 4, 
De' voorwaardelijke straf van F,Raaff is hierbij inbegrepen, 
ADRESWIJZIGI!fü. --,_ ·· -- · ---------

, 
281 K.v.Kleef naar Zijdelaan 1, Den Háag. ... ,,.. _____ ·· ·· \\\ -- ----

::!~ 'l. '":::!;, ;·;'ltl;:::1:::::::; ;ro; , -~:~. (,~;;:;, .. i&, \~ .; 
...... ,., 

,ooèog 25 omt, Lons 1 - V,O.C. 1 •· ~ !!~ ·-

Qg,~s1!tD.-•~-~~}f} :~-
Afgelopen ~J;dc~ijn wij de helft Als je 20 loten à Fl.-,50 verkoopt, 
gepaoseerd. E~· ziJn reeds 300 boekjes maak je nog kans op een prachtig 
onder de r.iensen "'n van deze boekjos trainingspak. Zore, dat je er snel 
zijn er al 150 terusgebracht. Er zijn bij bent en neem ook zondag je loten 
echter nog pupillen en welpen, die noe mee, want wij verwachten veel mensen 
gecm )leekje hebben meegenomen. A .• s. za- bij Lens 1. 
terdag kunnen _zij dit goed maken door 
een boekje ~f te halen bij G.Duive-
steyn vanaf 11 uur in het Klubeebouw. 

+:-.:. ' •. 
PROGRAMMA DAMESELFTAL. 

Zondag speelt:het dameselftal om 10.00 uur uit tegen P.D.IC. Verzamelen om 9.30 
uur Sportlaan- hoek Sav.Lohmanlaan en verder zoals afgesproken, 
Vrijdag trainen or.1 20 uur o.l.v. Otto Kortekaas. 
Opstelling: Jletsy - Marian - Annemiek - Mary - Wil '- Ria - Thea B. - Elly Ann -
--- Caroline - Thea II. - Bernadette. ·Res. : ·Moes - Yvonne - Josette. 
Afgelopen zondae hebben de daries in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Naald
wijk 110t 1-1 eclijk gespe0ld. Vorige week woensdaeavond smaakten onze dames de 
eer als sparring partner op te treden van het !Iaarrs daraeselftal, dat voor het 
eerst in de geschiedenis als zodanig optrad. Het werd een zeer eervolle 1-0 ne
derlaag. Onze dames speelden een voortreffelijkè wedstrijd, waarin zij het de 
veel hoger aangeslagen tcgenstandotors ontzettend moeilijk maakten. Mary Jansen 
speelde zo'n rroede wedstrijd, ~at zij werd uitgenodigd voor de wedstrijd van het 
Haags elftal tegen Gouda. 

INGEZONDEN BRIEF VJJi 
,. EDDIE . v. BROi'TCKHORST.; .. 

Beste Hans v/d Kley, 

Organisation of Nethorlands 
Volunteers, 
P.O.:Box 245, 
Mansa, Zambia. 

· ·25 februari 1973. 

Hot is weer lanrr geleden, dat ik:iets van mij heb laten 
horen en üaarom deze brief. 

Heb je mijn nieuwjaarskaart ontvangen? Zoals je misschien 
al wist, ging ik ontwikkelings-samenwerking doen in Za• bia. Wel alles is volgens 
plan verlopen en zit nu al twee volle maanden hier. Op 19 november 1972 vertrók 
ik uit Nederl=d en ben naar Tanzania gevlogen on con incountry training te,,doen. 
Daar heb ik vier weken eezeten en ben nog vóór de Korst naar Lusaka, de hoofdstad 

.. gegaan. !lier in ,Zar.ibia ben ik gestationeerd in de Luapula-province. Ik woon in 
Mansa,en werk hier voor de Ministry of Rural Dovelopment, als buildings-super
visor. Twee weken geleden heb ik hier een voetbal-club opgericht in een village 
hier ,vlakbij Mansa. 

Er wordt hier.veel aan voetbal i;edaan en de mensen 
ip. deze tak van sport. Ik zelf heb r.Jij als trainer aangeboden fanatiek 

zijn erg 
en de be-



doeling is om ze in een korapeti tie te laten meedraaien.' Wij ziJn met twee teams 
gestart en er komen er meer, De leden van de club zijn allèraaal jonge boeren hier 
uit de omgeving en hebben niets om wat voetbal-attributen a:an te schaffen, Is èr 
een kans 'om een inzameling bij Lens te houden van shirts; broekjes, kousen en 
schoenen·,• die door de leden toch niet meer worden gebruikt? Men zou deze mensen 
hier er een ontzettend-plezier meedoen. 
De naam van de club is F,C,-Ntata. Hoe is het verder met Lens' eerste selektie; 
is er nog hoop op eon kampioensfeest dit jaar? Ik heb gehoord, dat jullie van 
plan zijn om een trib1llle to bouwen, d~t is heel wat progress, _ 
Ik hoop"11ie.~,. dat ik te veel heb gevraagd en höop er het allerbeste van. 
Wel, ik donk deze brief te besluiten met hot·allerbeste wensen voor het eerste 
en nog vele groeten aan Dhr.Andriossen en de·spelers. Vorder hoop ik nog spoedig 
van jullie to horen en tot wederschrijfs. 

Noot van de redaktie.: 

Met·vriondelijke groeten 
E,v,Bronckhorst (oud-lid) 

Als U dus oude schoenen hebt, of kousen, shirts, broekjes, houden wij ons aanbe
volen. U kunt deze attributen meenemen naar het veld en afgeven aan de heren 
van de Junioren Comraissio. 

VARIA 

Tijdens de j.l. gehouden spelregelwedstrijd voor junioren kwam de vooral voor 
Ilans Zoun zo belangrijke vraag naar voren: 
Na 5 minuten spelen bij de stand 1-0.voor partij A bemerkt do scheidsrechter, 
dat deze partij met 12 man spoelt, hij laat de aanvoerder van partij A één 
speler verwijderen on laat, omdat partij A mot 12 man heeft gospoéld, do wed
strijd ·opnieuw beginnen met oen stand van 0-0. · 
Hoeft de scheidsrechter j'tiist gehandeld? . 
Antwoord: Nee, als de scheidsrechter constateert, dat één partij met 12 man 
speelt, moot hij wel het aantal spolèrs van die partij op 11 laton brengen, 
maar hij moot de wedstrijd gewoon laten uitspelen. Wel moet hij. na afloop· 
der wedstrijd op het formulier melding maken van do volgende feiten: naar,1 van 
do verwijderde speler, stand van de wedstrijd, hoc lang or was gespoeld mot 
12 spelers en wat eventueel de roden kan zijn geweest, 

- Wim Krol vicrdo zijn Rontrée na zijn 
Ilij nam eon vrije schop alá J.Cruyff 
wat er was gebeurd, lag• de bal al in 
tribunes op oen wijze bejubelen, die 
uit hot Oosten. 

schorsing in hot 10e op de rochtorvlougol. 
en voordat do keeper van aen Hoorn wist, 
het goal. Wim liet zich vo'or de overvolle 
sterk deed donken aan do wijze twooling .... - . - ,. -

- Onze onvolprezen opper-stoncil-meostor van de Lens-revue, dhr.'s--Oravendijk, 
is al enige weken aan hot ziekbed gekluisterd on naar hot zich laat aanzien, 
zal hij dit nog wol enige weken gaan duren. Wc wensen dhr, 1s-Gravondijk een 
zeer spoedig herstel toe en hopen weer snel als vanouds op hot Lens-terrein 
hem aan to troffen. 

- Het uitmuntende typewerk van do Lonsrovue wordt, on waarschijnlijk is dit niet 
bij iedereen bekend, verzorgd door Mevr. Sonja Jagor, Mede n.a.v. haar vor
jaardag'wcionsdag zotten we haar graag even in het zonnetje. Alvast onze ge
lukwensen. 

Lens 1 - VOC 1 Volgt Onze Club - niet de andere. 
- Deze week gaat de redactionele goedkeuring naar Lens 3 (senioren). 
- Ilet aantal weken schorsing, dat dezo week door hot Bestuur is opgelegd, be-

draagt 21 (Volgons onze statisticus is dit een nieuw rekord - gefeliciteerd 
dus -) , . 

= DENK AAN DE KRJINTEJ.fAKTIE = 

Lo~s 1 - VOC 1 (wordt nog steeds uitg~~proken als: Voe-Oh-See) • . Zo langzamerhand begint deze ko1Jpeti tie naar oen kli• a.x too to t,roeien, vooral 
daar de gegadigden voor do titel, tot ~nze grote vrougde, nog steeds kostbare 
punten verspelen. 
Iedereen, die de spannende en oogstrelende wedstrijd RK,W.I,K. - Lens van twee we
ken geleden heeft gezien, zal a.s. zondag vol optimisme naar do Ilengelolaan kooen. 
"Onze" boys staan zeer zeker wederom borg voor een spektakelstuk, vooral in de 
laatste thuiswedstrijden was de spanning en sansatic niet ·van de lucht, or was , 
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veel sfeer door de steeds jovialere a::mmoedigingèn van e0n naar een lrampioons
feest hunkerend Lensvólkje, Er zijn nog sleohts vie.r. wedstrijden to spelen, 
waarvan drie thuiswedstrijden, zodat wij hetzolf helema6.1·in de hand hebben om 
op eigen terrein zoveel' ·mogelijk sfeer te maken, opdat onze ,.voorwaartsen vleugels 
krijgen om de zo ,_broodnodise kostbn,re puntci:n in de wacht to, kunnen slepen. 

· Aan Wim Anderiessen on z:i:Jn mannen zal h_et niet lisgen. 
Tot zond -ig allomaal ! !_ ! . 

PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 25 MAART 1973, 

14,00 uur Lens 1 ~ 1 ; - v.o.c.1 
11.00 uur Lens2 .,,,,-U,V.S,3 
12,00 uur 

1 ~ . •• ·,,· -

RK,11,I.K.2. •.,- Lens 3 
12.00 uur Flamingo's 2 - Lens 4 
12,00 uur Lens 5 :- o.s.c.2 
14,00 uur Lens 6 "'" c.w·.P.2 
10.00 uur Lens 7 ' - v.u.c.6 . 
10.00 uur Lens 8 · - NLS .Brer,iah 
10.00 uur El.Zwart 9 - Lens 9 
14,30 uur Velo 8 - Lens 10 
14.00 uur El.Zwart 12 - Lens 11 
12 .oo uur . RK,S,V,M.8 - Lens 12 
13, 15 uur St. Voorwaarts 7 - Lens 13 

LIGGING DER VELDEN: .. 

·coca. 

V1 G1 L 6/4 
V1 G1 I, ~/4. 

V2 G1 L 5/3 
. ,. V2 G2 L 4/2 

V2 G1 L 5/3 
3 V3 G2 L 4/2 

Scheidsrèchter: 
J,llogenelst 
A,Brandenhorst 
G,Mullenders 
Joh,v,Oijen 
J,Dekker 
E,v,Holst. 
R.Louwersheimer 
T, v. d, Bosch,. 
ll,Kleino Boes, 
C.F,Moen 
R,Bredewold 
n.aangewezen 
Il Il 

,RIC.W.I.K. . · Sportpark 111 t Nieuwelant" Speenkruidstraat hoek Seringenstraat, 

Flamingo 1 s -
El.Zwart 
Velo 
ruc.s.v.1-1.· 

Sportpark "Irene", .Schaàpweg, Rijswijk · (Vlaardingen 
Dr,Mansveltkade t.o. Duinrell, Wassenaar 
Noordwee;, 1-/ateringen, 

St. Voorwaarts 
Sportpark '1Polanen", Monster, Duyvenvoordestraat 
Goudenregenstraat, Schipluiden. 

VERZAMELEN: 

Lens 3 10,45 
Lens 4 - 11.00 
Lens 6 13,00 
Lens 9 - 9,00 

uur 
uur 
UUJ:'. 

uur 

Klubgabouw 
Il 

Il 

" 
DE OPSTELLINGEN: 

Lens 1 0-- ,- 13,30 uur 
Lens 11 - 12,45 uur 

· Lens· 12 -'- 11 ,00 uur 
·· Lens 1 3 - 12,ÖO uur 

Lens 1 en 2 worden door de trainar bekendgemaakt. 

Lens 3 
G,Oostrom (A) 
R,Bruge;emans 
J ,Colpa ·· 
G,Kemperman 
R,v.Hartingsveldt 
G.v.d. Velde' i · 
A,Rooduyn · ·· 
J,Diss0ldorp 
F,Guyt 
L.Rier.10n ' 
M,Dloks 
TI.Rimmelzwao.n 

Lens 10 

. . Lens 4 
Ö:Ïs-bekend 

-- Lens 7 
·. als bekend 

zonder: J,de Hilster, N,de Boer 
en J,de Boer 

Lens 5 , 
als bekend 

Lens 8 
ttls bekend 

Lens 11° · 
als bekend 

!Clubgebouw 
Il ' 

. Il 

" 

Lens 6 
als bekend 
Afschrijven: 
_01 790:-5836 

Lens 9 
als bekend 

Lens 12 
als bekend 
m. E,Bouhuys 

' 

met: G.Colpa, E,Hoefnagol, G,Le
liovold en A. de -P..a:s-.ter, : 

en M,Verheesen· 

Afschrijven: vrijdag 20-21_,00 uur 
----------- bij !Ir.Dloks, tel.29,28;38, 

Lens 13 
als bekend 
mot P,Rossit 

AFSCHRIJVIHGEN:. Op cÏ.0 bckènd-e -tijd.en bij de 'desbetr0ffe!lde aanvoerders (Lens 10 
pij IT:.-,Bloks), . . . 
Ook, indien or,geen afschrijvingen zijn gemeld voor hun elftal, 



dienen do horen aanvoerders zich, VI'.ijda,gavond tuss·en 21 · on·22·.oo ·· 
uur .in yorbindints te stollen met Dhr,Ch,llloks, telef,29,28.38, 

Van de Seko zijn a.s. ··zondD.(s vanaf 9, 15 uur de heren Ch,l3loks ori H,Jacobi aan
wezig. 

Uitslagèn Senioren 18-3-1973, 

Lens 2 - Lens 3 
RK,D.E,0,3 - Lens 4 
Lens 5. · ..: Naaldwijk 
Lens '6 - D,ll,L,7 
Lens 7 - o.s;c.3 

TOP SKORERS 

Gerard de Hoogd 
Edµard Bakkers 
llans Verheugd 
Jos Dissoldorp 
Leslie llazelzet 

3 

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

. 
' 

Lens 8 - W ,kwarti(!_r 7 1-1 
Vies 6 - Lens 9 2-2 
don Hoorn 6 - Lens 10 · 5-1 
R,Ilood 4 

.. 
- Lens 12 0-1 

Gr,U,II Vac - Lens 13 1-1 

DENK AAN DE 
• Jan. de Uilstez

Uim Keetman 
Hennie de Sterke 
Hans Bortens 

19 
12 
12 
10 
10 
10 
9 
9 
8 
8 
8 
7 
7 

KRANTENAKTIE ! ! ! 
I 

-------------------. -.-------

, 

Jos Kuypers 
Ton v,Luxe• burg 
Hans Kruizinga 
Wil Ve,rhoul 

PROGRAMMA JUNIOREN 

ZONDAG 25 MAART 1973, 
10,00 uur Gona 1 - Lens 2 
12,00 uur G,D,A.2 - Lens 3 

Lens 6 - ·vrij 
12,00 uur Lens 8 - RK,S,V,M,3 

ZATERDAG 24 MAART 1973, 

15.00 
16. 15 
15.00 

Lens 1 vrij 
Lens 4 vr1.J 

uur· S~E~V.2 
uur Lens 7 · 

- Lens 5 
- W,I.K,2 

uur Lens 9 - Westlandia 8 
Lens 10 vrij• 

15,00 uur .Lens 11 · - G,D,S.8 
16, 15 uur .die Ilaghe 6 - L(ms 12 

Lens 13 vrij 
13,45 uur Lens 14 - Verburch 11 
15.00 uur Lens 15 - R,V,C,11 

Lens 16 vrij 
uur Lep!, 18 C,W,P,3 13.45 

Terrein: 
·Beresteinlaan 
Ockenburgh 

V3 

Heuvelweg, L1 dara 
V2 
V1 •. 

V2 
Steenwijklaan 

V.2 
V3 

• 13.45 
13,45 

uur ·Lç,osduinen 8 - Lens 19 
uur Lens 20 - Or.Blauw 5 

vi 
Monsterseweg 
V3 

Lens ·21- vrij 
Lens 22 vrij · 

13,45 uur V.V.P,14 - Lens 23 Zuiderpark 
AFSCHRIJVINGEN: 

Sohriftelijk: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G.v,d,SJeen, Nunspeetlaan 303, 

Telefonisch: vrijdagavond tussen 18,45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte): A-klassors ( 1 t/m 8 ): dhr,J,I!op, tel, 29.40,38 

B-klassers ( 9 t/ra 15):_dhr,A.l3ertens, tel.20.02,45 · 
C-kla.asers (16 t/m 23): dhr,R,Beckor, tel. 55,94,77 

In noodgevallen kunnen do junioren nog op zaterdagochtend. tussen 10,30 en 11,00 
uur afbellen bij dhr.G.v.d.Stc,en, tel. 39,86·,94. 

AFKEURINGEN: De juniorc,n r.iositcn bij slechte woorso• standighÖdc;,_ steeq_s do af
keuringsiijstcm raadplegen. Telc,fonische · informatie•s worden hierover 
niet verstrekt. 

5 
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KEEPERSTRAINING: A,s, vrijda15 16 ,45 uur' voo/ P,J!Genskork en H,van Kloof, zaterdag ~0.00 uur voor F,var. Ostayen on A.v.Volzen. Bij verhindorin15 bellen naar J ,Drabbo, tel.29,24,96, 
DE OPSTELLINGEN: 
f!2!!!!_1. vrij. H.Rimmelzw:wn en M,Bloks zie Ler.s· 3 (Sen.)· 
Lens 2 J.Reüver, G,Wouters, P.v.d.Steon, Chr,ptapel, A,Schneider, G,Trommolon, A. Jungschläger, Th,Boons, J, v .Rijn, J. ·r. d.Mi je, F ,Disse],dorp,' é ,Böeseken, Th.v,Rijn; Sanenkonst: 9,30 uu~ Gona-torrein. Leider: A,v.Baggum. 
Lens 3 A,Albers, A,Bauman, M,v.Baggun, H,v.Dc.u, J,v.d,Endo, A,Heynen, J 1Mouleman, A,v.d.Meer, J,Nieuwenhuizen, F,Veeren, P,Verheeson, F,Teuntssen, J.Post. Samenkomst: 11,30 uur G.D.A,-terrein. Leider: Dhr.A,Schneidor, 
Lens 4 vrij (A.Bavon zie Lens 5), G.Colpa, E,Eoefnagel, on A,de Pa15tor zio Lens 10 Senioren}. 
Lens 5 R,Bertons, P,Booms, F.Jiooghiemstra, G,Lelievold, J,Meyers, E,Roesink, T.v.d,Spoel, E.v,d,Spoel, II.Straver, R.Verbarendse, 1',de Wolf, A,Schijf, A,Baven. Sa11onkorast: 13.00 uur S,E,V.-terrein. Leider: Dhr.J.Heyncn, · (.G .Lolievold zie ook Lens 1 0 senioren) • 
!!2!!!!_~ vrij. (F.v,Os zie Lens 7), 
!!!:.!!!è!._1 A.v.d,Ao.r, Th,!Ieemskerk, J,v.Hoek, G,l!oogarvorst, I!,Keyner, F,Klos, A,Looyesteyn, 1!,Niggebrug1,e, J,Slabbers, W.Snijders, F,v,Os, R,Blank, Leider: Dhr.N ,CJsse. · 
Lens 8 C,Bakker, A,v.d,Berg, G.Blank, R,Bom, A,Brouwe:i:,.J,Dessing,".P,Driessen, J.v.Geffen, A,Kleiwe15t, F,Magneo, M,Mngnee, Leider: Dhr,P,Mecrshoek. 

Lens 10: 

Lens 11: 

Lens 12: 

Lens 1 J: 

Lens 15: 

Lens 16: 

Lens 17: 

~~!!!!.:.1.~: 

!!2!!!!_1.2: 
Lens 20: 

J.v.Gastel, .G.v,Gessel, A, 1 s-Gravondijk, M,l!eynen, J,de Ililster, · A.v.Kl.eef, 'P,de Kok, R,Micka, Q.v.Noort, P,Porroyn, G.Ruygrok, M,Wolters.· Leider: dhr,C.Franke, 
vrij-(E,Landman zie Lens 12) 

(A,v,Velzon zie Lens 14), 
G,Dloks, J,Drochard, E,Castenmiller, J,Ilollink, R,v.d.Kruk, F,v,Loon, R.v.Luxembur!i, R.Peek, Il.Ruyter, A,Slabbers, Th,Vissor, M.v.lfassera, E.Landman. Leider: dhr.N.Drabbe. · · 
R.Hecmskerk, G.l3oelhouwer, E,v.Luxemburff, R,Leijn, A.v,Maren, · P.Meyer, Q.v.d.Meys, P.v.Rijn, J,Tettero, J.Wijn{jaarde, R.Wïjsman, D,v.d.Zwan, J.v.d,Ende, Leider: dhr,B,Osse. Samenkomst: 15,30 uur. 
zaterdag vrij (T.Prins zie Lens 15) 

(R.Dlank zie Lens 7) 
Opstelling voor oaapdag 26/3-'73): 
R,Blank, L,v.Dooburg, P,v,Duyn, A,!Ioefnn.gel, F,Kras, L,Lejewaan, M,Looye, G,Mahieu, V,Pouw, T,Prins, H,Udin1,, H,Wubben. Leider: dhr. s.saudifort. · 
P.Blora, U.Groen·, R.Jioppenbrouwers, E.v.d,Ifovon·, M.Janson, C,Lipoan, A,l!outschildt, A,!Ioenstok, E.Teunis, Th.v,d.Voort, J,de Waal, F,Wouters, l/,do Vos, A,v.Velzen. Leider: dhr,H,Dankers. 
P.Dullaart, F,Jonker, ,LJansen, R,Kleywegt, A,Krijgsrami; J,Korte, A.v,Maarseveen, F,v.Ostayen, J.Por.1pon, J.lfassernan, T,Zerbo, R,Zetz, T.Prins. Leider: dhr.M,Verheeson, 
vrij 

~ie l,ens 23 
R.v.d.Booeaard, R,Pereira, M.Versteeg, J.Coli, W.Heynen, R,Peetors, Th.v.Luxenburg, Ch.Geeve, N,Groenewegen, R,Dessine, R.Koevoets, P.de Haas, A,Tiijnagte. Leider: Dhr,11.Verbarendse, • " : .. . • • ., * als bekend. Sar.1enkomst: 12.45 uur Lens. Leider: Dhr.W,v,d,Tol. 
als bekend. Leider: Dhr.W. Michols. 

= DEHK AAN DE KRANTEN'AKTIE = , 
' 



Lens 21 en 22 _: VTij . ' 
Lens 23: K.Straub, G.v.d,]roek, R,!Iouw0ling0n, M,Kerkhof.s, G,Téeuwisse, 

R,Raaphorst, P,Lucas, R,Noordeloos, M,Prïns, M;Po·perkamp, P,v,d,Burg, 
W.Frantze. Samenkomst: 12,45 uur Lens, Leider: Dhr,H,Banning, · · 

~JJ[gfWW~ ~ffi ~fill~ll@~~;OO ~t\&fill 
TAFELTENNISKGMPETITIE, 

Zoals bekend,· orgruüseert d0 Jura weer een tafel t0nnistoernooi voor de Lens
jeugd, Dit zal worden gehouden op 1 2 en 26 april, Op 1. 2 april voor de B-en C
klassers, die bij elkaar zijn ingedeeld, omdat er van do C-klassers maar weinig 

· aanmeldingen waren; 
!Iiervoor hebben ingeschreven: 

v.Uoort, Pieters, v,Elderen, v,Kleef, v,Tol, Meijer, Bloks, Peperkamp, 
·· 's--Oravendijk, Jansen, v,d,]oo(l'aart, Micka, Coli, v.d,Ende, Jfoynon, 
en v.Gastel. 

De A-klasscrs spelen op donderdag 26 april en hiervoor hebben ingeschreven: 
Bavon, :Ocssin(l', Col pa, Reuver, R, v, d.Linde, de Vro0ge, ·rroefnagel ~ .. -. - ··: 
W,v,d,Linden, Kortekaas, v,Rijn, Broûwer, de Wolf, .lfouters on Bloks'. 

Mochten sommigen van jullie niet kunnen·, dan hopen wij dit ti-jdïg te vernemen, . 

. 416~~. Zaterdag a.s. komen we weer bij U langs1ff!J3.";. ê) .. 
o• kranten op te pikkcm. lfo hopen, dat ? · r'-

KRA.rTTilTAKTIE. 

we weer vc39l adressen krijgen. Indien U -~' 
u kranten hebt l:i.ggen, bol dan even' \ · ( C .· · . ~ 
R,v.d,Steen, tel.39,86.84,. · . 

30 • t t-· - t p b. 
kun 1 - 11aar - s op - gruo s opga euren-U t ons na 0.00 uur verwachten on t 30 t. t J3 c . . s op - maar - s op -: voor -en -als het even kan, zou het erg tof ziJn, kl t 

1 U d kr t b . assers - s op a s e an en iudt, 1 d k · ·d · • , t - · 

&
/è = Vo gen e wee VTiJ ag is . weer zo·.rer-- =~ ··1iit. W. · stop - Dan korat D~cto~ Dur.Îray weer met 

____ :_ ,· 1 ~ f z'n weergaloze drive-in- stop - We 
· -·--·--.·--·. ~ ._

1

ff'[i .· - .. - -"'? - hopen, dat jullie weer me.t z'n .. allen.· ---~=--1= .,,,!-Clï· ., .. ,,1/.. konen en dan zorgen we er wel voor, dat '-'c:,;[ ":_"-~~:J-<217 :if".~ h0t weer een jofele boel wordt - stop ---- '!!!'/, -,,;;~ ~- · -"-o ·· 0, ja tot 30 maart - övor cm -slui-ton, ••- =-v,, •• -- ~---· • 
P R O G A M M A P U P I L L E ·U Elf · W E L P E If 

PUPILLEN 

ZATERDAG 24 Mil.\.RT 1973. 
12.45 uur Lens 1 A,D,0,1 
12.45 uur Lens 2 Scheveningen 1 
12,45 uur Lens 3 - Vios 1 
11,45·uur .Lens 4 - H,P.S,V,1 
11,45uurLcns5:_ U,I.K,1 
13.45 uur ·Lao.kÎcwartier 2 ~ Lens 6 
11.45 uur Len:s T ...: --· VreÎicnburch 5 
·12.oouur A.D.0,7 Lens 8 
11 .00 uur Lens 9 - A,D.0,9 

U E L P E n-- · · -
Zi,TERDAG 24 MAART 197 3, 
12.45 uur Quick 1 - Lens 1 
11.00· uur Lens 2 0,D,D, 1 
11 • 00 uur Lens 3 - Croovliet 2-
11. 15 uur A,D.0,5 - Lens 4 
11.·15 uur Posttluiven 2 Lens 5-
9,30 uur Vios 4 -· Lens 6 

AFSCHRIJVINGEN:. 

Terrein: v1 
V2 
V3 
V1 
V2 
Jansoniusstraat 
V3 
Zuidorpark . 
V3 

Sav ,Lohoanlaan 
V1 
V2 
Zuiderpark 
Monstersew013' 
Dedemsvaartweg 

êchriftelijk: vóór VTijdagavond 18,30 uur bij dhr. G.v,d,Steen,.Nunspeetlaan 303, 
Telefonisch : VTijdagavond tussen 18,45 en 19,30 uur (uîtsluitend in geval van 

7 
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ziekte), tol. 66,13,14 Klubgobouw, 

In nood1,Gvallen kunnen de pupillen en welpen p.01, op zatordng-oohtend tussen 10.00 .. 
on 10.15 uur afl:lellón. Tel-.66 .• 13.14.klubgobouw. -._ ··· --- , 

AFKEURUTGEN: ·Bij. slo~hte_ wecrsomstahdi1,heden steeds eerst de afkouringslijsten 
' 1 ' .• ·- • . ..,. ·-' ' ' ' • 

raadplegen.- _Staat qaàrop_ .bij- "Pi,pillei:i cri Wè1ji"ën" vermeld:" "GOEDGE-
KEURD", dàn' steeds' naar veld. of punt van samonièomst komen. IN-DIT 
GEVAL' M'.G ER DUS fTIET TELEFONISCH WORDEU GEINFORME:ERD NiAR ÈVEN::_ _''J 
TUELE AFKEURINGEN", . - · · . . . . ' . . · - ' . · ,, 
Staat bij de afkeuringsadrosson bij "Pupillen en Wo.lpon" vè.rineldi 
"ZIE AFKEURIHGSLIJST", dan moot als volgt worden gehandeld: Voor do 
thuiswedstrijden moot· juniorenlijst worden geraadplèogd. Zijn do 
wedstrijden van Lens 7, 9·en 20 goedgekeurd, dan gaan ook de Pupil
len- on Welpen-wedstrijden op ons veld door. Uitsluitend voor dö uit
wedstrijden mag in dat 1,oval telefonisch worden geïnformeerd of hun 
wodstr~jdon doorgaan.- (Tol. 66 .-13 .14) en 1~01 zaterdagochtend tussen 
10.15 on 10,30 uur. 1f 6 moot naar .punt van sanonkomst komen. 

OPSTELLIUGEN PUPILLEN": 
p 1 

p 2 

!'._2. : 

~-4 
!'._2 
p 6 

!'._I 

Als bekend. Leider: Paul v.d.Stcen. 

Als bekend. Leider: Jos Disseldorp. 
Als bekend. Leider: Ton Bauman, , . 
Als bekend, Leidor: Ferrio !Ioo,shioras tra, 

Als bekend., 
/· ~'.. ··• 

Leider: Rob IIoefna1,ol. 
Als bekend. Leider: Fred do Kleijn, Samonkor.ist: 
Als bekend. (F.JJood, R,do Haas, E,Knijnonbure, 

.. ·1 (M,Lustenhouwer, R,Straver 

.,. 
Leider: _Coen ][001,hie• stra. 

1 3. 00 "uur Lens , 

zie ook-P 9) 

P 8 Als bbkep.d, Leider: Arnold Brouwer. Samenkor.ist: 11,15 uur Lens. 

N,Nocrt, F.v.d.IIóeven, II.Jansen, L.v.Luxer.iburg, R.Matthijssen, I. 
Overklift, T,Teeuwisse, F,Bood (2x), R,de Haas (2x)? E.J{nijnenburg (2x), 
M.Lustonhouwer (2x), R,Straver (2x). Leider: Ceos Schrover. 

OPSTELLIUGEN WELPE]IT: 

W 1 Als bekend, Leider: Hans Zoun. Sar.ienkor.ist: 12 uur Lens. 
W 2 

li_2. 
Als bekend. Leider: Guus Heynen. 

-·-••····•· .. 

Als bekend. (D,Franken, J,Rombouts, R,v.Borgenhonegouwen Zie,0èk 1f .6). 
Loider: Cees van Deoieri. · 

Als bekond mèt R,do Jon1, zonder M,lfosterduyn. 
Leider: Dhr,!Iopponbrouwer. Sa• enkor.ist: 10.30 uur Lens.: 

E. v .Santen, A. v ,Pruyssen, J ,Krij,,;sr.ian, R.Ni1,6ebrugge, ,\.Franken, 
R.Franke, Rudio llouweling, Ronald !Iouweling, W·.de Jong, J .v,d,Zwan, , 
J,Koevoets, P.Tottoro. Leider: Frans Disseldórp, Sa• enkomst: 10.30 u,Lens. 

J.Greve, A.v.Gorp, L.v.d.Akker, M.v.Houdt, D.Driossep, E,Metselaar, 
F,Dullaart, E,Jager, M.Bon, R.v.Bereenhonee;qu-w;en (2x) Ckëèper), 
J.Rombouts (2x), D,Fr'1nkon (2x).Leider: Otto Kortekaas. Samonko• st: 
9 uur Lens. 

Uitsla1sen Pupillen: Welpen: 
D.H.L.1 - Lens 1 1-0 Cror.ivliot ,1 :-- ):,ens 1 2-2 
Lens 2 - Kranenburch 1 3-2 A.D,0.2 - Lens 2 2-0 
Lens 3 - Rijswijk 3 2-0 G,D,S.2 - Lens 3 1-0 
V.V.P.2 - Len.s 4 0-1 R.v.c.5 - Lens 4 1-0 : 
Lens 5 - Croravliet 3 1-2 Lens 5 . - Dynamo' 67 3 1-0 
Die Ha1,he 3 - Lens 6 1-0 v.v.P,3 - Lens 6 5-0 
Léns 7 - ll,J3,S,3 0-5 
Lens 8 - D.S.0.6 3-0 
Lens 9 - Vredenburch 8 1-12 = DEN"K Mill DE KTu\NTENAKTIE = ======-================== 

-- ,_ ---- -~ ' .. -- --- . . ,., . i 
' 
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Lens P 2 - Kranenburch P 1 , . .. 
Onder leiding van een goede scheidsrechter heeft Lens deze wedstrijd met.een 
overwinning kurMten afsluiten. Na in het begin onder zware druk te hebben ge
staan, wist Lens 1angzamorhana:· een o'vorwioht op te bouwen, hetgeen algiruw 
resulteerde in een doelpunt van Cees v. Rijk, Lens ging hierna iets te gemakkeljjc 
spelen, waardoor Kranenburoh via een sporadische uitval terug kon komen op 1-1. 
Lens, wat hierdoor wakker werd geschut, ging weer mot man on raacht ten aanval, 
waarbij de verdediging soms iets te veel werd verwaarloosd. 
Verder dan een schot tegen do binnenkant van de paal ,kwam hot toch niet, Na·de 
rust eenzelfde spelbeeld. Na enige itijd spelen was het Kranenburch, die de 
stand op 1-2 bracht, via weer een v.d.weinige, maar toch gevaarlijke uitvallen. 
Lens gaf de moed echter.niet op en door hard werken ~an hot hole team wisten 

·zo nog terug te komen op 3-2 door doelpunten.van Richard Bon en Jan Riemen; 
dit laatste doelpunt vond plaats n.a een prac];itige pass van Rob Coli. 
Deze overwinning is dan i;Jissohien wel niot te danken aan het gowoldige voetbal, 
maar de inzet van allo spelers maakte veel goed, waarbij vooral aanvoerder Leo 
Janmaat zich onderscheidde door zijn geweldige aktio-radius. 

-Lens P 3 ..: Rijswijk P 3. 

In con sportieve ontmoeting heeft 
Lens 2 overwinningspunten aan ziJn 
totaal toegevoegd. Een in do 1o helft 
sterker Rijswijk wist dit niet in 
do,3lpunton uit. te drukken, ·'echter een· 
gevaarlijk oounterend Lens scoorde 
wel middels een schitterende inswinger 
van Manfred Rutgors. Na deze goal 
bleef Rijswijk aanvallend sterker, 
maar de doelpunten bleven.uit. 
En zo bereikten we do rust -mot eon 1-0 
voorsprong. In de 2o helft hetzelfde 
spelbeeld; Rijswijk aanvallend en Lens 

Lens 17 

De Leidcir. 

verdedigend. IIoo Rijswijk ook zwoeedo 
en aanviel, hot bleef ongevaarlijk. 
Verdedigend bleef Lens de situatie 
meester en het word oen steeds feller 
spelend, maar to voel ruimte geyend 
Rijswijk noodlottig. Ver in de 2e 
helft ving Poter Brochard op rechts 
eon foutief gespoelde bal op on 

· schoot ineens raak acliter oen vor
houworoorde Rijswijk-gç_!l,lio. IIierdoor 
kwam de eindstand-op 2-0. ' . . 

Ton Bauman. · 

Voor dit C 2 elftal is hot vootbalsoizoen vroeg .ai'golopon. 
!Iet uit do pupillen overeokomen olftal deed het dit jaar behoorlijk goed. 
Jammer was het, dat d0 allereerste wedstri•jd verloren eing ( 2-1 'teeon :S.jl!.'I'.) 
vooral omdát dit ä.e enige nederlaag zou blijken to zijn. In deze weliswaar 
n:i.ot zo s·torke afdeling ( op De Lier na) werden onkol0 zeer erote overwinningen 
eèboekt:' 11.n·.v. 7-0, v.c.s. 9-0, R.V.C. 10-2 on 8-1, Rava 6-1 en 8-1, Quick 
Stops 7-1. Do sterkste in.deze afdeling was echtor De Lier C 1, dat alleen pun
ten vorspeoldo tegen Lens, nl. -2 gelijke spelen in wedstrijden, die zoor span
nend en beslist h~t aankijken waard waren. 
Dit olftal hooft beslist dit seizoen leuk gespeeld, al moot het trainingsbezoek, 
als r.ien volecnd jaar C 1 wil spelen, beslist voel boter worden. 

RESULTAAT 

18 wedstri~den 14 gewonnen 3 gelijk 1 verloren 31 punten, Doelpunten voor 75 
achter 13 

Th,Hoefnngel. 

"DENK A/lN DE Kfü\NTEN"AKTIE" 

Stand A-klassers t/m 4 maart 1973, 

Quick Steps 16-25 Lens 5 14-25 
illC,A. V. V, 13-20 R.v.c. 15-25 
Lonci · 2 16-20 rr.v.v. 17-23 
Westlandia 16-,-20 S.E.V. 15-18 
Ravn. 16-20 w.Blauw 12-15 
Gomi 16-17 S,Altius 14-11 

V.V~P, 14-21 Wit-Blauw 13-15 Vorburch 14- 8 
El.Zwart 13-19 Valkeniers 12-13 · RK.A.v.v, 11- 3 
T"IT_,.. T'I. ~ t"\ 'n '0 T -•-- /' - - .. -



Die IID.ghe 
W,I.K. 
Ooievn:ars. 

!2 Lens ·7 ·. '· · 
·· Tedo 

Vios 
Goml 
w'estlru'ldia 

•· :a.:M:.T. 
Oranje Blauw 
RK,D,E,O, 

15-27 
13-19 
15-18 
15-15 

. 15-13 
'16-12 
15-11 
16-11 

8-10 
4- 8 

16- 4 

LENS-P,~\S-KLAVERJASDRIVE, 

Velo 
n.T.c. 
RK. S .• V •~~;;i 
Dynamo . 
R.K • .A. V. V• 
Valkeniers, ,. 
'Lens 8 
Vxedenburg 
Quiok Steps 
Q,uintus 
Rava 

14-23 
.. 14-18· · - ·;· r it,(J6 ··· · 
. 15-16 . 

11-14 
11-14 
13-12 
12- 8 
15- 8 
15- 8 
12- 7 

. ~ '··-·,-· , ... 
o.cV II.\-f,'.cD 

Met een ietwat togcnvallondo.bezetting wat de koppels betreft, is afgelopen vrij
dag de Paasdrivo van start gegaan. 
Het aantal deelnemende koppels bedroeg 24, wat een achttal minder is in verge-
lijking mot de Kerstdrivo. . . . 
Nu is de mogel·ijkheid voor eventuele laatkomers nog opengehouden om alsnog aan 
de drive deel tè nomen: · 

De KaKa 'verzoekt deze mensen echter wel zich uitorl:j.jk donderd,agavonçi. .a.~.• ... als-.. ' ~-. nog telefonisch in te schrijven. 
U kunt dan de volgende personen bellen: 

· H,Bertens, tel.no. 29-02.45 
H,Bijsterveld, .tel.nc,60.21,71, · 

DENK ,~\N DE Kfu'INTENAKTIE 

Mocht zich echter onverhoopt het feit vo<II'doen, .dat z.ich slechts één paar aan
meldt, dan kan de 10\.KA. in ve:i;·band met te grote moeilijkheden wat betreft de in
passing in hGt speelschema, deze aanmelding niet honoreren, 

1-fa.t de gespeelde avond betreft, is het welhaast overbodig te vermelden, dat do 
n.vondprijs, ··foor elk eon flos jonco gonever, in de wacht werd i:sesloopt do"or hot 
koppe_l Wi tting-Ilummelinck met maar liefst 6020 punten, 

12 M;t i';;ganë ~ -;;·s· :· -v~ijdag tre'crd t het systeem, zoi:î.fs in dei 'vo°'rtig-e i.êi?sJJ,;J_~ '.'\li t
e enge zet, in werking, Kortheidshalve verwijzen wij U na='dit KaKa-opistel, Rost 
ons· ho1;·u·oon gezellige on suksesvolle avond toe to wensen, 

KaKa 
Wedstrijdverslag Lens 14 - D,II,C,9 
Zoa;Ls wel bekend zal zijn, staat Lens 14 in zijn poule bovenaan r.iot jammer genoeg 
2 ye+-liespunten. De wedstrijd tegen D,H,C, was zeer belangrijk, want bij verlies 
zou ir.v.v., gelijk met ons komen. In de 1c 10 min, liep het niet zo erg, Het ging 
voel to kra[llpachtig. Na die 10 r.iin, bogon Lens te draaien en kwar.i D,H,C, onder 
druk to staan. !fot kunst- en vliegwerk hield D·,H,C, · zijn doel· sèhöcn, Er kwamen 

. verschillende kansen, maar zo werden allemaal verknald. · 
.. ,In de 2c helft -werd de geblGsseerdo Wouters vervangcm door lloppenbrouwor, ·die 

zijn entree maakte met eon doelpunt vanaf de middellijn. D,H,C. trachtte terug te 
komen, maar de paar tegenstoten werden bekwaam opgevangen door de achtorhoodo, 
die dit keer erg save was. Lens bleef drukken en kreeg eon hoop kansen. Er r.ioet 
bij worden opéomorkt, dat de koepor van D,II.C. erg "sterk" was. 
Goed doorzetten van Theo v.d,Voort besliste deze uodstrijd (2-o): Î)a~a was het 
nog een forr.iali i;ei t on spoelde Ltms deze wedstrijd tot een goed eindè. ' 
Alhoewel moot worden opeer.ierkt, dat het hole elftal hard werkte, raaar dat er to 
voel kansen 1-rnrden gemist, 

RK,A.v.v. - Lens A 8 .. 

Ons achtste A-'elftal mot nog theoretische k/J.mpióènski:i.náen in· pëtto, hoeft 
hun k:::.arten in deze kompetitie sterk in waarde doen stijgen door.hun .brillianto 
overwinning op hot sublieme Leidschendamse 'team, ·· · · ··· ··- ·· .. · · .. · 
Eni{l'szins eenuwaohtig betraden do vedetten hot veld, maar na ,.enige ninuten do 
b::)l te hebben :be:wexkt, wisten zij door eon ovorrompolendo n.ktie op f-o" te ·komen, 
wa:1r de gehele. L.e!J.l;l-voorhoede dool aan had: · ..... · 
Ui..t e.on vrije -tr.ap.-wistcn onze gastheren door eon-klein foÜtje .van onze achtor-

C hoodo gelijk te komen, r.iaer dat·wàs dn.n ook alles; ·wat ze tci;&d ons 'aohtsie: 0:1<:Ónden 
produooron, want hierna was hot alleen Lens wat do klok sloeg. Voor de koffie kwam 
wist een van onze voorwa'.'.rtsen vanuit oen kluwen van spelers het winnende'" d.oolpunt 
to. scoren. Dit was nu de 5e aohterocnvolgend_e óvorwinninr,- in successie ! ! !_ Gelooft 

10 U hot niet, kou dan eens kijken. U bent van harte welkom. .. Ton v.d_,B,ere,_ 
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0FFICIELE MEDEDELINGEN' · 

1F:EJU1f LID 
923 C,R.Coenén 

ADRESWIJZIGINGEN' 
·229 G.J.de Hoogd 

14-02-61 (P) 
Veenendaalkade 357 

naar Vlierboomstraat 250 Den Haag 

679097 

• 363 G.Mahieu naar Aáltje Noorderwierstr,180· · ·tel. 23,22,40 
naai- 'p',Î,angendijkstr.282 tel.65,15,49 • 529· A,Tinnenbroe~ 

_ 585 J .de Waal naar Isàbellaland 1732 

Ilf •Bll'.LL0TAGE 
R.Boelhouwer 
M.C;v,Boheemen 
P.Harland 
T.Harland· 
M.J.de Bruyn 

AFV0ÉREN LEDENLIJST 
~ 743 R.Greve (c). 

03--04~62' (P) 

17-08-64 ~1;:;r~ 24-04-64 , 
24-04-64 
22-09-53 (D) 

~ 241 M.W.v.d.Horst (A) 
~ 341 A,Lodder (A) per 30-6-73 

De Rade 9. 
De Gheijnstr,99 
Wezelrade 274 
Wezelrade 274 
Leeghwaterstr,9 

~ 346 A,Looijestijn (A) per 30-6-73 
392 P,v.d.}Tieuwenhuizen (B) t(. '1 r 
655 R.Nieuwenhuizen .. (A) 

STRAFZAKEN 

De KKVB heeft P.Hop voorwaardelijk geschorst·voor twee wedstrijden inet een ; 
proeftijd van een jaar i.v.m. zijn optreden tijdens de wedstrijd Lens 2 - UVS 3 
(Sen.) op 25-3-73, . 
De KNVB heeft H.J.Brandenburg geschorst voor één wedstrijd en bovendien voorwaar
delijk geschorst voor een wedstrijd met een proeftÏjd van een jaar i.v.m. zijn op
treden tijdens de wedstrijd Lens 2- De Postduiven 2 op 1-4-73, De kosteri van deze 
straf·zaak ad Fl.25,-- dienen vóór 15-5-73 te zijn voldaan, 

MET DE BUS NAAR GOUDA 

Er zullen ongetwijfeld veel Lensers ziJn, die het spektakel op Tweede Paasdag 
in Gouda willen meemaken, Voor de liefhebbers is daarom een extra bus .ingezet,· 
die om één uur vanaf de Hengelolaan vertrekt. 
Supporters, die per· eigen auto naar Gouda gaan en bereid zijn (graag!) supporters 
zonder vervoer meè te nemen, worden verzocht om één uur op de Hengelolaan te zijn. 
De spelers vertrekke_n in een afzonderlijke autobus. 

ALTERNATIEF PROGRAMMA 
Nu Lens 1 met nog uitsluitend de wedstrijd tegen 0lympia voor de boeg twee, punten 
voor staat, moet er rekening mee worden gehouden, dat Lens" 1 máandag het kam
pioenschap binnenhaalt. Is dat inderdaad het geval, dan ial het klubgebouw 1 s-a- · 
vonds vanaf.half acht zijn geopend, Tegen die tijd wordt de spelersbus ook aan de 
Hengelo1aan ve;rwacht, nadat onderweg de inwendige spelersmens is versterkt. 
De supp9rtersbus wordt tussen half zes en zes uur op de Hengelolaan verwacht • 

. 0PEifSTELLHTG KLUBGEB0UW TWEEDE PAASDAG 

In verband met het kleine voetbalprogramma en de belangrijke uitwedstrijd van 
Lens 1 tegen 0lympia zal hei klubgebouw op Tweede Paasdag van 's-middags 14,30 
uur tot 17,30 uur zijn gesloten. 

DIE EHE FATALE MINUUT 

Het.heeft zondag maar'één minuut gescheeld, of Lens 1 was tweedeklasser, Een wan
hoops.ui tval van ODB had sukses, De forse 0DB-spi ts Bas Koegler werkte de bal uit 
een hoekschop achter Cees van der Beek, De meest verheugde speler moet op dat mo
ment Freek Jansen zijn geweest. Hij was het immers, die een kwartier voor tijd z'n 
eigen doelman met een zac4t, maar onverwacht, rollertje passeerde en Lens 1 op 1-0 
zette. 

1 



Het uiteindelijke gelijkspel zal vele Lenssupporters hebben teleurgesteld,· temeer toen zij hoorden, dat de beide konkurrenten van Lens 1, De Hollandiaan en Olympia, het lood_je. . .hadden gelegd ·tegen. respektievelijk Steeds Volharden en HBS. De wedstrijd tegen ODB stond allerminst op hoog peil. De zenuwen __ spe_elden beide partijen teveel parten. Gezegd moet worden, dat ODB nog het béste uit de startblokken kwam. Opbouwend kreeg Lens 1 gedurende het eerste half uur'·les van de degradati•e]fárididaten, die er overigens aanvallend weer te weinig van bakken. De laatste vijftien minuten van de eerste helft waren weer voor Lens. Verder dan een fraai - maar helaas afgekeurd - doelpunt van Wim Kee1man lmam Lens 1 echter niet. Na rust werd ODB in de verdediging gedrongen, maar het lukte de aanval van Lens 1 maar niet de bal in het doel te krijgen. Daar was een kwartier voor tijd de eerder beschreven medewerking van een tegenstander voor nodig, Zoals tegen coal en Hillegersberg trachtte Lens 1 .de benauwde voorsprong te konsolideren, hetgeen lukte tot aa11 dEl nu voor de derde ma~l fatale laatste minuut. Lens 1 is er echter zeer genadig afgekomen. HBS slaagde erin Olympia definitief voor de titel uit te schakelen door met 2-1 te winnen en Steeds Volharden bracht De Hollandiaan de tweede nederlaag van dit seizoen toe (3-1 ). De voorsprong van Lens 1 op De Hollandiaan en Steeds Volharden bedraagt met nog slechts één kompe-· titiewedstrijd voor de boeg twee punten. Tweede Paasdag is in Gouda tegen Olympia een gelijkspel genoeg_om van de zo fel begeerde titel zeker te zijn. Wordt het een nederlaag, dan bestaat toch een theoretische kans op het kampioenschap. Immers Steeds Volharden en ll_e Hollandiaan hoeven in dat goval maar één punt te ver,spelen. De Hollandiaan ontvangt Scheveningen, dat nog één punt nodig heeft ·om zich veilig te weten en Steeds Volharden moet naar ODB, dat beslist moet winnen om de· degradatie te kunnen ontlopen. De kompetitie krijgt op die manier een ongekend spannend slot. 

De stand: 

LENS 
De Hollandiaan 
St. Volharden 
Olympia 
RKWIK 
voc 
Hillegersberg 
Coal 
Scheveningen 
ODB 
HBS 
De Postduiven 

~, 
; 

21-12- 5- 4-29 
21- 8-11- 2-27 
21-10- 7- 4-27 
21- 9- 8- 4-26 
21- 8- 8- 5-24 
21- 5-12- 4-22 
21- 6- 7- 8-19 
21 - 6- 6- 9-18 
21- 4- 9- 8-17 

. 21 - 5- 5-11 -1 5 
21- 4- 7-10-15 
21- 4- 5-12-13 

Programma Tweede Paasdag: 

43-22 
27-21 
30-24 
30-19 
26-22 

23-22 ~--.(~-.. 23-18 ( 
20-24 .--'\ 
22-24 ( 
15-27 
15-28 
28-50 

Olympia - LENIG Eff SHEL 
Hollandiaan ~ Scheveningen 
ODB - Steeds Volharden ___ · _ [1;,~ lf7_ ··' Hillegersberg - HBS ~: L_J 
~~~

1-_D~:~~tduiven ~~ 
Olympia 1 - Lens 1 
A.s. maandag moet het dan gebeuren, ons eerste elftal moet dan kampioen worden en voor het_.eerst in ons 52-jarig bestaan de tweede klas binnenstappen. Wij roepen da~ ook een ieder op, die Lens een warm hart toedraagt om 2e Paasdag mee to gaan naar.Gouda. Zorg ervoor, dat er dinsdags in de kranten staat "Den Haag beleefde een ware uittocht". Heem alles mee, wat maar geluid maakt: het liefst een ontzettend lawaai. Geef onze jongens een morele steun, ergo schreeuw ze die 20 klasse in. Laat Gouda weten, wat Lenssupporters zijn. Na afloop van de wedstrijd kunt U tenslotte Uw st~m weer smeren met de nodige drank e.d. Tot ziens in Gou\J_a. 

Averechts. 
EEN NEDERLANDSE LOTTO. 
Vorige week is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het initiatief van do Kamerleden Geurts en Van Sohaik tot wijziging van de wet op de Kansspelen, Eén van de konsekwenties ervan is, dat er een Nederlandse l~tto komt. Het heoft er lang naar uitge_zien, dat die lotto een -forse konkurrent zou gaan wordcm voor de sporttoto en 

2 daarmee van alle sportklubs. Trouwens, de sporttoto dreigde gedeeltelijk uit han- \ 



don van de sport to geraken, Op het laatste nippertje is alles echter op z'n 
pootjes terochtgekomon, 
'rrat was het geval? Do beide Kamerleden, die het initiatief namen tot wijziging 
van de ·wet op do kansspelen, moondGn, dat voor de verspreiding van toto-en lotto
formulieren pok de detailhandel zou moeten worden ingeschakeld. Als dat zou· · 

, _geschieden, dan zouden vooral do sportklubs, die thans aktief zijn in hot ver-
-'·' spreiden van totoformulieren, flink de dupe worden, omdat eon (flink?) deel van· 

hun toto-omzet de detailhandel zou toevallen. 
Ook voor Lenig en Snel zou op die manier oen·belangrijko inkomstenbron, waaraan 
jarenlang door onze totokommissio hard is gewerkt, worden geminiseerd, ]fot is · 
he:t Kamerlid Du Chä:tinior (!CVP) geweest, die, voor do sportklubs de eikels uit . 

... - h0t vuur heeft gesleept doo;r )let voorstel van zijn beide kollega' s to amenderen . 

.. -·,m wel zodanig, dat de verspreiding van :toto~ on lottoformulieren nok in de' t'oe- · 
·"komst' ui ts·lui tend via de sportklubs zou ges9hiodon, Hij slaagde erin oen Kamer.'.. 

meerderheid achter zijn amendement te krijgen. Dank U. . · · 
·vast·staat intussen ook, dat 40 registratieplicht voor de toto (on ook voor'dè 
·lotto) ·zal komen te vervallen. Dat is vooral voor de verenigingen met een hoge 
toto-omzet .. (zoals Lenig en Snel) mogelijk een nadeel, omdat die verenigingen à.an ' 
min of meer aan do willekeur van de als sub-dealers optrodendo sigaronwinko1iêrs 
zullen zijn overgeleverd. Die kunnen dan immers de formulieren doorspelen aan· 
elke willekeurige sportverenig_ing. · 

· Ue vor,rachton in dit verband. o.en hevige konku.rri;,ntiostrijd, Wol gunstig is, dat 
de maximum-inzet komt te vervallen. Mem zal s-traks - als men dat wil - moerdero 
formulïoren kunnen invullen. 
Invoeren van de lotto botokeµt, dat do teruglopende toto-omzet kan worden opge
vangen, of zelfs verbeterd. Een hoopvol pcrspoktief voor de klubkassen, temoor 
daar van toto on lotto samen oen omzetstijging wordt verwacht van 50 procent·. · 

Guido Halloon 

Ingezonden brief inzake prestatio/rokroatio. 

Er blijkt con·diskussie op gang to zijn gèkomen over eon verschil van inzicht,• 
dat in de vorenigi•ng zou bestaan ov0r d~ vr3,ag of wij ons nu op prestatie' of op 
rokroatic moeten richten. Niet alleen in de LenS-revue (Jos Wi tting, J9s Dissel.:.· 
dorp), maar vooral onderling wordt daar nogal ·wat over gepraat. 
Naar mijn mening is er in I t geheel geen spral~e van het maken van een keus. 

·Die keus. is al jaren terug gemaakt. Alleen realiseren wij ons dat misschien niet 
al:_J.omaal. · 
Wat doen wij anders dan prestatie-sport bedrijven, met dan.maast al dan niet ~an 
.de mogelijkheid gebruik maken om aan rokreatie~sport te doen? Is hot niet zo, 
.dat wij zelfs al in do welpen selokteron ·on dus prestatie-sport nastreven? Hebben 
wij niet al jaren een vakman in dienst, die onze selektio-olftallen traint? 'Wij· 
hebben toch ook oen lichtinstallatie, die voor•hot grootste deel wordt gebruikt. 
om de prestatie te verbeteren. Ieder jaar staat or een post op de begroting voor 
de bogelei~ing van de s~niorcn- en juniorenselektios. Is er iemand, die op deze· 
weg wil ·terugkomen? Ik kon zo •ie'mand niet. · 
Eon andere zaak·Îs do manier, waarop deze p:oostaties moet worden nagestreefd. 

· Eon diskussie da:trover acht ik wél zinvol en zelfs nodig. Die diskussie dient · 
zich nap.r mijn mening toe te spitsen op de vraag, hoe de prestatie het beste 
ka:1 worden bevorderd, rekening houdend met eon groot aantal loden, die aktie'vc' 
.:,;ekreatievoetballers in onze vereniging ziJn, maar ook rekening houdend met de · 
passieve rekreatio, die· door de sclektie-olftallen aan alle loden kan worden g';-
boden. · 
Levensgroot aan prestatie-sport is een financieel aspokt gebonden. Hoewel wiJ ... · 
gerust mogen stellen, dat de kosten voor training on begeleiding van de selokties· 
hoog zijn, mag niet worden vergeten, dat con niet onaanzienlijk deel van de ver
onigingsinkomston direkt verband houdt mot goede prestaties en oen zeer aanzien
lijk doel indirckt het gevolg daarvan is. Denkt U alleen maar eens aan de omzet 
in het klubgcbouw, 

. W .Michels. 
IComrr.cntaar redakticg 
Het lijkt ons zeer-nuttig, indien er meerdere leden hun mening over dit toch wel 
zeer interessante onderwerp willen geven. 
Hij zien Uw reaktios gaarne tegemoet. 
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WANBETALERSLIJST 

Onderstaande spelers/sters dienen hun kontributies vóór 1 mei a.s. te voldoen, 
d:w.r zij anders voor .het nog lopende seizoen niet meer worden opgesteld en ook 
niet aan de training mogen deelnemen. · · 
Tevens worden deze·spelers/stors verplicht gesteld de kontributie, iridien niet 
vóór 1 mei is ontvangen, voor het seizoen 1973/74 vóór de aanvang van de kompeti-
tie te voldoen. · · 

Senioren. 
H.J.Douw 
S,V.Douw 
R,E,Hartingsveld 
J.C.van der Heide 
J ,C,Heins.,• 
H,J.van Hemelrijk 
B,A, Hendriohs ·· 
A.M. Hoek 
G.M, Hogetoorn 
G.de Hoogd 
A,J. Jehee 
W.M. Kouwenhoven 
J.P. Magnee 
T.B. Meorstadt 
J ,H .!.foyers 
P,C. Miltenburg 

,. 

Wanbotalerslijs:t;_ 

Fl, 48,-
Fl. 96,-

. Fl. 28 150 
Fl. 96,-
Fl. 72,-

H,A,Prins f' Boekhorststraat 

. Fl,. 96,-
Fl. 36,-
Fl; 48,-
Fl. 48,-
Fl. 48,-
Fl. 96,-
JJll, ,52·,-
Fl. 36 ,-
Fl. 71 ,-
]l'l. 48,-
Fl. 61,-
Fl. 96,-
Fl. 60,50 
Fl. 48,
Fl. 48,-
Fl. 48,-
Fl. 48,-
Fl. 48,-
Fl. 48,-
Fl. 48,-
Fl. 48,
Fl. 48,-
Fl. 48,
Fl. 48,-
Fl.. 96 ,--

U.U. van Rijn · 
J,C. van Schaik 
D.A. Schönherr ~ 

P .N. Schönherr 
H.P. v.d,Spek 
P.Struyk 
G. van der Velde 
F,J,de'Vroege 
H.C.van Welzen 
F.J;do Winter 
!.!,van Zilfhout 
F.P. de Zwart 
C.Beyer 

Junioren 
H~C.dÜChatinier 
J,J.van Dongen 
A.H.Fortmnn 
H.A •. Kouwenhovcm 
R. Peek 
R.S,Peeters 
P,van Rijn 
A,v,d. Klis 

~~pelendè leden 

. Fl. 30,-
Fl. 55 ,-
Fl. 30 1-

Fl. 60,.:.
Fl.. 30 ,-
J.i,'l. 30,
Fl. 30,-
Fl. 45 ,--

Pupillon[Wel;e~~ 
B,R, Driessen 
B.P. Hoppenhrouwor 
T, King 
R,van Leeuwen 
E, Me.tsolaar 

. T. Pluggo 
L.van Rijn 

Dames-leden 
M.B. Dorrestoyn 
Y.M, VBn der Heiden 
P.J. Hendriks 
C. Ytsma 
J ,1, van Kuyk 

LOTER IJ 
============ 

Fl. 
Fl. 
Fl. 
Fl. 
Fl. 
Fl. 
Fl. 

15,--
24,-
29,--
27 ,--
41 ,--
41,--
27,-

Fl. .21 ,-
Fl. 19,
Fl. 60,..:..,, 

J 
Fl. 30 1--

Fl. 19,--

Het einde van de stapel bookjes· 
raet loten is in zicht, Wij hebben 
nog 50 boekjes. Deze hopon wij het 

. komende weekend aan de raan te 
brengen. Degenen, die nog eon boek
je willen verkopen, kunnen zaterdag 
eon boekje afhalen bij G.Duivostoijn 
vanaf 11 uur in het klubgebouw. 
Wat de verkochte loten betreft: 
wij zijn de helft reeds gepasseerd, 
Degene, die de loten al heeft ver
kocht, kan zaterdag het geld en do 
loge boekjes inleveren. 

LENS-PETJES 

A.s. maandag is het mogelijk om in 
het klubgobouw vóór het vertr0k en 
in do supportersbus d0 originele 
Lens-potjc,s to boraachtigen. Do prijs 
is Fl,-,50 en dat is voor niets. 

· R. Blok Fl. 72,--

Wij verwachten, dat maandag ieder
een met zo'n prachtige pet op het 
Olympia-veld rondloopt. 

, 

VARIA 

- Kees Kras, inmiddels weer ontslagen uit het ziekenhuis, bedankt de spelers ·vnn 
het 13è Seniorenelftal voor de fruitmand, die hij mocht ontvangen. 

Dhr.'s-Gravendijk, vorige weck in ziekenhuis Leyonburg opgenomen, wordt a.s. 
woensdag geopereerd. Ue wensen hem alle sterkte toe, 

- Ook op de langste en donkerste nacht volgt een nieuwe dag. 

- De redactionele goedkeuring gaat dezo week_naar Froek Janson van O.D.B. 

- Het zag ons afgelopen zondag Zwart voor de ogen, 

Op 29 april a.s. herdenken dhr. en mevr. K,Grinbergen-Uolters het foit, dat zij 



25 jaar geleden in het huwelijk traden, alsmede dat zij eenzelfde aantal 
jaren geleden de banketbakkerij in de Weimarstraat 284 openden. 
Allen, die hen willen feliciteren, zijn van harte welkom, cm wel tussen 3 
en ,')..30 uur in Le Coq d'Or, Leyweg 533, terwijl er daarvoor (om 10,30 uur) 
in de st.Agneskerk aan de Beeklaa.~ een Hoogmis zal worden opgedragen~ _Qnze 
gelukt-lensen. \ ·:-- · · 

De Redaktie wenst alle loden o~n vrolijk Pasen en als het eerste kampioen 
wordt, oen uitbundig Pasen toe. 

Ondanks do stakingen is er 20 Paasdag voldoende bier aanwezig en vergeet niet, 
é!.at er rooor oude drinkers dan oude artsen zijn 

- Do oudere generatie vormt de treden, waarlangs do jeugd naar boven klimt. 

- Bij kalm weer is iedereen stuurman. Laat hot a.u.b. 2o Paasdag maar stormen 

- Patricia v.d. Veld.e on Hans Frank() doen ons kond van hun voorgenomen huwelijk 
op 27 april a.s. om 14.00 uur ·in het Stadhuis te Naaldwijk. 
De kerkelijke inzegening is or., 14.30 uur in de H.Adrianuskerk te Naaldwijk. 
Gelegenheid oo het paar to feliciteren is er van 19,30 tot 21.00 uur in Le 
Coq d' Or., Lcywog 533. Hans en Patricia, van harte gefolici teerd met jullie 
voorgcmomen huwelijk. 

PMLS-KLAVERJASDRIVE. 

Donderdagavond 19 april a.s. wordt-do laatste avond verspee:I.d voor de Lens-paas
drive. 
Zoals de zaken er thans uitzien, lijkt ons· reeds duidelijk, wio er met do eerste 
prijs zal gaan slepen. 
Het niouw-gnvormde en dit jaar voor het eerst tesamen opererendo koppel Peeters
Michels heeft namelijk eon dusdanige voorsprong genomen, dat het onmogelijk lijkt 
hen nog to achterhalen. 
Deze voorsprong, welke reeds voor het begin v.m. de 4e speelavond, hoewel iri ge
ringere mate, bestond, ,werd, door het bohalcm van de avondprijs afgelopen vrijdag, 
uitgobouwd tot ruim 1000 punten. 

Do top-5 ziet er momenteel als volgt uit: 

1 • x1 Peeters - Michels 21 .166 pnt. 10 eieren 
2. 2 Bavon - do Pagter 20.047 pnt, 9 eieren 
3, 3 Witting - Humraclinck 19. 979 pnt. 5 eieren 
4. x7 Bertens - Bijstervold 19.556 pnt. 5 eieren 
5 5 Osse, - v.d. Stoon 19. 344 pnt. 4 eieren 

Wij kunnon U echter mededelen, dat do strijd om de 2e t/m 10e prijs nog allesz:ï,n_s_ .. 
opon is, zoè.a t er a.s. donderdagavond echt nog wc:). voor moet worden gekaa>rt·. 
Wij zien daarom alle koppels, als het even mogelijk is, eon beotje op tijd, graag;_. 
donderdag tèrug en wensen allen voel sukses •. 

TOERNOOIAGEffDA. 

Zondag 22 april 
maandag 30 april 
za terfü,g 5 mei 
zaterdag ·12 mtli ·: 
donderdag 31 mei : 
zondag 3 juni 

r Ju..--iioren A - B - C. 
Utopia-toernooi A 1 ·• 
Junioren A - B - c. 
Pupillen Welpen. 
Veteranen-toernooi, 
Dames-toernooi. 

Ka.Ka, 

PROGRAMr!IA SENIOREN VOOR !Ml1NDAG 23 APRIL (2e Paasdag) 1973, 

14,30 uur OJ.ympia 1 - Lons 1 
12.00 uur Lons 4 - D.V.C.2 
12.00 uur Velo 3 - Lens 5 
12.00 uur C.lf;P.2 -· Lêns 6 

Lens 7 - vrij. Zie andere olftallon. 
12.00 uur Dolfia 4 - Lens 8 

I.c.1s 9 en ·1 0 vrij. Zie =dere elftallen. 
12.00 uur Scheveningen 8 - Lens 11 

Lens 12 en 13 vrij. Zie andoro elftallen. 
LIGGING DER Vl]Lm,w' 
Olympia - Bodocraafseweg, ·straatweg, Gouda. 

Soheidsrechter: 
D.v.Antwerpen 

G. Krabben 
Th. Kamp 
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Velo 
c.w.P. 

... ' - Noordweg, Wateringen 
J,[uurbloemweg · · 

Delf ia -: Mozn.rtlaan, Delft 
Scp.e'veningen·- · Houtrust, ingang Houtrustweg, naast Houtrusthallen, 
VERZAMELEN: 
Lens. 5 - 11 .15 uur Klubgebouw Lens 8 11.00 uur Klubgebouw 
Lans' 6 - 11 . 1 5 uur " Lens 11 - 11 • 1 5 uur " 
DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 wordt' door de trainer bekendgemaakt, 
Li:ms·4 
o.ls. ,bÖkend 
m, W,Verheul 

Lens 5 
als bokond 
m, .J. Verbarendse 
W,Verheul zie 4 

Lens 6 
äi:sbëkond 
met B,Osse 
Afschr.: 01 5-1435_16 A, Vervaart 

Lens 7 Lens 8 Lens 9 
Y-:-vorbarendse zie 5 'zonder A,Pelser 

met A,Bergman en 
F,v,Noórt en 
F,Vos, 

·. 'H, Verdenk zie 11 
F·, Vos zie 8 
B,Osse zie· 6 

Res: H,v,Welzen en P,Schouten·, 
Afschr,: bij P,Fieret 

tel. 66. 66. 71 • 
Lens 10 Lens 11 

oot-H-:-Verdonk 
en J,Verhoef en 

Lens 12 
F,v,Noort en A,Bergman 
zie 8 

J,Vorhoof en E,v/d Linde 
zie 11 • 

E.v/d Linde 
AFSCHRIJVINGEN:_ Op do bekende tijden bij de desbetreffende aanvoerders: 

Voor bijgevoegde spelers bij Dhr.Bloks, tel. 29.28,38 vrijdag-- avond tussen 20 en 21 uur. 
Ook, indien er geen afschrijvingen zijn gemeld, dienen de horen aanvoerders zich vrijdagavond tussen 21 en 22.00 uur met Dhr,Bloks, telef, 29,28.38 in verbinding te stellen, Vanaf 11.00 uur is van de Seko Dhr,Ch.Bloks op het veld aanwezig. 
l,VONDWEDSTRI.JDEN: vrijdag 20· april 7,30 uur Lens 5 - F.C. Wittan, Greenford, 

Middlesex. 
dinsdag 24 april 18, 15 uur Lens 8- I. C .o. Bombers 

donderdag 26 april 19,30 uur Lens 2- Flamingo's 
' Door de K,N.V.B, afd.Den Haag werd ons medegedeeld, dat 

deze kompetitie op donderdag 3 mei a.s. zal starten, 
Èr worden door ong;e ingeschreve·n 3 cilftallen ui tslui tand 
thuiswedstrijden gespeeld en wel voor de eerste twee groe
pen op donderdagavond. De derde groep zal afwisselend op 
maandag, donderdag en vrijdagavond spelen, Over de indeling 
is. nog niets bekend. Bij Groep I komt N,, Jansen uit groep II, 
terwijl J,Bertens zijn plaats.in groep II inneemt, 
i,!ochten er onverhoopt door de Seko nog spelers, welke zich 
wel tijdig, d.w.z. vóór 1 maart 1,1, hebben gemeld, zijn 
vergeten, dan kunnen zij zich alsnog bij Dhr.G,v.d.Vèlde 
telef. 29.32,75 opgaven. 

TOPSCORERS 
1 • G,de Hoogd 19 Ui tslag0n S0nior0n 14-4-1973 2. IT.Verheugd 13 

Lens 1 - O.D,B, 1 1-1 3, E,Bakkers 12 
4. J.Disseldorp 11 .Lens 2 - El.Zwart 2 0-2 

L,Hazelzet 11 D0 Hollandiaan 2 - Lens 3· 4-1 
J,Kuypors 11 S.V,H,2 - Lens 4· 1-3 

7. 1-T. Verheul 10 Lens 5. - Voorburg 2 1-3 
8. W,Keetman 9 Lens 6 - Quick 7 3-1 

H.de Sterke 9 . Lens 7 - Tonegido 5 6-1 
10, W. v.Rijn 8 Juventas 4 - Lens 8 1-1 

A,v.Luxer.iburg 8 Lens 11 - Bl ,Zwart' 12 2-7 
H,Bertens 8 



PROGRAMMA DAMESVOETBAL, 
' . "', ,-.• 

Maandag 23 april 1973 : 10,00 uur G,D,A, 
.Verzamelen om kwart voor 9 op het Lens~terrein. ., 

·vrijdagavond wordt er woor getraind. onder deskundige leiding om 8 uur,·. :. • ., ··· 
Alle d.ames·word.en hierbij verwacht,,_. 

-._ 

PROGRAMMA 
Terrein: 

ZOHDAG 22 APRIL 1973 
10,30 uur Len:e, 
12 ,00 uur Lens 
12 ,00 uur Lens 
10.30 uur Lons 
12.00 uur Lens 

1 
2 
9 
10 
16 

Quick-toernooi 
Lens -toernooi 
id.e• 
Quiok-toernooi 
Lens-to0rnooi 

DE!.fK AAN DE KONTRIBUT.LES 

EEN. VERZOEK AAI, DE A-ICLASSERS, die bij do seniorcm hebben m00gespeeld.: 
Lciver a.s. w0olrnind. jullie koffip0ti--t:i.o-kaart0n

. bij de Juko in. 

AFSCHRIJVINGEff: 
;. 

Sohriftolij~: vóór vrijdagavond. 18,30 uur bij d.hr,G.v.d..Stoon,;Hunspootlaan 303, 

Telefonisch: vrijdagavond. ~ussen 18,45 0n 19,30 uur (uitsluitend in geval.van 
ziokto): A-klassers ( 1 t/m 8) : d.hr.J,Hop, tel, 29,40,38 

B.:.klassers ( 9 t/m 1 5): d.hr,A,Bertens·, tel. 29, 02.45 ·. 
C-klassers (16 t/m.23): dhr,R,Becker, tel,55,94,77 

In nood.gevallen kunnen de junioren nog op zatord.agochtend. tuss0n 10,30 en 11.00 
uur afbollen bij d.hr,G,v.d.,Stecn, tol,39,86,94, 

AFKIDRTITGEN: De junioren moeten bij slechte woersomstand.ighed.cm steeds de af
keuringslijsten raad.plegen. TelefonischG · inforr,mtios word.en hierover 
niet verstrekt. ..--,:::::::· i, 1 _ ij/,ï 
--- ·.;,,"'-·.. : I -~-;, ' ï / .. 

D E O P S T E L L I· N• G- EN: .,..;,;- / ~)"l\- , ' / / 
'·. lf,;(KEUR? / :kiti.ll_:½, ·, "-<~ . _·,// : 

Lens 1 

Lens 2 

Lens 4 ----:-
:Lens ,.5 ~ --~------
Lens 6 : ------
' 

zie Q,uick~toernooi 1.e Paasdag •·., ~I\J•:.;..,,- · ~.rn 

zie Lens-toernooi 1 e ·Paasdag ,,_. fJ~:- · F~ 'i . ~/;"<!' . 
vrij ?_U..,_ -- / 
vrij (E.Hoefnagol, G,Colpa zie 

· (A.Baven, .A,d.en Boer zie 

vrij 

Lens 1 ) __ _.,. _.,., .. ..--_ ~. ____,_·. · _ 
Lens 2) ..::::- ~ ~ · · 

-.:.-;X'·t~---
als vorige week, mot 
zi0 Lens 7), L0id.or: 

F,l,!agn00 en M,Magn00, ,zond.or H ,Kortekaas. (F,v.Os 
d.hr.F,Flumans, Samenkomst: 10,30 u,Rava-terr0in,' 

. , Loris 7\ ·r~v.Os, W.Snijdors, A.v.d,Aar, G,Hoogorvorst, A,Looyostein, F,Klos, 
::,, :---:--,~._ :'J,Slabbers, H,Niggobrugge, H,Kèyn0r, J.v,d.,HÓck, Th,Hecmskerk, A,Brou

. ,;· ... _ .. __ , . · '(ier.' · Leid.er: Dhr,H ,Osse. Samenkomst: 14,00 uur Spoorciijk, 
. '- ~- . 

.. !&~!3.-~· : . vrij. (A.Brout10r zio Lens 7) 
(F,Magnoe on M,Magnee zie Lens 6) . 

~~~~-~ : zie L0ns-toernooi 1e Paasdag. 

~~~~-~~: ·· zi.e Lens-toernooi 1 e Paasdag 

Lens 11 , 1 2 , 1 3 , 14-: vrij . 



: - -J,ens 1 5 : · zie dinsdag 24 april Escamp-bokaal. 
Opstelling als bekend, Leider: dhr.M.Verheesen, .. 

Lens 

Lens 

16 en 17: zie toernooi-overzicht.· , 
18 

Lens 23 

vrij, W,Heynen, Th,v,Luxomburg, R,v,d,Boogaard en M,Versteeg zie Lens 
(23 IC,Straub, G,v,d,Broek, N,Franken, M,Kerkhofs, G,Teeuwisse, R,Raaphorst, R,de Vos, P.de Jong, W,Heyncfü, Th,v,Luxemburg, R,v,d,Boogaard, 

M,Versteeg, Leider: H,Banning. 
P R O G R 1\. M M A P U PI L L E N EN W E L PE N, Terrein: 
PUPILLEN 
ZATERDAG 21 APRIL 1973 

Lens 1 (zie Naaldwijk-toernooi 
13 ,45 uur Lens 2 - Velo 2 
12.45 uur Ooiovaars-1 - Lens 3 
12.00 uur Ooievaars 2 - Lens 4 
12 ,30 uur Vredenburch 3 - Lens 5 
13.45 uur Lomer 6. - Rijswijk 5 
13.45 uur Volo 6 - Lens 7 . 
12.45 uur Lens 8 - R,v.c.5 
12 ,45 uur Lens 9 - Sempor Altius ·3 
M/illNDAG 23 APRIL 197 3 
12,00 uur Lens 8 en 9 Duno-toornooi 
UELPEN 

ZATERTu\.G 21 -APRIL 1973 
--Lens 1 (zie Quick-toernooi 

11 ,45 uur Lens-2 - D,Z,S.1 
11 • 45 uur Lens 3 - G.D,S.2 
11.45 uur Lens 4 _-;:-S.O.A~1 
11 , 30 uur O,D,B.'3 - Lens 5 
10.45 uur . Lens 6 - Scheveningen 
l"1A..îNDAG 23 APRIL 197 3 
12.00 uur ·Lens 5 en 6: Duno-toernooi . ,- . •' 

PUPILLEN on WELPEN: ATTENTIE, 

20/4 en Quick-toernooi 21/4) 
V1 
Zuiderpark, 2e g.ed. 
idem 
Vredenburchweg, Rwk, V2 - . ... -

wateringcm 

V1 
V2 
V3 
Albordastr. 
V1 

Kijk good naar het speciale Toernooi-overzicht elders in de Lensrevue voor opstellingen en s:imenkomston, 
AFSCHRIJVINGEN: 
Schriftelij~ vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G,v.d,Steen; Nunspoetlaan 303, 
Telefonisch vrijdagavond tussen 18,45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van ziekte), tel. 66, 13. 14 Klubgebouw, 
In noodgevallen kunnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen 10,3Q en 11 ,00 uur afbollen, Tel.66.13,14 klubgebouw. 
AFKEURINGEN: Bij slechte we0rsomstandigheden steeds eorst de afkeuringslijsten 

raadpl0gen, Staat daarop bij "Pupillen en Welpen" vermeld: "GOEDGE
KEURD", -dan st<rnds naar vc,ld of punt van samènkoms·t komcm. IN DIT GEVAL l-'IAG ER DUS NIET !!IELEFO!HSCH WORDEN GEINFORl!EERD NAAR EVENTUELE AFKEURDWEN, 
staat bij de afkeuringsadressen bij "Pupillen en Welpen" vermeld: "ZIE AFKEURINGSLIJST", dan moet als volgt worden ·gehandc,ld:, Voor de thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden geraadpleegd: zijn de wedstrijden van Lens goedgekeurd, dan·gaan ook de Pupillen- en Wolpcnwcdstrijden op ons veld door, Uitsluitend voor do uitwedstrijden mag in dat geval telefonisch worden geïnformeerd of hun wedstrijden doorgaan.(Tel. 66,13,14) en wel zaterdagochtend tusson 10,00 en 10,30 

· (uur. 
i:TIET--OPKOMERS: Wegens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgen do volgèndc spelers 2 extra reserve-beurten: R,Roelofson en T,Toouwisso. / 8 ,.- .- : J.r. ? . 



Bij h0rhaling volgt uitsluiting van· ·deelneming aan de kompoti tie
wedstrijden, In dat geval blijft de verplichting.tot betaling van de 
kontributie tot het eind van het seizoon (30 juni) gohandhaafd, 

OPSTELLINGEN' PUPILLELi: 
p 2 als bekend, Loider: Jos Dissoldorp. 

!'._l als bekend. Leider: Ton Bauman, Samenkomst: 12.00 uur Lons. 

:!'._4 : als bokond, Leidor: Ferrie Hooghiemstra. Samenkomst: 11.15 uur Lens. 

r_2. als bokend. Leider: Rob Hoefnagel. Samenkomst: .11.45 uur Lens. 
p 6 als bekend. LeidÓr: Fred de Kloyn. 

R,Bout, P.v.d,Brande, R,Driessen, R,Fromberg, R,de Gruyter Zie ook P 9) 
2x 

als bekend. Leider: Coen Hooghiemstra. 
SamènkÓmst: 13,00 uur L~ns. 

Zie ook Maandag7°Duno-toerno~i) 

p 8 als bekémd. Leider: Arnold Brouwer. 
E,Buysort (3x). 

Zie ook Maandag (Duno-toornooi) 

Zie· ook lf 2 
. - - . 

J,Vogel, J.Overklift, N.lfoort, H.Jansen, R,Hatthijssen, L,v,Luxiirnburg; 
C,Coenen; R,Bout (2x), P,v.d,Brande (2x), R,Driessen (2x), R,Fromberg (2x), 
R.de Gruyter (2x). Reserve: T,Toeuwisse, Zie ook Maandag (Duno-toernooi) 
Leider: Kees Schrovor. 

OPSTELLINGELi WELPEN: 

IT 2 als bekond. Leidor: Guus Hoynen. 
zonder R,v.Dijk, met E,Buysen (3x). Roservo: R,Roelofsen. 

als bekond. Loider: Cees v,Deelen. · 
R,v,Bergenhenogouwon, D,Franken, B,Heomskerk en R,v.Hook zie ook W 6. 

als bekend. Leidor: Dhr.Hoppenbrouwer. 
(B, Hopponbrouwer, R.de Jong, ) ( ) 
( ) Zie ook Manndag Duno-too.rnooi C,Bergmans, P.v,Es, E,Eykelhof 

als bekend, Leiçl.er: Frans Disseldorp. 
(E.v,Santon zie maandag 1-1 6). 
Samenkomst: 10,45 uur Lens. 

]1!,Bon, B,Driossen, F.Dullaart, J ,Grove, 
C.Hoefnagel, R.v,Borgenhbnogouwen (2x), 
R.v.Hoek (2x). Loider: Otto Kortekaas~-

Zio ook Maandag (Duno-toernooi) 

M,v.Houdt, E,Jager, E,Metsolaar, 
D.Frank:en. (2x), · B;lieemskerk (2x), 

(Zie ook Maandag Duno-toernooi) 

,'c/iNSTAANDE WOENSDAG IS' ER GEEN WELPEN-TRAINIHG! 

In een aantrekkelijk duel heeft een bij vlagen grandioos spelend Lens Pups.3, 
Gona Pups.1 cp allo fronten van het edele voo~balspel, t.w. taktisoh, technisch 
en konditionoel, .. overklast. 
In de eerste helft liet Lens reeds duidelijk blijken, dat zij de slechte indruk 
van de laatste .weken wenste uit te wissen. Zij begonnen daartoe ·.met een aantal 
sohitteronde aanvallen, opgezet vanuit een hardwerkend middonvold. Er restto ·Gona 
niots anders ,.dan te vordedîg<in, wat zij niot slecht. doden. Rust: 0-0. 
In do 2e helft óónzelfde spelbeeld, eon furieus aanvallend Lens met oen steeds 
groter wordende doelpuntenhonger, met daar togonover gesteld een aanvallond machte
loos, maar vordodigend goed spelend Gona, Wat gobouren móest, gebeurde; Éindolijk 
vor in de 2e h:elft kroeg Lens loon naar werken. Jan Franken, hard zwoegend, werd 
vanuit hot middenvold gelanceerd en do daaruit vrijgekomen bal stelde hoQ in oon 
vrije posi tio en do gologonhoid OQ to scorcm (1-:0). nu ging Lens, wat hen de laatste 
,rnkon ontbrak, good door, · 
'.foderom Jan Franken èn Robbie Duyndam _i;_alrnndon aan voor Lens, rosp. de 2e en 3o 
treffer, beide van goed gehalte. Toen het eindsignaal klonk, was Lens 2 punten 
rijker en Gona een illusio armer: · 
Jozien het vortocndo spelbeeld; verwachten wij a.s. zaterdag con uitverkocht 
,1stad.ion 11 • 

Uitslagen: Pupillen 
7. :J. C . 1 = Lens 1 0-'l R.v.c.1 

Ton Bauman. 

Welpen 
Lens 1 2-1 

9 



•' 

Lens 2 - Wenterkwartior 1 0-1 Velo 1 ~ Lens 2 4-0 
,,- Lens 3 Gona 1 3-0 Lens 3 - Gona 1 0-5 

Lans 4 H.M,S.H,2 1-1 Lens 4 · - H,!.l,S,H. 3 1-3 
Lans 5 - Quick St,3 1-0 H.M.S,H, 4 - Lens 5 1-1 
Celeritas 3 - Lens 6 4-0 Lens 6 - Duno 3 0-7 

4 - Lens 7 1-1 
- Lens 8 0-1 

Lens 9 5-1 

TOERN"OOI-OVERZICHT VOOR HET PM.S-W·TIEKEND, 

Vrijdag, 20 april Lens Pupillen 1 Naaldwijk-toernooi 
Zaterdag, .21 april Lens 1 7 Quick-toernooi 

1 '11 Pupillen 11 

Welpen 1 11 11 

Zondag, 22 april Lens 1 on 10 " 11 

Lens 2, 9 en 16 Lens-toernooi 
Maandag, 23 april Lens pupillen 8 en rDuno-toernooi 

Lens welpen 5 on 6 11 11 

-===--=-=================================--====-=-===----------=---=------------
Vrijdag, 20 april 1973 (Pupillen 1). 

Op vrijdag, 20 a;ril gaat ons 1 e pupillon-olftal naar· Naaldwijk om doel to nomon 
aan hot nationaal pupillen-toernooi van de V. V ,Naaldwijk. Inzot is de "Hoge 
Bomen"-wisselbokor. Deelnemende verenigingen zijn: In groèp I: 
Laakkwartier, Lugdunum, Naaldwijk, Quick en V,C.S, In groep II: Lens, Fortuna 
Vlaardingen, H,B,S., 's-{Jravonzande on B,G.C, Floroant. 
Hot toernooi begint om 12,00 uur on hot programma voor Lens is:· 

12.00 uur tegen B.G.C,-Floroant 
13.15 uur togen H,B,S, 
14,30 uur togen Fortuna Vl. 
15,45 uur togen 's-{Jravonzando 

Finales om 16,30 uur tussen do no's 1 on 2 van groep Ion II 
Wodstrijdduur 2 x, 10 minuten, Prijzen: Wisselbeker on 1c t/ra 4o prijs. 
v.v. lfoaldwijk is"gelegon op hot sportkomplex Hoge Bomen, ingáng Zuidwog to· 
lîaaldwijlc. 

Lans Pupillen 1 : als bekend. Leider: Paul v.d.Stoen. 
Samenkomst: 11. 00 uur ingang Lens-terrein. 

Sa terdag, 21 april ( Lens 17, pupillen 1 on wolpcm 1 ) 

Op Paaszaterdag gaat.Lens· met drie elftallen proberen de ",:[aap v.an Eck"-wissel
boker to bemachtigen bij Quick aan do Savornin Lohmanlaan. Verdere deolnomors 
zijn: Quick, Excelsior, D.S,O., R,V,C. on Scheveningen. . 
Uodstrijdduur voor alle elftallen 2 x 10 minuten. Er zijn drie'"pri-jzen por 
poule beschikbaar gesteld on con wisselbeker voor de voroniging, die hot meeste 
aantal punton heeft behaald, Aanvang toernooi 19.15 uur, 
Programma voor: 

Lens 17 
11,05 uur Excelsior 
1 2, 20 uur Quick 
13,50 uur D,S.O, 
14.40 uur Scheveningen 
15,55 uur .R.v.c. 

Pupillen 1 
1 0, 15 uur Quiuk 
11. 30 uur Excelsior . 
13,50 uur n.s.o. 
14,40 uur Scheveningen 
15.55 uur R.v.c. 

11 ,05 
12.20 
13,50 
15.30 
16,45 

Welpen 
uur R,V.C. 
uur Scheveningon 
uur D,S,O. 
uur Excelsior 
uur Quick 

Lens 17: '.J',Brongor, P,v,d.Burg, U.Frantzon; O.Huis, R,Noordêloos, F,v.Volzon, 
H,Vink, F,Kortekaas, P.Schoomakor, P.Lucas, M,Poporkamp, M,Prins, 
P,do Haas, Leider: Th,Hoefnagol, Samenkomst: 10,15 uur Lens-terrein. 

Lens Pupillen 1: als bekend, Loidor: Paul v.d.Stoen. Samenkomst: 9.30 uur Lons
(terroin. 

· Lans 1-Tolpon 1: als bokond. Leider: Hans Zoun. Sam,cmkoC1st: 10.00 uur Lens~torr, 

Zondag, 22 april 1973 (1e Paasdag) · (Lens 1, 2, 9,· 10 en 16) 

Op 1o Paasdag is Lens- wederom to gast bij Quick r,1ot Lans 1 on 10, Dozo twee 
elftallen gaan strijden omde "RUINE"-wisselbokor. Vordoro gasten zijn: Schovo-

. nii:igen, D,S,O., on Excelsior. Wedstrijdduur: 2 x 15 minuten. Buiten do wissel
prijs zijn or nog drie 'prijzen pór poule bos6hikbaar gestold. 



Aanvang toernooi: 10.;30 u:ur • 

Programma voor . ·._· .· : Lens 1 . Lans 10 
11.05 uur D.s:o. · îö.3ö uur D.s.o. 
13. 30 uur Excelsior 12. 15 uur Quick 
15, 15 uur Quick 14,40 uur Excolsior 

Lans 1: 

16. 25 uur Sch,ov'c~i~gen · ·_ 16, 25 uur Schoveningon . . _ '\ 

J,Rouvor, Th.v,Rijn, H.v.Boyoron, R,Zoun, M.Bloks, J,Stoltz, F,Dissoldorp_,_ 
O,Kortokaas, J.v.Rijn, C,"Ijöosoken, H,Rimr.1olzwctan, E,Hoefnagol, G,Colpa, <c•. ,, . 
Samonkemst: 10.15 uur Quick-torroin. Loider: Dhr. P,v.d.[faas. t. 

Lens 10: J.v.d.Burgt, R,Guit, R.v,Hook, R,Hulser.ians, J,Lustonhouw0r, R.v.d,Mo0r, 
W,v.d.Mijo, A,fü,osink, C,Schonkels, J,Voldraan·, R.v.Velzen,. J_.v,1/"elzçm, 
H.Ruijtor. 
Samenkomst: 10.00 uur Quick-torrein, Leider: dhr.N,Drabbo. 

ZOND!,G, 22 APRIL: Nl,TIOHA,l.L LEl'îS-TOERHOOI' voor Lens 2, 9 en 16 •. 

Aanvang: 12.00 uur. 

De "Toornooi~kommissie" van Lenig on·Shol is er ook dit jactr weer in goslaagd 
onkoie intor<:>_ssanto toernooien op touw to zotten. Op 1 e Paasdag oponen wij ónze 
toernooien mcit Lens il.2, B1 en C1, Deelnemers aan dit toornoói zijn: 
D,S,S. (Haarlom), Fortuna on Do Hollandiaan (Vlaardingen), Olympia (Gouda), 
Er wordt gestreden om 1 voronigingsprijs en bovondion zijn por poule een 10 en 2o 
prijs beschikbaar gestold. 
Programma voor de Lens-elftallen: 

Lens 2 · 
12.00 uur Olyr.ipia 
13,00 uur De Hollandiaan 
14,30 uur D,S.s. 

Lons 9 
uur 
uur. 

Fortuna 13.00 
D.s.s. 14.00 

Lens 16 
u. ,Fortuna 
u •. 0 lyr.ipia 
u. D.S._S. 

16. 00 uur Fo;rt1.mà 
'' 

12,30 
14.00 
15.30 
16.30 

uur 
uur 

De Hb l landiaan · 1 5, 00 
Olympia 16.00 u. Do Hollandiaan 

Hodstrijdduur voor alle elftallen 2 x 12½ minuut. 

Lens 2: R.v.d,Steen; Th.Booms, A,Jun,;sohlägor, G,Tror.imelon, J.v~d.Mije, 
P,v,d.Steon, G,Wouters, Chr.Stapol, A,Solmoider, A,Schi.jf, A.Bavon, · 
A.dcn Boer. Loidor: Dhr.J...v.Bn.ggum. 

Lens 9: J.v.Gastel, G.v.Gossel, A, 1 s-GraYondijk, M.Hoynon, J,do Hilstor, 
A.v'.Kleef, T.de Kok, E.Landman, R.Mioka, Q,Y,Noort, P.Perreyn, G,Ruygrok, · 
M,Wç,ltérs. Leider: Dhr.C,'Franke. 

Lens 16: J.Bronger, 0.Borst, P,Devilée, R.Hofman, P,Hop, R,v.d,Laan, J.Lausborg, 
J.v.Rijn, P,Valkenburg, F,Fortman, R.Y.d.J•loer, R.Micka. 
Leider: Dhr.W,Ke0tr.1an. 

1-!aandag, 23 april (2e Paasdag) Duno-toernooi voor Lens pupillen 8 en 9 
wol on 5 en 6. 

Deelnemende veronigingen zijn: Scheveningen, Rijswijk en Duno. -

Progro.r.ima voor: 
Lens P 8 

12.00 uur Rijswijk 
13.20 uur Scheveningen 
15,20 uur Duno 

Lens Pupillen 8: 

Lens p 
13.00 uur 
14. 20 uur 
15.00 uur 

9 
Duno 
Scheveningen 
Rijswijk 

Lens W 5 
'12.40 uur Rijs-w-:i:jk 
14.00 uur SchoYoningo~". 
14,40 uur Duno 

L0ns W 6 
12.20 uur Duno 
13,40 uur Schevoningei:i 
15.40 uur Rijswijk 

E.Buysen, L.do Gruyter, R.de Ho.an,.R.v.Ipcron, C.do Kleyn, J.Kok, 
T,Pluggo, l-1,Schen.kols, E.Swart, T.Wo.nders, M.v.Zwel, F.Jlood. 
Samenkomst: 11.15 uur Lens-terrein. Leider: Arnold Brouwer. 

R Jîotebanrd, · 

Lens Pupillen 9: 
J.Vogol,_ J.Ovorklift, U.Noort, H,Jnnsen, R.J~o.tthijsson, L.v.Luxor.iburg, c.co,men, 
G.J".Dortwegt, E.Gerritsen, R.do Hcw.s, E,Knijnonburg, R.Klijborg, M.Lustenheuwer. 
Samenkomst: 12.1.!5 uur Lans-terrein. Leider: Koes SchroYcr. 

Lens Welpen 5: 
,\..Franken, R.Franko, Ronald l!ouwoling, Rudio Houweling, lf.de Jong, J,Koevoets, 

11 
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J,V..rijgsman, R,Niggobruggo, A.v,Pruyssen, ;p.To·ttoro, .J.-v.,d,Zwan, B,Hopponbrouwor, R,de Jong, · 
Sam,mkomst: 12.00 uur Lens-terrain, Leider: Frans Dissel.cl.orp, 
Lens Wolpon 6: 
11,Bon, B,Driessen, F,Dtlllaart, J,Greve, M.v.Houdt, E.Jagor, E,Motsclaar, E,v,Santon, C,Hoefnagol, P,Pro)'lk, C.Bergmans, P,v,Es, E.Eykclhof, Samenkomst: 11 ,30 uur Lens-terrein, Leider: Otto Kortekaas. 

, SPORTKAMPEN' 

Mogen wij nog ·even herinneren .arui •dt, bá
taling .van do sportkampen: op giro 7112 
van do Algemene Ba,nk Nederland N, V,; 
Den Haag t.g.v. G,v,d,Stoen, kampgeld, 
rekg,51,28._11.261 •. 

!Camp Oudenbosch: .1 t/m 7 juli, C-klassors 
Kamp Oudenbosch: 15 t/m 21 jul. i, Pupillen Kamp Hechtel : 8 t/m 14 juli, B-klassers 

Fl.62,50 
Fl.6o,~
Fl.90,--

Betaling dient vóór 1 mei a.s. to geschieden, Bij te late betaling bestaat de kans, dat de inschrijving moot worden geannuleerd. Dus gaarne spoedige overmaking gevraagd in het belang van de deeln<,mors zelf/. 
LENIG-en-'SNEL: Nichten-rock festival! -====-==================-=========-=-· Ter afsluiting vrui het beat-avondseizoen 1972-1973 organiseert de KaKa als een dor laatste attrakties vrijdagavond 27 april a.s. weer con beatavond. 
Do muziek on bijbehorende klotspraatjeff worden verzorgd door do 

,;FAlR -IMPRESSION
1

' DISCOTHEEK . . . 
Aangezien hot de laatste boatavond van dit seizoen is, verzoeken wij om jullie medewerking om e_r, con grandioze beatavond van te me.kon: Die medewerking zal moeten bestaan uit ocm grote opkomst on oen zo mogelijk nog grotoro danslust, Hat de muziek betreft, kunnen wij jullie garanderen, dat de Fair ·rr,\prelssion van allo markten thuis is, · 
Do toegangsprijs bedraagt als vanouds Fl."1,50 en deze avond'"is· toegankelijk voor iedereen, dio maar zin heeft om to komen en niet jonger dan een B-klessor is. 
Als extra-ordinaire buitdngewone bijzonderheid kunnen wij jullic•alvast verklappen, . \ dat de muziek op dio vrijdagavond pors.S niet om 24.00 uur. zal stoppen. ·111s de stemming·good is en het pilsje goed sr.iaakt, geven wij de Fair Improssion on ju.llio tot 01 ,00 uur do vrije hand, 
Eon roden tomoor,· dachten wij, om te komen. 0 ja, Kwiek-Sport komt ook! 

KaKa 

a 
NIEU~Svan de JUNIORENRAAD'~. 

TAFELTEN'NISICi,MPIOEI'fSCHAPPEN VOOR A-KLASSÈRS. 
Donderdag 26 april 1 9. 30 uur start on wij met do of'ficiëlc Lens-kampioonscns_ppon · tafeltennis. 
Wij hopen, dat iedereen, die zich hoeft opgegeven, ook op tijd aanwezig is, Ook supporters zijn van harte welkom. 
BEATAVOND 

Vrijdag 27 april do laatste grandioze·beatavond voor jonge Senioren, A-klassèrs en B-½=lassors :voor vqrdoro informatiès even kijkeri bij do publikatio van de Ka-Ka,. 

,,,,. -~ 
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46e Jaarean(; nummer 34 28 r.iaart 1973 

DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbalvereniging Leni& en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGE!'T. 

OVERDEKTE TRIBUNE 

Met betrekking tot het moment van. goreodkomen van do ovordekto tribune zijn wo 
steeds voorzichtig geweest. Eon voorzichtigheid, die is.ingogovon door eon aan
tal onverwaohto problemen, die het totstandkoraon van de tribune hebben vertraagd. 
Eind vorige weck echter hebben do bouwers van de tribune vorzekord, dat hij be
slist vóór 31 maart - aanstaande zaterdag - gerood is. Dat zou botekenon, dat do 
tribune koraend weekend al in gebruik kan worden gonomon. 

AGENDA 

Dri ve-.in show 
A 5 - rr.B.s.; 

vrijdag 30 maart : 
zatordag 31 maart: 
zondag 1 april 
maandag 2 april 
vrijdag 6 april : 

L:r!:1-TS 1 - IIILLEGERSBERG 

NIEUW LID 

919 E.F.van Santon 

IN BALLOTAGE 

P.E.Pronk 

J.v.d.Wel 

II.Zoek 

C :A .Jioofnag0l 

AFVOEREN LEDENLIJST 

B 7 - B.J,[.T. on Escampbokaal. 
Paasklavorjasdrive. 

06-01-65. (w) Hol vonrad0 21 

18-10-64 (W) Do :gade _83 

14-09-57, (B) Uoordorbeekstr.202 

09-10-64 (w) Wol wevcusgaardo 397 
12-12-64 (w) 10 Braamstr.34 

676966. 

393015 

638675 

387 Il.J.Niouwonhovon (NS). 
_ 136 R.II.van Dijk.(A)-

ADRESWIJZIGING 

/ 071 D.J.Borst naar Populiorondroof 848 Voorburg 

STRAFZAKEN" 
871586 

? !Ict Bestuur heeft F,do Klayn oen officiële berisping gegeven i.v.m. zijn op-. 
treden tijdens do wedstrijd Lens 7 - v.u,c.6 op 25.3.73. 

Lens 10 (Sen.) 

Ons 1 Oe· elftal is holor:m.al uit elk.1ar eevallon. ·Eon aantal blessures, schor
singen en b0dankjos is or do oorz~ak van, dat nog slechts 3 spelers van dit elf
tal zijn overgebleven. 
Ilet Bestuur hoeft in overleg raet de Seko on do Juko besloten, dat deze spelers 
naar oen ander elftal worden overgoplaatst en dat de korapetitie van het 10e word~ 
uitgospoeld door een '}~-junioren-elftal. A.s. zondag zal A 3 als Lens 10 (Son.)' 
in het veld kor.ten. 

KONTRIBUTIES 

In de Lensrovue van 11 april a.s. zal 
wederom oen lijst worden gepubliceerd 
van de ·1edon, die ·kontributio-achtor
st·md h'ebben. Wij verzoeken dan ook do 
loden, die hun kontributie nog niet tot 
30 juni a.s. hebben voldaan, dit vóór 

Ilot bestuur. 

9 april alsnog to doen, daar anders 
uitsluiting van wedstrijden en 
trainïn15 vol1,t. 

AFSCHEID VliN HARRY v/d STEEN EN GERARD C00Má.NS 

Bi~rtenkort verhuist Ilarry van der Steen naar Frankrijk (omgeving ]ordoaux), hot
eoen tevens betekent, dat Harry afscheid neor.it van Lenig en Snel. Ilij hoeft zich 
g0durendo eoh aroot aantal jaren zeer aktief.voor onze vereniging ingezet.·Zo is 
hij gedurende enkele jaren al15omeen sekretaris geweest on daarna tot voor kort 

1 



sokretaris van do Senioren Kommissie. Daqrnaast heeft hij middels noeste huisvlijt. onz0 veel bewonderde sté\ndenbordjes vorvaardi&d en zelf ook bijr;ohouden, . DuidoÛ.jk •oet zijn; dat Lenig on ~snel ]!arry v;a·.st0on nodc ziet -vertrekken, Hot hestuur dankt hem namens Lenig en' Snol voor zijn velo nuttige aktiviteiten. 
Gerard Coomans, do laatste ·jaren verdienstelijk lid van onze Senioren Kommissie, ii"èeft het bestuur· covràaeä.· herii vci.n zijll fiinktio ·te ontheffen, omdat zijn (l'ezondheid do laatste weken te wensen overlaat. Dit (l'okombineerd mot zeer _drukke_ werkzaamheden, heeft Gerard tot zijn verzoek om ontslag gebracht. liet bestuur kon in dit geval niet anders dan hot gevraagde ontslae "op do meest eorvollu wijze" verlenen. Gerard, namens Lenig on Snol, bedankt voor do velo vrije uren, die je aan Lens hebt willen besteden. 

PROGRAM!·!.', LEHS DAMES 

Af(l'olopen zondag werd nogal ongelukkig 
verloren van P.D.K. met 6-4. Er vielen 

Hot bestuur, 

no[sal wat blessures. Scheidsrechter is de hoer A.Mulder. Volgende ·wook woensdag 4 april volet Vrijdb.(;avond tra,inon. 
eon thuiswedstrijd tegen F.C.Don Haag 
1 65; acmvang 19. 00 uur. ,.Ç> ,Q 

Lf ... 0 L.0!.:W + 
Na hot af15olopen weekend zijn er noG 130 boekjes over. Wij hopen, ·dat we deze binnen veertien do.een nan de raan kunnen brcngon. rru~l dus a.s. zaterdag snol 0en boekje. Je maakt dan bovendien kans (als je allo 20 loten verkoopt) op oen prachtig trainin15spak. Er zijn een aantal jonaons, dio al moor dan vijf boekjes hebben verkocht on die enthousiast door blijven ,:;Mn. Bravo ! ! Uij hopen, dqt dit goede voc,rbeeld deer de jon"ons, die nog geen boekje hebben r.ioet,eno• en, snol wordt ge-vol(l'd. · 
A,s. z1terd'.J.G vnm,f 11 uur loten verkrijgbaar bij G.Duivosteijn. Jo kul).t. ook do lego boekjes en ho! gold inleveren. Tot zaterdtl{; !! 
PETJES 

A.s. zondag zullen or op het veld weer 
'·---~- . ---Lens-potjes worden verkocht. ZcrG, dat _ ~ -----------je or snel bij bent, want do voorraad - -

is beperkt en do prijs Fl .-,50 is na- _..-- ,:::_ ~~ . 
;~~:i!jto~;:;:t;~~~ deze prachtige ori- ,,.,, L-....,.,.~~--4:' Î 1#;~ · 
LE}TS 1 BOVEHA,'.Ir ! - . ,-1/, (rf) [ 
LENS 1 is met iets heel moois bezig. Do thuiswodstriJ tei;on VOC leverde eon fraaie 3-0 overwinning op. Konkurrcnton Do IIollandiaan en Oly• pia hielden olkn.ar op 0-0, zodat Lens 1 alleen, do ranglijst mmvcert. Uit zes achtoreonvolgondo wedstrijden wist Lens 1 totnutoe elf punten te vergaren. 
Het Rotterdamse VOC werd vooral gevreesd om de stugg_o achterhoede, die tot cisteren slechts 17 doolpunton had toogcln.ten. Do talrijke supporters koesterden · kennelijk de· vorwaohtin(l', dn.t Lens 1 "de beuk", erin zouden zetten, Ma.ar niets van dat ·a.1. Rustig tik-tn.kkend, zonde~ .nl teveel aandranG, word het vijnndolijke strafschop[Sebiod roc;el• atie opgezocht. Ka.nson ontstonden or legio. Dit speltype r.1Gei ::i.ls .een eroto sluwe tn.ktirrnhe zot worden bosc.houwd~ Do toch als zeer intelligent on bestudeerd bekend staande Rottcrda• mors stonken or volledig in. Nee, niet tijdens de eerste helft. De opdracht was: toeslaan in do tweede helft, VOC moest hot gevoel houden, dat er noi_!; ;.-inst viel to behalen. Op die r.1anier iramors zou worden voorko• on, dat hot gebied vlak vcür hot vijandelijke doel· zou worden dichtgespijkerd. Verreweg de meeste supporters gin15on dan ook mokkend. na.ar hun pauzc,-pilsje. Niet och ter do insidc,rs, dio "beter dachten. te ,toten. De lnatston kro[\'en later volko• on 1;olijk. Jan Englobert r.10cllt het eerst eon brc,s slan in de Rotterdamse hoop. Eon knal (r,1ot do linkervoet) deed. hot c-ezioht van de Rotterdamse, doelman do kleuren van zijn klub aannemen; eon van zijn • edospelers • aakte hom 0rop attent, dat tlo bal in het net-lag· C"rie,'ef hciri nou, want wo moeten nftrappen" ). ·Korte tijd later stichtte Wi• Keotman zulk eon ontstollond0 vorwarrine in hot ·strafsohópgobied, dat hijz0lf niet eens kan navortcllen of hij do bal nu zelf in 

2 · hot. doel fromr.ioldo, dan wol een toeonstanfü,r. VOC rJoot toen pas t;ood hobbon bo-



t, .. 

soft, dat hot om do IIengelolaanse tuin was Geleid. Fred de Zwart·-kcn zich-àaarna gniffelend veroorloven enkele malen de bal in do donkere wolken boven hot VOC
dool te sehoppen. Ook die akties werden helemaal verkeerd opgevat. Teen hij bij een volgende goleeenheid de bal weer aan de voet kreeg, zag je do vijandelijke ... ogen weer richting wolkendek c;aan. De bal echter bereikte het voorhoofd van Leslio Hazelzet en het was 3-0. Aanstaande zondag komt or weer een Rotterdamse 
ploeg op bezoek, ]Iet is Hillegersberg, Do Lenssupportors worden verzocht zich wederom aandachtig rond de Ilongelolaanse speeltuin te soharen en te genieten van hot door Lens 1 te bieden schouwspel. 
De I!ollandiaan, dat nu al in drie achteroenvolisonde wedstrijden niet wist .. te 
scoren, gaat na= do Postduiven, dat opeens vlouaels hooft gokreGen, Zeker nu deze Loosduinse ploeg roddinG nabij acht na do 1-0 winst op ODB, 
Olympia bezoekt Steods··volharden, dat met 1-0 van Coal won en ook nog een klein kampioenskansje heeft.· 

Do stand: 

LENS . 19-12- 3- 4-27 41-20 
De !Iollandiaan 19- 8-10- 1-26 26-18 L 

28-16 Olympia 19~ 9- 7- 3-25 
St,Vclhardon 19- 9- 6-' 4-24 26-22 
RKHI!C 19- 8- 7- 4-23 24-18 
voc 19- 4-11- 4-19 18-20 
Coal 19- 6- 6- 7-18 20-20 
IIille[\'orsberg 19- 5- 6- 8-16 20-17 
Schoveninaen 19- 4- 8- 7-16 21-22 
ODD 19- 4- 4.-11-12 13-26 
Do Pos.tdui ven 19- 3- 3-13-11 27-49 
HBS 19- 2- 7-1 0-11 · ·12;..27 
IIot resterende prc[\'ramr.ia van de koplopers: 
LENS DE IIOLLANDIAAN 
thuis Hillegersberg 
uit Olympia 
thuis ODB 

ST, VOLI1\RDEN 
thuis Olympia 
uit oDn· 
thuis !Iol.lendiaan 

uit Postduiven 
thuis Soheveningon 
uit St.Volherden 

R!CWIK 
thuis VOC 
uit Coal. 
thuis !lillogeraberc, 

·---------" 
- - ... -----·•· - ~--· 

uit St.V9lho.rdon 
thuis LENS 
uit HBS·-

-=============================================================================== 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 1 APRIL 1973 

Scheidsrechte!'.: 14,00 uur Lens 1 - Ilillo,:;ersborG 1 V1 G1 L 6/4 P.v,Duin 
11.00 uur Lens 2 - De Posi;duiven 2 V1 G1 L 6/4 F,Hooaordijk 12,00 uur Westlandia 2 - Lens 3 C.J.Rothuis 12.00 uur Juventas 2 - Lens 4 M,v.Eendenburg 10.00 uur Lens 5 - Delft 2 V2 G1 L 5/3 E.v.Holst 

Lens 6 - vrij, Zie andere elftallen. 
12.00 uur Lens 7 - Delft 4 V2 G1 L 5/3 J,dc Valck 
10,00 uur Lens 8 - Juvontc.s 4 V3 G2 L 4/2 C,M,Bcnet 
10.00 uur v.D,s.4 - Lens 9 A.Poldorman 10.00 uur Gona 5 - Lens 10 L,v.d.Lans 
14,00 uur Lens 11 - El.Zwart 12 V2 G2 L 4/2 J ,II.v,Pel t. 10.00 uur Gona 7 - Lens 12 n. aant,ew,rz on 10.30 uur W,Blauw 8 - Lens 13 " " 
LIGGING DER VELDEN: 
Westlandia 
Juven:t.as 
v.D.s. 
Gona 
W.]:J,auw 

- Lange Broekwcg bij Snijpunt 'Bur(;,Elsemro(;, Naaldwijk 
- achter ITcornbrug rechts, R'damseweg, Rijswijk 
- Theo Mann Bouwmoesterpad 
- Boresteynlaan 
- Uestvliótwor; nabij No.116 naast Park Leeuwenbur1,, Voorburg. 

VERZAMELEN: 

Lons ·3 - 11,00 uur Klubgcbouw 
Lens· 4 - 11 • 00 uur " 
Lens 9 - 9,00 uur " 

Lens 
Lons 
Lens 

1 0 (A 3) 
1 2 
13 

- 9,15 uur 
- 9,15 uur 
- 9,30 u'ur 

Klubecb.ouw 
" 
" 

3. 
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D E O P S T E L L I N G EN: 

Lcms· 1 en 2 worden door de trainer bekendgemaakt'. 

Lens 3 • Lens 4· 

als bekend ;:ils bekend 
Res: J.Stolz 

on R.Eykelhof _ 

Lens 6 Lens 7 

R.Eykelhof zie 4 : - als bekend 
T.!Ieorschop zie 7 m·.T,!Ioerschop 

... 

Lens·5 

als bekend 
m. L, Riemen 
Ros: G.Looyostein 

Lens 8 

als bokend 

Lons9 

als bekend 
m. JI,Bergr<1an 

Lens 10 Lens 11 

wordt deze week als bekend 
Lens A 3 
Leider: Dhr.A.Sehneider 
II.Berc• a.n naar 9 
Afschrijven: vrijdag 20 en 21 .oo uux bij 
- -- Dhx,Ch.Bloks, tol.29·.28,38. 

Lens 12 

als bekend 

· Lons 13 

als bekend 
.m. P,Rossit ? 
en G ,Ilalloen ''k 

l 
-CV2. ~ =-=-. ~ ·---

AFSCllRIJVIl'rGEN: Op de bekende tijdcm bi;j. do dosbqtreffondo aanvoerdorr;, (Lons 10 
bij Dhr,Ch,Bloks tol.29,28,38), Ook, indien or geen afschrij
vin(l"en voor hun elftal zijn 1;:,r.1;::,ld, dienen de hor;::,n aanvoerders 
,zich vri~dágavond tussen 21 en 22.00 uur r.iot Dhr,Uh,Bloks, tol, 
_29,28.38 in verbinding -l,e steJ_l,m. _ 

Uitslagen Senioren 25-3-1973: 

Lens 1 
Lens 2 
RK,H.I.K.2 
Fla• ingo's 2 
Lens 5 
Lons_6 
Lens 7 

F 

- v.o.c.1 
- u.v.s.3 
- Lens 3 

Lens 4 
- o·.s.c.2 
- c.w.P.2 
- v.u.c.6 

T O P S C O R E R S 

Gerard de IIqogd 
Eduard :rla.kkors 
IIo.ns Verheugd 
Leslie I!azelzet 
Uil Verhoul 
Jos Disseldorp 
Jan de Ililstcr 
Wir.1 KeetrJan 
!Ionnio do Sterke 

PAAS-KLAVERJAS-DRIVE. 

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

19 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
9 

Lens 8 
El.Zwart 9 
Velo _8_ 
Ill . Zwart 1 2 
RK,S.V,M.8 
St,Voorwaarts 7 

Jos Kuypors 
Jtans Bertons 
Wim v,Rijn 
Ton v.Luxcmbure 
Ilans Krui z in13a 
Win En13lobort 
Jan En13lobert 

- NLS,Ilro• ah 
- Lens 
- Lans 

Lens 
Lens 
Lens 

9 
8. 
8 
8 
7 
7 
2 

9 
10 
11 
12 
13 

3 3-0 
3-4 
1 --:9 
4-3 
1-0 
0-1 

Do tweodo klaverjasavond heeft ons nog niet wijzer gemaakt voor wat botreft de 
potentiële prijswinnaars.· 
De kop van de ranglijst wordt nog aaneevoerd doür hot paar Witting-Ilur.melinck met 
het rospekt;:ibole aantal punten v3:r1.11,167. Dit paar, waarvan cio oerst"onoemdë 
vrijdagavond wo,:;ens een blessure aan de schud-hand ontbrak, behaalde eon vijfde 
plaats. Do avondprijs werd voor hot 0erst in de toch al lange klavorjasdrivo
goschiodonis door twee par0n cewonncm. 
Ilet Kfl.KA-koppel Bijsterveld-Bortons 011 het kopp0l v.Noort-v.d,Lruis· eindigden 
beiden op 5353 punten, zodat voor beide koppels eon fles ,:;cnover cq whiskey be
schikbaar word ccsteld. 

Zoals al eerder word ecpublioeerd, is or aanst;:ia.nde vrijdagavond geen klaverjas
avond i.v.m. do dan door d0 JURA to or6anis0ren b0atavond voor D- en C-klassors. 



Vrijdae;avond 6_april a.s. gaan we wocr door mot de race naar de schitterènde 
prijzen en, niet te vergoten, de eieren. 

KAK,\. 

Vervolg Gele Kaart-Story. 

U ziet, hot gebruik van de kleur e;eel laat zich toch niet zo e;cmakkclijk verkla
ren, temeer daar or nog zoveel andere mooie kleuren on klcurenkombinaties moge
lijk zijn. Bovendien is het merkwaardie; en ee;oïstics zo niet onhebbelijk om do 
kaart, na hem to hebben getoond. met een aan enig metaal (ik doel hier op staal) 
doen denkend cezicht, weer terua te steken in dezelfde zak als waaruït hij is 
c;ekomen. 
Waarom moet dit nu? !Ict zou toch zo leuk zijn, om de speler na het maken van de
ovortredine de kaa.rt werkelijk te geven, en ucon schijnbcmeginuon to m:ikon. Dit 
is niet bedoeld als troost voor do speler.· Zo van·: je 'krijGt ·nu Ïfcl ce:rÏ waar
schuwing, maar kop op, je krijgt or een leuke kaart bij; leuk vour later en zo. 
Noen, noen, dit alles moot als resultaat hebben, dat or oen niet-aflatende 
vorzamehrood~ eaat losbreken onder hot vc>otballend, of do schijn daarvan ophou
dend; dool van do bevolkinu, hetGoon natuurlijk pas echt aantrekkelijk wordt als 
do kaarten in verschillende kleuren Gaan worden uitcccevon, al naar golane; de 
aard van het geplooe;de delict. 
Do spelers kunnen dan de kaarten sparen, dubbele kunnen zo ruilen met kollega 1s 
en eventueel in albums plakken. 
Wo kunnen natuurlijk noe verdor gaan door do kaarten uit to voeren in de meest 
snoozieo dessins. Ik donk hier bijv. aan : een fijn ruitje, een grove ruit, 
coblokto, oot dikke strepen, oot dunnen stropen zowel horizontaal, verticaal als 
diagonaal. ,Daarnaast bestaan or nog mogelijkheden als: mot franje, met tier
lantijntjes, • et fliepeltjcs en flocpoltjos, mot flicpeltjos maar zonder floopcl
tjos en omGckeerd (variaatsie op oen bestaand thema). Wc kunnen zelfs spesjalc 
Eode-ontwerpers aantrokken orJ de kaarten aan to passen aan do eisen van dozo 
tijd. Binnen afzie.nbar0 tijd zullen dnn l1ele kaners ,met dczo kaarten worden bo
hane;en, en al naar gclanc do krea ti vi tei t, cvt. d<;or do scheids of zelf pcrfo-
ra ties kunnen worden aanBebracht). · 
Nu zult u waarschijnlijk tegenwerpen, dat dit alles do vorruwinc van hot spel 
in do hand gaat werkon, want nls wo kaarten e;aan geven, die zo fraai zijn, dat 
iedere rechtgoaard0 voetballer (en zijn hole faoilie incluis) or zoveel mogelijk 
in zijn bezit wil krijgen, zullen ze in de vootbalweidc niets nalaten co ook 
inderdaad deze kaarten in ruime mate te verwerven.Slaan, schoppen, schelden en 
spugen (de grote Vier) en allerlei andere paranoïde handelingen zullen het lo~ 
gieso cevolB" zijn. Dat hoeft u inderdaad zoor terecht opceEcrkt. 
Daarom zal ik de rollen eens voor u o• draaicn. Als do scheidsrechters deze ka=
ten 1:1,u eens zouden c;cven voor, in de loop der tijden als aporticf aangemerkte, 
doch in feite heel normale handclineen als: niets t0{;on do scheids zog,sen als je 
buitenspel staat, niet oot zijn allen aan zijn lichaam gaan hanccn als hij eon 
doelpunt van do tee;cnpartij goedkeurt, niet aan de noodrem trekken als een tc
gcnst.1nder alloon op het doel afc;aa.t, niet sr.1okkelon bij oen inaooi, dirckt op· -·· 
9.15 • eter van do bal gaan staan bÎj oen vrije schop van do tegenpartij (veelal. 
"vijand" e;enaamd), de andere wanc toekeren nls je door oen tcGenstandÓr bont 6cc: .. · 
slac-on, en zo verdor. · 
Dit is hot toch wel helema:ü. Ik bon me er natuurlijk volkomen van bewust, dat 
laatstgenoemde handolinccn v,c,or do meeste spelers meer moeilijkheden zullen op
leveren dan hun tcgcnc-osteldo, maar hierdoor koot hot kcmpctietsie-elemcnt op 
aanmerkelijk solektorc beais te staan. 
Onvermijdelijk is, dat wc dan naar :een li~f-zijn-voor-clkaar vootbal tceg:aan, 
want de bezitsdranc zal zo croot worden, dat op don duur alle huizen zullen uit'-
puilen van do kaarten. Ilet onicc streven zal erop c,oricht zijn noG • oer en noc 
mooioro ka1.rten dan de buurman to krije;cn on do buurman probeert op zijn beurt 
do filan no.nst hen weer to ov0l'troev0n (or vo.n uit.s.:i.ando, dut er troef is gedraaid)$ 
hetgeen zal betekenen, dat het bezitten van deze kaarten con soort statussymbool 
wordt. En wnt schuilt hier nu voor gevaar in, als deze kunnen worden verworven 
door lief to doen toGen elkaar? 
Eon roscghcur ende macneschijn-tijdpcrk is aangebroken. 
ilaar, de lezer raadt hot reeds, dit kan nooit lanc duren. Op con e;egovcn moment 
zullen er zoveel kaarten in omloop zijn, dat hele straten ermee zijn betoacld 
on zij weldra elke waarde hebben verloren •• Op hot voctbal-vo'l.d zijn hot schopj_Jon, 
slam1, spugen, schelden ('de (l'rotc Vier), on andere paranoïde handeline:on weer iots 

. w:,.ar eocn enkel rechtschapen -bure;0r moer van opkijkt. ,Geen speler kan meer warr.1, · 
5 
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laat staan koud worden van hot krijgen van con kadrt; 00k al·, is deze nog zo· 
fraai. Scheidsrechters delen wanhopig de kaa:r;ton mot sta.pels tegelijk uit. · 
Do cele kaart als strafmaatregel heeft geen enkele funksie moer als zodanig. 
Vrijwel elke wedstrijd loopt volledig uit do hand en de scheidsen hebben geen 
-enkel middel meer om hun au tori tei t te handlmven. Kortom, ons; ·eens zo ·-vredigb 

- voetbalwereldje is veranderd in oen enorme pan. 
-Nee, dit alles in cverweaing genomen, was .het waarlijk juist en passend van do 
daartoe .bevoegde voetbalautoriteiten, om als kleur geel te nemen, Do-vràa,e 
blijft of zij vorengaandc in overweging hebben-genomen, bij het vaststellen 
van de kleur, Waarschijnlijk heeft het college van voetbalautoriteiten dit ge
daan, omdat geel zo lekker afsteekt tegen het groene gras. 
A.s. Zondae 12.45 uur IIengelolaan 
Nederlands Veteranenelftal:...Lensveteranén (versterkt). 
,Tussen de wedstrijden van ·.)ns 1 e cm 2o scniorenteam zal or zondag a.s. con 
uniek gebeuren plaatsvinden. 
Velo prominente oud-Nodc'rlandsolftal-spclors zullen "acte-do-présence" goven, 
wa'.l.ronder Abe Lens tra, Theo Timraormans, Mick Clavan en zo goed als zeker, als 
hij niet al te veel onbewaakte overwogen hoeft te passeren, Coen Moulijn, on 
nog diverse andere voetbalhelden van weleer. IIet is jammer, dat de tribune nog 
niet klaar is, • aar als U niet té laat komt, is er langs de lijn nog een rede
lijke plaats te bemachtigen. 
Deze wedstrijd is ovc;rigens georGaniseerd in het kader van onze bouwaktie, hot 
is dan ook niet meer dari een staaltje van Uw plicht om deze spelers to laton 
zien, hoe "eroot" Lens is. 

Coca. 
V i1·R IA 

- A 5, hot elftal van "Pa lleynen",hoeft a.s. zaterdag aan een gelijkspel vol
doende om zich, evenals A 3 en A4, kampioen te mogen noemen, 

:... !,at I n stuk, dacht Jos en hij zon,d het in, • 
- U mae; ook lctcR verkopen, en .jij natuurlijk: ook! 
- lleeft U ons stad\on-iri-aanbouw al gezien? A.s. zondag speelt Lens 1 weer 

thuis! 
• Zonda::, a.s. Ned. elftal veteranen te1o0n L0ns veteranen op do IIengelolaan. 

- Vrijda[;'.l.Vcnd beatavond voor B- en C-klassers. 
- A.s. zondaa zijn er ucer Lens-petjes te verkrijeen à. FL-,50. 
,,., Jos en Annemieke de ]'faard doen ons kond ,van de coboorto van hun zoon Borend.· 
· _ Ilij is cobcron op 17 maart 1973 en heeft de welluidende namen van Borend 

Johan Peter. Jes en Annemieke o.nzc hartelijke ,gelukwensen •. 

NIEIJlTS V1\N DE JUNIORJ!Nrul.AD. 

. Krantenaktie. 

Afeelopen week is er bij de publikatie 
van de krantcné\ktie eon verkeerd t0lo-
foonnummor geplaatst, hi0rvocr onze ver
ontschuldicringcn, volgende week zater
da[j" (7 april) komen wc echter weer lan1os, 
BEATAVOND •. 

a."'- MU~\ 
~~~~ zi,t5jE '-....,;; ::;) m _fsl) ,,,.,.._,, ._J; ~, ·;( 
ft\~ \ Eindelijk is het zover, Vrijdn,;avond om 8.00 uur breekt het popi;oweld weer los. 

D:r,Dummy verzorgt do muziek, dus. dat is ceaarandoc,rcl o,k. 
Elko·B-en C-klasser is van harte welkom en eigenlijk wel verplicht te komen. 
Voor hut geld hoef je het niet te· laton, want do toecrang is weder::im vastc;estcld 
op één Pick Per Persoon. Neem je vrouw mee, maar ook al ben je alleen, er is 
voor vrouwelijk schoen van KwiGk Sport 1,ezorgd on mocht je zuster ook zin hebben, neem dan die ook gerust ·moe, Mensen allemaal tot a.s. vrijda.c, 

PROGRAMMA JUNIOREN 
ZOMDAG 1 APRIL 1973, 
1 2 • 00 uur Lens 2 - RK ,A.V. V. 1 

Terrein 
V3 

JURA. 

\ 



Lens 3 vrij 
14,00 uur Lens 6 Vo.rburch 3 V3 

V3 1 5. 1 5 uur · Lens 8 - Vredenburèh-4 

MAANDAG 2 APRIL 1973 
19·.oo uur Lens 15 
19.00 uur B.M.T. P 1 

- Il,M,T •. 
- Lens P 1 

V2 
Hengelo laan. 

Deze wedstrijd.en worden gespeeld om do Escamp-Bokaal. 

ZATERDAG 

15.00, uur 

15,00 uur 
16.15 uur 
15.15 uur 
13,45 uur 
13,45 uur 

15.00 uur 

13,45 uur 
13,45 uur 
15 ,0d uur 
13 ,45 ·uur 

13,45uur 

31 MiL:,RT 1973. 
Lens 1 - vrij 

• Lons: 4 
Lei:,s 5 
Lens 7 
D,Il,C,5 
Lens 10 
Po.stduiven 
Esdo 2 
die Hagho 
Lens ·14 
Lens 15 
Cronvliet 
Lens 17 
w.v.s.1 
O.D.D. 
Lens 20 
Lens 21 
Lens 22 
Lens 23 

... - vrij 
- Il,Il,S,3 
- vrij · 
- Lens 9 
- II,V,V.8 ( vriendsch.) 
- Lens 11 ( 11 ) 

- Lens 12 
7 - Lens 13 

- vrij 
- zie maandag 

7 - Lens 16 · 
- vrij" 
- Lens 18 
- Lans .19 (vriondsch,) 
- Kranenburg 5 
- G.D •. A .• 8 
- vrij 
- Velo.20 

V1 

Brassorskado, Delft 
V1 
_Monstersowog 
Waals dorper laan 

· · Torrein Spoorwijk 

Redorijkorstraat. 

0ckonbur1,h 
Albardastra'.at· · 
V2 
V2 

V3 

AFSCHRIJVINGEN": 

Schriftelijk: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij Dhr.G,v.d,Sto·c;n:, Nunspëetlaan 303, 

Telefonisch: vrijdagavond tussen 18.45 on 19,30 uur (uitsluiicmd in geval van 
ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8 ): dhr.J,Ilop, tol.. 29,40,38. 

B-klassers ( 9 t/m 15): dhr,A,Ilortons, tol. 29,,02,45 . 
C-klassors (16 t/m 23): dhr,R,Ilocker, tpl.55,94,77 · 

In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 en ;11.00· 
uur afbollen bij dhr,G,v.d.Stoen, tel. 39,86,94, 

AFKEURIN·•m: De junioron r.Ïooton bij slechte weGrsorustandi[shoden steeds do af-· 
keuringslijsten raadploeen, Telefonische inforr.1aties hierover worden 
niot verstrekt. 

Keeperstraining: A,s, vrijd1J.G 16,45 uur voor M.v.Zwol en F,Vorbarendso. 
A.s. zaterdag 10.00 uur voor J,Ilronger on F,v.0stayen, 

D E 0 P S T E L L I N G E N: 

Lens vrij 

Lens 2 : 

Lens~ 

~S:.~!:'.-1 ,: , 
Lens 5 

Lens 6 

· Lens 7 

Lens 8 

J ,Reuver, G,Woutors, P.v.d.Steen, Th.v,Rijn, G,Trommelen,. C,.IliicÎs0ke-n, 
M,Bloks, F,Dissoldorp, A.Jun.;schl1ir;er, J,v,Rijn, J.v.d .. Mije, Chr,Stapel, 
A,Schnoider; Leider: Dhr,A.v.BD.GGut;i, 

(zie volledig elft~l Lens 10 Senioren). Leider: Dhr.A:Sèhrioider, 

vrij 

als vorigo weck zonder F,Baven, met Th,Ilooms, Leider: "Dlîr,"J ,Iloynen, 

G,v.J,rdenne, E,Iloor,JS, G.v,Doolon, W,Duivorman, N, 's-Gravondijk, 
R,v.d.Lindo, W.v.d.Linden, l-/,Pacquó, N.Kcrtekaas, Il,Ruitorraan, J,Ruy...: 
tors, F.v.0s, C,Ilocchie• stra. Leider: F,Flumans. 

vrij 

C.Dakker, A,v,d.Ilcrg, G,Ill;:mk, R,Ilom, A,Ilrouwc,r, J ,Dossinc, P,Driossc,n, 
J .v.Geffen, A,Kloiwo3t, F,lfaenee, M.I.l11gneo; Leider: F.Flumnns, 

Lens 9 • 'als 1:,okond, L~iclor: Dhr,C,Franke. Samenkorast: 14.00 uur Lons-torrèin. 

Lens 10:. J,v.d,Ilurct, R.Guit, R,v.!loek, R,Ilulsomans, E,Landman, J',Lustenhouwor, 
R,v,~_,Mcor, U,v •. d,Mijo, P,v.d.Nieuwenhuyzon, J\.,Roesink, J,Veldruan, 
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Lens 11: 

Lans 12: 

Lens 13: 

Lens 1::J:: 

±!~!!~_!2: 

A.v.Velzon, J.v.Vclzcn. Leider: Dhr.J.Zoet, 

als bekend, zonder,E.Landman. Loider: Dhr.N.Drabbe. S=enkomst: 
14.15 uur Lens-terrein. · 

als bekend, Leider: Dhr.B ,Osse, Saraenkomst: 12 ,30 uur Lens.-terrein. 
Indien ouders mot auto voor vervoer willen zorgen, ·willen die dan op 
a.s. vrijd1J;-~ tussen 18.- en 18,30 uur 60,20.90 bellen? 
als bekend. Leider: S,Sandifort. Samenkomst: 13.15 uur Lens-terrain, 
vrij 

(voor a.s. maandag) als bekend met Th,Prïns. Leider: Dhr,M.Verhe-èseri. 
' ' 

Lens 16: als bekend, zonder J,Bronger. Samenkomst: 14·.qo uur Lens. Leider: 
Dhr,W,Keetman, 

~~!!~_!1: zie 23. ' 
Lens 18: als voriec week, S=cnkomst: 12.45 uur Lens, Leid.er: dhr,II,Verbarendse. 
Lens !2= als bekend. Samenkomst: i2.45 uur Lens. Leid.cri :ilhr.W,v,d,Tol. 
Lens 20: als bekend. Leider: Dhr,W,Michels. -------
Lens 21: C,llarland, R,v,Aarle, P,Bakvis, M.v.Pclt, M.Scllmitz, M.Visser, 

F.Bauman', T·.Gimbercr, M,v.d,Akker, II.v.d,Broek, T.!Ioogevcen, II.du Cha-. 
tinier, Res: R,Greve. Leider: Dhr.A,llock. -- . 

Lens 23: K.Straub, G·.vd, Breek, R,IIom;elingen, M.Kerkhofs, G,Tceuwiss.e, P,dc 
Jong, R.de Vos, N .Franken, Il, Vink, P.Schocmaker, F,Kortekaas, F.v, Véü
zen. Leider: Dhr.A.Banning, 

PROGRAMMA PUPILLEN ffi WELPEN 
PUPILLEN 

ZI,TERDAG 31 MAART 1973, Terrein: 
13.45 uur Lens 1~ 
12.00 uur Postduiven 1 

' 12.45 uur o·.n.n.1 
12 .45 uur °Lens· 4 

- Quick 1 
- Lons 2 
·_ Leris' 3 · 

V1 (zio ook maandag) 
Monstcrsewcg, Loosduinen 
Albardastr.(zie ook vandaa~: 

13,45 uur G:s,c.1 
12.00 uur v:c.s.3 
12,45 uur Lens 7 
12.tö uur Velo 7 
12.45 uur. Lens 9 

WOb'NSDAG 28 MAART 1973. 

15.30 uur· 'Lens 3. 

MAAffDAG 2 APRIL 1973. 

. - Cromvliot 2 
·- Lens fj 
- Lens 6 
- v.c.s.4 · 
- Lens 8 

· .- Quick Stops .4 

- Ockenbtirgschool .. 

V1 (woonsdag) 
Erast1usweg 
Dedemsvaartwog 
·V2 
Noordwec;, Wateringen 
V3 

19,00 uur B,M,T,1 

1-1 E 1. P E. N 

- Lens 1 (voor Escampbokaa1)· 

ZATERDAG 31 MAART.1973 

12,00 uur RK,A, V. V .1 - Lens 1 Heuvelweg, L'dam 
11 .45 uur G,D.S .1 - Lens 2 Ero.smusweG 
11 ,45 uur Vredenburch 2- Lens 3 Vredcn burchw_eg, Rijswijk-· 11,45uur Lens 4 - Spoorwijk 1 V2 
11.00 uur G.n.s.4 , .. - Lens 5. Ero..smuswoe 
11.45 uu:i;: Le_ns 6 

.. 
- Quick 6 V3 

. '' 
AFSCTIRTJVINGEff: 

Schriftelij½:: 

Telefonisch: 

vóór vrijdac;o.vond 18.30 uur bij dhx.G.v.d.Stcen, Nunspectlmm 303. 
vrijdae:ivond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in gcval·vru1 
ziekte), 66, 13, 14 Klub3ebouw, 

. . ' ' . 

In noodgevallen kunnan ,do p~pillen en wolpen'noe op zatordaeoclitcnd tussen 10.15 
·en 10.30 uur :ifb0llen, TcL_6_6'.1).14_klubc;cbot\w•. 
AFKE!JRHTGEN: Dij slechte weorsomstm1diGhcden eiteods 

8: , :raadplcGen,. Staat füiarop bij '[Pupillen 
oer(!t de afkouringslijsten , 
on Welpen" vermeld: "GOEDGE-. . I 



· KEURD", dan ·steeds naar veld of punt van .samenko• st komen. IN DIT 
GEVAL Mt,G ER DUS NIET TELEFONISCll WORDEN GEINFORMEERD Nli.Ii.R EVEN
TUELE ;tFKEURINGEN. 
Staat bij de afkeurin3sadrossen bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 
"ZHl-1,FKElTRINGSLIJST", dan moot als vol15t worden crelmndold: Voor do 
thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden croraadpleegd., Zijn de.,. 
wedstrijden van Lens 5, 20 on 23 eoed0ekeurd, dan i,aan·ook do Pupil
len- en Welpen-wedstrijden op ons veld door. Uitsluitend voor de 
uitwedstrijden mae in dat eeval telefonisch worden geïnformeerd, of 
hun wedstrijden dooraaan. (Tel,66.13.14) en wel zatorda15ochtend 
tussen 10.15 en 10.30 uur. 

NIEr-OPKOii"titiRS: Wegens niet-opkomen afiselopen weekeind krij15en de volcrende speler:, 
2 extra rosorvo-bourten_;,J.v.d,Zwan enyh.Borgmans. 

Bij herhaline volet uitsluiting van doelnemine aan do kompotitie
wodstrijden. In dat ceval blijft do ver~lichtin0 tot bctalina 
van de kontributie tot hot eind van het seizocr, (30 juni) eehand
haafd. 

OPSTELLING:EN PUPILLEN: 

P 1 als bekend. -Leider: Paul v.d.Stoen. Zie ook Maandag, 

p 2 

!'._l 

!'._1: 
p 5 : 
-::---

p :6: 

!:,_1 
p 8 

.. !:_2 

als bekend. Leider: Jos Dissoldorp, Sa• enkomst: 11 .15 uur Lens, 

als bekend. Leider: Ton Bauman. Samenkomst: 12 uur Lens. 

Zie ook 'woensdag,. 

als bekend. Leider: 'Ferrio IIooghicmstra. 

als bekend, Leider: Rob !Ioofnaeel. Samenkomst: 13,00 uur Lens. 

als bekend, Leider: Fred do Kloyn, Samonko• st: 11 , 15 uur Lens, 

als bc;kond, Leider: Coen Hocehiemstra. 

als bekend. Leider: Arnold Brouwer. Samenkomst: 1 2, 00 u.ur Lens •. 

N,Noort, F.v,d,I!oevon, H,Jansen, L.v.Luxemburcr, R.Mattliijsscn, J,Over
klift, T.Teeuwisso, K,Boon (2x), W,Dcrsman (2x), .P.v,Es (2x), E.Eykelhof 
(2x), R.de Jone (2x), Leider: Cees Schrove;r, ··· ·· ·-• · 
(N.Nccrt, F,v.d,!lceven, L,v.Luxonburt,, R.!-lathijssen Zio ook W 6) 

OPSTELLINGEN WELPEN: 

W· 1-

W 2 

!Ll 

als bekend, Leider: Il,Zcun. Samenko• st: 11 uur Lens, 

als bekend. Leider: Guus Heynen, Samenkorast: 11 uur Lens. 

als bekend. Leider·: Cees v,Deelon. Sar.ienkomst: 11 uur Lens. 

}:!_1 als bekend. Loider: Dhr.IIoppenbrouwer. Ros: Ch,BorgrJans. (IC.Been, W,Dors
.man, P,v,Es, E.Eykelhof, ·R,de JonwZio"ook'P ··9). ·•· ~··-- ·•· · · · ·· -· .,,. 

!i_2 

1-T 6 

: als vorige week. Leider: Frans Disse,ldorp. Samcnko11s t: .10 .15 uur Lens. 
Ros.: I.v.d.Zl•ran. 

J.Grcvo, L.v.d.Ii.kkor, M,v,IIoudt, B,Driossen, E,J.!etselaar, F,.Dullaart, 
E.Jai5er, M.Bon, R.Matthijsscm (2x), N.Noort (2x), L.v,Luxomburg (2x), 
en F.v.d.IIoeven (2x). Leider: Otto Kortekaas • 

. EROGRAMMA WOENSDAGMIDDAG. 

15.30 uur (half 4) Lens Pup,3 - Ockenbure-school. 

OPSTELLING:i 

A.Rovers, M.Rutgers, R.Duyndam, S.Teunissen, J.Franken, M,Lcyn, P.Eys, 
II.Eys, u.t.Lo.are, P.Broohard, J.v.d.Lans, II.?lankcn, F,.V.:,rbarondso. 

LENS W 2 - O.D.Il. W 1: 

Onder invloed van eon pro.chtit, lente zonnetje speelde hot elftal zo.terdat,
• iddag tocen O.D.B. 
In de 10 helft werd Lens sterll: onder druk crezet. Maar door het zeer croed uit 
verdedigen van_ de o.chtcrhoedc r.iet de nodige assistentie van het niddonveld kon 
do schade beperkt blijven tot 1 doelpunt. 
We 1,in1,en dan ook do rust in mot con 0-1 achterstand. In de 2o helft draaide 
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Lens de-rollen om en kwru;ienwe na con legio aan kansen te hebben gemist, toch nog door een doelpunt van Robert lfasserr:m.n op gelijke voet. 
De einduitslag was dan ook 1-1, maar hierbij moet wel worden vermeld, dat do wedstrijd onnodig is golijlq:;espoeld.. Guus. 

Lens 9 - A.D,0 •. 9. 
In het begin brak Lens meteen al door, 
raaar hot werd 1,oen doelpunt.· Na ca.10 
rainuton loste· d:e Haas een mooi schot on 
de stand .was 1-0·. Toen bleef A,D,O. 
sterk aandringen en na een poos werd· 
h8't 1-1 . Hierna Ging Le.ns weer sterk 

De stand.was toon dus 2-1 voor 
Lens, Ondanks vele pogingen van Noort, 
Overklift en Jansen om dö stand op 
3-1 to brengen bleof do stand 2-1. 

· !Ienk Jansen. 
in de a:mvai, wat con corner opleverde: 
deze werd genoracn door (ondergetekende) 
Jansen en deze corner kwam op hot hoofd 
van Lustenhouwer en dez·e kopte hom crin, 

SPORTICAMPEN 1973, 

Oudenbosch: 

van 8 t/m 14 juli 
Deolneraers: Paul v.Duyn, Ton 's-Gravcndijk, Martin Ileyncn,·Jan-Tettère, 

Gerard Bloks, Erik IIoefnagel, Rini v.Ueert, Jan v.Gastel, . 
Wim v·,d.Linden, Fr0d Ba ven, Peter Perrcijn, Ben Rui tcrman. Eventueel kan er nog-1 aanraeldihg bij. 

van 1 t/m 7 juli 
Leeftijd 1-9-'59 tot 1-9-'61 
Dcelner.1ers: wout0r.Frantzen, Pieter v,d,Burg, Olaf Huis, Robert 

Noordeloos, Poter Valkenburg, Rudic Wossels, Ron v.Eyk, 
Pc tor Lucas, Forrio Bauman, Chris Goevo, Peter de Haas, ... 
René Raaphors t; ( PÓ.ul Schoemo.ker en PÓ.ul Ifoemskerck denken · o·r rioG" ev0n over na') . · 
Geen nanraoldingen meer raogolijk. 

Oudenbosch: van 15 t/m 21 .julL. . . --· 
LeeftÎjd 1-9- 1 61 tot 1-9-'63 (in speciale gevallen kan hier eventu-. ecl van worden af s'ew'eken). · · : 
Deelnemers: Robort Notcbaard,' Kees de Klcyn, Stephan Teunisscn, 

Jan Riemen, Rob Raapl10rsi;, Ilans· Raaphorst, Rob J:Jeelhou---- · · · · wer, André Collavino, RichD-rd v. d.IIoek, Fred v. d,Jlooven, 
Leo Janmaat, Oscar Köneman, Kees Odenkiriihç,n, J9op_ Oden . ...:. 
kirchen, Peter Tettero, Eddy Swart, Roel Bloks, Rinus 
Michols, Frank ·lfelling, ·n'art IIopperrbrouwer, Micha Vcen-
man, Martin Leyn,_.. ' ... . . ... Hier kunnen noc wel 2 aanmeldincen bij (G.v,d.Steon, Nunspeetlaan 303 

schrifto:tijk). D,!I. 
IONflITIT-KAÛPIOENEN-KAMPIOENEN -KAMPIOENEN-KAJ\iPIOENEN -KAMPIOENEN=Kli.ll!P IOENEN-KAMPI 
Zo langzamerhand beginnen do kampioenen binnen to druppelen, Was het twee weken seleden" h0t 4c A-elftal, -dat •al·s-cerste Lens-elftal de kampio'ensvlag kon hijsen, afgelopen week, of eigenlijk al do week dilarvoor, is hot 3e A-elftal definitief onbereikbaar voor de ·konkurren.tie ceworden, waardoor -hot kampioenschap in hun af-. deline werd behaald, Do.ern.at konkurrent Blauw-Zwart vori[se wook had verloren, ,ras A 3 zonder dat de spelers he.t zelf wisten, toon .al lmmpioon. Man.r doór ,een 2-0 overwinninc op G.D,A, werd afgelopen zondac aan alle onzekerheid een ,eind ccmaakt cm konden er handen worden geschud. Ook caarno 0nze 0 elukwensen, A.s. zaterdag staat er weer een elftal op de nominiJ,tio or,1 het kampioenschap binnen te halen en wederon is het aan A-elftal, dat van plan is daze prestatie te gaan leveren. Zaterdae speolt op het eerste veld om 15.00 uur het A-5, dat eit;enli·jk · moor bekendheid ce.niet onder de naam "IIeynen-kommune" togen II,B,S., waar.tecen 

10 

in de uitwedstriJd r.iet 5-0 we.rd cewonnen, Met nog 2 :wedstrijden te spelen, staat. Lens 4 punten voor op konkurrent R,v.c., zodat eon gelijkspel voldoende is om zich karapic,en to kunnen nooraen. Wij verwachten, dat iedereen, die· èerde·r-genoemde "korar.nmc" . een good hc.rt ·to0dra%·t ( en dat zijn 0r nogn..l wat) .zich zaterdag langs de lijn van hot 1c veld opstelt om hen naar een karapioenschap te schreeuwen. Alle sukscs ! 
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OFFICIELE MEDEDELINGEN 

NIEUWE LEDEN 

- 920 C,A,Hoefnagel 
,,. 921. P,E,Pronk 

12-12-64 (W) 

18-10-:-64 (w) 

9-10-64 (W) 

1 e Braamstraat 34 

De Rade 83 

Wolweversgaarde 397 

638675 

676966 
/ 922 H,Zock 

IN .BALLOTAGE 

C,.R,Coenen 14-02-61 357 679097 · 
AFVOEREN LEDENLIJST 

,,, 050 
.,.. 214 

J,H,de Boer (S) 
J,H,de Hilster (s) 
W .de Hilster (A) 
J. ter Laare ( c·) 

"847 
, 321 
., 577 
,,. 729 
,.,.. 750 

J .v.d. Voort (A) 
M,Westerduyn (u) 
R,Sips (c) 

STRAFZAKEN 
De K,N,V,B. heeft C,Schenkels geschorst voor 4 bindende wedstrijden n.a.v. zijn 

/ optredeh tijdens de wedstrijd vue 7 - Lens 9 (jun.) dd,3-3-'73 (adm,kosten Fl,5.-) • 

/ 

... ~ De K,H,V,B, heeft F,de Kleyn geschorst voor 2 bindende wedstrijden n.a.v. zijn 
optreden tijdens de· wedstrijd'Lens 7 - vue 6 (sen.) dd. 25-3-'73 (adiil.kosten · Fl.20,--). . 

-Het Bestuur heeft II,Brandenbu.rg een berisping gegeven n.a.v. zijn optreden tijd0ns .,.. de wedstrijd Lens _2 - Postduiven 2 (Sen.) dd.1-4-' 73, 
' De administratiekosten dienen v6ór 1~ april door betrokkenen te worden betaald 

aan de penningmeester. 

Het Bestuur. 
LEtrn 1 STAAT NOG STEEDS BOVENAAN. 
LENS 1 heeft zich zondag na 87 minuten spelen toch nog door Hillegersberg in de 
boot laten nefilen. Natuurlijk, dat lobje in de bovenhoek zou onder normale terreinomstandigheden door Cees van der Beek zijn gehouden. Nu echter kon hij als gevolg van de blub niet uit de voeten. Toch kan er in dit geval niet zonder meer· van pech worden gesproken. Lens 1 had het zover niet mogen laten komen. Hillegers-· berg kreeg door die gelijkmaker gewoon loon naar werken. 
Lens 1 begon bijzonder goed. Het trio Ton ]!op-Jan Englebert-Dick Brandenburg veroverde al m.eteen het middenveld en voorzag de aanvalsl;i.nie van de nodige voeding. Er ontstonden diverse gevaarlijke situaties voor de Ifillegersbergse veste. Na 
ruim tien minuten maakte Wim Keetr.\an zich fraai vrij en tikte de bal naar de vrij staande Donald Schönherr, die loeihard tegen de touwen knalde. Dat beloofde wat! 
Helaas •. Een wolkbreuk bleek spelbreker, Naarmate de wedstrijd vorderde veranderde het veld in 0en modderpo0l, waarin van vlotte kombinaties en vloeiend spel geen 
sprake meer kon zijn. Lens 1 was ondertussen wel zo vers,tandig de bezoekers aan banden te leggen, . 
Na rust kreeg Hillegersberg de gelegenheid zich aan ... de verslappende greep· van Lens 1 te ontworstelen, Lens 1 bleef volharden in een aan de terreinomstandigheden onaangepast spel type. Men trachtte elkaar over de grond de bal_ toe te spelen, wel:: streven wel moest mislukken. Fred de Zwart, die de geblesseerde Donald'Schönherr was komep. vervangen, miste tot tweemaal toe fráaie schietkansen, Het publiek op de tribune ·ondertussen vroeg zich angstig af, ·wanneer de Rotterdammers zouden toe:slaan. Vijf. rüinuten voor tijd werd Lens 1 nog overduidelijk gewaarschuwd, toen de bal juist langs de paal caramboleerde, De waarschuwing werd niet begrepen. Bi~ een volgende aanval was het wel raak en de vreugde spatte uiteen in teleurstell:.111.,, 
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Daar ~teeds .Volharden - ook uiterst kort voor tijd - tegen 0lympia een gelijkma
ker wist· te l)roduc·eren·, bb,'ef· de··afs·tand ·tussen• .. Lens 1 en 0lyr,ipia ·twee punten •. 
De ITollandiaan en De Postduiven moesten na 22 minuten bij de stand 1-0 voor De 
Hcllandiaan van de scheidsrechter inrukken, De voorsprong op De Hollandiaan we1'd 
der:hal ve ook twee punten, maar d_eze Vlaardingers hebben de wedstrijd tegen De 
PostdÛiven' noitegoed:··mrii<:' en voc hieicien elk:aar "öp 2:...2. 0DB en IIBS ifisten met 
1-0 te.·winnen van resp. Scheveningen en Coal. •"· --- ... -
Zondag wordt de wedstrijd De Postduiven - De Hollandiaan ingehaald, De overige 
teams zijn vrij. Het wedstrijdprogramma voor aanstaande zondag ( 0lympiá - Lêns f. 
is verschoven naar Tweede Paasdag. Dit betekent ook, dat Lens 1 eerst speelt te-
gen 0DB om de kompetitie _in Gouda te beë"indigen, ·De stand: 

LENS . '20-12- 4- 4-28 42-21 (, ·' ..._ 
De ITollandiaan 19- 8-10- 1-26 26-1 8 / r-, 
0lympia 20- 9- 8- 3-26 29-17 •>: ' ~~ · -
St,Volharden 20- 9- 7- 4-25 27-23 .;{; , -- (. - ·:--::,:;_, , r- .) 
RKlHK 20- 8- 8- 4-24 26-20 '); 
V0C 20- 4-12- 4-20 20-22 
Coal 20- 6- 6- 8-18 20~21 :î) / èJ _ °'s~ 
Hillegersberg 20- 5- 7- 8-17 21-18 ~~ir-;::-..,, Y ½_ . 
Scheveningen 20- 4- 8- 8-16 21-23 ·,, . .,. S-: 
0DB 20- 5- 4-11-14 14-26 · X fk: -~. "i. 
IIBS 20- 3- 7-10-13 13:..27 X r, >:/ 
De Postduiven 19- 3- 3-13-11 27-49 "/.:.o Q -...-<•v-~'""- ~-

De resterende wedstrijdprogramma'. s: ~~~~~Mè=J:a~m:1;;;~;1]~§ 
zondag 8 april De voor vanavond (woensdag 4 

Postduiven~ De Hollandiaan 
' . ' 

zondag 15 april 
LENS -;- 0DB 
St,Volharden - De Hollandia.an 
HBS - 0lyopia · • 
Scheveningen - Dè Postduiven 
RKWIK - Hillegersberg 
V0C - Coal 

maandag 23 april 
0lympia - LENS 
De Hollandiaan - Scheveningen 
0DB - St.Volharden 
Hillegersberg - HBS 
V0C - Dé Postduiven 
Coal - BKWIK .. 

L 0 TER IJ 

lloe het komt, weten we niet, waarschijn
lijk door de slechte weersor.1standighe
den en doordat iedereen bezig was met 
de vele 1 'april grappen, maar wij hebben 
nog mèer dan 100 _boekjes over. Laat de 
re'st nu niet over· aan de mansen, die 
al· één of meerdere boekjes hebben ver
kocht, naar kom zelf een' boekje halen . 
en ga je familie en kennissen af. Je 
b~nt de 20 loten zo kwijt. , 

LENS 4 houdt de kansen in eigen hand. 

april) Yastgcstcld0 weds-\"rijd 
tegen FC Den Haag '65 is uitge
steld. Vermoedelijk wordt deze 

· wedstrijd volgende weck woe'nsdag 
opniBuw vastgesteld, . 
Vrijdagavond is er trairien 6m20 
uur, Afschrijven bij Mary Jansen 

. (inl. 29.30.00). 

Zaterdag kà.n iedere pupil, welp en 
junior een boekje afhalen in het 

. klubgebouw bij G,Du:ivesteijn. . 
Als iedereen, die nog geen boekje 
heeft· verkocht, een boekje meeneemt, 
aän zijn we al dit weekend erdoor
heen. 

Zondag j.l. heeft Lens 4 teleurstellend van konkurrent Juventas verloren (2-1), 
De stand is mom~nteel zodanig, dat Juventas 1 punt voor staat en 1 wedstrijd 
meor heeft ·gespeeld ( theoretisch is er dus nog alle kans voor het vierde). · 
De andere konkurrent, RKDEO, heeft zondag j.l. van RVC verloren en heeft nu eon 
gelijk aantal _punten als Lens, evenwel met een wedstrijd meer gespeeld. ·. 
Dat~elfde RYC is zondag de tegenstander van het vierde. 
RVC heeft de laatste vijf wedstrijden geen punt meer verloren, zodat het wel·eeno 
org spannend kan gaan worden. We rekenen gewoon op 2 punten. , 

' 
/ 



TRIBUNE. 
. ' 

Afgelopen zondag heeft onze tribune 
voor.de eerste raaal zijn diensten be
wezen. Alsof het Pluvius' bedoeling 
,ia.s hem nu al op de proef to stellen, 
kwara het water raet bakken uit de herael 
en 'zocht iedere.en een droog heenkomen 
op de overdekte tribune. Helemaal 
droog was het_overigens niet, want 
vooral aan 'de achtèrkant lekte hij nog 
WE>l wat door, maar volgens een van onze 

AFSCHEID VAN HARRY VAN DER STEEJ-T. 

bestuursleden was de oorzaak hièrv~n 
gelegen in het feit, dat de goten nog 
niet waren opgeleverd (lmappe vakterra, 
niet waar_.)l Maa:r: sfeervol was het wel. 

\ '•'11\•. ' .;~~'T"c.~"'-:) \ \ 
·: \\·1 1

-'·,.:a.'T'. ~p~~, ~~ \ \\ Jacowicz .. 
• 1 i ' ~ .,~ ,. • 1\\ 

·\ \~-h- _:i51Y-;("~- \ .. ~~i\,..-.\-
• \ ~-~-.l.,'-'"'--'I:.""' ' . \ \ 

·~ ;/ Q \ \ 
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•°'- 0 \ Zoals.U vorige week uit de Lensrevue kon vernera n, ver rokt onze huidige Soko-
sokretaris Harry van der Steen volgende week dinsdag naar zuiderlijke_r ·oorden; 
niet, zoals. wellicht Uw eerste gedachte is, om daar een voortreffelijke vakantie 
te gaan houden, raaar het is de bedoeling, dat hij zich voorgoed in de orageving 
van Bordeaux gaat vestigen, 
De roden van· zijn verandering is oen nieuwe betrekking in Frankrijk; hij wordt 
daar administrateur bij eon bouwmaatschappij, Als rechtgeaard Francofiel valt 
dit hem niet al te raoeilijk, erger vindt hij het, dat hij zijn hobby's (o.a. 
Lens) racet opgeven, dit zal ongetwijfeld een leegte betekenen, Hij deelde ons 
raede, ervan overtuigd te zijn zich .in het verre zuiden wedorora raet sport te ,be
moeien, want sport heeft een groot deel van zijn leven uitgeraaakt. Als aktiof 
voetballer zeer verdienstelijk spelend voor het Koogso KFC .(finalist gowee·st ora 
het landskarapioenschap togen Ajax) en de Storravogels, daarna op zaterda.graiddag 
bij onze buurman VCS, van welke klub hij ook trainer was. Door zoon Danny, die 
destijds-bij Lens voetbalde, bij Lens gekomen on direkt al als coach van het 1e 
elftal en tevens als Eko-lid fungerend, heeft hij vanaf 19.60 oen groot doél van 
zijn vrije tijd aan Lens besteed, voornamelijk als Eko (nu Seko)-lid. Ook heeft 
hij _een dubbelfunktie bekleed, r.1et narae d;i.e van Algeraeen Sekretaris en Seko-lid, · 
Door de transformatie van bestuur van 9-hoofdig naar eon aantal van 5, werden de· 
dubbelfunkties opgeheven en koos hij'voor eon Soko-lidmaatschap. ,· _ 
Ook was hij in die tijd judo/j'lu-jitsu-trainer, heeft gekanoëd, gekorfbald, zwem-
men, ,raterpolo cm aan korapeti tie-bridgen (jawel!) gedaan. · · 
Voor Lens is hij.ook op andere fronten oen manusje-van-alles geweest. De struiden
bordon, die nu zo fraai in onze hal.prijken, zijn zijn werk, de tafel in do be- .. 
stuurskamer is van zijn hand, de bar, die ervoor dci huidige stond, was door hem 
geraaakt en verder zijn bezigheden als kampen- en toto-rijden hem ook niet vreemd 
geweest. Op onze vraag, wat hij als de. prettigste Lenstijd had ervaren, kwam or 
onmiddellijk.het antwoord: "Do kaartavonden met Kerstmis on Pasen van enige jaren 
geleden". 
Hij vindt, dat or bij de huidige kaartavonden minder sfeer heerst.dan vroeger on 
wijt dit voornamelijk aan hot, voor hora onverklaarbare, wegblijven van do wat 

- oudere loden. Ook brengt·dlij de ,vroegere bestuursvergadèringon weer in herinnering, 
die roulerend bij oen der-'-bestuurslodon worden gehouden on waaraan hij ook do 
beste herinneringen bewaart:, 

,,. Over de vorzakeling van do vereniging: "Dit is helemaal zo erg niet, dit is lo-
-gisch gezien de onistandighedon:~,_Jo racet momenteel nu eennaal harder on zakelijker 
optreden Dra iets te bereiken met 'narae bij Gemeente_ en Provincie. Dit wil natuur
lijk niet zeggen, dat er geen sfeer racer kan blijven, maar hot drukt ongetwijfeld 
zijn stempel". -
Zijn moeiiijkste periode bleek de tijd van de degradatie van de 3e naar do 4o 
klasse. Hij vertrouwde ons toe daar inderdaad nachten van wakker tè hebben gole-:---'._
gon. Uevraagd naar zijn toekorastvisie, hoopte Harrie erop, dat do tenions van 
de laatste jaren wordt ·voortgezet. Met name de seniorenelftallen hebben goede -
vooruitkang, qua prestaties, geboekt. Hij ziet binnen afzienbare tijd (nader go
konkrotiseerd: 3 jaar) Lens in de 1o klasse spelen, waarbij hij wol wil aanteke
nen, dat enig talent van buiten de vereniging daarin onvermijdelijk zou kunnen 
zijn.·~ ' · · 

Hij blijkt oen duidelijk tegenstander van eon multi-sport-vereniging. Harrie 
hierover: ,"Ik bèn voor een voetbalvereniging on tegen eon sportvereniging, oradat 
hot hebben van andere sporten naast voetbal altijd eon negatief effekt hoeft op 
do voetbalprestaties (zie HVV, HBS enz.). 
Op de vraag, wie do boste trainer was, die hij hooft moogeraaakt bij 
qua tochniese aspokton geen duidelijk antwoord goven, wat do oragane; 

Lens, kon hij 
betreft hoeft 
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Harrie de prettigste ervaringen met Huub Scherpenisse en l'fim And.Briesen;· Zijn leukste herinnering dateert van het kampioen(3chap ,van Lens 3, waar hij toen leider vari'. wà""s; Door de overvloedige drank na áe wedstrijd., was hij tijdens het Chinees etentje, wat daarop volgde, zo vrolij){, dat er: tijdens een Origekontroleerde manoeuv.re'met .zijn vork een portie saté door de luc)lt vloog. 
· Op de vraag,'· of de nieuwe Seko-stI'\lktuur dit jaar goed heei't voldaan, kon hij positief i:intwoorden, hoewel het meeste werk weer• op enkele mensen neer kwam,· Er wordt door bepaalde mensen niet alleen bij Lens werk.verzet, maar er wordt ook thuis al erg veo],' voorborèiá., waar do meesten goon noti-e van 'hebben, · Zijn grote wens is voorts, dat do saamhorigheid tussen jongere en oudere leden beter wordt, wat gezien de.steeds sneller veranderlijke mentaliteit van verschillende looftijdsgroopen wol·r.ioeilijk zal zijn. 
Harry v.d. Stoon zal Loris niet snol vergoten en Lens zal Harry ··niet ·zomaar ver-' ge ten, hij heeft z I h kontributio voor hot komende seizoen ale betaald en blijft ondanks zijn verblijf in den vreemde lid van Lei:is, 
De redaktie is er zeker van, dat voor Harry de volgonde.bekendo'Franso spreuk van toepassing.is: Los amis, de mes amis, sent JlleS amis! 

Coco-Jacowicz. 
- INGEZONDEN STUK -·'. 

Enkele uekon geleden ontving ik ·net als iedereen een brief, waarin om ·een bij-.' drage werd'gèvraagd voor het bouwfonds. 
Uiteraard zal ,ik a1.s Lens or mijn steontjG wel l:)ijdragon, maar toch rJoot ik wol wat kanttekeningen maken. 

.• 
1. Naat wat ik ~o hior en daar hob opgovangon, is in Lens lang niot iedoroen tovroden mot de gang van zaken, Het huidige streven naar prestaties lijkt wel ton -laste te·gaan van de kommunicatie mot de lagere elftallen. · · Er is naar mijn mening een duidelijke afscheiding ontstaan' tussen de hogere en de lagere elftallen. · · · · .. Uiteraard moeten or, wil eon vereniging gezond blijven, wol pr.cstatics wordèn _· g.elcvcrd, maar oj: het streven ria.ar prestaties zover • oot worden doorgevoerd, • als thans ,Îo:'dt gedaan, is rwg' maar do _vraag. . . . 
2. De hoogste elf;tallen bepalen voor oe~ groot.deel hot gezicht van oen vereniging, maar als je niet regeloatig gaat kijken, weet je niet, hoe dat guzioht precies is samengesteld, Is het niet mogelijk om eens in do één of twee maanden een lijstje to plaatsen, wa=in de namen van de spelers staan, die in do· hoogste twee el_ftallen spelen ? · • 
3. ,De klup van ·100 vraagt.in de circulaire oo plaatsen op do tribune te kopen. Maar hoeveel van do spelende loden zullen in ·staa.t zijn regèloatig wedstrijdq,~ te zien van de hoogste elftallen, 
4, Tot voor onlcelo jaren doden veel spelers. van de hoogste èlftallen allerlei • · werkzaamheden ( jeugdleiders èto.). Toon wist je niet alleen de namori, m'áar·; ook welke_ mensen or achter dG namen schuil gingen, Tegenwoordig weet je alleém, misschien, ·de naoon en daar houdt het_ moe op. 

Tot slot wil ik nog opmerken, dat het hoe langer hoe moeilijker wordt om oensen aan te trekken voor funkties in de" v·ereniging , omdat de hogere elftalspelers alleen lid zijn. 01;1 te voetballen en de ·1agore elftallen hoe langer hoe ·romer. het. gevoel, bekruipt er oaar bij te hangen. · · 
·J,Witting, REAKTIE VAN HET BESTUUR: 

Algeoene o'pmerking: _hot· bestuu; zou wen13on_, dat meerdere leden vaker de moed opbrachten ·hun mening op papior' te zetten, of al thans het bGstuur ( of oen kommis--· sie) mondeling op de hoogte stelde van hun bezwsiren, De zo noodzakelijke kói;imunikatie tussen bestuur on. loden is op het ogenblik to vergelijken ·met êóri~ ·: -riohtingvorkoer (uitsluitend van het bestuur naar de loden), · · Het ingezonden stuk wordt door het bestuur positief gewaardeerd, ofschoon het be~ stuur wel de vrijheid neemt or een aantal kanttekeningen bij te plaatsen. 
ad1: 

4 

het staat elk lid vrij zijn"ontevredenheid kenbaar te maken, Het bestuur ontvangt slechts positieve reakties·; maar is zich er ondertussen wol van bewust; da:t 0r daarom geen -negatieve reakties zouderi kunnen zijn. Het door het bestuur beoogde beJloid is unaniem do_or do n,lger.icno ledenvergadering goedgekeurd, zodat het bestuur niot.ariders kan.doen dan dit beleid uitvoeren. De schrijver geeft niet aan, in wolk opzicht het streven naar prcsta-/ 



ties de kommunika tie met de lagere elftallen v~r's-toort; het bes tuur zou -
dit graag vernemen. 
Wat bedoelt de schrijver met het ''streven naar prestaties zo ver door
voeren"? De meeste elftallen zijn aan h0t begin"van de kompotitio met do 
intentie het veld ingegaan onf''ka:rnpioen te worden. Wie kan daar bezwaar 
tegen hebben? Wie kan er overigens ook bezwaar maken tegen elftallen, die 
hun bost hebben gedaan en desondanks niet op de bovenste plaats eindigen? 
Voorts moet het bestuur opmerken, dat het de elftallen (de spelers) zelf 
zijn, die de prestaties leveren en niet het bestuur. Het bestuur probeert 
slechts te stimuleren door bijvoorbeeld het aantrekken van eon vakbokwar.10 

'trainer (ook voor de lagere elftallen), het aanloggen van trainingsver
lichting, etc. 

ad 2: In de Lonsrevue van twee weken geleden heeft in het wekelijkse overzicht
je betreffende het eerste elftal ook de samenstel],_ing van dat elftal 
gestaan. Voorts: wat heb je tian· oen gezicht, waarnaar je toch niet kijkt? 
Do leden, die wel naar de hogere elftallen kijken, weten dondersgoed, 
welke spelers het betreft.·Do opstelling wordt bovendien voor de wedstrijd 
via de geluidsinstallatie bekendgemaakt. 

ad 3: Deze v:raag zal door de Bouwkommissio (niet: do klup van 100) m~oton word-éii:-·-
beantwoord. liet bestuur meont daarop vooruitlopend to kunnen antwoorden, 
dat 9P zondag tijdens de thuiswedstrijden van het eerste blijkt, dat ont
zettend veel spelende loden langs de lijn staan, 

ad 4: In die gelukkige situatie van enkele jaren geleden, die de schrijver 
schetst is geen verandering gekomen: Spelers uit de selektiegrcep zijn 
aktief als leider, trainer, lid Puweko, lid FKO, lid KäKa: do aktivii~it_· 
ligt bij de hogoro elftallen gemiddeld hoger dan bij do lagere elftallen, 
Overigens meent het bestuur, dat de spelers van de solektiegroep al oen 
goede bijdrage leveren door tweemaal per week do verplichte training to 
volgen, zich zaterdagavond te beheersen bij hot uitgaan of nuttigen van 

·sterke drank en zich zondag volledig in te zetten. 

ad tet ·slot, liet antwoord op vraag 4 toont aan, dat de schrijvor,à.e plank hier 
misslaat, Kennelijk zijn het juist de spelers van de lagere elftal-

' len, die alleen maar lid zijn or.1 te voetballen. Hot_ bestuur heeft 
sterk de indruk, dat vele lagere elftalspelers "er maar bijhangen", 
omdat ze dat zelf zo willen. Ze maken immers niet, of nauwelijks 
gebruik van de geboden mogelijkheden, klaverjasdrives, .ba:r,boque, 
fondue-avond, klubavcnd, training, feestavonden, etc •. 

namens het bes~uur, 
Guido Halle en. 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZOHDAG 8 APRIL 1973. 

12.00 uur Uilhelr.ms 
11 .oo uur G.s.v.2 
12.00 uur Lens 3 
12.00 uur R.v.c.5 
12.00 uur o.s.c.2 
12.00 uur Lens 6 
10.00 uur Lens 7 
12.00 uur Delfia 4 

Lens 9-1 o 
1 o.oo uur Lens 11 
14.00 uur Lens 13 

1 - Lens 1 (vr.) 
- Lens 2 · 
- Schiobroek 2 
- Lens 4 
- Lens 5 
- St.Voorwaarts 

V1 G1 L 6/4 

Scheidsrechter: --------------
J,Vlasvold 
J.v.Diest 
P,Mansveld 
H,Gillet 
P,Moonen 

- Or.Plein 3 
- Lens 8 

en 12 vrij. ZIE 

2 V2 
V2 

G2 L 4/2 
G1 L 5/3 A,Verbruggen 

E,Jackson 
ANDERE ELFTALLEN, 

- Lens Jun .A 5 
St. Voorw. 1· 

V3 G2 L 4/2 
V1 G1 L 5/3 

LIGGil'fG DER VELDEN: 

Wilhelmus 
a.s.v. 
R. V, C, 
o.s.c. 
Delfia 

VERZAJ.!ELEN: ----------

- w_,stvlietweg naast "Starlift", Voorburg 
- Bodegraafseweg (Gem.Sportvelden), Gouda. 
- Sportpark "Ir0ne", Sc-haapweg, Rijswijk 
- Vlamenburg (Mariahoove) 
- Mozartlaan · ( achter Bejaardenflat), Delft. 

-. 
Lens 4 - 11 .oo uur Klubgebouw 
Lens 5 11 • 00 uur " 
Lens 8 - 11 • 00 uur Il 

---

·, 
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DE OPSTELLINGEN• 
Lens 1 en 2 worden door de trainer bekcmdgemaakt, 
Lens 3 

als bekend 
met C,IJöesèken 

Lens 6 

als bekend 

Lens 9 

G,Vervaart zie 7 

Lens 4 

·.als bekend . 
met Ch,l3loks 

Lens 7 
.· . als b0kend.' 
• ; ~ zond.er F. de Kleyn 

· mot G, Vervaart 

Lens 1l 

als bekend 

Lens 5 

als-bekend 
met L,Riemen . 
zonder R,l3randenburg 

Lens 8. 

als bekend 

· Lens 13 

als bekend 
mo-J; P ,Ros'si t 
0n G,Halleen • 

AFSCHRIJVINGEN': Op de bekende tijden bij de desbetreffende aanvoerders, Ook, ~·. indien or geen afschrijvingen voor huil. elftal zijn gemeld, dionon de heren aanvo0rders zich vrijd.agavond tussen 21,- en ·22.-- uur met Dhr,Ch,IJloks, t0lof. 29,28.38 in verbinding te stellen, A.s. zondàg zijn vanaf 9,,15 uur de heren Ch,l3loks 0n H,Jacobi 
van de Soko op het veld aanwezig, . 

. Voor· verweer ten aanzien van het 
R.l3randenburg op maandagavond biJ 

gebeurde 1,1. zondag bij Lens 5 
do Seko verwacht, ,. 

Uitslag~!!: 
Lens 1 - Hillegerflborg 1-1 V,D,S,4 - Lens 9 Lens 2 - Postduiven 2 0~1 Gona 5 - Lens 10 (A 3) Westland.ia 2 - ,Lens 3 0-0 Lens 11 - ]31,Zwart 12 
Juventas 2 - Lens 4 2-1 

wordt 

1-1 
1-5 
1-1 (ge-

staakt) ····Lens 5 ~ Delft 2 •' 0-3. Gona 7 - Lens 12 3-0 

6 

Lens 7 .,. Del.;ft 4 ' 
Lens 8 - Juventas 4 ,. 

j ~ 

Zomeravond-kompeti tie •. 

2-0 1I ,Blauw 8 - Lens 13 0-0 
2~1 

Voor deze kompetitie is door onze vereniging, gezien do beschikbare velden en hot ·aantaLcaanmeldingen, ingeschreven ;voor 3 elftallen, Naar sterkte zijn uit dezo 3 elftalien door de Seko do volgende groepen samengesteld: 
Groep I Groep II Groep III • , ... c, 

c.v.d,J3eek Th,Jlooms B,v/d Burg IT,Dietz J,Disseldorp G,Duivosteyn J.v.Dijk . Fr.Dissoldorp W,Englobert l-f,Hansen P,de Haan R,Feokor, Th.!Ioefnagol J,Groenendijk P,Fieret ,, 
W.Koetman N .Jansen F,v,Dijk 
G.Kemperman 0,Kortekaas A,IIoek L,Riemon , W,Michols l3,Lustenhouwer A.Rooduyn F.Raaff ,P ,Mil ten burg J,Rooduyn p",v/d Steen N,Osso 
W.Verheul F,Straathof J3,0sse G.Vorhaar G.v/d Velde J,Riemen A,Vorvaart G.Vervaart J,Schouw J,de llaart J,Vorhougd A,Tinnenbrook F.do Zwart J.Witting J,Verbarondse 

J,Zoun J,Verhoef 
A,Vorhoef 

' H,Woltors Rückert 
De kwantitei_t van deze groepen is ogenschijnlijk nogal groot, maar gezien de ervaringen bij ander0 verenigingen is l10t verloop, alsmede het aantal afschrj_jving0n voor de zomeravond.kompeti tie zodanig,, dat de grootte van déze groepc:n:i· ' alleszins v0rant-woord zal blijken to zijn. Zodra betreffende aanvang, indeling.,.,.---,_. 



enz. van deze kompetitie nadere gegevens bekend zijn, volgen verdere publikatios 
in do Lensrevuo. 

Seko, 

VARIAANTJES 

- Do heer I s--Gravendijk bedankt, vanaf z1.Jn ziekbed, . "oud" A1 voor,.cie prachtige 
fruitmand on hot dameselftal voor de kaar.t, die hij mocht ontvangen. 

- Hans van Luijken en Diny van der Snoek hebben voornemens en wol op vrijdag 
13 april om 14.00 uur t-en stadhuize te Loosduinen. De kerkelijke inzogoning
vind:t plaats on 14.45 uur in do kerk van 0,L,V, v.Altijddurende Bijstand (con 
zeer toèpasselijko naam voor deze gelegenheid), Goudsmitsgaardo, Den Haag. 
Tussen 17.00 on 18,30.uur kunt U zo op kosten jagen in kontakt Centrum, Mfont 
1 99a, Den Haag. 

- Hot openluchtzwembad, ontworpen in het kader ·van hot streven naar een multi
sportveroniging, kan, als do weersomstandigheden het toelaten, zaterdag in 
gebruik worden genomen. Hot is gesitueerd tussen hot 1e on 3e veld. 

- Lens A 3 heeft de taak van Senioren 10 voorbeeldig volbracht. Gona kreeg mot 
5-1 op don broek. Hierbij do komplimenten. 

' G_ezien do weersomstandigheden van de afgelopen week zijn er nu Lens-potjes 
verkrijgbaar, uitgerust mot storm-kinbandjos. 

- Do tribune hooft zondag j .1. grote diensten bewezen. Hot regende alleen maar 
aan de _achterzijde. 

~..: De bestè Aprilgrap dit jaar kwam van Dhr,Flunans. Hij vertelde n1:-_9:r Rhodos te 
vertrekken óm daar in hot klooster te treden, Dat· hij daarvoor zijn woeldÖrigo 
haardos moest laten snoeien, was geen bezwaar. Over zijn werkzaamheden wilde 
hij niets loslaten. Een besta grap dus. Alhoewel ••• wo hebben hom nu (maandag
avond) nog niet gesignaleerd. 

- Voor, afkeuringen: is er nu con speciale lijn, 020-211811 _; 

- Van de hele welpenafdeling zijn afgolopi:in za tordo,g allo do~lpunton. gescoord 
door W 1. Jongens toclr! 

Frans v.d,Borg, topskorer van ons 7o seniorenelftal, is afgelopen week opge-
" nomen in hot Waste indo-ziekenhuis. Naar hot zich laat aanzien, zal het nog ,-ml 

een week of 4 gaan duren, voor hij weer de oudo zal z_ijn. 
Hij wensen hom spoedig beterschap toe. · · · .. · , 

- Vanaf.heden geefi; in huize Looyosteyn de nieuwe aanwinst, Marcus, do toon aan! 
Voor áerard en Marian dus inderdaad· oen "nieûwo lente, oen nieuw geluid". · 
Proficiat lui! 

PROGRA~MA· JUNIOREN 

ZONDAG 8 APRIL 1973 
'!,-ens 2 
Lens 3 

·RK,D.E,0,2 
13,'T,C,2 

- LVSJ 1 
- D.z.s.1 
- Lens 6 

Lens 8 

12.00 uur 
10.30 uur 
12:00 uur 
10,30 uur 
10.00 uur "Lens 11 (·Son. ) - Lens 5 

Mll.AND!iG 9 APRIL 1973 
19,00 uur Lens P 1 
1 9. 00 uur V. C' ."S .-

ZATERDAG 7 APRIL 1973. 

Lens 5 (zie 
13 .45 uur' B.M.T.3a 
15.00 uur Lens 9 

v.c.s. P 1 
Lons_~5 

zondag) 
- Lens 7 
- Velo 7 

16. 15 uur Lens 10 - H.v.v.4 ( vriendsèh.) 
13,45 uur A,D,0.14 - Lens 11 

Lens 12 - vrij 
15.00 uur Lens 1 3 n.n.v·.4 
15.00 uur Lens 14 - H.v.v. 5a 

Lens 15 t/m. 17 vrij 
13.45 uur Lens 18 - Zw.Blauw 3 
16 .15 uur Lens 19 - Rijswijk 14 ( vr,) 

Terrein, v3 _____ _ 

V1 
Nootdorp 

· Kap.,Moeroboer\;e:g 

* 

Hengelolaan 
V1 
V1 •· 
Zuiderpark 

· V2 
V3 

V2 
V2 

7 
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· 16.15 uur 
13,45 uur 

Lens 20/21 
Lens 22 
Lens 23 . 

; AFSCIJRIJVINGffi: 

- vrij 

" 

Rijswijk 15 (vr,) 
B,M,T,9 

V3 
V3 

i 
' 

· Schrift~!_~,j_~: v66r v;r:-ijdagavond 18:30 uur bij dhr.G,v,d.Steen, Nunspeetlaan 303. 
Telefonisch: vrijdagavond tussen 18.45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van ziekte): A-Klasse.rs ( 1 t/m 8) : dhr,J,llop, tel. 29.40.38 

. B~kl~s~ers ( 9 t/m 15): dhr.A,Bertens, te1.29.02.45 · · C-klassers (16 t/m 23): dhr,R,Bcckor, tel,55.94.77 In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11 .oo uur afbellen bij dhr.G.v.d.Steen, tol,39,86,94, 
AFKEURIUGEN: De junioren moeten bij slechte wcorsomstandighedon steeds de afkeuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hier-over niet verstrekt. • 
NIET-OPKOMERS: Wegens niet-opkomen afgelopen weekeind krijgt de volgende speler 2 extra reserve-beurten: F-.K:ras. ,.,,.-

Bij herhaling volgt uitsluiting van deelneming aan de kompetitiewedstrijden. In dp.t geval blijft de verplichting tot betaling . van de kontributie tot hot eind van het seizoen (30 juni) gehandhaafd. 
KEEPERSTRAINIUG: vrijdag 16.45 uur voor K.Straub en JI.v,Kl0ef:zaterdag 10.00 ,uur voor E.Castenmill0r en C.Harland. 
D E O PS T E L L I N G E N: 

~~~:!._! vrij 
Lens 2 

L0ns 3 

• 

P.v.d.Steen, G.Woutcrs, Chr.Stapel, A.Schncidcr, R.v.d.Stcen, J.Stoltz, II,Ri• melzwaan, Il,v.Beyeren, Th,Booms, G.Trommolen,. O,Kortc-kaas.,, ·_J .v.Rijn, A,Jungschliiger. Lciider: Dhr.A.v.Baggum. . · M.Bloks zie Lens 4 Senioren; C,Böesekcn zie Leris 3 Senioren). 
A.Al<Jers, A,Bauman, M.v,Baggum, JI.v.Dam, J.v.d.Ende, A,Ileyncn, J,Moui0oan, A,v.d.Mcer, J.Nicuwenlm.izen, F.Veercm, P,Verheesen, F,Teunissen 1 J .Post. Leider: Dhr.A.Schneidor,, 

Lens 4 vrij 

~~~:!._2. R,Bertens, P,Booms, F,Hoogh:i,emstra, G,Lel_ieveld, J ,Mayors, E,Reesink, T.v.d.Spoel, E.v.d,Spoel, H,Straver, R,Verba.rendse, P,dc Wolf, A •. Schijf. Leider: Dl1r.J .!Ieynen. 
~§. G.v.Ardenne, E,Booms, G.v,Declen, W,:Qµi:v:erman, N. 1.s-Gravcndijk, R.v.d,Lindc, W.v.d,Linden, W.Pacqué, N,Kortekaas, B,Ru:j,te:r.nan, J,Ruy-, ters, R,Jochcms, .C ,Ilooghiernstra. Leider: F,Flumans. Samenkomst: 10,30 uur Lens-terrein. · 
Lens 7 A.v.d.Aar, Th.Hecmskerk, J.v.I!oek, G,Iloogcrvorst, H,Kóyncr 1 F,Klos, A,Looycsteyn, H,lHggcbruggc, J,Slabbcrs, 1-T,Snijders, F;v:os. · Leider: Dhr,N.Osse. Samenkomst: 13,30 uur B.J.t.T,-terreiri. 
Lens 8 • C,Bakker, A,v.d.Berg, G,Blank, R,Bom, A,Brouwer, J.Dessing,P,Driesson, J. v.Gcffon, A.Kloiwogt, F.Magnee, M,Magnee·. 

Leider: Dhr,P.Mecrshook. Samenkomst: 10.00 uur B,T.C.-t.erroin. ' 
Lens 2 : _als bekend. Leider: Dhr.C,Frankc. 
Le~ê__!Q:· als. vorige weck met C.Schenkols i.p.v. P.v.d.~iouwenhuy:"en. Leide:r: ,Dhr.J •. Zoet. 
Lens 11 : als b'ókcnd. Leider: dhr.N .Drab be. Samenkomst: 13 uur Lens-terrein, 
Lens 12: vrij 
Lens !J.: als bekend met F,!Cras als reserve. Leider: dhr.S.Sandifort. 
Lens 14: als bekend mot J.Tettero. Leider: dlir.H.Dankers. 

voor maandag 14 april als bekend met T.Prins. 
Leider: dhr.M,Verheesen, Samenkomst: 18.30 uur Lens-terrein. / 

/ 



L0ns 16: vrij 

Lons ll= vrij. Zie Lens 23 .. 
"..,,. 

Lens 18: 

!!~!!~_l2• 
Lens 20: 

Lens 21: 

Lens 22: 

Lens 23: 

R.v.d.Boogaa.r~. J.Coli, R.Pereira., M;V0rste0g, U.Iloynon, R .• Pooters, 
Th-v,Luzooburg, Ch,Goeve, N.Groenewegen, A.Bijnagte, R.Koovoots, 
·P,do Ha.as, H,du Chatinier-, 
Leider: dhr,H.Verbarendsc, 

als bekend, Leider: Dhr.1·/,v.d,Tol. 

vrij. 

vrij 

H.Erkclcns, B. v ,Nieuwenhuizen, F-,Orta., M.Rovcrs, G ,Boon, R.Rui tcrman, 
E.Fra.ne:ke .. , .P,de Gier, G,Jansen, !I.Weekc, R,Pieters, R.v.Elderen. 
Leider: Dhr.R.Peters. 

K.Straub, N .Franken, G,v.d.]roek, R.Houweling,m, J~.Kerkhofs, G. 
Teeuwisse, R,Raapho:r:st, R.de Vos, P.de Jong, P •. Luca.s, M,Peperkamp, 
R.Noordeloos. Leider: Dhr,H.Ilanning. 

PROGRAMMA PUPILLElf EN WELPEN 

PUPILLElî 

ZATEPJJAG 7 april 1973. Terrein: 

13 .45 uur Lens 1 
Kranenburg 1 
Spoorwijk 1 
Todo 1 

- Toncgido 1 ( zie ook maandag) V1 
Kijkduinsestr. 
Hengelo laan 
Vrcdenburchweg, 
Zuiderpark 

13 .45 uur 
13,45 uur 
12 .45 uur 
1 3 .oo uur 
12 ,45 uur 
12.45 uur 
12 .45 uur 
13,00 uur 

Rava 3 
Lens 6 
Lens 7 
Lens 8 
v.v.P.4 

- Lens 2 
- Lens 3 
- Lens 4 
- Lens 5 
- Scheveningen 3 
- Flamingo's 2 
- Oo fovaa.rs 3 
- Lens 9 

. MA.':NDAG 9 APRIL 1 97 3 
' 

19,00 uur Lens P 1 - v.c.s.· P 1 
Wedstrijd om Escamp-boka.al 

WELPEN 

ZATERDAG 7 APRIL 1973 

11 ,45 uur 
12,45 uur 
11,45 uur 
11,45 uur 
12,00 uur 
10.45 uur 

Lens 1 - V,C.!3,1 
Laakkwartior 1 - Lens 2 
.Lens 3 - Voorburg 2 
Lens 4 fl]C.A .• V.V. 6 
Rava 3 - Lens 5 
Lens 6 - w. v.s•.3 

AFSCITRIJVINGEN: 

Si 
't- fk vt•~- -

\n/6{~" 

V1 
V2 ·· 
V3 
Zuidorpa.rk 

Rijswijk 

V1 @ · (1 ,.t~rv1n,, 
Jansoniuss'tr~' ~ ._,,,, . 
V2 
V3 
Zuiderpa.rk 
V2 

Schriftelij~: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G.v.d,Steen, Nunspeotlaan 303, 

Telefonisch: vrijdagavond tussen 18.45 en 19.3o'uur (uitsluitend in geval van 
ziekte), tel. 66 .13 .14 Klubgebouw. 

' • -1' ~ ,• . 

Iri noodgevallen kunnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen 10,00 
on .10.15 uur'afbellen, Tel,66,13,14 klubgcbouw. 

, AFKEURINGEN: 

,T ,, 

Bij slechte weersomstandigheden steeds eerst do afkeuringslijsten 
raadplegen. Sta.at daarop vermeld.bij "Pupillen en Uelpen": 
"GOEDGEKEURD", dan steeds na.ar veld of punt van samenkomst komen, 
IN DIT GEVAL !füG JDR DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORMEERD NAAR 
EVl!NTUELE AFKEURilîGE!I. 
Staat bij de afkeuringsadressen bij "Pupillen on 1'/olpon" vermeld: 
"ZIE AFKEURINGSLIJST", dan moet als volgt worden gehandeld: Voor d.1 
thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden gera.adploegd. Zijn de 
wedstrijden van Lens 9 en 10 goedgekeurd, dan gaan ook de ,Pupillen
en Welpen-wedstrijden op ons veld door, Uitsluitend voor do ui twcd
strijden ma.gin dat geval telefonisch worden geïnformeerd of hun wed-
strijden doorgaan, (Tel.66,13.14) en wel zaterdagochtend tussen 

9 



10 

10.30 en 11.00 uur. 

WOEtiSDilGMIDDAGTRî,INING, 
Wij hebben de heer Zoek, vader van con nieuw lid en oud 1c elftaJ:spelcr van·rr.P.s.v. bcircid gevonden de w'elpentraining op woensdagmiddag to -gaan vcrzorge?}• Eindelijk zijn"wij d11n uit'dc moeilijkheden. Aanvn.ng training 14.00 uur. 
6PSTELLINGEN PUPILLEtf: 

p 1 11ls bekend. Leider: Dolf lfagcmaar ( zie _eek maandag)._ 
p 2 als bekend, Leider: Jos Disseldorp. Samenkomst, 13.00 uur Lens. 

!:_l 
!:_'.± 
r_2 
p 6 

f_I 
p 8 

: . 

,_ 

als 

nls 

als 

als 

als 

o..ls 

bekend. Leider: 

bekend, Leider: 

bckend. ·Leider: 

bekend. Leider: 

bcl;:end, Leider• 

bekend. Leider: 

Ton Bauman. Samenkomst, 13,00 uur Lens. 

Ferrie Ho'?ghiemstra. Sar.1enkomst: 12.00 uur 

Rob Hoefnagel. Samcnkorast: 12 .1·5 uur Lens, 

Fred do Kloyn. 

Coen IIÖoghiomstr~; 

Arnold· Brouwer, · -

Lens. 

!'._2 : N .Noort. F.v.d,Hoovon, H.Ja,nso.n, _L.v_,J:,uxoraburg, R.Matthijsso_n, J ._Over~ 
klift, T.Teeuwisse, C.Coonen, J.Vogel, A,Franken (2x), R.Francke (2x), 
W.de Jong (2x). Leider, Kees Schrovor. Samenkorast, 12.15 uur Lens. 

OPSTELLINGEJ:I WELPEN: ...... 

J:!_:!_ als bokerid. Leider• Hans Zoun. 

W 2 als bekend. Leider: Guus Heynen, Samenkomst, 12.00 uur Lens. 
als bekend, zonder L.v.Rijn, mèt J.Greve (2x). Leider: Cees van Deelen.· 
als bekond, Leider: Dhr.Hoppenbrouwer_. 
als bekend, Samenkomst, 11.15 uur Lens. 
A.Frantmi, .R.Francko, W.de Jong (zie ook P 9). 

W 6 J:Greve:•(2x) ( Zie ààk W 3), L.v.d.Akker, M.v.Houdt, B,Driessen, E.Motsolaar., F,;Dullnart, E.Jagsr, M.Bon, A.v.Gorp, C.Hoefnagel, II.Zoek, P.Pronk. 
Lci'idor I Otto Kortekaas, · 

-q!:;:!:_<c;_~':_go~: 

Pupillen: 
Lens 1 
Postduiven 
O.D.B, 1 
Lens 4 
G.s.c.1 
v.s.c.3 
Lens 7 
Velo 7 
Lens 9. 
Lens P 1 

- Quick 
- Lens 2 

•.-~Lens 3 
- Cromvliet 2 
- Lens 5 
- Lens 6 
- v.c.s.4 
- Lens 8 
- Quick Steps 4 

QUiok P 1 : ,3-2 .' 

3-2 
3-1 
4-0 
3-0 
1-1 
6-0 
1-3 
1-3 
0-3 

Welpen: 
RIC.A.v.v.1 
G.D.S,1 
Vredenbureh 2 
Lens 4 
G.D,S.4 
Leris 6. 

- Lens 1 
- Lans 2 
- Lens 3 

Spoorwijk 
- Lens 5 
- Quiek 6 

0:-4 
6-0 
0-0 

1 0-4 
6-0 
0-0 

N·n enige nederlagen i.10est Lans zioh eindelijk weer eens waarmaken. Het i_s_ voornamelijk de grote inzet geweest, die Lens deze ·overwinning heeft opgeleverd. Lens begon offensief, maar lçreeg in het begin to weinig kans on. Maar ze bleven doorgaan. Dit gaf Lens nog voor rust de.toch wel verdiende voorsprong. Na oen listige corner vàn Paul Lelieveld wist Riohard v,d.ri:oek de bal "mot handen on voeten" in hot dool te werken, Dit was tevens dó rust stand. 
}Ta de rus·t kwam Quick gevaarlijk opzetten. Door een 'goede voorzet kwamen -~e dan ook op gelijke voet, want hun spits bad geen moei te mot deze bal: 1-1 • 
Lens liet zich echter niet ontmoedigen on trok massaal ten aanval. Ook laatste man Arno O,vorgaauw trok veel moe ten aanval, Doelpunten konden niet uitblijven. Via Hans v.d.Mieuwenhuiscn én' Rudie Versteog liep Lens uit naar 3-1. Toch werd het nog moeilijk, orudat Quick direkt hierna scoorde, na zwak ingrijpen ii1;de Lens-verdediging. Met nog 5 minuten to spelen was het mi Quick, die massaal ten à,mval ging.- Lans hield goed stand en zo lcwam het eindelijk weer oens tot eon ovorwinning. Gezien de grote inzet was hot verdiend ook. zaterdag tegen Toncgido zal men ;,jot dozolfdo inzat moeten spelen, want hot zàl zoor zwaar wor-



den. Sukses Paul v.d.St0en. 

Esdo 2 - Lens 12 met nabeschouwing van het afgelopen seizoen. 

Afgelopen zaterdag moest Lens 12 de zo gevreesde uitwedstrijd tegen Esdo 2 
(kampioen) spelen, gevreesd niet zozeer om de geweldige voetbalkwaliteiten 
van de tegenstanders, maa:r meer om hun interpretatie van hot voetbalspel. Liet 
Lens zich in de thuiswedstrijd hierdoor helemaal uit zijn spel halen, hiervan 
was deze middag echter geheel geen sprake. 
Lens heeft de hele wedstrijd zijn eigen spel gespeeld en was hierdoor beslist 
de betere ploeg, het middenveld was sterk bezet, zodat de voorhoede goed van 
passes werd voorzien. De kracht van Esdo echter bleek in do sne~lo bewegelijke 
voorhoedespelers te zitten, want na ca.20 min.spelen kwam er eon lange bal 
over alles heen, deze werd door hun rechtsbuiten opgevangen en uit do door hom 
gegeven voorzet kwam hot eerste tegendoelpunt tot stand. Lens niet in •t minst 
van zijn stuk gebracht, scoorde binnen de minuut, na een goede kombinatie via 
Kuno v.d.l-!eys tegen. 
Ha rust kwam Lens weer vrij snel achter door oen soort gelijk doelpunt als het 
oorsto, maar woor wist Lens togen te scoren, ditmaal via topscorer Ed van 
Luxemburg. Hierna word do strijd beslist niet vriondelijkor:over en weer ge
beurden dingen, die op het voetbalveld niet thuis horen, toch word dit Esdo 
noodlottig, want mot nog 8 min. te spelen werd Rob Loyn onnodig in hot straf
schopgebied onderuit gehaald: Strafschop. 
Na lang geharrewar tussen de scheidsrechter en de Esdo-spelers kon het vonnis 
worden vol trokk,m. Ed van Luxemburg was de scherprechter en deed zijn werk 
feilloos: 3-2. 
Hoewel do speeltijd nog niet was verstreken, floot do scheidsrechter, die hot 
voor gezien hield, gelijk na de aftrap van Esdo af. Lans had zijn revanche 
en tevens bewezen, dat men mot goed voetbal verdor komt dan mot intimidatie 
voetbal. Hoewel Lens 12 in afd.B 20 volg0ns mij het beste voetbal spoelde, 
heeft hot niet het kampioenschap kunnen behalen. Dit door oon paar misstappen, 
zoo.ls togen Velo 1 punt on Rava thuis 2 punten. Jammer, maar niets moor aan to 
doen. Wc hebben, daoht ik, wol eon geslaagd seizoen achter de ·rug, halo.as goon 
kampioensfeest, maar een feest zit er toch wol in on hopelijk ook nog een paar 
vriendschappelijke wedstrijden en/of toernooien, want het seizoen is wel erg 
vroeg afgelopen. Met dank aan allo spelers, ook zij, die tijd~ns hot seizoen 
naar andere elftallen zijn gegaan, voor de goede samenwerking. 

Bon Osse. 

Lens 13 (jun.) kampioen. 
In do kampioonswodstrijd tegen Die Hagho trapte Lens af. Voor de rost werd er 
vrij slap gespoeld. Er kwamen vrij weinig kansen. Na rust ging Lens echter in con 
hoger tempo spelen on na ongovoor vijf min.kopte Uding de bal in het dool: 1-0 
voor Lens. na 00n voorzet van Groen kon Lojowaan doorgaan en het 2o doelpunt ma
ken. Na weer een voorzet van Gro,m kon Hoefnagel hot 3o doelpunt togen de touwen 
knallen. De weinige tegenaanvallen van Die IIaghe werden door do verdediging goed 
opgevangen en ook dankzij Prins kroeg de tegenstander goon enkele kans. Na een 
hoekschop schoot Lejowaan in. Zijn schot was weliswaar niet hard, maa:r doordat 
con verdediger miste, stuitte de bal toch in het dool. Het werd dus 4-0 en dit 
was tevens do eindstand. Vincent Pauw, die had afgeschreven, hebben wo niet ge
mist, maar hot is jammer, dat• hij er niet bij was, toon wo kampioen worden. 

( Do lo idor folie i teert do jongens hierbij). Lens 1 3 

oofi~~1; ~~ ~rnE@!lsfil~~Rrnm 
Tafoltonniskompotitio. 
Donderdag 12 april om 19.30 u.wordt hot tafeltenniskampioenschap voor B-en c
klassors gohoudon:voor alle zekerheid goven we nog evon alle namen, t.w. Coli, 
v.Gastel,v.d.Ende,Ileynen,v.d,Boogaard, lücka, v,Tol, Meyer, Bloks,Poperkamp, 
's-Gravendijk,Jansen,v.Elderon,Pietors,v.Kleof,v.Uoort. Nog even oen dringend 
verzoek aan alle deelnemers om op tijd aanwezig to zijn, want wo beginnen klok
slag half 8. 
!Crantenaktio. A.s. zaterdag worden or weer oude kranten opgehaald, wc starten 
oril 10.00 u.precies. Hebt U nog oen flinke hoeveelheid, bol dan ovon vrijdagave;,d 
vóór 22.00 u.R.v.d.Steon, tel.39.86.94. En als hot oven kan, graag oen touwtje 
eromhocm. 11 
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DE LEN"SREVUE 

Weekblad. van d.e Voetbalvereniging Lenig en Snel 

TOCIT SNEU VOOR DE HOLLArillIAAN, •• , 

Sta je 1uet 1-0 voor na 22 minuten spelen, Wordt d.e wed.strijd. wegens wolkbreuk 
gestaakt. Kan je een week later weer opnieuw beginnen. En lukt het je niet om een 
doelpunt te maken. Dat overkwam De Holland.iaan, d.e Vlaardingse konkurrent van 
Lens 1. Gezegd moet word.en, dat het gelijke spel, dat De Postduiven tegen De Hol
land.iaan behaalde, ook d.e verdienste w·as ·van spèlèrs en supporters van ·1ens 1 • · 

·want die maakten d.e sfeer in Loosduinen. De penningmeester van De Postduiven liep 
dan .ook gniffelend. rond. Het leek wel alsof Lens 1 thuisspeelde. · 
De algemene indruk was, dat beide ploegen er eeh matigè-p8d'ti.j van .. :maakten. Voo1" 
de Loosduiners kan dat nog als kompliment gelden, want or .:wàs immers een kampioens
gegadigd.e op bezoek. De Hollandiaan"eohter zag geen kans de plaats op ·a.e ranglijst 
waar te maken. Vord.ed.igend. klopte het allemaal nog.wel, zoals het op dit punt het 
gehele seizoen al klopt, (raet ui tzond.ering dan van d.e allereerste wed.strijd. tegen 
Lens 1, toen Lens 1 met 5-1 aan het langste eind. trok),' De 'Holland.iaan rao'et de 
'tweede nederlaag nog meemaken, Toch is de ploeg van slag, De laatste vïêr wedstrij-
·den werden niet meer gewonnen; drier.Jaal 0-0 en éénmaal 1-i. · . 
Lens 1 bleef ondertussen alleen bovenaan de ranglijst. Eén.punt voorsprong op Do 
Hollandiaan en twee op Olyr,1pia. Steeds Volhard.en staat· zelfs d'rie punten achter en 
kan alloen nog hopen op twee nederlagen van d.e drie andere koplopers. . . . 
Zondag staat er een ui tormate interessant voetbalprogramma te wac'l1ten. Lens 1 ont
vangt ODll; dat nog beslist niet veilig is. llllS ontvangt Olympia, dat. bij" eon go
li jks·pel is· ui tgeschalceld, als Lens 1 tenminste van ODB wint. Stee1d.s Volliarden 
ontv:angt De Holland.iaan in d.e wetenschap, dat slechts een overwinning dë theore-

. tische kampioenskims in stand. houdt. De Postduiven gaat op bezcrek bij Scheveningen, 
·: dat een overwinnihg nodig heeft om veilig to zijn. ., · ,,,. 

Met nog twee wedstrijden voor d.e boeg, moet \;'orden verraeld., dat er zondag zowel 
onderaan ais bovenaan beslissingen kunmm vallen. Wint Lens 1 vän ODB, verliest 
De Hollandiaan én speelt Olympia gelijk, dan is Lens 1 onbereikbaar. 
Uint IlllS van Olympia en' verliest De Postduiven, dan degradeert de laatste ploeg; 
dat gebeurt ook als ODll tegen Lens 1 gelijkspeelt. We zullen wel zien, wat or zon
dag allemaal gebeurt, of niet gebeurt. De stand: 

LEN"S 20-12- 4- 4-28 
Do Hollandiaan 20- 8-11- 1-27 
Olympia 20- 9- 0- Jl-26 
St.Volharden 20- 9- 7- 4-.25 
RKWIK 20- 8- 8- 4.-24 

'voc 20- 4-12- 4-20 
Coal 20- 6- 6-, 8-18 
Hillegersberg 20- 5- 7- 8-17 
Scheveningen ,. , 

20- 4- 8- 8-16 
ODll 20- 5-. 4-11-14 
HBS .. 20- 3- 7-10-13 
De Postduiven 20-_4- 4-12-12 

Do resterendo weistrijdprogramraa 1 s: 

zondag 1 5 aprif 
LET!fS - ODll 
St. Volharden .- De. llo·llandiaan 
IIBS - Olympia: 
Scheveningen ~.Do Postduiven 
RK11IK - Ilillegersbo:rg 

· VOC - Coal 

. LEN'SJ -0,D.,B •• 1. 

,, 
,7 ,, 
,s 
/3 

42-21 1-l•ll·S·'t 
26-18 J.I• J.//• J. 

,. 29-17 ,_,. f·/· ,, 
27-23 
26-20 
20-22 
20-21 
21-18 
21-23 
14-26 
13-27 
27-49 

maandag 23 april 
Olympia - LEl'TS 

J. f 
LJ 
l.6 

Do I!ollandiaan - Scheveningen 
ODB - $t.Volhardon 
Hillegors:berg - }IBS 
VOC - De Postduiven 
Coal - RKWIK 

YJ·L~ 
1.J- l / 

J. - 'j 

· A.s. zondag s:i;,èelt'ohs keurteam togen het in degradatiegevaar verkerend. Q.D.ll, 
O,D.]J. is n9rmaal al geen zacht eitje, nu kan Lens zeer zeker rekenen ·op oen bik-· 

·:kelharde, niets ontziende tngenstander. Lens kan' bij winst, indien De IIollandiaan 
· 2 punten'en Olymp:i:a i punt verspeelt, zondag kampioen worden on wat is ·er mooier 

. • dan in "eigen stadion" ~oiÓts te verwezenlijken, liet hoeft geen 'betoog, dé.t ieder
. een, die maar iets 'mot Lens te maken heeft, zondag op de Ilengelolaan raoet ·zijn ora 

1 



dit festijn mee te maken. Nu de tribune klaar is, mag het voor niemand bezwaarli;j:: zijn weg ·t'e blijven.- Dëtribune is·tfjdèns deze wedstrijd voor iedereen zonder bijbetaling toegankelijk, 
En niemand hoeft bang te zijn, dat Lens last krijgt met de hinderwet, als er teveel herrie wordt gemaakt.: laat U maar eens Jekker gaan, mi er ,ien mael:Ïtige goede.reden voor is, Vorig jaar hebben we op één haartje na de boot gemist, dat raag nu niet meer gebeuren: zorg, dat onzo jongens· de broodnodige steun krijgonl 

coca 
Ingezonden stuk n.a.v. opmerking van dhr,H,v,d.Steen in de Lensrevue 
van j .1, maandag 2 april. ' 
In·genoemd stuk maakt dhr. II.v.d.Steen m,i,. da foutieve oonclusie, dat Lens birinen afzienbare tijd eerste klasse kan spelen, mits er tenminste talent van andere verenigingen wordt aangetrokken, Aangezien daze politiek reeds lang 1n doorn in r.iijn oog· is, neem ik deze gelegenheid to baat om eens op dit onderwerp in to gaan, Hot zal nl. oen ieder wol duidelijk zijn, dat do eigen jeugd door deze manier van handelen geen kansen 6ecr krijgt en hot gevolg hiervan zal zijn, dat deze jougd zijn heil gaat zoeken bij andere verenigingen. Dit laatste lijkt mij zeer ongezond voor de vereniging, omdat er in deze spelers toch 'n hoop gold is gestopt (Denk hierbij alleen maar·~an de betaalde jeugdtrainers), Als do eigen jeugd nu werkelijk zo·slocht zou'zijn, dan zou er misschien nog over deze manier van optreden te praten zijn, 'alhoewql ik, en moii mij waarschijnlijk velen, dan nog hot standpunt huldig: "Liever een klasse lager met m'n eigen jeugd, dan een klasse hoger 1;iet spelers, die van elders komen" ,Op het eerste gezicht zou je zeggen, dat dit 'n standpunt is, dat de sport niet eigen is, maar ik vind wel degelijk, dat dit wel het geval is, Ik ben het met de tegenstanders van dit standpunt eens, dat or t.a.v. di_t punt discussie mogelijk is, maar dat ligt niet in de bedoeling van dit stukje. 

Nu iets over de kwaliteit van do eigen jeugd. Het eerste juniorenelftal van verloden jaar is eer~t kat1pioen van Don Haag geworden on hooft vervolgens in 'n nakompcti tie de kampioenen van do andere afdelingen ver achter zich gelaten. Dit houdt in, dat dit elftal, de clubs, die dat jaar regionaal voetbalden oven buiten beschouwing gelaten, kampioen is geworden van Zuid-Holland. Ik zou·zo zeggen, dat dit wel iets wil zeggen over de kracht en mogelijkheden van dit elftal. Verder zou ik nog gráag 1 n opmerking maken t.a.v. de spelers, die dan wel _zouden moeten worden aangetrokken. Veelal zijn dit spelers, die met veel tam-tam binnen worden gehaald en dan, zonder dat zij zich waar hoeven to ma.kon, direct maar 'n 'plaatsje krijgen in de A-solektic on vaéJ<: ook nog maar direct in hot kcurtoam worden opgesteld. Het gevolg hiervan kán zijn, dat do mentaliteit van zo'n speler veel te wensen overlaat, terwijl go ode eigen kweek zich voelt achtorgestold. Tenslotte vind ik, dat je het beste v~n je eigen jeugd kan hebben, ondat dit in principe toch wol meer veronigingsmonsen zijn. Als jo nu.bepaalde spelers neout, die van vereniging veranderen, zoals andoren dit mot hun kleren doen, dan geloof ik toch niet, dat je het in de tookomsi; van deze mensen zal moeten hebben, 
Conclusie: Dit stukje bedoelt geen kr.itiek te zijn op het beleid van het bestuur, zoals dit tot voor kort werd gevoerd, maar de laatste twee jaar is er toch 1n duidelijke tendens waarneembaar, dat do V.V. Lens 1 n grote bedrijvigheid vertoont op do "transfermarkt", Als dit zo doorgaat, dan zou inderdaad hot gevaar ·ontsti:i.an, dat de eigen jeugd geen kans meer krijgt raet allo gevolgen van dien. 

Jos Dissoldorp. 
roaktie van het bestuur: 
Daar Jos Dieeeldorp reageert op oen uitlating van onze oud-'-Sekosekrotaris de hoer H.v.d.Steen, die inuiddels in het buitenland woonachtig is en derhalve van deze reaktio geen woot hooft, veroorlooft hot bestuur zich do navolgende reaktio, De opmerking van de hoer Van der Steen over het aantrokken van talent uit andere verenigingen koot voor zijn rekening. Het beleid van het bestuur was en is or niet op gericht "talent van buitenaf aan to trokken". Wel heeft het bestuur ,ervaren, ,dat naarmate do prestaties van de hogere elftallen boter worden, de v'èreniging moe:' aantrekkingskracht uitoefent op spelers van andere verenigingen (hetgeen duidelijk wat anders is dan spelers aantrokken!). 
IIocwol het niet do taalc van hot bestuur is to oordelen over do voetbalkwaliteiten van haar loden (daartoe ·hooft het bestuur vaklieden aangetrokken), • cent hot toch to mogen opmerken, dat Jos de kwaliteiten van hot jeugdelftal van vorig jaar wat 

2 al to geflatteerd voorstelt. Natuurlijk heeft dat elftal vorig jaar voortroffol~ 



prostaties geleverd door promotie naar de regionale kompetitie te bereiken, maar 
het karapioenschap van Zuid-Holland werd vorig jaar toch echt behaald door.de 
jeugd -:rm. Feyeno_q:rcLe1,ls toenmalige· kára:pibéfi väïi de règionale · jeugdkómpeti tie.·· · 
Ann hot eind van he-t · vorig seizoen hebben zich nog'a1 wnt nieuwe leden aangera·eld, 
Van hen heeft slechts een gering percentage de A-sel-ektie kunnen halen. Het be
stuur neemt aan';· dat de trniner zichzelf ontzettend do1;1 zou achten, indien hij 
sterke jeugdspelers• geen kans zou gevcm, Tot geruststelling vari Jos mag mis:·· 
schien dienen, dnt de vnste kern van ons huidige eerste elftal voor 85 procent 
uit "eigen kw'e'ek" bestaat. · 
Do konklusie,·die Jos tenslotte trekt, is onjuist. Zonls eerder goschetst, ·ver
toont Lens geen bedrijvigheid op do transfermarkt. Wanror.J zou 'Lens ook met zulke 
goede jeugdspelers? Hierbij dient nog te worden opgemerkt, dat het bestuur nïet 
op hot standpunt staat, dat een speler als lid dient te worden geweigerd, omdat 
hij zo goed is. 

Uitslagen Senioren 8 april 1973, 

vfilhelmus 1 - Lens 1 1-2 
a.s.v.2 - Lens 2 1-3 
Lens 3 - Schiebroek 2 2-1 
o.s.c.2 
Lens• 6· 
Lens 7· 
Lens 11 

- Lens 5 
- St. Voorwaarts 
- Or.Plein 3 
- Lens A 5 Jun. 

1-2 
2 1-2 

4-0 
0-7 

Dhr. 's-Gravendijk is oeze week 
opgenomen in ziekenh~is Leijenburg-,, 

Hij ligt op de 15e etage in kamer 
Lens 13 - St,Voorwaarts 7 1-5 34 

Dameselftal RK.A.v.v. - Lens 2-0 

VARIA 

- Gerard Leoyostein, bijgona:md "do Vlo" hopft afgelopen zondag voor hot eerst 
dit soizoon hot genoegen mogen smaken or.1 te scoren. Hij deed;; dit in do uit
wedstrijd tegen o.s.c. 

•' . 
Kees Kras, onze veteraan uit Lons 13, ligt in het Rode Kruis ~iekenhuis. Koes, _ 

van harte beterschap. 

- Lens A 5, het elftal van ·11 Pél. Il8ynen" is kél.mpioen geworden. Vanaf deze plaats 
,wensen wij Lens ,5 _,,n Pa Heynon van harte proficiat, 

- Ilot geluk is als con kwajongen; het klopt aan Uw deur en loopt dan hard weg, 

- Als iewand beweert, dat U oen ozol bont, trek het U niot aan; a'ls twee mcnson 
het beweren, gél. dan voor do ,spiegel staan •. 

- Lens 1 kan zondag al kampioen worden, Heeft U al oen toeter gekocht? 

- De redaktioncle goedkeuring gaat deze week nél.ar do Postduiv0n. 

- Cas Franke, trainer van d0 B-selektio, is tijdens do training door z'n knie 
gegaan, Een r.1edisch ondorzook hooft ui tgowo zen, dat hij een meniscus hoeft, 
waar hij zo goed als' zeker aa.n 1aoot worden geopereerd, ·' 

PAAS-DRIVE. 

Na vrijdagavond is do spanning weer volledig torug. 
Hot tot dan to0 leidende koppel .Witting-IIummelinck vorsp0oldo de eerste plaats 
(ze stonden maar liefst 700 pnt. voor op nr,2) aan Peeters-Miohels, die nu mot 
15,503 pnt. do ranglijst aanvooron. · 
2o Staat •t koppel Bavon-do Pagter 
en 3o Wi tting-;IurJf:lolink 

15. 391 
15,368 

pnt, 
pnt, 

U ziet dus, dat de verschillen erg klein zijn en d0 strijd is dan ook nog vol
komen· open, Winnaar, overigens, word I t koppel v.d.Schildc-Niouwenhuizen met 
5,474 pnt., die dél.ardoor van de 15c naar de 60 plaats oprukten; een grote stip 
dus, 
Vrijdagél.vond a.s. gaan we verder not de 40 en één na. laatste avond. We hopen_. 
wol, dat iedereen om 20,30 uur cmnwozig is, zodat we op tijd kunnen beginnen. 

Topscorers 
GGrard dG ]Ioogd 
Eduard Bakkers 
llans Verheugd 

19 
12 
12 

Loslie Ilazelzet 
Jos Dissoldorp 
Wil Vorh,rnl 

11 
11 
10 

Ka.Kél., 

Hennie do Sterke 
lli• Koetman 
Jos KuYPers 



PROGRAM!!A SENIOREN VOOR ZONDAG 15 APRIL 1973. 
Lens 1 - O.D.E.1 ·' V1 G1 L 14.00 11:= 

·11.00 uu:r Lens 2 . - El.Zwart 2 . V1 G1 L 
10.oo'.uur De Hollandüian 2 - Lens 3. 

.12.00 uur s.v.rr.2 - Lens 4 
12.00 uur Lens 5 - Voorburg 2 V2 G1 L 

_ 14,00 uur Lens 6 - Quiek 7 V2 G2 L 
10.00 uur Lens 7 - Tonegido 5 V2 G2 L 
15.00 uur . Juyentas 4 - Lens 8 
14.00 uur Lens 11 - El.Zwart 12 V3 G2 L 
Lens 9, 1 o, 12 en 13 vrij. Zie andere elftallen. 

LiB:f:t!:~g der velden: 

, 

6/4 
6/4 

5/3 
4/2 
4/2 

4/2 

Scheidsrechter: 
J.Schouten 
T.v.Ginkel 
P.Lobbe 
R.Henninger 
II.Rensen 
C.Eakvis 

. IT.W.Kuik 
J.den Dulk 

De Hollandiaan: Sportp~rk:"T IHeuwelant", Vlaardingcn·-oost 
S, V .II. - Erasmusweg links voorbij Gashouder 
Juventas: rechts achter Hoornbrug, R'damscweg, Rijswijk 
Verzauclen: 

: Lens 3 - 9.00 uur Xlubgebouw 
· Lens 4 - 11 ,00 uur 11 

Lens 8 - 14.00 uur 11 

Inzamelen voor do Klub van 100 H.II. aan
voerders en afdragen aan de Seko; 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 on 2 worden door do trainer bekendgemaakt. 
Lens 3 
als bekend 
mot ll,Rimmelzwaan on 

0 • Kortekaas · -
zonder G.Kemperman en 

w.Kouwenhoven 

Lens 6 
als bekend 
m. J.Witting 
Afschrijven: tol.015-143516 

A,Vorvaart 
Lens 10 
J,Uitting naar 6 

Lens 4 
als bekend 
I:1. Ch.Dloks 

Lens 7 
als bekend 

Lens 11 
als bekend 

Lens 5 
als bekend 
Res.: R.Erandonburg 
Zie_ 20--,4...:, 73 

Lons 8 
als bekend 
Zie 24-4-'73 

AFSCIIRIJVIlTGEN: Op de bekende tijden bij de desbetreffende aanv:oerders, 
Ook, indien er geen afschrijvingen zijn geCTcld, d;cnon de horen 
aanvoerders zich vrijdagavond tussen 21 en 22.00 uur met 
Dhr.Eloks telef. 29.28.38 in verbinding to stellen, · Vanaf 9,00 uur zijn aanstaande zondag van de Seko de heren Ch.Eloks on H.Jacobi op hot veld aanwezig, 

Avond,rndstrijden: 
vrijdag 20 april 7.30 uur 
dinsdag 24 april 18.15 uur 

Lens 5 - Engels· elftal 
Lens~ - I,c.o. bombers 

Afschrijvingen voor Lens 5 bij F.Straathof 
" " Lens 8 bij P.Fieret telof. 66.66.71._ 

Klub van 100 

De horen aanvoerders worden verzocht hot ingezaCToldo bedrag voor b.g. aktic bij eorstkomonde golc,gonheid aan de Seko af te dragon. 
DAMESVOETBAL. 

A.s. woensdagavond 19.00 uur 
Lens - Sop Samenkomst. 18,30 uur 
Botsy - Annemieke - Yvonne - Moos - Mary - Ria H. - Thea H. - Elly-Ann - Caroline:Wil - Bernadotto· · - Jos ette - Marian. 
Na afloop T.v. kijken Ajax - Real. 

4 
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Van de J3ouwkom• issio 

De tribune, een gecl,eelto van de grootse bouwplannon, is bijna voltQQÎd., Bij do 
we'dstrijd togen Hillegersberg waren er van. verscheidene lekken sprake. 
De h01;iol lèkte ..: in hot vertoonde sp0l een lok - 0n ook de nie!--IWG tribune ver
toonde aan do achterzijde eon lok. 
Eçmzelfde gat vertoont zich neg in do bouwaktie. 
Aan deze gaten is wat to doen. Zondag a.s. tegen 0.D.B. spoelt ons eerste elftal 
w"'tordioht. De tribune is dan van de afvoorgoot voorzien on hot grote gat in do 
bouwructie bm een stuk worden gedicht. _ .. 
Do opbrengst van de klub van 100-loterij etc. heeft do Fl,5000,-- inmiddels over
schreden. Wij rokonen·erop, dat zondag a.s. alle·elftallen not hun toezeggingén 
ovor do brug zullen komen. Lens 13 (Sen.) heeft als eerste hun toezegging gos~and 
gedaan en hun bijdrage gestort •. 
Ook d0 r:ionson, dici a11.I1vank9lijk de bouw van do tribune niet zo noodzakelijk von
doi:t, @adr die ,{iJ als eon van de eor:ste bij de laatste stortbuien op de tribune 
zagen, zullen zeker v= gedachte zijn verancierd on hun steun nu aan de aktie 
goven. 
Meldt U zich dus zondag a.s. voor Uw bijdrage in hot bouwfonds bij oon van de 
leden van de bouwkommissic. 

PROGRAMMA JUNIOREN 

ZONDAG .. 1 5 APRIL 1 97 3-

12. 00 uur Quick Steps 1 - Lens 2 
;Lens 3-vrij 

12 .• 00 llUr Lens 6, - Valkeniers 2 
10.30 uur Lens 8 - Rava 3· 

!,!A.1\l'TDAG 16 APRIL 1 973 

19.00 uur Spoorwijk - Lens 15. 
(Escampboka.il) 

19.00 uur Lens 9 - Thorn.is More Uoll. 
19.00 uur Lens ·p 1 - B.M.T; P 1 · 

VRIJDAG 13 APRIL 1973 

18.45 uur B.M.T. 

iJOENSD.AG . 1 8 APRIL 1 97 3 

- Lens 15 

18.30 uur Spoorwijk p· 1 - Lens P 1 

Z,\TERDAG · 14 APRIL' 1973. 

Lens 1 en 4 
13,45 uur l;fi t Blauw 3 . 

· ·1 6. 15 ·u.ur 
Lens·7 vrij 

. R.V,C. 
Lens 10 vrij 

16. 15 uur R. V. C. 
15.00 uur Lens 12 
16 .15 uur Loosduinen 5 

Lens 15 zie 
15 .oo uur Quick 9 
15.00 uur· Deils 17 
15,00 UUT Loosduinen· . 
15.oo·uur Len'S 19 
1 a. 1,5 uur Lens 20 
13 .45 uur Loosduinen 8 
·15.00 uur· Ri js,iïjk 1 5 

Lens 23 vrij 

.\.FSG!IRIJVINGEN: 

vrij 
- Lens 5 

- Lens 9 ( vr.) . 

- Lens 11 ( vr.) 
- R.v.c. (v:r.) 
: Lens 13 ( vr.) 

vrijdag en maandag 
- Lens 16 
·- rf.E.s.9 (TI.) 
- Lon·s 1 8 ( vr_. ) 
- o.s.c.10 
- Rava 13 
- Lens 21 
- Lens 22 

Terrein:' 

· · N i jkerkla= 

V3. 
VJ. 

Ilongelola= 

. Terr.Spcorwijk 

Terr. V.C.S. 

Wostvlietwog, Voorburg 

Schaapweg 

Schaapweg 
V3 
Monstcrsoweg 

· : Sav.Lohmanlaan 
V1 
Mönsterseweg 
V2 
V1 
J,Icnstorsewog 
Schaapwcg 

Schriftelij~:-vóór vrijdagavond 18.30 uur bij dhr.G.v,d;steen, Nunspeotlaan 303; 
·- . . . , 

Telefonisch: vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte): 1,-klassors ( 1 t/r.1 · 8) : dhr.;J .nop,· ·tel. 29 .40 .• 38 · 

B-klc:tssers ( 9,t/m·15): dhr.A.Berte!:}s, tel. 29.02.45. :. 
C-klassors (16 t/r:i 23): dhr.R.Becker, tcl.55.94.77 . 

In noodgevallen kunnen do junioren nog op zatordagooht~n~ tussen. 10.JQ on 1 f.00 · 
5 
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uur afbollen bij dhr. G.v.d,Steen, tel. 39,86,94, 

AFKEURINGEN: De junioren moeten bij slechte wecrsomstandighodon ~toeds de af-
. 'kouringslijston raadplegen, Telefonische informaties worden hiorov0r 
niet verstrekt, 

XEEPERSTRAINING: A.s. vrijdag 16,45 uur vo~r N,Groenewoge:n·,·p,Hóeraskork en F, 
Vorbarondse, 
Zaterdag 1 o:oó uur voor, Ç.,Harlànd ón E,Castenmillor. 

DE 0 PS T ELL INGEN: 

Lens 
. . . . 

Lens 2 

!:~!!~~~ 
Lens 4 

Lens 5 

Lens 6 : 

Lens 7 
Lens 8 

Lens 9 

Lens 10: 

Lens 11: 

Lens 12: 

Lens 14: 

(O,Kortokaas, H,Rimmelzw1an' z~e 
(M,Bloks zie Lens 4 Sen.) . . . 

Lóns 3 Son.) 

P.v.d.Steen, Gn-foutors, Chr,Stapol, A,Schnqider, P,Zoitzen, Th,v,Rijn, 
Th,Booms, C.l3öosoken, F,Disseldorp, J,v.d,!hjo, J.v, Rijn, A,Jung
schliiger, G',Tro• molon. Leider: A, v.]3aggurii•, Sr:imenkomst: 11, 15 uur Quick

· steps-terrein. 

v,rij 

vrij 

P.Booms, F,Hooghiemst'ra, G,Loliovold, J,Meyors, E,Roosink, T,v.d,Spool, 
ll,Stravcr, P.de Wolf, A.Schijf, A,Br:iuman, J;v,d.Endo, J,Mouloman. 
Leider: Dhr.J ,IIeyncin, Sr:imonkomst: 13. 15 uur Wi t-'llllaûw-terroin', · 

G,v,Ardonno, E,Booms, G.v.Doelon, W,Duivorraan, N, 1s-Gravendijk, 
1-f,v.d,Linden, W,Pr:icg_ué, N,Kortekaas, B,Ruitorman, J,Ruytors, C,lloog
hiomstra, F.v.Os. Leider: F,Flumans. 

vrij 

als vorige :,rook. Loidor: F,Flumans. 

J .v.Gastol, G.v.Gessel, A. 's-Gravondijk, J:f,Heynon, J .do llilster, 
A.v.Kleef, T,do Kok, R,Miokr:i, E~Landman, Q,v.Noort, G,Ruygrok, 
M,Wolters. Leider: dhr,C,Franke, Sr:imenkomst: ·15,30 uur Lens-terrein •. 

vrij (E.Landman zie Lens 9), 
G,Bloks, J·,'Brochard, E.Castonmillor, J ,Hollink, R,v,d,Kruk, F,v,Loon, 
R,v,Luxer.iburg, R,Poek, II,Ruijter, A,Slabbors, Th.Visser, M,v,Wasser.1. 
Loider: dhr.N,Drabbo. Samenkomst: 15.30 uur Lens-terrein. · 

J .v.d.End0; R,!Îeemskerk, E.v,Luxoraburg, R,Loyn, A.v.Maren, P,lfoyer, · 
Q.v.d.Jfoys, P.v.Rijn, J.Tettoro, J,Wijngaarde, R,Wijsman, D.v.d,Zwan. 
Leider: dhr.B,Osse. · · · ·- · · · .. 

R.Blank, L.v.Domburg, .p,v,Duyn, A,Hoofnagel, .. F.Kras, L,Lojewaan, 
M,Looye, G.Mahieu, V.Pouw, T,Prins, II,Uding, H.Wubbon; Loidor: S,Sandi
fort (T,Prins zie ook Lons 15), Sar.1onkomst: 15,15 uur;Lon$-:torrein, 

vrij. Do spolors worden tooh verzocht om even op Lens to komen om 
ca. 15,00 uur 011 oven met hun léid.or to sproken ,over óvóntuelo fost:j.
vitei ten. 

( voor vrijdag 1 3 april ~ ,.mandag 16 april) 
P,Dullaart, F,Jonkcr, A,Jansen, R,Kleywegt, A,Krijgsman, J,Korte, 
A.v,Maarseveen, F,v,Ostayen, J ,Por.ipon, T,Prins, J, lfasserr.ian, R,Zetz, 
T,Zerbo; Leider: dhr,M,Verhoeson. Samenkomst·: vrijdag 18.15 uur) Lens

. · r.iaandag 1 8. 30 uur) terr. 

Lens 16: als bekend mot P,Schoemaker, Leider: Dhr.W,Koetman. Samenkomst: 
14,00 uur Lens, 

·Lens 17: als bekend met P,do Haas, P,Schoomak0r zio Lens 16, Leider: 
Dhr,Th.Tioefnagel, 

Lons 18: als yorigo weok •.. Lcidcr: uhr,H,Verbarendsc. Samcnkoms.t.: 14,00 u,Lens. 

Lens 19: 

Lons 20: .. 
Lcn.s 21 : 

P,dc Haas zie Lens 17, 

a;J.s bekend. 

als bokend, 

C • !Ir:ir.l and , 
T,Gimberg, 

Leider: lf .v,d,Tol. 
, . 

LoidoT,:· Jlhr. W ,Michols. 

R.v.Aa.rl·e·, _P.l3akvis, M.v.Polt, M.Schmitz, !,!.Visser, F.l3au~a,1, 
M.v.d,Akkor, n;v,d.Brook, T.Jloogovoen, R,Raaphorst, P,do Jo.15 



Leider: dhr.,\.Hoek. Samenkomst: 12.45 uur Lens. 

Lens 22: Il,Erkelens, B.v.Nieuwenhuizen, F,O:tti, M.Rovers, G.Boon, ·P.do Gier, 
G,Jansen, H.Woeko, R,Piet~rs.,R.v.:Elderon, II.Franken, .. G.-v.d.Broek, M, 
Kerkhofs. Leider, dhr.R.Peters. Samenkomst: 14.00 uur •. 

!!~!!~-~J: vrij. 
·. ::·. · · K:S.:tràiih, R.Iiouwelingen en R. Vo's ·z:Î.e P 9 •· 
.. . P.de Jong en R.Ra_à.P.,horst zie Lens 21 , -

G d B k 'N F k .. . zü,· Lens 22 :'. _, ... •tt·.;c ;v •. : .. • _;i:oo en ·, ran en 

P R O G R A M MA P U .p I L' L EN ÉN' W E L P E N 

PUPILLEN 

ZATERD!,G. 14' APRIL 1973. 
' 

Terrein.:, 

13..45 uur. V .U.C .-1. - Lons 1. Loudonstraat )· Er· is voor de so-
13,45 uur· Lens 2 - Westerkwartier 1 V2 - , · - .. =- _ ) lekt ie geen training 
13.45· uur Lens 3 
12. 1,.5 uur, .. Lens. 4·. 

- Gona 1 
-•fr.k.s.u.2 

12.45 uur Lens 5 - Quick Stops 3 
- Lcms 6 
- Lon_s 7 
- Lens'8 ' . 

V3 . . . op 16/4 en 18/4 
V1 
V2 

Leyweg 
Den __ IIoo:m,;?, Woudseweg 
Hoornpark 

12.45 uur Celerita.s 3 
12. 45 uur Den Hoorn .. ~ .... 
12.00 uur Valkeniers 2 
12.45 uur Vredenburch 8 - Lensi9 • Vrodi:mburchweg .. ,Rijswi jl:, 

MfJJ-TDAG 16 APRIL 197 3 

19.00 uur Lens P 1 

WOfäfSDAG 18. APRIL 1973 

- B.M.T. P 1 

18. 30 uur Spoorwijk P .1 - Lens P 1 

1-f E' L P E N '.-_ '_: - '·-· -

ZATERDAG 1 4 APRIL 1 97 3 

12.45 uur R.v.c.1 
12,45 uur Velo 1 
12.45 uur Lens 3 
12.00 uur Lens 4 
12. ,0· uur rr:M:s ;rr". 5 
12.00 uur Lens 6 

· - Lens 1 
- Lens 2 
- Gona 1 
- n.M.S.II.3 
- Lens 5 
- Duno 3 

>,;..; ' . • . 
Op woensdtig'r.1:iddag is er training voor 
Tevens ''ïs; hot: klubgobouw geopend. 

,\.FSCITRIJVINGEN: .. 

Terrein'v.-c.s. 

.' SchaapwÓg, Ri.jswijk 
Noordwog, Uatoringcm 

.-é V3 
V1 
Vredorustlaan 
V2 

alle pupillen en müpon. 

' . r -r ,_, 1 "lt ~ 

Schriftelijk:· vóór vrij'dagavo_nqJ8.3_0 .uur b:i.j dhr.G,v,d.Ste.on, Nunspeetlaan 303 • 
. ' . . . . ' ' 

Telefonisch: vrijdagavond tµsson 18.45 en 19.39, uur (uitsluitend Jn,geval van · 
ziekte), te:J.._66;J3.14 K1:\i"\Jge})ouw,,., . ,;.·, .•... ,,, ... · ·, · ... '<.,,-,, ·• ,_ 

In noodgevallen kunnen do pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tuss.e:n 1.0..}0 
on 11,00 uur 

AFKEURINGJ!N: 

afbollen. Tel.66.13.14 klubgebouw. ,. 
• : • , i!i-- ,. , d- •,._ ,. • '·- •"' 

Éif 'slechte weersomstandig)lcden steeds eerst de afkouringsli jston 
raadplegen. Staat daarop bi;i "Pupillen, on Welpen" vermeld: "GOEDGE
KEUR1l", dan steeds na.ar veld of punt van samenkomst komen. IN DIT G::'
VAL MAG ::l:R DUS ru:m TELEFONISCH WORDEN' GEINFOR!~EERD NAAR EVIlTTUELE 
liFKEURHTGEN. 
Staat bij do afkeuringsadrossen bij, "Pupi:)):en en Welpen" vermeld: · 
"ZIE AFKEURI!TGSLIJST", 'dim moot als volgt w.ordqn ,.gehand-eld: •Voor d·c 
thuiswedstrijden moet juniorenlijst worden geraadpleegd. Zijn-·de wed
strijden van Lens 19 on 20 goedgekeurd, dan gaan ook de Pupillen- on 
Welpen-wedstrijden op one veld door. Ui tslui tond voor do ui t'Wedstrij" 
den mag in dat geval telefonisch worden geïnformee·rd of hun wed
strijden doorgaan. (Tol..66 .·13, 14) en wel zat~rdagochtend tussen 10.00 
en 10.30 uur _1. • ..... ,.,: 

OPSTELLINGEN" PUPILLEN: . : ,:· · , 

P 1 : als bekend. Leiclor: Paul v.d.Steen. Sar.ienkomst: 13,00 uur Lens • 
• • i'C.::·":;•.·,.~''••··· -:!:-::...~- . ., 

P 2 ,: als bekend. Leider: Jos Disseldorp. 7 



f_J : als bekend. Leider: Ton· Bauman. 

als 

als 

bekend, 

bcl<:ericÎ. i 

Leider: Ferrie rrooghiemstra, 

Leider! Rob Iloefnagol, 

p 6 : als 

als 

bckendj 

bek~nd. 

zonder R,Fromborg, Leider: Fred do Kleyn, SarJenkomst: 12,00 u1,1r 
Leider·: Coen Hooghiemstra, Samenkomst:. . (Lens: 
11.30 uur Lens (gaiirne ouders metauto•s bellen VI'ijdagayond 

..... 18,45 - 19,30 tel.66,13!14) · · 
r- 8 als bekend. Leider: Arnol.d Brouwer;. Samenkomst: ]1,00 uur Lëhs (gaarne au::. 

dors mot auto's bollen VI'ijdagavond 18.45 - 19,30 tel,66,13,14) 
N .Nöort, F,v.d.!loeven, II,Jarisen; i·,v.Luxenburg, R,Mûtthijssen, J ,Overklift, 
T,Toeuwissë-,. ·O,·Coenen, J ,Vogol; K;Straub, R,!Iouwolingori, R,do Vos. Loidor: 
Oeos Schrovor. Sar.ionkomst: 12,00 uur Lens, · · · · 

Ook op woensdagmiddag is or -training voor alle pupillall on welpen; Tevens is· hot 
klubgebouw geopend vanaf 2,00 uur, 

OPSTELLINGEN HELPEN: 

als bekend. Leider: Hans Zoun; Samenkomst: 12,00 uur Lens·; 
, W 2 als bekend, Leider: Guus !Ioynen. Samenkomst: 12,00 uur: Lens', 

als bekend. Leider: Cees v •· Deelen:.-

als bekend. Leider.:: Dhr:lloppenbrou:wer, 

: als bekend. Leider: Frans Disseldorp. Samenkomst: 11, 15 uür' Lens.· 

:!_à 
l!:_1 
'!L~ 
H 6 J,Grevo, L.v.d,Akker, M.'v.!Ioudt, n,Driosson, E,MotsoiO:ar,: F,Dulia~rt, 

E.Jagor, M.Bon,. A,,v,•Gèrp, C.!Ioofnagol, II,Zock, P;Pronk; Ireidor: Otto Korte
kaas 

SF ORT KA M. PEN 

;,lle kampen zijn yoor elkaar on wij kunnen dus nu aan do firi~è-î6;Lc. kant van dczo 
z::iak g".n.11 donken.· 
Wij 11ooton ui ter lijk 1 mei a, s, aan do N :K,S •· be talon, dà.arom vc,rzooken wij de 
ouders van do doolne• ors gr::iag direct de verschuldigde kanppr:i.js' te betalen. 
Dvon ter herinnering: ,. ,. 
Ko.• ;e Oudenbosch van 1 t/t1 7 juli voor c:.Cfu:assors, kosten Fl, 62,50 
Kn.rap Oudenbosch van 15 t/m 21 juli voer pupillen, kosten Fl. 60,--
Kar.il) Hechtel [B! l van 8 t/m 14 juli voor ll-klassers, kosteh Fl, 90,-
U kunt gireren op postrekening 7112 van de Algemene Bank Nodorlnnd N'. V,, · 
Den Jiaag, t.g.v. rekening .no,51,28.1'1 :261 t.n.v.- G~v.d,Stcen,' kar.ipgeld, _ 

' . ' 

~IEUWS VAN DE JUNJ;~~'ENRA:A .. ~ •................. ~~········~···········-~··••·~•· 
Tl,FELTENNIS, 

;,,s. donderdag 19,30 uur tafeltenniskamj>tocrischappen van. Lens voor B-0n C-klassers. 
Voor namen zie de Lensrevuo vnn vorige woek,· 
No,m je eigen batje nee on zorg, dat je op tijd komt, want we boginnón klokslag 
half C1cht ! 

LEUSPRTJES 

L,s. zondag zijn er weer de laatste over-" 
½okondo Lcnspotjos to krijgen; zorg, dat 
je or oen hebt, want het stimuloort do 

YRtJ,TEH AKTIE. 

prestaties vári" Lens 1 • 

Wagons het geringe anino van do Lensledon voor deze aktie en· do botrokkolijk 
lage opbrengst in vergelijking met de hoovöolheïd tijd, dfo" erin gaat zitton, 
hooft de Junio,:,onraad besloten te stoppen• met het ophalen·· van oude kranten. Wel 
kunt U elke keer als U op hot Lonstcrroin komt', Uw voorraad0 in do container depo
neren" 
lfot dank aan a).le trouwe krantcpo.d,:,osaen.-

8 



ATTEJTIE: PUPILLJIN EN WELPEN. 

Zaterdag j.l. is het woor goblekon, dat do meeste pupillen en welpen niet 
snappen, wat zo moeten doen, als hot veld is goedgekeurd on hot regent. Als op 
do afkeuringslijst staat, dat het is goedgekeurd, moeten jullie to allen•tijde 
naar hot ·punt van samenkomst komen en ·wachten tot jullie leider or is. 
Dus niet naar huis gaan, als do oen of ander togen je heeft gezegd, dat het is 
afgekeurd. 
Alleen, als je leider of eon Puwckolid zegt, dat het niet doorgaat, dan kan je 

.. naar huis gaan. Deze week vooral bij ,r 2 on W 5 zijn or vorschillondo jongens 
weggegaan, omdat or tegen hen werd gezegd, dat hot was afgekeurd. Dit was ech
ter niet het geval mot als gevolg, dat deze elftallen inkomplcot op het. veld 
verschenen, of er werden op hot laatste moment nog jongens ingezet. 
He zullen dezo"koor nog niet overgaan tot straffen. Maar laat hot do volgende 
keer niet moer gebeuren, want dan straff_on wc beslist wol. 

TRAINING 

Voor do woensdagniddag is eindelijk 
een trainer gevonden (boter laat dan 
nooit). Wij hopen, dat jullie nu weer 
met zijn allen komen trainen. De 
trainer is Dhr.Zock. Voor do welpen is 
do training van 2.00 uur tot 3.15 uur.· 
Na do training is er golegonhoid om 
zich in hot klubgobouw to vermaken. 

Lens P 1 ·_ V.C.S. P 1 (Escarr{pbokaal) • 

Voor do pupillen is de training van 
3.30 tot 5,00 uur. Hiervan kunnen zij 
vanaf 2,00 uur in ons klubgebouw te
_recht. Men kan hier tafeltennissen, 
tafelvootballcn, dammen, schaken, 
flipperen, kaarten en biljarten. Ook 
de bar is open. 

. De eerste wedstrijd voor dit toernooi heeft Lens 2 punten opgoleve·rd. !Ict was 
vooral in de eerste helft oen zeer snelle wedstrijd, wa=in Lóns genoeg kansen 
kreeg om do score op drie-nul to brengen. Ilot verprutste dezo kansen gemakke
lijk. Do kcmbinaties waren echter goed, evenals de inzet. 
De twocdo helft weer hetzelfde spelbeeld. 
V.C,S. trapte voortdurend in do buitenspelval en Lens miste weer enkele _ZcJGr 
goede kansen, zelfs een penalty. Hiervoor had Rudio Vorsteeg na een goede pass 
van Rob de Koyzor de stand echter al op 1-0 voor ons gebracht. 
Hierna kwam V. C.S. ten aanval. Arno Ovorgaauw was echter iedereen steeds te 
vlug af en Cees v.d. Boek wist 1,10t zijn lange trappon do V.C,S, achterhoede·' 
goed bezig te houden, omdat de Lensvoorwaartson op elke bal gingen en de V.C,S.
achterhoede steeds te snol af was. · · · · 
Zatordag tegen v.u.c. moet nen echter niet zo speels met de kansen omgaan, We 
hebben daar nog wat te vereffenen. 

Paul v.d,Stoen, 

Do sclektietraining voor de pupillen gaat op maandag 16 april on op woensdag 
18 april niet door i.v.m. do wedstrijdon voor do Escampbokaal. . . .. 

. ,,..-~--~-· 
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LENS~ 2e KLASSER -------.---------
"We hebben uitgehuild, we z1Jn opnieuw begonnen en we hebben het ditmaal gered", 
waren de woorden van voorzitter Hans v,d,Kleij, daarmee verwijzend naar de gemis
te kans vorig jaar, toen Lens na een beslissingswedstrijd de tweede klasse net . 
niet mocht binnengaan. Dit jaar hebben ze echter bewezen het tweede klasserschap 
waard te zijn door overtuigend kampioen te worden van de 3e klasse B. 
Uiteindelijk is Lens nog met een riante voorsprong van 4 punten geëindigd, door
dat de·konkurrenten Steeds Volhàrden en de Hollandiaan beide hun meerdere moesten 
erkennen in respektievelijk O.D.B. en Scheveningen. Ook bij verlies in Gouda 
had Lens zich dus kampioen kunnen noemen, 
Maar dat wisten we maandagmorgen om één uur nog niet. Toen, namelijk, vertrokken 
de zichtbaar gespannen spelers met een talrijke supportersschare naar kaas-, 
kaarsen- en stroopwafelsstad Gouda om aldaar te proberen tenminste één puntite. 
bemachtigen. Het leek geen al te grote opgave, hoewel ••••·· 
Cees van der Beek bevond zich reeds om kwart over negen op het Lensterrein om . 
zich te onderwerpen aan zijn gebruikelijke koncentratïe-rituelen. 
Na een schone tocht door het vlakke Nederlandse landschap werd, in Gouda, de tri
bune door de Lens-jeugd bezet, die een prima klankkast vormde voor hun luidruch
tige toejuichingen. 
De Lens-aanhang heeft niet voor niets geschreeuwd en werd ook niet lang in on~ 
zekerheid gehouden. Reeds na 5 minuten spelen werd een voorzet van Fred de Zwart 
door Wim !Ceetman doeltreffend afgerond. Dat veel van de toeschouwers de indruk 
kregen, dat dit alles met de hand was gebeurd, mocht de pret niet drukken, 
Scheidsrechter van.Antwerpen wees gedecideerd naar het midden en Lens zat op ro-
zen. Daarna is de wedstrijd nauwelijks nog het aanzien waard geweest. ·· · .. 
De spanning was goeddeels verdwenen, niemand twijfelde eigenlijk nog, Lens was 
duidelijk tevreden met deze·stand en Olympia maakte het Lens ook niet al te moei
lijk, al moest doelman Cees van der Beek enige malen redding brengen, In de 
tweede helft kwam,het alleen maar neer op het uitspelen van de ld.atste 45 minuten, 
en toen die om waren, kon het·feestgeweld losbarsten. Bloemen waren er voor alle 
spelers en trainer Anderiesen kon zegevierend op de schouders worden genomen, 
Kortom, de gebruikelijke kampioenstaferelen waren op het, nu zonnigé, Olympia~ 
terrein te zien. Werkelijk uitbundig was de vreugde nu ook weer niet, maar dit 
zal ongetwijfeld zijn oorzaak vinden in het vrijwel ontbreken van de echte kai.,
pioensspanning ·ende daaraan verbonden zenuwen, door de snelle openingstreffer 
en het weinig inspirerende spel daarna, zodat het na afloop niet á.irekt tot.een" 
ontladi_ng kwam vmi alles, wat- was opgekropt. Na de eerste Lens-treffer was ieder
een eigenlijk al overtuigd vmi het kampioenschap. Maar·blij was iedereen wel, na-
tuurlijk. · 
Toen de spelers weer in de kleedkamer waren verdwenen, kee;ge een ieder snei 
huiswaarts om allereerst aan, de paasdis aan te zitten en daarna_de feestelijkliè
den in het Lens-klubgebouw voort te zetten. Nadat onderweg een, naar ons werd 
toevertrouwd, uitstekende maaltijd was verorberd, arriveerden trainer en spelers 
om ongeveer kwart voor negen in het overvolle klubgebouw, waar ze werden v·er~r;;l
komd met een daverend applaus. Trainer Anderiesen kon vanaf de schouders van en
kele omstanders eens bekijken, hoe de Lens-meute er vanaf die plaats uitzag, ten-
einde de talloze lofui tingen in ontvangst te nemen. · · · 
In_ een lekker ontspannen sfeertje werd daarna nog over een voor1Jij Lens-seizoen 
gekeuveld, waarbij het geestrijk vocht overvloedig stroomae, 
i!Ta een seizoen stuivertje wisselen aan kop tussen Steeds Volharden, Olympia, de 
Hollandiaan en Lens, is het kampioenschap dan eindelijk.een feit, na een ongekend 
spannend slot, Het is toch eigenlijk wel een vreemd seizoen geweesti aan lager 
geplaatste klubs moest Lens nogal wat punten laten. We mèmoreren de gelijke spe
len (liefst in de laatste minuut tot stand gekomen) tegen Hillegersberg en O,D.B, 
en de nederlagen tegen H,B.S. en - hoe kan het anders - Scheveningen, terwijl dit 
weer werd gekompenseerd door overwinningen op de direkte konkurrenten." Óndera~ 
is de beslissing nog niet geheel gevallen. O.D.B. en H,B,S, zullen in een· be
slissingswedstrijd gaan uitmaken, wie volgend jaar wordt genoodzaakt een stapjo 
terug te doen, terwijl de Postduiven al zeker is van het 4e klasserschap, ... 

1 



_J ' Lens gaat het volgend jaar voor het eerst in 'zijn g'eschiedenis in de tweede klasse pro bërëiï,"waï:ir'fli',fo. ·waärs'chi'jnlij_~ -äari trëkke"lï jkè w-éa.stri"jd.êri Jëïümeii "gáan "vèr-:...·- ... wachten, Ook het Lens niet geheel.onbekende Texas zullen we weer ontmoeten-om to bewijzen, dat het vorig jaar echt ee~ vergissing was. Ui ter aard _gaan .. c;inze,. gelukw,msen .. naar-.trainer -1'1.im Anderiesen~ -.Gerard., van •Re enen en de spelers, die het afgelopen zondag presteerden, te weten: 
Cees v.d.Beek, Peter de Jongh, •Ruud Fortman, Jan Englebert, Hans'zoét, .. Ton Hop, -Donald Schönherr., Dick Brandonburg, Fred do Zwart, L0slie Hazel-zet, WiL1 Kee tman, . , , . . 

alsmed·e degenen, d·ie daarnaast één of meerdere wedstrijden o.f op. welke manier dan ook meé hebben gewerkt "aan ·de totstandkoming van het kampioenschap, waarbij we vooral vTim 0 Hanso_n willen. ndemen, die zo ongelukkig was· door een blessure, halverwege het seizoen, op non·..:aktief te worden g_esteld. Proficiat en. sukses in de twee-de kläSsä. ~~ . , i. · ·"• . 
Tot slot de eindstand: 

LENS 
de Hollaridiàan 
St,Volharden 
Olympia 
me. w. I;K. 
v.o.c. 
Hillegersberg:. 
Scheveningen · 
Coal 
O,D.B, .. 
II,B, S. 
de Postduiven'. 

. ' ,, .. 
,· 

. ~ ~ 

22-13~ 5- '4-31 
22- 82-11- 3-27 
22-'-1 o:... 7- 5-27 
22.:. 9~- e~ 5-26 
22- 8- 9- 5.::26 . 
22-'- 5-13- 4:...23 
22- 6- 7:... 9..:19 
22- 5~ 9- 8-19 
22- 6- 7- 9-19 
22-· 6- 5-11-17 
22- 5- 7-10-17 

. 22- 5- 5-12-14 

,.. .. 

44-23 
·29-24. 
30-25 
3Ö-20 .· 
27-23 
25-24 
24-20 
25-26 
21-25 
16-27 
.17-29 

'-,/., .-, 

t•30-52 

.,; , . 

=~ lichtwedstrijd Lens-kornb. - Flamingo's; 

Jacowicz 

do .?6 -april 
vp 27 ,april 
zo _29 april' 
ma· 30 april 

: 'pror.iotieborrel in klubgebouw; geen beatavond 
:,.D.H,Z. - Lens 1 (beker); R,V.C,5 - Lens 4 (sen.); 

UTOPIJ.-toernooi;,geen kor.imissieavond. " .,.- .. 
!UtMPIOENSFÈSTIVITEIT:iiN -=--- .... -------=--- i- . -
Het b0stuur bie~t spelers eh trainer van Lens 1 donderdagavond in restaurant Le CQq.,d'Or. eon diner aan in verband met het behaalde kampioenschap.· Vrijdagavond wordt in het klubgebouw eiin informele "promotieborrel" gegeven voor zusterverenigingen en andere genodigden, welke om 20 uur begint en om :21,30 uur eindig.t. Uiteraard zullen hierbij aanwezig zijn de spelers en de trainer. Het . bes.tuur _nodigt hierbij tevens officieel uit alle ereleden en leden van verdienste·; evenals alle kommissieleden. In verband r.iet tijdgebrek konden er geen afzonderlij,-:e uitnodigingen worden verzonden ! · · · Vanaf 21.30 uur zijn ook alle ander.e Lens.ers, dio wat over het behaalde kampioen-· schap willen nakaarten, welkor.i. 
VELDEU. 

Zaterdag 28,april zal op onzo velden niet door Lens-elftallen ·worden gespeeld. 
K L'U BG EB O UW 

J.!aandagavond 30 april zal hot klubgebouw 
na afloop van het Utopia-toernooi or.i
streeks 6 uur !"ijn gesloten. a' 
Er zal die"avond dan.ook geen kor.1missio-

· :1vond·.zijn, ... . ,·. 
Kopy voor de Lensrevue dienen do cJ_ive;rse 
komr.iissiesekretarissen maandag aan-de ·, ~ t . ' • . • -- " ~. -~· 

. ADREST-IIJZIGINGilT 

redaktiesekretaris, U.Drabbe; Leywog 
727,· te doen toekomen. 

....- 485 n:A,Schönb.err ' . 
/ 519 W ,E.Suilcer 

rniiu-,Jq;l;:er.bç,s. 134.Zoetermeor"tel.01790-9135 
naar Boerhavelaan .72 Schiedam • 

NIEUWE LEDEN· , 
--

2 
923· R.Boelhouwer 03-04-62 (P) De Rade 9 
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HET KAMPIOENSTEAM: v.l.n.r. boven: Dolf Wagenaar, Donald Schönherr, Ruud Fortman, Jan Englebert, Paul Schönherr, Wim Anderiesen, Fred de 
Zwart, Cees v.d. Beek, Dick Brandenburg, Gerard van Reenen en Onno Vorkink. Onder: Ton Hop, Wim Keetman, Peter de Jongh, Leslie Hazelzet, 
Peter Hop en Hans Zoet. 
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HET KAMPIOENSTEAM: v.l.n.r. boven: Dolf Wagenaar, Donald Schönherr, Ruud Fortman, Jan Englebert, Paul Schönherr, Wim Anderiesen, Fred de 
Zwart, Cees v.d. Beek, Dick Brandenburg, Gerard van Reenen en Onno Vorkink. Onder: Ton Hop, Wim Keetman, · Peter de Jongh, Leslie Hazelzet, 
Peter Hop en Hans Zoet. , 
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924 M.C.v.Bohoeihmi 

BEATAV.OND 

17-08-64 (w) De Gheynstr,99 608631 -

In verband mot do festiviteiten rond de promotie van het eerste elftal is de 
voor· vrijdag 28 apr:i,l geplande beatàvond uitgesteld, en wel tot vrijdagavond 
18 mei a.s. 

S T R A'F FEN 

De K,N,V,B, heeft F,Raaff geschorst voor 3 bindende wedstrijden i.v.m. ziJn 
;ptreden tijdens de wedstrijd R,IC. D,E.0.3 - Lens 4 (Sen.). De administratie- ...
kosten ~d Fl,10,-- dienen vóór 1 mei te worden betaald. 

UITB:lEIDING KLUBGEBOUW 

Vorige wee.k .ontving het bostuur van de 
Nederlandse Sport Federatie het ver
heugende bericht, dat voor de uitbrei

_ding van het klubgebouw een subsidie 

KONINGINNEDAG - UTOPIA TOERNOOI 

van Fl.15,500,-- beschikbaar zal worden 
gesteld, 

Het is gewoonte· gewordcm ora op deze feestelijke dag een evenzo feestelijk sport
gebeuren te laton plaatsvinden. 
Er zijn ook ieder jaar méér supporters, want de mensen, die ééns zijn geweest, 

· komen steeds .weer terug. 
De· deelnemende verenigingen waarborgen een boeiende strijd met o.a.· A,D.O,, 
Xerxes, Neptunus etc. en als de weergoden het toelaten, zal het ook dit jaar 
weer bijzonder sfeervol worden. · · 
Tijdens de pauze van 13.00 - 14.00 uur zal ons daraoselftal een demonstratie-wed

. strijd spelen tegen het Haags dar,1eselftal. U ziet, redenen te over ara de zo 
broodnodige "frisse neus" op de Hengelolaan te komen halen. 
Tot muandn.g ! 

Coca. 

VAR I A·A N T JES 

- Do adelaar verspilt z'n tijd, als hij de kraai wil leren kennen. 

·- In het verslag in "Het Binnenhof" van deze weck kon iedereen lezen, dat or 
raaar weinig mensen met hersenen in Lens ronddwalen, of hebben wij dat in onze 
onwijsheid niet goed begrepen? 

- De redactionele goedkeuring gaat deze week naar het spandoel "Te_xas, here wc 
come". 

- Bij v.u.c. konden 2te afgelopen maandag het Wilhelmus zingen. 
' 

- Bij de kampioensbloemen van het eerste was er d-µidelijk rekening gehouden • et 
do mogelijkheid, dat Lens later kampioen zou worden, Ook, als ze pas volgend 
jaar kampioen waren geworden, zouden er in ieder geval geen nieuwe bloemen hoeven 
te worden gekocht. 

- Dhr.' s-Gravendijk komt deze week weer thuis uit het ziekenhuis.· We hopen hom 
waer spqeclig op ons veld aan te treffen. 

·' - Nogmaals willen we er de aandacht op vestigen, dat de Beatavond op vrijdagavo;1d 
niet doorgaat. Vdor bijzond~rhedon elders in de Lens-revue, 

GESPREK IIBT EEi'T VAN DE ELF. 

Naar aanleiding van het kampioenschap van o:1s 1 ste elftal, hebben wij. gemeend 
met een van :onze· jongens.wat verder uit te we;i.den over het.afgelopen seizoen, 
Wij kozen hiervoor Ruud For.tman. 
Ruud is 22 jaar en is van boroep Elektrotechnisch kaarttekenaar. Zijn hobby's 
zijn de vrouwen en zijn grootste wens voor de toekomst is, om binnen 1 jaar to 
promoveren na:i.r de 1 ts klasse. Als kanttekening dient hierbij te worden aango- . 
• erkt, dat waarschijnlijk volgend jaar do numr.iers 1 t/m 5 doorstoten naar de. 1Ete. 
klas. Dit i.v.m. de nieuw tee vormen hoofdklasse. Op de eerste vraag, of Ruud .van 
spruitjes houdt, moest hij een ontkennend.antwoord goven. De lucht alleen al vo.n 
deze groono dingen maakte hem ziek. Ruud vond, dat, wat voetbal betreft, hij het 
r.teeste mandekking heeft toegepast het afgelopen seizoen, Bui ten het voetbal vond 
hij die dekking het beste, dio Coca bedoelde (de redaktie gaat hier niet verder 
op in), Het wegvallen OIJ do helft van de kompetitie van Wim flansen br::1cht wel w,:;t 
moeilijkheden mot zich mee, mact:' werd over het algemeen toch niet als een "natie•--,, 

_. 



~ ,1 .. ,._ 

n.:?.le ra.rap" ga~ieno Jo moest jo a.n.dcrs opStellen en niet tev0ei risiko 1s nemen met 3 raan achter. Mede door hot 3·-3-4 systeem, werd de voorhoede-door do extra man- produktiever. In 22 wodstrijden was hot doelsaldo 44-23, oftowel 2:1. 
lfu do. tweodo klas is bereikt j ga:it è.oor Lens de vraag, 01' wij ons niGt moeten "verstorken" voor hot komende jaar: Ruud hiorovor: "Ongotwijfold zullen er sollici to.ties binnenkomen, or zAl echter waarschijnlijk nioma.'ld worden aangenornon, omdat mot de huidige kern kan wordon gospoold op behoud c.q. promotie naar do eerste klas. Wel zou Ruud grao.g zien, da.ter oen nieuwe a.usputzer wordt aango-t:r:okkan, ·omdat hij gra.n.g eens op con andere plaats wil voetballen, · 
Hij denkt hierbij aan èon plaatsje in"de yoorhoedo. Hij krijgt van Dhr,Andorioson in oefenwedstrijden dan ook oen kans zich ,mar to makon. 
Als Lens gecmkampioen was geworden, zag Ruud hot ook.niet gelleuron, dat Lons in de oerst velgond0 jaren_ kaspioen was geworden. lfij denkon ac.n v.o.c., dat vorig jaar not geen'kampiocn werd, doordat dG boslissingswodstrijd tegen 
RIC.A,V.V. werd verloren. Waarschijnlijk waren er spelers van het eerste elftal vertrokken na:u- c.ndoro 'vereriïgingon. Door hot ;i:,eeds eerder genoemde ui tvallon v::m Wim Hans on noest Dhr.Anderieson overschalrnlen op eon c.nder syste_em •. Hij koos voor het 3-3-4 systeon. Hierop ha.dden do meeste vori:migingon goen anwoord. Het ka.mpioensoha.p komt dan ook voor een groot •godeelto op naarJ van Dhr,Anderieson. Do vorhouding spelors-tr,:dnor was dém ook bijzonder goed. Volgens Ruud lopon c.lle spolors weg mot Dhr.Anderioson, Modo- ·loor zijn dirokto optreden kondon allo spolors ten vollo op her.1 rekenon, naren or moo.ilijkhodon tussen de spolers onderling, dan werd ûit uitgopra.a.t. Had_óén of meerdere spelers eon minder goed, of zolfs, slechte dag, da.n word hij door d0 trainor c.part genomen. 
Fiij kou-êtan a.llos vertollon. Dhr.Andorieson ha.d geen voorkeur voor spelers, con · ieder kon bij hen tcrocht. Do wons vc.n do spelers is dc.n ook ..:.· ondanks do hekel ac.n zgn. "snelle ronde" - dat Dhr.Anderiesen·nog-jaren blijft behouden voor Lons, Het eerste" clf,tal --; · leos. selektiotea.m --; ,È.El>tond moesta.l uit. 14 of 15 män. Een Gpecic:.lc, lofuiting gaat uit naD.r Dolf lhgona.ar, die 4 à 5 weken gefungoerd hooft :;ls verso resorv0. Als eerste tost nD.ar do tweede klasse spoelde Lons enige weken ,f:oled,en tegen Wilholr.ms, da.t toon nog duidelijko kampioensk,mson beznt. Zoa.ls 'tokond,·won Lens doze wedstrijd mot 2-1 en dit was to danken aan geweldig spel vnn onze jongens. Lens wa.s gewoon boter quo. snelheid, diroktor, terwijl bij Uil-.holnus de bal ov0r tevool schakels liep. Ruud Fortma.n, die zijn onrriè3re bogon bij D,H.B.R.K,, wil gra.ng in ae voorhoodo spolon, omdat hij vindt, dat jo a.ohter tot je 40c jn.a.r lwn blijven vootballon. Ruud geeft oohtor grao.g do jongeren oen ka.ns. Ruud stnrtto zijn loopbc:.an bij Lens in C 1 on hooft toon vrijwol altijd in eerste olftallen gespeold. Ook bij Toxa.s, wa.ar hij één ja.ar lc.ng hooft g-espeeld, dit not medewerking va.n onzo toonma.ligo tra.inor Dhr.H.Scherponisso, Nu 1 jaa.r hrul Ruud :llweor hoimwoo nc,,D.r Lons, o.Jdat Toxa.s goon gezollighoidsvoroniging is, Ruud is a.fgelopen maa.ndag voor hot oerst ka.mpiOen geworden. Immors; toen hij van Lons na.ar Texc.s ging, 1i-ord Lens ka.mpioen. Bij zijn torugkeor na.ar Lons word Texas - al · of niet ten onrochto - kar.1pioo11. Ruud hoopto tonslotto, dat H.B,S. de beslissings;;-odstrijd tegon Q.D.B. zal winnen. 

Namens a.lle spolers van Lens 1 da.nkt hij do supporters, die de laatsto weken Lons con enorme steun hebben gogovon op wog naar het ka.mpioonsclmp. Ook ljrensrechtor Gerard vnn Roonon ma.g wol eens in hot zonnotje worden gozet on hij vordient allo dank vQn ·spelers on bostuur en uitorc.ard vc.n onzo geweldige trainer Dhr.Wim Andoriesen, 

PROGRAM!ffi 0 S:Ell:HOREN VOOR ZOHDAG 29 APRIL 1973. 
14.00 
12.00 
12 .oo 
_ 1 2. 00 

uur 
uur 
uur 
uur 

D,H.Z.1 
R,V.C,5 
Lens 6 

· Lens 8 

T,IGGHTG DER VELDEN: 

.,J 1 

- Lens 1 (~oker) 
- Léns 4 · i 
- Volo 5 1 
- llcnoy-Wc]il' 

. 1 
\, 

. ., . 1' < ~ 

V1 G1 
'V? G1 

L 6/4 
L 5/3 

Coca, 
Jaoowicz, 
Averechts~, 

Schoidsrochtor: 
J.Mulder 

D. H .z, -- Complex "Vo.rkcnoordw, Rotterd~n-Zuid t :·o: v. Foyonoord-stadion. 
· .'1: V. C. ·- Sportpo.rlj: "Irone" , Schaa.pweg, Rijswijk. 

VImZ.\Jl!ELEN : 

Lans 4 - 1.1.00 uur Klubgebouw (ioà.eroon graag ')P tijd aa.nwozig). 



OLYMPIA VIEL VAN VOETSTUK 

Tegen het eind van de eerste hellt van de 
kompetitie had Olympia eindelijk de bovenste 
plaats bereikt. Lens 1 was wat achterop geraakt 
en een nederlaag in de thuiswedstrijd tegen dit 
Olympia zou vrijwel fataal zijn. 

Wat er in die wedstrijd gebeurde, wordt goed· 
geïllustreerd door de beide foto's. Op de boven
ste foto hield Olympia zich ·nog staande, op d~ 
onderste is Olympia gevallen. 
Het werd 3 - 1 voor Lens. 
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DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 wordt door de trainer bekendgemaakt. ,:: 
Lens 4 
als bekend 
m.W.Verhoul 

L0ns 10 -
A,Ber~man zi0 8. 

Lens 6 
als bekond 
zonder L.Jansen 

Lens 8 
als-bokend 
m. A.Borgman 

AFSCHRIJVINGEN: Op do b0k0ndo tijden bij de desbotreffende aanvoerders, 

AVONDWEDSTRIJDEN: 
Donderdag 26 april 19.30 uur Lens Komb. - flamingo's 
Dinsdag 1 mei 19.00 uur Lens 9 - E,I,M, 
ZOMERAVONDKOMPETITIE: _ 
De indeling van deze kompetitie is als volg1: 
Afd.B 

Lens 1 met: 

!Ia.ven boys 
Holland Sp. '71 
P.K.B. 
v.u.c.1 
De Zui_d 
L,H,S. 

Afd,F 

Lens 2 met: 

P,L.V. 
Vriendenkring 
Wegu 
o.s.c. 
Slotboom 
S.M,S. 

-- . 
Lens 3 met: 

The· Baron 
Blue Stars 
Eo-so 
H.s.v. '69 
N,B,L,C. 
Y.M,C.A. 

PROGRAMMA VOOR DONDERDAG 3 MEI '73, 
19.00 uur Lens 1 - do Zuid V1 G1 L 6/4 
19.00 uur Lens 2 - Vriendenkring V2 G1 L 5/3 
19,00 uur Lens 3 - N .B.L.C. V3 G2 L 4/2 

VERZii.J.!ELEN: 

Allo elftall0n 18.30 uur !Clubgebouw. 
J,anvoerders der elftallen: L0ns 1 - G.Oostrom . 

Lens 2 - F.Straathof 
Lens 3 - G,Duyvesteyn 

Soh0idsrechter: 
G.Josóo 
C.B.Corion 
D.Buytendijk 

In groep I komor( dcl···spolers w:il:iirisen en w·. v;iheuÎ· te vervallen. 
Van groep II gaa.n J.Bertens en N.Ja.nssen naar groep I, In groep II P.Haring 
bijvoegen; 

AFSCHRIJVINGEN: Groep I bij G.Oostrom, telef. 55.82.98 
Groep II bij Fr.Straathof, telef. 33.72.88 
Groep III bij G.Duyvesteyn, telef.67,61.83 

De betreffende groepen werden in Lens-revue No.35 dd.4 april gepubliceerd. 
Uitslagen Senioren_dd,23-4-'73, 
Olympia 1 - Lens 1 
Lens 4 ' - D,V.O.2 
Velo 3 _. -:Gens 5 ' 

LEI.rn - BEATA VOND VERSCHOVEN .• 

0-1 
1-0 
4-2 

c.w.P. 2 - Lens 6 
Delfia 4 - Lens 8. 
Scheveningen 8 - Lens 11 

<'-6 
2-1 
6-6 

In verband met het kampioenschap door ons eerste elftal behaald en de daarmee 
verband houdende receptie a.s. vrijdagavond 27 april hoof~ de KaKa zich verplicht 
gezien· d·o Île·at'avond, welke voor deze avond stond vastgesteld, to verschuiven naar 
vrijdagavond 18 mei a.s. · 
Wij begrijpen, dat dit een teleurstelling voor alle fans van de Fair Impression 
Drive In Disco moet zijn. 
Wij kunnen jullie echter nu reeds mededelen, dat wij de fair Impression ook voor 18 mei a.s, reeds hebben gekontrakteerd. · , 

,Ifot is dus slechts een kwestie va.n even langer gf?d1,tld hebben,. maar het LENS
NICHTEN ROCKFESTIVAL ga.at doór 

Ka!Ca 
5 
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TOERNOOI-AGEffDA, 
Zondag, 29 april: D,I.O.s.-toernooi voor Lens pupillen 1 te lfw.Vennep Maandag, 30 april: v.u.c.-toernooi voor Lens pupillen 3 

Maandag, 30 april: UTOPIA-toernooi voor Lens 1. 

================== 
.· .,_ 

Zondag, 29 april gaat ons 1e pupillen elftal onze kleuren verdedigen bij DIOS te Nw.Vennep, Lens is ingedeeld in poule A met v.Nispen, DOSR, DWO en VVSB, Poule B wordt gevormd door: DIOS, Zwaluw VFC, Aalsmeer, Wet.Boys en Altior. Voor de vele ouders, die de prestaties van hun zoon willen aanschouwen, volgt hier het programma voor Lens: ·· 
12. 30 uur tegen DWO op veld. 3 
13.00 uur tegen DOSR op veld 2 
14,00 uur·tegen v.Nîspen OP veld 2 
15.00 uur tégèri ·vvsB op veld 1 

finales tussen de no 1 s 1, 2 en 3 van poule A' en B. 
Lens Pupillen 1: als bekend. 

Samenkomst: 1 O. 30 uur Lens-terrein. Leider: P. v .d.Steen:··· 

Maandag, 30 april V.U.C.-toernooi voor pupillen 3, 
Evenals voorgaande jaren zijn wij ook dit jaar op Koninginnedag weer te gast bij de 1e klassers v.u.c. Voor dit toernooi is uitgenodigd pupillen 3 en is ingedeeld in groep 3 met Duinoord 1 , lfVV 1, OSC 2, VIOS 2 en VUC · 3. Er zijn voor dez·e groep 2 prijzen beschikbaar gesteld, bovendien ontvangt elke deelnemer een herinnerings-vaantje. De wedstrijden duren 2 x to minuten en worden gespeeld op veld 3, • 

Lens Pupillen 3: 

Programma voor Lens pupillen 3 :. 
10.50 uur tegen Viós· 

·11.40 uur tegen HVV 
. 12 • 30 uur tegen vue 

·. 14.35 uur tegen Duinoord 
16.15 uur tegen OSC 

ca. 17.15 uur prijsuitreiking. 
als bekend. 

Samenkomst: 9,30 uur Lens~terrein. Leider: Ton Bauman. 

Maandag, 30 april (Koninginnedag} LEffS UTOPIA TOERNOOI voor Lens 1. 
De datum voor ons traditionele Utopia-toérnooi staat weer voor de deur, Op dit toernooi z.ullen wij weer ande:re verénigingen 'ontmoeten, want naast oude bekenden ë.ls: ADO (bekerhouder), TSC en ODS (vroegere bekerwinnaars) en OVVO, nieuwe gezichten zoals XERXES, Neptup.us. en Sp=taan 120. 
Op papier belooft het een imtere~sant toernooi te worden en dus voor de scheidende A-klassers een mooie gelegenheid hun juniorentijd af te sluiten met een. sollicitatie naar een hoog seniorenelftal door te tonen, wat zij op voetbalgebied kunnen presteren. 
Voor dit toernooi zijn de verenigingen 

poule A: T.S.C. (Oosterhout) 
OVVO (.\msterdam) 
Xerxes· (Rotterdàm) 
Lenig en Snel 

in 2 poule 1 s ingedeeld; · · 

Poule B: o.D,S. (Dordrecht) 
Spartaan 1 20 (R 1dam) 
Neptunus (Rotterdam) 

· .1\..D.O. . 
Het toernooi begint om .11.00 uur met op veld 1 de wedstrijd Lens/ T.s.c. Verder speelt Lens om 12.10 uur tegen Xerxes én om 14.00'uur tegen o.v.v.o. 
De finales om de 3e t/m Be plaats zijn Ór.1 15.15 uur, terwijl.de finale zal worden gespeeld om 15,50 uur, 
Dank zij de medewerking van J.levr,Halleen is de toernooi-koramissie erin geslaagd het Haags dameselftal bereid te vinden op deze dag naar de Hengelolaan te komen om tijdens de pauze van 13.00 - 14.00 uur een wedstrijd te spelen tegen het ·Lens~ dameselftal. In het Haagse elftal zal onze eminente back, Mary Jansen, Lens verte-. · . · genwoord1gen. Lens 1 : J.Reuver, J.v.Rijn, Th.v.Rijn, M,Bloks, H.v,Beyeren, F,Disseldorp, 0 ,Kortekaas, C. Böeseken, H,Rimc1elzwaan, A.Jungschliiger, G. Trommelen, 



':De my~terieuze krachten van Scheveningen 
/ 

Scheveningen, allerminst een hoog
draver in de derde klasse, wist Lens 1 
vorig jaar tweemaal de voet dwars te 
zetten. Onze spelers waren bezield 
van een soort magische angst. Daar
om ook werden de beide wedstrijden 
tegen Scheveningen van dit seizoen 
met spanning tegemoet gezien. De 
wedstrijd op Houtrust leek het be
kende recept op te leveren. Scheve
ningen kwam met 2-0 voor. Een fu
rieus Lens 1 echter beet zich in de 

. laatste minuut toch nog naar 2-2. 

De tweede wedstrijd werd dan ook 
met meer vertrouwen afgewacht. Het 
werd een nederlaag. Promotie bete
kent: het volgend seizoen in elk geval 
niet tegen Scheveningen. Dat scheelt 
minstens drie verliespunten. 
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,. 
R.Zoun, P.v.d.Steen. 

Samenkomst: 10.30 uur Lens..'..terrein. Leider: Dhr.J.C .• Hop. 

Lens dames: Betsy ,· Aniiemiek, Yvonne, Marian, S., Moos, Ria H • .,.. Thea·· B., 
Caroline,· Elly N., Thea H;; Bernadette, Jacqueline, Ellen; 

Leider: dhr.,\.Bogis_ch. 

Samenkomst: 12.30 uur Klubgebouw Lens·. 

PROGRAMMA JUNIOREN 

ZONDAG, 29 april 1973. 

12.00 uur Vogel 1 
12.00 uur· El.Zwart' 4 
12.00 uur Lens 8 

IM.1\1,TDJ\.G, 30 april 197 3. 

11,00 uur Lens·1 

- Lens 3 
- Lens 6 
- Vredenburch 8 

- UTOPIA-toernooi 

TerrGin: 

Buurtweg (J.A.C.), Wassenaar 
Dr.Mansveltkade'1d 
V3 

.. ··• -
DE .BEl,T-AVOND a.s. vrijdag is in verband met de receptie t.g.v:. 
het'·:kàmpioenschap van Lens 1 tot nader order uitgesteld. ·· 

AFS CHRI JVINGE!r: 

Schriftelij~: v6ór vrijdagavond _18.30.uur.bij 'Jlhr.G,v.d.Steenm Nunspeetlaan 30J. 

Telefonisch ·vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in g~val van 
ziekt,e): A-lclassers ~ 1 t/m 8) : · dhr.J. Jiop, tel. 2. 9.40.38 -•· -

· B-klassers 9 t/m 15) : dhr.A. Bertens, tel,29.02.45 
C-~lassers 16 t/rn 23): dhr.R,Becker, tel,55.94.77 

In noodgevallen kunnen de junioren .nog op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11,00 
uur afbellen bij dhr'.G.v,d.Steen, tel. 39.86.94. 

,'cFKEURINGEN: De junioren moetèn bij slechte weersomstandigheden steeds de af
keuringslijsten raadplegen. Telefonische informaties worden hierover 
niet· vers trekt, .' • · · 

KEEPERSTRAINING: a.s. vrijdag 16.45 uur "voor H.v,Kleef, K,Straub·en P.Heemskerk 

zate:r;dag 10._00 uur voor N .Groenewegen en J .Bronger, 

A.s. VRIJDAGAVOND GEEN BEAT AVO }T D ======-================================= 
DE OP-STELLINGEN: 

Lcms 3 : 

Lens 6: 

A.Albers, A.Bauman, M.v.Baggum, II.v.Dam, J,v.d,Ehde, A,Heynen, 
J.Meuieman, A,v.d,Meer; J.Hieuwenhuizen, F.Veeren,,P.Verheesen, 

.. F.Teunissen, J .Post. ·· . 
Samenkomst: 11,30 uur Vogel-terrein, Leider: A.Schneider. 

G,v.1\.rdQrtnè, E,Booms, G.v.Deelen, 1'1,Duiverman, N. 1 s-G:vavendijk, 
W.v.d,Linden, W,Pacqué, N,Korteka:?.s, B,Ruiterman, J.Ruyte)rs, C,Hoog-
hiemstra, · F,. v. Os, J. Slabbers, . 
Samenkomst: 10.30 uur Lens-terrein, Leider: F.Flumans. 

• •••• ,r 

Lens 8 · _C,Bakker, A,v.d,Berg, G.Blank,, R.Bom, A.Br~uwer, J.Dessing, P_.Driessen, 
J.v.G13ffen. A.)ClGiwègt, F.Magnee, H.Jochems; R.Verbarendse. 
Leider: dhr'.P.Meershoek. 

;,.S. VRIJDAGl,YOilD GEEN BEATAV011D. 

PROGRAMMA PUPILLEN D WELPEN 
p UPILLEN 

;,: . .'i.TERDilG z 28 APRIL 1973 

DIOS - toernooi 
13 .45 uur Scheveningen 1 

voor Lens 1 op zondag 29 
- Lens 2 

12.00 uur v.c.s.2 - Lens 3 (zie ook 30/4) 
Lens 4 vrij 

12.45 uur Cromvliet 3 - Lens 5 
11.45 uur Scheveningen 3 --, Lens 6 

·Terrein: 

april 1973. 
Houtrust 
Dedemsvaa.rtweg 

,. 

Roderijkerstr:?.at 
~ Hou trust ., -·- · 7 



8 

Lens 7 vr1.J 
11,45 uur A,D,0,7 
12,30 uur Quick Steps 

- Lens 8 
4 - Lens 9 

Zuiderpark 
NijkerklaaJJ. 

ZONDAG 29 .APRIL 1.973 
12,30 uur Lens 1 

MA"\NDAG 30 APRIL 1973 
10,00 uur Lens 3 

rfELPEN 

~-D~OS - toernooi Nw.Vennep 

- v.u.c.-toernooi Loudonstraa~. 

ZATElWAG 28 APRIL 1973 
11 ,30,uur Rijswijk 1 
12 ,45 uur R,V,C,2 
11 ,30 uur a .. s.0.1 
11:45 uur Vredenburch 

Lens 5 vrij 
11 ,45 uur Rijswijk 6 
AFSCHRIJVINGEN: 

Lens 1 
- Lens 2 
- Lens 3 

5 Lens 4 

- Lens 6 

---~ ". 

Schaapweg, Rijswijk 
" ider.i 

Erasr.iusweg 
Vr<èldenburohweg · 

Sohaapweg, Rijswijk 

Schriftelijk: .. ,v\'i.ór vrijdó.gavond 18,30 uur .~ij dhr,G,v,d.Steen, NunspeetlaDll 303 
Tele:t'onisch ·, :vrijdagavond tussen 18.45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval vcm ziekte), tel. 66 .13, 14 Klubgebouw, · 
In noodgevallen kunnen de pupillen en welpen nog op zaterdagochtend tussen. 10,30 en 11.00 uur Ctfbellen. ·Tel.66.13,14 klubgebouw, 
AFKEURINGEN: Bij slechte weersomstDJ1digheden steeds 0erst de afkeuringslijsten raadplegen·. Staat daarop bij "Pupillen en W0lpen" verr,1eld: "GOED. GEKEURD", dan st0eds naar veld of punt van samenkomst Jcomén, IN · DIT GEVAL 1ü,G "EB. DUS NIET TELEFONISCH WORDEN GEINFORl,!EERD NI,AR EVENTUELE AFKEURINGEN, ... Staat bij de afkeuringsadressen bij "Pupillen en Welpen" vermeld: 11 ZIE ,lFKEORINGSLIJST" , dan moet als volgt worden gehandeld: . . Uitsluitend voor de uitwedstrijden mag in dat geval telefonisch worden geïnformeerd of hun wedstrijden doorgaru1,(Tel,66,13,14) en wel zaterdagochtend tussen 11.00 en_ 11, 15 uur,' 

Lens P 1 Naaldwijktoernooi. 
Ons eerste pupillenelftal moest vrij-. 
dag j.l, aantreden op het door de V.V. 
Naaldwijk georganiseerde toernooi, 
Gespeeld werd in twee poules, De eer
ste wedstrijd tegen E.C.G. Fl.oreDllt 
werd in 2x 10 rainuten met. 4.:.0 gewon
nen. De doelpunten waren van Hans v.d. Nieuwenhuizen 3x en Stef v,d,!.leer, __ 
Na een kleine pauze verkeek Lens zich 
op het fDJ1atieke H.B,S,: met veel 
moeite werd het 1-1. Rudie Verstoeg 
nam het .. doelpunt voor zijn re'kening, 
Hierna word r:iet 2-0 gewonnen .vDll Fo:r"-- · 
tune Vlaardingen. Doelpunten werden· 
gescoord door HO{ls en Rudie •. 
De laatste wedstrijd tegen 1s~raven
zande S.V. eindigde in 0-0. Lens was 
mot dit resultaat 1e in de poule. 

·In de finale moest mt worden aangetre-

OPSTELLINGErr PUPILLEN: 

treden tegen Quick, Al gauw kek0n ..re· 
t0gen 00n achterstand aan. Maar toen 
w0 vijf minuten voor tijd massaal tm1 
aanval gingen,. wist Hans tegen t0 sco 
ren. Hiérna kregen we nog ftnkele goede 
kansen, maar ·het bleef. 1-,f. 
Penalties moesten nu de,boslissing 
brengen. Arno Overgaauw, · Rinus •Michals 
en Rená v. Loon zöuden de strafscho:p
P.en nera~n. Het resultaat was slecht. 
Alleen Arno wist dè bal Ïn het net to 

~ ;lagen. De rest faalde,"Quick s,choot 
de eerste twee erin,-en·werd eerste 
van dit sterk bezette toernooi. 
Wij moesten genoegen.nemen met een 
tweede plaats. 

Paul y,d. -Steen, 
:.- " 

P 1 zie DIOS - toernooi. zondag 29 april, 
P 2 als bekend. Leider: Jos Disseldorp. Sar:ienkomst: 13.00 uur Lens. 

als bekend. Leider: Ton Bauraan. Samenkomst: 11.30 uur Lens (zie ook 



17 APRIL 1972 

De druilerige regen, die gestaag neer
viel op het bomvolle vue aan het 
Kleine Loo, voorspelde weinig goeds. 
Texas won van Lens de beslissings
wedstrijd om de promotie naar de 
tweede klasse met 2-0. Op de foto 
passeert Fred Prosman van Texas 
Cees v.d. Beek voor de eerste maal. 
Lens bleef derde-klasser. 

23 APRIL 1973 

Door de overwinning van 1-0 op het 
Goudse Olympia verzekerde Lens 1 
zich van 'n plaats in de tweede klasse. 
Na een moeilijke en moeizame kom
petitie bleven de naaste konkurrenten 
vier punten tekort. Terecht werd trai
ner Wim Anderiesen door de spelers 
op de schouders genomen: v. 1. n. r. 
Paul Schönherr, Peter de Jongh en 
Hans Zoet. 



' 



( !'._2 
!'._§ 
!'._I 
p 8 

!'._~ 

v.u.c.-toernooi op maandag 30/4 Koninginnedag). 

als bekend. Leider: Rob Hoefnagel. Samenkomst: 12.00 uur Lens. 

als bekend. Leider: Fred de Kleyn. Samenkomst: 11 uur Lens. 

J.v.Straalen, F,Welling, R.Straver, J,Sobneider, E,Sa.ndifort zie P 9. 

als bekend. Leider: Arnold Brouwer. SBJ;Jenkomst: 11 uur Lens. 

J,Vogel, I,Overklift, N,Noort, H,Jansen, R,Matthijssen, L.v.Luxemburg, 
C.Coenen, J.v.Straalen, F,Welling, R,Straver, J,Schneider, E,Sandifort. 
Leider: Kees Schrover. Samenkomst: 11.45 uur Lens'. 

DE BEAT,i. VOND WORDT UITGESTELD! 

OPSTELLINGEN WELPEN: 

W 1 als bekend. Leider: Hans Zoun. Samenkomst: 10.45 uur Lens. 

W 2 als bekend. Leider: Guus Hyenen. Samenkomst: 12 uur Lens. 

g_} als bekend. Leider: Cees v.Deelen. S=enkomst: 10.45 uur Lens. 

als bekend. Leider: Dhr.Hoppenbrouwer. Samenkomst: 11 uur Lens. l:L1 
w 6 als bekend. Leider: Otto Kortekaas. Samenkomst: 11 uur Lens. t T . #Ml- ::1 
WELPENSELEKTIETRAINING. ''f•'~J"·";;;;r::;.,::.;~.,'':..~f 7 !'.!~~}:::.:::::: =iJdli'f door,_ vinden, T r· Hnofuogel =•-

Ondanks onze verzoeken in de ~weeivoorgaande Lens-revu0s is er nog geen cent bin
nengekomen en wij moeten nog .1el'op 1 mei aan de Jr.K.s:·betalen, 
Wilt U de kampgelden nu direk\_ b~alon. U kunt dit do~i'i doÎr overschrijving op • 
giro 7112 t.n.v. Algemene BankNe'<ierland N.V., Den Hao:g; t.g.v. rekg.51.28.11.261 
G.v.d.Steen, kampgeld. i ti. · j:,+ 1 
Kamp Oudenbosch : 1 t/m 7 julf, ~-klassers Fl.62,50,_t 

Oudenbosch: 15 t/m 21 juli;:, Pupillen Fl.60 ,-'!-, 
Lens ~e::::~oen. 8 t/m 14 j\ltJ ,B~:la~ser: ,?l :~O)~:. ~ ;;, l, ..... ,;:._ ~ .. ~..... . ---- • 
Namens de hele junioren-, pupil-l,~l'!,-:;.,.en_welpenafdel-ing-felici teren wij de spelers 

1 
trainer en bestuur van harte met het behaalde kampioenschap en de promotie naar 
de tweede klasse K.N.V.B. 

Juko-Puweko 

_ LEIDERS AVOlfD N .K.S. Woensdagavond 2 mei a.s. organiseert de N .K.S, de jaarlijk-
se bijeenkomst voor leiders en besturen van de aangesloten verenigingen. Deze bij
eenkomsten werden tot nu toe op zondagmorgen gehouden, maar daar waren wel bezwa~ 
ren tegen. De bijeenkomst a.s. woensdag wordt gehouden in het klubgebouw van Velo 
te Wateringen. U kunt vrouw, verloofde of meisje meenemen, 
Het programma is als volgt: 

19.30 - 19.50 uur eerste helft 
19.50 - 20.05 uur Optreden van 
20.05 - 20.25 uur tweede helft 
20. 30 uur Koffie 

zaalvoetbalwedstrijd VELO - RVC 
de Drur,1band "PHOENIX" mot Majoretten. 
zaalvoetbalwedstrijd VELO - RVC, 

20.50 - 21 ,30 uur Inleiding/discussie door de gemeentesecretaris van Wate-

21.30 uur 
21.30 - 24.00 uur 

ringen met als onderwerp "De Sport in de Gemeenschap" 
Bar open 
Gezellig samenzijn o.m.v. de band "OBS)!:SSIE" onder aan
bieding v= gratis consu• ptie. 

Zaal open vanaf 19.00 uur. 
Indien U interesse heeft, beJ_ dan even op naar 

TOT ZIENS OP 2 MEI 
dhr.G.v.d.Steen, Tol,39.86.94. 
1973 

lHEUUS V,\N DE JUJHORENRIVi.D: Tafel tennis. !Iet tafel tennistoernooi van vanavond 
(donderdag 26 april) voor A-klassers gaat gewoon door, We beginnen om half 8 precies. 
BE.ATAVOND. Zoals elders in de Lensrevuo reeds gepubliceerd staat, is de beatavond 
van a.s. vrijdag vervallen wegens festiviteiten t.g.v. het kampioenschap van Lens 1. 
Waarschijnlijk zal nu op 18 mei deze beatavond worden gehouden, 

9
-,. 
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46e Jaargang nuor.ier 39 2 moi 1973 

DE LENSREVUE 

l{eekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEU 

1-lij maken de diverse kommissies or nu al op attent, dat het klubgebouw op maandC'.{;"
avond 14 mei niet beschikbaar is. Op die avond wordt dan eon regiovergadering 
van de K,N;,V,B, Afd. 's-Gravonhage gehouden. 

SENIOREllTRt,INING. 

Deze week is er geen training voor de selektiegroepen senioren. 

BEKERWEDSTRIJD LENS 1 - Herr.ies D.V. S. 

De bekerwedstrijd van Lens 1 Herr.ies D,V,S. zal worden gespeeld op 

zondag, 13 r.iei 1973, 

- Napraten met Wir.i Anderiesen -

Uadat Ruud Fortman vorige week als slachtoffer fungeerde namens alle'spelers· 
van Lens 1, heeft de redaktie gemeend-om deze week trainer -Wim Anderiesen aan 
een vraagg0sprek te r,1oeten onderworpen. 
Op do vraag, aan wie het kampioenschap te danken was 1, rui twoordde Dhr ,Anderiesen, 
dat het in de- 1 ste plaats mm de wil van de jongens to danken was on ten 2do a:m 
do kwaliteit. Lens was toch wol de ploeg mot do meeste inhoud, Lens was de sterkste 
ploeg on vooral mentaal waren onze lijsttrekkers superieur. Di't ten opz:ichte van 
vorig jaar, toen was hot voetbal op zich wel boter, ma= do wil, die juist org- be
langrijk is, ontbrak. Er is dit jaar dan ook voel meer getraind op mentaliteit. 
Dat dit zijn vruchten afwierp, was in sommige wedstrijden wel merkbaar, een ieder 
knokte voor de bal. Dat dit ten koste gaat van het voetbal, is een faktor, die- je 
moot incalculeren. Ook het feLt, dat Lens tot 3x toe terugkwam boven aan de rang
lijst, bewijst wel, dat · dit jàar de r.ientaliteit beter is geworden. De ploeg van 
dit jaar moest zioh een andere sp0lstijl aanpassen ten opzichte van de ploeg van 
vorig jaar. Dit is uiteraard do ~aak van do trainer,"hoewel je natuurlijk alo 
trainer vrijwel machteloos staat, zodra de ploeg in het veld is, Dan moeten do 

_jongens het zelf doen. 
Lèns startte dit jaar r.1et een •4-3-3' opstelling. Met het uitvallen van W. Hansen 

_viel niet alleen een speler, maa:r' ook oen a=voerder weg. Een man, die het in do 
achterhoede regelde e.d. Een redelijke vervanger voor Wim Hansen zag Dhr. Ande
riesen'niet direkt zitten. Dit moest worden bosproken met de groep. De eindbeslis
sing ligt dan wel bij de trainer, maar als de ene helft het wel en de andere helft 
het niGt ziet zitten, is de beste oplossing gezamenlijk overleg, Dit houdt in., dat 
or is geprobeerd zo sterk mogelijk aanvallend te spelen. Het resultaat was, dat 
Lens in 9 achtereenvolgende wedstrijden ongeslagen is gebleven. Op de uiterst lope 
vraag, wat voor soort trainer Dhr. Anderiesen is, antwoordde hij, dat hij zich 
duidelijk als een prestatietrainer zag. Verder vroegen wij Dhr. Anderiesen kcm
mentaar op do prestaties van Lens 2 en 3. 
Over Lens 2 was Dhr. Anderiesen niet ontevreden. Behalve in de laatste wedstrijden, 
toen Lens 2 wist, dat zij toch geen kampioen konden worden, De fut was er na do 
mot 1-0 verlo):'en-wedstrijd tegen .'c.D.O. uit, Zodoende kon Dhr. Anderiesen zijn 
aandacht nog meer aan het eerste elftal besteden, 
Op Lemi' 3 had Dhr. _Anderiesen weinig invloed, omdat hij dit elftal weinig of niet 
zag spelen. Daarbij kwam, dat de trainingsopzet niet optimaal was. De groepon ,mron 
te groot. ·Daar moet .. dan ook het volgend jaar verandering in komen. 
Als er volgend jaar spelers van andere verenigingen bij komen, mooten·doze eerst 
nog bewijzen, dat zij beter zijn dan de huidige kern. Voor de jeugd geldt, dat zij 
zich eerst moeten aanpassen aan do grote groep. Do"kansen om volgend jaar door to 
stoten, zijn i.v.o. de nieuwe promotieregeling toch wel_ aanwezig._. 

CoCo 
Jacowicz 
Averechts .• 

1 
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- Lens A 6, o.l.v. Dhr, F,Flumans, hooft aan hun sportieve plicht voldaan om t.o.v. oen andere koploper, kampioanskandidaat Bl. Zwart, eon gelijkspel af to ·· dwingcm,·Jmardoor R.K. D.E,0, uit_ :t,ootdorp hun Sulky's konden bestijgen, omhangen mot de gebruikelijke lauwerkransen on"hün ·roridé kondon voldoen,··· 
D~. L,de Boer is na afloèp van do wedstrijd Olympib.-- Lens· zijn gloednieuwe paraplu kwijtgeraakt. Do eerlijke vinder wordt verzocht deze paraplu terug te bezorgen op Noordorzijde 53 .of telefonisch kontakt op to nonen mot Lou onder no, 66.86.69. 

DAMESVOETBAL : b"I 
A.s. zondag 6 mei zullen wiJ déolnemon aan hot Duno jubileuovocttoernooi op hun velden aan de Mgr. Nolenslaan to_ ! s..-Gravonhage-wost. 
Wij zijn ingedeeld in poule 2 met als' tegenstanders: 
A,D.O. - K,F,C. - Lugdunum - Wilhelmus, . 
Amivangstijd van onze eerste wedstrijd 10.00 uur tegen K.F.C, 
Om 15.15 uur begin v= de finalewedstrijd. 
De verwachtte dames zijn: 
Bctsy -Annei:lieke-Yvonne-Marian-Mary-Ria-Josette-Thea B.- Moos
Carolino-Elly Ann- Thea H.- Bernadette-Jacqueline. 
~~,!:ç!,~!:• dhr. A.Bogisch._. 

1 
Afschrijven uiterlijk don9-erdagavond vóór 21 .00 uur 070- -90-14.79. '.3-rn:ionkomst: 9. 15 uur hoek Thorbockolaan Mgr,Nolonslaan. 
_V0rdoro data ·v?or toernooien zijn: !'r'. 

·. 27 cJGi Naaldwijktàornooi 
.· 3 juni Lenstoernooi 
10 ju~i Olivootoernooi 

-

Training: a.s. vrijdagavond o.l.v. dhr. J,Willems, 

PROMOTIEWEDSTRIJD 
LEUS 4 - JUVENTJ\.S 2 

In de wetenschap, dat konkurrent Juventas 2 al was uitgespeeld on in de kempo-. tit.ie 1 "punt moor had veroverd, toog Lens 4' (:;;en!) afgelopen zondag naar RVC 5, Bij con overwinning zou Lens 4 kampioen zijn, He_t word con gelijkspel 0-0, zod:it Lens' 4 gelijk kwam mot Juvontas 2. Een boslissi;ngswedstrijd zal nu moeten uitmakoh, welke van do twee elftallen volgend jaar in do hoofdklasse mag uitkomen. Die :wedstrijd wordt c:tcmstac1ndo zondag om 12,00 uur gespeeld op het ·terrein Vi'-n · RVC ·aan· de Scha:ipweg. Lens 4 zal het op prijsstellen, indien oen· groot aantal supporters van deze finale getuige zal zijn. 
De stand: 

LENIG EN SNEL 4 
Juventas 2· · 
RKDEO 2 
Wilhelmus 3 .. 
lWC 5 
Vies 3 
GDS 3 
DVC 2 
Don :([oorn 3 
'!'lamingo•s 2 
Lakwa 5 
SVII 2 

22-11-9- 2-31 
22-12-7- 3-31 
22-11-7--4:-29 
22-10-9- 3-29 
22-10-4- 8-24 
22-10-4- 8.:.24 
22- 9-4- 9-22 
22- 7-7- 8-21 
22- 7-5-J0-19 
22- 6-6-10-18 
22- 4-1-17- 9 
22- 2-3-17- 7 

lfodstrijdverslag R,V.C,5 - Lens 4 

47-18 /--, / 
54-26 / 
49-22 
53-24 
42-37 
41-34 
34-42 
30-30 ,_ ·--... 
45-26 
38-41 
33-108 
19-77 

\, .. --· .. 

·~... -

,-~, ... ,._ .. 
_; 

;en do wotenschap, dat alleen oen ovor:win.>iing voldoende zou zijn om zich kampioen van do· 10 klasse afd. Den Haag to kunnen noemen, toog Lens 4 afgelopen zondag :tmr.r Rijswijk ara daar to proberen tegen R,V.c.5 genoemd resultaat to kunnen behalen. Ir.uners, met eon achterstand van één punt en con wedstrijd minder gespoeld, kon alleen door eon overwinning op dit R.V,C, konkurront Juvontas voorbijgostroofd worden. Zoals U al uit hot bovenstaande duidelijk zal zijn geworden, is dit alles niet gelukt. Lons ont• oette oen fel strijdend R,v.c., dat zelf do lc:tat-



sto 6 wedstrijden met 12 punten rijker kon afsluiten, Roods in het begin word 
duidelijk, dat hot eon org moeilijke opgave zou worden voor Lens; Vooral in do 
eerste holft kon Lens nauwelijks gevaarlijk worden on he-b hoeft weinig gescheol,~, 
of Lens kon de eerste holft raet eon acht0rstand beëindigen. De L0ns-achterhoed,1 
liet zich echter niet verschalken en kon zich in do tweede helft voel moor aa.~ 
do greep van R,V,C. ontworstelen:, 
Lens schiep zich goede kansen in die tweede helft en is verscheidene malón zee:~ 
dicht bij het verlossende doelpunt geweest, Aan do afronding ontbrak cch-ber 
nogal hot een on ander bij Lens, roden waaron do wedstrijd mot dezelfde stand 
eindigde als hij begonnen was en de kampioensbloemen weer konden worden ing0pa::t. 
Hopelijk kunnen ze volgende week weer voor de dag worden gehaald, als Lens do 
beslissingswedstrijd togen Juvontas hooft gespeeld. 
Wc wensen de jongens allo suksos en verwachten alles, wat Lens heet ( en dat 
is nogal wat) langs de lijn van hot R.V,C.-terroin, 

Jacowicz. 

PROGR/J1!MA SENIORE1'! VOOR ZONDAG 6 MEI 197 3, 
Schoidsrochter: 

12.00 uur R. V ,C ,-terrein 
Lens 4 - Juventas 2 (beslissingswedstrijd) 

'4.00 uur 
12.00 uur 
'. 2.00 uur 

S.V.H. - Lens 5 (II.V,B. Beker) 
Delft 4 - Lens 7 
s.v.n.5 - Lens 11 (vr,) 

LIGGING DER Th'LDEN: 

R.V,C. - Sportpark "Irene", Schaapweg, Rijswijk 
S.V.H, - Erasmuswog links voorbij Gashouder 
Delft - W,II.v.Locuwonlaan, Delft. 

Verzamelen: 

Lens 4 10.30 uur ]Clubgebouw 
Lens 5 13 .30 uur s.v.n.-torrein 
Lens 7 11.00 uur ]Clubgebouw 
Lens 11 - 11.00 uur Klubgebouw, 

D E O P S T E L L I N G EN: --=======----=============== 
Lens 4 
als bekend 
mot lf.Verhoul 
en O.Kortekaas 

Lens 5 

als bekend 

Lens 7 

als bekend 

M,do Zoete 

Lens 11 

als bekend 

AFSCHRIJVINGEN: voor allo a.s. zondag to spelen wedstrijden bij Dhr.Blolm, 
tolof. 29.28.38. 

ZOMER,\ VCNDK01'JPETITIE: ----======-========== 
?.:!::!?_gramrn:i voor donderdagavond 10 mei 1973. 
1"i..fd. • B 19.00 uur Lens 1 - P.K,B.1 V1 G1 L 
Afd. F 19.00 uur Lens 2-P.L.V.1 V2 G1 L 
Afd. M 19.00 uur Lens 3 - Ymca 1 V3 G2 L 

;Jsehrijvingon voor deze wodstrijden: 

Lens 1 bij G,Oostrom telef. 
Lens 2 bij F.Straathof 11 

Lens 3 bij G.Duyvostein" 

1I.V.J3.-Beker~ 

55.82.98 
33,72,88 
67,61.83 

6/4 .l1..Ar.imerlaan 
5/3 P. Bleokor 
4/2 K,Janso 

Voor deze kompotitie is door ons ook ingeschreven voor ons hoogste afdelings
elftal. Aangezien het 40 elftal zondag de belangrijke beslissingswedstrijd togen 
Juventas moot spelen, zal ons 5o elftal a.s. zondng voor do eerste wedstrijd 
van dezo kompetitio hot 4o elftal noeten vervangen. 
Do indeling is als volgt: 

Poule 3 raot 
Olivoo Ravn 3 
S.V.H. ~.T.C. 

3 
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De overige poulewedstrijden vinden plaats
0

op 13, 20 en 27 mei 1973. 
. ..., ' . 

Eindstó.nd Topscorers: Uitslagen Senioren dd.29 april 1973 

1. _G.de Hoogd 23 
2. II.Verheugd 13 
3, E,Bnkkers 12 
4, J,Disseldorp 11 

L,Hazelz0t . . 11 
w. Keetman 11 
J. Kuypers 11 
w. Verheul 11 

9 ~- È,de Sterke 9 
1 o. w.v. Rijn 8 

J,.v.Luxemburg 8 
II, Bertens 8 

PROGRAMMA JUNIOREN ===============================--= 
ZONDAG, 6 mei 1973 

12,00_ uur. G.D.A. 1 - Lens 2 

!il:tL.:"JrDAG, 7 oei 197 3 

19,30 uur Lens 10 - Lens 11 

Z,lTERDAG 5 mei 1973 

12,00 uur Lens 4 ) 
12,00 uur Lens 10 ) Lens - toernooi 
12.00 uur Lens 17 ) 

Overige elftallen - vrij, 

D.H.Z.1 - Lens 1 2-3 
R, v.c-.5 ·- L,ms 4 0-0 
Lens 6· - Velo 5 7-1 
Lens 8 - Iloney-1-Tell 2-0 

Terrein: 

Loosd. Hoofdstr. 

- r.,"'- V ;: . lfi""i.. , ., -----
rp_· ~--=:,~~~VJ.,~--
;;:::::,. -. . . ' 

Lens 2 : R.v.d.Steon, R,Zoun, P.v.d.Steen, H,v.Beyeren, G,Trommelen,·Th.Boor.1s, 
M.Bloks, F.Disseldorp, J.v.Rijn, J.v,d,Mije, Ch,Stapol, A.-Schneidor, 
G.Wouters. 
Leider: Dhr.A.v.Baggum, 
Samenkomst: 11,30 uur G,D.,\.-terrein, Loosduinen. 

AFSCHRIJVINGEN: 

Schriftelijk: v66r vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G.v.d.Steen, Nunspeetlaan 303, 

Telefonisch: vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van• 
- ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8 ~• dhr.J,Hop, tel. 29.40,38. 

B-klassers ( 9 t/m 15 : dhr,A,B~rtons, .tel, 29.02.45 
. . C-klassers (16 t/m 23 : dhr.R,Becker, tel,55,94.77 · 

In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 en 11,00 
uur afbellen. Tel. 66.13,14, 

KEEPERSTRAINING: vrijdag 16,45 uur voor FlTerbaréi;i.dse ·en J.Bronger. 
zat~rdag 10,00 uur voor H.v.Kleef en'M,v.Zwol. 
Bij verhindering bellen naar N.Drabbe, tel.29.24.96. 

PROGRAMMA PUP·ILLEN EN WELP 

PUPILLEN 

Z.ii.TERD!,G 5 mei 1973 

10,00 uur Lens 2 - zie B.M.T.-toernooi 

Overige elftallen - vrij 
lfELPEU 

Z.l.TERDAG 5 oei 1 973 . 

9.00 uur 
9.00 uur 

Lens ··3 ) · . 
Lens 5 ) zie v.v.P. - toernooi 

Overige elftallen - vrij 
1 



AFSCHRIJVINGEff: ' 
Schriftelij!E: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G,v,d.Staen,,Nunspeetlaan 303, 

Telefonisch: vrijdagavond tussen 18.45 en 19,30 uur (uitsluiten·d ïn geval V"-n 
ziekte), tol. 66.13.14 Klubgobouw. ' 

Toernooi agenda.· 

zaterdàg, 5 mei LGns.toernooi voor Lens 4, 10 en 17, 
BMT toernooi voor Lens pupillen 2 
VVP toernooi voor Lens welpen 3 en 5, 

9:P zaterdag 5 mei is ons laatste Lens-juniorentoernooi en wel voor Lens A4, B2 on 
C2. Aanvang: 12,00 uur, Er is een verenigingsprijs b0sohikbaar gesteld voor die 
vereniging, die met haar drie elftallen de meeste punten weet te behalen. 
Por afdeling is bovendien eon 1e en 2e prijs beschikbaar. Wedstrijdduur: 
2 x 12½ minuut, Hot programma voor de Lens-elftallen ziet er als volgt uit: 

- Lens 4. Lens 10. Lens 17. 
12.00 uur tegen lfot ,Boys 12 .30 t.."Ur tegen Vios 13,00 uur tegen Vios 
13.00 uur ·tegen RVC 14.00 uur tegen B.l\!T 14.00 uur tegen \fot. 
14,30 uur togen Bi\1T 15 ,30 uur tegen RVC (Boys 
16 .oo uur togen Vios 16 .30 uur tegen Wet.Boys 15.00 uur togen BMT 

16.00 uur tegen RVC 

Le~s- f: A.Baven, A.don Boer, II,v,d,Broek, G,Colpa, H,Guit, E,Ho0fnagel, 
J.Janr.mat, J.v.d.Lans, P,Lejewaan, A,do Pagter, F,Snooyers, P,Zeitzen, 
G.Woutors. 
Leider: Dhr. A,Blok. 

Lens 10: J,v.d.Burgt, R,Guit, R.v.Hoek, R,Hulsolmans, E,Landman, J,Lustonhouwer, 
-R,v,d,Meer, W,v.d,Mije, A,Reesink, C,Schenkels, A,v,Velzen, J.v.Velzon; 

J. Veldman, 
Leider: Dhr. J,Zoet. 

;,ens 17: J.Brongor, P.v.d,Burg, lf,Frantzen, O,Huis, R,Noordeloos, F.v.Velzen, 
H,Vink, F,Kort0kaas, P,Schoenraaker, P,Lucas, M,Pcperkanp, M,Prins, 
P.dc Haas. 
Leider: Dhr. Th,Hoefnagel. 

zaterdag 5 mei BMT-tocrnooi voor pupillen 2. Aanvang 10,00 uur. 

Lens pupillen 2 gaat a.s. zaterdag op bezoek bij onz0 buren om daar de strijd 
.~.an to binden met'HJIISH, mrc, Rava en BMT, 
Do aanvangstijden der wedstrijden zijn helaas niet to publièoron, daar BMT r.10-

ru.:;nteel enige noeilijlqi.eden heeft mot de aldaar gehuisveste zaterdagmiddag club, 
d::c tijdens het toernooi een wedstrijd moet spelen. Laten wij hopen, dat BMT 
oen gunstige oplossing voor dit probleem zal vinden, daar anders lange pauzes 
voor de diverse elftallen het resultaat zal zijn, 
Lens pupillen 2: Als bekend. 

Leid0r: Jos Disseldorp; Samenkomst: 9,30 uur Lens-terrein. 

zaterdagmorgen 5 mei VVP-to0rnooi voor Lens welpen 3 en 5, Aanvang: 9,00 uur. 

Een uitnodiging ontvingen wij van VVP om met twee wolpen-olftallen deel te nemen 
aan hun toernoo:j., ·Helpen 3 en 5 zijn de genodigden. Zij gaan uitmaken, wie de 
sterkste is met, do volgende wedstrijden: - · 

Welpen 3 ·Welpen 5 

9.20 uur Wit Blauw 9,40 uur Die Haghe 
10.00 uur DSO ' 10, 20 uur De Flamingo's 
10.40 uur De Flamingo's 11 • 20 uur VVP 
11 . 20 uur VVP 12.00 uur osc 

,Us bokend. 
Sam0nkorast: 8,30 uur ingang Lens-terrein, Leider: Cèes van Doelen. 

Helpen 5: Als bekend. 
Samenko1~st: 8.45 uur ingang Lens-terrein, Leider: Frans Disseldorp. 

J 



DIOS - TOERNOOI, ==============-= 
Ons eerste pupillenelftal heeft zon
dag j,l, hot goed georganiseerde toer
nooi van de voetbalvereniging Dios 
te Nieuw Vennep gewonnen, Er word ge
speeld-in twee poules van elk 'rijf 
deelnemers. De eerste wedstrijd tegen 
D,W,O. werd verdiend door ons gewon_ 
non met 2:-(), doelpunten kwamen van 
de voet van Hans v.d. Nieuwenhuiaen 
en André Collavino. Direkt hierna 
speelden we tegen D,0,S,R, Ook dit 
werd een overwinning, nml 1-0. Het 
doelpunt word gescoord door Hans, 
lfo oen kleine pauzo was het V, V. Nis
pen, dio aan de zegekar werd gebonden, 
De·oindstand werd door Rudio Verstoeg 
op 2-0 gebracht door twee fraaie 
doelpunten, 
De laatste wedstrijd in de poule te
gen V,V.S,B, moest ons minstens 1 
punt opleveren, Dit punt werd gehaald, 

· 0-0 was de eindstand, 

In de finale moest worden aangotr0-
don togen Zwaluwen V,B,C, 
We gingen zeer aanvallend hot Vcll,1 
in, hierdoor kregen beide partijo:1 
goede kansen, maar do eindstand 
bleef 0-0. 
Nu moesten wo penalty schieten, 1-io 
hadden ons al met de tweede plaats 
verzoend, want penalty schioton 
deden de spelers nooit zo goed, 
Nu ging het echter anders, René v. 
Loon stopte de-eerste twee, óón 
ging er naast en twee erin. 
Bij ons schoten Richard v.d,Hoek, 
Arno Ovorgaauw en Rinus Michols ract'.., 
Paul Lolieveld miste, Hans hoefde 
niet moer te schi_oton, 
Het ongelooflijke was gebeurd: 
wo hadden gewonnen met penalty 
schieten. 

Paul v.d. Steen, 
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D E L E N $ R E V U E 
.,,_ .1. 

Weekblad van do Voetbalvereniging Lenig en Snol 

OFFICIELE MEDEDELilfGEN,. 

GELUKlffiTSEN MET KAMPIOEN'SCTulP LENS 1 , 

Schriftelijke gelukwensen in verband met het kampioensch.il,p vn.n Lens 1 ontvingen 
wij van:'Bruce McJCenzie, do hvv Archipel, r.k.s.v,Vredenburch, de Fa.van der Ak
kor-Rar'ing BV, de heer L,Lejewaan en de heer E,J ,W ,Koyner. Daarnaast lieten vele 
verenigingen zich vertegenwoordigen op de instuif op Twoodo Paasdag of do "promo
tioborrel" op vrijdag 27 april. Op de instuif zagen wij bestuursleden van; RVC., 
BI,!T, RKWIK, HBS, ODB, Scheveningen, Quick Steps, 
En t_ijq.ens do promotieborrel, ODB, Scheveningon, Laakkwartier, VUC, Velo, DHI., 
Spoorwijk, VCS, WIK, GroenWi t 1 58, DORR, BMT, GON,l., VVP, Celori tas, Die Ilaghe, 
Delft, _Scheveningen, Vios, de Haagse Scheidsrechtors Vereniging', het bestuur van 
dé Afd,Den Haag van de KNVJ3, de kompetitieleider van de KNVB District West II, 
Naaldwijk, Quick Steps, dagblad Het Binnenhof, de Ilaagsche Courant. 

LENS 1 - HERMES DVS, 

Zondag spee'it Lens 1 ·inde derde ronde 
van het tóernooï om de KNVB-beker tegen 
de Schiedamse eerste'klassor (tweede 
achter Roodenburg) Hermes DVS, dat oer
der VVP, Rijpwetering on Woerden uit-
schakeldo. · 

AFVOEREN LEDENLIJST 

,052 N .H,de Boer (s~ 
- 877 · A, C .Bloks ( D 
"891 F,C,Bloks (D 
..--097 J,H,v.d.]urgt (B). 

Lens kwam verder door ovorwinningen 
op Rava en DHZ, De wedstrijd begint 
om twee uur, · · 

- 351 B,W.Lustanhouwer (s) per 30-6-73 
., 416 ·A,A;Pelser (s) 
__ 466, N .J. 1 s-Gravèndijk (A) per 30-6-73 1rlA6'-:-:'~ (Oi.~:..J IJ· 

.,.' 59·8 S ,A. Wilmer ( C) per 30-6-73 · 

. TR.l\.IlîINGEN S:ENIOR.E:N, JUlîIOREU, PUPILLEN EN' WELPEN 

I!,i.v. maandag 14 mei a.s. zullen alle trainingen, zowel voor pupillen, welpen, 
junioren als senioren worden stopgezet. 
Het tweede veld en de trainingsstrook zullen op die dag nl. opnieuw worden inge
zaaid· en zullon pas na 23 juli weer beschikbaar zijn. 
De··woensdagmiddagklub gaat ook niet meer door ! A.s. vrijdag 11 mei gaat ook de 
welpentraining niet door, 

PJ,'RKEREN, 

Van de Politie en de Gemóente kregen wij het vorzook U mede to delen, dat het ten 
strengste verboden is om voor het buitenhok op de Hengelolaan to parkeren. 
In geval van nood moeten G.G.D., Brandweer enz. in staat zijn om vlot ons komplex 
to-· be-re-ikon,-, ..... .. · · · -...... · 

llEDAlTIOOT LIDMAATSCHAP 

Voor de goede orde wîllon wij de loden, 
die van veroniging willon voranderen, 
als ook zij, die overwegen met voetbal
lon to stoppen, er op wijzen, dat zij 
vóór 31 mei 1973 schriftelijk bij het 
sokretariaat (Abeelstraat 37) dienen to 
bodankon, 

KOMIUS SIE-AVOND. 

,.Ook de overschrijving dient vóór 31 
'. ~ei bij' dè ·ioTVB to worden aongovraagd. 

A.s. maandag 14 rooi zal er i.v.m. eon in het klubgobouw to houden regio-verga
dering van de afdeling 1 s-Gravenhage van do KNVB géén komraissioavond zijn, Het 
klubgobouw is niet voor leden toegankolijk. 1 
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L O T E R IJ :::::;=::;;=::::::::=====-= -~ .. •·-• ... Op het ogenblik-, 3 · w0keli voor- de trekking, z1.Jn or nog 30 boekjes r.10t loten cvc , Wij rekonen or echtor op, dat ook dezo laatste boekjes vóór 31 r.ioi zijn verkoe:.t, Wij doon daaror.1 een beroep op alle mens on, die nog geen bo9kjo hebben vorkocht o• a.s. weekend eel'l_ 1Joekjo r.ieo.. :to- nemen--en dit- nog· snel even to verkopen. Als 20 all(," 20 Io-bri:" verkoopt, krijg je een extra lot, waarmec-·jo 0en prachtig· tr,üningspak kunt winnen. De loten zijn hot gehele weekend v13ljlq-ijgbaar bij G.Duivestoyn in het klubgobouw. · - , .. 
:'.)Ógenen, die hun loten hebben verkocht, worden verzocht het gola a.s. weekend in te lev0ren. Als je nog niet allo loten hebt verkocht, zorg çian, dat je ze zo snel mogelijk ki,ij! raakt, ~ant over 14 dagen racet alles ingeleverd zijn. 
V,l.RI,\. 

- Kreet van B 3 : B 1 here wè oor.ic ! 
- Het begint zo_ langzaLJorhqnd een verplicht nur.1raer te werden om zondagmore;en om 12 uur bij Lens 4 langs do lijn to staan. 

Zondag kunt u uw hart weer ophalen. Op het Vios-torrein speelt Lens 4 weer cc:_·, oen beslissingswedstrijd. 

Vroeger • oost je zondags o• 12 uur naar de kerk. 
- Als het effe r.ieczi t, kan Lens 4 zondag dezelfde bloor.ien in ontvangst no• eu c.:!.s · die een paar weken geleden voor Lens 1 werden gekocht. Zo beginnen al uit t(, . komon. 

- Nieuw klubliod: 
thar eens voor Lens-elftallen toernooien worden georganiseerd, 
wordt nu bedrijfsvoetbal gespeeld, 
waar oèns ook do lagoro.,0lftallen aan bod kwarJen, 
wordt nu de wi.nst gedoeld. 
lla:ir r:lOGt dat .heon, hoc zal dat gaan ••••..• onz • 
.:. en$ 

- Leed-United. 
Zou do Lens-forr.iatic:..kommi·ssio ook r.iet afluisterapparatuur werken ? • 

- Dhr. i s-Gr9-vendïjk dankt Il 1 'en CM FrankG voor het kado, dat hij bij golet,"•J!lheid. van zijn thuisko;Jst uit· b,o-1; ziekenhuis r.iooht ontvangen .• 
- Uit hot verre Bali ontvingen we groeten van dhr.P.Moershoek aan Lons in •talgemeen Gn do spelers van A 8 in •t bijzonder, 
-- Ue kunnen gewoon niet anders d,:m do redaksjonolo goedkeuring daze wook toekennen o.an Lens Vi. jf. U begri jp-t wel waarou · ! · 
DISKO-AVOND. 

Volgende week vrijdag, 18 mei, v0rwachten we all0 cmzick-gevoelig0 ·Lens- on Kwiek-Sport loden in ons klupg0böuw voor de disko-avond, die eerder om ko.rapioens-redoncn werd uitgesteld. 
lfo. beginnen o• omstreeks 20.30, waarna or tot 1 uur op los kan worden gedanst. Do muziek wordt verzorgd door Fair impression drive-in diskotheok. En dit ,1llos voor do prijs v-1n slechts FL.1 ,50 por _persoon. 

KaKa PROGRAMl.t\. SENIOREIT VOOR Z01TD.\G 1 3. MEI 1973. 
Scheidsrechter: Lens 1 - Herr.10s D.V.S,1 V1 G1 L 6/4 M.E.v.d.RiJst Lens 4 - Juventas 2 (2e beslissingswedstrijd) . 

14.00 uur 
12.00 uur 

(terrein v.r.o.s. - l.f.Btokelaan hk. Dede• svaartweg) 
Lens 5 - Rava 3 (I!.V.Il. lleker) V2 G1 L 5/3 R.M.de Kok Lens 11 - Jun.A 6 ··· v3· G2 L 4/2 
Lens 9 - Jun.A 5 V2 G2 L 5/3 · · 

12 .oo uur 
12 .oo uur 
14.00 uur 

LIGGING DER VELDJ!N: 

Vios - M.Stokelaan ho0k Dodorasvaartw0g. 
VERZM!ELEN: Lens 4 - 10.30 uur Klubgobouw. 



DE OPSTELLINGEN: 

Lens 1 wordt door de trainer _b~kondgem~ak:t. 

Lens 4 

B.v.d.Lr.ms 
P,Klein Bretoler 
F.Raaff 
J-,Zoun 
J.Vorhaar 
F,v.d.Aar 
H.Bijstorvold 

• H.Kruizinga 

LGns 5 

·als bekend 
m. J, Sil vertand 
on A,Vervaart (donk 
aan do kaarten) 
Afschrijven: bij Dhr.G.v.d.Volde, 
.tel. 29.32.75 vrijdagavond tussen 
29 en 21 .00 uur. · 

J.de Waart 

::;:~~:~:~ .,,-
· Vanaf 11-•. .30 uur zijn a.s. zondag van de Soko 

Dhr,J.-Bom on zoon aanwezig. 

Wisselspelers: 
O.Kortekaas 
L.Riomen 
P.do Ifaan 

Afschrijven bij J. VGrhaar,. 
tol. 015-1417(34 

ZOMERAVONDKOMPETITIE:. 

Lens 9 · 

als bokGnd 

Lens 11 

als bekend 

~~ogramma voo~ dondGrdag 10 • Gi ~21J~ ScheidsrGchter: 

19.00 uur· 
19,00 uur 
19.0Q uur 

Len;,i .1 - p;K.B.1 
Lens 2 - P. V .1. 1 
Lens 3 • -,_Ymca 

V1 G1 L 6/4· 
V2 G1 L 5/3· ' 
V3 G2 L 4/2 

A,Ammerlaan 
P,Bleokor 
K,Janse 

OpstGlling Groep 2 yoor a.s. dondGrdag (zomeravondkompetitie): 

PidG Haan, F,Straathof,. J.Groenendijk, P.Haring, Th;Booms,.; " 
,G.Vervaart, J.Disseldorp, Fr.Disseldorp, O,KortGkao.s, f,Raaff, 
·J.Zoun, P,Ilop (donk o.::m de kaarten ! ! ) ·• .. , 

• 
V, V. Alphia_ VotGranentoornooi op _20 mei 1973. _ 

Traditiegetrouw nemen wij met ons veteranenelftal wederom aan dit toernooi dool. 
DoelnGmendo verenigingen zijn: Alphia A en B, Gouda, Ilermes D.V,S., IlillGgersbor~, 
rr.o. V.· on Neptunus. · 
Lens is ingGdoeld in poule B mot Gouda, Hermos D,V,S, on Alphia B. 
Tiot programma is als vo~gt: 

11.05 uur Hermos D.v.s. Lens 
11,50 uur· Alphia B -Lens 
13. 10 uur • LGns - Gouda 

• 
14.30· uur. om 7e on Be plaats No.4 poulG A - no.4 poule B 
14.30 uur· om 5G en 6G plaats No.3 poule B - No.3 poule A 
1~.05 uur om 3o on 4G pla:its Nq.2 poule A - No.2 poule B 
15.40 uur om 1e on 2o plaats No .1 poulG B - No.1 poule A 
De volgende spelers worden hiervoor v0rwacht: 

P.Burg};l.ouwt, Ü.Douw, l!.Kempor, 1-1:v:d;Laan, A,v.Lu:Ïcemburg, J.Jagor, ··· 
·N .OseiG, TI.SuikGr_, W.Suiker, M.v'.Zilfhout, W,Michels, P.Rossit, 
H.Scholtèm, Fr.Stro.athof, J.Witting, G.Ilalloen. · 

VGrzo.melen: 9.30 uur Lens-terre·in. •,J_ ' 

Afschrijven indien nodig z.s.m. bij A,v.Luxemburg, tGlef.60,71.7L 

DAMESVOETBAL: 
·--========== 
A.s. woensdagavond 9 mei 1973 om 19,00 uur wordt go·spoeld do wedstrijd RK,D.n,o 
Lens to Nootdorp. 
'J'orzamelen op de 4 afgesproken punten, waarna wij-om uit0rlijk 18.40 uur in· 
Nootdorp zijn. 

Betsy, Rio., Yvonne, Marian, Mary, Josetto, Thea H., Moos, Elly,Ann, 
Caroline, Bernadette; Res.: Thoa B., Annemiek, Angelique. 
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DUNO-damestoernooi. 

' In verband met het 50-jarig bestaan van do II.S.V, Duno r.ioohten wij als dames-
team aan dit toernooi doGlnemon. Eon uitstekend georganiseerd toernooi, waarin 
sportief en in oen prettige sfeer werdc gespeeld. · · 
Do eerste wedstrijd tegen hot zeer sterke K.F.C._ mot als uitslag 0-0 gaf ons· 
moed en vertrouwen voor onze volgende tegenstander Lugdunum. Jammer voor ons gi,_ 
deze wedstrijd verloren door eon pracht doelpunt in eigen goal. Hierdoor uoest-:,:, 
wij togen Wilhelmus winnen om nog een kans to krijgen moe te strijden voor ecm 
finale-plaats. Alles werd daarom op do aanval gespoeld en een prachtig gonomon 
vrije schop door Mary bezorgde ons de overwinning. Daar A.D.O., onze volgondo 
tegenstander, ook eon wedstrijd had verloron en wij graag oen revanche wilden 
op onze in do kompetitio geleden nederlagen, wilden ook wij deze wedstrijd win.nc_ 
nn.ar het ongeluk zat in oen kloin hoekjG: door in buitenspel staande to scoron 
moesten wij ook deze wedstrijd verliezen. 
10 Verenigingen namen aan dit toernooi doel, eon 5e plaats was voor Lens, zonder 
moer oen verdiend resultaat voor onze dames. Ter geruststelling voor do ouders, 
do dames zijn pas 's-avonds om 1'2.00 uur bij mij weggegaan. 

Training vrijdàgavond 20.00 uur o.l.v. J.Willems. 

PROGRAMMA JUNIORElif 

ZONDAG 13 mei 1973. Torrein: 
11.-- uur Lens 1 - T.S.G. toernooi 
12.-- uur Lens 3 - L.V.S.J~oornooi 
10.-- uur Lens 4 - O.D.B. toornooi 
10.-- uur Lens 11 . idem 
12.-- uur Lens 12 - L.V.S.J.toernooi 
10.-- uur Lens 17 - O.D.B.toornooi (zio ook 12/5) 
12.-- uur Lens 11 (Son.) Lens 6 ) opstellingen als 
14.-- uur Lens 9 (Sen.) - Lens 5 ) bekend 

ZATERDAG 12 mei 1973. ..___'-\"'>-.. rr ..,::__ --::::_ -fll, / 
1 

10.-·- uur Lens 9 - O.D.S. toernooi ~' ( j // ~.1 
14.-- uur A.D.0.15 - Lens 13 (vr.) /l.__. Zuiderpark 
10.-- uur Lens 16 - O,D.S. toernooi -"" ~ 
13. 30 uur •·Lens 17 - P .. \..Iliorck-toornooi ( zie ook 13/5) 
9.30 uur Lens 21, 22 en 23 - Rijswijk toorncoi 

(De spelers van Lens 14 worden door hun leider verzocht 
( O[J zaterdag om 14. 00 uur in hot klubgo bouw aanwo zig to zijn. 

AFSCHRIJVINGEN: 

_._.:.-:. ~ . 

Schriftelijk: vóór vrijdagn.vond 18.30 uur pij dhr,G.v.d.Stoon, Nunspeotlaan 303. 

Telefonisch : vrijdagavond tussen ·18.45 on 19.30 uur (uitslui-tend in geval vn.n 
ziekte): A-klasse.rs ( 1 t/m 8) : dhr.J,Hop, te1.29.40.38 

B-klassors ( 9 t/m 15) :. dhr ,A .Bertens, tel. 29. 02 .45 
C-klassors (16 t/m 23): dhr.R.]eokor, to1.55.94.77 

KEEPERSTBAilHNG: a.s. vrijdag voor F.Vorbarondse on U.Groone1rngen. 

0 PST ELL IN G: -------------------
Lens 13 ·, R-Blank, L,v.Domburg, P.v,Duyn, A.Hoofna,gol, F.Kras, L.Lejewaan, 

M,Looye, G.Mahiou, V.Pouw, T.Prins, H.Ud:j.ng, H.Wubben, Leider: 
dhr. S .Sandifort. Samonkorast: 13 .15 uur Lens-terrein. 

PROGRAMMA PUPILLEN - WELPEN 
PUPILLEN 

ZATERDAG 12 mei 1973 

13.30 uur Lens 1 ' 2 
12.-- uur L_ens 4 on 
12.-- uur Lens Korab. 

Lens Pup.6 

Terrein: 

en 3 - Lens toernooi 
5 O.D.]. toernooi 

- idem 

t/m 9 ziG Lens-kombinatio (O.D.B, toernooi) 
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WELPEN 

ZATERDAG 12 mei 1973 

9.-~ uur .Lens 1, 2'en 3 - Lens.toornooi 

zmmAG 13 moi 1973 
-

12.-- uur Lens 4. L.v.s·.J·, · '\;00rnooi 

Mo.t · ingang van hedan is or goon_ wolpen-selektio-training moer·. 

i\.FS CIIRI J"VINGEIJ : 

vóór vri-jdagavond 18,30 uur bij dhr,G.v.d.Stoen, Nunspeetlaa...'l Schriftelijk 

Tolofenisch 
; . . 

vrijdagävond tussen 18.45 en 19.30 uur (uitsluitend in geval van 
ziekte_), tel. 66,13.14 Klubgebouw. 

vrijdag 11 mei. · 
zaterdag 1? mei 

zondag 13 mei 

Toernooi _agenda. 

Nede;laagserie· voor jougdl.eiders, · 
O.D.S,toornooi to Dordrecht voor Lons 9 on 16-. 
Rijswijk toernooi voor L(ms 21 , 22 on 23 . 
Pa Hierck toernooi voor Lens 17 -
O.D,B, toernooi voor pupillen 4,- 5 on pupillen/welpen komb. 
Lans toernooi voor welpen 1, 2 en 3 
Lens toernooi voor-pupillen 1, 2 on 3 
'T.S.C. toernooi te Oost0rhout voer Lens ·1 _ 
.L. V .s .J:. toernooi. vo Do Lier voo_r Lons 3, 12 on .1rnlpon 4 
O.D.B. toernooi voor Lens 4, 11 on 17. 

vrijdag 11 mei nederlaa,gsorio voor jeugdleiders •. Aanvang: 19. 30. uur. 

a,s:, VJ::\.jdagavond wordt gestart mot onze nc;dorlaagsorio voer jeugdleiders r.1et 
als oerste tegéhstandor.eon jougdloiderstoam van v.u.c. Do wedstrijden dur~n 

' ' 

2x 30•minuton. Na afloep van illko wedstrijd worden 5 strafschoppen g9,nomon, Do 
uitslag_ van deze strafschoppen is eerst dan van belang, wannoer·2 of;meerdorc 
vorenigingon oen gelijk doelgemiddelde hebben bereikt, Het dool van c).ezo avo,,1.011 
~s de jeugdleiders oen gezellige-. en spertievo avend to bozorgon on do ondor

,linc,o vriendschap tussen de· vorenigingcm te verstevigen, Na v.u.c. velgt als 
tegenstander op -

Do volgende 

18 mei Vrodonburch 
25 ,mei Q~ick Stops 

1 juni R. V ,C. 
8 juni Rijswijk 

jeugdleiders worden a.s. vrijdag om 19.oó uur verwacht: 

- F.Teunissen, N.Osso, H.Zou_n, G,Ho;ynen,·A~Bertens, W.Michels, 
· P.v.d.Steen, B.Osse, F.Disselde'rp, H.Zeot, N .Drabbe; A,Banning en 

W.Verheoson, 

zaterdag 12 mei O.D.S. teerneei te Derdrecht'veer Lens 9 on 16. 

Lens trekt zaterdag 
0

me"t '2 olftall.en naar Derdrecht e·ra dab.r de vorig jaar 
vereverdo .-1issel beker te gaan verdedigen. Lens 9 . en 16 zullen dit karwei mee ten 
k-laren. Verdere deelnemers zijn: E.B.O.H., Emt,m, s.v.w., Zwijndrecht en O.D.S. 
Hot toernoei begint ora 10.00 uur on tijdens de pauze van 12.30 - 13.30 uur zo.l 
leiders on spelers een broodrao.altijd worden aangeboden. 
Hedstrijdduur 2 x 10 rainuten. Prograrama voor . . 

Lens 9 
10.00 uur s.V.1:r. · 
10.50 uur o.n.s. 
11 .40 uur Emma 

. 13.40 'uur Zwijndrecht 
14.30 'Ltur E.Jl .• O.H. 

Lens 16, 
10.25 uur E.B.O.H. 
11 .15 uur ZwijndreÖht-- - -· 
12.05 uur Emr.ia 
14.05 uur o.n.s. 
1_4.55· uur s.v.w.- · 

Lens 9: ""J.V.Gastel, A.'s-Gro.vendijk, M.!Ie;ynon,_J.de Hilster, A.v.Kloef, 
T,de Kok, :@.Landman, R,Micka, P.Perroyn, G,Ruygrok·, M,Wolters, 
A,v.Velzen. 

Snraonkomst: 8.15 uur Lens-terrein. Leider: Dhr.C,Franke. 
5 
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Lons 16: J,Eronger, O.Eorst, P.Devil00, R,Hofman, P,Hop, R,v.d.Laan, J.Lausbcrg, R.Micka, J.v,Rijn, P,Valkcnburg, F.Fortman, R.v.d.Mccr, 
~ J.Erongcr zie zondag Lens 17, 

Samcmkomst: 8.15 uur Lcns-torrein. Lóider: Dhr,U ,Kootman. 
Zaterdag 12 mei Rijswijk-toernooi voor Lens 21, 22 on 23 in hot Pr.Ironesportpark te Rijswijk, A.:mvang:· 9,30 uur. 
Uij hebben hot bijzonder op prijs gesteld, dat wij van de v.v. Rijswijk con uitnodiging ontvingen om met onzo 3 laagsto junioron-elftallen aan hun toernooi deel te ne11on. Do lagere elftallen komen in hot algemeon niet voor con · toernooi in aanmorking,. maar ook dozc spolortjes willen wol eens in do belangstelling staan, al is hot dan niet altijd om hun technische spel, maar wol voor hun onormc enthousiasme. Deelnemers aan dit toernooi zijn: v.u.c., Lens·, Blauw-Zwart on Rijswijk. Programraa voor 

10.05 
11 • 25 
12 .45 

Lens 21 Lens 22 
uur Rijswijk 10.05 uur V.U.C. 
uur El.Zwart 11.25 uur Rijswijk 
uur v.u.c. 12.45 uur El.Zwart 

10.05 
11.25 
12.45 

Lens 23 
uur Bl. Zwart 
uur·v.u"c. 
uur Rijswijk 

Lens 21: C.Harland, R,v.Aarlo, P.Bakvis, M,v,Pelt, M,Schmitz, M,Visser, F.Bauman, T.Gimborg, M.v.d.Akker, n.v.d,Broek, T.Hoogeveon, R,v,d.Tol. 
SamenkoC1st: 9.00.uur Lens-terrein. Leider: Dhr. A,Hoek, 
Lens 22: H.Erkelons, B.v.Niouwonhuizon, M,Rovors, G.Boon, P.do Gier, G.Jansen, R,v,Eldoron, Th,Mooyman, A, Maas, H,!Iopp,mbrouwor, R,v,Eyk, R,Wessols. 
Samenkomst: 9,00 uur Lens-terrein, Leider: Dhr.R,Petors. 
Lens 23: K.Straub, G.v.d.Brock, N.Franken, R,Houwolingcn, M.Korkhofs, G.Teouwis-se, R.R1.aphorst, R,.de Vos, P.do Jong, S-,Eruens, A.Sips·; A,Gordijn. 
Samenkomst: 9.00 uur Lens-terrein. Leider: Dhr,H.Banning. 
_zaterdag"1iddag 12 mei Pa !Iierck toernooi voor Lans 17. Aanvang. 13,30 uur. 
Iodor jaar+c.orgmiisoort de KNVJl eon toernooi voor C-klassors. De opbrengst van dit toernooi is bestemd voor de lichamelijk gehandicapte jeugd, Lens is ingedeeld in po4le.9 mot De- Lior, G.D.S., Quick Stops on lfostlandia. De wedstrijden .worden gespoeld op het G.D.S.-torrein aan do Eras• usweg. 
Lens 17: P.v.d.Eurg, W.Frantzo, O,Huis, R.Noordeloos, F.v.Volzen, II.Vink, F.Kortekaas, P.Schoomakor, P,Lucas, M.Poporkar:ip, M.Prins, P.de Haas. 
Samenkomst, 12.30 uur Lens-terrein. Leider, Dhr, ~h.Hoefnagel. 

Zaterdag 12 mei O,D,B.-toornooi voor Pupillen· 4·, 5 on pupillen/welpen komb. 
Aanvang to0rnooi 12.00 uur; voor elke afdeling zijn 3 prijzen beschikbaar. Bovendien valt er GGn sportiviteitsprijs to vordionon, Programma voor Lans p/w komb. Lens P 4 L0ns P 5 12,00 uur lfassenaar 12.00. uur A.D.O. 12.25 uur Wassona= 12.50 uur .A.D.O.···• 13. 1'5 uur Wassona= · 13.15 uur 11.D.O. 14.05 lJUr O.D,E, 14.30 uur O,D.E, 14.05 uur Rava 15.20 uur Rava 15.45 uur Rava 14.55 uur O.D.E, 
Lens pupill0n 4: als bekend, 
Sam0nkomst, 11.15 uur Lons-terr0in, Leider: Forrio llooghiomstra, 
Lens pupillen 5: als bekend, 
Samenkomst: 11.15 uur Lens-terrein. Leider: Rob Hoofnagol, 
Lans pupillen komb,: 
F,v.zwol, R.Buys, E,Buysen, G,J,Dortwogt, R,Fromborg, R,do Gruyter, R,de Haas, J,Hof, K.do Kleyn, E.Sandi:fort, J.Schnoider, J,v,Stra().lon, M,Lustenhouwor. §amenkomst: 11.15 uur Leris-torroin. Leider: J\.,Brouwor. 
Zaterdagmorgen 12 'mei LENS WELPEN TOERIWOI VOOR UELPEN 1, 2 en 3, Aanvang 9,00 m,.r 
ll,S, zaterdag organiseert de junioronkomi:iissie van Lens haar jaarlijks terugkerend welpen-toernooi, Er wordt in 3 poules gespoeld mot als prijzèn: 2 bekers iJOr poule en 1 verenigingsprijs voor die vereniging, die met haar drie clft.1.llo.: 



do meeste punten hoeft behaald. Elke doolnemor ontvangt bovondion een h~~in~ 
noringsv.'.\~.ntjo. Progrmma voor 

Welpen 1 
9,00 uur Rijswijk 

1 o. oo uu:r Quiëk · ·· · · 
11.00 uur H,B.S, · 
12.00 uur Docos 

Wèlpen--2 
9,00 uur Docos 

10·.o·o uur iLB.s. 
11 • 00 uur Quick 
12,00 uur Rijswijk 

Welpen 1 : als bekend. L0ider: !fans Zoun. 

Helpen 2: .. als b0k0nd. Leider: Guus Hoynon. 

i'felpen 3: al13 bekend. L0ider: Goes van D0elon, 

Welpen 3 
9.20 uur :pocos 

10.20 uur .Rijswijk 
11.20 uur H.B.s. 
12.00 uur Quick 

Zatordagniddag 12 mei LEtlS PUPILLEN TOERlîOOI voor pupillon 1, 2 on 3, 
,illnvang 13, 30 uur. 

Ter afsluiting van de' door de juniorenkomissie dît seizoen georganiseerde 
toernooien, st'.\cst voor ·z:,.tordagmiddag oen nationaal pupi.llen'toornooi op hot 
programma. Deelnemers zijn: S, V, V. (Schiedam), Goal (Rotterdam),' Dios (Nw. Vcmnop) 
o'1 Esto (Bodegraven). Oo'k hier zïjn twee prij'zon per afdeling b'oschikbaar ·go-' 
s told, evon.al.s 1 vcrenigingspri js. D0 vaantjes voo.r d0 doolner.wrs zullen ook 
hier niet ont_brokcn, Pr.oi;rar,ma voor. 

Pupillen 1 · Pupillen 2 
14. 20 uur Esto 13 ,30 uur Dios 
15 .1 O uur Goal 14.20 uur SVV 
16. 25 uur SVV 15.35 uur Coo.l · 
17. 15 uur Dios. 16.25 uur Esto 

Pupillen 1: als bokond. Leider: Paul v.d. St00n. 

Pupillen 2: · als bok:md. Leider: Jos Dissoldcrp. 

Pupillen 3: als bekend. LoiJor: Ton Ilauman. 

Pupillen ·3 
13,55 uur Dios 
14.45 uur SVV 
15.35 uur Goal 
16,50 uur Esto 

Zondag 13 mei T,S·.G, toernooi to Oosterhout voor Lens 1. Aanvang 11.00 uur. 

zondag 13 mei gaat Lens 1 na:,.r Oostorhcut om d<iel te noï.ion aan hot jeugdtoornor,:'. 
van do v.v. T,S.G. Gestreden wordt om de "Slotbossetoren"-trofee. welnomor·s 
zijn in poule A : Do Baronie, Spartaan'20, SG-Gastol; T,S,G. 

poule Il_: c.v.v., Lens, R,B,C, en T,S.C, 

. Programma voor Lens 1 : 
11 • 35 R,B.C. veld 1 uur 
12.45 uur G.v.v. véld 1 
14.35 uur T,S,C, veld 1 

Do finales worden gespeeld om 15,15 uur 0n 16,00 uur, 

Lens 1: j,rcuvcr, j.v.rijn, th,v,rijn, ra,blcks, h,v,boyeren, f'.dissoldorp, 
c.böosokcn} h. rinmolzw1.o.n, a.jungschltii3"or 1 g.trornmclon, r.zoun, 
p.v,d,Steen, j.v.d,mije, 

Samenkomst: 9,30 uur Lons-torrein. Leider, P,v,d.Maas. 

Zondag 13 mei L.V,S,J. toernooi voor Lens 3, 12 en welpen 4, Aanvang 12,00 uur. 

Naar allo windstreken begaven zich onze elftallon dit weokond. Zo gaat Lens 3, 
12 on welpon 4 n:v,r het mooie sportcoraplcx van L,V,S.J, in De Lier. Deze 3 elf
tallen gann do strijd aanbind.on mot Vcrburch, LVSJ, VDL on Wostlandia. 
Progrn.mr.in. voor 

Lens 3 Lons 12 Welpcin 4 
12 ,30 uur Vcrburch -13 .oo uur Wostlandia 12.30 uur Vorburch 
13,30 uur LVSJ 14;00 uur VDL 13,30 uur LVSJ 
14,30 uur VDL 15.00 uur LVSJ' 14,30 l_!Ur V.DL 
15,30 uur Hcstlandia 16 .oo uur Vorburch 15.30 uur Westland.ia 

Lens 3: a. al bars, n.. bauman, m. v. bage;um, h. v·._dam, j. v, d_, onde; a. hoynon, j, moulo:.::: , , 
a,v,d.mccr, j,niouw.:inhuyzcn, f',vcoron, p,vorhcoscn, f,tcu_nissen, j,pO'.Jt. 

Sm.ienkomst: 11 , 00 uur Lens-terrein, Leider: Dhr.A, Sohneidor, 

Lens 12: J.v.d,Endc,. R,Hcomskerk, E,v,Luxemburg, R,Loyn, A.v,Marcn, Q,v;d.Moi~.-, 
P,Meijor, J.Tettoro, J,Wijngaard.0, R,Uijsman, D.v.d,Zwan, 

Sai.10nkomst: 11,30 uur Lens-to:r:roin. Leider: Dhr,B,Ossc, 
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Lens welpen 4: als bekend, 

Samenkomst: 11.00 uur Lans-terrein. Loider: Dhr. Hoppenbrouwer. 

zondag 13 mei O,D,B, toornooi voor Lens ·4, 11 on 17. Aanvang: 10.00 uur, 

Evonals zaterdag gaat ook zondrig.Lèns met 3 elftallen na= O,D,B. Tegenstan~è~ 
zijn: .Láakkwartier., HBS, ADO en ODB, zowol in de A, B als C-klassc. 
lfodstrijdduur: 2 ·x 15 minuten,· 
Programma voor 

Lens 4 
10.35 uur ADO 
12.20 uur ODB 
14.00 uur HBS 
15.10 uur Laakkwnrtior 

". .. '. - - '' . . . 

Lens 11 
10;35 uur ODB 

. 11.45 uur ADO 
12,55 uur HBS 
14.35 uur Laakkwa~tier 

Lens 17 
10.00 uur ADO 
11 ,45 uur ODB 
14.00 uur Laakk1-mrtiJ:..' 
15 .45 uur HBS 

Lens 4: a.bavon, a,don boor, h,v.d.brook, g.colpa, h,guit, e,hoofnagcl, 
j. janmaat, j.v.d,lans, p.lc•jowaan, a,dc pagtor, f,snocyers, p,zeitzcn

1 
. g.woutors. 

i:lamenkomst: 10.00 uur O,D,B, terrein. Leider: Dhr. A.Blok, 

Lens 11: tl,Bloks, J.Drochard, E.Co.stonmillor_, J,Hollink, F.v,Loon, R,v.luxomb,::, 
H,Ruijtcr, A,Slabbers, Th,Visser, M,v,Wassom, R,v.d.Moor, L,Rec·sink, 

So.menkomst: 9,45 uur Lens-terrein, Loid0r: Dhr. N ,Drabbo,' 
.... .- ···- . -

Lens 17: Als zaterdag ·en J,Bronger. 

Samenkomst: 9,15 uur Lens-terrein. Leider: Dhr,Th. Hoefnagel, 

LENS 10 - LENS 11: 1-3, =========-============== 
Het prestige, dat voor dozo elftallen op het spór stond, is wol tot ui tdrul::ki?,: 
gekomen in hot vortoonde speltype. Lens 11 begon .wat nerv0us als undordog,<f, ,,è";•
geqn leidde tot doelrijpe ko.nsen voor Lens 10, mao.r gro.ndioos ingrijpen door 
doelman Erik Castonmillor voorkwam eon vroeg dobiicle voor Lens 11. 
Gastspeler _'!'Qn ''.s.-Gravendijk wist vlak voor rust na oen dekkingsfout in do Lo.:, 
11-vesto knap te scoren, · · ·· - · ·· · · · 
Na rust con herboren Lens 11, waarin vooral Jos Hollink on René Pook zoor gou.: 
speelden. Na· een geraffineerde pass vaµ Gerard Bloks kon Aad van Kleef goed ,J..: _ :_•
gaan en scoorde een mïraculeus doelpunt tussen d·c kruising 1-1, 
Langzao.m maar zeker werd door· hi:at zeer knn.ppo samensp0l van Lens 11 , do vor::lol. -
ging van Lens 10 in ontreddering gebracht. 
Ron& Peck, diG in deze wedstrijd allti"s kon, zotte drie spelers voor schut en 
scoorde rustig 1-2. 
Op alle fronten was Lens 11 hiorna ·st"orker, vooral daar Lens 10 do teleurstoll.'.:.
slocht kon verwerken. Aad van Kloof mocht or zelfs vlak voor tijd nog 1-3 V'1ll 
filaken. 
Hot gehele Lens 11 hoeft zich grandioo_s ingezet, al is do overwinning misschien 
iets geflatteerd, maar toch zeker verdiend. 

Nico Drabbo. 

8 
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:D E ·L ·:m N S R E V U E 

. . lf~okblad va,n do. Voo_tbal veren;i.ging Lenic. G:-1 Sn:i:L 

LOTER IJ 
-=---------=- •' 

1ifgoloncn wcc_k is hGt geld binnengckon0n v,:,,,n ovn groet o.o.r.:~al vcrkochto boekjes. 

Er zij;_ op h;t. ogonblik no,,; 100 bookjos in omloop, A, G. · ,rockend vorwachton wij, 

dat hot gold v.:1n d..o'Zc qookjcs wox-dt ingeleverd. IIeb je nog l1i'ct allo lotnn ver

kocht, probeer ~o dan vóór hot weokonèl. to verkopen en lovoI· dan snol hot g,üd 

crvo.n in. 
Als het niet lukt Cin a.J.lo lot'cn to -i:;orkopon 1 wat ..01·r;; ~nwaa.rschijnlijk is, dan 

lover je hot gold·' v'::m do verkochte J.oton iÜus de riiot vorkoclito· loten in, 

Alle loten~ è..iG niot zi,jn i.ngolc7crd.~ wo:!'don .:ils vcrköcht beschouwd.~ 

Verkoop dus snol je lo.atsto -let-an on lever zaterdag of zondag je gold. in bij 

G, Duive<atoijn, 

PROGR:Jll-!A DAJ•.IES'JOErfü,L, 

~':':':'::?:'::~ 21 moi a. s, spolon wo on 7 uur thuis togen Dolft. 
Verzamelen om half 7. 

Opstolling: Botsy, Ri:i., Yvonn.e, Mario.n, Moes, Joaotto, 

Tho:1 H, lümcr.üok, Elly-•;\.n, Thoi1 E. , BGrnadotto, 

Rescrvo: Mary~ Co..roline. 

Vrijd:i,g is er gowoon trainon, 

PROGR,'J!IM,\. SENIOREN VOOR ZATERDllG 19 mu 1973 

15 .00 uur, Lona -5 ·- J3 ,T .C. V1 G1- L 6/4 

Schoidsroohtor: 

H,J·. Ebbon 

(Afschrijvi1igen Donclorfü:ig tusÏ:ion 20 0n 21.00 uur bij. G.v.d.Volde to~.no,29.32.75), 

PROGR,\l.IlJU. SEHIOREtf VOOE, ZONDAG 20 ~!EI 1973. 

1Gn8 5 zio zn.terclc.g 19 oei 1973 
10.00 uur Lens 5j Gcna. toernooj_ 
10.00 uur Lans 11 " Il 

Loris 13 Alphi :i toernooi- : 

LIGGING DER VELDiiJN: 

- Berosteinlaun. Gono. 
Al:rhia -· KennedyJa.an, ·Alphen a/d Rijn 

Verzn.mcl0n g 

ï.,ons 9 on 11 
Lens 13 

9.30 uur Gona-torrcin 
9,30 uur Lons-torrein 

D E O p· S T E L L I N G E l'f: 

a.ls b0kGnd 
r.1. F. Raa.f'f 

Gona Sc~~orontocrnooi: 

Lens 9 

.als bekend 

. Hc-t 9e o:1' 11 e olfta.l ncr,10-n ·ao.n -dit to e~·nooi d.ool. 

• 

• 

De wodstri jdcn vq,~gon ora 1 0. 00 uur o.nn c:-i do spolc:rs wo:i..·d.cn doo:r , è.o vrg~:1.;i.zorcndo 

VGl'oniging vcrzoéht om 9 ~ 30· utir aml.wo zig to zijn. 

At:.ngc.zien 1iij ·nog. 'niet ill h6t bczi t zij:'l vn....'1. hei; ::n·ogrmnno.., l:.:i:nnon wij vo:cdor 

r,cg nióts i-,l0do·a.8lor: o:i-tl'ont'·vc'rdero ,doolner.londo voronigingm, en a.m!va.ngstijdon 
: . . . 

d.o::- lrcds -ti i ja'cn ,." 
' . . 
Af~9_ hr~ .. 4~'./n~on_v_a_o_r_L __ c_:..1_n~5: Dondordc.ga.vond ·Gus.:on. 20 on 21 ~ 00 :uur ?ij Dhr" 

. G.Y.d-Yolde, telcf, 29.:,2:75 •. 

Ai'nchri;1vingon voor wodstri.jdon 9 oa ·j 1 bij de dcobotro:ff.eudo .. a.a.'1vocrdcrs, .•. , 

. . ' 

' . 
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ALPIIIA VETERANENTOERNOOI: 
Programma en tegenstanders werden reeds vorige week in de Lensrovue gepubliceerd, Bij de aangewezen spelers moot R,v,Oostveen Koentzo nog worden toegevoegd. 
Verzamelen: 9,30 uur ingang Lens-terrein.· 
Spelers, die rochtströeks naar Alphen gaan, dionón dit wël aan Dhr,A,v,Luxomburg, tclof. 60,71 ,71, van to voren op to goven. 
Afschrijvingen: indien nodig, z.s.m. bij A.v,Luxemburg, tel.no,60.71.71. 
ZOMERAVONIJVOETBAL=17 MEI=1213, 
Afd,B: Lens 1 - L,H.S. 19,00 uur 
Afd,F: Lens 2 - Slotboom 2 19.00 uur 
ZOMER.il. VONDVOETBAL = 18 MEI= 1213, 

V1 G1 L 6/4 
V3 G2 L 4/2 

Afd.M: Lens 3 - rr~s.v. 1 69 19.00 uur V1 G1 L 6/4 
Afschrijvingen: Lens 1 bij G.Oostrom, tolef. 55.82.98 

Scheidsrechter: 
A,C.Hendriks 
A,Vink 

Lans 2 bij F.Straàthof; telof. 33,72,88 
Lens 3 bij N,Osse, telof. 60,20,90 

De afgelopcm week afgelaste wedstrijden worden op 29 mei on 4 juni ingehaald. 
II.do Hartogh-toernooi:· 

Dit jaar noemt ons 1o elftal weor eens aan dit door do v.v. Laakkwartior georganiseerde toernooi deel. Do eerste wedstrijd hiervoor vindt plaats op dinsdag 29 mei aanstaande om 19,00 uur op ho:t Laa..lckwarticr-torroin tegen Rijswijk., 
Op vrijdag 25 mei aanstaande speelt een Lens-kombinatio togen de Old Strandions uit Londen. __ 
De volgende spelers worden hiervoor die. avond om 19,00 uur op het veld aanwezig to"zijn: 

C.v.d.Deek, L.Brandenburg, F.v.Dijk, J,Groonendijk,-P,Fioret, 
R,de Groot, G.v.d.Kleij, G,Looyostoin, J,Riomen, R,Roudbol, 
F,Straathof", P ,Schul ten, J ,Zoet. ·· · ; 

:,fschrijvingen: uiterlijk woensdag 23 mei tussen 19 on 20.:,0 uur bij 
G.v,d,Kleij, telof. 01790-7867, 

\-ARIA 

- Dhr.J.C,Hop dankt A_ 1 voor het kade, dat hij bij gelegcmheid van zijn verjaardag mocht,ontvangen. 

PROGRAMMA JUNIOREN 
ZATERDAG 19 MEI 1973, 
14,00 uur· W,I,K, --
11,00 uur· Lens 7 
12 , 'JO uur C Lens 11 
12.45 uur W,I.K. 
13,15 uur Lens 14 
12.00 uur· Lens 15 
11,00 uur Lens 20 
11.30 uur H.I,K, 

,12,00 uur Lens 22 

AFSCHRIJVINGEN: 

- Lens 4 ( vr,) 
- Spoorwijk-toornooi 
- lfassenaar-toornooi 

.- Lens 12 (vr,) 
- G.D.A. (vr.) 

. - Rijswijk ( vr,) 
- Spoorwijk-toernooi 
- Lens 21 (vr.) 
- G.D,A. ( vr.) 

Terrein: 

Zuiderpark, 2e god, 

Zuidorpark, 2o god, 

Zuidcrpark, 2e god, 

Schriftelij~: vóór vrijdagavond 18,30 uur bij dhr.G,v,d.Stoen, Nunspeetlaan 303, 
Tolofonisch vrijdagavond tussen 18,45 en 19,30 uur (uitsluitend in geval van 

ziekte): A-klassers ( 1 t/m 8) : dhr. J,Hop, tol.-29.40.38 
D-klassors (9 t/m 15) : dhr. A,Bortons, tol, 29.02,45 

· • C-klassers (16 t/m 23): dhr.R,Bocker, tol,55,94,77 ._ In noodgevallen kunnen de junioren nog op zaterdagochtend tussen 10,30 on 11.00 uur afbellen bij dhr. G.v.d.Steen, tel. 39,86,94, 
OPSTELLINGEN VOOR ZATERDAG: 
Lens 4 : als vorige week, Leider: Dhr,A,Blok. Samenkomst: 13,30 u,W,I,K,-terroin 



L0ns 12 • G,Boelhouwor,. R.I!oomsk0rk, J.v.WijngaiJ.I'don, P •. M0ijor, P.v,Rijn, 
A.v.Maren,' J,T0ttoro, R,Wijsman, R,Loijn, K,v.a.Moijs, E.v·,L11xo• bu1·,,;, 
D.v.d,Zwan, c.v.d.End0~ Loid0r: dhr,B,Osse, Snmenkomst: 12.oo·uur 

Lens 15 : 

Lons.22 

Lens~t0:crein, · · .. 
E,Teunis, W,dc Vos, J,Houtsohildt, E,v.d.Hoven, R,Hoppenbrouwors, 
M·.Jan:;Îen, C,Liptian, Th.v.d.Voort; J,do Waal, 'F•.woutors·, :i\.,Hoonstok, 
P ,Blom,· W ,GroG1"1. Leider: dh.r.!I.Dankers. · 

F,Jonker, R,Kloywogt, A,Krijgsman, A,v,Maarsevocm, J ,Pompen, 
J .A.Wasscrmtui, F,v.o·stayon, 1\:,Jo.nsen, A.Zorbo, R,Zotz, P,Dullaart; 
J,Korto, Leider: M,V0rh00son. 

• 
R.v.li.arlo,· P,Bakvis, M,v.Pelt, M,Schmitz"; .M.Vissor; F,Bauman, 
T,Gi• berg:, ,M,v.d.Akker, H.v.d.Broek, ,,T.IIoogeveon, N ,Groonowegen, 
T,v.d.Tol. ;Leider: dhr,A,Hoek. -Samenkot.ist: 10,45 uur'Lons. •,, 

• 
. H,Erkolons, B,y.Niouwenhuizon, G.Boon, 0 E:Francko, P,d0 Gior, ·. 
. G,Jo.rtsen, '.,R.v:Eldoren, F,Orta;-N .Frankëm, ·R,d0 Vos, P.do Jong, 
ILRovors. Leidor: ihr,R,Petors, .. , 

?ROGRJ,MM.\ PUPILLEN D WELPEN 
. ' 

PUPILLEN 

ZATERDAG 19 MEI . 1 973 

' .• , .. 
Terrein: 

12,00 uur 
10,45 uur 

UELPEN 

Lens 2 
W,I.K. 

- Uassenàar~toornooi 
- L0ns 5 (vr,) Zuidorpark; 2o ged. 

. ' 
ZATERDAG 19 MEI 1973· 

10,00 uur W,I.K, 

;, li'SCI!RIJVIlîGEN: 

Lans 3 (vr,) Zuiderpark, 2e ged. 
~- . ! 

Sohriftolijk : vóór vrijdaffavond 18.30 uur'bij dhr,G,v.d,Stoon, Nunspo0tlaan 303, 

Tolofonisch : vrijdagavond tussen 18-,45 èn 19, 30 uur ( ui tslui tcnd in geval v0,:1 
ziekto), t0l. 66,13,14 Klubgobouw. , 

OPSTELLI!îGEN VOOR ZATERDAG: 

E_2 als bekend, L0ider: Rob Hoofnaffel. Samenkomst: 10 uur Lens, . 
~~-2. als b0kend. L0idor: Frans Diss0ldorp. Samenkomst: 9. 15 uur Lans. 

Alle overig0 pupillen en welpen zie Cocktail-toornooi op zondag 20 mei• 
.(inschrijven van half tien tot tien uur in d0 b0stuurskamer). 

TOERNOOI .AGENDA. 

vrijdag 18 mei nod0rlaagserie voor jeugdloiders 
zat0rdag 19 miji Spoorwijktoernooi voor L0ns 7 en 20 

Wass0naar toernooi voor Pupillen 2 0n Lens 11 
zondag 20 m0i Lons cocktail toernooi voor welpen. 0n pupillen 

vrijdag 18 mei n0derlaagserio voor jeugdloid0rs. Aanvang: 19,30 uur, 
vrijdag a.s. zal d0 ontmo0ting plaatsvind0n tussen do j0ugdl0idors van Lons 
en Vr0denburch. v.u.c .. wist het vorig0 w00k to.t oen ov0rwinµing t0 -brengen 
on w0l met 3-1, De uitslag van d0 strafschoppen is Lens. - V,U,C,: 4-4, 
De volg0nde leiders zullen a, s, vrijdag 'heet Lens-0lftal form0r0n: 

M,Reuver, J, Vorbarondse, R,Po.tors, F,Hooghiemstra, Th,Hoofnagel, 
O,IÇ9rtekaas, H,Zoct, J.Diss0ldorp, C,Hooghiemstra, A.Brouwor, 
F,de ·Kl0yn en W,Verheosen·. · · 

Afschrijv~~ bij N.Osse, tel, 60.20,90 · 

Zaterdag 19 m0i Spoorwijk toornooi voor L0ns 7 on 20, Aanvang 11,00 uur, 

L0ns 7 on 20 gaan a •. s. zaterdag naar Spoorwi jk om d00l to n0t;1on -aan het 
A- on C-klasse toernooi. De wedstrijden 'duren 2 x 15 minuten, Progra•• a: 
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, Lens 7 Lens 20 
12,. 1 o uur, D.s·.o. 11 /35 uur D,(3,0, 

' 13. 20 uur _DunÓ' . 12.45 UUf D\mO, 
14.30 uur ·-wit Blauw 13.55 uur Spoorwijk 
15.40 uur Spoorwijk 15.40 uur Wit Blauw 

Lens 7: A:'v,d,Aar~ T!1',Hoorask0rk1 J.v.Hook,:G.Hoogervorst, ILKeyner, F,Klös, 
A,Looy0stein, H.Niggebruggo, F,v.os, W,Snijdors, J.Slabbors, A,Brouwo~, 
C .Hooghió,astra. ' · 

Sar.1enkomst: 11. 15 uur Lons:....torrèin. Leidor: Dhr. N .Osse. , , . 
' ' Lens 20: A.Grimborgen, A,Koevoets, W,Rots, S.Bruens, A.Ellinger, R.v.Loedon, 

------- A.Sips, B.Vaske; E.Wubben, L.Straub,·M.v.Zweden, A,Gordijn, S,Wilm0r. 
Samenkomst: 10,45 uur ~ens:....terrein: L0idèr: Dhr,W,Michels. 

zaterdag,19 mei Wassenaar to0rncoi voor Lens 11 en.pupillen 2. Aanvang 12.00 uur. 
Lens trekt a.s: zatordag

0

naar Wassenaar met een B- 0n pupillen elftal, om bij do 
!club vm1 die, naam doel te, ner.wn aan het junioren/pupillen toernooi. Do wodstri~è~ 
duren 2 x 10 minuten. Programma 

Lens 11 Pu)2illen 2 
12.00 uur Rijswijk 12.25 uur VVP 
12. 30 uur , .. Wussonaar 13. 15 uur Semper Altius. 
14.05 uur Semper Altius 14.05 uur Wassenaar 
15.20 uur VVP , 15 .20 uur Rijswijk 

Lens 11: E,Castenmiller, G.Bloks, J,Broohard, J.Hollink, R,v.d.Kruk, 
F,van Loon, R,v.Lux0taburg, R.Poek, H,Ruijter, A,Slabbers, T.Vissor, 
M.v,Wassem. 

SamenkÓmst: 10;45 uur Lans-terrein. Leidor: dhr.N,Drabbe. 

_!,ons pupillen 2: als. bekend 1 mè,t P,Brochar~. 

s,monkoost: 10. 45 uur Lons-ter3:oin. Leider: Jas Disseldorp. 

,~anstaande zondag is .er op onze volden aan de Hongelolaan oen zeer interessant 
toernooi voor alle pupillón· on welpen (behal vo P 1). . 
f,lle spolers vnn P ;J t/r.JJ' 9 .. 1,n_ W l t/m W 6 word0n verwacht op zondag 20 moi -·, 
om vóór 10 uur te loten, in welk team zij zullen spelen. 
Dus voor ieder0 speler is het·oon verrassing, in welk elftal zij zullen,s:polon. 
Do keepers zijn door loting roods bepaald en zijn tevens aanvoerder van het toa::;, 
i~lle spelers zijn verplicht om te komon àf om af te schrijven op vrijdagavond 
tussen half 7 en half 8 (tcl.66,1·3,14). 
Br wordt 50speeld in poules van 6 teams van bakende verenigingon op 2 velden 
in wodstrijden van 2 x 8 minuten (zie Programma) • . . -~ . . 
Dus donk i3ror.H inschrijven tussen half 10 on 10 uur or.1 t0 weten, in welk elftal 

· -jo kor.it te spelen. 

· Dus tot zondag om half 1 O. 

AJAX R:v.Oosten (,1). Leider: Rob Hoefnagel. 
:1UVEHTUS R.Klijborg (A), · Leider: Guus Hoynen. · 
Ift!lAL MADRID ·. M.v,Z.;,ol (A)... Leidor: Frans Diss0ldorp. 
FEYENOORD K.Iloon (A). L0idor: Hans Zoun. 
J3ENFIICA · :- P. Schol tes (A),. Loider: Ferrie Hooghiomstrà. 
SP.t\.RTA 

BORUSSil, M. 
GL,\DfülCII, :. 

SUJIJD:ERL,\l'l'D ; , , : 

F,C.DEN füll'cG 

,_ 

F. Verbarondse (A). Leidor: Dhr. Hop;;,onbrouwor. 

F •'J'i?!Q.!J.sl.Ct~ 

.P. Tottoroo 

(A) •.... Lciider: Ton BaUL1m1 •. .. 

(A). - Leider: Arnold Brouwor', 
• 

·· R,'v.Bergon Henegouwen (A). Leider: Ceos Schrovor. 

,, 



LIVERPOOL . F,Hooghierastra (A). Leicler: Fred do Kl0yn . 
BAYEBN MUNCIIEN: J.v.Kleef (A), Leider: Otto Kortekaas. 
F .C .TîlillTE R,Driessen 

Eindstanden B-klacsors: 

B 1 : 

Is. .D .O. 10 
Westlandia 8 
Wilhelmus 5 
LENS 9 
D.H,L. 5 
D.H.C. 5 
V0lo 7 
n.s.o. 5 
v.u.c. 7 
Rijswijk 6 
V .C.S. 5 
Quick 5 

B 20 

Esdo 2 
LENS 12 
Ra.va. 8 
R.v.c. 10 
v.c.s. 8 
Velo 11 
die !Iaghe 6 
K.M.D. 4 
Laakkwartier 7 

22-34 
21-31 
22-29 
21-28 
18-27 
21-26 
21-21 ·. 
20-19 
21-15 
19-11 
22- 6 
22- 3 

16-28 
16-27 
16-24 
16-15 · 
16-14 
16-14 
16-11 
16- 6 
16- 5 

Ook in Poule B 20 kon 
oen Lens-elftal net geen 
kampioen worden ondanks 
dat 3 punten van do uitoin
dolijke kampioen werden ge
p(l.]ct. Enk0le • isstappon 
zoals tegen Velo o'n Rava 
miren hier de oorzaak van. 
Jammer, want voor vele 
jongens is dit het tweede 
jaar achter elkaar, dat 
men net geen kampioen is 
goworden, 

B 26 : 

LENS 13 
A.D,O, 
Velo 
Vios 
G.R.V.C. 

15 
11 

6 
2 

Spoorwijk 6 
dio !Iaghe 7 
B.M.T, 5 
II,D.V. 4 

9 

17-30 
18-29 
15-20 
18-1.8. 
15-16 
. 17-14 
17-14 
14- 7 
13- 6 
16- 6 Rijswijk 

Poule l3 26 brn:cht de oor-
ste Lens kampioen. Een 
knappe prestatie, zeker 
gezien hot feit, dat dit 
elftal nogal wat moei
lijkheden hooft gehad door 
het wisselen van Leider. 
Onze gelukwensen aan dit 

(A) • Leider: Co0n Hooghiemstra. 

!L:l: : !Ll:! : 
Monster 4 18-29 s.v.H. 2 18-31 
die !Iaghe t, 18-29 LENS 11 18-29 
G.D.A. 3 18-23 K.M,D, 2 18-29 
RIC,D.E.0. 5 18-23 A.D.O. 14 18-25 
n.n.s. 5 18-22 Quick St. 7 18-18 
LENS 10 18-15 Quick 6 18-13 
Vios 4 18-15 R. V. C. 9 18-11 
Loosduinen 3 18-14 H.P.s.v. 1 18-10 
R.v.c. 7 18- 7 s.n.s. 8 18- 9 
Quick st. 6 18- 3 Gona 5 18- 5 

In Poule B 1 is nog geen kampioen bekend, aangezien 
D.!I.L, nog vààr A,D.O. kan eindigen. 

In Poule B 4 werd Monster 4 ka• pioon door beter doel
gemiddelde van 1 Punt, 
Lens voert hier de 20 helft van de 
ranglijst aan •. 

In Poule B 14 

~-11: 
LENS 14 16-30 lfosterkwartier 8 18-31 

18-30 
18-23 
16-23 
18-18 
17-16 
16-14 
17-11 
18- 6 

H.v.v. 5 
n.w.o. 7 
Verburch 11 
n.s.o. 9 
D.H.C. 9 
Ton0gido 6 · 
D.l!.L. 13 
v.u.c. 12 
H,V.V. 5a 

16-28 
16-19 
16-16 
16-15 
16-13 
16-12 
16- 6 
16- 5 

- 13.M. 

Ook in Poule B 31 werd 
0en Lens elftal kamp~oen. · 
Dit werd echter pas afge
lopen weok bekend, want 
toon kregen we t0 harem, 
dat n.v.v.5a buit\3n me
dedinging m0espoolde, zo
dat allo .wedstrijdon to-

Ooievaars 
ll',D.S. 
R.v.c. 
v.v.P. 
H.n.s • 
A,D,O, 
v.c.s. 
LENS 
Quick 

6 
9 

11 
10 
.8 

16 
8a 
15 
8 18- 2 

In Poulo l3 32 werd Westor
kwartior kampioen. Lens 
speoldo in deze Poule 
00n ondorgoschikte rol, 
wat mogelijk ook to wijten 
was aan hot foit, dat mon 
pas togon hot eind van do 
kompetitie een vaste loi~ 



elftal en do leiders, goh dit_~lftal vervielen 
en Lens onbereikbaar werd 
voor do enige konkurront 

. H,V,V•,5. Laat ! ma.ar ook 
dit elftal wordt nog van 
harte gofolicitoord. 

dor kroeg, __ 
Voor hot komende seizoen 
·'i10nsen we s1)Clers"en 
leider wat me!J.r geluk 
too. 

Samenvattend kunnen w0·-st·ellon, dat do 13-klassors öën goed seizoen achter do rug hebben en als het komcmd seizoen iedereen ( ook zij, die" niet bij de selektie · zijn ingedeeld) .trou,;: de. trainingen gaat bezoeken, dan zal hot komend jaar zeker nog bot·ere resul to.ton È>rengen. 

~lfil'!~~l~i=l~=~l=l1==~~~:~=~=~=~=i=~=lll= 
Voor· do spelers van :i;,ens , 12, · 13 on 14- is· er op 25 moi nog eon grandioos feost, dat wordt gehouden in oen zaaltje va.n do Sjalom-kerk aan deJlerestoinlaan hook Ambachtsgaarde, Er'wêrdt op .elke speler van deze elftallen gerekend: eon mÓisjÓ .@ag je meenemen, l'Te beginnen o@ 8 uur, muziek, drank on snaçks zijn volop aanwezig, Verdere informatie krijg je nog van je leider, of dit is afgelopen weekend.al gebeurd 

' .. 
NIEUWS VAN DE. JUNIORENRAAD. 
~ * *. *. * * * * *. * •••• * •••.•• * •.•• 

A.s. vrijdag hebben we alweer de laatste 
beo.to.vond van· dit seizoen. A-, 13-klassers 
on jonge Senioren worden weer in grote 
gctûlen verwacht. 
We go.an door tot 01.00 i.:ur on.Kwiek Sport: 
is gewaarschuwd, 

Do Leid0rs. 

Zondag 27 mei is er weer de grote 
Lens sportdag.· Verdere inform11-tio · 
in do volgende Lqnsrevue, ma.ar · · 

· Pupillen, Welpen, 13- en C-Klassers, 
.houdt deze dag vrij. 

O,D.S,-toernooi voor Lens 9 en 16 groot sukses. 
SÓdert 1350 na Chr., toen de Îl).wo;,Órs van. Dordrecht nog wat afleidinG'. vondori in -de Hoekse en Kabeljauwse twistèn;. is ör tot voor j.l. zaterdag weinig opwind_onds ID!,or gebeurd. · · · ·- · 
De voetbalvereniging O,D,S, organiseerde echter haar jaa.rlijks terugkerende, bijzond0r gezellige toernooi, wc.i.::irann, l'l,\'·a,r liefst 6 verenigingen deelnamen, Aangezien Lens vorig jaar een van de wisselbekers had gewonnen, mochten wij dit jaar wederom terugkomen om deze beker t0 verdedigen. 
De Juko was echter in haar onschuld vergeten deze beker bij tijd en wijlen op te poetsen, zodat do-Lcns-dol_egatio op slinkse wijze deze trofee pijlsnel tussen do reeds uitgestalde prijzen .frommelde .ïn de hoop, ho@ snol terug te krijgen om zodoende in de gelegenheid te· komen deze matte toestand weer blinkend to ma.ken, Onze junioren waren zo onder· de indruk van de uitgestalde schitterende trofeeën, da.t bij voorban.t oen suksos niet uit kon :blijven. Lens 9 (B 1) begon direkt goed: door S,V,W. uit Gorinchem, met 2-0 in te pakken door doelpunten van Aad v,Kloef en Maurice Wolters. Do volgende wedstrijd tegen gastheer O,D,S, werd een formaliteit, want"jc moet zo nu en dan toch iets terugdoen en wij gunden dc,ze nazatc,n van d:e "Kabeljauwen" do volle, wins·t, hetgeen voornamolijk zijn oorifati.~"li:i.d in hot feit, dat' oriicï i,oëir:.. waartsen vlak voor d~z~ ~edstrijd hun altijd vco:rt~urondo honger stilden mot de meogcbrn.chte boterhammen, in de wetonschap, dat zo van O,D.S, nog een broodmaaltijd zouden krijgc,n, Miss~h~e~ was dit wel een list~g ,Dqrds krijgsplan. 
Inmiddels b0vrijd v'.lll de _overtollige schadelijk;e .vetten werd do derde wedstrijd één minuut voor tijd beslist door. Sjaak do,Hilster, die juist was ingevallen en zich schijnbaar zo 1::-Îngs ·de lijn had st,,.an opladen, dat hij als oen wervelw.ind. een_ bres sloeg in de 'E]jwi-voste, hor en der sla.cl,tqffers achterliet on toen moedogonloos··hot leder tègeh· dt touwen ,joeg, 
Na do lunch wachtte de wedstrijd tegen het al tijd la.stige Zwijndrech:t, Nadat enkele . Lensors haddQn"goïnformeerd, uit welke plaats deze tegenstander Imam, kon eindelijk 

6 

no. veel -diskussies worden begonnen. Lens ovorklo.stc deze "Zwijritj0s11 togen verwa.chting volkomen, wat echter niet in veel doelpunten werd uitgedrukt, Onze "hakkie-tikkic-likkio-sp0cialist" ,iad van Kleef wist echter knap to scoren, n"-goed voorboreidc,nd werk van Erik L;:md11an. · In de la.a.tste wedstrijd tc,gen·E.],O.H. moest 'Lens laton zien, waarom de zo fol begeerde beker dit j::iar wederom ·nam- Den H~'.1.g vertrok, In een @oordend tempo 



en slimme passes werd de E,B,O,H.-vordodiging constn.nt in paniek gebracht. 
Jan van Gastel, in do wetenschap verkerend, dat hij, indien er va.n zijn voet 
geen doelpunt zou komen, hij eon "douche-special" zou krijgen, knalde van zokor 
25 motor een kogel achter de verbouwereerde E,B.O,H,-goalie, 
Vlak voor hot allerlaatste fluitsignaal kreeg Tonny 's-Gravondijk loon naar wer
:~on, nadat hij enkele tegenstanders op hot verkeerde boon had gezet, scoorde hij 
fro.o.i, 
D) verrichtingen van Lens 16 (C 1) heb ik niet helemaal kunnen volgcnJ hetgeen 
il: orva.n heb gezion, was gewoon goed. Op alle fronton con voel beter Lens, vooral 
Oscar Borst had or flink zin in door oen groot an.ntal doelpunten to scoren en 
~ohn Brongor wordt zo langzamorha.nd spoci~list in hot stoppon va.n penalty's, tot 
twoomno.l toe redde hij groots. Alle vijf do wodstrijdon worden door dGzo knapen 
in winst omgozet, oen grn.ndiozo prostatio. 
no buit bedroog twee prachtige bokors on bovendien twoo wissolbokors, zodat or 
volgend jaar weer twee elftallen aan dit prima georganiseerde toernooi mogen 
doolnonen. 

Nico nrabbo. 

DISKO-AVONn. 

Vrijdag 18 mei a.s. boslui t de KnKa I t seizoen met do al eerder aangekondigde. 
disko-avond. 
l,l eerder is door Fair Impression bewezen, d_at wo op muziek-gebied niets 
to kort behoeven to koraen, zodat wat de rest betreft allos in de handen va.n Lon; 
en Kwiek Sport-leden zelf ligt. 
no toegangsprijs is Fl.1 ,50 p.p., hetgeen, dachten we, voor niemand 1 n beletsel 
heeft te zijn om •t van 20.30 - 1 .OO uur durende foost bij te wonen, 

Tot vrijdag. 

Ko.Ka. 

Het 4o Seniorenelftal hooft de tweede beslissingswedstrijd gewonnen en is 
ceproraoveerd naar de Hoofdklasse. 

11 '-8 l1 Ë~ [\ , ) ,.L ,.. : - . ' 
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D E L E N S R E V U E 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

IN IlALLOTAGE 

J ,G. Ras 
A,P.v,Dlitterswijk 
I.Kaffa 
A.A,Kuiper · 
J,F.v.lfassem 
S.G.Drard 
L,lf,Koning 
E.J,Perreijn 
D,E,Pronk 
D.R.Roozendaal 

ADRESWIJZIGING 

20~12-35 (s) 
02-05-65 (w) 
18-12-64 ( wl 
02-12-65 (w 
16-05-65 ( wc 

· 24-10-58 ( 
11-03-57 (b) 
12-07-65 (w) 
02-12-60 (p) 
24-11-64 (w) 

Haaghuishof 20 Leiderdorp 
Valkènboslaan 173 
Thorbeckelaan 136 
Melis Stokelaan 1902 
Loevesteinlaan 461 
Stiezkade 76 
Troelstrakade 245 
Middenstede 344 
De Rade 83 
Oosterhesselenstr.277 

..-- 914 E,J,Bouhuys naar Pippelingstraat 160 Den Haag 

-AFVOEREN LEDENLIJST 

01710-24074 
335077 
683539 
670921 
674849 
653284 
391747 
292957 
676966 

; 906 -L.A.v;i:l:,Akke:r-. (w) · 
, 008 M,l{,v,d·,J\,kker {c) 
; 012 G.J.v,Ardenne' (a) 
_,.073 R,E,Dout (p) ~ 

, 233 N ;_F,HÖoghie·cistra (s). -· 
31 3 · A',Kuipe'rs ( c J ·- - ,,:i;1,,,s .1, · 

_ 393 H,Niggebrugge (a) 

085 Il.M.v.d.Broek (c) 
··:: 110 , H.v,.Dam (,:,.) 

, 659 · G.J,Dortwegt (p) 
645 c •. J;Dries (s) 

,:_ 206, B.'11:.Hendrichs (ns.) •. ·.· 
· 219 T;J_.Hoefnagel (s)•'•'c.J.."sJ. 
,221·. J,F.van Hoek (a) 
/ 148 R.A,v,Eyken (p) 

WIJZIGING LEDEtrLIJST 

1 84 .. N. de Gruyter· wordt US 

NIEUr1E DONATEUR 

__. 742 J.Op ten Berg (s) 
717 F,E.v,Noort (s) non,,.-L.,. 

,..-411 Jf.P.Pacqué (a) 
...,457 G.J.Ruygrok (b) 
,- 814 T,E,v,d.Spoel (a) 

· ,., 828 . E.N .v.d.Spoel (a) 
,. 525. .G ,F,Teeuwisse ( c) · 
., 7.16 T ,J ,Teeuwisse (p) 
~ 562 P,H,Verheesen (s) 
,,,. 621 P,P,Zeitzen (a) 

_,, W,P,Pacqµé Ilertenrade 151 Den Haag (per 1-7-73) 

LENS 4 KAMPIOEN 

Vorige week heeft U waarschijnlijk tevergeefs naar een verslag gezocht van de 
tweede beslissingswedstrijd tegen Juventas 2, om een plaats in de res. hoofd
klasse H,V.Il, te verkrijgen, Door een misverst_and is dit vorige week niet ge
beurd, Een kampioenschap van onze hoogste vertegenwoordiger in de H.V.Il, is toe:. 
echt niet iets om zo maar ongemerkt voorbij te laten gaan. Daarom hieronder als
nog .een samenvatting: 

Nadat twee weken geleden op het R,V,C.-terrein geen beslissing kon worden ver
kregen, werd afgelopen zondag deze wedstrijd op het Vios-terrein overgespeeld. 
U weet natuurlijk inmiddels, dat Lens erin is geslaagd door een 2-1 overwinnin::; 
het kampioenschap binnen te halen, hetgeen pas in de verlenging·, tegen_ een, met 
nog 9 ·man spelend Juventas, een feit werd. · 
De wedstrijd was helaas nauwelijks het aanzien waard, hetgeen vooral te wijtèn 
was aan een vooral in de tweede helft en verlenging bijzonder onsportief spelen,: 
Juventas; maar het moet ge·zegd, dat ook Lens zeker niet aan de noroale vorm toe·" 
l~;am, Vrijwel de gehele wedstrijd heeft Lens een numerieke meerderheid gehad, 

.want reeds na 5 minuten spelen vond één·der Juventas-voorwaartsen het nodig Leo 
Riemen zonder enige aanleiding te vellen, reden waarom hij zijn burgerkloffie 
:Trner kon gaan aantrekken, Desondanks opende Juventas kort daarna de score en ko:, 
Lens niet gevaarlijk meer worden. 

1 
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Ook in de tweede helft lukte het Lens niet ZJ.Jn numerieke r.ieerderheid in het spe::.
beeld tot uitdrukking te laten komen. Het ~verleg.was vaak zoek. Ongeveer één 
"!dmrtie:r·c"voor ·ti-;jd··kwar.i dan toch het v~rlossende. doelpunt .• Het mis . J9!'3 de Uac.rt, 
die vallend een voorzet vn.n Hans Kruizinga inkopte. Uat er daarna allemaal ge
beurde, had heler.iaal niets r.ieer r.iet voetbal te r.iaken: Enige spelers van Juvent~s 
.waren v.erge.t~;n,.(l.at_·ze in het veld stoiiûen om te voetballen en als resultaat 
daarvan kon de tweede· Juven.tiisser·; die. enige r.ioiiiehten völkoraen bui ten zinnen w:,,s 
geraakt en al schoppend en slaand alles, wat bewoog en niet bewoog, te lijf ,rilde 
gaan, de kleedkamer opzoeken. · · 
lTadat de wedstrijd een paar minuten was gestaakt, kon de tweede helft worden uit
gespeeld ·.en werd er daarna verlengd. ,, 
Lens speêlde dus tegen 9 man en de winnende treffer kon niet lang uitblijvèn. 
Het was Guus Benneker, die hem met eep. daverend schot voor zijn rekening nir.J'en 
het kampioenschap veilig stelde. 
Daarmee kwam een einde aan deze slechte wedstrijd, waarin Lens zich niet hóeft 
laten verieiden het onsportieve spel van Juventas op eenzelfde wijze te boint
woorden •. 
Het heeft· 1ang geduurd, filaar het kampioensnhap .is dán toch binnen, waarr.iee · wij 
allen, die hieraan hebben r.ieegewerkt, van harte gelukwensen. 

Jacowioz 

L O T E R IJ 
=.:=;;:;;;:;;;:;;:;;;:;;;_;;:;== 

Hij krijgen nog 50 boekjes met loten terug. 
A.s. weekend is de laatste mogelijkheid om het geld' en de boekj·es in te. loveren, 
Als de niet verkochte loten niet worden ingeleverd, worden ze als verkocht be
ochouud en ben je verplicht or.i li'l-. 10 ,- per r.ieegenor.1en boekjp te· betalen. 
Zorg er dus voor, dat je de laatste loten verkoopt en lever a.s. weekend het gold 
plus de niet verkochte loten in.' 
:Tij kunnen nu de rest van de prïjzen bekend maken. De trekking is op 31. mei na 
afloop van het veteranen-toernooï. Zowel zondag, als op herJelsvaartsdag. (vetoranon
toernooi) ~ijn er nog loten ie· koop. U r.iaakt dan kans op de volgende prachtige 
prijzen•.; · ' -~~-

,•, --=<"-- Af~~ ½f:.Ffll{((tff/r!:7• 

tao.rt 

barbecue 
een lederen voetbal 
platenbon 

. ' :.y;. 
' ))' 

. r/~/7;, ?t,,; ' ~·. j ;f(, 7/ ? 
.·•q.~ /_ , 
·:;; :·· , '". . 

. ;.i ,' • 

-~.·-...·~·· ,, . --~-'· .. ,;· .......... ,.,.. ·-!.'r s_.···. -J~itt'' 
doorsmeerbeurt voor uw auto ·s,-,-· .. ·· · · ·· 

een doos autoverband· 
één kamerverhuizing 
een servicebeurt en 
een schoenenbon 
een kamer behangen 
100 1. benzine voor uw vakantie 
een levensmi.ddelen pakket 

Al met àl geweldige prijzen. Een reden temeer om snel neg wat loten te Kopen; 
Dit is a.s. zondag op de sportdag en op hemelvaartsdag r.iet het veteranentoernooi 

... nog raogelijk. 

îiOEtrSDAG!UDDAGTRAINING. 

J:Tu de woensdagmiddagklub voor dit seizoen 
tut. het verleden behoort, dankt het. be- . 
stuur voer de voortreffelijke wijze, waar
op Mevrouw Könemann en Mevrouw.van der 
Heek op.woensdagmiddag onze pupillen en 
welpen hebben opgevangen en beziggehouden. 

·Vooral, omdat het het afgelopen jaar 
moeilijk bleek steeds leiders/trainers 
te vinden, was•het prettig, dat zij be
reid waren steeds aanwezig te zijn. Het 

/ . ., 

bestuur hoopt op hen volgend jae1r 
weer ~en beroep te r.iogen deen, ter
wijl verwoede pogingen in het werk 
zullen worden gesteld om een vaste 
leider/trainer te vinden. . 
Jie.t bes tuur dankt ook ai degeneri, cl. _ 
voor kortere of langere tijèl de 
training .van cmze Jongste leden heb e. 
verzorgd. Hopelijk mogen wij op scr.: 

. gen van u in d~ toekomst weer GG:, 1.. 



roep _doen. 
Zijn __ ~r.Jiy,i;r;ïgon.Ee mensen, die bereid 
zijn komend se izcicm op woonsdagmidd::i,g 
enige tijd beschikbaar te stellen, dat 
zij zich melden bij onze sokrotaris, 
Abeelstraat 37, tel,324044, 
Wij hebben uw hulp hard nodig: 

SPORTDAG 1973 

..--:. 

Zondag, 27 mei a.s., organiseert de Juniorenraad weer de jàarlijkso sportdag, 
Voor degenen, die het nog niet weten, dit zou toch kunnen, vertellen wij, wat or 
zo 1 n dag .. gaat ge beuren. 
Om te beginnen is er eon inschrijving van 10.30 uur tot 11.00 uur in hot klub
gebouw. -Iedereen meldt zich bij hun groep, die aangegeven staat d.m.v. eon bordje. 
Hierna wordt iedereen naar het kleedlokaal gewezen. Do leiders ga::i;n dan met jul
lie alle onderdelen afwerken. De onderdelen zijn: hardlopen, baldribbelen, ver
springen, doelschieten, doelkoppen, veldloop, ingooien on paalschieten. 
Voor de pupillen on welpen is er nog penalty schieten en hindernisloop, terwijl 
~e B- en C-klassers hiervoor in de plaats .hinkstapsprong hebben,.Tussen al dozo 
onderdelen door wordt er vreselijk gelachen en natuurlijk geniet men van de 
"ui tor aard" aam1ezige zon. Aan het eind van de sportdag is er traditiegetrouw 
ook eon leiderswedstrijd. Aan deze wedstrijd kunnen allo vaders, broers of Lons
;todon meedoen, als zij tenminste ook de hole dag aanwezig· zijn geweest voor ,wt 
begeleiden van een groep of voor hot toezièht houden bij eon onderdeel. Alle 
vaders of anderen, die zich hiervoor op willen geven, kunnen dit doen vóór zater
dagmiddag om 5 uur bij Paul v.d. Steen, tel, 39.86.94, of op het veld bij Bon Os
se. Wij rekenen ook op uw hulp. Na deze wedstrijd worden de prijzen uitgereil~t on 
gaat iedereen blij naar huis. Do prijzen bestaan niet uit bekers, maar uit co~ 
shirtje, kousen of broekje per groep. Jullie moeten àllomaal in je loven eon 
sportdag meor.,aken. Jo zult zien, dat je or dan geen eon moor overslaat. 
Dus a.s. zondag verwachten wij allo pupillen, welpen, B- on C-klassers· om to 
strijden voor de prijzen. Tevens rekenen wij op voèl leiders, die hun me~ower
king willen verlenen. Maar ook hopen ~ij, dat er een heleboel ouders, broers, 
zusters en andere familieleden op Lens aanwezig zullen zijn. Wij vcrwaç:hton :~1;1-

. stens net· zo 1n sfeer als. op hot cocktail toernooi. 

Enkele belangrijke punten voor d0 deeln0mers zijn: 

Neem je voetbalkleren moe. Hot liefst ook eon trainingspak. Naast de vo0tbal
schoenen moet men ook gymschoenen meenemen en natuurlijk oen goede bui. Laat 
álle ballen thuis! 

Do leiders worden verzocht om minstens 1 pen mee te nomen en niet te vergoten d.o 
voetbalkleren, als men tenminste wilt deelnemen aan de voetbalwedstrijd. 

Juniorenraad. 
VARIA 

- Lilian (dochter van An) Scholt,m zal op donderdag 7 juni a.s. in hot huwelijk 
treden met Leffert Voenstra (U weet wol, van achter de bar) om 14.45 u., tor 
Geraeentesocrotarie in Loosduinen. Recop'tie van 17 .00-18,30 uur in Paviljoen 
"flostbroekpark", Kapelwog 35, Den Haag, 
Onze g0lukwenscn. 

- A.s. zondag sportdag. 

PROGRAMMA SENIORJ!}T VOOR ZONDAG 27 MEI 1973, 

12.00 uur Oliveo 1 - Lens 5 (H,V,B,Bekor) 

MAJUTDAG 28 MEI 197 3. 

6.45 uur· Lens Comb. - Old Strandions, Londen. 

LIGGING DER VELDEN: 

Sohoidsrechtor: 
J,Kruydenbcrg 

Olivoo - Sportkomplox "do Groene Wijdte", Noordweg, Pijnacker. 

VERZAMELEN: 

Lens 5 -- 10,45 uur Klubgebouw 
L0ns Corab. 18 .• 1 5 uur 11 

.) 
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ZO!lERA vrn.TDVOETBAL: 24 mei 197 3. 

19.00 uur 
19.00 uur 

Lens 1 ...: Holl.Sport 1 71 
Lens 2 -' Wegu 
Lens 3 - vrij 

AFSClHlIJVIHGEff: Lens 1 bij G.Oostrom 
Lens 2 bij F.Straathof 

0 PST ELL INGEN: 

telef. 55.82.98 
telef.33.72.88 

Lens 2 Lens Comb. 28/5: 

· Scheidsreèhter: 
~Marëï--
J.de Bruyn 

als tegen B.T.C. 
1a. E .J3akker's 

P,de Haan, W,!Couwenhoven, C;Schrover, J.Zoun, 
J.Colpa, J.Stoltz, J,Kruizinga, G,v/d Vel9-e, -' 
S.S:t'.ipel,. il.Schijf, J,Disseldorp, F.Guit, J.Verhoucc1, 

-J.Bertens. 

Rectificatio Il ,do lfarto.,;-h-toernooi. 
Dit toornooi wordt niet, zoals abusievelijk vermeld, georganiseerd door do ver
eniging Laakkwartier, mo.ar door V.V."do Ooievo.=s". 
Op 29 mei ac.(lsto.ande speelt ons 1e elfto.l voor dit toernooi tegen RijswiJk, 
o.o.nvang 19.00 uur. 
De spelers hiervoor wllrden door Dhr,Anderiesen o.angeschroven, 
Gona-toernboi voor 9e en 110· elftal. 
•Do door beide.elftallen beho.alde resultaten, n.l. _O punten voor Lens 9 en 3 punten voor Lens 11 kwo.mon in het eindklassement tot uiting in een laatste plo.ats als verenigingsprijs. 

0
'!.lphio.-veteranentoernooi. 

l)o poule uitslagen hiervan waren: 

Lens - II ,D. V .S. 0-1 
Lens - Alphia 3-4 
Lens - Gouda 0-2 

De s';rija. or,1 de 7c on Se pla.Ó.ts tussen Lens on H.O. V. eindige met ·4-1 in vcurdoel van H.O.V., door welk resultaat Lens als achtste en laatste dit toernooi beëindigde. Desondanks con voortreffelijk georganiseerd toernooi, mooi weer 011 --leuk· gespeeld. 

LENS VÉTE.i'UNEN-TOERNOOI OP HEMELVAARTSDAG 31 MEI 1973. 
Voor dit toernooi, waarvan programma etc. elders in de Lonsrevuo worden gepubliceerd, worden de volgende spelers verwacht: 

A,Bertens, II.Douw, P,Durghouwt, G,Halleen, J,Jagor, G,Jehee, 
H.Komper, A,v,Luxemburg, W,Michels, N,Osse, J,Riomon, W.Suiker, 
M.Suykorbuyk, W,Vorhoul, M.v,Zilfhout. . 

;.FSCHRIJVDJGEN: bij A,v.Luxemburg, tel. 60,71,71. 
Uitslag~~: Lens 5 .- l3,T ._c .1 (rr. V .B .Beker): 2-3. 

LEtrn-lllli\TAVOND GR[!lTDIOOS SUKSES ! ! ! -===-============================== 
Afgelopen vrijdagavond heeft de KaKa het seizoen 1972-1973 afgesloten. met een suporgeslaagdo beatavond. De opkomst was zender meer g§woldig to noemen, terwijl de stemr:üng_ op do avond zelf niets. te .w.ensen .. o:verliet •. Do- KaKa wil· 1ióvènal ·bonadruklmn-,.-da't••Zi·j bijzonder waardeert, dat_ oµz_e zustervereniging "KWIEK SPORT" altijd weer borg' staat voor een flink aantal vrouwtjes, die de danslust bij het ac.1-nozig mannelijk personeel allnn m<:1.;:lr ton .goede komen ! 
Digenlijlc hoeft dit niet moer to worden. vermeld, maar do "FAIR-IMPRE!3SION-DRIVEHf-SI!OW' was wodero,a grandioos. 
Zoals ons al maor is opgevallen, is dit 00n discotheek, die.gehoor geeft aan verzoekjes uit het publiek, wut niet. altijd het geval is. 
ï':r was slechts één héél klein negatief puntje. 
liet viol de KaKa no.r.iolijk nogal togen, dat omstreeks half een iedereen do Lens-3oa,-Club al had vorlaton. En dat torwijl do Ka!Ca eindelijk had'versierd, dat ,;o ( de FAIR-Improssion) tot 1.00 uur door mochten e-o.an, · . •· .. 
Maar ja, het zal wol een lcwestie van wennen zijn. Tot besluit wil do Ka!Ca niet nalaten "KT-ïIEIC SPORT" noe-maals te bedanken voor de gedurende het gehele seizoo:, 



genoten medewerking. . . . 
Wellicht is het raogelijk om volgend seizoen de sanenwerking nog meer te_perf-,k• 
tioneren, ·o.a. door nauwer kon takt tussen de respektievelijke kontak:tkomraissios, . 
De Ko.Ka staat hier .in ièder geval geheel voor open. · · 

Resumerend mogen wij echt wel stellen, dat heit qua Beatavonden een geslaagd sei-
zoen is•goweest. . 
De opkou1st is bijna alle avonden goed tot uitstekend gewcrnst, wat ons,·veol ·Ver
trouwen geeft in het volgend seizoen. 
Dank daarora aan: 

"THE FAIR-H!PRESSION-DRIVE-IN-DISCO'~-. 

en. 

"DR,DUJ\!MY'S. DIUVE-IN-DISCO". 
,· ·. 

Ook zij zullen vc.lgend jaar p.a. weer borg staan voor een geslaagd seizoen. 
-.. -... 

Ka.Ka 

DAMESVOETBAL, 

Deze week zal or door de jeugdnfdeiing betanld voetbal van F,C, Deh Haag woor 
het bekende internationanl voetbal toernooi worden georganiseerd. i-rij, als dar.ies
afdeling van Lènig en Snel, hebb.èn de eer om op a.s. zaterdag, '.ianvang 12,60 
uur, een voorwedstrijd to mogen spelen tegen A,D,O,, dl vorens daar de hnlve fi- ~ 
nales een an.nvo.ng ;110r.1en ! · 

A.s. zondag· 27·.é,~:r-:zullen wij, deelnemen aan een toernooi, georganiseerd do,n· de 
v.v. Naaldwijk, aanvnngstijd van de eerste wedstrijd 11,00- uur.·-
Zoals is afgespróken, ga.an wij ora in konditie te blijven, per .fiets 911_ver.t;:-ok
ken daarom reeds era 1 0. 00 uur vanaf ons klubge bouw aon de Hengelo laan. Zij, _die 

, geen vervoersmogelijkheid hebben, worden verzocht dit n.s, vrijdagavond n('.. :le 
training door . te goven. · · 
Als tegens tonders ontraocten wij in poule· b_.'tle- volgende verenigingen: Duno, 
G,D,A., Flamingo's en Naaldwijk. 

Op zondag 3 juni ons eigen Lens damestoernooi, 
wedstrijden, 

poule a 
11 .oo uur 

12.10 uur 

14.00 uur 

Eoule b 
11 • 35 uur 

12 .45 uur 

14,35 uur 

de postduiven 
celeritas 

lenig en snel 
celoritas 
v.c.s. 
de postduiven 

wilhelmus 
valkeniers 
valkeniers 
e-,d.s. 
duno 
wilhelmus 

v.c.s. 
lenig on snel 

g.d.s. 
duno 

- wilholmus 
g.d.s. 

- valkeniers 

aanvang 11,00 uur met Je eerste 

. ---·-"\ .--~ - . ·:c'.~-1~ ,.-. 
~\_,-,,...-~-----<~-:,/. :· ~:-:·,.:.-, 

.i, : .L 
M•· ... -- .. •-

Tijdens de rust-poriod0 van dit toernooi om 1};00 uur, zal er een demonstratie
wedstrijd worden gegeven.van hot bekende friese spei "Kc,,atsèn", oen sport, dio 
in het hoge noorden vele duizenden toeschouwers trekt. 
Zoalo u ziet, wordt er dit jaar door onze vereniging wol wat gedaan om het de 
leden naar de zin t0 maken. Mogen wij nu van onze leden verwachten, dat zij, 
door hun aanw?zigheid tijdens deze toernooien, blijk gov0n van hun waardering, 

31 MEI 1973, LENS VETERl'.NEN"TOERNOOI. 

Op onze velden aan de Hengelolaan ·worut crp füihdèrdng 31 mei (hemelvaartsdag) 
weer ons jaarlijks veteranentoernooi gehouden. 
Gezien het raooie weer, .dat wij verwachten, beginnen wij om 11 .00 uur met do eer
ste wedstrijden. 
De inz0t is do alom bekende, on door v0le verenigingen beeeorde beker " De LGn::l 

' Goldon Cup " • liet belooft een enerv0ronde dag te worden, daar wij bui ton de b0-
k0ndo, clubs, die aan hot toernooi deelnemen, ook nog leden va.n de" Haagse 
sche=:mbond" in ons niddon hebben. ,Zij zullen om 13.00 uur, tijdens de rust;:,-Jrio.:· 

\ 



van dit toernooi, demonstraties en wedstrijden mot verschillende wapens geven, 
En alsof dit nog niet voldoende is, hebben ook besloten de trekking van onze 'grote loterij aan het einde van deze dag te doen plaatsvinden, 
Leden van Lenig en Snol, toont ook ee,ns belangstelling voor do sportieve ou

, deren onder u en koopt de laatste loten bij ons weg voor hot bouwfonds,, 
Programma 

•poule a 
11,00 uur b.o.t. xerxes 

foreholte - v.v,p. 
12,10 uur foreholte b.u.t. 

v.v.:p. 
14,00 uur xerxes 

b.m.t. 

poule h 

11.35 uur devjo 
lenig 

12.45 uur o.d.s. 

- xerxes 
- foreholte 
- v.v.p. 

- wilhelmina 
en snel - o.d.s. 

- wilhel• ina 
lenig ,eh snel - devjo 

· 14.35 uur wilhelr.lina - lenig en snel 
devjo o.d.s. 

15.15 uur aanvang van de finales, 

PROGRAMMA JUNIOREN 

.S '/ ·"Î~l 
--4 \;,,tz 41 ¼<~.,~ 

' '•• /1 ~ 
""1 /i t "1 

1 J ,,i;, '1 

vA ,., " ~ r ,< / 

.. zaterdag 26 mei 1973 Terrein: 

6 

12,00 uur Lens 1 - N,K.S,-toernooi 
10,30 uur Lens 9 - Hollandiaan-toernooi 
9,00 uur Lens 10, 11, 12 - v.c.s.-toernooi 

13,00 uur Lens· 13/14 - Velo-toernooi 
10,30 uur Lens 16 - Ilollandiaan-toornooi 

C,Stap~~ on 4.Schij! zie Lens Comb. Sonioren 

PROGRAMMA PUPILLEN en UELPEN. 
zaterdag 26 mei 1973 

13,45 uur Lens P 3 en 4. - RKAVV-toernooi 
13 ,00 uur Lens W 2 - Velo-toernooi 
· 9,00 uur-.,,.Lens W 3 - Velo-toernooi 

· ~oná;g ·2·1· r.iè:L '1973 

SPORTDAG VOOR JUJHOREIT, PUPILLEN on WELPEN, 

AFSCHRIJVIlTGEff: 

Lens-terrein 
Vlaardingen 
Dedomsvaartweg 
Wateringen 
Wateringen 

Maandag 

Leidschendam 
Wateringen 

·1fateringen 

:§,::,liriftelij~ 
Telefonisch 

v66r vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G.v.d,Steen, Nunspoetlaan 303, 
vrijdagavond tussen 18.45 en 19.30 uur: 
A-klassers : dhr.J,Hop, tel,29.40.38 
B-klassers : dhr.A.Bertens, tel. 29,02,45 
C-klassers : dhr,R,Becker, tel, 55,94,77 
Pupil_len en Welpen, Klubgebouw, tel.66.13,14 

Er kan niet over eventueel doorgaan van de toernooien worden gebeld, dus steeds ,naar veld of punt van samenkonst komen. 

·vrijdag, 
zaterdag, 

25 mei 
26 mei 

Toernooi agenda. 

nederl::rn.gserie voor jeugdleiders 
Voorronde N,K,S, toernooi voor Lens 1 
IIollandiaan toernooi to Vlaardingen voor Lens 9 

· en 16, 
Vcüo toernooi te Wa;teringen voor welpen 2 en 3 
Velo toernooi to Waterin5en voor Lens 13 en 14 
RKAVV toernooi te LeidsohendarJ voor pupillen 3 en 

4. 



z;i.tordag 26 .. noi · 
. donderdo.g .,31 .raei 

' 
V,C,S, toérnooi voor Lèns 10; 11 en·12. 

: '.Co:11-toernÖoi te Rotterdo.r.1 voor pupillon 1 
Dio H:1.gho. toernooi voor welpen 2 en 3 . . . . .. 
S;°E,V, toèrnobY te Leidschendar.1 voor Lens 22 on 23, 

----------~.---,---- .-----------~-. -- -. . : . .. - - ',-. - - - .. _, -- - ---.-----------------------------
~--" -- --···· ... 

. UEGENS HE.'l' OVERLADEl.1 TOERJ."'i!OOI PROGRAM!,L'l VERZOEKEN WIJ DE B-KLASSERS ZO MIN !WG:::J
LJ;.TK f;F TE S_CHRIJVEN · ! · 
=== ·======== ·===========-=========-=----=------------------------------------------
Vrijdag 25 mei }foderlaagserie voor jeugdleiders. Aanvang 19,30 uur. 

vrijdag a.s. ontvangen onze jehgdleid0rs hun collega's yan de v.v. Quick Steps. 
Om voor do beschikbaar gestolde beker in aanmerking te komen, zullen de leiders 
van Quick Steps eon beter resultaat moeten bereiken dan.v.u.c., dat Lens wist te 
vorslaan met 3-1. Uitslag strafschoppon 4~4. 
;.fgelopen vrijdag. werdon do leiders van Vreden burch uitgeschakeld door met · 3-2 · · 

··van.Lens to vci'rliezen. Vrijdag! a;s,· zal het Lens-leiderselftal wordon geformoer:i 
uit de'vo"igende spolers: 

F,Teunissen, N,Osse, H,Zoun, G,Ileynen, A,Bertons, U,Miohols; Th.Hoefn,:,,gol, 
B.Osso, A.Banning, N,Drabbe, A,Bauman, C.v,Deolen, 

zaterdag 26 mei Voorronde N,K,S,toernooi voor Lens 1, Aanvang 12.00 uur. 

Dit jaar zullen ·de.,.voorrondes · om de·N ,K;S. -bekër 1973 word.on gehouden op de ter
reinen van Lens en Volo.rèsp. op zaterdag 26 en zondag 27 mei. Op do Lensvelden 
wordt· de ·voorronde liespeeld door poule A, wolke wordt gevormd door do voreni-" 
gingen Lens, RKA VV, SEP, GDS, Blauw-Zwart on S.V. 1 s-Gravenzande •.. i:ie~ .. vods tri jdm1 
duren 2 x JO .minuten. ProgrD.r.lr.w .. voor Lens 1: 

12.00 i,mr .RKAVV 
12,40 uur SEP 
14,00 uur Blauw-pwart 
14,40 uur s.v. 's-Gravonzande ,,. · 
16 .00 uur· GDS. ,, · ., 

Do winnaar van dit toerr,0oi plaatst zich voor de, distriktsfinalo, welke op 11 ju:li 
a.s. zal wcrdèn gèhoudon. · · · · · · · i. · 
Lens 1: j.v.rijn, th.v.rijn, .m.bloks,: h.v.b\,yeren, f,disseldorp, c,böosekon';':. 

h,rimL1elzwaan, a;jungschÜiger;· ·g;tromnelen, r.zoun, p.v.d.stoon, 
r. v.d. steen,. o. kortekaas. · 

)focht de juniorenkommissië spelers 'hebben opgesteld, dio weinig interesse in con 
'toernooi hebben of in feostopstollingon willen spelen, .dan kunnen zij di.i;• kenbac.r 
:;;aken door vrijdagavond ·op het b0kende adres· af te schrijven. Do Juko stelt lie,,
vor prijs _op spe],ers • et 1 üa/o .. inzet en •r.ünder capaciteiten, dan ci• gekoe·rd, 

Sa• enkomst Lens 1 om 11.15 uur L,ms terrein. Leider: Dltr. P.v.d.!faas. 

zaterdag 26 mei Hollandiaan toernooi· to·V.laardingen voór '.Lens 9 en 16." Aanvahë( 
--· · 10.30uur. 

-1,atcrdag 26 oai gaat onze sterkste· toornooi-'-körabinatie ·na.ar Vlaardingen om naar 
a.lle waars chi jnli jkheid niet met lego handen na.;ir huis terug te kerol:l ,. Wis tori dezo 
jongens niet op ·. 12 mei jl'.- in Dordrecht tweé"wisseloëkers en twee 1 o prijzen in 
de wacht te slepen? A.s. zaterdag gaan zij in Vlac.rdingen proberen ditzelfde re
sul_t~at _te boreiken. De volgende wedstrijden moeten hiervoor worden gespeeld:· 

ZONDAG: SPORTDAG . 
·-\· -- ~ -------- ---- : 

Lens 9 

11.00 uur Rijnmond 
11,45 uur Hollandiaan 
12.15 uur T.S.E. 
13,30 uu:r,s.c.o. 

.. 14.00 uur Rookanjo 

Lens 16 

10,30 uur Rijnraond· 
11.15 uur Rockanje 
12,00 uur Hollandiaan 
13,30 uur s.c.o • 
14,30 uur T.s.n. 

Wedstrijdduur:. 2 x 7½ • ir:rnu.t •. 

Lans 9: J.v.Gastel, G.v.Gessol, A. 's-G:r:av;endijk, M,Heynon, J .• do Ililster, 
A.v,Klç,ef, T.de Kok, R,l>lioka, .Q,v"Noori;, P,Perreyn, G.Ruygrok, M.Woltors. 

• • • • • • • • & • 

Samenkonst: 9 uur Lens-terrein. Leider: Dhr.C,Franke, 
,. 

7 



Lens 16: . J.IJronger, O.Eörst, P.Devilée, R.Hofman, P.Hop, R.v.d.Laan, J,:Lausberg, J.v.Rijn, P,Valkenburg,. F,Fo:rtr.ian, R.v.d,Meer, R,Noordeloos, Samenko• st: 9 uur Lens-terrein, Leider: Dhr,W,Keetman. 
Zaterdag• orgen 26 mei Velo-toernooi voor welpen 3, Aanvang: 9,00 uur. 
Welp,m 3 gaat zaterdagraorgen naar Wateringen on de spits af te bi;iten voor diverse Lens-elftallen, die de komende weken ook aan het Velo-toernooi zullen deel~ nomen. 
lfolpen 3 speelt in poule 2 _en_ wel om 

9,20.uur-tegen"Laakkwartier 2 
10.00 uur tegen Vredonburch 4 _ 
10,40 uur togen Velo 4 
11.40 uur tegen D.s.0.5 

Lens welpen 3: R,v.Eergenhenegouwen, W,Colpa, D, Franken, B,Hoemskerk, R,v.d,Hoek, L.Kanis, R,v,Loeuwen, H.Raaphorst, J,Rombouts, L,v,Rijn, R,v. Vlaardingen, J. Odenlcirohen. 
Samenkomst: 8.15 uur Lens-terrein. Leider: Coos v.Deelen, · 

zmtDJ[G: SPORTDAG ===========-==--
zaterdagmiddag "26" inei VelO toernooi. voor Lëns 13, 14 en welpen 2, ' 1 s-Middags is Lens .bij Velo vertegenwoordigd met 3 elftallen. Lens .13, 14 en welpen 2 zijn de gasten. Programraa voor -

Lens 1 3 Lens 14 Welpen 2 13,00 uur Velo 12 13,25 uur Dynamo 2 13.30 uur Velo 2 14.15 uur Vios 6 14.40 uur GDA 5 14,30 uur RKAVV 3 15.30 uur Naaldwijk 8 15.55 uur Velo ·13 15,30 uur KMD 1 16.45 uur Vorburoh 9 16,45 uur De Flfmingo 1 s 16,30 uur RVC 2 
Uodstrijdduur 13-klassers 2 x 10 minuten; welpen 2 x 7½ minuut. 

· Lens 13: R,Elank, L.v.Domburg, P,v.Duyn, A.lloefnagel, F.Kras, L,Lejewarui, . M':Looyo, G.Mahieu, V.Pouw, T.Prins, H.Uding, II,Îfubb,an. Samenko• st: · 1-2,00 uur Lens-terrein. Leider: dhr,s·.sandifort·. 
Lens 14: P,Blo•, W.Groen, R,Hoppcmbrouwers, J,Houtsohildt,-E.v.d.Hoven,· A.Jioenstok, M.Jansen, C.Lipman, E,Tounis, Th.v,d.Vourt, W.de Vos, J,de lfaal, F,Wouters. 
Samenkomst: 12,00 uur Lens-terrein. Leider: Dhr.JI.Dankers. 
Lans Welpen 2: F.Höoghiomstra, R.v.Dijk, P,do Groot, G.do Kok, M,Ras, M,Riemcm, Lv.Rijn, n.vester, Robert lfasserman, Ronalç. Wasserrnrui, F,Elom, T.Ypma. 
Samenkomst: 12.30 uur_ Lens-terrein. Leider: Gu~s,Heynon. 

ZONDAG: SPORTDAG 

zaterdag 26 moi RKAVV toernooi voor Lens pupillen 3 en 4. 1,anvang: 13.45 uur. Pupillen 3 on 4 garui zaterdag op bezoek bij RKAVV in Leidschendam. Voor die ·ouders, die naar hun zoon willen garui kijken en eventueel bereid zijn om pupillen mee ie nemen: de terreinen van RKAVV zijn gelegen aan de Ileuvolweg te Leidschondarn-Noord. Zij vertrekken om 12,45 uur vanaf het Lens-terrein, Programma: 
Pupillen 3: Pupillen 4: 14,35 uur RI0'.VV 3 13,45 uur RKAVV 4 15. 50 uur Zwart-Wit 1 28/3 15. 00 uur Westlandia 4 17.05 uur Wostlandia 2 16.40 uur Zwart-W_it '_,28/4 

Lens pupillen 3: R.v.Ooston,. P.B;rochard, R,Duyndam, J.Eys, P,Eys·, J.Franken, W,ter Laare,, :J,;v.d.Lans,., M,Leyn, A.Rovers, M.Rutgers, S,Teunisson. 
Samenkomst, 12.45 uur Lens-terrein,· Leider: Ton Baurann. 
Lens pupillen 4: 

ZONDAG , SPORTDAG 8 ================= 

J.v-.Kleef, M.Dessing, ll.v.Dijck, H. ter Hark, E,Hofman., P.Houtman, T,King, S.Kra• er, P.Krol, W,Lucassen, J.Prins, H.v.Zonneve).d. '--· _ 
Samenkomst: 12,.45 uur Lens-terrein. Leider: 

Forrie Hoo~hieHstra. 



zaterdag 26 mei v.c.s.-toernooi voor Lens 10, 11 en 12, Aanvn.ng 9,00 uur. 
'•, 

Té elfder U:ro ontvingen wij van de vorcmiging V. C.S. ocm uitnodiging ora dool tJ 
nomen aan hot ]-junipron toernooi. Ondanks de, late ui tnodigine bos loot do- Juko 
dit toernooi toch te akseptoren, daar een late afschrijving van een uitgenodicdo 
vereniging, dit v.c.s.-tqernooi dreigde te doen mislukken; Het programma voor 
onz~ elftallen kunnen wij helaas niet publiceren, daar dit tot op heden nog 
niet bij ons bekend is. Vast staat echter, dat do volgende verenigingen met 3 
elftallen zullen deelnemen: E.D.O. (Haarlem), Hercules (Utrecht), Lens, Do Spar
ta:m (Amsterdam) , . Stcrmvcg01s· (IJmuiden) en V. C.S. 
Ze te zien een bijzonder leuk on sterk bezet toernooi, 

Lens 10:·J.v.d.Burgt, R,Guit, R,v,Hook, R.Hulsemans, E.Landman, J,Lustenhommr, 
·R.v.d.M0er, w.v.d.Mijo, A,Reesink, C.SchcnkelEi, J,Voldman, A.v,Volzen, 
J.v.Velzen. 

Leider: Dhr.lT ,Osse. 

Lens 11: G,Bloks, J'.Brochar~, E,Castenmillor, J,Hollink, R.v,d.Kruk, F.v.Loon, 
R,v.Luxemburg, R,Pook, II.Ruyter, ,LSlabbers, M,v.Wassem, Th.Vissor, 

Leider: Dhr,N.Drabbo. 

Lons 12: G,Bcelhcuwor, J,C,v,d.Endo, R,!Ieomskork, E,v,Luxonburg, R,Leyn, 
A,v,Maren, P,lfoyor, K,v.d,Moijs, P,v,Rijn, J,Tettoro, J,1fijngac1rdo, 

R, Wijsman, .D • .v. d,Zwan • 
. Leider: Dhr.B.Osse. -

"'SAf,IBNKOMST VOOR DEZE ELFTALLEN 8.15 uur LEtfS--TERREIN 1 

ZOlfDAG SPORTDAG 

GROOT KOICT;\.ILTOERl'WOI VOOR ALLE PUPILLEN' EN WELPEN. 

Afgelopen zondag is or weer ecm uniek gebeuren bij do L0ns-g0schiedonis geschre
ven. 
Het was de dag van het grote Lens Koktail toernooi, waaraan iedere pupil"t~n welp 
• 00 kon doen, maar w-:,,arin do spelers vantovorcm niet wisten, in welk elftal 0ZG 

zouden spelen. Dit zou vlak voor do aanvang van het toernooi worden geloot. 
Door do toernooi-kor.missie waren de volgende namen bodach'i: 

Ajax, Juvontus, Ro:i.l Madrid, Livorpool, F,C.don Haag, Benfica, Borussia J,J.:,,.,, 
Sparta, Sundorland, Bayorn Münoh0n, F,C.Twonte en Foyenoord. 

1'Tar0n er 1 s-mOré,0ns nog problo• on mot de t0rroinoïnstandighedon (dank O:an allen, 
die hebben geholpen om do velden nog enigszins bospe0lbaar t0 raaken), toch kon 
het toernooi mot erg mooi weer en heel voel enthousiasme worden bogonnon, 

Hot zal volen raisschion hebben verbaasd, met welk oen geestdrift on spontanitoi· 
de pupillen en welpen samenspeelden. 
Doch niet alleen do spelers hadden or kennelijk veel plozior in, maar ook de tal
rijke toeschouwers, die genietend van een heerlijk lente-zonnetje naar do Hongo
lol:i.an waren gekomen, Hot vfol ons op, dat iedereen juiohto bij oen d.oolpunt, vc r 
wie het ook was (waar vind jo dat nog?) 

Dat Ajax in de finale won van Bayorn Münche.n was in feite .niet zo belc1ngrijk (.col 
gerechtigheid!). 
lfo afloop kroeg iedere deelnemer eon vaantje· ter herinnering aan dit,; zeer ge-
slaagd toernooi. , ·· 
He geloven zeker,. dat'· iedereen, d:\..o zondag op hot Lens-terrein was, oen prottic(; 
dag heeft gehad (bont U ook zo bruin?)•" , 
Dank aan iedoroon,' dia aan dit. toernooi hooft • oegewerkt en aan Dhr.J.Hop 
voor hot uitstekende idoo. 

P.S. We hopen, dat.allo pupillen én welpen ook zondae woer aanwezig zijn v0or 
do jaarlijks torugkorondo sportdag (ook voor Junioren Zio elders in dozo 
Lens-revue. ) • 
Met hetzelfde weer, wordt het eenzelfde Happening, 

Lens P 2 l/assonaar-toernooi. 

Ons tweede elftal hooft ock op zijn tweede toornooi do eerste prijs weten to 
behalen. 
De eerste wedstrijd togen V.V.P. eindigde in oen 2-0 score, door doelpunten 

,I 



van Leo Janmaat en Richard ]on, 
Na oen kleine pauze was het Semper Altius, die met dezelfde Score werd teruggewezen. Gastspeler Rudie Verstoeg en weer Leo brachten do doelpunton op hun naam. Do derde wodstrijd togen Wassonaar boslisto Rudio -met oen daverend schot 1-0. 
Do laatsto wedstrijd tegen Rijswijk verloren we mot 1-0. Vijf strafschoppen moeston nu do beslissing brengen, Rijswijk schoot er drie in, één werd er zoor goed door F.Vorbarendso gestopt en één ging or naast. Lens deed het veel beter. Loo Janmaat, Jan Riemen, Richard ]on, Rudio Verstoog on Arno Overgaauw scoorden allen beheerst. Do 0orste J:?rijs was. voor Lens. 

ZONDAG : SPORTDAG ===========-=-=== 
w.r.rc. 5 - Lens 21, 1-3. 
Deze einduitslag kwam.tot stand na 
eon door beide elftallen goed gÓspeolJ.e wedstrijd. In het veld was or van weinig krachtsverschil sprake. Toch was rle overwinning voor "l:iet 21 o" verdiend, omdat er niet zelfzuchtig word ge
speold on men steeds de bal hot werk liet doen door op tijd een medespeler clo bal too t0 spelen. 
w .r.rc. ''vëiitbalde wei doortastend' maar to individueel ara do goed samengestelde Lens-verdediging to vorschálkcn.· )fot enige W.I.K,-doelpunt werd gescoord, toen "maar vier" van hun spelGrs buitenspel stonden. Vlaggen van oaze als grensrechter fungerende rosorvospe1or mocht niet baton, 
;,ls dit Lens-elftal ,het nu afgelopen seizoen zó .. goed en mot deze instelling had. gespoeld, dan waren de bèhàaldo resultaten bèslist nog boter geweest. 
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Paul v.d,· Steon. 

·Namen· van spelers noemen is in J.it verslag niet nodig, -omdat ik van hot spel van alle elf en grensrechter 
heo genoten. De u.rie Lens-doelpuaton waren allen van "bekeken kwaliteit" on dus onhoÛdbaar voor'de goed 
keepende 11,I.IC.-doeir.ian. 
Op deze weg doorgann, boys, en r.ioerdere suksosson zullen niet uitblijven. 

'! ,i .... 

"o e.n ki jkcr ! " 
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NIEUWE LEDEN" , 

,. 926' 
" 927 

r 928 
.,. 929 
,;'.)30 

" 931 

' 
S.G.Brard 
L.W.Koning 
E.J.Perreijn 
D.E.Pronk 
J.G.Ras 

C.J3eijer 

Ilf BALLOTAGE 

A,W.!Iendriks 

-
A.A.Tir.imers 
J,J.Apperloo 
L,Baams 
Il,A·.van Dop 
E,l!.Kauderer 
R,E.Katiderer 
}!.p'.v.d.Lans 
R,J .Lavo.ei 
D.v,d.Mark 
A.Hulder 
M,F.Roozendaal · 
J.Uasserman 
J.v.d.lfel 

ADRESWIJZIGINGEN" 

24-10-58 (c) 
11-03-57 (_b) 
12-07-65 .( w) 

. 02~12-60 (p) 
20-12-35 (s) 

20-11-50 (s) 

12-06-58 (d) 

27-01-39 ( s) 
22-01-57 (b) 
01-03-55 (a) 
15-02-65 ~;l · 13-09-60 
13-09-60 (p) 
1 8-11-64 [:l 29-07-56 
24-05-45 (1 24-11-56 (b 

· 04-09-57 (b 
20-10-65 (w 
14-09-57 (b) 

Suezkade 76 
Troelstrakade 245 
Middenstede 344 
De Rade 83 

653284 
391747 
292957 
676966 

. !Iaaghuishof 20 
L~iderdorp 01710~24074 
Dr.Schaepmanstr 41 
Wate:çingen 01742-3068 

Ambachtsweg 19 
Wateringen 01742-2059 
Plantenoord 86 299392 
Sirtemastr 64 606623 
Lage Zijde 29 676030 
Winkelstede 174 666020 
Weimarstraat 240 608480 
Weimarstraat 240 608480 
Melis Stokelaan 2476 671161 
Melis Stokelaan 2384 676427 
Jan liendrikstr 29 463653 
Schipborgstr 17 298764 
Kortestede 70 
Loevesteinlaan 313 662263 
Nóorderbeekstr 202 393015 

- 568 C.A.Vervaart naar IToevenbos 201 Zoetermeer 
✓ 615 R.A.v.Wijngaarden naar Bouwlustlaan 8 tel. 679134 
" 905 A,!I,]ergman naar Hengelolaan 956 tel. 678890 

AFVOEREN LEDEULIJST 

! 021 C,Bakker (a) w,e. 
,...-055 F,C.v.Boheemen (ns) 
- 168 R,P.de Gier (p) 
...-'.69 W.J.de Gier (w) 
-186 l!,Guit(a) 
,,,. 2.;8 n;F.Jacobs (s) 
.---342 F,A.van Loon (b) 
- 392 P,J.v.d.Nieuwenhuysen 
,...-433 Iï,f\1.Pronk (a) 
,...-.155 R.A.Ruiterman (c) 
.-- 514 ll',de Sterke (s) 
/520 Il,A.Suykerbuyk (s) 
.,,-533 T.P.Tijssen (b) 

HET BOUHFONDS. 

,._;549 
-564 
..- 591 
..... 594 
..-598 
,...-632 
,-670 
,... 723 
-726 
,..728 
-822 

..,...., 869 
- 873 

J. Veldman (b) 
!~. Vers teeg ( c) 
IT,P,lle<,ke (c) 
A.J .westerduyn (c) · 
S ,A. ]/i],mer ( c) 
P,J.van Hoek (c) 
R.J.v.Leeuwen (c) 
P.Camfferman (a) 
A,B.Leyn (c) 
R,W.van Pelt (a) 
C.J;Junger (w) 
T.D.Kraamwinkel (a) 
G;R.Appeldoorn (p) 

Zo wordt dan a.s. donderdag, tijdens het veteranen-tournooi, de eerste fase van 
de-aktiviteiten van de bouw-koramiss-ie afgesloten. Donderdag a.s. vindt de trek
king ·van onze loterij plaats. En hoewel op dit moment _alle loten nog niet aa.'"l 
de man zijn gebracht, vertrouwen we er op, dat de laatste "loo(d}tjes", welke 
toch blijkbaar zwaar wegen, nog voor het trekkingsuur een baas hebbe~ gevonden, 
zodat we in dit opzicht toch van een sukses zullen kunnen s})reken. .. .. . ........... . 
We danken hierbij gaarne allen, die bij de verkoop van de loten hun raedewerkinc 
'ii.abben verleend. · · · 

Ons twe0de plan "de verhuur van de plaatsen op de overdekte" is beneden., de ver
wachtingen gebleven; Oorzaak zal wel zijn, het feit, dat deze tribune klaar kwaL 

, 
' 



2 

toon de winter-periode voorbij was. ·we rekenen er op, dat in september a.s. nog veien•-zich 'Va.n·éèh va:stë· 'plaat·s· zullen wiilen·verzekéreh·. · · ·-·· · · lfu ons eerste elftal in de tweede klas van .de K.N.V.B. zal gaan spelen, zal het aantal bezoekers ongetwijfeld flink gaan stijgen, en daarbij de waarde van de . .!'o_ve:i:çlektell.nog duidelijk~r word.en.,.... --· ...... , __ ......... . ~-·...:,, . 

Inmiddels zijn we niet ver raeer van hot begin .van do ... verbetering en uitbreiding van ons klubgobouw. Ondanks de nieuwe regering, ziet het er niet naar u~t, dat de verbouw-kosten nu drastisch zullen verrainderen. Daarom zullen we een beroep op onze leden on belangstellenden van onze vereniging moeten blijven doen; Een van onze plannen was, alle spelende loden hierin te doen bijdragen.· We hadden or · daarora op gerekend, dat alle elftallen een bepaald bedrag bijeen zouden brengen. Tot onze spijt hebben slechts enkele elftallen aan ons verzoek gehoor gegeven. Blijkbaar is hot nog te weinig doorgedrongen, dat deze verbeteringen en verbouwingen van het klubgebouw, uitsluitend en alleen ten dienste van de leden worden verricht. 
Hot is iramors allang 
nioren als junioren, 
moeten verrichten. 
De uitbreiding van 
te brengen. Betere 
heden beter kunnen 

aan iedereen duidelijk, dat onze ko=issies (zowel voor sepupillen en ~elpen) hun werk onder moeilijke orastandighedon 

korat. 

;: . ; ~. ' 

hot klubgebouw hooft orider r,1eer ten doel hierin verbeterihg werkomstandigheden hebben tevens tot gevolg, dat do werkzaamworden ui tg-evoerd, hetg.een de hole vereni1,ing weer ten goede 
Bovendien.zullen allerlei aktiviteiten beter tot ziJn recht kunnen komen.: De" junioren zullen bij hun verpozing in het klubgebou'w niet moor worden gestoord door do senioren, terwijl anderzins dé senioren meer "onder elkaar'' kunnen zijn•. Degenen, ..die zich oratrent de verbouwingen, in de-voorgaande maanden, enigszins hebben e-oïnforraeerd, zullen hebben bemerkt, dat na dot gereedkomen van·de bouwplannen, allê faciliteiten aanwezig zijn, om het verenigingsleven in de juiste sfeer te doen verlopen. · 
He menen daarom nograaals ocm beroep op alle leden te mogen doen, eraan to willen meewerken de bouwplannen zo spoedig mogelijk te doen realiseren. De boste weg? Even een bijdrage overraaken op de rekening van de bouw-koraraissie van Lenige~ Snel bij de Coop.Raiffeisenbank te Loosduinen. Het nummer is : 

86165. Postgiro: 45544 
De bouwkomraissie,· . . . 

LEbTS DAJ.lESTOERNOOI. 
Aanstaande zondag 3 juni zal het Lens-dames voetbal toernooi worden .gehouden-, Aanvang 11.00 uur met de eerste wedstrijden; 
12oule a 
11. .oo uur De Postduiven v.c.s, 

Celeritas Lenig en Snel 
12.10 uur Lenig en Snel - V. C .-S .-

Celeritas - De Postduiven 
14.00 uur v.c.s. - Celeritas 

De Postduiven - Lenig en Snel 
12oule b 
11.35 uur Wilhelmus - - Duno 

Valkeniers - G.D.S. 
12.45 uur Valkeniers - Duno 

G.D.S. - Wilhelmus 
14,35 uur Duno - G.D.S. 

Wilhelmus - Valkeniers 
Ti-jdeoo de rust-periode van di_t .toernooi ora 13,00 uur, za.l or oen demonstratiewedstrijd wor.den 1:,egeven van het bekende Friese sp_cl "Kaatsen", con sport, dio irÏ hot _hoge noorden velo duizenden tpeschouwers trekt. · 

LENS VETERANENTOERNOOI. 
Morgen;· !Ioraol vaartsdog, wordt hot tradi tionelo veteranentoernooi gehouden. De wedstrijden beginnen ora 11.00 uur. 
))o inzet is de alom, bekende en door velo verenigingen begeerde bekor "De Lens Golden Cup". Het belooft eep. enerverende dag te worden, daa;r wij buiten de bekende 



clubs, die aan het toernooi deelnemen, ook nog leden van de "Haagse schermbond" 
in ohs midden hebben. Zij zullen om 13.00 uur,· tijdens de··rus·tpaüze ·vari dit toer
nooi, demonstraties'en wedstrijden met verschillende wapens geven. 
En also·f dit nog niet voldoende is, hebben wij ook besloten de trekkii1g van onze 
grote loterij aan het einde van deze dag -te-·doen··piaatsvind:cm. · 
Leden van Lenig en Snel, toont ook eens belangstelling voor de sportieve ouderen 
onder U en koopt de_ laatste loten bij ons weg voor het bouwfonds. 

Programma 

pouic a 
11 .OO uur B.M.T. 

Foreholte 
12.10 uur Foreholte· 

v.v.P. 
14.00 uur Xerxes 

. B.M.T. 

poule b 
11.35 uur Devjo 

Lenig on Snel 
12 .45 uur o.n.s. 

Lenig en Snel 
14.35 uur Wilhelmina 

Devjo 
15. 15 uur aanvang van de 

- Xorxes 
- v.v.P. 
- B.M;T. 
- Xerxes 
- Foreholte 
- v.v.P . 

- Wilhelmina 
- o.n.s . . . 
- Wilhelmina ' Devjo 
- Lenig en Snel 
- O.D.S, 
finales. 

.Hle spelers en "vrouwelijk schoon" van Lens 4 worden· zaterdag a.s. om 21.00 uur 
in de Bowling van Scheveningen verwacht. 

DAJ.IESTOERNOOI NAALDWIJK. 

Vol.goede moed vertrokken ue:zondag om 
10 uur naar Naaldwijk om aan hot toel'
nooi van die vereniging deel te nemen. 
De eerste twee wedstrijden werden beide 
verdiend met 1-0 gewonnen. Tegen Duno 
scoorde ,Annemieke en G.D.A. moest bui
gen voor een doelpunt van Mary. 
Helaas kwam toon een kleine terugslag, 
waardoor met 0-0 gelijk werd gespeeld 
tegen Naaldwijk en mot 2-0 verloren van 
P.D.K. 
Uit de totaalstand bleek, dat wij go-

. lijk met Duno waren geëindi[;d, n.l. 
als tweede in de poule. 

VOORLOPIG PROGRAMMA SEtHOREN" • -============================ 
Zomeravondvoetbal: 

1 juni 19.00 uur o.s.c. - Lens 2 

·net penalty-schieten ging deze koer 
niet zo bost. Ondanks het feit, ê~t 
Botsy ze or goed uithield, mooht Duno 
in de halve finale spelen. 
Mag norr worden -gezegd, dat· de Luns
dames zondag erg rroed vo_o_tbaL.llobbon 
laton zien. 

Mariai;ihG: 

. . ~ ' 

terrein Vlamenbu;rg 
4 juni 19.00 uur Lens 3 - Blue Stars 
8 juni 19.00 uur Lens 3 - Ymca 

14 juni 19.00 uur : Lens 1 - P.K.B. 
14 juni 19.00 uur Lens 2 - P.L.V. 

AFSCHRIJVINGEN: Lens 1 bij C,v.d,Beek telef. 01899/16116. 

PASFOTO I s·. 

Lens 2 ..bij Fr.Straathof telef. 33.72.88 
Lens 3 bij B.Lustenhouwer telef. 67.24.91 

De volgende A-Junioren, clie a.s. seizoen voor de seniorenafdeling gaan spelen, 
worden verzocht liefst zo spoedig mogelijk Gen reccmte pasfoto in te leveren 
bij Dhr,G.v.d.Velde, t._w.: 

A,Albers, A.Bauman, M.Bloks, Th.Booms, G.v.DaolGn, Fr.Disseldorp, w.Dt.ii'verman, 
J,v.d.Ende, O.Kortekaas, A.v.d.Moar, J,Meuleman,-II.Jfoyérs, J.v.d.Moye, J.Reuver, 
II,Rir.imelzwaan, Th.v.Rijn, C,Stapel, P.v.d.Steen, A.Schijf. .-



JEUGDLEIDERS TOERNOOI NAALDWIJK, 
A,s, , zondag 3 juni 

Aanvang 10,50 uur, 

Jeugdloiderstoernooi 

einde ca. 17,30 uur, 

Naaldwijktorrein, Hoge llomen, 

Zoals voorgaande jaren is Lens wederom uitgenodigd voor het bovengenoemd toer
nooi voor personen, die zich hot gehele ja= voor do aan hun toevertrouwde 
jeugd belangeloos hebben ingezet en nu eens mot elkaar het Bruine Monster 
gaan bewerken in oon prettige omgeving, zoals wij hot al jaren gewond zijn, De volgende spelers worden hiervoor uitgenodigd: 

M,Reuver, C,v,Deelen, 
Th,Hoefnagel, H,Zoun, 
W,Keetman, R,Michels. 

KAMPBESPREKil:rGEIT, 

F,Disseldorp, P,v,d.Stoen, N,Osse, 
H,Verbarendse, 'G,Hoynon, F,de Kleyu, ll,Osse, 

Leider: F.M, Flumans, 

De kampbespreking voor de ~upillen 
naar Oudenbosch is op dinsdag 26 juni 
om 7 uur in het klubgobouw en niet 
zoals in de circulaire staat vermeld 
op 19 juni. 

Do kampbesprekingen voor de overige 
kampen zijn ongewijzigd: 

C-klassors Oudenbosch 
:B-klassors Hechtel 

19 juni om 8 uur 
: 19 juni om 9 uur 

PROGRAMMA JUNIOREN 
DONDERDAt 31 MEI 1973, 
15,30 uur II,P,s.v. 

9,00 uur Lens 22 
9.00 uur Lens 23 ' . ' 

- Lens 18 (vr,) 
- S.E,V, toernooi 
- S,E,V, toernooi 

Spelers van Lens 19 zie elftallen 22 on 23 

Zuiderpark 
Leidschendam 
Leidschendam 

OPSTELLING LENS 18: R,v,d,Boogaard, J,Coli, R,Poroira, II,V:or13too.s., U,He,Ynen,. 
R,Peotors, Th,v,Luxomburg, N,Groonewogon, A,Bijnagto, R, 
Kcevoots, P.de Haas, H,du Chatinior, Samenkomst: 14,45 uur 
Lens. Leider: Dhr,H,Vorbarendse, 

PROGRAMMA PUPILLEN" EN" WELPEN: 
DONDERDAG 31 MEI 1973, 
PVPILLEN": 
9,30 uur Lens 1 - Coal toernooi 

14,30 uur H,P.s.v.- Lens 4 (vr.) 
WELPEN": 

10,00 uur Lens 2 - Die Hagho toernooi 
13,45 uur Lens 3 - Die Hagho toernooi 
13,30 uur H,P,S,V,- Lens 4 (vr,) 

ZATERDAG 2 JUNI 1973, 
PUPILLEN": 
13,30 uur Lens 1 - Velo toernooi 
10,30 uur Lens 2 - B,M.T, toernooi 
WELPEN: 

10.00 uur Lens 5 - Die Ilaghe toernooi 
OPSTELLINGEN" PUPILLEN EU WELPEN: 

Rotterdam 
Zuiderl)ark 

Stoenwi jklaan 
Steonwijklaan 
Zuidcrpark 

Wateringen 
Hengelo laan 

Stoonwi jlclaan 
' ' 

E_1 als bekend, Leider: Forrie.Hooghiemstra. Samenkomst: 13,45 uur Lens-terrein 
-w 1 F,lllom en T,Ypma zïo Die Hagho-toernooi lf 2 (Hemelvaartsdag) 

u 6 
4 

J,Odenkirchen, M,Mecrman, F,Schipaanbocrd zie 

F,Rcns en F,Lekahena (zie B,11,T,-toernooi •? 2 

Die Hagho-toernooi U 3 
melvaartsdag) 

zaterdag) 

(Ho-

C,llergnans, K,Boon, U,Dorsman, M,Dutrec, P,v,Es, E,Eykelhof·, R,Gimberg, 
F, v,,Gerp, ll ,Hep:;:,enbrouwor, R.,de Jong, M ,Senten, F., Va.lkenhef. Leider: 
Dhr. Hop.penbreuwcr. Sar.1enkemst: 12,45 uu.r Lons-t0rrein, 
P, Pronk ( zie Die Hagho-toorneoi u· 5 zaterdag) • 



AFSCJIRIJVINGE!'f: Schrift0lijk: v6ór woensdagavond/vrijdagavond 18._30 uur bij 
----- dhr.G:v,á..st0eri, Nunsp00tlaan 303. · ---

. . . . . 
' ' T0lofonisch : woensdagavond/vrijdagavond tussen 18;45 en 19,30 

_µµ;r~ C-klassors: dhr,R,Beck0r,. tel.55,94,77 
Pupillen 0n lfolp0n: 1Clubg0bouw, t0l,6~.13.14, 

.,_, ~... -··· ----- ·•· 

Er kan ni0t over eventue0l doorgaan van d0 to0rnooi0n word0n g0b0ld, 
Dus st00ds naar hot veld of punt _van sam0nkomst komen. 

31 mei Hemelvaartsdag 

vrijdag r juni 
zat0rclag 2 juni 

To0rnooi agenda 

S,E.V.toernooi voor Lens 22 en 23 to Leiclschondam 
COAL toernooi te Rottordam voor pupill0n 1. 
Die llaghe toernooi voor _welpen 2 en .3 
n0dorlaa.gserie voor jeugdleiders 
Velo tO.ernooi te Wat_e;r:ingon voor pupil.l0n 1 
]MT toernooi voor pupill0n 2 
Dio Hagho toernooi voor ·welpen 5 

==============· ================================================~================= 
Donderdag 31 mei S.E.V,toernooi te Leidschendam voor Lens 22 0n 23. Aanvang 9.00 

(uur. Onze twee laagste C-klasse elftallen gaan a.s-. donderdag op toernooi bij 
S.E.V. Deze vereniging he0ft haar velden op de Heuvelweg naast RKAVV. Per 
zijn twee prijzen beschikbaar en de wedstrijden duren 2 x 10 minuton, 0 

Programma voor Lens 22 Lens 23 
9,20 uur vcs 9.00 uur vcs 

10,05 uur vue 10.05 uur vue 
11 ,30 uur SEV 11. 10 uur SEV 

Prijsuitreiking 12. 30 m.ti< 
·--· --- --

poule 

.. -. - ,. -
Lens 22: Il,Erkelens, B,v,Nieuwenhuizen, M,Rovers, G.Boon, E.Franke, P,de Gier,.· 

G.Jans0n, R,v,Elderen, F.Scholtes, J,Engele, R,v,Eyk, H,Hoppenbrou1rnr, 
J.v.d.Branden. · 
Samenkomst: 8.oo uur Lens-terrein (per fiets). Leider: Dhr,R.Pet0rs, 

Lens 23: K.Straub, G.v.d.]roek, N,Franken, R,Houwelingen, M.ICerkhofs, R,de Vos, 
R.Raaphorst, P.de Jong, A.Maas, T.v,d.Tol, J,Heggelman, Th,Mooyman, 
R.Wessels. 
Samenkomst: 6,00 uur Lens-terrein (per fiets). Leider: A.Banning, 

Donderdag.31 moi COAL-,-toernooi te Rotterdam voor pupillen 1, Aanvang 9.30 uur, 

Pupillen 1 trekt a.s. donderdag naar Cqa.l om in poule B een te plaats· te···bemach
tigen om daarna via een overwinning op de 1e van poule A in.het bezit te komon 
van de wisselbeker.· De wedstrijden dur0n 2 x 12½ minuut, Programma 

De terreinen van 
rechtsaf komende 

Lens pupi~len 1: 

pupillen 1 

10,00 uur Sl-ikkerveer 
11 • 30 uur Vlug 011 Vaardig (:Amsterdam) 
12.30 uur v.o.c. 
13 ,)0 uur Zwart/lfi t 1 28 

Coal zijn gelegen aan de Oldogaarde (bij winkelcentrum Zuidpl_oi_n 
vanuit de Maastunnel). 

als bekend. 
Sam0nkomst: 8.30 uur Lens-terrein. Leider: Paul v.d.·steen, 

Donderdag 31 mei Die Haghe toernooi voor welpen 2 on 3, Aanvang 1.0,00/13,45 uur. 

Di~ Haghe organiseer:t op Hemelvaartsdag eon w0lpen toernooi op haar velden, go
legen op het Ge• oentelijk Sportpark aan do Steenwijklaan (achter nr.20). 
1velpen 2 en 3 zullen hierbij aanwezig zijn. Progrämma voor 

. Welpen 2 lfolpen 3 
10,25 uur VVP 13,45 uur VVP 
11 .05 uur Monster 15; 15 uur' Die Haghe 
12, 35 uur Die Haghe 16. 20 uur ·Monster 

~:!:_pe~_g, F,Hooghiemstra, R,v,Dijk, P.do Groot, G,de JCok,-M.Ras, M.Riemen, . 
L,v,Rijn, ],Vester, Robert Wasseroan, Ronald Wassorr.ian, F,nlom, T,Ypma1· 
_Samenkomst: 9.30 uur Lens-terrein, Leider: Guus Heynen. 

5 



![~:!J2~~-~: R,v-.Bergenhenegouwen, lf.Colpa, D,Franken, B,Heemskerk, R.y:,d.Hóek, · · L,Kanis, H.Raaphorst, ;J, Romboutl3j' L.v.Rijn, J.Odonkirchen, M,·Meerman, F.Schipaanboord, ,., . 
Samenkomst: 13 ,90. uur· Lens~terrein, Leider: èèeir;·v ;Deelen, 

: . Vr·ijde.ga'Vohd 1 juni neder laags or ie voor· jeugdle idors. Aanvang 19. 30 uur. Vrijdag a.s.·, ontvangt Lens eon jéugdleiderselftal" van RVC, · Tot op heden staat vue nog hoog genoteerd met"haar 3-1 overwinning, Ook Quick Stops wist nl. Lens geen nederlaag toe te brengen en verloor mot 3-2. Bij hot strafschoppen nemen ging Lens op het voorstel van QuicJ\: St.eps in, _dai; ,de verliezer oen krat pils zou schenken. De leiders van Lens worden het kind van de rekening, De volgende spelers worden a·.s •. vrijdag om 19,0ó uur' verwacht: . ,- . ,, . ' ' M,Reuver, F,de Kleyn, J.Verbarendse, J:T,Keetmàn, F.Hooghiemstra, P,v.d.Steen, Th,Hoefnagol, O,Kortekaas,' J,Disseldorp, F,Disseldorp, B,Osse, C,Hoog]).for:istra, C.v.Deelen, · · · 
Zaterdag 2 juni Die Haahe toernooi voor welpen 5, àanv'ang 10,00 uur. 
Welpen 5 gaat .zaterdagnaar de Steenwijklaan om eon welponprijsje in de.wacht te slepen bij de v.v. Die Haghe, · 

Programma 10.00 _uur,Wit Blauw> ... ---·· ... : ::·-~ . .-.~ · ... 
1_0._4:0 uur Die Haghe 
11.40 uur VVP - 12.40 uur HBS··· 

,"· 

') .. 
Lens Welpen_2,: A.Franken, R,Franke, Ronald Houweling,_~di.Houweling, W,de Jong, J,Koevoets, J.Krijgsmaµ, R,Niggebruggej A.v.Prµyssen, P,Tettero, J .v.d.Zwan, P.Pronk. . . Samenkomst: 9.15 uur Lpns-torrein, Leider: Fra.p.s Disseldorp, Zaterdag 2 juni Velo toernooi te Wateringen voor pupil-Ion 1. Aanvang 13,30 uur, Een . .zwaar- programma, duze week voor 11upillen 1 , die tweo· dago:n na het· èoal-,toernooi w~derom bij elkaar komen-o• naar Wateringen te'gaan. Bij' ~et Velo pupillen toernooi is Lens ingedeeld in poule 1 en speelt om 

. ,.-., .•. 13.5o·uur -tegen·aDS 
14.30 uur togen B_lauw Zwar,t 
15,10 uur.tegen Jelo 
16 .10 uÛr tegen Vios 

~pillen 1 :, als bekend. 
Samenkoms.t: '13,00 uur Lens-terrein. Leider: Paul ".~d. Steen, .zaterdag 2'juni.BMT-toernooi voor pupillen 2. Aanvang 10,30. u:ur, 

Pupillen 2 blijft a.s. zaterdag dicht bij huis en gaat naar onze buurman BMT, Het programma is heléias nog niet bekend, evenals de tegenstanders. Alles blijf1 dus nog een verrassing. 
Lens pupillen 2: F,Vorbarcmdso, M.v.Baggum, R,Bon, R,,Coli, L.Janmaat, II.Planken, J,Riemen, c.v.~ijk, R,Schipaanboord, W,Valentin, F.Rens, F. Lekahena, · · · 

Samenkomst: 10.00 uur Len's-terrein. Lefdor: Jos Disseldorp. 
V. C .s .-toernooi voor Lens 10 11 en ·12. ============================i========== Afgelopen zaterdag namen B2, B3 en B 4 deel aan een. toernooi; da.t door. ,V.,,c.s ... was georganiseerd voor de wat lagerQ B-elftallen,. Hoewol' de_ we·ersomstandigheden te goed waren voor· h0t beöeföndil van 't voetbalspel, .wa~ het voor :v.c.s •. en.~- andere deelne• onde vero:nigingon:·oen·.:ui.torst fijne dag;·· :i;n ·de Poule voor do B 2 elftallen werd Lens 10 3o achter resp. de Spartaan uit Amsterdam en Stormvogels uit IJmuiden. 4o werd E.D.O. uit Haarlera, 5o onze buren V,C,S. en 60· Hercules uit Utrecht .• 
In do Poule voor do B 3 elftallen won' L~ns 11 met 1-0 van E.D.O. door een schitterende kopbal van Michel v·.wass·em •. zoals gebruikelijk; liet Lens. de gastheren (V,C,s.) wederom winnen met 1-0. Je plOGt tooh je plaats weten on oen goede buur is altijd nog beter dan een verre vriel).d, De wedstrijd tegen Storplvogels was on-, danks het golijko spel 0-0 do beste vertoning, mede omdat hier de tw.eo ·sterkste . ploegen tegenovcï'r elka.:ir stonden: D~ wedstrijd tag.en· Hercules was oen f'Örmali tói t: ' déze' jongens' lieten duidelijk marken_; qat ze .op doze zonp.ige dag ;tiq~er op het Soheveningse strand hadden gelegen;-Do uitslag werd dan ook 4-0 voor Lens, 6 



D0 met angst on boven tegemoet geziene wedstrijd togen de Spartaan werd op oon 
keurige manier gewonnen, vooral Johny (Rop) Ilrochard oxcolloord0 mo:t felle· sprin·~
jos en schitterende voorzetten, waar- alle (3) doelpunten uit v.oo:rtkwar.ien,. __ 
Hot resultaat was een gedeelde eerste-plaats, maar door oen minder go0d doolgo-
-L1iddeldo werd nîe11 als ·20 in d0. p_oule (ieklassoord: voorwaar oen l0uk suksos, 
Lens 12 d'eod' ho·t in· de Poulé van do Il, 4 elftallen hot boste van al do Lens-elf
tallen: hot werd n,l..1c, 
Hot begon al inet oen 2-0 overwinning op E.D.O,, dat niet voel voorstelde. 
Robby" L"oyn scoorde na goed doorzetten 1-0, on Gerrie Iloclhouwcr wist mot oon 
uiterst leep balletje in d0 uiterste hook do eindstand op 2-0 to bepalen, 
Irot volgende Slaohtoff0r was V,C,S,, dat m0t 4-0 terug w0rd 1s0wozon: do doelpun
tenmakers waren wod0ror,1 Roböy 1,eyn 2:x:, Dick v.a.. Zwan ( ondanks zijn handicap, 
,;ood verstaander!) 1 x 0n Pot0r van Rijn 1 x, · 
Do 3ó wedstrijd togoh Stormvogels eindigde zoals hij begonnen was: 0-0. 
Do 4e wedstrijd teg-en Hercules werd • et 1-0 gewonnen (Dick v,d.Zwan), een niot 
grandioos resultaat, gezien d0 zwakt0 van de tegenstander. 
:·~r5 w0rd er opgezien tGgen d0 wedstrijd togen do Spartaan, doch dozè vroos bleek 
ongegrond, want mot do rust stond L0ns al mot 3-0 voor. D0 eindstand word-uit
eindelijk op 5-0 bepaald, mot als doelpuntenmakers Dick v,d,Zwan 2x, Gerrie Ilcel
houwor 1x (grandioze boogbal) on Ronald Wijsman 2x, 
:élo~r deze ui tslagcn werd do 1 e plaats in de Poule veroverd • 

. Be verenigingsprijs ging uiteindelijk naar Stormvogels, maar L0ns werd con _;ocdc 
2e. ... ' Wij geloven wol, dat iedereen terug kan zien op oen good geslaagd toernooi • 

1;( ,K, S. -toernooi. ----------------
-Ons eerste juniorenteam hoeft zich za
terdag j.l. weten to plaatsen voor de 
districtfinale voor de N,K,S,-bckor, 
De voorronde werd op ons terrein 60-
spoold, De ocrste wedstrijd tegen 
~KAVV 1 leverde ons con 1-0 ov0rwinning 
op. Direkt hierna word hot 4-0 tegen S,E.P, 
natuurlijk ook on ons voordeel, 
Vervolgens werd aangetreden togen Blauw 
Zwart 1 en I s-Gravonzande l : de uitsla-
ge:m hiervan waren resp. 1-1 en 2-0. 

' 
SPO R.T DAG 

. , 
Do Loidors. 

Do lci.atste 1;e"dstrijd moesten wo to
gen do kampioen van do Ë":::rogiomnl, 
nml, G.D.S, spelen, D0zo wedstrijd 

· werd door Lens vord:hmd mot 1_-0 !JG
wonnen, D0 districtfinale zal OlJ 2o 
Pinksterdag worden gespeeld •. 

Juco, 

Zondag j.l. organiseerde onze junior0nraad do jaarlijkse Sportdag. 
Ondanks de.matig0 opkomst, ca. 80 man, werd het toch oen sukses, Iedere groep 
streed om hot hardst voor de prijzen on de zon sch0en d0 hole dag uitGraard vo0rb
durend, Wij hopen, dat do volgende jaron'do sportdagen drukkór bezet zull0n zijn 
on dat or ook wat moer ouders zullen kom0n. óm 4 uur waren áli:o groepen klaar rao'· 
10 ondordelen on bogon do loiderswGdstrij.d, Tonslott-G werden om 5 uur ·do prijzen 
uitgedeeld 0n ging ieder blij on aardig aang0bruind naar huis terug. 

VERSLAG DE HOLLMTDIJV<lî -TOERNOOI: C 1 , --------------------------=--. -------
C 1 hooft voor do zoveelste maal oen 
eerste prijs mee naar huis gebracht, 
Zaterdag was dit hot geval op het De 
Hollandiaan-toernooi. 
Dit keer w:i.s er wol meer spa.nning, dao.r 
de beslissing word ber0ikt door straf
schoppen, 
Do eerste vior wedstrijden werden vlot 
gewonnen, m3.n.r de l~n.tstc_ vcr~oren, 
waardoor we gelijk in punten kwamen. 
Do eerste wedstrijd to,gen Rijrimond word 
5-0 in ons voordeel, 
Do twoodo tog0n Rockanjo word 2-0, do 
<lorde toc;cm Do Jiollandiaan 3-0, de vier-

Jura. 

do tegen S,c.o:. 2-1 on de laatste, ze
als gezegd, 'verloren van T,S,B, r.,et 
1-0. Strafschoppon to,gon T,S.IJ, moes 
do beslissing brengen, Er moeston vi.,c· 
strafschoppen worden 1sonomen. Drie wc~·-
den or goed benut, alleen do laatste 
acmist. · 
Daar onze keeper or één stopt0 on or 
óón wora. naast 5 eschotcn, word C 1 
winnn.o..r. ~· 
Zo kwn.r.1 hot·cind0 van con gezolliG' 
toernooi raot mooi weer, 

R,Ilockcr. 
'/ 



NIEUWS VAN DE JUNIORENRAAD. _____________ c ____________ _ 

OUD PAPIER: A.s. zaterdag wordt op herhaald aandringen van sommige mensen dit seizoen nog 1 maal oud papier opgehaald. U kunt zioh tot vriJdagavond 22.00 uur mèlden bij R.v.d.Steon, tol. 39.86.94. 1-lo beginnen zaterdag om 10.00 uur. 
Volgend seizoen starten wij weer raot do krantonaktio. Bewaart U dus gedurende de zomeI'i)auzo· Uw oud papier; Bij voorbaat dank. 

Jura. 
Enkele vragen en antwoorden uit'-spelregolwodstrijd• 1973 • 

Antw.: 

Antw.: 

. Tijdens een doelworstoling ziet-do scheidsrechter, dat de bal, terwijl deze in hot spel is, door oen nieuwe doelverdediger mot do.hand uit hot dool worèj.t geslagen. 
Wat raoot do schoidsreclitor doen, als hij niet van. eon keeperswisseling op de hoogte is gestold? 
De scheidsrechter moet het spel affluiten on laton hervatten raot een . strafschop wegens hands. Wanneer de doelverdediger oen invaller was, zal hij bovendien oen waarschuwing ontvangen. Wanneer de nieuwe dool-· verdediger eerst als voldspolor fungeerde, krijgt hij geen waarschuwing. In ieder geval race~ de aanvoerder op zijn verzuim attent worden gemaakt •. 
Wat moet do scheidsrechter doen, als oen der grensrechters herhaaldelijk verkeerde adviczcm geeft on volgens de scheidsrechter niet voor zijn taak geschild is.?, ,.,. ,, . 

Wanneer hot eon klubgronsroohtor is, moot do scheidsrechter do aanvoerder ora een andere grensrechter vragen of eventueel zonder grensrechter vorder spelen. Wanneer het con neutrale grensrechter is, kan do schoidsrochtor dozo gronsrochtor niet van zijn taak ontheffen. Wol moot hij oen rapport o~makon ove~ ~o gebleken ongeschikth9i~ van deze grensrechter, 
Wanneer staat een speler buitenspel en.wanneer moet oen buitenspel ·staande speler worden bestraft? 

Antw.: · Een speler staat buitenspel, als hij, op hot moraent, dat de bal wordt gespeeld, dichter bij de doellijn van do tegenpartij is dan do bal, be-• halve als hij: 

8 

A.: zich op zijn eigen helft bevindt; 
B.: twee of moer spelers zich tussen hem en de vijandelijke doellijn bevinden; 
c.: de bal rechtstreeks ontvangt uit een inworp, hoekschop, doelschop .. of scheidsrechtersbal. 

·Eon buitenspel staande speler moot worden gçstraft als hij vol&ons de mening van do scheidsrechter: 

- . 

1o. voordoe;!. uit zijn positie traoht to trokken; 2e. do loop van het spel bolom~ort; · 
3c. ingrijpt in hot spel van eçn tegenstander. 

;. ' : 
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DE LENSREVUE 

Weekblad van de Voetbalvereniging Lenig en Snel 

OFFICIELE MEDEDELIUGEN 

NIEUUE LEDEN 

-- 932 
/933 

.,. 934 
,-" 935 

936 

L",na.ams 
A,W,!Iondriks 

D,v,d.Mark 
P,Harla.nd 
T,l:Iarla.nd 

01-03-55 ( o.d) 
12-06-58 ( ) 

. 24-04-64 

La.ge Zijdo 29 
Amba.chtswocr 19 
Wateringen 

676030 

01742-2059 
463653 

,,, 
937 B ,R,Roozendrml 

24-05-45 ~wwsl 
24-04-64 
24.:.11-64 ( wd 
22-09-53 ( l 

Jan IIondrikstr_ 29 
Wezclrade 274 
Wozolrade 274 
Oosterhcsselcnstr 
Leeghwa.torstr 9 
Plantenoord 2 
Pl::mtenoord 86 
Loovosteinla.::m 461 
Winkelstcdc 174 
Wcimarstr 240 
lfoimarstr 240 
M.Stokola.::m 2476 

277 .,. 
938 M.J.de Bruyn ,., 
939 G.M.van Bussel - 940 A,A,Timmers _,,. 
941 J ,F.v.Jfossom .,. 

_ 942 E,A,van Dop 
,., 94-3 E,II,Kaudorer 

944 R,E,Kauderer 
945 M,P.v,d.Lans 

IN BALLOTAGE 

M,J.van Adrichem 
rr.w .v.d,Wilk 
G,A,Goosen 
l:I,D,Ottoma. 

AFVOEREN LEDENLIJST 

.,. 003 
, 030 
...- 877 
~ 891 
"049 
" 892 
" 226 
- 114 
" 115 
- 701 
.,. 204 
- 423 
,., 719 

p ,J. v. d,Aar ('s) 
G,C,Bonncker (s) 
A,C ,Bloks ( d) _ 
F,C,Bloks (d) 
L,J.Doelhouwer (s) 
w.van Dooren (d) 
G .IIogetoorn ~ s ~ , 
J,W,Dessing a. _ 
R,P,Dessing c · 

·w ,Dorsman ( w) 
J,IIeggelman (c) 
R,Pieters (c) 
A,Colla.vinó (p) 

AFSC!:IEID VAN THEO HOEFNAGEL, 
. ,--

.14-12-57 (d 
27-01-39 (s 
16-05-65 ( w) 
15-02-65 (w~ 
13-09-60 (p 
13-09-60 (p 
18-11-64 (w) 

14-10-64 (wl 
13-03-52 ( s 
25-12-49 (s 
07-10-54 (a) 

,.-310 
...- 669 
.,...-380 
- 694 
.--413 
,,. 492 
- 493 
...- 540 
_ 901 
,,.- 754 
_ 539 

572 
_ 573 
, 574 

Wolwoversgaardo 773 
Weespcrstr 102 
Do Gcnestctla.an 267 
Zweclostr 44 

J,A,Kruizinga. (s) 
J .v.d.Lans (o.) 
R,M,Micka ( c) -
J.v.d.Mijo (a) 
R,Pock (b) 
M,Schuttq (c) 
A.sèliijf (a) 
M,B,van Veen (s) 
E,Zwijnonburg (d) 
P,C,Struyk 
B,van Veen (b) 
M,Visser (c) 
s-.A, Visser (p) 
T,Vissor (a) 

.:: 

601559 
676138 
299392 

-674849 
666020 
608480 
608480 
671161 

· 673854 

909892 
676620 

Kortgeleden zegde Theo l:Ioefna.gel ZJ.Jn lidmaatschap van Lenig on Snel op, omdat 
hij als jeugdtrainer een verbintenis met V,C.S. is aangegaan. 
Toon hij zich als cursist voor hot D,tra.inorsdiploma opgaf, lag hot a.l in do 
lijn dor verwacJ,>.ting, dat hij t,z,,t, Lens zou ga.an verlaten. Hot bestuur be
treurt, dat dit roods zo snel ga.at gebeuren, doch wenst hom in zijn nieuwe sta
tus als trainer veel sukses on voel sportgenoegen tee, 
Theo, bedankt voor hot velo werk, dat je in do afgolopen jaren voor Lenig en 
Snel hebt gedaan, We denken hierbij niet al loon a::m je eigen voetballerij, maar 
in het bizondor a.an·jo···werk als leider, lid van do Puwoko, kamploider, kontri
butio-administrn.tëur en velo andere _losse klusjes. 

Het bestuur. 
OPEN"STELLING KLUBGEBOUW r 

Aanstaande maandagavond (Tweede Pink
sterdag) zal hot klubgobouw gesloten 
zijn, Kommissies, die·willert vergáderen, 
kunnon--dinsdagavond· 12 juni terecht in · 
hot klubgebouw. Het bestuur zal dan ook 

aanW<,zii, zijn. Na Pinksteren zal het 
klubi,obouw bp doordewookso avonden tot 
no.dor orde~ gesloten zijn, mot uitzon~ 
doring van de · maan_dogavondon. 

1 



JAARVERSLAGEN,' 

-·nö t'l°ökrètarissen van do di vorsê icommisiÏ:Les' ;/Örd;ri \>"~;·;;~i1t hun jaarvcrslacon zo spoodig mogelijk (het liefst in do oorsto wook va~ juli) bij do algemeen sckretaris in to lovoron, 

• V A R I A A N T J E S 
- Uit Los Boliohes, hetgeen in, hot o;.,gotwijfeld z~nnigo, Spanje is gologon, · ontvingen wo bericht van do verloving van Hans Zoet on Astrid Köriömann. Vru:t;_ uit.hot wat minder zonnige Den Haag, onze golukwonson, 
- Op 20 juni a.s. hoopt onze voorzitter Hans van dor Kleij in hot huwelijk te tredon"inet Mieke Haas. De huwelijksvoltrekking vindt plaats in h~t ,stadhuis van Rijswijk om 13,30_uur •. Om 15,00 uur is do kerkelijke inzogoning :i,n do }:a·" pol van pension Eijkenburg, Kruisbesstraat 12, , 

Tussen 17.30 on 19.00 uur kunt U het paar feliciteren in Chalet Ockonburg, Monstersoweg 8b in Loosduinen, · · 
- Volgend jaar moeten do de hoofdprijs ook 'vorlot(lll, 

, - Diny en mms v ,Luykon bedanken dio mensen, 
0

di"o voor 
een onvergotolijko da1, raaaktcn. 

hen hun huwolijksdne tot 

- In dit jaargetijde is slasaus do besta blaAvulling, 
- Toon ik 1 4 jaar was, was· mijn' vader zo dora, dat ik hem nauwelijks kop: ,uit-staan.,. maar toen ik 21 was, was ik verbaasd ,te zien, hoeveel hij Jn 7 jaar had geleerd (Mark Twain). 
-"Het haasje zijn", 

- Ook voor .. Hans Zoet is do Spaanse grens O;_)en. · 
·-- Afgelopen zondag konden or slechts twoo finales wordon gespoeld bij hot toernooi, ~-iangezion de tweede woido ,ms is :i,l;lgozaaid • • 

- Spc(r )tfiets. 
J 

-. Dit is toch o'cht do allerlaatste waarschuwing voor flans Zoün. · 
- Prijswinnaar, houdt u ook zo van.stroopjcsbohang? 

U zult wel raoeten ! 

- Do redaktio wenst u bijzonder :;;>rottige Pinksterdagen. 

l:DIDST,'\NDE!!T KOl@ETITIE 1972-73 SENIOREN 
3o klasse B 

LENIG EN SNEL f 
Stoods Volharden 
Olympia 
De Hollandinan 
RKWIK 
voc 
!Iillogersberg 
Scheveningen 
coal 
ODB 
IIBS 
Do ;postduiven 

22~ 13-, 5- 4-31 44-22 
22-10·-. 7- 5~27 30-25 
22- 9-· 8- 5~26 30-20 
22- 8-10- 4-26- 30-28 
22- 8--9- 5-25 27-23 
22- 5--13- 4-23 25-24 
22- ,_ 7- 9-19 24-20 
22- 5- 9- 8-19 25-26 
22- p- 7- 9-19 . 21-25 
22~ 7- 4-11-18 20-28 
22- 5- 7-10-17 · . 17-29 
22- 4- 6'-12-14 .. 30-52 

(in deze stand is do ovcrgespoeldc wodstrijd OD1l-De · uitslag 4-1, was eerst 0-0) 

:rot. is intèr0ssnnt hot vorloo:;;> van rlo totaalsko:fo aan wodstrijdpunton van de 

2: 

drie ko:plopers eens.op een rijtje te zetten, Daaruit blijkt, dat Steeds Volharclo; lange tijd de .,;rootste kanshebber is goweost: do eerste 13 wêdstrijdèn bovcni,c:1, con positie, q.ic na do 9o, de· 120 en de 13e wedstrijddlJ{; m0t De Hollandiaan moest worclen gedoold, Na· do 140 wedstrijd nam De Hollandiaan de kc:;;> over, c:.1 hora na do 190 wedstrijd riet Lens te dolen en na 20 wedstrijêl.011· dofini.tiof a:u1 Lens to vcrliozen. • · • . -· · . • · ; · ' . . . 
, . 

LE!!TS 
I,ollandid.an. 
St,Volhardon 

.. 2-3-3:..5-5- 7~ 8-10-12-1°t-16-16-16:..18-20-22-23-25-27-28-'-29-31' 0-2-3-5-6- 8- 9-11-13-14-15:..17-19-20-21~23-24-25-26-27-27-27-(26) 2-3-5-7-9-10-12-13.:..1 3-15-16-17-19-19-:21-21-21-22-24-25-27-27 



Ros.2o kl,isso A 

ADO .3 22-14- 6- 2-34 
. Dl.Zw,irt 2 22-11- 6- 5-28 
LENIG EN SNEL 2 22-10- 6- 6-26 
Roodc_nburg 2 22- 8-10- 4-26 
T9ylingen~ . 22- 8- 8- 6-24 
GSV 2 22- 4-13- 5-21 
Postduiven 2 22- 7- 6- 9-20 
DIIC 2 . 22- 5- 9- 8-19 
RFC·2 22- 6- 6-10-18 
uvs 3 22- 7- 4-11-18 
ONA 2 22- 6- 5-11-17 
Wassona:i.r 2 22- 4- 5-13-13 
Ros,3o klasse E 

Wostlandia 2 20-14- 4- 2-32 
ODB 2 20-11""'. 5- 4-27 
Fortuna Vl.3 20-11- 2- 7-24 
Do Hollandia= ·2 20- 9- 8- 3-24 
PDK 2 20-11- 4- 5-24 
vue 3 20- 8- 5- 7-21 
LElHG EN SNEL 3 20- 6- 5- 9-17 
RKWIK 2 20- 5- 6- 9-16 
SchiGbrook 2 20- 6- 3-11-15 
VFC 4 20- 3- 3-14- 9 
DEC 2 20- 2- 3-15- 7 
(x 2 punten in mindering) 

HEMELVAAR!l'SDAG 1973, 

63-20 
34-20 
37-21 
29-20 
33-32 
32-35 
23-29 
32-33 
28-40 
28-47 
22-40 
24-47 

45-13 
36-23 
27-29 
38-23x 
29-21x 
40-29 
30-30 
21-33 
34-46 
16-35 
19-51 

Lens veteranentoernooi is dit jaar zonder meer con van 
de suksesvolste uit do afgelopen jaren crewoost. Eon ideale fü1gt•bogonnen m0t ro
gcn en g0leidol.ijk aan naar datg0n0 draaiend, wat jo als organisator w0nst, mooi 
0n pr0ttig voetbalweer. 

Dat ook de spelers d0zo gedachten hadden, werd ook wel 
bewezen door het feit, .dat zij later als g0bruikelijk arriv0erden, Ondanks dit 
voor h0n dus late tijdstip, kond0n wij toch om 11,00 uur beginnen. 

Do wedstrijden worden gespoeld in een prettige en spor
tieve sfeer, waarvoor dan onze dank atn spelers en leiders v= dit toernooi. 

Zo,ils gebruikelijk was ook dit jaar weer oen tak van 
sport. ingelast, die niets mot voetbal to mikon had, prettig was hot daarot1 te 
konstatoron, dat de b0l,ingst0lling voor dit evenement zeer groot was, Heren 
schermers, onze hartelijke d=k, wij weten nu, hoe to pareren bij fazo 5- 3- of 
7 bij hot gebruik vim flcrot, dogen of sabel. 

Hierna word begonnen aan de la,itsto aflevering van ons 
programma on hot zijn juist do uitslagen v,in deze laatste wedstrijden geweest, 
die voor do nodige sons,itio hebben gezorgd. Hot laton nomen van strafschoppen 
is toch wel oen hoorlijko belevenis voor de toeschouwers. Uitoindolijk kwamon 
toch de finalisten uit do beide poules tevoorschijn, ma,ir ,ilvorens zij konden 
bqginnen, moesten 0r toch oorst nog strafschoppen worden genomen voor do 7e on 
80 pl,iats, dit vanwege hot f0it, d,it er geen dorde veld beschikbaar was. Do ver
enigingen, die toon moesten g,ian spel0n voor do 50 on 60 plaats, gaven de voor
keur ,ian het nomen van strafschoppen in pla,its van to spelen on, n,i ovorlog mot 
do leiding, werd_ .. hier toestemming voor gegeven, Einé!_olijk konden wij toch bocin
non mot de wedstrijd om é!_o 3o on 4e plaats on dam-na de finale o• é!_o 1e on 2o 
plaats, maar ook hier moesten strafschoppen beslissen, wie uiteindelijk als é!_o 
winnaar vnn é!_it toernooi mocht oindi3on. 

Om 16,45 uur mocht onze voorzitter beginnen mot hot uit
reiken van de prijzen ,ian do daarvoor in ,innmorking komende voronigingon. 
1e b.m.t. 5o wilholmin,i 
2o dovjo 60 xor:iws 
3e o.d.s. 7e v.v.p, 
4o foroholte 8e lenig on snel 

Toen do spanninc; op het groene veld was afgelopen, c;ingon 
wij naar do kantine o• te kijken, hoc hoog de s,.ianning da,ir zou zijn, é!_it vanwo-
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so hot feit, dat C..;::.:i-: ..... do ~re!,:.lcir:i,;:; v:.i.n .-,y:;,~-:J l0tGri j ;?iûlJ. yla.r.1,t~viüd0n; Vanw:à.àr' d0zo s:pn.nning?? '11uco pe~sonon, ll.o1 • .tb1ncn1l.c~:G II00-f:'i,1ag0l on dh:r:-. li'J.u:;io.ns, zagen kans g0zaL1olijk r.in.a.r liefst 35 boelcjoo t1ot" loten tn Vc1·kcpan tijdens do- wedstrijden van dit to~:rnooi. De moo_ste .kcpe:rs va:::. 'dcz'i.3 lot0n w~rcn nog aa~uezig 1 toen do trekkina pln.atsvon(l" Onder tooziGnd oog •/u.i1 ûozo velo ga,cton !o,;r~;n do eerste prijswinnn.ar, "to weten -do heo:r H "Eo:.iküs i a:1.s do goluk ... ¼:i5c t. Y. bczi tKvor · t0voor-schi jn en dan t0 bolcnk0n, d.1.-t de laatste 10 loto11 uit oon J,cokjo 0:9 loze middag gokccht, hom d.ozo prijc b:::,achtcn" 
.Al t1Ct t:-1 v ooi: r,2:;il? On f.ncJ. oen ccsJ..::.af:,·J.e d.ag in hot jaar ·;973. 

J,,_:]3ogisc:h. 

----------'--.-.. --- dondG1.--ü.::!.g 31 2ei :973 J..11 1:Ót klubgo'büUH van '6Gll0G@do v_Jron~J.;i:.:tt :::.a.n ,5,c HmiJ'-.;lol~a..vi 600 te I s-Gro.vcnha.ge" 
op lotnur1n0r - - 6·-7 

- 7-5-5 
1-:-6-4·-5 
2-.1-4-6 
3-1-0-2 

3-1-1-] 
::,--8-o-•i 
4-5-4-7 
5-.)-5-3 
5-9-6-ó 
6-5-4-2 
6--9-5'-7 

0 

6-9-8-8 
8-8-6-6 
9::-6-5-9 

. 9-6-9-6 
· 9-8-~-4 
9-9-0-8 

b:..1,d.:,ni:1-tonset 
:lr~O:'?ba::-,:; t.v. 
~van:rt 
kc.;:r1ervc2·t.ui2- in r 
c:.,a:t,j.r. door::;;-;i.,.:.r~1a en. 

olio-.r0.cv.:trson 
verb:md trcr.u:1.el 
ko.r.1cr behang :;:-wt l")l2.kso:. 
sJortfiots 
voetbal 
tr~nsi3to~ r~dio 
scl10enonbon 
vold.bod 
1 oi:ï311r,)r:iit:.dÇ:l0n;n.kl.::o l, 
ba.rbocu••~ 
foriduoset 
Gla.:t:?ZC..k: 
ple1tonbon 
100 liJJ0r AV~i.\ ~oenzino 

FJ.. 12 ,50 
" 525 ,oo · 
" 10,00 ,, 75,00 .. 25,00 

:1 15,00 
" 75,00 
" 175,00 
" 35,00 
" 169,00 
" 50,00 
" 25,00 
" 25,00 
" 25,00 
Il 32,50 
Il 35,00 
" 20,00 

75,00 
Tiivorso prijzen !:iijn crn.tis bef::}hil-:-bc..2.=- gesteld <l.001:" t:i.o volaend.G :fiJ}L1n.' s; 
1 t Voontjc :.... gar::1gc SuykorbÛylc - d::-oGi~ bo"Cij 1:E.1.'1.stenbu.rG" - .Ii1 "P::!.u.I:1an,3 :..._ W ,KI'ol F.Stret.o.thcf "Duindigt:i- s.de J3:.u.ijn 1:Aï.~ian. 

Onze dank g2.at ook nc..o.r elle mod0werkar,~ voor };.0t U.oe:m slL!&Gn vo.n de:;e nktic. Voor dG ·wc;l3::-vcr.:::o:pGr3 vc.n do loten i$ door t~xt~.olhuio r: TEX.nr II Gen trainingspak bosch'ikbn.~:r: ge3teld. .. lii 7 / Zij, die in. h0t bo~~i t in vun l_o,t,~.:.ll.i:T:ler 171 kari zich in verbindiTits 3tollen n4-'i; ;:.1.o hee:,:- :f ,,H0ofnn.gcl om d~ar zij~1 prijs ( tr~iningsvnk) in on-tvunc3t te "1.on:cn~ 
Tol0fonisch kunè 

·n.noukas 
1'î,Hoofn:igol 
11: 0Do3icch -

u inlichtingor... '""v\?::..:~::rijgc..n bij do -~-olgcndG 0'/0-32 ,1,.21 . 
070-68,01 .33 on 32.55, !l 
07.0-90, 14. 79 

Do getronnon p:rij~on kunt U r,;,fho...lc,;:1, n:i. ·h~lc:;."cnisch cvc:r:..cu co.:v 'll. hGer ?.f "IIcefn:11sol, Ed.isonst:,.,e111t 107, tGl.32.:;5.·11.· 
DMiIESVOBTilllÏ,: 

À.s. zond.ag ( ie 1?irj.::,:;J.;(!'.::.;_D.f~ ).· ur~:. la{"i.t,:n,o ~c2.r:.1005. i.n h,.3-,; '3eisuor.. 1972/73, n.l. OLIVEO in Pijnacl:or. 
Aanvang vo.n cio eerste 1-,\JJ:d:2-"iJ.-":. 1.};·. ~2 . .JG ·u.:r-:- .. So.r,1cnkor.mt in de h<2. ~\ro.n he·~ ::;·'.;n.·~~ ... ,:1 TTcl .i..m: . .ir:: .=:1,~· .. -v.,>;> om ·; 0" 45 u .. •_:;:·. No. o.i'loop 7;'}.'!J. deze 1,·od.st:...,~jde~1 c;::.:.a.:1 ·;•;/ .. i ~ zoa.J.r~ it1 n.i'ccu1.,::--cksn, urg011s oton n,la ó.fslui ting Yc,n cli-:, ~c::.zcm~ .• 
ifo:r·wa..cht wn .. :--le,n rtG YClGc1d-:i dn.:,:..:.:~: 
Tiotsy, Rio.;, Yv0:1ne, T,!0,~-i_.-:in s, !-1.:.i.ry, J.!:'.i.h:·'- n .. , :J":h0a :3., tioctJ:, Cu.::•o:'..i!'.G~ .hnGGliq1:.c, Annc:T?icke '1 E].ly- ,:lnn, Bo:··1 :,d.ottc ~ Ger.~r.w., l,,î3,:z:-i0n .. 
Dl,lllESTOERi'/COI 1973. -------------' 

• 

V6or het ccr~"t i.r!. de L0"1..::g2:.;c.~1irnlQ"li,; ',.i. :i.:•.:. ~J: i::.:. JC...1r voi:: -\o·vL-:· ,:.c J.:tï.1os çon toer-



nooi georganiseerd. !Ioewel de weersomstandigheden nu niet zo guns,tig wsLi:on, )con
clon wij, dank zij do hulp van oom Nioo., .. die 's-mor1sens al om 7.00 uur stond te 

:prikken, do wedstrijden toch laton doorgaan, Reeds om 10.00 uur waron do moosto 
s]olers al aanwézig on na hun keffers in de k10edlokalon te hebben gebracht, 
bod.en wij hen een kopje koffie mm, alvorens met de wedstrijden te beginnen. Jloc,r 
Jo dames werd or fel maar sportief om Qe'resultaton gestreden en het talrijke pu
bliek was dan ook getuif;e van prettige wedstrijden, Do tijdenS··do rustperiode 
eoplande kaatswedstrijd hebben wij zaterdag reeds moeten uitstéllen vanwege de 
slechte terreinsomstandigheden, Precies vol{sens het wedstr:ijdschoma konden.wij 
aan do finale gaan beginnen on al werden deze wedstrijden gespeeld in de stromen-, 
do ro(l'en, hot enthousiasme van de spelende ploegen was voor hot publiók aànloi.:_ 
ding hen extra aan te moedigen. Na afloop had onze voorzitter hot recht gokreeon 
or.i deze dames, vermooid maar blij, te feliciteren en hen de veroverde prijzen 
te mogen uitreiken. De einduitslag is: 

1 
2 

duno 
v.c.s. 

5 lenig en snel 
6 valkeniers 

3 celeritai, 7 g.d,s. 
4 wilhelmus 8 postduiven A.Bogisch 

LEIDERSTOERNOOI NAALDWIJK. =================--====--= 
Afgelopen zondag werd het traditionele 
leiderstoernooi onder betrekkelijk goo- · 
Je weorsomstandighedon gehouden, 

De derde wedstrijd was tegen V..V,.P, 
We waren bang, dat deze wedstrijd 
net als verleden jaar uit de hand 

Jle elftallen, die door de diverse ver
enigingen op de boon werden gebracht, 
fü:,den in kracht niet voel voor elkaar 
~ndor, maar hot is eon feit in elk toer
nooi, dat degene, die de meeste pimtmï 
weet te behalen, in de finale' speelt. 
Lens was in do poule vertegehwoorèiigd 
;1ot Lugdunµm, V,V.P,, Vorburoh en D.!I,C. 
DGze wedstrijden worden E,eloid door on
kolo (sublieme) arbiters, dio zich hot 
::ohole jaar voor de joued hadden inge-:: 
zot. 

zou lopen, ma= dit was in hot gohool 
"niet het geval. !Iet was een leuke 
wedstrijd, die wij mot 3-0 wonnen, 
Als wij de laatste wedstrijd zouden 
winnen, konden wc 2e in do poule wor
den en zouden een finaie wedstrijd o,:, 
de 3e on 4e plaats moeten spelen net 
als verleden jaar, . • 
Maar door wederom een sof doelpuntjo 
speelden we 2-2 tegen Verburch on 

.werden .wc 3e in onze poule en beland
den we niet in de eindronde, 

Do 1o wedstrijd tegen Lugdunum werd 
door een sof doelpuntje verloren mot 
1-0. D,II.C, was de 2è tegenstander en 
ook deze wedstrijd verloren we mot 2-0, 
oradat·enc II.Z, uit het veld werd ge
stuurd en zijn tegenstander, die ook een 
Jrove ovortrodillf; poging, niet, 

PROGRAMMA SENIOREN 
--- . -------. ------, -. ----- .---..- _- . -~·· -·-
Zomeravondkompetitie: 

19,ÖO uur Lens 3 - Ymca 

8 juni 

14 juni 

Lens 1 on 2 zie hieronder,, 

Dhr. Flumans. 

Soheidsrech'J;e:r, 

Dh:r,v,Surie 

;\.angezien onze velden mot ingang van 11 juni a.s. in reparatie (l'aan, kunnen tot 
onze spijt de voor Lens 1 en 2 op 14 juni a.s. vastgestelde wedstrijden niet dour
eo..a.n. 

KEURINGEN' : . 

Vol(l'ens : de· ons ten é!,iensto staande gegevens _l_lloo:t;en de yQlgondè s.;;,elers zich -vóór 
hot a.s. seizoen laten keuren,· · · ·· _ .. · 

G.Blankespoor, H,Diotz, .II.Douw, F,v,Dijk, J ,Endlich, R,Foekes, 
R,Fortman, P,F,do Haan, R,v,IIartingsvolt, A.IIoppenbrouwors; J,Joeor, 
P,H,,le Jong, P,H,Klein Ilreteler, J .v.d. Knaap, A,v,d,Laan, R,v,Oostvoon 
Koentze, II,J.Scholten, A,Vervaart, C,Vorvaart, F,de Zwart. 

Do desbetreffende keuringskaart gelieve deze s2elers met recente pasfoto te u.oen 
·aoekcmon aan dh:r, G.v.6..Veldo, Jforton·rado 161, den Iiaacr. 
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BALLENMJ\TERI.IV\.L. 
II.II. Aanvoerders, die de aan hen verstrekte ballon nog niet hebben ingeleverd, worden boleefd verzooht doz.e·a.s, dinsdag 12 juni tussen 20 on 22,00 uur aan do Seko af te geven: Dit geldt oók voor die ballon, welke aan de aanvoerders van het zomeravondvoetbal zijn doorgegeven, 

PROGR;HIMA JUNIOREi'l".i_ PUPILLEN E1'î WELPEN. ==================--=- -----------------zaterdag 9 jllni.1973, 
U ELPEN. 

Verburoh-toernooi, Poeldijk 12,30 uur 
10,00 uur 

Lens 4 
Lens 5 - . Dio }fo.ghe-toornooi, Stoenwijklaan. ... , 

JUNIOREN 
zondag 10 juni 1973, 

" 10,00 uur Lens eomb.A-klassc.:,:,s, IIoll3lldiaan-toernooi, Vlaardingen. 12.00 uur Lens 9 ) 
12 •00 uur· Lens 10 ) Wilhc~mus~toernooi, Wcstvlietweg,_ Voorburt:;. 
maandag 11 juni 1973. 
12,00 uur Lens 1 DistriktsfinaJ,e 'N ,K,S., terrein RK,S. V,l,f,, Monster, 
,WSeHRIJVINGEN .: 
Schriftelij!!, vóór vrijdac:;avond 15.30 uur bij dhr. G.v.d,Stoen, Nunspeotlaan 303, 
Telefonisch: vrijd.:Ïgavond tussen 18.45 en 19.30 uur: 

A-klassers: dhr.J ,HOI, tol. 29, 40.38 
B-klassers: dhr,A,Bei•tens, tel. 29 ,02,45 • Welpen: ]Clubgebouw, tol.66,13,14, 

Er kan niet over evontueel docrgann Yan do toernooien worden gebeld; Dus stêou.s naai' het punt van samenkoro•Jt komen. 

vrijdag 8 juni 
zaterdag 9 juµi 

zondag 10 juni 

maando.g 11 juni 
zaterdag 16 juni 

Toernooi age~da, 
Laatste wedstrijd nc,derlaa3serio jeugdleiders togen Rijswijk Verburch toernooi te Poeldijk voor Lens welpen 4, Die Ilaghe toernooi v,,or Lens welpen 5. 
Hollandiaan toernooi ·r,e Vlaardingen voor A-klasse kombinatio Wilhelmus toernooi te ~·,eidschendam voor Lans 9 en 1 O, N,K,S.toernooi te Monst0r voor Lens 1 
Velo toernooi to Waterin,,;.zn voor Lens 3 en 23, -;, 

vrijdag 8 juni nederlao.gserie voor jeugdleiders,·Aanvang 19,30 uur, 
Vrijdag a,s. speoJ,t_Lens de laatste wedstrijd van do nedcrlaagscrie togen Rijswijk. Ook R,V.e. met o,a. G,Ilup en c.elavan zag geen kans Lens een nedorlaac· toe te brengen_en verloor mot 4-2, zodat nog steeds vue do besto papieren heeft era a.s. vrijdag de beker in ontvangst to nemen. Alleen Rijswijk kan dit suksos nog verbeteren. vue won van Lens met 3-1; strafschoppen 4-4, Do volgende jeuedleidors van Lens worden a.s. vrijdagavond om 19,00 uur verwacht: 

M.Rouvér, J. Vorbarendse, W,,Michels, W ,Keetraan, J ,Disseldorp, e .l!ooc;-···· ··' · hiomstra, J,!Ioynen Sr., A,Ilauman, T.Hoefnagel, N ,Osse, P,v,d,Steon, F,Disseldorp, F,de Kloyn. Afschrijven: tot vrijdaaavond 6 uur bij·N"Osso, 
tel.60.20;96. zaterdag 9 juni Verburohtoernooi to Poeldijk voor welpen 4, Aanvang 12,30 uur. 

Zaterdag a.s. is welpen 4 deelnemer op het Verburoh toernooi in poule 3, Zij spelen een halve ko• pcti tie r.ict LVSJ,, Naaldwijk, Wostlandia, Verburch·. Do mi.is.tri jdon duro;,_ 2 x 10 raip.uten. Programma voor welpen 4: 

~--
sf elpen 4: 

13.20 uur Vcrburch 
14, 10 uur LVSJ 
15,00 uur Westlandia 
15.50 uur Naaldwijk; 

e,Bergmo.ns, K,Boon, W,Dorsman,,M,Dutreo, P,v.Es, E,Eykelhof, R,Gir.1:;or_;; 



F.v.Gorp, n;Hopponbrouwor, R.do Jong, M.Soriten, F.Valkenhof; 

Sa.monkomst': 11.30 uur Lans-terrain •. Lei.der: dhr.Hopponbrouwor. • 

za tordag 9 juni Die Ila.ghe· toc;rnooi ·voor wol pen 5. Aa.nva.ng .10. 00 uur. 

liet verregende Die Hagho toernooi voor wolpon 5 is nu verschoven naar zaterdag 
9 juni. Zoals. in do vorige Lons-rovuo vermeld, spoelt Dia Ilagho op hot Gomoon
telijk Sportpark a.an de Stoonwijklaa.n (achter nr.20). Er zal worden gospeold 
togen 

Lens welpen 5: 

Wit-Blauw 
Die Ilagho 
VVP 
HBS 

· om 1 0, 00 uur 
10.40 uur 
11.40 uur 
12.40 uur 

.Il.Franken, R.Franko, Ronald IIouweling, Rudi Houweling, 
W.de Jong, J.Koevoets, J.Krijgsrna.n, R.Niggebrugge, A.v. 
Pruyssen, P.Tattero, J.v.d.Zwa.n, P.Pronk. 

Samenkomst: 9.15 uur Lens-terrein. Leider: Fra.ns Disseldorp. 

zonda.e 10 juni !Iolla.ndiaan toernooi te Vlaardingen voor il-klasse kombinatiè • 
.lla.nva.ng 10.00 uur. 

Mm spelers on lGiders z.al oen lunchpakket wordon verstrakt, 

Zondag 10 juni ga.at in plaats, van Lons1 een il-klasse kombinatie naar Hollandia~1 
te Vlaardingen. Deze kombinatio is sa.mengostold uit o.a. spelers, die het 

·•nieuwe seizoen bij de voorlopige .ll-solektie zullen worden gevoegd. De volgende 
. wedstrijden van 2 x 15 minuten sta.an op he·t · programma. 

10.30 uur Coleritas 
11.30 uur SFC 
13.00 uur Hollandiaa.n 
14.30 uur Sohiebroek. 

De volgende spelers worden verwacht: m.v.b:,.ggum, r,bertens, g.càlpa, a.heynen, 
o.hoefna.gol, j.janma.a.t, j.v.d.lans, p.lojow,:ia.n, a..de pa.gtor, a:sohneider, f. 
snoeyers, r.v.d.steon, g.woutors, h.stra.ver. 
Samenkomst: 9.00 uur Lens-terrein. Leider: Dhr • .ll.v.Baggum. 

zondag 10 juni Wilhelmus toernooi voor Lens 9 on 10. Aanvang 12.00 uur. 

Zondar; ga.at Lens 9 en 10 naar de Wostvliotweg te Leidschendam om dool te nomei1 
aa.n hot Wilhelmus toernooi. Lons 9 en 10 zijn ingedeeld in poule B resp. D mot 

··nwo, GSV, Verburch. Poule A rasp. C bestaat uit de verenigingen El.Zwart, 
DRL, Wilhelnus en GDA. Wedstrijd.duur 2 x 15 minuten, Programma voor Lens 9 on ·1 :' 

12 .00 uur DWO 
1 3. 1 0 uur GSV 
14.20 uur Verburch. 

Finales poule A on n/ C en Dom 15.45_uur on 16.30 uur. 

Lens 9: J.v.Gastol, G.v.Gessol, .A. 's-GI1avendijk, M.Hoynon;- J.dé Hilstè·r, 
·· A.v.Kleef, T.do Kok, R.Micka, · Q,v,Noort, P,Perreyn, G,Ruygrok, 

M.Woltors. 
Samenkomst: _10.45 uur _Lens-terrein (eigen vervoermiddel), Leidel': Dhr.C.Fra.nke. 
.. - . ·•· - ... 

Lcms 10: J.v.d.Burgt, R.Guit, R.v.Hook, R,Iiulsoma.n~, J.Hollink, E,La.ndma.n, 
J.Lustenhouwer, R.v.d.Moer, w.v.d.Mijo, C.Sc!wnkels, A,v,Velzon, J.v. 
Velzen. · · 

Samenkomst: 10,45 uur,Lens-terrein (eigen vervoermiddel) •. Leider: Dhr,B.Osso, 

mamida.g 11 juni' Distriktsfina.lo N .K,S. toernooi te Monster v0or Lcms 1, 
Aanvang: 12.00 uur. 

• M"".' • - "••'"• 

.D.o distriktsfinale van het NKS-toernooi zal wo:rd-on geho.uden te Monster op de 
velden.van de v.v. RKSVM. Wij hopen, dat onze 1e elftalspelers, evenals tijdons 
de voorronde, zich voor 100% zullen inzetten om op deze dag een plaats te 
bereiken voor do landelijke finale. De volgende wedstrijden staan hiervoor op 
hot programma: 

12;00 uur · mc.s.v.M. Velo 
13.00 uur RK. Donk (Gouda) 
14.30 uur Sp,Lisse 

15,15 uur 
16,45 uur RK.S.J .z. (Zoetor

woude). 
7 
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Lens 1: j,v,riJn, th,v.rijn, m.bloks, h.v.beyoren, f,disseldcrp, c.böesoken, · h.rimrhclzwo.~n, ~~ juncschltl{;Ör, è;. trom:uèlon, r. zoun, p. v.d.steen, r.v.d.steen,,,o,Jcortelcaas, "_j:rc-qyer, • ,. Samenkomst: 11 .öö uur Lens-terrein, Leider: Dhr,P,v.d,M:ias. 
.,.,. •·,• ~-~- ., ·~ . -· ,. ' 

bp Iforaolvàa:rtsdag was Lens P t to gast ,bij de Rotterdamse V.V. Coal. Er zouden vier wedstrijdon 'worden ges,:,eold in de poule ,en daarna3at nog één finalewedstrijd. Do eerste· pou'lo wedstrijd tee;cm Slikkerveer werd 1-0 voer ons door oen deelpunt van Rudio Verstooe, Hierna spoolden we in do stroraende rogon tegen V.V.A, 1fo verloren onnodig door oen fout in onze achtorhoode mot 1-0, Do rost van do dag bloof,her janmer gonoog roge~on. Do velden verandorden in modderpoelen. Toch bleef Lens doorgaan, niet met c;ood voetbal, maar wol mot een goede inzet. Tegen V.O,C." word hot 2-1 voor ons d0or doelpunten van Rinus Michols ! ! ! on Arno Ovorgaattw (eindelijk). -Do laat,f!to wedstrijd besliste Richard v. d.!Ioek voor ons, nadat ,de vcorhoödi velo kansen 'had gemist~ !Iierdoor J;aren wo samen inii't ,V. V ,A,, ,op ,do oorsto plaats ,;oëindigd. Het doole;omiddolde was echtor in ons nadeel. We moesten nu áantredon tegen D,R,L, om ,do ,.3e en 4o plaats, Na 2 x 12½ minuut was do stand: nog 'steeds 0-0. Strafs,choppon raoeston do beslissing brengen. Dat de spelers h0t lq.ngz_amorhand toch wol lor0n, bi,wèimn Rinus Michols, Arno Ovorgaauw, 'Rênó 'vnn Loon, Richard v.d,Hoelc en Hans v.d. Nieuwonhuis'en door. ieder, zoor fraai te scoren, Daar D,R,L, or slechts 3 inschoot, u:is de derde pl::in.ts voor ons. 
Bij het VELO-toernooi w::1,s het weer hetzelfde, vool ro1,on on volden vol !Jat water, Maar gelukkig boschikt"Volo over oen e;randioso sporthal, dia ervoor zorgde, dat het toornooi,toch nog door kon't;ann, Lens moest do eerste wedstrijd tegon Blauw Zwart. Door doelpunten van·Rudio Vorsteog on Arno Ovorgaauw (alweer) word hot 2-0, Hiorna werd het togen Vios on Velo 0-0. Dit leverde ons oen eerste plaats op en was tevens het laatste toornooi voor dit elftal. Veel suksos volgend jaar en bedankt voer hot sozelligo seizoen, . 

Pnul v.d.Stoon . 
Lens-junioren dol op blinkend • otaal, 
Tot nu tee h<ibbón onze juniÓr;n aap m:iar liofst 54 ,to·ornooion m,39e;edaan, ·waarbij Loris -38x bij do·eorstG drie eindigde, hetgeen toch con prima rosulta:1t raag worden gonoorad. Niet IJinder dan 16x we:r:!i de oorste prijs veroverd, 12x de 'tweede on 'fox do clordo. !lool opmerkol.ijk zijn de l0uke rosul taten van onze C'-klg.$sors, die het in het afgelopen .jaar in dé, kcrapoti tio niet zo ·eowéldîc; hebben godaan, raaar in do toernooien zeer hoge ogen e;ooiden. 
l.fon kan zich afvragen, waaraan dit ligt. Misschien stimuleert ook bij dc,i;e jon- , eens eon zichtb.:i.ro bolonin,;, ::cl is dio dan voorbosterad voor een plaatsje in do prijzenlcas'L Wê zijn zo langzg.raorhand wol tot ,do konklusio (j-ckomon, dat toernooien organise·ron voor •'dozo leeftijdsklasse ocm _dankbare zaak is, niet omdat zo dit seizoen zoveel prijzen in de wacht 4ebbon gesleept, raaar dczo kn::cpon wol blijk hebben gegeven van hun plezier, waarmee ze _een gezellige toernooidag beloven. Dit manifesteert zich dan uiteraard ook in_ hot to vortonon spel, 
Door Lens-elftallen boreikto rosul taton Op toernooien, Lens 1 Quick toernooi 2c plaats Lens 16 Lens " , .. 1 o plaats Utopia,, " 5c . " ODS " , 1o " TSC 60 " Holland," · ,1 o. 11: NKS 10 " Lcîns 1 7 Pa liiorck " 5e " Lens 2 Lens 5o " OD13' Il 1c " Lens 3 ·LVSJ' 1e " , ,,Lens 20 Spóorwijk " 1e Il Lens 4· '• OD1l 3e " Lens 21 Rijswijk " .2e " Lens 7 Spoorwijk 20 " 22 Rijswijk Il 2q· : 

Il Lans Lens 9 , r.ens 4o " SEV,, " ,· 4e •'. " 1e .... 'iàns ' 23' · Rijsui jk 
_QDS " " 1! 2o· Il · B:011aiiä.. " 4c " SEV " 4e " Lens 10 Quick " 4o " pupillen 1' Uaaldw, " 2o " vcs " 3e " · DIOS " 1o " 

,, 
Lens 11 ODB " 5o " Lóns " 2e " Wassonaar " 2e " COi\.L " 3o .. " vcs " 2c " pupillen 2(Velo " 1o " Lens 12 LVSJ " 3e Il ,LGns· to0rn.on _'Wn.Ssenaar 11 ·Je 11 .; 

vcs " 1e 11 , pupillen ~ Lens - " 20 " Lens 13 ' 
. 

·· ·velD Il ., 
3e " RIC,1vv· Il 3e 11 Lens 14 Velo Il 3e " vue " 60 " 

wordt verve led. 
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OFFICIELE 
. ~:;:,, t' . 

M E D E D iir'L .. I· N--G.E ·N . · ·- , .. . 

NIEUWE LEDEN . ., 

.,,946 M-,J·.van Adrichem 
/ 947 G,A.Goosën 
,- 948 H;W .v.d,-Wilk 

949 J,L.Spoler 

-AFVOEREN" LEDENLIJST 

✓ 062 F,Bood (p) 
.,..144 A,A.va.'1. Essen (s) 
,... 251 J ,F.Janmaat (s) 
_ 405 ,F.Orta (c) · ·. · · 
,- 4 7 0 J1!. Schenkels ( p) 
, 471 F.Schipaanboord (w) 
,,..472 R,Schipaanboord (p) 

NIEüv!E JJONATEUR; ;_. 

\: -~· ,_. ,.--..... -
•'·" ~ 

··.~-:~ .·t· . ' 
'~ 4-10-64 ( ~i · Wol~e\T~X,~_gaa::de · 773 
25-12-4~ ~ s ··De Gene-stetlisan 267 
13:-03-"52, s , ·weesperstrae•; 102 . . 
07.:.08-57 b Wantsnijdersraarde 239 

,-480 
..- 512 

,... 579 
,-· 775 
.,..,·611 
.,.. 617 

P,Schcema~er (c) 
R,G.,v,d.Steen (s) 
o.vorkink (s) 
R,van Wac2em.(s) 
R,B,Woutcis (a) 
T ,Ypma (w; 

R,G.v.d,Steen- ' Nunspeetlaan 303 Den Haag -... . . . .. 
ADRES1HJZIG INGEN 

, 896 
..,,- 686 
.---284 

C.Ytsma naar Stieltjesstraat 1126 Den Haag 
J,!,J.Kerkhofs naar Rozemarijn 147 Wateringén 
J,M.v.d.Kleij' naar Escamplaan 585 Den Haag 

IN MEMORIAM A, J, 1 Ëi'"-Gravendi jk 

01 i42-4503 

673854 
909892 

Afgelopen zondag is Ton 1 s--Oravendijk overléden. Lenig en Snel zà.l zi~? . • 
soms hoog oplaaiende klubliefde missen, Ton was iemand, die zijn enthqusiasmè 

voor de klub ook in daden omzette; een steeds -schaarser wordende eigensc.~ap·. \ 
Ook op zijn :?!iekbed, leefde hij nog intens mee ,met de çvereniging_. Het m'oet .iiém .· • 
extra moeilijk "zijn gevallen, dat hij in die situatie· niet in staat was ook-· ,. 

daad.werkelijk de helpende hand te bieden, zoals hij" dat altijd gewend was ge

weest, Vele Lensers is hij op allerlei verschillende manieren van dienst geweest, 

De Totokommissie kon op zijn steun reke_nen; hij stelde apparatuur;, ruimte en 

tijd beschikbaar voor het stencillen en verzend.klaar maken van de Lensrevue, 
jaarverslagen, toernooiprogràmma•s, of wat dan ook, wat we vooral ook zullen 

missen is gewoon zijn aanwezigheid, zijn opgewekte humeur, 
Zijn vrouw Bep, dochter Paula en zoon Ton, voor wie ·het verlies vele malen gro

ter is, kunnen wij slechts sterkte wensen, 
Hij ruste in vrede. _ . ? 
Vanavond (.woensdag 13 juni) zal om half _jl,0lrl in de Agneskerk aan de Beeklaan 
tot nagedachtenis van Ton 1 s--Oravendijk een avondmis worden opgedragen, 
De begrafenis zal plaatshebben op donderdag 14 juni om kwart over een op de be
graafplaats aan de Kerkhoflaan na de uitvaartdienst in de Agneskerk, die om 12 

uur begint: . . . .:. 

SEKO MEDEDELINGEN, 

PASFCT0 1 S - A-junioren., 

Aan onze oproep in de Lensrevue van 30 meï j,l. is slechts door één spel0r ge

_volg gegeven, Voor de laatste maal laten wij hieronder nog eens de na:nen va.'l de 
spelers volgen, die uite~lijk v66r 1 juli aanstaande hu.'l pasfoto bij de Seko 

i.g_. Dhr,G,v,d.Velde moeten inleveren: 

:i'i.,Albers, A,Bauman, M.Bloks, Th,Booms, G'.v.Deelen, Fr,Disseldorp, 
W,Duiverman, J.v.d.Ende, O,Kortekaas, A,v/d Meer, J,Meuleman, H,Meyers, 
.J.Reuver, H,Rimmelzwaan, Th.v.Rijn, C.Stapel; 

ZOMERAVONDVOETBAL: De voor.14 juni te spelen·wedstrijden voor Lens 1 en 2 gaan 
wegens het niet beschikbaar z1.Jn van een veld niet door. 

, 0:8FEJifPROGRAMMA. 1 S: Op zondag 19 en 26 augustus én 2 Si:3ptember zijn_ door de Seko1 



2 

-:-..•::.:~,)}.:'\:;~ /~· 
.. div-erse öe':i:'enprograiriïnä•·:S -g~p-1-;na:.-·Spelers ,·-1.ie:•~ièt :\.n ä.e Ele'lekt:\.eg±o'ép zijn on

genomen en op die à.agen't rtög liiet, be13(!hi_k:Pft:8-J§!~1:j_n·, word;e!,'i ;v:erzooht di t,.:J,iefst -sohriftelijk aan Dhr.G.-..d.Velde, Herterirade ·161r op -te;gëven, Telefonisch kan di-t op maàildagà.YÓnd telef;'" 66 :'13-.14_'(Ià.iibgelfö4Vf;:,\\ ' ·.. . ·. 
. ' . ' -. - - .. PR0GRA.MMA .JUNIOREN. _·::·:·., ... ·.-,..;.. -------=-- .. -------- _·. -f--' >-,' . Toernooi agenda·l ·•·'.· .. · · 

zaterdag 16 juni 
zondag 24 juni 

Velo toernooi voor Lens .3 elJc .23,-· 
landelijke finale NKS toernooi te Zev-enbergen v-oor·Lens·1. 

= ·- . =-· -=========- . 
A.s. Zaterdagmorgen gaat eert kombinatie van onze 1,,agste c-~i'ftallen"naar Velo en zal daar in poule 4 trachten nog wat ere-metaal v-oor onze prijzenkast te v-er-ov-eren. 
De wedstrijden duren 2 x 7½ minuut en er zal torden gespeeld om 

9.40 uur tegen Velo 

Lens Komb.: 

Samenkomst: 

N,Franken, 
R.Wessels, 
S,Bruëns. 

10.20 uur 11 · VVP 
11 ;oo 1mr II Vredenburch 
11 140 uur II Cromvlint 

K.Straub, M,Kerkhofs, P,de Jong, T.v.d,Tol, P,Heernskerk, 
H,Hoppenbrouwer, Th.Mooyman, A.Sips, W.Rots, A.G('rdijn, 

8,30 uur Lens-terrein, Leider: A,Banning. 
A.s. zaterdagmiddag Velo-toernooi voor Lens 3. Aan·rang 13.00 uur •.. 
Velo sluit haar toernooien reeks op deze middag mot een A-klasse toernooi. Lens 3 gaat hier naar toe ~n wij hopen, dat net al,i op het LVSJ · toernooi de 1 e '· pr1.Js mee naar huis zal worden gebracht, De wedstrijden duren 2 x 10 minuten,· Programma voor Lens 3: 

13,50 uur Velo 
14.40 uur VVP 
15,30 uur KMD 

· 16.20 uur VCS 

·• 

Lens 3: A,Albers, A.Bauman, M,v,Baggum, II,v.Dam, J,v,d.Ende, A.Heynen, J.Meule• man, A.v.d.Meer, J,Nieuwenhuizen, F,Veeren, P,Verheesen, F.Teunissen, J ,Post. · 
Samenkomst: .12·,30. uur Velo-terrein. Leider: Dhr,J ,Heynen, ·• 
AFSCHRIJVEN: Schriftelijk v66r vrijdagavond 18,30 uur bij dhr,G,v.d.Steen, 

Nunspeetlaan 303, 

Eindstand: 

Telefonisch uitsluitend in geval van ziekte op vrijdagavond tussen 
18.45 en 19.30 uur. 
A-klassers: Tel. 29,40.38 dhr.J.Hop 
C-klassers: Tel.55.94.77 dhr.R.Becker. 

1. Lens (gaat 
2. Sp.Lisse 
3. Velo 
4. Donk 
5. RKSVM 
6. SJZ. 

DISTRIKTS FIUALE NKS BE!CE:R 
over naar de landelijke finale) 

(Verslag over de gespeelde 
we.dstrijden volgt). 

Door L~ns-elftallen bereikte resultaten oE toernooien (vervolg).!. 
pupillen 4 0DB toernooi 3e plaats . 

RKAVV Il 1e Il pupillen 8 9 •. en 
D{JN0 Il 4e Il 

welpen 1 Lens Il 1e Il 

welpen 2 Lens Il 4o Il 

Die Haghe ,, ,,, ... 2e Il 

Velo Il 3e •Il 

welpen 3 Lens Il 1é Il 

Velo. Il 2e Il 

Die Haghe Il 3o Il 

welpen 4 LVSJ Il 4e Il 

welpe.'l 5 DtlN0 Il 4e Il 

welpen· 5 Dill'TO Il 4e Il 
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OFFICIELE MEDEDELINGEN 

IN BALLOTAGE 
L,T.James 
A.H.de Groot 
M,A.,de Groot 
S ,Nolle 
J.A.Rieiq_en . 
C.C.Vermeulen 

26-06-49 
03-03-57 
20-04-58 

(s) 
(b) 
(b) 

31-03-60 ( C) 
03-08-65 (w) 
18-08-59 ( C) 

2e Schuytstraat 99 
Amandelstraat 53 
Amandelstraat 53 
Hazenrade 51 
Tesselschadelaan 137 
Hengelolaan 379 

ADRES1HJZIGIUGEN { 

.- 140 J.H,Endlich naar Badhuisstraat 155 Den Haag 

·" 
143 W,C.Englebert naar Hengelolaan 1078 Den Haag 
447 R.S.Roodbol naar Oudemanstraat 164 Den Haag .,, . 

AFVOERI!N LEDJ!NLIJST 

~128 L.P.Duivenvoorde (s) 
- 136 M,J .van Dijk (a) 
, 192 H,Haket ·(s) · · 
, 741 J ,Heins--(s) . 
,. 680 W .J ,Hemelrijk (s) 
,- 522 T. J. Suykerbuyk ( s) 
/529 A,C.Tinnenbroek (s) 

NIEUWE LED:EJIT . 

950 
~ 951 
::;:: 952 
-953 

__,, 954 

J .J ,Appe-rloo 
R,J ,Lavooi 
A,Muldèr 
J.Wasserman 
J.v.d,Wel 

komend seizoen 

_ 164 C.Geeve (c) 
- 258 H,Jochems (a) 

.,, 837 J.J.van Dongen (o) 

22-01-57 
29-07-56 
24-11-56 
20-10-65 
14-09-57 

(b) 

~~~ 
(w) 
(b) 

Sirtemastr,64 
Melis Stokelaan 2384 
Schipborgstr.17 
Loevesteinlaan 313 
Noorderbeekstr.202 

EKSTRA PROMOTIEKANSJ!N VOOR Ll!NS 1 

634573 
685842 
685842 
644867 
652298 
671914 

606623 
676427 
298764 
662263 
..393015 

De K,N,V,B, heeft voor het komende seizoen 1973-74 de voorlopige promotie- en·de
gra.datieregeling bekend gemaakt, Die regeling wijkt nogal af van de bestaande· 
regeling als gevolg van de invoering van een hoofdklasse boven de eerste klasse. 
Al eez:der ·schreven wij, dat de invoering van de hoofdklasse ekstra promotie zo1;. 
betekenen, maar om hoeveel promotieplaatsen het ging, konden we toen niet zegge11, 
daar daarover toen nog geen besluit was genomen, 
Vast staat nu, dat de nummers 1 totenmet 4 van de tweede klasse-naar de eerste 
klas prömoveren, terwijl nummer laatst degradeert. Onder normale omstandigheden 
zouden de nummers laatst en voorlaatst degraderen. 
Er komen 3 l)oofdklassen boven de huidige 6 eerste klassen, Dit betekent, dat er 
één hoofdklasse komt voor de distrikten west 1 en west 2; de nummer 1 totenmet 
7 van de eerste klasse a (west 1) en de eerste klasse b (west 2) promoveren naar 
die hoofdklasse, terwijl de nummers laatst degraderen naar de tweede klasse. 
Uit de derde klassen promoveren de nummers 1 en 2, de nummers voorlaatst spelen 
om één degradatieplaats en de nummers laatst degraderen naar de vierde klasse, 
De nummers 1 van de acht vierde klassen promoveren, evenals twee van de acht num
mers twee; de· nummers laatst degraderen naar de afdeling, 

. L:ms 2 en 3: voor de reserve elftallen komt "r geen hoofdklasse. Wordt Lens 2. 
kampioen, dan speelt dit elftal me~ twee andere kampioenen om 2 plaatsen in dë 
res. eerste klasse; dà nummers laatst en voorlaatst degraderen. Voor het derde 
geldt eenzelfde promotieregeling; per afdeling degradeert echter maar één team, 

·ALGEMJ!NE LEDENVERGADERING/KONTRIBIJTIES, 

Zoals U ongetwijfeld bekend, heeft het Bestuur enkele maanden geleden aan een aa.1-
tal leden in de vereniging verzocht te onderzoeken, welke leden zich beschikbaar 
konden en wilden stellen voor een bestuursfunktie in het komende seizoen,_!Iier
bij uiteraard rekening houdend met een aantal voretste kwaliteiten. D~ze (i~)for
mateurs worden verondersteld een doorsnede te vormen van ons gehele ledenbestana., 

• • \\ • 1 



; Het huidige B.cstuur moet helaas vaststellen, 
iri geslaagd, Deze konklusie __ hee.ft een aantal 
eükel"è · wó.rden vermeld, t • w.: . 

dat deze groep led0n hierin (nog) ni,t 
kons0kr10nties, waarvan onderstaand 

1, Statutair dient in de maand juni de eerste algemene ledenvergadering te worden gehouden. Aangezien e:r-·geen nieuw.Bes.tuur is, is er geen -~~~_e,idsprogrEllll_ma en i8 . e·r géen -begroting,· Het ·aftredende-Bestiiui• meent à.án-Öok, dat deze vergadering tot nader order dient te worden uitgesteld, .. . . . . •··· :·_. · · · 2. De agenda van de eerste algemene vergadering zal worden toegevoegd a@ de agur. -da van de tweede statutair te houden vergadering.· Gedacht wordt hierbij àan· maandag 13 augustus. 
3, Het aftredende Bestuur blijft tot dat tijdstip de .lopende zaken behandelen,· 4, Het zittende Bestuur is van mening, dat een aantal maatregelen onontkoombaar zullGn· zijn, ook voor. het nieuwe Bestuur. Derhalve w.orden thans de volgerido b~-slui ten !Jledegedeeld: · · 

a, De kontributies gedur0nde het seizoen 1973-1974, d.w.z. van 1 juli 1973 t/i:1 30 juni 1974 zullen bedragen voor 
Senioren en 3c jaars A-klassers 
Junioren 
Pupillen en Welpen 

.. Fl. 
'Fl. 

. Fl. 
'. 
:Fl. 

116,'--/jaar 
so,--/jaar 
64,-' /jaar 
40,--/jaar Niet-spelende leden 

Damesleden: Gelijke kontributie als voor junioren of-seniorcn·gelèt, overeenkomstig leeftijd, 
Dames, die op 1 juli 1973 nog geen 19 jaar oud zijn, betalen junioren-kontributie (Fl.80,--/jaar); oudere dames betalen se~iorenkontributie (Fl,116,--/jàar), 

b. Een doorlopend entree-bewijs zal Fl,25,-- gaan kosten c, Een abonnement op de LenS-revue zal Fl,25,-- gaan kosten . d, Het inleggeld (éénmalig voor nieuwe leden) zal Fl,10,-- bedragen. . e. -,Bij wedstrijden van het eerste elftal Fl.1,75, op vertoon van 65plus~kaart Fl. 1 , -- ( alle rangen) . 
- alle andere wedstrijden Fl.-,50, 

KAMP BI JEENKO!.!ST n===========::== 
A,s. dinsdag 26 juni om 7,00 uur is in 
het klubgebÖuw .de kampbijeenkomst voor de 
pupillen, die haar Oudenbosch gaa..~. De
genen, die hun zwemverklaring nog niet 
DA.."11CBETUIGirfG, 

Het Bestuur, 

hebben ingeleverd, moeten,die•~ezo.a
vond meenemen. Ge bemd dit niet, dan _ ~ 
het uitgesloten, dat deze jongens in 
de kampweek __ zwemmer,_. · · ; .... 

Hot is voor Ton, Paula.en mijzelf moeilijk cndor'woorden te brengen, hoezeer wJ.J getroffen zijn door de enorme belangstelling bij de Avondmis en bij de. begrafenf.s van·Ton. Het is duidelijk gebleken, wat hij voor vele mensen.heeft betekend. Mot deze mooie herinnering zullen wij proberen de grote leegte, die achterblijft, to dragen·, hopende, dat U ons ook niet zult vergeten, Hij willen iedereen, die blijk van belangstelling heeft gegeven bedanken. Het is haast onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken, daarom in· deze·Lens-revue, Dauk voor de vele bloemstukken, Uw aanwezigheid in de Kerk én op de begraafplaa-vs ~on zou er dankbaar voor zijn geweest. · Mevr,Bep I s-Gravendijk 
Ten en Paula, N I E T AL L E"E N D R O E F H E I D 

Dat verleden· week donderdag bij de uitvaart en de teraardbestelling van Ton 's-Gra'Dndijk zeer velen de vrouw en de beide kinderen van de overledene hebben willÓn vergezellen bij hun droeve tocht zal hun stellig tot troost hebben gestrekt, F.en lange, lange rij familieleden, relaties, kennissen en sportvrienden getuigden vw1 meeleven mot een groot verdriet en zij waren ook zelf verdrietig om het hecnGa,m van een goede, :vriendelijke mens, Het was go.cd, dat wij met veel klubledort; cuc1.ore en jongere, dit mooie werk hebben gedaan. !'lege onze vrienà. rusten in de vrede van de Heer! 
Staande in de rijen gingen mijn gedachten vijftig_jaron terug, naar september 1923, toon wij in Lens voor de eerste maal met de dood werden geconfronteerd, Bep Starro:.-burg, jong als wij allen -- hij was 20 jaar -- ontviel ons. Het was eveneens op o, ,. zondag. Do vorige 'zondag voetbalde hij nog in ons oorste Ólftal. Wat waren wc 01:tstold .<en onpeilbaar bedroefd! Lopend naast en ·achter de lijkwagen vergezelden we mlige · dagen· later onze vriend naar .de Kerkhofláan en daar droegen wc zijn kist op ~ onze.'~schouders naar h0t graf. Het ontroert me nog nu ik dit in h0rinnoring neem, t:.. •t· 



Na Bep zijn er tallozen uit onze kring heengegaan. De jongeren van nu hebbon daar 
geen weet van. Mot vele ouderen stond ik vaak aan de groeve van een goede v:riend 
of v:riendin. Soms vernamen wij de tijding op een later moment. Zo gingen in het 
voorbije jaar Jan Macco, Louis Hoefnagel, Huub Alsem en Coen van Muyen rms voor1 
En telkens is er aanleiding voor een herinnering aan vervlogen dingen. 
Veel gaat voorbij. Alles gaat voorbij. Maar wat blijvend is, dat is de v:riendschapî, 
dio in de club is ontstaan en gegroeid. Dio v:riendschap zal ook Ton 1 s--Gravendijk 
in onze herinnering doen voortleven, zoals hij in de liefde van zijn vrouw en kin
deren blijft vóortbestaan en zoals hij naar ons vast vertrouwen leeft en rust in 
de liefde van God, ons aller Vader. 

Het is goed voor levenden en doden te bidden. Het is goed onze v:riendschap voor 
hen in ons hart to bewaren. P.Juffermans. 

TREKKI!TG LOTERIJ 1973, t.b.v. Bouwfonds Lenig en Snol. 
Uit onze publikatie in de Lensrevue van 6 juni 1973 zijn nu alle prijzen op 2 na 
afgehaald en wel op no.9659 1 fondueset 

no,9696 1 slaapzak. 
Zij ku.~nen alsnog hun prijs in ontvangst nemen. Dit gedeelte van onze aktie Bouw
fonds Lenig en Snel is mode dankzij de grote inzet van de heer G.Duyvestein oen 
groot sukses geweest. · 

LEN"SREVUE. 

De komende weken zal er geen Lensrovue 
verschijnen i.v.m. de vakantieperiode. 
na een week of drie Lensrevuo-loos tijd:.. 
perk hopcm wij U weer een exemplaar toe 
to sturen. Redaktio.-

IlTTERVIEW MET JOOP WILLEMS, =========================== 

' 
A. Bogisch •. 

PRET-i IG E 

Voor weinig Lensers zal hij nadere introduktie behoeven, Wie kent hem tenslotte 
niet, zowel door publiciteit als gevolg van zijn emotionele aard, zijn vaak hoog 
óplaaiende enthousiasme en zijn radikale uitspraken, als van zijn prestaties als 
speler en later als trainer van het eerste elftal, , 
Kortom iemand, die bezeten is van voetbal en in wiens leven hot bruine monstor 
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eon belangrijke plaats heeft gehad, hoewel hij or zich, indien nodig, gemakkelijk 
van kan distantiëren, Momenteel bekleedt hij bij Lens geen funktie meer, zij hot 
dan, dat hij als toeschouwer nog zeer regelmatig op do Hengelolaan te zien is, 
i,aaruit blijkt, hoe hij zich nog bij Lens betrokken voelt en hoezeer hij mot allo 
gebeurtenissen in en om Lens meeleeft. Wel is hij onlangs trainer geworden van hot 
Lens-damesteam, wat hij zuiver voor zijn lol doet on natuurlijk om zelf oen bootje 
i:1 konditie te blijven. 
Do vraag, die voor de hand ligt, is: 
Hoe bent U bij Lens terecht gekomen? 
Ik speelde vroeger in R,I.A., door Piet Juffermans ben ik na een Paastoernooi 
gevraagd naar Lens te komen (o.a. met Huub Scholten en Lou te Moy). Ook heb ik 
eon aanbod gehad van A,D,O,, maar omdat dat geen katholieke vereniging was, raocht 
ik er niet heen. 
Als 13-jarige ben ik begonnen met voetballen (in R.I.A. dus). Als B-klasser viel 
ik een koer in, in hot eerste, maakte 3 doelpunten en ben er aindsdien in gebleven. 
Toen dus naar Lons, waar Cas Halle en trainer was. Ik vind Cas Hall eon dé man, die 
Lens toen had. Ik heb veel bewondering voor deze grote voetbalkenner, Door Cas Hal
leen ben ik eigenlijk trainer geworden, 
Ik heb toen 6 jaar lang Lens getraind en tevens in het eerste elftál,gespeeld. Jo 
had in die tijd ni,,ts als trainer te vertellen over de samenstelling van hot olf
tal. Eén jaar kreeg ik van de olftalkommissie "carte blanche" en in dat jaar werd 
het eerste kampioen. 
De laatste wedstrijd, die ik in Lens 1 speelde, was do wedstrijd tegen Naaldwijk, 
die we met 9-0 wonnen, 
Ik ben altijd erg goed terzijde gestaan door • ijn echtgenote, vooral als alle spe
lers bij mij thuis kwamen (en dat gebeurde nogal eens), waar ik voetbalfilras drcc~
d~. Je begrijpt, dat er zich toen erg gekke situaties hebben voorgedaan. 

Bent U op bestuurlijk niveau nog akti0f geweest? 

Niet erg lang, ik ben één jaar bestuurslid geweest als kommissaris. Ik heb toen 
veel bewondering gekregen voor ons aller ·toeverlaat Huug Haukes,. 3 



Hoe ziet U de positie van de trainer? 
Een trainer moet boven Zijn spoloro ku1in0n staan:· op basis vm1 vriGndsohap. Je nioet niet naà.r populariteit streven. Het is belangrijk, dat je zelf.do overtuiging hebt, dat je het oer lijk doet. Ik kan van r.;ezelf niet zeggen, of ik een goede trainer was, feit is wel, dat ik bij elke voreni6 ing r•csultaton hob geboekt, Hot is erg goed, dat Lens nu oen o.partG · t!'ainer voor do jeug:1 hooft._ Ilc heb het zelf altijd oen bezwaar gevonden t;ree groepen tegelijk te moeten t1,ainen. 
!fat vindt U van oen gedeel tolijke ledenstop op voetbulkapasitoi ton ? 
Lens wordt te groot. Dat vreet aan clo vereniging. Ik bm: er 1,el voor, àls er ooet worden· gosclekteorà., ,:at dit op vootbalkapasi tai.ten gebeu~-t, Willen wc hoog komen en strev0n naar dG Gcrsto klc.Bse, dan ben jo verplicht con dergeli-3-ke -s<:>lektie toe te p3::;sen. In het belang van d.o vereniging moot je dan talentvolle voetballers v_i:m andere verenigir,gen aa'lneraon. 

··"·· Wat' is het v0rschil tm,sen Lens-toen 01, La'ls--nu ? 
Vroeger waren we natuurlijk kleiner, do werkz.aarilieid van eigen leden was zeer groot. Wc moesten z0lf onze-eieon lijnen tr0k!{:011 etc~ Als gevolg dn.arvnn. was het verantwoordelijkheidsbesef toen veel groter dan dat dit nu is, De leden zijn niet meer zo intensief bij d0 vc:;:,eniGing botrokk:0n als dat dH v:roegor het goval was, juist doór.de·•grootte van do vereniging. Kijk maar naar de manj,er, waarop er nu met raateriaal omgegaan wordt. _ · Wol heb ik enorm re.,;pekt voor alle stille werkers, hot enorrae aantal jeugdleiders, de Juko en Puweko, in hot bijzonder Gerard v/d Steen, We zien, à.at het "kader" evenredig groeit oot de ledenaanwas. Tegenwoordig spelen 1 on'2·in afwijkende shirts, Dat vind ik fout. We zijn tenslotte é&n vereniging en hierdoor ga je beWU13t een kloof schoppen. Lens 1 en 2 (l"aan eon uitzonderingspositie innemen. Als dit te veel.wordt overdreven, krijg je oen vereniging in de vereniging. 

Om nog even op de jeugdleiders terug te komen, wat v-indt U van de begeleiding? 
; A-ls je het dan toch professioneel wilt aanpakken, dan zou het ook wenselijk zijn, dat van tijd tot tijd trainers lezingen kor.ton houden voor do jeugdleiders over spelsyste~en e.d., een pedágoog over pedagogische aspekton en een E.H,B,O.~man ·met een uitleg ov-or do beh~.ndeling van do r.1eost voorkomende, eenvoudige blessures. 
lfat vi_ndt ·u van het huidige aoateurv-oetbal en ons eerste elftal in het bijzonder? 
Bij voel amateurverenigingen zie jo, dat de spelsystemen. van gorenollL~eerdo klubs, : vooral Ajax, worden geïmiteerd. Daar zit oen groto fout in. Jo ooot de spelers niet een systeem opdringen, maar je_ moot het systeer.1 afsteo?;Jen op de spelers, die je hebt. 
Ik vind het knap, dàt ons oersto à.e tweede klasse hooft weten te bereiken, raaar toch heeft de raanier waarop do kwaliteit van de wedstr;i.jden ;;iij niet altijd kunnen bekoren, Ik geloof, dat dit wel oen gevolg kan zijn v:in mijn opmerking daarnet over de verhouding systeem - spelers. 
01:,° alle fronton is er een gebrek -"-'.lil specifielco voorhoedespelers. wat zou daarvan do oorzaak' zijn? 

Dat is een fout, die al in de jeugd wordt e;emaakt, Goede vootpallors, die in de ,voorhoede lopen,. worden nnp.:r nohto:ren gehaald (nooit midersorJ), omdat resultaten moeten worden geboekt. Zo kweek jo kunstmatig achtorhoodespelors. Mijn stelregel is: A:anval is do boste vorde,diging. 
De jeugd, zal dit· jaar raoetcn wo"l•don goprobeei•d. Do oude korr. lm~1 echter niet helemaal weg. Er moeten zo nu en dnn wnt r_::i.dicalo toslissingen kunnen word.on genomen. , Als ... je niets probeert, woot jo ook niets"· , 
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,Ik,goloof, dat raat nnmo een jong 2e olftal hoge ogen zou J::unnon gooien. Ik blijt: n.ltijd :i.lle rospekt opbrengon voo1" oen o.nnto..!. oudors · sp0l0rc, die ik zol:f ook heb gotr.'.lind·. Jongens a.1s Gerc.rrl Verho..o..r, Goes van (lar Beek 0n Üim Hanson doen móór voor hun sport. Tonen een 100% inzet on koncentr::.tie. Zij zijn een lichtond voorb0eld voor de jeugd. 
W.-...t bont U ·zelf ·voor 'n traine:r.· ? 

Mon 11,ceft mij vaak mij :nogn.1 etiotior!elo a.n.r.è. vo.rwoten~ Do nonson wetlm vw.ü.k ochtor niet, wat eon trainer voor opdracht heeft cogevon. Soos moot je ze op dio opdracht wijzen. Er worden vuf?.k boslissi11Gcn gononon, wo.:irv.1n r.1011 de nch.tcrgro:nder{ niet kont en dn:n ontstc.nn or misversto.nd0n. Ik ben or zelf van ov-3rtuigdj d.i,t ik r.10 voor de volle. 100% heb ingezotG flij!l 00rnto vorciGte uo.s altijd: konditio, 
_,. 



,. 

Je kan op technisch ·gehiëd.- dóör' 11::onditie '. véer ~gê>_~cl,_jjg,ii:èn,.-_ik -b?n- _ook ·trainer geweest 
van Tonegido en RAVir;'-Je··hc15t·, êr 'mct"'een. ruÏder - soort mensen te maken en daar_ moet 
je ook de training aan aanpassen. Ook de ke!')perstrainer hcJGft al t{jd _raijn:. volle 

.. aandacht :gehad, voo:r:-a;L op zaterdagocp.tend {,daglicht): 'Als-één der eersten bon ik 
·destijds" mêt duintraining begonnen • .. 
Verschil Lens - Rava - Tonegido? 

' ., . 

Tonégido was een vriendenklub. Bijzonder gezellig, ieder had een groot verant1(cior
delijkheidsbesef: De leden waren ontzettend bij de vereniging betrokken, Bij 
Ráva heb ik ook prettig gewerkt, De mensen daar stonden altijd voor je klaa:r •. De 
-mensen waren er, maar het materiaal, akkomraodatie e.d. ontbrak, Er werd met ·olie
lampjes.getraind, Wat dat betreft is or, nu al veel verbeterd en ik ben ervan over
tuigd, dat Rava dit jaar weer derdeklasser wordt, 
~ij I,ens tre.ft een -trainer een bijna ideale si tuatio aan. Er zijn goede spelers, 
goed. materiaal, .trainingsfaciliteiten, licht e.d. ' 

Het ·afgelope·n seizoen bont U leidur geweest van_ het 3e Seniorenelftal. Halvorwege 
het seizóeh bent U weggegaan. Wat was daarvan do reden ? . · . 

Als ik leider -van een elftal ben, wil ik ook echt leider zijn, Op een gegeven rao
ment werd dit niet meer zo geaksepteerd door de spelers en dan moet er iemand-wij
ken. Ik vond hèt verstandiger er boven te staan en te gaan, hoewel ik het zeker. 
niet graag _heb- gedaan. 

U bont zowol tijdeffs hot trainingsrógiem van Dhr.Scherpenissé als Dhr,Huguenin · 
weer naar vor,m gehaald als trainer, Het is logisch, dat er dan hier en daar wordt 
gezegd: "Hij' moet weer zo nodig" of woorden van die strekking, Is dit torecht ? 

Tijdens. het bewind van Dhr.Scherpenü3se· ben ïk op verzook van het bestuur als 
tweodo man toogovoogd. Schorpenisse was een goede trainer, die wat overwicht op do 
jongens betreft, in gebreke bleef, Ik vond het op deze raanior minder leuk: ik nad 
liever achter de scherraen geopereerd, Ook toen Huguenin trainer was, heb iK mo in 
geen enkel opzicht opgedrongen. Ik ben a_l tijd gevraagd, Ik kan me best voorstellen, 
hoe de misvattingen in de wereld zijn gekomen. Ik was vaak de zondèbok, omilat ik 
een groto mond en oen nogal radikalo instelling had, Maar laten ze • aar ~ens zog
gen, dat ik geen gelijk heb gehad. 
Nogmaals, do mensen oordelen alleen maar naar de uiteindelijko beslissing,'zondor 
do achtergronden te kennen. Dit kun je __ d_io • ensen echter niet kwalij.knëiäen;::- ·• 

Een grote groep Lens-leden ongeveer van Uw leoftijdsgroep blijven meer en meer weg 
bij Lens, hoe zou dit komen? 

Ik vind het erg • oeilijk daarvoor een verklaring to goven. Er zijn natuurlÎjk voor 
ieder andere rodenen, maar ik geloof, dat het voor een groot gedoelte terug.te voe
ren is op het feit, dat ze de sfeor van een aantal jaren geledon niet meor -~inden.· 
De afstand, die or is ontstaan t.o.v. bijvoorbeold hot eerste elftal, stoot af on 
is funest ~oor de sfeer. 

Als laatsto, do onvermijdelijke tookomstvraag, 
' ' Ach, als het da• osvoetbal blijft bij Lens, dan zal ik doorgaan raot de trainîng v1'n 

do d1• es. Verder bied .ik mo nergens voor aan, maar ik zou be~t.nog_wol wat willen 
doen in Lens, Ik heb ook aanbiedingen ·gehad ör.i andero J.tlubs te garni trainen,' maar· 
dat doe ik niet meer, ik blijf bij Lens. 
Uaarschijnlijk zalmijn voorna:unste rol bij Lons die van toeschouwer worden en.daar 
ben ik best tevreden mee. 

SEKO-MEDEDELINGEN: 

Zomeravondvoetbal: Donderdag 
19·.oo uur 

Afschrijven bij c.v/d Beek -

21 juni 
P,K,B,1 - Lenig 

tel,01899/16116. 

Jacowicz. 

en Snel 1 torrein Ookenburgh. 

Pasfoto's A-Junioron: Alsnog VGrzoeken wij de desbetreffende spelers zo spoedig 
mogelijk hun pasfoto bij Dhr,G,v,d,Voldo, Hertenra~o 161, in 
te leveren. 

H.H. Aanvoerders: Aan onze oproep in do Lens~revuo van 6 juni j.L is door zegge en 
schrijve één :.anvoerder gevolg gegovon het hen verstrekte· ,bo.llen
• ateriaal in te leveren. Wij _stellen do heren aanvoerdors alsnog 
in de gelegenheid dit a.s. ma:andag 25 juni tussen 20 en 22,00 
uur te doch, Het botr0ft hier do a.anvoerdo:r:si van de volgende elf-
tallen: 4, 5, 6, 8, 10, 11 en ·13. · 5 



Eindstancfen komp0ti tie 1972-1973 Seniorenelftallen 4 t/m 13, 
Ros .1 e Klasse D 
Lenig en Snel 4 
Juventas. 2 
R,K,D,E,0,3 
Wilhelmus 3 
v.r.o.s.3 
R.v.c.5 
Den .Hoorn 3 
D,V.C.2 
G.D.S,3 
Do Flamingo's 2 
Laakkwartier 5 
S.V,H,2 

2-2. 11 
22 12 
22 11 
22 10 
22 . 10 
22 1 ó 
22 8 
22 7 
22 8 
22 6 
22 4 
22 2 .. 

9 2 31 
7. 3 31 
7 4 29 
9 3 29 
4 8 24 
4 8 24 
5 9 21 
'6 · 9 · 20 
4 10 20 
7 9· 19 
1 17 9 
3 17 · . 7 

48 19 
54 26 
49 22 
53 24 
41 34 
42 37 
45 26 
34 31 
34 42 
38 41 
34 112 
20 78 

Beslissingswedstrijd: Juventas 2-LenS 4, 1-1 n.v. 

Res. 1 e Klasse H 
G.D,S.2 
A.D.0,5 
S.0.A,2 
Delft 2 
V,E.L,0,3' 
Voorburg 2 .. 
Quick Steps 3 
Lenig en Sn0l 5 
Blauw Zwart 5 
Haaldwijk 3 
o.s.c.2 • 
v.c_.s.5. 
R0s. 2e Klasse N · 
S·t·. Voorwo.n;rts 2 
W .I.K.3 
Rijswijk 6 ..c -

Lenig en Snel 6 
D,H.L,7 
Quick 7 
Celeritas 5 
V.E.L,0,5 
C.J-1,P,2 
R.A. V.A.6 
s.v.H,3 
H,B,S,9 

R0s. 2e Klasse K 
v.u.c.6 
)I.W,S,2 
Lenig en Snol 7 
o.s.c.3 
0rC1.11jeplein 3 
De Adelaars 2 
Quick 6 
R.K.s.v.M.3 
A.D.S,4 
Delft 4 
Coleri tas- .. 6 . 
Tenegido· 5 

Juventas 2-Lens 4, 1-2. 

·22 18 3 1 
22 15 3 4 
22 14 3 5 
22 12 3 7 
22 11 3 8 
22 10 4 8 · 
22 7 8 7 
22 8 3 11 
22 7 2 13 
22 . 6 3 13 
22 3 4 15 
22 1 1 20 

22 20 
22 16 
22 14 
22 12 
21 11 
21 10 
22 10 
22 6 
22 5 
22 4 
22 4 
22 3 

22 18 
22 14 
22 9 
22 10 
22 9 
22 8 

.. , 22 · 10 
22 7 
22 6 
22 5 

.:. 22 6 
22 4 

1 1 
2 4 
2 6 
5 5 
1 9 
2 9 
- 12 
5 11 
4 13 
4 14 
3 15 
3 16 

1 3 
5 3 
7 6 
3 9 
5 8 
6 8 
1 11 
6 9 
7 9 
5 12 
1 15 
5 13 

39 69 
33 · 59 
31 55 
27 .50 
25 40 
24 35 
22 37 
19 40 
16 37 
15 .. 22 
10 32 
3 18 

20 
29 
38 
35 
29 
35 
30 
55 
46 
43 
75 
59 

41 89 19 
34 · 74 40 
30 55 32 
29 64 41 
23 59 59 
22 58 50 
20 52 70 
17 39 59 
14 34 55 
12 40 83 · 
11 48 77. 
9 37 64 

37 66 
33 68 
25 43 
23 62 
23 41 
22 39 
21 54 
20 42 
19 33 
15 38 
13 31 
13 29 

26 
28 
32 
52 
48 
41 
52 
43 
50 
69 
50 
55 

0EFENPR0GRAMMA=tLm=19 AU-= 
GUSTUS, ===-===== 

29 juli : Scheveningen 1 -
Lens 1 

(Haringserie), 
5 aug. Lens 1 - Quiok · 

Steps 1 
Lens 2 - Quick . 

Steps 2 
9 aug/ : Lans 1 - V. U. C, 1 

12 aug. : D.H.C.1- Lens 1 
D.H.C.2- Lens 2 
D,H,C,3- Lens 3 

19 aug, : Lens· 1 - Vios 1 
Lens 2 - Vios 2 · 
Lens 3 - Vios 3 

· Vios 4 - Lens 4 
Vies 5 ~ Lans 5 
Vies 6 ~ Lens 6. 

LE NS 1 

NAAR 

DE 

E ERSTc 

•. 

.f<LASSE 
?77-7 

Beslissingswedstrijd: Celeritas 6 - Tonegide 5: 1-0. 
3e Klasse A 
Delfia 4 
G,D,S,4 
:o;H.B,R,K,3 
NLS-Bromo.h 3 
jfosseno.àr 7 
Lenig en Snel 

6 Juvento.s 4 

1.8. 14 
18 11 

, 18 12 
18 9 
18 7 

8 18 7 

3 1 31 
5 2 27 
1 5 · 25 
4 .5 22 
6" 5 20 
4 7 18' 
2 11 12 

61 21 
73 28 
64 46 
61 38 
42 37 
33 34 
28 56 ' 

De Postduiven 6 
lfos terkwartier 7 
L7uk:kw=tier 7 

1 8 3 3 1 2 9 29 60 
18 2 5 11 9 21 58 
18 2 3 13 7 28 62 
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3e Klasse K 3o Klasse C 
Duindorp SV 3 
Toofn.n 2 
v.r.o.s.6 
D.s,0;3 

18 15 
18 12 

3 
3 

9 4 
8 4 
5 8 
6 5 
7 3 
5 1 
2 5 
2 2 

- 33 
3 27 
5 22 
6 20 
5 18 
1 11 
8 17 

100 11 Olivoo 4 18 14 2 2 30 
. 18 12 :4 2 28 
J 8 1 O - 6 2 26 

10 18 9 2 7 20 

73 ·e, 
49 24 V.E;L.0,8 1 49 "' ..:.-. 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

3 7 38 Don H_o'órn '4 
46 29 Lenig en Snel 
35 47 A.D.~.5 

65 . 0 ~'-

· · Lenig en Snel 9 
V,D.S.4 . 

12 11 

29 35 . 'Archipel 5 
37 47 H,D,V.5 

18 7 2 9 16 
18 5 5 8 15 
18 6 2 10 14 

47 3,r·-
28 
29 
2ó _, 

Blauw Zwirt 9 
D.V,C,4 
P.D.K,5 
R.V.C.9 

11 9 
14 4x 

25 60 Westerkwartier 
26 47 Westlandia 6 
21 67 G,O,N,A,5 

5 18 4 3 11 11 
18 2 6 10 10 
18 4 2 12 10 

32 ~--
23 " 

. x R,V.C,9, twee winstpunten in 
·· mindering wegens schuld aan 

het staken van de wedstrijd 
Toofan 2- R,V.C,9 op 1/4-'73, 

4e .Klasse E 
Celeri tas '9 14 1 2 2 - 26 59 16 

. Gr, W II Vac 5 14 10 1 3 21 4 7 20 
Triomph 4 14 6 2 6 14 31 28 

. Blauw Zwart 12 14 6 3 5 13x 45 41 
Scheveningen 8 14 4 5 5 13 31 36 
o.s.c.6 14 4 3 7 11 30 45 
Quick 11 14 · 1 4 9 6 22 42 
Lenig on Snel 11 14 1 4 9 6 24 61 
x Blauw Zwart 12, twee winstpu.'1ten in 
raindcring wegen,s _niet opkomen in do wed
strijd Scheveningen 8-Blauw Zw::i.rt 12 op 

Beslissingswedstrijd: 
Gona 5 - lfos tlandia 6 : 1-~. 

6e Klasse B 
R.K.S.V,M,8 
Robin Rood 4 
G.Ö.N,A.7 
Zwart Blauw 6 
v.v.o.a. 162/4 
Duindorp SV 7 
D.S.0,7 
W ,I.K,5 
B,T,C.5 
Lenig en Snel 

18 12 
18 10 
18 9 
17 8 
17 7 
18 7 
18 6 
18 4 
18 2 

12 18 3 

4 2 26x 37 
5 3 25 27 
4 5 22 26 
5 4 19x 38 
4 6 18 35 
4 7 18 23 
6 6 16x 23 
4 10 12 23' 
511 ... 9 12 
1 14 7 17 

. . 
10/9-1 72. , 
Teruggetrokken: HJJS 11 en Vogel 5, 

60 Klasse G 
St,Voorwaarts 
A.D,S.8 
v.u.c.14 

7 18 12 2 
18 11 4 
18 10 4 
18 9 5 

4 26 · '.38' - . 
3 26 42 

· 4 24 ·22 
ILD, V ,9 
Lenig en Snel 13 18 7 6 

4 '23 45 
5 20 26 ,.· f 

Oliveo's damesvoetbaltoernooi, 

Wit Bláuw 8 
v.v.o.a. 1 62/6 
Gr,W II Vac 8 
N.L,S.-Bremah 
D.U,N .0,6 · 

· · 1 s 1 4 
18 6 -6 
18 3 4 

6 18. 3 3 
18 2 2 

(dit verslag- kon we gems ruimtegebrek niet eerder worden geplaatst) 

7., 16x 28 
6 16x• 2G 

11 10 .17 
12 9 25 
14 6 17 

Op eèr'ste Pinksterdag werd in Pijnacker het OLIVEO I s damesvoetbal toernooi ver-· 
· speeld, · 
Onze dames togen met de trein van even over elven vn.n het Hollandse,,.Spoor opg:.•· 

· wekt op weg or.i hoge ogen op dit toernooi te gaan gooien. De stemming was opper 
bost, in de trein werd uit vol;I.o borst gezongen on do conducteur sli,akto eon 
zucht van verlichting, toon de dames in Pijnacker do trein verlieten. _ 
Om 12._00 uur de eerste wedstrijd tegen Naaldwijk, oen ploeg van zoor potige u::. · 
de kluiten gewassen dames, die er fris tegen aangingen, doch geen kans zagen C.. 
ploeg vàn Leris te verschalken, Do wedstrijd eindigde zoals hij was begonnen me 
een 0-0 stand, Dat wo.s niet nodig geweest. De wedstrijd ho.d op een zeer. eenv01'.
manier. in ons voordeel kunnen worden beslist als do schoten van Annemiek wat 
zuivèrdcr waren geweest. De achtorhocdo had een versterking onil,ergaan, want I.c::-
dotte op de linksbackplo.o.ts bleek toch wel een vondst to zijn.·'•' · · · · 

; 1 

Om 13,oo·uur de tweede wedstrijd-tegen RKAVV, Deze wedstrijd word met 1 - O gc..-ci 
dankzij een magnifiek deelpunt van Carolien, die oen ~oegospccldc bal ineens op 
!nar sohoen nam en voor d0 keepster van RKAVV onhoudbaar inschoot. 
Hot was een harde wedstrijd en do dames schuwden het gebruik van lichaaraskracht 
niet, zo zelfs, dat een speelster na oen tackle enige ogenblikken knock out bloof 
liggen. , 1 '' · 
J,mmer, ·1,n.nt nodig zijn dit soort zaken niet. Wanneer mon de zenuwen weet te bèil,,.-, .. 
sen ën 'de techniek laat spreken zijn.dergelijke harde wedstrijden volmaakt onnol. 
Dankzij goed keepc_r;iwork vn.n Botsy word voorkomen, dat RKAVV de stand op gelijlé2 
hoogte kon brcngèn. . 
Om 14.00'uur werd voer de dorde maal het speclveld·betrcden en nu was de Ame,rs-· 
'foorts voetb;,_l vereniging de tegenstandster; een l'èmkc pleeg· on, tegen to spelen .,. 

'.l 



0r word ook leuk gespeeld, .• 
Jammer, dat do schoidsrciahter zich· oven vergiste on oen mooi doelpunt van Annemiek él.fkeurde, niet, omdat dat doelpunt onreglementair zou zijn gemaakt, maar omdat vlak ·voor hot doelpunt oen ovcr·tr'eding tegen haar was begaan, De schoidsrcichtor reageerde wa,.:t :.traag, floot af, toon ho:t doelpunt al was gemaakt, keurde dàt -ver..; volgens af en gaf' eon .. :~ri.jo trap méo, Desalniettemin werd de·wodstrijd toch •in hot voordeel-·van· ·a.e--1.öi-is dames beslist. Dit· dankzij do koopster van do togenparti j, die oen sèhot van .Annemiek niet goed onder ko.ntrolo- kon. krijgen, de bal liet· terugspringen, hetgeen Annemiek onmiddellijk bestrat'to niet oen knal, diode keepster · het mikijken gaf. · · ' ' ·, Het was hardwerken geblazen voor do dames, want om 14,30 uur moest alweer tegen R,K,D,E,O, worden gevoetbald, welke wedstrijd de analen van Lens in zal gaan als de wedstrijd.van de.gemiste kansen, De wedstrijd eindigde in eon O - 0 gelijkspel, doch als Elly - · Ann de bal iets beter aan de voet weet to houden, had dat twee 

"' 

of drie doeipunten gescheeld, jammer, want nu was do keepster· van· de tegenpartij steeds iets eerder bij de bal en kon op die manier scoren voorkomen,_ Thea van der Heyden gaf steeds prachtige doorlooppasses af, doch tengevolge van hot falen van de spitsspeelstors in deze wedstrijd konden deze scoringskansón niet in doelpunten worden omgezet.· . · · · , Do volgende wedstrijd was togen OLIVID, welke wedstrijd aan hetzelfde euvel mank ging als de vorige wedstrijd:,-Eën"zóci van kansen en geen doelpuntjes, jammer, want óón doelpunt was voldoendo'gewoost·om.als eerste op hot toernooi to eindigen. Nu noest er nog een finalewedstriju worden gespeeld tegen R,K,A,V,V, Deze wedstrijd werd helaas met 1 :-- 0 verloren en wat hier de oorzaak van was, is • ij niet duidelijk, onderschatte men· de tegenstandster of ging de vermoeidheid con woordje.mees:p_reken, dat zal wel ~immer.worden onthuld. In hot eerste kwartier van dozo wedstrijd liet de achterhoede, die tot nu toe steeds prima pàrtij had g,3geven het aï'weten en tegen drie tegenstanders was' de doelvrouw-machtelöös on.moest zij .de hard ingeschoten bal doo:z:laten, Overigens waren de dames echter wol· _goed voor d? tweede prijs, een mooie baker, welke tegelegèner tijd wel in de prijzenkast van Lens zal pronken, voorlopig mag Betsy er nog een poosje naar kijken: 

Verslag distriktsfinale N,K,S,toernooi, 
11aandag 11 -j~i., .. 2e Pinksterdag:; 1:rok Lens 1 naar Monster voor de distriktsfine.lo• Om een plaats, ·te bereilcen in d.e' J.and:el·ijke finale, welke op zondag 24 juni zal worden gehouden te Zevenbergen, moest hier de 1o plaats worden behaald. Mot dit dool voor ogen word de 1o wedstrijd begonnen tegen RKSVM, Tot de rust eon over on weer gaande strijd r.iet aan beide zijden-kruisen, doch geen der partijen wist .. nog •tö· doeïpunten, Na de'rust eenzelfde beeld mot Lens iets moer in de aanval. Bij een vrije trap door onze achterhoede genomen, werd de bal over alle spelers gespeeld, Th,v,Rijn was gelijktijdig van start gegaan en kwam alleen voor de RKSVM-koo:[Jer, Beheerst bracht hij Lens op 1.-0.· 
De tweede wedstrijd was tegen Donk, waarvan mot 2-0 word gewonnen,· ·Doelpunten · werden gór.iaakt door A.Jungschlägor en J.v,Rijn. Na twee wedstrijden 4 punten was oen goede stimulan~ or.i onze oude rivaaJ. Sp,Lisse, .dat inmiddels twee punten had verspeeld aan Velo, ecm tweede ·nederlaag toe te brengen. Dit pakte echter anders -uit, uant Lisse bood knap tegenstand en bezorgde ons handen vol werk, Lens zag geen kans de Lisse-doelman te passeren en kwam steeds meer in de verdrukking, Onze vorclodiging hield ec_hte:.> knap stand on de Lisse-aanvallers ontmoetten steeds weer"' J.Reuvor als gxootsto hinderpaal: 0-0. · 
On kwart voor vier was Velo aan de beuJ;>t, dat vocht voor haar laatste kans. Voor do r"Jst een sterk aanvallend Velo, doch zonder resultaat. Na de ·rust word door beide 9artijen nanzïenlijk-·slechtor gevoetbald on verdween de inzet van Velo. Vlak voo:l.' ' t:Ljd kreeg Lens_ nog eon s_chi ttorendo scoringskans, doch daze bleef helaas onbc:inut,. ëi tslag 0-ü. ' · 
Do underdog SJZ uit Zoeterwoude.had intussen een zenuwachtige stemming onder do Lonsers gebracht, want SJZ met O punten uit 3 wedstrijden was het, die Velo de oerste nederlaag toebracht en Velo definitief uitsch:;,.kelde voor de 1o plaats, )fot deze waarschuwing,begon Lens haar laatste wedstrijd tegen SJZ, De schrik sloeg do Lens-supporters om het hart, toen ook Lens met 1-0 achter kwam to staan, Eon indirekte vrije trap werd ineens ingosohoton; M,Rouvor reageerde echter vorkoord, . want inplaats deze bal to laten gaan, trachtte hij hom te stoppen on verdween vie. . zijn handen in het dooL Jammer voor Martin, die op deze dag uitzonderlijk goed · hooft gespeeld. Lans liet zich echter niet intimideren on twee mil:iu.ton later wist · Jos v ,Rijn al. liggende de bal in het doel te. schieten. Vlak voor tijd werd door 



Lens een·corner genomen en doör'Gerry Trommelen op sublieme wijze in de hoek go~ 

kapt. Lens was hiermede fina.lis t, . .,- ---· .. . -··· .. .. _, ..... 

0.:l_NIOREN-PROGRAMMA .1. zond~= 2~ =juni~ 1973, 

· ··· .... -. -----· - ..... - . . .. Lànà.elfJké .iinÏÜe N .K.S. beker te Zevenbergen. 

A.s. zondag 24 juni ga.at Lens 1 naar de landelijke finale to Zevenbergen, In.de· 
Lens historie is dit de 2e kàer, ·dat doze finale door het hoogste A-junioronolf

tal is bereikt. Ook in 1966 ging nL een junioren-elftal naar Hengelo voor de · 

landelijke .·finale met o.a. Dick Brandc:mburg, Fred de Zwart, Hans Verheugd. 

'Lens 1 zoekt het zondag iets dichter bij huis en zal op hot terrein van Virtus 

in Zevenbergen de strijd aan moeten binden met de overige distriktswinnaars, 

Het· programma luidt voorzover bekend: 
12.00 uur officiële opening 
12,15 uur aanvang poule wedstrijden 
15.45 uur aanvang klasseringswedstrijden 
17.00 uur·prijsuitreiking 
17,10 uur officiële sluiting. 

Ook het bestuur is zeer enthousiast over 'îïot bereikte resui täat in Monster •en•· 

bood de junioronkommissio afgol"open 'dinsdag spontaan aan oen bus te charteren • 

voor do reis naar Zevenberg·en·. Een bus voor 50 personen staat zondag dan ook om , 

10.00 uur gereed aan de Hengelolaan or.:i spelers on supporters naar Brabant te · '··· 
· ·. brengenrJe.--ook-.. supporters." zijn van harte welkom, hoewel oen beperkt aantal 

plaatsen beschikbaar is; Ouders· van spelers, en andore Lens-supporters kunnen···· 

tegen betàling 'van Fl. 5, == per persoon de reis per bus meemaken, Zij kunnen · 

.zich. ( voorzover er nóg plaats is)' telefonisch opgeven bij dhr. J ,Hop ( 294038). , 

•s-Avonds zal in Fri-Long aan de Bereáteinlaan om 19.30 uur con dinertje worden

aangeboden aan do spelers, die deze J"inale in Monster hebben bereikt, · · • · · 

Dit zal dan tevens het afscheid zijn van, do He()r_]:':,Y.,<l-.:M.e.as, d:!-_e __ _!:\gj; 13,fge,lQ.P.on: 

seizoen ons eerste elftal heeft· getraind, l'faar wij hebben vernomen, zal de Hoer' 

... v.d-.Maas- :.v-0lgend- .. s<Jizoen woor zelf- gaan voetballen. Wij wensen hem daarbij· veel• 

· sukses en bedanken .. hem voor dé· tijd; die hij aan ons c~ftal heeft besteed. 

Bestuur, juniorenko=iss·ie en alle Lensers wensen Lens 1 een suksesvol toernooi 

toe en J;"ekenen op o$n 1 e plaats· in Zevonbergen. · · 

Lens 1.: ------ j.v.rijn, th.v,rijn, m.bloks,· h.v.boyercn, f.disseldorp, 

h,riramolzwaàn, a.jungsohl1ige:i:', g.trommelon, p,v.d.stoèn, 
g.wouters, o.hoefnagol. ' 
Leiders: Dhr,P.v.d. Maas en J.C.Hop. 
Samenkomst: 9,45 uur Lens-terrein. 

c.böosekón; : 
j.rouvor, 

'l'RAININGSBIJEEUKOMST B-KLASSERS. '.•_;•_,. ••••• -••--• o._••.--,,,- •• a • . -·-· ·-, ·-- ··• --· -· , ... ---· ...... . 
================================ 
Donderdag 28 juni a.s. zal er om 19.30 uur in het Klubgebouw eon bijeenkorast ... · 

·zijn voor de nieuwe s0lektie-groep voor B-klassors. Hot is erg belangrijkr cint •. 

oncl_erstaande. spelers aanwezig. zijn in ·verband raat do hoog noodzàkelijk0 voo:vbo-·" 

reidingen: 
J.P.Bronger, P,M.Devilee, lf.H.Groen,' p',do Haas, R.W.Hofraan, 

P.W.Hop, A,M.v.Kleef, T.dc Kok, E,P,Landraan, J,G,Lausborg, 

R,Th. v.d.Mo"cir, W .J. v.d.Mije, M.J .Pop0rkamp, P ,Th.Perrcyn, 
M.B.Prins, A.L.Reesink, C,A.Schenkèls, M,Woltors, S.G.Brard, 

J.Brochard, 0,Borst, Jt,_M.v,d.Kruk, R,J.v.d.Laan, J.C.Lustonhouwor, 

E,.A..v •. Luxeraburg, J ,W .v.Rijn, A.v. Velzen, J·,v._d_.Wel, A, 1 s-Graven,dijk • 

. EÎNDST!iNDEN ""JiJNIOREUKOMPETÏTÎE.' ' .. ': : ·_· 

Voor het eerst heeft ,de K.N.V.B.- ook· de eindstanden van de junioren•kompetitio· •. 

bekend gemaakt. Hioronder volgen do standen van de zaterdag-elftallen. 

De standen van de zondó.g-olftall?n:v?lgen zo spoedig mogelijk. 

4-1.2!. 
Lenig en- Snel 4 
A.D.0.6 
J).U.N.O,?. 
V.E.L.0.6 
Spo"orwijk 2 • 
:Do Postduiven 2 

- •!,V.P,6 

16 
16 
16 
16 

. 16 
16 
16 

12 3 1 
, 11 3 2 

9 4 .:3 
10 2 4 

6 3 7 
5 3 8 
2 5 9 

27 56 16 .... _.. .. , ... ,;,• .. 
25 56 19 
22 34 16 v.c.s.4 16 
22 36 22 Loosduinen 2 

-15 28 34 • 16 • 
13 2? 34 

9 19 47 

' ..... .. -

2 3 11 7 14 47 

1 2 13 4 15 .5s 
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A ëj: 
A 24: 

'='1-"'on~i::e· g~è::;n...;S:;.:n:.:oc::1_5"---i-1-:=8--:1c'!5--;--1 __,2,--3::c1::--~6-=6--:1~5 Di o H agho 3 R.v.c.4 17 13 1 3 27 39 10 w.r.K,2 H. V.V. 2 18 12 1 5 25 44 15 Lenig en Snol lfit Blauw 3 .17, 9 5 3 .23 42 ,20 :T.E,D,0.2. S,E.V.2 18 .. 6. 2· '1ó 1'4' 38 ··'·3ct ·Do Ooiovaa.rs Sompor Altius 3 18 6 2 10 14 27 45 G,O,N.A,3 Quick 3 ' 18 4 4 10 12 22 35 v.r.o.s.3 H.E.S.3 18 5 1 12 11 12 44 wéstlandia 6 n.s.0.4, 18 2 5 11 9 13 54 R.K.D,E.0.4 

16 13 
16 11 

7 16 8 
. 16 8 

3 16 8 
16 5 
16 5 
16 5 
16 1 

3 - 29 76 18 
3 2 25 77 ' 16 
1 7 17 26 32 
1 7 17 32 40 
1 7 15x 31 28 
3 8 13 34 34 
2 9 12 24 40 
1 10 11 27 47 
1 14 3 12 83 Cromvliet 2 18 1 3 14 5 14 60 , , . , , , x Do Ooievaars 3, twee winstpunten in B 1 : 

1 
i mindering· wogons niot opkomen in do wedstrijd' lfostlandia 6 - De Ooio-D.H.L.8 22 16 3 3 , 35 59 14 vaa.rs 3 ,elp _30/9- 1 2. A.D.0,10 22 151 4j 34 76 1.7. ·:, • 

11
, Wostlandia 8 22 13 7 2 33 52' 19 B ·4 : , Wilhelmus 5 22 13 3 '6 t , 29 40 ; 21 _;_t_ 

9 ·21 12 45 28 46'.20· 1 Mo_nser 4 · Lenig en Snel D H h 4 ;;;;D.:c;.H;cc.::.sc'-.-=5:;;;...c==--"--~2~2-----1,.;;1-4.;-;7;---=-26:,---;4.,,.3-3,.,..1 G 1 ; 1" e V,E,L.0,7 21 8 5 8 21 25 28 R•K•~•E Ó 5 n.s.0.5 21 9 1 11 ,19 27 ·44 rr'n·s·
5

•· • · V. U. C. 7 21 6 3 12 15 22 44 L • '. • s l Rijswijk 6 21 4 3 14 11 12 47 enig en no v.c.s.5 22 2 2 18 6 7 60 ~-I-~-~- 4 
3 

Quick 5 2Z. 1 1 20 3 1 O 68 oos uinon 

~-~±• 
s.v.rr.2 
Lenig en Snel 11 
IC.M,D,2 
A.D,0.14 
Quick Steps ·1 
Quick 6 · · 
R.V.C,9 
H,P.S. V.1 
G.D.S.8 
G.O,N.A,5 

• 

18 
18 
18 
18 
18 

:: 18 
18 
18 
18 
18 

15 1 2 
14 1 . 3 
14 1 3 
11 3 4 

8 2 8 
6 1 11, 
5 1 12 
3 4 11 
3 3 12 
1 3" 1:!! 

Lenig en Snol 13 16 12 2 2 
A,D.0.15 16 12 
V .E .L .O .12 13 7 
v.r.o.s.6 16 6 

31 81 31 
29 60 14 
29 67 29 
25 57 29 
18 24 35 
13 23 55 
11 27 45 
10 24 39 
9 16 49 
5 19 72 

26. 53 21 

R.v.c.7 
Quick Steps 6 

B 20: ----
E,S,D,0,2 
Lenig on Snel 
R,A,V,A,8 
R.v.c.10 
v.c.s.8 
V.E,L,0.11 
Dio Haghe 6 
K,M.D,4 
Laakkwartier 7 

18 14 
18 13 
18 10 
18 11 
18 10 

10 18 6 
18 6 
18 5 
18 2 
18 1 

16 13 
12 16 12 

16 11 
16 7 
16 6 

"16 6 
· 16 · 5 
16 2 
16 1 

1 3 29 48 13 
3 2 29 48 14 
3 5 23 47 24 
1 6 23 26 19 
2 6 22 33 ,28 
3 9 15 24 26 
3 9 15 22 36 
4 9 14 34 39 
3 13 7 14 45 
1 16 3 10 62 

2 1 28 53 . 11 
3 1 27 54 . 13 
2 3 24 38 23 
1 8 15 23 26 
2 8 14 22 30 
2 8 14 28 30 
1 1 O 11 27 41 
2 12 6 18 57 
3 12 5·14 46 

a.R.v.c.2 
Spoorwijk 6 
Die Haghe 7 
B,M.T.5 
Rijswijk 9 

14 7 
15 3 

1 . 3 
3 3 
2 8 
2 ·5 
5 7 
3 8 
2 8 
4. 10 

25 64 13 
17 39 17 
14 26 42 
·12xx35 24 
11 25 38 
11 21 45 

xx G,R.v.c.2, vier winstpunten in mindering wegens schuld aan het staken 15 4 
12 2 
15 1 

6 1 J 44 
6 22 58. 

van do wods tri jd L. en S '- GRVC 2 op 30/9-'72 en'niet opkomen in de wedstrijd Die Hagho 7 - GRVC 2 op 3/3-1 73, ~-;E.!. 
B 31- : Westerkwartier 8. 18 15 1 2 31 82 24 

6 ·1··8 14 2 2 30 76 26 Lenig ön Snel 
De Ooievaars 

16 11 1 4 23 67 30 H,V.V, 5 R.v.c.11 
D v O 7 8 2 52 28 '" •• G.D.S,9 1 10 3 5 3 Verburch"11 V, V ,P. 10 18 8 2 8 18 43 53 D H C 9 8 6 6 16 28 29 • • • rr.n.s. 17 5 n s o 9 16 6 . 2 8 14 3 7 33 ' • • A,D,0,16 

5 1 11 Tonegido 6 V .C ,S, 8A 17 11 24 54 V U c 12 8 1 4 1 3 6 34 88 • • • Lenig on Snel 15 1 D HL 13 ==~8~=~~~8~~0~2~1~6-~2~~6~~ti~4- '.' Quick 1 u 

14 16 15 
. _16 14 

16 7 
16 6 
16 6 
15 7 
16 5 
16 1 
15 1 . 

0 1 30 101 13 
O 2 26x 73 13 
3 6 17 49 44 
4 6 16 40 34 
3 7 15 40 33 
1 7 15 33 64 
2 9 12 49 69 
3 12 5 28 57 
2 12 .. 4 . 26 .. 63 ; 

C 1 : 
v:-ü.C,13 
A.D.0,18 

20· 15 3 2 33 65 17 
20 13 2 5 28 55 17 

x H,V,V.5, twoc winstpunten in minuoiing wegens niet opkomen in do wcdstrïjci.' · · D,H,C.9 - H,V.V,5 op 21/10- 1 72. 
10 
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Quick 9 
v.c.s.9 
Lenig en Snel 16 
D,H.C,10 
Schoveningen 10 
D,S,0,10 
Laakkwartier 9 
Cromvliet 7 
Bl,Zwart 12 

9-1:1.l 

20 13 
20 13 
20 11 
20 10 
20 5 
20 5 
20 2 
20 5 
20 3 

17 14 
18 12 
18 11 
18 10 
18 10 
16 6 
16 1 

c.w.P,3 
n.w.0.9 
ll,M,S,H,8 
w.v.s.1 
H,,P.S,V,2 
Quick 11 
Zwart Blauw 3 
Lenig en Snel 18 16 2 
D,S,0.12 
A,D.0,22 

2.._g2,.!. 

Kranenburg 5 
, v.v.P.13 

Oranje Blauw. 5 
Lonig on Snel 20 
die Hagho 10 
Laakkwartier 11 
v.r.o.s.10 
R,A,V,A,13 
de Adelaars 3 
R,V,C.16 

Q,_2,g,:, 
Wilhelmus 13 
Quick 13 
Celeritas 9 
v.c.s.13 
H,B.S.12 
H,P.S.V,3 
R.K.D.E,0,12 
v.r.o.s.11 
H,M,S,II, 10 

18 1 
15 

18 14 
. 18 11 

17 11 
18 10 
18 10 
17 8 
18 7 
18 4 
18 3 
18 1 

Ienig en Snel 22 

18 15 
18 15 
18 11 
18 9 
18 8 
18 5 
18 5 
18 4 
18 5 
18 2 

9.22.:. 
R,A,S,7 
s.v.a.w.4 
Rijswijk 16 
Laakkwartier 12 
Kranenburg 6 
B,M,T,9 
V,E,L,0,20 
n.v.v. 8 
Lenig en Snel 23 
Quick 15 
v.v.P.14 
Scheveningcm 14 

22 20 
22 16 
21 13 
20 14 
21 13 
21 10 
19 .' 9 
21 7 
20 5 
22 4 
22 4 
21 2 

2 5 
2 5 
5 4 
4 6 
4 11 
2 13 
6 12 
- 15 
- 17 

2 1 
2 4 
2 5 
3 5 
2 6 
6 5 
2 8 
3 12 
3 13 
1 13 

2 2 
3 4 
1 5 
3 5 

8 
3 6 
4 7 
3 11 
1 14 
- 17 

2 1 
1 2 
- 7 
4 5 
4 6 
4 9 
2 11 
3 11 
1 12 
1 15 

1 1 
1 5 
4 4 
1 5 
- 8 
2 9 
2 8 
2 12 
1 14 
2 16 
- 18 
2 17 

28 54 25 
28 47 26 
27 36 19 
24 44 32 
14 30 53 
12 30 47 
10 30 54 
10 28 73 

6 33 89 

30 80 1 O 
26 76 35 
24 53 44 
23 76 35 
22 81 43 
16 25 33 
14 37 47 
5 13 59 
3x 23 82 
3 7 104 

30 87 18 
25 50 27 
23 47 18 
23 64 31 
20 64 40 
19 67 36 
18 45 43 
11 50 87 

7 21 104 
2 11 102 

32 111 24 
31 87 18 
22 67 40 
22 52 41 
20 42 47 
14 39 49 
12 44 63 
11 40 73 
11 28 94 
5 21 82 

41 120 22 
31x 98 36 
30 85 30 
29 67 42 
24x 97 60 
22 39 66 
18x 48 34 
16 35 68 
11 44 84 
10 23 86 

8 30 72 
6 28 114 

C 'a' : ---
De Lier 8 
Lenig en Snel 
O.r.Blauw 4 
H,D,V,5 
B,M,T,7 
v.c.s.11 
Quick Steps 11 
R,A,V,A,11 
R,V,C.14 
Celeritas 8 

9,_g4.!. 
H,B,S,11 
K,M,D,6 
o.s.c.10 
D,U,N,0,9 
H,M,S,H,9 
Spoorwijk 7 
H,D.V,6 
Loosduinen 8 
Lenig en Snel 
A,D,0,23 

C 28: ---
D,S.0.14 
Scheveningen 
Or.Blauw 6 
n.z.s.5 
B,S.Cl68/4 
W,I.K,5 
Lenig en Snel 
G,O.N,A,9 
G,D,S,13 

18 16. ,2 ~ 34 79 10 
17 18 14 3 1 31 74 13 

18 14 1 3 29 88 25 
18 1 o 2 6 22 34 38 
18 8 3 7 19 42 41 
18 7 - 11 14 34 54 
18 2 5 11 9 24 43 
18 3 3 12 9 25 77 
18 2 3 13 7 27 76 
18 3 - 15 6 17 67 

18 17 
18 14 
17 13 
18 11 
18 8 
18 7 
18 5 
17 4 

19 18 4 
18 1 

16 15 
13 16 13 

15 10 
16 8 
15 7 
16 5 

21 16 5 
16 4 
16 1 

- 1 34 82 18 
1 3 29 64 25 
1 3 27 82 25 
2 5 24 66 30 
2 8 18 44 60 
2 9 16 39 49 · 
- 13 10 30 71 
1 12 9 38 60 
1 13 9 31 59 
- 17 2 15 94 

- 1 28x87 23 
1 2 27 94 24 
1 4 21 53 18 ' 
2 6 18 69 54 
- 8 12x34 38 
1 10 11 58 74' 
- 11 'to 43 68 
- 12 8 25 73 
1 14 3 17 108 

xD.S.0,14, twee winstpunten in minde
ring wegens niet opkomen in de wed
strijd Or.Blauw 6- D,S,0.14 op 23/9-
'72, 

x B,S.C. 168/4, twee winstpunten in 
mindering wegens niet opkomen in de 
wedstrijd B,S.C, 1 68/4-or.Blauw 6, op 
24/2•73. • 

x S, V,G, W ,4, twee winstpunten in min
dering wegens niet opkomen in de wed
strijd Velo 20 - S,V.G,W,4 op 4/11 172 

x Kranenburg 6, twee winstpunten in 
mindering wegens niet opkomen in de 
wedstrijd rr.v.v.8 - Kranenburg 6 op 
17/3•73, . . 

x Velo 20, twee winstpunten in min
dering wegens niet opkomen in de 
wedstrijd Velo 20 - L,en S,20 op 
3/3'73, 
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